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Isz Amerikos Lietuvis pats vienas nubombi- 
no sžeszis vokieczius. /

Jonas 
isz

norints szian- 
bet

Washington, I). C 
Lukas, Liet avys- niaineris 
South Fork, Pa., 
dien da randasi -Francijoj
Amerikos kongresas apdovano 
jo jin “ 
Cross,
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KALBĖTOJAI VISU TAUTU GARSINDAMI APIE PENKTA PASKOLA.
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maiszaczci terp 
raudonųjų New

Sumiszimai daugeliuosia mies
tuosia 1 diena Gegužio. —
Daug gaivu suskaldyta.

New York.— Visosia dalysią 
Suv. Valstijų pirma diena Ge
gužio atsibuvo C* 
palicijos ir
Yorke kareiviai ir laivoriai isz 
vaiko paroda ir užklupo ant ko 

cialistu spaustuves “Call” isz- 
mesdami visus 
ant ulyczios.

Clevelande vienas isz raudo
nųjų likos užmusztas, tris pa- 
licrnonai perszauti o 200 kitu 
likos sužeistais.

Bostone du paliumonai likos 
perszautais kada isztrauke 
raudona 
monstrantu.

Tower i(’tv, Pa. s 
licije su arkleis užjojo ant 
ejviu kada ticjei pradėjo for 
mavotis ant parodos, visus isz 
vaike.

Chicago

“Call 
darbininkus I

kada 
vel ia va

t >

VV- • 
už nepaprasta atsiženkli-

Ge-
savo 
Ra-

Distinguished Service 
augszcziausia apdova

nojimą kokia suteikė savo 
rams
nima ant kariszko lauko, 
nerolas Pershingus pats 
rankomis prisegė kryžių, 
porte apie jojo narsumą ir už-

szesziu vokiecziu pa-muszima
duoda sekaneziai:

‘'Dem dem dog robbers isz- 
lindo isz treneziaus ir sako in 
mane:

Ko tu ežia darnu amerika-i i

isz ranku de- nisher.’

teiti ne pa 
at

iszvaike paroda ir 
aresztavojo vadus raudonųjų.

Kitosia miestuosia buvo ma
žesni sumiszimai nes likos tuo- 

apmalszyti. Daug pakau
sziu likos suskaldytais.
Daugybia ženklyvu ypatų bu

vo paženklyji ąut smert 
per bombas.

— Aid czionaiti- 
suvmta keliolika

jaus

New York.
paczto 

bombų, kurias ketino iszsiuns 
ypatų po

II1O

ti del žonklvviausiu
Amerika, tik per apsižiu-visa 

rejima pacztinio darbininko 
bombos likos užtiktos ir sulai- 

Badai tosios bombos Ii 
vok isz k u s 

Terp tuju k (iriems 
ketino

k v tos.
kos . padirbtos per 
komikus.
bomboms

Roekefclleris,

rr

iszsiuusti 
Morgan, 

Burleson, kamisoriui imigran
tu Caminnetti ir kitiems, 
džios palicijc jieszko ir 
<

v ra

\ral- 
užejo 

ant kliueziu tuja dinamitieriu.
Pakorė nigeri ir kuna 

suszaude.

persiskyrusią 
sužeido josios sesere ir 

su
art i- 
jujo 
kaip

BAN N SUS 
OF 29 

Nations 
* in 

Victory 
W

c
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1

?

“Yes, asz amerikanisher ir 
Ituriu plenti daugiau ameriko- 

Ir liepe man pa- 
a įsa k i a u, 

man pasiduotu, bet ne-

Warrington, Ga. — Benas 
Richards, juodas farmeris, ku
ris nužudė savo 
paezia,
keturis baltus vvrus, likos 

ant 
, po tam 

kūnas likos suszaudvtas 
sietas. Indukusia myne po 
tam nupjovė kuna ir sudegino 

Toje baisioje cere- 
penki

vintas ir pakartas 
minusio medžio

Indukusia

ant laužo.
monijoj dalybavo apie 
szimtąi žmonių.
Drebėjimas žemes Kalifornijoj

Redding, Calif. — Drebėji
mas žemes davėsi jaust per 15 
sekunda miestuosia Reddinge 
ir Andersone isz priežasties at
sigaivinimo Lasse n o vulkano. 
Bledee W(žos.‘ * ‘
40 anglekasiu užtroszko kasyk 

losią, visus atgaivino.
Plymouth, Pa.—

ham kasyklosia 40 anglekasiu 
užtroszko nuo 
eubatoje.

Notting-

“blaekdemp
Ant giliukio visus 

iszgauta in virszu ir atgaivino. 
Terp tuju radosi ir daugelis 
isz musu tąutiącziu.
demp pujcjlp W No< 3 
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nu su savim.
siduot, bet asz jam 
kad jis
norėjo, tai asz jin perduriau su
bagnietu. Po tajn iszlindo da 
penki szunenukei vokiecziai ir 
pradėjo metyti ant manos ran
kinius granatus, o jiem
susiuneziau keliolika ir užmu- 

man pataikė tik

adgal

sziau visus, o 
in kojas, na ir viskas.

Tolinus Lukas pasakė jog 
gyni e Tfiisnų karna szvakei ang

esą
yra niaineris ir su- 

Pensylvania 
kasyklosia.

liszkai ir pripažino buk 
Lietuanian, 
gryž po karei in 
jieszkoti darbo
Teip rasze apie taji atsitikima 

Detroit Free Press.” .
’ 3224 nektaiziniu pikniku in 

30 metu.

C i

9

U.K. Lorentz e n , Speak i ng 
For. Danes in Amgrjca’

JOSEPH N.FraNCOLINI
• r ■
PHOTOS BV 5TE.rANOH.VH 
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I^C.Vassardakis, Voices
'T.ALJ0NS (L Šentįmehts of- t’fteGreeks

MM*** *iję

Ant susirinkimo ,29 tautu New Yorke ant praplatinimo pardavimo penktosios laisvos J f ■ ' , < * .

paskolos Suv. Valst. dalybavo daugybia kalbėtoju, tarp kuriu radosi ir musu tautos kalbė
tojas.

ISZ VISU SZALIU

Parvžius.-— 
•»

“ Visošiiii tautosia randasi 
ižgamu.

d’elcgramai isz 
Dijono danesza, buk ameriko-
niszka valdže Is-Sur-Tille, kai 
inolije artimoje Paryžiaus, ap- 
sndino ant pakorimo ameriko- 
niszkn leitenantą khris iszka-

Terp tu 50
4 baltiv moterių likos 

v i sokės' 
Amerikonai patis

New York.— Iii laika 30 me
tu Amerike atsibuvo 3224 nek
taiziniu pikniku arba pakori
mu (lineziavimu.) 
juodu ir
pakarta per mynes už 
žndinstas.
Įiaymu tiesas iii savo rankas už 
bjaurės žudinstas o ypatingai 
žiemiu ir pietų valstijuosia.
Padare tikrai bolszevikiszkai.

Chester, Pa. — Raudon ieje 
czionais negalėjo laikyti jokios 
parodos 1. Gegužio, nes juju va 
das pabėgo su visais piningais, 
kurios smuikavo ant tojo tyks- 
la ir parodos ne buvo, 
dien tie j e bolszevikai
savo vadu kuris juosius priga
vo ant keliolikos tukstaneziu 
doleriu, prižadėdami, jog dau
giau bolszevikiszku mokslu ne 
kiaušis, o pirmutini bol^zevika 
kuris pribūtu juosius mulkint, 
pakars ant pirmutinio stulpo.
Negalima turėti ne dirbti 

svaiginanezius gėrimus.

Washington, D. C
žmonis, kurie mkno laikyti 
dirbti Svaiginanezius 
po užstojimui blaivybes po 
Ju lajaus, tegul apsisaugoję,
nes tiesos to ncpavelina. Ticjei 
kurie dirbs namie svuiginan- 
czius gėrimus, kur tokie gėri
mai yra uždrausti, užmokės 
$1.000 padotko, $1.000 baus
mes arba viena meta in kalėji
mą. Tiesos nepavelina dirbti 
jokiu vyliu,* alaus ar drielkos 
wi • % 4 t > Vi 41 111 tTB n d A t f A

V

ISZ ROSIJOS
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20 pleszikai bolszevikai už- 
muszti ir sudeginti per 

kaimuocziii3.

Kijevas.Kaime Belgarode 
kaimuoeziai negalėdami 
ginus nukensti
nuo bolszeviku, susitarė

ii- 
apiploszimu 

nuo
neveikę maža mergaite lino ko .i11.)11 atsikratyti, norints turėtu

Nak-mirė.— Ižgamu nestokas viso- 
sia tautosia, o ypatingai laike 
kares, kuriu žveriszki pajauti
mai peraugsztina vyriszkuma.

>

16 Amerikonu nuskendo su 
laiveliu.

Paryžius.— 1)u aficieriai ir
16 laivoriu nuskendo su laivu
Gypsum Queen
ant akmenų iV nuskendo. Ame-

prigialbinejo kitiems 
jieszkoti povandeni- 

in

kuris užėjo

moję czionais, grincjeleje terp 
girriu, žmogus gyvenantis su 
savo 'anūkėliais, turintis arti 

Ne tikdvieju szimtu metu*.
apie tai pats kalba, jog turi du 
szinitus metu, bet ir jojo nletri 
kai gymimo ir kiloki urediszki 
dokumentai isz jojo gyvenimo 
tai užtvirtina.
c <

I 
f

už tai patys nukensti.
ties laiko*apsupo narna, karia
me 20 bolszeviku gere ir links
minosi, o kad kaimuoeziai bu
vo apsiginklavę rungais, sza- 
komis, spragilais ir

i 

ukininkiszkais ijirankeis, 
drasei insiverže i u namti 
riame radosi liejo i 
riai ir visus iszmusze, po

rungais, 
kitokiais 

tuo 
‘ku- 

kraujege- 
tam 

uždegė narna ir sudegino visus 
idant nevienas nei'Szsigąutu ir 
daugiau bedarytu 
skriaudos.

žmoni m

Kristaus pulkai” e j na 
prieszais bolszevikus.

Vladyvostokas. — Laikrasz- 
tis “Moskovskija Izvestiju 
garsina, buk Kolczako armijoj 
atsirado nauji pidkai vadina
mi “Kristaus legionai.” Tuo
sius pulkus popai veda in ka
ria pasiredia in bažnytines dra 
panas su kryžium rankoje.

Moskovskija

Kristaus legionai.

AKYVI TRUPINĖLIAI.
* ? F

J>

31 METASW. D. BOOZKOW8KI, Priflk and Mirt.
F. W. BOCZKOW8K1, Jtdllor. *

Bolszevikai Apleidineja
P etrograda..

PVVtJOV VTBAli J IWIM BUMV, W. BOOZKOWHKl,Kdfttor

Paėmimas Oloneco privertė raudonuosius 
apleisti Rusiszka sostapylee

Jlelsinforsas. — Bolszevikai 
pradėjo apleidinet Petrograda. 
Daugelis gyvęntoju teip-gi a| 
leidineja sostapyle. Kada Fi
nai paenje Oloneca (110 myliu 
nuo Petrogrado) visa bolszevi
kiszku linijų aplinkui Petrogra 
do susilpnėjo ir todėl bolszevi
kai pabijojo tolinus pasilikti 
mieste, pradėjo apleidinet
dabar nutraukė in Provieneca.

Kelczako armije ejna aid 
Moskvos ir laiko visa aplinki
niu per Glacova,
Kineli, 40 myliu nuo Samaros.

Bolszevikai buna 
tais isz visu szaliu ir tasai 
tas pradeda Imti kasdien

Ateis diena, kurioje 
bolszevikai bus taip 
tais, jog isz tojo 
truks.

UBAGE.

szalta diena

11

Sara polu ii

apsiaub- 
ra 

ma-
žesnis.

suspaus- 
rato neisz-

Petrogradas paymtas per Fi
nus; Budapcsztc per Rumunus.

Paryžius. — Petrogradas 
badai jau likos paymta per Fi
nus o Budapesztas per Kūmu
lius.

Ant viso 
bolszevikai

vakarinio 
likos sumusztais 

per.siberokus. Bolszevikai be
gu
danesza laikrasztis 
Piešų. ’ ’

franto

dydelioje betvarkėje^ kaip
“Ruska ja

Laike bado ir 
'.ieinoS laike, ėjo varginga ir 
nežinoma motore 
artimam kaime.

Josios szle-

O

namu
o

in grinczelc 
Isz vienos 

^rinczeles ėjo in kita, melsda
ma suszelpimo.
bes norints buvo savanos, bet 
baise i suplyszusios, su tokia 
jau skepeta buvo apsisupus. 
Vienoje rankoje laike lazda 
kitoje gurbeli. > 

Dydcsniuosia dalvse V or

aplaikydavojnaža almužna, 
itsirado ir turtingesni žmonis, 
kurie jin i nieko nedavinėjo, 
tik vienas isz kaimuoeziu pa- 
prasze jiaja in szilta kambnri, 
o pati padavė jiai dydeli szmo- 
ta keptos mėsos.

Ant rytojaus gyventojai to- 4 *
jo kaimo likos . užprasžyti- in 
dvara ant vakarienes. Tarno 
dvaro gyveno turtingas ponas 
Gyventojai niekiulos nesilike-

ne

pa- 
ant

Nesiunskit piningu in Lietuva.
Washington, D. C.— Ka tik 

aplai kerne telegrama buk Ame 
rikos Paszelpos Administraci
ja siuns tuojaus visus suaukau 
tus piningus per.visokes drau- 
guves. Piningai bus siunezia- 
mi Hooverui už kuriuos pirks 
maistu del Lietuvos, 
apsaugoje žmonis,
siunstu nuo suves piningu in 
Lietuva, nes da j uju negalima 
si misti, buk egzekutivo komi
tetas rūpinasi idant kagrei- 
cziausia galima butu pradėti 
susineszima ir siuntimą pinin
gi greitoje atcjteje.

• Vinikas, Žilius, Bielskis.

Tada gaspa-

Teip-gi
idant iie- szirdisSuv.Penki

Valst. apsivedė su 
o tiejei yra: Washington 
forson, 
Harrison.

Borline yra uždrausta 
cziupinei kromosia mėsa, duo
na inkilus valgomus tavoriis 
į)o bausmia. Czionais nokurios 
moterėles lietu v iszkosia

' ' ' i' * i | ' /

ezernesia ezi lipinėja mėsa . su

* prezidentui 
naszlioms, 

J ef- ir priglaudę 
suszilde 

Todėl ir su ma
Fillmore

ikmenu.
Szian-

Madison

yra

?

Tik dabar
UŽ-’

Viso pražuvo tonais

Tai buvo
<>•

isziintniai

Da apie paemima Telsziu.
Telszei. — Bolszevikai ne 

daugiau per 200 žmonių (30- 
tas ir 39-tas pulkai) užėmė Tel 
szius Vašario 26 d.

r u s a i - ra u d o 11 g v a r- 
diecziai, daugiausia sumobili
zuoti, tik isz Kurszonu 
dėjo prie ju keliolika lietuviu, nemazgotoms rankoms poF dvi
Telsziiiose niekas iii raudonar- 
micczius nestojo ir nors kai
kas isz pradžių ją lauko, o dyduma, iszleidže daugiau ant

p risi-
bu- ♦

dienaš. - 'V-
Szvaicarije, pagal josios

riejo 
ar 

gorimus 
1

rn

rikonai
aivains
liu bobmu ir sugryžienjo
Brestą, kad tame, užėjo didele
vėtra kuri mmesze laiveli ant 

Nuskendusiojo pa
ėjo isz visu daliu Suv. Valstl- 

keike
72 žmonis žuvo drebejime 

žemes Argentinoje.
San Salvador.—

duži bota tikras skaitl’is 
riiiUztuju laikei d re be j i mo že
mes, kuris atsibuvo 28 Apri- 
liaus.
72 ypatus o apie 500 sužeido.
Bledes padaryta ant milijonu 
doleriu. r:/ -
J/. I .1 ,, i 4 • ’■, .>» h ' t J'

42Š i>ąlią|jąntai sužeisti gegu
žiniam apvaikszcziojime. 
Paryžius.

vaikszcziojimo h’
kokis czionais blzkylo terp 
bininku ir paljeijos, likosi 
žeista 428 paRcijąntai isz

*

Dydele paroda Lietuviu; 4,000 
dalybavo.

4*

Nedėliojo

sveiki.

t Gegužiniam ap- 
sumiszime 

dar 
su
ku

riu 12 likos mirtinai sužeisti, 
kelios ypatos teip-gi užmūszta 
Daugelis vyru ir. moterių likos 
sužeista maiszatijo o ligonini*

jiems atėjus greitai prie ju at- 
szal,o

' Vasario d. 19 vokipeziu 
isz vi jo bolszevikus isz Telsžiu. 
Bėgdami bolszevikai spėjo pa 
piimti su savimi 4 gyvųątojus.- 
Vokiecziai sugryže in Telszius 
elgiasi pavyzdingai.

Jaunuomene pakilus stoti in 
Lietuvos kariupniene, bet biię 
danui atskira ir ąpturėdama jo 
kili žinių, nežino ką daryti.

turintis 200 metu?

Laikraszczoi pra-
IaiiIf 1 i

ąuszelpimo vargszu, nę kaip 
kiti sklypai. • . <

Japonui yra geriausi isz- 
siuvojni su adutnu'nnt -BViėtb;' 
tik'Rosijojunotores jioniHHTYh 
lygus.

———<
Szios gadynes pasikalbėjimas.

♦

4* ir virt tiiii v\tlrl tr inzsci v < eiti P/Aiff

Tdiiisk.
ttnčtry <i ii vi li

O> kūmutei senei tave jna- 
czi.au! Na kaip laikotės ar 
sveiki vuikuczei I i

— Dekpi Rievui, kuiriute, 
einasi gerai, tiktai mano Jur
gutis jiapniausias 3 inetu ne la
bai, badą ne gąli ant baisike- N t v • i • v 4

Na kaip laikotės

Paroda prasidėjo ant

kalbos.

Philadelphia. — 
atsibuvo keliu tautu paroda 
terp kuriu dalybavo ir Lietu
vei.
Mąyitnicnsing Ave. 1 valanda 
po piet ir nusidavė in Keitho 
teatra kuri buvo laikytos pra- 

Parodojo dalybavo
4,000 Lietuviu su kapeliomis, 
parėdytais vežimais ir mergai
tes pasirėdžiusios lietuvisz- 
koms drapanoms. Prakalba tu
rėjo Mr. Stotesbury ir pradėjo 
auka aut laisvos paskolos su 
$10:000. Lietuvei atsiženkli- 

puikoi toje parodoje o žmo- 
i iriau t ii

v-- v- j
ii .a nlnin rl/il»inia

jo aplaikyti tokio užpraSziino, 
nusistebejhnas juju buvo 
iszpasakytas.

Ineja visi in valgomąjį 
kaju, paregėjo du stalus,
vieno isz juju radosi geriausi 
ir skaniausi valgei, o ant kito, 
dydesnio stalo radosi daugybe 
torielku ant kuriu radosi tru
pinėliai sudžiuvusioS > duonos, 
bulvių ir maži szmoteliai laszi- 
niu; ant nekuriu torielku visai 
nieko nesirado.
dine namo atsikėlus prakalbė
jo in susirinkusius fevcczius:

— Ubage, kuri jus visus at
lanko vakar ir melde stlszelpi- 
mo nuo jus, tai buvau asz. To- 
kiosia laikuosia kuriuosia gy
venam, vargszai vos gali užsi
laikyti prie gyveninio ,norėjau 
todėl iszbandyti jusu
Suradau tik du žmonis kurie, 
mano priėmė 
krikszzioniszkai ir 
prie pccziaus.
nim vakarieniaus, valgys lyg 
pabaigai juju gyvenimo ir mo
kėsiu jiem metine alga. O kas 
kiszasi jus, tai paezestavoju ta 
paezia almužna ka jus man 
davėt, randasi ant torielku 
prie ano stalo ir valginkito 

Tegul tas, kas szian-
dien atsitiko, buna jum pamo
kinimu; atsiminkite, jog ka pa 
darysite sziam gyvenimo del 
ubagu atejnanczium gyvenimo 
bus jum su tokia miera atyduo 
ta. ihį

Tasai atsitikimas yra tikra 
teisybe, nes atsitiko praejta 
žiema Anglijoj, o turtingos mo 
toros pravarde yra Lady Grey.

Mire kun. Pranciszkus Busis,
f Gegužio 1 d. apie troezia 

valanda po pietų mire Kun. 
Pranciszkus Rusis, Gary, Ind. 
lietuviszkos parapijos klebo* 
W.

ni non ho v mirtay • daira imli mid.
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f o KAS GIRDĖT '■Tntirs jntrrms žmogus Hen- 
rykis S. Parks isz Filadelfijoš, 

buk jin kokia tai

i n Ki i i ii*

DEL LIETUVOS LABO.
V

►

I

«
4

i '

r

i J

B A ULE
'' ' A* i1 * ■ •

Tanko i • a pini komo visokias 
e j les porraszytas isz driiktiotli 
dainų, kuriu raižytojai ptaszb 
patalpyti iii laikrašti, bet ku
riu be ‘pataisymo arba porta- 
szimo jokiu btidu negalihia tai 
pyti nes įalutitiel žodžei ojfit- 
teso visai nesutinka; Kediik- 
toris ne turi laiko ant perraszi- 
mo ir taisymo tokiu ejliu, nes 
jojo laikas J*ra nžymtais' svar- 
besneis dalykais. K j lės tik
tada bus sunaudotos, kada bus 
per pati autora sudėtos ir mic
ro ejlucziu bus lygi, su 
mom užbaigom.

Gavome ana diena cjlos 
praszimu idaht patalpinlu- 
mem, o visos vjlutes 
ant

tinka*

šu
idant 

o VISOS 

le”
Szirdele, Mergele, karvele, 

lankele, kiaulele, dukrele, gal
vele, rūtele ir t. t. ir vis 
<fle-le. 
pildo redaktoriszka 
reikė tankei degyt.

baigėsi
4 <

I >

kaip:
Mergele,

ir t. t. ir vis tik 
Tokios e j les tik pri- 

gurba ir

Daugelis žmonių skundžiasi 
ant trumpos pomietes o niekas 
nesiskundže ant trumpo proto.

Pervirsz patogios ir pervirsz 
iszmintingos moteres, ne labai 
yra reikalingos 
reikalingos yra
tinio patogumo ir proto, su 
ra savžinia, kurios 
savo privalumus.

Patoga motore no
dies ir del to patogumas josios 
yra del jos ir del kitu prakeiki
mu.

visuomenei; 
moteres vidų-

supranta

turi szir-

Ka-gi giaro suteikia žmogui 
piningai, jeigu jis juos laiko 
užgniaužęs, o pats keneZia ne
kartais dideli vargti, kurie net 
isz szio svieto jin iszvaro? Nie- 

Tokis žmogus yra pikta- 
pats sau ir visai visuo-

po ir nepaisantis 
reikalu, žmogus neprivalo 
vent tik del saves, bet ir

ko!
dariu 
meiliai.

Žmogus nepaisantis ant rei
kalu savo materialiszko gyve
nimo, teip pat nusiduoda, kai- 

ant dvasios
gy
dei

draugijo^i kuri jin maitina ir 
iižlaikineja.
pavadinti toki žmogų piktada
riu, kaip tas, kuris nesenei mi
re Lqs Angeles, Gal i foru i joj, 
kokis tai Žabrinskis, kuris gy
veno vargingai, ubagavo, ran
kiojo skudurius ir miegodavo 

pakampesia ir naudo
josi isz geru szirdžiu žmonių ir 
niekas nedasiprato, kad 
pavargėlis tokiu savo pasielgi- 
irrti tik skriaudžia draugija ar
ba apvogineja žinonija.
leisdamas nakti kur ten tvarte, 
perszalo ir gavo liga “
imt plaueziu.’’. ‘ Paskutinei1 jo- 

^Perjieszkvki-

Ar-gi negalima

visosia

tasai

Pra

uždegi-

jo žodžei buvo: 
te mano drapanas.

Nemažai nusistebėjo dakta
rai ligonbutes, suradus kamzo- 
Įeje insiuta 15 tukstaneziu do-

Kitosia drapahosia, poJoriu, 
rūpestingam jieszkojimui rado' 
popieras (bondus) 
riikfcrtancziu doleriu.
j Žabrinekas turėjo apie 7(J 
metu senumo, paliko paezia 
kėlės Vedusias dūk toros," ku>

Gal pd 
vyto nudžiugti 

likusia gimine, nes del tokio 
žmogaus szirdis ne turi 
timer.

rios gvyeno Varge, 
srnort tėvo ir

vertes 50

apie
ir

atjau-

Jeigu brolau keliolika dolcJ 
tairiu ant knygų paskyrei, 

rzimtaropo nauda apturėsi. — 
Protą gausi ir apsiszviesi.
Ji 
v 

a*-*■ - *.* r"** ' w, ■ . MMBį.

skundžesi,
jauna motore * užhipnotizrivojo, 
o sti kiiriii intsktii apsipnezia- 
Vor. «*■'.
džiaugė

Tegul liobagelis pasi- 
tokiu ' lint svieto 

daug randasi, ka per motorini 
hipnotizmą kaip in nieszki įlį
stojo. *'

.1 % ‘ -

Sęhovybei žinokis tiktai tu
rėjo jautresnes szirdis, kttdan-
gi nletgmbfn fiorinkėjo nė tver
ti joilhi’klĮpbu, kaip sziandien 
yra, Jduiit ingyti vyra, no lei7 
do mėTghiu'ant loterijų kaip 
sziandien. Priežascziu del ku 
riu vyrai ne nori apsivesti, ar
ba negali, yra daug, bet daug 
yra ir tokiu vyru', ka galėtu ir 
norėtu, bet vis vilkina su tuo- 

galo pasensta ir 
jau tada tas padaryti yra daug 
sunkiau, nes ir szirdis jau 
burnt teip 
toje. ŠZtai Szvaicariii matyda
mi tai, nutarė sztai kokiu budii 
užbėgt tam. Pradėjo teist ant 
loterijų merginas su geru pa
segu nuo 18 lyg 30 metu senu-

Bilietas kasztuoje 25 do-

įtluiif ingyti vyra,

ini, net ant

•* *,

ne-
szilrii kaip jalinys

DOS.

m o. 
leriai.

.Jaunikei labai užymti tuom, 
ba da labjaus nudžiugo mergi- 

13et reikė ir tai primyti,
kad vyrai gales pirkt tikieta 
ant loterijos, ne tik patogiausi, 
o visi kas tik yra ne vedins, bet 
iszloszias mergina jau būtinai 
su jiaj turi apsivesi ar jiji jam 
patiks ar ne. — 
būdas
prie apsivedimo.

privertimo
Tikrai geras

jaunikiu

Tas žmogus yra

ras isz savo tikėjimo ir 
siszkuju jšžoiutijė^

niekiausias 
ir ant viso pikto linkies, kat- 

d va
lio 1 tokiu

visuomene lai lietiki!
tokie paniekino Dieva ir tiky- 
bia, tai yra pavojingiausi. 
Kaip-gi gali tokia žmogus būti 
geru savo artimui jeigu Dievo 
szirdyjo ne turi.
geras Dievui 
tvirtais, jog
ant kožno žingsnio.

Jeigu

Joign ne yra 
tai galite ‘ Imti

ir jus apgaudinės

Daugelis visokiu 
k u riszasi in visokes

(ne
yra kelios unijos,) 

unijos yra:

darbiu i n- 
unijes o 

tomis dienOmiš Chioage tarnai 
tęs sutverė ir savo nnije 
rint tonais
bet tykslu szitos
netarnauti pas netikusias gaB- 
padines.
sziemynu negali

Tai ir gerai, nes neku-

Sziandien daugelis
gauti tatnai-

ežiu.
rios irt

♦

ispadines mergina ne lai 
ko už sutvėrimą Dievo, tiktai 
už koki mula arba nevalninke.

r>

Gerai vyruezei apsižiūrėkite 
su szpicleiš neužsidekite, ka vi 
šokius biznius ir kompanijos' 
Mždestineje ‘ ir tiktai žmonis 
nuo doleruku apipleszineje.

Pirkite Victory Loan Bondsus.
___ ___ i___ ____ u.a.

FARMOS PARMOS.
I

Didžiausia lietuviu kolonija 
Cžta jau yra pirkia 

, jau 7 
apgyventa lietu

viais. Žemo parsiduoda ant len
gvu mokeseziu. ,J 

40 akėriu, 
preke $400, inmoketi $100

amerikc.
virsž 400 lietuviu liktis.
kaimai yra

žemb nevalyta

40 akėrlu, 20 akoriu iszdirbta;
(y akelei užsėta dobilais, niiujit 
stuba. preke $l,0Q0, 
$C00.

inmoketi

80 akoi’iu, 50 akeriif isžJirbta 
sti hudihkais^ prbko $1,600, ih- 
moketi rdikc $600.

Del.platesniu, žinia taškykite 
ant saito adreso: . t. .r ’
«. i

J. A. Žėnaaitid,
Fountain, Mich.

; » ■ h. ,

Po teisybei, nuo pttt nzlOH ktu'UH 
pradžiom irtofl kajp Etitopojo, taip ir 
cz.la Amerikoje esamo firrtdojo var^ll 
tarp HvetimtMiczlu Itotuvlszica pror 
pa gan du. Vlkkaa yi'it mudu svotlm* 
ttuicziu kalboje paraižyta ar iszlolatr; 
yra hjzlolBta propagandai. ] 
Hvctiuttaiiczlai, kurto mus pažino prl-

Patyli

pažinHta, kad mes esame nuveikia laL 
k<^ karcu saloje syrtyjo milžiniszka 
darbu.

Bėt dabar bctilarlinant gnlul uziOs 
kares dramos, kada likimas tautu yra 
galutinai sprcndžiammv ta propagan
da mes turimo ypacz padidinti. .Ta 
yrrt suprato Europon lietuviai. Šveica
rijoje Ir l-'rnitcijoj ji einu ant. dtflcltfp 
skales.
Paryžiaus! lietuviu misijas Mrrts buvo, 
k«<l ir Amerikoje mes Ji. padidintume. 
.11 (.nps sugestija padavus, musu Pildo, 
išnašiu..Komitetas. Taryboms pritartus, 
pa$mc(p.Byolr,. kaip tos propagandos 
plėtimo.vedoja. ,

Kaip visur taip ir ežia mažesniems 
Ir. silpnesniems yra.-,surikiaus, 6prasi- 
ipusMtl, nog (lidcilomH |r .galingiems/ 
liedama'yra visos pastangos, kad pro-, 
pa Kanda AiuUt pasekminga. ^iuriiit 
isz szalies, gal* supklaus b, yra matyti, 
ton prophganduti pasektmėš^ hM IflzltO-v 
su, nraziau prlsdžhnVJus jna dabar, jpd 
tyt.Jos didele- intcJtnio. NOvien ka isz 
p.,, By o i i\’o .informacijos .biuro- straips
niai dabar Jau eina vienas -.po kito, 
kaip automobiliait .ims Fordo.rtirbiuvos, 
bet .fr kitokios ‘ruszics/ propaganda 
tarp Amerika, publikos, IttOratiszkojb 
(r aii-tistiszkojo.syieto ir tarp, politi* 
fclerlu,- vis (didinasi, u. .. ;
j ,Atcs dabuiS, varome systOmaeiJa,'- or
ganizuota anierikoniszku budu propa
ganda. Tokios propagandos mums 
rėikia |r sziandie. be jos jau negalimo, 
apsioitl.u ■ •. .

Vionks idalykao. ncatsideklmc yfcfi 
ant propagandos .komiteto; bet kiekvie 
nas - Tarybos narys, . kiekvienas. Įnik* 
rąyztis,- kiekvienas intcligcntiszkasai 
lietuvis stokime ,ln eilė iri kaipo tikri 
Lietuvos kareiviai, varykime visOifiiS 
jėgomis, kare už Lietuvos nepriklau
somybė.. i ........... •. o .■

Amėrika, pradeda- pajausti buvimą 
ant Baltiko' ..pakraueziu repubiikos 
Lietuvos,- kuri- dabar reiksiąujs nuo 
Jos pripažinimą ,už laisva ir neprigul- 
Oiinga Valstija, remiantis tais princi
pais. kuriuos kares metu Šit. Valsti
jos iiv .alijhntai vieszai paskelbė.

Amerika atbunda: Ji atbunda: ne 
(teito kad ji natūraliai nujaustu kitos 
repubiikos buvimą bet dėlto kad besi
darbuojant Tarybų komitetui ji prade
da iszlcngva suprasti siekius ir skait
menis naujosios demokratijos ir isz
lcngva ji pradeda jausti jai drauglsz.- 
kuma ir užuojauta.

Tai visa neatsitiko be pasidarbavi- 
Lietuviu Tarybos jau pradėjo 

daug darbo* bcorgailizuodamas supa- 
žipdirtmio kampanija ir tinkamas prie 
mones skelbimo ir vieszumos ameri- 
klecziu. 
pacziaS priemones, 
rios tautiszkos ir (arptautiszkos prob- 
iohiOs būdavo perstatomos priesz Ame 
rikos žmones. Vartojama tos pa- 
czios priemones, kurioms czeko—rsla- 
vokai bei jugo slavai sa^o visitohiOnės 
supažindinimo 
kad perstatyti savo problemas, 
paežius, kuriomis net Prancūzijos ir 
Anglijos vyriausybes stengos 
žindinti Amerikos gyventojus su savo 
kares tikslais ir veikimais.

Srtvo Informacijos Biuro, kuri Ta
rybos užlaiko New Yorke kaipo centra 
to viso darbo turi pasamdo eksportus 
publicistus, raszytojas, skelbimo eks
pertus stenografua, typistus, rasztinin 
kus ir su ju pagelba stengias amori- 
kiccziams perstatyti Lietuvos minais, 
Jos dabartinius reikalus, ir tikrąjį pa
dėjimą. kad tai pasiekti, paveiksian, 
pilni informacijų straipsniai yra kas 
savaite siuneziami 800 svarbiausiųjų 
szalies lalkraszcžiu. Tie straipsniai 
nuszvieczia invuirius Lietuvos reika
lus apie jos indus!rijos •iszsivystima, 
literatūra, daile, mitologija, žmonių li
teratūra, sena garbinga istorija ir t.t.

Tie straipsniai yra spausdinami 
invaliduose szalies laikraszcziuose ir- 
sukelia žingeidumą bei užinterasuoja 
ta ja jiems visai negirdėta szaliini. Jie 
taip-pat iszszaukia invalidu laikrasz- 
czht redaktorių pastabas,, kurios pri
sideda prie sudarymo vicszosios opini- 
nijos. -

T6s kampanijos dalymi buvo ipa-* 
raszu rlhkVnas po peticijomis, kurios 
buvo iszsiuntihetos in visas lietuviu1 
kolionijas Amerikoje ir kurios bus 
siuuczlamos Prezidentui Wllsonui iii' 
Taikos Konferencija, praszant pri- 
pUžinti . Uetuvos 
Siunczlant peticijas pasiraszyti buvo 
siuncžlhma atvyrueziu stt trumiiū frn- 
aiszklniniu ir žemlaplu, kuris kiekvie
nam ameidkjccziul aišzkiai nurodyta,- 
kur Jie YeptiblHca randasi. Toji peti
cija, taip-pat, dapg pridavė indonuimo 
kiekviename įPieste, ir priverto lalk- 
raszcžius apie tai prabilti ir editorujd- 
lus raszyti. * 1 . . -
' Informacijos Biuras yra pagaminęs 
dtralpsniu ant visu fdziu indiistidjds 
svarbesniems New Yorko lalkrasz-
I

žinins visos szalies laikraszczlafĄs. 
(hz tu, praėjusia subata Nė.w -Yorko 
Evening Post, labai intėkmingas di6n- 
raHzti's, atspausdino tris, vierta. apie 
lietuviu pramones iszsivystima, antr^* 
apie Velykų pd^oczlita ir trbciha kny? 
gos, alszklnanczlos lietuviu klausima' 
recbnzijd. Evening- Mail, Evening 
Sun, ir dauguma kitu New Yorkd laik* 
raszcziu praėjusią savaite atkreipė sa
vo skaitytoju doma kad vienu tai kitu' 
dalyku |Y netik skaitytoju, bet ir visos 
szalies redaktorių.

Vartojami ir paveikslą!. - Pvozldon-i 
to' Smetonos paveikslas biivO' pavarto
tas, kad atkreipti amerikieczltr ddma 
in Lietuva. ir tas paveikslas buvo 
vartojamas placziai po' Visa sžali. 

. Kitas dalykas, kad atkreipti vlsuor 
menes doma in lietuviu -reikalus, buvo 
Lietuviu Diena, kuri buvo apVaiksz- 
ežiejama didžiame New Yorke san- 
rWzyje šu Victory Liberty Loan ir su

apMieitl.f, .<

m o.

i •

i >

Tarybos dabar naudoja tas 
kuriomis Inval-

Vartojamu tos

kampanijos vartojo
Tas

uupa-

praszant 
nepriklausomybe

kur Jie republika randasi.

......
peticija del IdOtuvos neprlguimyhos.

Ta'.dienu v|h:uj.,Ncw>. Yorkaa žinojo 
■apie tas Jszkllines isz didžiu Now YOr- 
ko .lulkraHztixki6so prmmszimm kurte 
tilpo - syavbtaiislupse (.hUkraazcziuoAe, 
rimes, Tidburto, ,WbrI(t:.Wvonirtg*Po>(, 
Evening Sum B* mvtmp-tpnL iAz afSžlclo 
so, vietose nulipdytu, 5000 didelių- trL 
mis. spalvomis sieniniu. > prtskclbinui, 
Iturlė. prĄnoHZOi., jog. šžlvyra ybilhua- 
nlan' bny” (lietuviu dimia) ir Jog lau
kiama,, kad anieriki^oziai raBzytUš'itž 
Lietuvos noprigulmybo, o Amerikos 
lietuviai raszoa pergales bondsus. Tie 
apskelbimui pasiliks p'ci’ kėlias Hrtvkl- ( 
tos ir rodis žmonleins lietuviu rolka- 
lavimus. . ’ , '* r

Jie taip- pat bus rtprėHz’ytl mažes
niuose szalis lalkraszczluose jr kreips 
doma pi'ovracijos gyventoja,’ ka btuw 
Yorkioęzlui veikla, kad : pudeli savo 
arau gani s pUiocziamu lietuviams, liad

‘•<r*
I

Y <b

MAISZYTI LIETUVIAI.
........ Į —O,*,*............ .  ■ ■ ■ I,

PRASARGA DEL VISU.
’ 1 ' E—............. .4.’——1

Lietuva priosz kare, 
apgyventa* žifiohėmi^ tirsztai, 
ir Visi žiūrint tėil' žmones tai 
tikri lietuviai, nes daugumas 
ir kalbėt kitaip negali kaip tik 
lietu vi szkai.
tu vos gyventojai visi y ta nttri- 
szytos histis.
tuviu yra daug ateiviu^ tdįi aišz.

buvo
*

, Prisiųsta (Tol "Saules » b *
99

?*i 
f \ :t

V'

Vyrai ! kaip rodos, ne vist.-wu
note, kad jau spindulei'’ bob 
szevikizmo!

■ ■
e y
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O
*
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NORIU APSIVESTI. .
(Jeigu kur i-iukIubi mergina I *

iiT nasrie į'iiuo 35 lyg .40 jnetu, 
gera katalike ir norptų iszte* 
keti už našzlio, kurie dirba ang 
ftikasy klosią ir turi savo loc- 
naSti ' tegul atsipžaukė £as4 
Konstauti Ruscckas, Box 224 
Elinoni, Pų. (to, nų lp)

t

” ir laisvt^ vetžte 
vėržetii peri plisžius iri langus 

Mal, toji hit* 
)’iszka szvicsn ir’ laisvei (!l)v 
Kiirsrimti -žmonis prie^sz -dva* 
siszkas ir svietisZkits valdžias, " • i
kurios prižiūri žmonis, kful'do* 
rai elgtųsi, — tai-gi, o bolėze- 
vikiszka laisvo ir szviosta mo
kina, kad, girdi, o kad - žmohis 
ttri’i būti visiszkai liitosi, kanv 
girdi, tie prisakymai Dievo ir k tj*

ihli, ju nereikia,

Isztikrujų Lie- in kožna stuba.

KaiI jft to Ite;

yorklecziai veiklu, kad’ : padėti 

pradėti savo tovynel iBžgauti pripažinl 
uio Jom.ndpviguimybėu,s. ,i«(. t.

Didele pdrodą, šusldędanti. isz dę,- 
Hzimtlcs dukstaneziu Amerikos lietu- 
vlp, su vėliavomis ir papuoszuiąlH mar 
sruvo Yorko - didžiau«Wija (ėonk- 
laju gatve ir tuo jie.prįsidėjo prie pil
dymo planu supažindJnti AmerikOs gy 
vontojus uu Lietuvon,reikalavimais:, 

. j DttUmi tos < tkaipnanijoH- yra |y. (ai, 
;kad svarbesniųjų mtk^aszezlu -imdcjr 
d lėni o; loidijnaispausdimijfcitra'ipsnlus 
apto.iLiotuV+us, o1 kltMaaŲCš ląlkrauz* 
ėziai idaėziiiiLjw.<m! porBispaundim. ,i.

Kai -kuriOo l(t|i<raszb7,iuU.^patingai 
-New; fYork Herald,^ fitiladnlphia Lą*d' 
ger, Madison (’all. ir kith,svarbus Žur- 
natai spausdipa. tais*.veikpiaiu? edit#*

kongresmenu,- • AVashlntone,

so ji opinija; pritaria Lietuvos, pripaži
nimui'. ■ •; ’ «» <> I ■ ", > • •- ' ' ■>. I ,,l • . '«

Kuneas naujai iszrinktasi senatorius 
Capper, - krtlbodaputs (dideliąmp :Nąw
šiai iszreiszko: už Lietuvos pripažint 
:pa> in prižadpjo.aėiĮ^^ ^ai <pildy(i..

Liforttry, Digest, .■’fJliodkrH^žtziž,-- kuris 
.pasiekia daugiau kaip: .milijoną, namu, 
paVėsdirnias visu inpa. Lietuviu atša
kiai \ nurodo tos szalies (aut lazkasias 
ąspirac i jns ► kaip ,-vy tiuhė > tai p i r rtote- 
rims po vlsa Amerika/,in -ta laikraszii 
pdseks kiekvienas lalkrašztis. ;

, Knygutes,* aiazkinanczlos, (Lietuvos 
klausima b\is- siunozlamost visiems žy- 
mosnloms Amerikos .piliecziams. Var
tojamas visonpriomonės kad supažin
dinti Amerikon. žmoAcg su gyvaisiais 
Lietuvon reikalais, bet tai nelongvaU 
darbas, ifcs fthlp rticd vist žlUodie, anie 
rikicozlai turi savas namines proM0> 
mas. Jiems jau Europos painiavos' 
inkirejo, ir ju užjauta užiniruzticms 
lietuviams turi būti Jszjudindinta, kol 
Jio ka ndrs alszkaus pradės Veikti.

nesibaigia
Jis vedamas per

rijalup. In .(up krėipH dorha viau 0oną- 
torlu. ir .< J
kad Jie tftlp-ritt pilmdtytu, kaip vio-

YOrko Per galės-kėliasusirinkime drrt
I*

Tuose

surengti

Supažindinimo darbns 
spausdintu žodžiu. 
Lietuvos daile, apdarus, muzika Ir vi
sus kitus žmonijos veikimus, 
dalykuose Informacijos Biuras, dau
giausiai ir veikia;

New Yorko planuojama
koncertus, dailės1 parodas, namu Iš
dirbiu .pramones,, ir kitas panaszias 
parodas. r 
visuomenes paramos, 
kiekvienas Amerikos lietu vys 
kad jis gali szi ta padeti 
Tarybos savo patarimais, ir 
taip kad trumpu laiku, kiekvienas anie 
rikietis, kuomet žodis “Lietuva’’ bus 
paminėtas galėta sau jiersistatyti ne
tik laisvos jleszkanczius žmones bet ir 
aiškia ir pilna civilizacijos ir kultū
ros paveiksiu tu žmonių Lietuvoje, ku
rio dabar jloszko nOprlgulmybos ir 
laisvos. 1

Prie -tp' reikia llctuvlszkos
Czia

kvi liudija ju pravaTdesį ku
rioj vienur riktimbk? gudiszkai, 
o kitur^lėlikiszjkaiy vietomis ;ir 
VokiėžkaL“ ;••••' fj-O ’ ’ •
f Užbaigi tiravrtfdėsi'ani itič- 
vicius, reik suprast kad •pra
varde svetima jh* ųtueszta 
ku? teu urbti fj^ties
lie tu viti su kra i py ta.

Aut aSf iš, tai supta n 
taiUti kad tai pravarde lenk i sz- 
ka; ■’ ’ ■,f' ' . - ' ' '
V Liet ti s za Ii u žpkA- s ve t i -

rhu Diutii’žmbhcs, 
tikrais litittiYiafdi ^ali'birti kad 
fui po to i p vnd i narna i pa v i o t - 
ritii1 kad kur Ackari ! iszliko

itĮ , g

>! ’♦ '!

.Poszkau apsi v'cdlfnėl * Merginės', nuo 
30 IRI 36 Motu amžiaus, , Myltiitzla 
szvnru gj’venima, ir 
BV’aiglnan'i:zli] gdrimu.

Aaz. estu aipžlaus 3J m. Moku gerti 
amatą: teip 4md gyveninius užtikrln- 
trt«, švaiftuiitf nevartefjd. ‘ •
t Kurios norėtupict užvest szclniynisz 
ka gyvenimą atsiszaukit sziuomi ant- 
raHZu. . ’. ' .

Mylint zla 
nevartojanczla

1 
4| 

-r uHl
1

rilWibiii
11 JIJI

Anz psiu avižiaus 37 m. Moku gerti
UI

J
I. 
v

ita

(■ žbai ga

*if pasiliko

Bažnj’czios; g
jeigu-1 panorėjai 

vogk, pfigauk-, įmeluok, 
paleistuvauk, pareis tau kaš iii 
kelia, pasiprieszyė
ir t. t., žmogus, mat, turi būti 

tai, girdi, 
baus- 

bolszevikizmo darini

tai yra J

uždegk <

užniuszk

J. Leszkls,
748 Thompson Avė. 

Donora, l’a.
..... <> > .................. . «

fui po tėl-p vadiąahitii putiet- 
rifti kad kur nok m“ iszli k c 
jįtfio^piš gyPavietrė Aema

Ant Falklando salų 
dasi penki kart daugiau 
ne kaip moterių.

......... ...  ĮįĄ

Lietuviszkas
Iszradėjas

ra li
ve r u

T

visai laisvas, tai,
nieks negales drausti ir
ti nuo
kokiu tik kas užsimano.

Trii toks vyrucZOi mokslas 
bolsževiku.
virstant

1

<

vvruczei 
Tokiai gadynei 

, mes, mes vyrai, 
valomo teip pat. nesnausti ir 
gerai pratrinia'iakis apsižiure- 

Lyjx szio- 
i ra- 
o da- 

rasztpa- 
azdina mus, vyraį, 

n ie-

Į SU 
atyda apsižiūrėti ir driiczci.ųp 
sisaugoti uv.o bolsževiku. Ko’ž- 
mis del to privalo aprūpint sa- 
vo namus kuo drucziaitsoųiis, 
gerai užrak iuonioms 
ir drūczei uždaromais langais; 
namie kožnas priyalo įpilti 
tam tikrus inrankius: revolve
rius arba .ūru^itu.imt uipsigyni- 

gal-

Szitu. vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradejn stdaikan 
ti 20 paveikslu ir ilnstfaciju, 
visokiu iszradeju ir iszrfldimu, 
su paraszais ir pavėikslais 
miestu New Yorko ir Washing 
tono. Ta brangia knygute nteš 
iszsiuncziame kiekvienam ant 
pareikalavimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba iszradimu naujin

tai raszykite tuo jaus reika-

IbmiS syoėridrt/’LititViva aplan
ke iitit keliiiiS

1588^'M btiislii^'lihdiis ir ma- 
ras visoje' Žemaitijoj.

‘ 1661-^16C$, po' ‘baisiam ba
dui Hr iriarhi*’ dftTvrii 'sur/tszas, 
kiek likosi *nopap'jantii žmonių 
ir' dokttme’iitas ?,tapb sudėtas 
oniaitijoj1 RnMohiiit. toisdarysto
ję ; dar hėžinė WiP

1710 ir 1712 m. laiko baisios 
pUVietrės, žmonė& Tikusio uėsz- 
dinosi in bažnyczias su savo 
lingaminais ir doki'ihientais.

Negana kad ligos 
Lietuvos ir Žemaitijos in 
pus vare bet ir nesibnigonezios 
kares. ' ' , ?

Kada žmonių mažai Lietu
voje Ii kosi, kas-gi galėjo 
duot atvvkusiems isz svetiniu ■k i,.
szaliu žmonoms apsigyvent? > 

Isz pravaitlžiū gyventojų,- 
yra

C

i

turėtu 
jausti 

Lietuvai ir 
darbu,

MIKAS PETRAUSKAS
Ir jo gražios dainos.

Kas kilu girdėt kalbanczius 
žniones apie p. Petrauskli kai
po szyiesiai’isžsilaViiiUsi Gotu 
servatorijosO Kompozitorių- ir 
dainoriu, bet yra kfts kitii' prisi 
klausyt isz arti, Kds turintis 
gVažu baisa jo Petrausko dai
nas vadžioja.

kad

ŽanogAu turi 
nuo darbo sutot ir klausyt. Dbl 
to asz czion te i p raszau, 
man tenka girdėt jo dainas tan
khii dainuojant, nes dirbu su 
vyru dainorhifn kurs pas p. 
PėtMtiška liKisėt dnh‘iū‘({t hio- 
kindsi‘Hb. BOstohe, '

Žmogau! ktir tikjėigii iš2- 
* . . . Y* . .A . ! rj

girsidalhuojant p; M. P'ėtrfltfš
kO dainas, iiišitom$k,‘ kad jose 
nėra iiieJco Uipmišzyta isž g.y‘-

* * , > - j ‘ ■ S • .• t * t ■ „ W 1 . ’ ’’’ ' - . . * r

D ’

vėnimo ditlžitiihū^bbt Viskas
, ‘ S.. •*«%''

gražėi
ežiams ir slndikatuma, kurie suteikia'. taiktUta

i

žmones
ka-’

ne-<

pnivardžiti 
kaimu, nesunku yra atmytj 
kad lietuvis paeinans isZ kitos 
szalies, lenku tai bus daugiau- 
so\ nes tie in Lietuva atvyko, 
apsisesdaVo tamsiose giriose, 
ten degino pafasziu gabent in 
Anglija, na ir apsisedia pasili
ko ant Visados. Pravardes kiti 
mu girininkuos kelios — VeSo-1 
la Oho; Czysta Buda; Grižka5 
Buda; Golembiski Zieliona Bu 
da. Teip pat yra ir su vokic-^ 
ežiu vardais; vėliaus ir masko
lių tapo privaryta ypaęž Kau
no gub., ir, tie žmones noroiiiS 
nenoroms turi pasilikt lietu
viais. ; ~ z

Tokiu būdu yril maiszyti lie 
tuviai.

1868 m. Lietuvoje bado me
tas nemtlžai gyventoju nustū
mė ant gyvenimo Lenkijon, tie 
lietuviai Lenkijoje apsigyveno 
paliko lenkais jau ant visados. 
Bet lietuviu lenkijai vienu me
tu labai daugmeimtoko. * S. K.
* . , .. ..J ..

tu labai ditugmepateko.;

/ . "

pri-

paraszais

raSztie, atspausdino tris, vieWa. apie
I . ’ , '
ftpio Velykų paė^ocžlds ir trbežia kny?

i iiuph|hi aįldabihtit, l.)i’i-

veninio žmonių prasžcziokelin 
kaimiecziu, ka isz diliuos .. far-

■ / •, ? -

tikrais p‘a7tiikslais gy

Evening- Mail,

tiim’žmogTis gyvai toj valan
doj matai. ’ . , ‘ ’ J

Didinos p. M. Petrausko yra1 
gyvi pavfeikslai ne pa$i plitusiu 
aristokrhtu, bet paveikshp kjr-

E

M. Uetranuko' yra1

' ' ’j*r » ' J t *’

kiu demokratu iT kiti* koriu la
vintip. Petriufskb ka sftdaiiiuo1 
ja, riti isž tikro piiklausyf ver
ta, . f / , Kapsas.

BKAITIKITB -SAULE* 
SKAtftkrfE "SAULE”

zKaminas turintis szimta1 
pėdu dydžio, szviruoje keturis 
colius laiko dvdėlios vetuos, be 
jokio pavojaus sugriovihib. '

Terp jautm j ir turtingu’ 
merginu Bornejūi, kuom \jujtt1 
ausis yra ilgesnes, tudni mote, 

atsiženkliua ctydesniu' pdto- 
1! .' • , . • t f. i ,s I <

1 Graikijoj ti psud hi tas zuiti 
gus aut smort yra pakartas net 

’už dvieju motu nuo dienos ap- 
sudijimO.

,L

*X<

>»

c

re
gurnu.

&

<)*

TY

I

1 j/. 1

X,„4 .Tu,.*

IHUITYMTI2 «S4tHLlF

f

e

Bankini Namą: 
itvbi ovaliu nen jlvi a* xi* >• 

' Wrtiivihlfcfi iMvat'mihn vT8it laivitiW’flrijWIhWfr kWfaWV‘

Pinlngus sluncziatn In Lietuva’ir I^iikija aulfo piwlaudiu denki y imtom 
no prieszam. Po ilgam kehtejimu pagtllia k rajuj yra neatbūtinai reikalinga. 
Per tai privalot nėatbutinai kreipties ypaliszkai ar per laiszka prie musu 

. I. HERZ, nxkkferfiWB Ii* Motorą*.
West 34-th. SK New York, N. Y. ‘

11 '•

ti su savo padėjimu.
lei galėjo da nevienas sau 
miai gyventi ir lobti, — > 
bar bolszevikai savo 
laikiuosia g?
kad jie nedaleise daugiau 
kam sau rainiai gyventi: 
to, vyruezei, laikas mums

f?

i

I

duyipps.

nes tokie bolszevikai 
atimti viską nuo 

bol- : » t
o

rno,
iižsimauvt ir
žmogaus, o žinoma tokie 
szevikai su tavim nesidalys,
tu turėtum su viskuom dalin-

9

• * -b 1 • ’ " • i ' 1 -g •tis, o kaip ncsidalysi, tai 'žada
I • J * į f ■ I ,

jau patis per priverta plesztį.
— todėl, vyrutjzėi nesnauskite,
— akis pratrihia apsipažinki- 

tei-
na-

9

te sn savo padojinih, kad 
kale, besiveržiant iii justi 
mus per duris ir langus belsto 
vikams, — 
tftsiginti* 
juoko!
.Štieialįstasj liet ile bolsZevikas.

• tgalėtumėte nuo ju t t 1 J
Isztikro, bė jokio
7 : z

:g

1 t t

gu, 
laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentii bandome iszrOdimus 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Ino.
256 Broadway (BE.) 

NEW YORK, N. Y.
__________ ..... ,i.^t ?. ■ i ’£ .-.-a..* t

NAUJA IR NAUDINGA YLA
y "*

h

1aasitaE ■

/ •'

lor

w ■
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Galima su szlta yla sinti* bile ka norjtė 
teip greitai siuva kaip ir madona. 
Padaryta kad užteks ant viso ainžlo. 
Niekas nesugenda. Kad važiuosite in 
sena k raju ar ežia Amerikę pasiliksite 
jaigu busite farmeriu ar dirbate fabri
ke szila yla visada bus jumis labai re! 
kalinga. Suczcdins jumis pininga Jjr 
daug laiko. Kasztuoja tik $1.(10’ uusiun 
tinia kasztus mes apmokame. Duodarn 
20 mastu szkiucziszko siūlo ir 3 kil<£- 
niszkas adatas ir instrukcijas kaip ja 
naudoti. Iszkirpkito szita apgarsinima 
prisiuskite tik $1.00 |r prisiuskltę ant 
žomiaus adreso. Padarykite ta kž^dlcn

NATIONAL SALES 00/
Sta. D. Box 90. New York.

z
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* Daktaras Wasserman
— > , ,i Į,. '......       ..

54*

Daktaras1 Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio c

Specialistas del $
, Vyru ir Moterųi =

!
J • V..WJ VM.U.W T M.VW*WM «

d ligas trumpam laike ir nereikės trotyt darbo laika.
a Szirdies, Inkstu, Plauczin, Rumatizma ir visokias kraujo S

___ r a

Musu ofise randasi haujaiisios maudos daktariszkos C 
mašzintiš; teipgi if X-Ray maszina kuri kanecz yra reika- 8 
liūgas kožnain daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas v- 

ijj in musu ofisą yra dykai. * 

;! Dr. WASSERMAN 
8 Ofiso valandos* nuo 9 tai. fvt

I 
■k 
it

k

mašzihtiš; teipgi ir jt-Ray niaszina kuri kaneca yra reika-

in musu ofisą yra dykai. *
___ i : . .. ______U /J

f i > i

1885 ARCH STREHt. S
JPHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos* nuo 9 tat fyte lig 8 vai Vakare. Nedėlioj J
nno iO fyte lig 2 popiet NegydoTn pfrr paeita, ptifrukit $
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuvisek&i.

*’L’-A-.z- * u-'- , ~T1- ••■ 'M : < . • ■ ____________»'

60 DIENU ISZBANDY-
MUI DYKAI.
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, Meskite netikusius gyduoles! 3alga tartie 
rumatlzina, neuralgija, paralisus. 

ncrvlszkuma, sluogos, bronchito, All^tfuma 
peczlu, silpnumą, užkotejhno ir r daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bilę kur. PrlsiuskJls 
20c. del vyriSzkd diržlė arba 80c. del mote- 
rlszka diržai, idant pagelbėt! užmokėti prl- 

In keletą adynu mano

• dHieuli,

iii

siuntimo kasztus. 7
stebukllngaft diržas rasis jusd pactte. tTžttio* 

. kektte rankplningu $3.98. Užsidėkite tttdjvifli 
!r nesziokite kožna diena pagat niirodlmua 
ber menesius, tada traukte 80 dienu Jal- 

'gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu jdso >3.98. Nereiks 
laukti, pilnas užganedlnimas. Adresarokite:
I X

per du menesius, tada traukije 80 dienu jai-

adgal o asz sugražintslu JUso >3.98. Nereiks

A. P. OWENS, Deptfll-E.
1 !l Vi

New y<»rlr, 
v ■ ♦ c y1
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Poni Zigmantiene t ink 11* lojo 
pcczeis isz nekantrybes —ir at 
sttolino iro buvo užganėdin
to*

Notėnkus-gi’ ph*adeta npvalK 
net stalus sustumdinel in isznli' 
kedeė, szluot a^la ir dary t vie- 
ta del poru szokaneziu',,:iioh jau 
muzikantai sutaikinėjo balsus, 
kuriem buvo intaisytu gateri* 
je apstatyta žaliom eglaitėmdr 
papuoszta vainikais isz 
kv’epencziu žolinu.1 
priprato prie skubumo, 
jaus daPbiV savo 
kas buvo gatava*.

rn * *

žiedu
Taniai

atliko ir vis-

.u«.i tJrasoBuis truputi pa
kele amt jos savo akie,* kurios 
iszreiszkinejo dideli nusižemi
nimu. ' t

— O! poniu trfrė drnsci-^ 
kaip jsoiioipkaip šeirei ilsėjosi 
toji‘iankeloMfnt' mano* rankos! 
Nutikiu du nmutortn įieaprašzo- 

. ma *hri nve\ t bi jmi-gi
trot yt jin jai.'., ..*

(kikAtiafuo gyvonnho
Elzbieta
ftnt jio.

— Tais raukus, ponaš Zig
mantai suriszo kada tai kūniii- 

o tavo' vale t a ji
Tu to sau

greitai pn- 
kitas tokia szo- 

noktsitiks
asZtrei žvilgterėjo 

» *4 '< \ • t* r .

(<

t > , 4 SAULE

PEKLISZKA BALA” BRESTU, FRANOIJOI, KUR DAUGELIS MVSV KAREIVIU MIRĖ IR’ ATĖMĖ 
. ' ' GYVASTES.

. .L - . , <i > f f ,/ '■ *

9AU

Tas ypalihgėsnis szokis lun- 
kiszkits rėikšlto nė vienos 
sules, nes

reikAlėo 
kiek tik radosi nnmė 

pukffjn ture,jo pereit visus szok 
dumi. < i ,»■ . .... v*

Ant duoto ženklo muzikan
tai užtraukė niki ansies, jauna
vedžiu pora iszojo* 
o praskiti visi sveczei. Zigman
tas gavo pone, mažai pnžinsba- 
ma ir nežinojo kur ir kaip sto
jo. Su nuoteka konia kiekvie
nas isz ponu, turėjo szokt, žino 
ma isz augsztesnin, portu, pva- 
si d ė, jo dėl to mainymas szoki- 
kitr.jn dideliu linksmumu ir 
szpbsnis - po

nv

uo-

laik —'x
atsukę Zigmantas,

I

tūo-

gas —r tarer- 
riszi pertrauke....
volindiv * • ' r’ »

Buvau ti<\proe»ium
buvau; nuHidojvliu — 

kuris o jo 
nežinodamas kas aplink jin vei 

I kasi iri kur buvote- bet * Dievas 
i už mano nuodėmė sunkei mano 
nubaudė.

Keneziu’tiž bat 
kad keneziu neužsipelnijas ant 
to....

o nesakau

isz- genu
Ne apsižvelgė ponas 
tas, kaip kas tokia atėmė 
joj<r szokike, 
kitos,
laiminga

A'piMkndrft vfrHttri* *
Pasini rd i a nrffhtft, 
Diszei nemazgoti,

- Ruimai ne szluoti. » 
Moteriukes Ims Szlektaiy 
Jeigu ne szlitoti kanapai, 
' ‘ Nė tl'ukttd;0VtWs#W^» 

r. Vi sus jĮffcrai pakocziftoSiti.

9

M

r,

>

S. < i* ;• $':

O m 
•^1

to

S,
Pasai abazas buvo vienas isz arsziausiu -rn

I 
v

tai musu kareiviai ir nuo vargo ir kaukiu kokius turėjo kensti abaze Breste, Erancijoi, ati- 
........ ......... —--tik viena bala, o kareiviai turėjo 

Valdžia pradėjo isztirinet keno tai kalte, jog musu

Pagal prisiųstas raportu 
minėjo ^an, gyvastos o szimtai iszmire. 
vaikszcziot lyg keliu purvynė ir no buvo sausos vietos kur atsigulti.

rv ■<

Vorcėsterio mamos dabar be 
Javoje, 

Priesz viena kita dejuoje, 
Kad maži uždirba vytai, 
Tai negali atsigerti gerai. 
Bedavoja gerdamos alų, 
Tada ir sznektu atsiranda be 

. ' ' galu
Tai volei vytus apkalba, 

Kild tuPi su jais balda.
Dukreles, nustokite gerflsios,

y

O nedejuositia visadoš, 
Tada ir sveikos busitiu 

Sueja nedainuositia.

41

Nekurie sako, jog raudoni
plaukeleij i,11 • « i Vi « 

pilnutine, | vienas ponas konte

atsake nuicisdanut 
bieta *— klysti, 
kati mano ^vcnhnas 
gesnis. I 
gyvenimas^

— Ir niekados*‘pbfria nlan 
nedovanoji* — |iaklmisc, inst

ant 
didžiausiam 

žudintojuj * iitsi- 
baisiausios 

ir piktadarystes bu-

gtdVa Elz- 
•joigu misliiii, 

Inimin- 
Sunkus sulaužytai

9

Pritinka niergėfei 9

Bet nekurie vyrai, 
Tvirtina, jog tai negerai,

Bėga into tokios,
Kaip raganos kokius, 

Kad ir meilažoliū duoda, 
Bet tas ant nieko nesiduoda, 

Visi vaikinai nuo ju szalinasi,

toastu. 
jigmam 

nito 
o jiš puolėsi prie

Buvo* tai diena isztikro 
gal dori 

prietclci pria to prisidėjo ir bu 
vo pėiež/tsttf tost laimės....
ptadejo posi kai liejimu su mau

del i i o, ()

Voi?i

je szokikej 
kitos szpkikes, 
pMiirnd, o tai
I vonia

sztai volei neteko

Ba kožnas baidosi.

juk ir kareiviai buvo priverstais apsistoti ant tos Pekliszkos Balos.”
. .A'. „ ../,X '-L. ZX.

—Viskifs tas gerai —
-vienok

da nieko no bus, jeigu ne kal- 
geležios, pakol karszth.

Spaviedokis man„tamista kaip 
ten tarp jusu sziadion buvo.

bu-
gvve-

i c

Skrantone randasi bobele 
viena 
yra.)

trijų metu sudėjau in tavo ran
kas... 'iszsi lauži net
n‘e mislinu. Turejoi ponia to d:i 
vadus.

Elzbieta nieko no atsake,*tik 
tai prieszingai pakrato su. gal
va. 1 . •

Szokis trauke da 
da, akis kone
ž i n re j’ o1 an t j u od vie j u; • • 
tos veidas (lėgo.... 
balo, tai raudonavo, 
stovintis susiniaiszes senas h)li 
gijitk jau 
kartu “
Mioduszanskas žiiirejo ant po
pos su nepakajitin. Tuolaik ej- 
lo szokanėziu inojo iii pakaju 
kuriame seni ga'spadoriaudami
triusesi aplink baezka vyno — 

kad ne
arti stovint vienas su 

por-
pasikallieji- 
o kad jau- 
smarkesnib 

už-

v ie-

ta re
isz to tris metus ir motoro tokios k

nieko isz to ne bus, arba da
A’a-

sn-
isz po jin ' Miodusznuskas- 

ne bus,

J

BALTRUVIENE.

(Ir daugiau tokiu 
Keliu vaiku motina 
Po grinezes bėgioja, 

visokius neszioja.

raliszkos.grožybes kankins 
ve tokiu m* sziokiu ne tokiu gy
Veniniu ir tamista turėsi
put save tai nuolatine

Czion ne v ra ka dau 
tiktai

drasiudiunas Zigmantus 
Dievo!
piktadariui, 
leidžia kaltes....
žudinstos
na užtrintos rnutavonė?

Elzbieta atkreipė iii jin 
da ant kurio’ matyt buvo rnal- 
szumas, pažvelgė ant jio- ilgai, 

|rodėsi jam, kad kas blizgėjo.jo 
sibk akyse, kad lupos jos drebu 
jo kokiu tai atsakymu - 
atsakymus neiszrekrzke 
lejo....
ke...1..

Į ežia.

vei- sirii 9

turėjo ,’treczia \
treczioji laivo

Bartaehauskione, mato
mai buvo užganėdinta, kad pa*- 
teko kareiviui, nes buvo ne pa-
prastinai linksma.

— Žiūre k ponus 
poru paskui 
Elzbieta—- tave m jin jeigu 
dtl trauksis atomiiKfjima^poru 
turėsi cjt su jiaja szok-t? Tikino 
ėin, KJfd tau to no atsakys,’ o 
kaip;gausi jos 
pinirtmo apie (air kdd 
mei su-jiaja ezokfi kaiioilgiau

Turi punas g(

už dvieju
mus eina 

tare in jin r
ponia

atsakys, 
ranka

ne prižadėjo 
ėjo toliau

— g tas

neatsa-
nuolat t vien--

per 
visu

valuti- 
tem ingai 

Elzbio 
Zigmantas 

Isz tolo

mane lAi- 
pri- 

atsiliepe

at kalbinėjo • t recziu
’ o—« Del'tOj kada

mingas giliukis pavėlino 
šlaitini prie jusu
po ilgam laukimui atsakymo, o
kurio ne sulaukė — o matvda- 
mas, jog ilgiau czion pasilikda 

pasini* Imas tiktai daugiau sau 
galėtu*-

se*
litis!

Vos phbaige
Zigmantas turėjo imt ketvirta

skaus- 
....... r--i.... .......--- szirdi, 
gaivindamas jiaja mažiausios

•rus priete-Į kibirkszteles viltię 
ponia, praszyti dovanoji 

tuos žodžius^ mo už praejta da karta ir 
brangi esybe 

ant visada, 
turėjau ki- 

viltiri^ .; pribūdamas 
bet dabar czion

niu
D

ptipldintau iii 
livindamas

ne

s pavėlink
man;

at-

lietu susikalbėt....

rvto — 1

Zigmantas niekados no 
vo teip paklusnu'’ s(ivo , 
nime niekam, kaip sziandien s6 
nam savo’kaimviiiii ir 

apsako jaiii 
visiszkai

tikram 
i* viską 
aiszkei, 

nes tankui perlrriukinejo 
klyksmu džiaugsmingu;
užbaigė savo
re visi czion esanti
vyno nes 4o reikalavo senas 
gaspudorins namo tai yra Cew- 
ka uskas.

Duok Dieve laimu kano- 
geriause! — paszauke visi vie
nu balsu.

priotoliui: 
ka nor ne

sa n
\ 1 

kada
apsakymu iszgiy- 

po stiklą 
reikalavo

var
puku-. 

!**
reikia

O’n 
ta.
svarsti net,
siaubi drutviete isz visu szaliu 
atakavo!!
sakąnczia valanda ir 
leisk....

ap-
ap-

I szs i ž h irę k sau ■ a t’-1 
no ap-

(Tolinus Bus.) 
------- ------------

JUOKAI.
Velei ta pati.

S veržias in saMunyka: 
alus

Puikiu sžposu pamacziau, 
Ka‘da in Netvarka pribuvau
Kokis tena is

Liežuvius
Daug visokiu frontu turi 

Ant saviszkio visai nežiūri, 
Balukus iszproVinejai, 
Vyrelus užprasZineja.

O bobelka kuka, • • 
Iszdžiuvus kaip szakrt,' 
Ant kitu užsipuldinejay 

Bjaurei kožna apknlbineja.
Asz jiaja pasanidysiu 
r

y

9

Tai rots bizni varysiu, 
Man tiligrafus priduos, 

Ir niekas apie tai nežinos.
Liežuvi giara turi

Nieko ne žiuri
Katra tik gali, 

Tai ant to ir vali!
. i ii *■■■ ■ ■ * i*»H »

9 

mergicu pasi- 
elgimas, 

Ir joju isZauginias.
sOrkes

9

y I
1—Po perkūnu, 

suvis ne
Shliunykas: — Na 

Spaugas ar ne matai 
czVstas- tiktai stiklai 
gedi

czvstas
tavo

Nes ir vaikinas t— Ne pamesk-gi 
rūpintis ir tu apie tai, 
tik toji valandtY ’ pereis nucjk 
ir stok už kėdės ir ne duok jai 
pakajans.... Sakau tau kalk 
geleži pakol*karįzta, jeigu tau 
sziezion sziandien ne pasiseks 
priverst jos prie šutaikos, ry
to to negalėsi.

Gimdytojai jos pradus ntkaj- 
biiiėt, senas Eliįijus 
• v\

tanfistu 
o kaip 1Teisingai.

Jau tai mes moterį 
daug apsukresnes negu jus vy
rai !

— Tai teisvbe. 
perskaitė in viena 
mes ne sztant iszmokti in vieha 
meta.* •

Vienam name tikros 
atsibuvo, 
ant burdo 
ten buVo,

Mat niergica sėbrauja su ita
lijonais, ’ 

Per naktis valkiojas.
Kada tamsi naktis pftiėjo, 

Mergica namon parėjo, 
O vaikinas ryte ja’u atsikėlė, 

Kava prie stalo gere.
Vaikinui labai užsinorėjo’, 

i Kur toji niergica per naktis 
vaiksztinejo, 

baisui ant jo
rauke, 

Ir per terla viena trauke.
Vaikinas isz to didėlib ne

smagu iho, 
Nuturėjo daugiau kantrumo,

Pagriebė puoduką

czion buvo"teip tyku, 
žino, ar 
kitu gi 
traukt-gi turėjo
mus visi szok i kai 
numenu reikalavo 
szokio, del to muzikantai 
baigė ir kožnas isz ponu szoki 
ku nuvedu savo pana ant

Zigmantas taipo
gi nuvedė Elzbieta, o kad kro
sus buvo.gan toli turėjo vest 
jiaja per visa dideliu sale. Vi
si žiurėjo ant ejnaneziu, sznabž 
dai ir tykus juokai davinejosi 
girdėt isz visu szaliu. .

Toje valandoje, 
bieta sėdo ant kėdės. Zigman
tas pradėjo svarstintis nežino
damas* ka padaryt ar pasilikt 
prie jos ar atsitraukt — Ėlzbie 
ta skųVei atsiliepei ; /

1 » f . ' . <*■ * ? -

9 esamo

ar tu 
kad alus 
ne mkz- 

K.aip pora stiklu ižger-
si, tai stiklai bus czysti ir alus 
kitaip iszrodis.

>L. . ,_______

• Gerai bovijosi.
Ar gerai.kūmute ant ba

liaus bovijeisi?

apsukresnes ik

Ka jus ne 
adymr, tai

tos atsilsiu.jog pats hi tais szalis,
Kas-gi to- užgeso — kantru vi u ilgiau kan 

kint save ir padldinet skaus-

sisveikint tame, 
ir paregėjo, kad paskui jin ejoldel szirdles mano, 
poroje su Mioduszausku jio pa Važiuoju 
tk Szirdts pradėjo jam staiga! birksztele 
plakti, akis aptemia, 
nėžhrtoj0,* ka daryt, ,
liauo bu e f kas* stosis?* •* * »

Ne-mažai'akiu itfd
jio su akyvumti, nes niekas ife*- 
žinojo, kas bus toliau, visi fi- 
saip-smr mudese |>ranaszavo', 
matydaAli ‘hžrodima veido*,EIz 
bietos, kori* teipo-gi’ 
žinot kas jiaja lauke,
nesirodo sūvls susimaiszusi. <
,.^zoko malszi, . puiki, raga- 

naujenczei patogu teip, kad sA

negalcjd
Vienok

ma ?
Kokia-gi poilas .’*4 * f ‘1 * 

szaltni
galėjo i tu 
paklausė

bet ant ko-

reti misli?
Elzbieta.

— Jog ponia pamirszai ir* <►44
dovanojai! jog
gi tai paantrinet da kartai

— Asz ne matau kame—gi 
musu tas trumpas pasikalbėji
mas padėjimą ir jauslus pono 

ne pa
A e noro-

, . . I _ __ .... .........
va patogumu visas moteres ge almainyt galėtu ? Juk-gi 
sigo ne tik vyruotas bot ir jaud
rias mnigiutis, isz kuriu nema>- 
žai radosi patogiu. .<.z.

Kada pirmos ujnanezios po
ro® .vyras atėjo paimt nuo Zigj- N, * *
umnlo szokike, o jis turėjo Eh 

WHO MiodiisMttdko 
akyse jAm? pasidarė- bishl tam-K 

m Drąsus kareivis pamėtė* 
m .* na-gi • ji atsake, jam 

savo rankos, iszejs rsz rėdo*?1 
Toji inisKs • apkvaitinejd’ jiil! 
Ugne užsidegė jio 
drebtmte rank-a ** isztrauke 
Elzbieta ranka Elzbietos |cm*in 
padatVe

sakiau nieko tokio ?
jau padaryt mažiausios karty-

- Tai pavelini-gi man po-
bes”

uiii? Jį' " \
Atįę ni^ko ne pavelinitir

nięko^iėHiždrttudžht! -m. atsake
F

kada Ifllz-

Praszau n o r. ant valnndo 
prasznu 

praszau, praszaU. 
Z igma n tas tuoju us. būdamas

les duot ‘man atsilsi 
atsitraukt..

>

gerai iii 
“nor alii>

su.
drąsa...

veidas ir 
iw

jam tėfp pat drebėjo.
Jitmo joju s>i-r-

verkt, 
inžbngs in još sžirdi baime1 ta

vęs ir abejone tavo patąisbj....
■ A U * Is < I Pt «Z -1' . ii1 ' * dilk 4 ' f* '• >

senas

— Puiku i! Mano diedas sto
vėjo už baro, tai asz per 
vakaru dariau ka norėjau.

visa

Stebėtina.
Toks jaunasI

jau kriauczius! Isztikro ne
vytelis ir 

gn-n

Mergica susi-

— pėrlVaukiva kartu del mud
viejų abiejų pasikalboj ima....
Szokia baigėsi. ■

- Bet po szokiui — ar vale 
nWfiUfiof prisiartint prie po
nios. ' ‘• ‘ V •? - - *

*—n ^Batarn ponui,' jog nieko 
nė ' paselinu ' nieko uždraust

• 4 lift

pa k 1 usnu n ts i t ra u k 
pomiptr i inside jas. i ta i 
valandėlės” ka Elzbieta pastC, 
ke jaim’ksžtus^kiuo <tai sau spa 
šabu suvis prastu, jog po tai 
valndai ne bus jam uždrausta 
sugryszti pas jiaja. '

Tiek labai dideles laimes 'del 
saves ijėsitlkejb/ tai-gi už tat 
i nejus in kjta pakaju, kur V _ •. ’I • * ■ 'j/

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

tiesu jokiu ne turiu

Ii suprasti, jog jis kriauczius.
— taigi, ir jiojo siuvimas 

ne iszrodo 
šittVO.

9 jog tai kriauęzus

Arba-arba.
Pone: — Koki man . ponasKbki

I duoturiiei < d i rista jeigu asz bu
tą u vyru?tau vgru? - <
; Ponas: —. Duotau. pope i din 
St a už direktOri pri(‘ nebyliu.

/Pone: — O tai dįl ko? ‘ .
♦ Ponas:

mojas m lęita pakaju, kur ra- . *• * \ / ■ y
dės»senu Miodttszhuski, nutve
rė jin in pavb glebi tife-Isz ’ de-
kingystes ir džiaugsmo, ko

H11 ■■■MkaKIc

k arszfos 
kavos,

Pyle ant mėrgicos galVos.
' Dydeli giliuku toji niergica

. turėjo,
Kad neturėjau prie saves ko

cfcėfio
Ba arba tiėjei ium Nes butau jai szonus aptaisus, 

t . fa Įmingi iszmoktn ka I bet - ,4 HL mi’ < / ■/•• vi , mb t'l * ’» '

i

i

Dabar svarbiausias 
laikas užsiraszyti

7/0
h

<

ag-T

Sn atydatimd pacztb in 
Lietuva ir hz LiėtuVoS, 
galėsime^ susiraszyti su

fšįVo gyiriiuems’
Tikyines

ir pa-
žinstaniais.
atlaikyti trumpoje atei-
teje dri\ig groihatu^ir

ih laf- 
Argi ne bfrš 

akyva • skaityti tuosius 
dnneszimus! Todėl ūžsi- 
raszfvkite ir kalbinkite 
kitils prie u^iraszinro 
“ SatilėS ” dabar.

Valdžia mtrnhs pranė- 
sže, jog neuŽilgio at
plauks paežtinis latvės 
sn tuk^tanvzėis gromė- 
tu isz Lietuvos.

DėbaY laikas nSaiiTey> 
Užstrašteyt ir visokias 
žinias isz Liėtuvos skai
tyt!4

»

žinių isz Lietuvos 
rios talpinsime 
khrszli.

• G hl tada but u pusi ta Įsus.
Su italijonais nesivalkiojus.

* Czion/daug tokiu yra,
Ka lietuviu ne hoĮ-i už Vjtni, 

. Lietuviszkai sarniatinasi kali 
' ’ bet, t

O angliszkai ir nemoka baube't

i
>1

4 M I
'III

arba pone iszniokt\i3ylt^V? '
H’’•f"1 14^*'-, V' .Il)
/ , \ e

Prikazas isz vimaus*
Žandaras mato nuoga žmogų

11

upė ja ir pftszaiil\ė:
Iszeik isz vandenio! Žinai 

gerai jog ne vale tokioje, ėie- 
vėikszcziojatojai* kur žmonis'H ¥

Vokiecziai skaito linksmai* muudintiš ?
apie (užsibaigima k,grės ir lau
ko prisiartinanczib savo drait-

į

go i$hSH^*jdnrt’'^rtdtoszti' Ii liks 
......Kui-jfsnir' '*7 6

ma žinia. -
f

k/

i

i j '
L W UnittMllM

Uit

(lytis, 
tl.

Kad asz ne niislinu tnriu- 
tiktai noriu pasiskandy-

A, tai kitas daigias — ilt 
sftkė žahdarfts ir miejb toliau. •

• I • .

Kas tūri galėti Ucmenkn, 
^egtil in Rlivėlanda nukanka,

Kur daug viskoipabiatys,
Kada ttdyjt ^msihastrs.

-
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EXTRA!

Baisi Nelaime
Maple-HilI
Kasikloje

Shenandoah, Pa.— Panede- 
lio ryta apie pusiau septinta 
valanda, kada deszimts angle- 
kasiu insileidinejo in Maple 

t

Hill kasyklas, sutruko virve 
ant kletkos ir visi žaibiniu 
smarkumu nupuolė in kasyk- 

Nelaimingi anglekasiai
visi yra isz Shenandorio ir atej 
viai, bet juju pravardes buvo 
sunku dažinoti lyg sziam raszy 
mui. Sužeistus nugabenta in 
Ashlando ligonbuti. 
juju mirs.

las.

Keli isz

Žinios Vietines
— Musu kareiviai ketina pri 

būti namon apie 
sereda ar ketvergą. 
Tnas bus triukszmingas.

utarninka, 
Priemi-

naujausiu 
fonografu rekordu lietuviszkai 
ir lenkiszkai,

♦Jeigu norite

pas: 
Centre ui i.

tai galite pirkti 
J. V. O’Conner, 100 W 

(t. m. 10)

SHENANDOAH, PA.

Kaip žydas pardavė 
karve. — surb

AŽydas Ickus Froin.... turėjo 
viena silpnumą, vedė pirklys- 
te su galvijeis.
vijus ant jormarko, bet kad bu 
vo labai kudi ir ne czysti, tai 
niekas ne norėjo pirkti.

■— Ka jam szkadina kad is 
kudas užtai is turi riebus pie
ną, 
purvinas, tai jam toki recht 
szveiearskis Vcislis - užtikrie- 
nejo lekus ne norineziam pirk
ti karve.

Buvo tai ant vieno didelio 
jomarko.
karves, ir pasiliko da viena in 
kuria buvo baisu pažiurėti, su- 
džiuvus, mažiuke, suvargus 
tiktai su labai dideliu tcszme-

Vadžiojo gnl-

■ I ■ ................................................... I >||W|BWM>*MH

kates! — rėkia žydas užstoda
mas Jcnrvc.

1 '

— Traukis szalih,
ko sziauczius, o pagriebęs žy
du už sprando pradėjo sukti 
kaip moluyczios sparnu.

— Gevalt, Razbaiiiiiikas I 
IM isi jaj l - drunėsi,, Ję|;us,

ir besijuokon-

o kad purvinas tai jam ne 
jam toki

Pardavė Tekus dvi

mažiuke,

mu.
Ponai ir gaspadorei,— 

Ickus — tai vra kar- 
i tokiu ne 
bet

szauke 
vis, kur mažam kitu 
yra, mažai suėda 
daug 
veislių, fain veislių! Maine 
tam karves buvo biski 
carska,
okas! A u f meine munes.,. Kas 
pas jam do teszmco ! Toki tesz- 
muo kaip tas karvi tur, tai ki
ta toki kar v i ir kita toki tesz-

nera ant visa svietai A j 
Ir sal-

duoda!
fain

Labai isz
pieno 
geru

szvei- 
o tate suvis holender-

tas žiurinezeis
ezeis žrnonimi.

Tuom kart Pikis
karve paome už vuodogos pa
traukė ir pakeles ranka augsz- 
tyn paszauke:

— Žiūrėkite!
— Agota, ar matai? — ta

re vyras.
— Matau...,
— Kas tai yra.
— Tai vuodega....
— Tai no vuodega, -— aisz- 

kino Pikis, — bet tikras žydisz 
kas kaltūnas!...

— Bijokite Dievo! •— 
k e nusistebėja žmones.

— O teszmuo.... lvO«.iu.v, 
kaip Dieva myliu, tai yra isz- 
pustas....

— Agota — pradėjo
vyras.

— Ka ? — ar
gi girdžiu ....

— Tai smarveI szuns puse!.
— Pas burmistrą su juonl!

— tarė Pikis, traukdamas kar
ve paskui save.

— Pas ‘burmistrą! — 
žiūrėtojai ir vare su L.

apžiurėjo,

szau-

teszmuo

vela

girdi ? — na-

ne-

SAULE
..... . r ■*■» ,;>■ I

u
t
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ŽINbJIMO SZALTINIS,
*■<■!* I!| ii iiifiiW*

Klek Isz Jus "Smiles" skaitytojai 
turite draugu kituose miestuose, ku
rie Junta galėtu Isz dienos dienon pa
pasakoti ar pranoszti visas žinias? Ar 
daug jus apie tokius draugus žinote? 
O įuk norėtumėte žinoti apie ju veiki
mą visuomenlszkiimc darbo, apie ju 
biznius, apie darbus apsivedimus ir 
tam panaszlal.
"Lietuva" kaip tik jtųns pali suteikti 
tokias žinias apid viska. Jl special 
lizuojasi paduoti tokius žinias, kurios 
butu viešiems lietuviams žingeidžios. 
Ji ntsiunczla kasdien Jums lietuviu 
veikimo apraszymus.

"Lietuva” nesigiria, kuomet ji sako, 
kad Ji yra vadovaujanezin ir svarbiu 
dionraszcziu tarp ateiviu Amerikoje.,

Jeigu Jus nesate "Lietuvos” prenu
meratorių arba szorlnlnku, tai Jus nu- 
stojate žinių, smagumo, jus kasdien 
nustojato daug gero.

Dlcnrasžtis szladlen yra svarbiausiu 
veiksnių draugijiniame gyvenimo. Be 
dicnrųszcziu pasaulis butu kaip be 
kelio, kaip be akiu. Juk tik dlenrasz 
ežiai paduoda viską, kas vakar atsiti
ko.
rodis; isz jo atspindi vlsktis, kas tik 
pasaulyje dedasi. *

Todėl- "Lietuva” isz

LT
,|

♦
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į Pullman Davenports

W*WW*|P*W*^Laikrasztis tai gyvenimo veid-

Net nei juokai ar hu*

<| W-.... .»..»^^«A|1.l]M»<rtl».>«|l.>.>„

| Uždaromos Lovos.
Į Ugi ir trumpi modelei.
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Dr. K.OLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,

Dr. KOLER yru. vlemu 
tlrils tarpo IJotuvlu da/ 
ktaras PlttHburge. Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo bogljo 26 m. in- 
yalrlas Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo 
dugnlal patinsta.. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo
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If silpnybes vyru, spuogus, nložejlmui 
Ilgas tinimo, invairias Ilgas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo. AtsL 
užaukite ypatlflzkal, per lalszkus asz 
no gydau. Dr. Kolor kalba Lenklszkal 
Ir Husiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryto lig B 
vakare. Nedellpmln Iki 2-v. popiet
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auįite geriausiu pirkti visokiu numinu rakandu, 
Karpetu,**Pecziu, Drapanų vyrams,
Pžs mus $

moterems ir vaikams.
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 

201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
Shenandoah ir Mt. Carmel, Pa.GUINANS’
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA G V ARANTUOT A.

; UNION
NATIONAL'.

BANK
MAHANOY

( apltol .Stock
Surplus & Profits $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mcnc- 
suosc, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.
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w • Šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA. r^~‘
a ___ 2..........  J IMirblmo ir visoklaUHio

didumo, kaip: Cohirnbin, Vlctrola Ir kitus. iJtliuitnln groja teisingai,
IjIthuąnia groja rekordus visokiausio

puikiu! reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri
t Rašykllt'? apie jšlygas, o aplalkyslto visas informacijas.

Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.
Rašydami laiškus adresuokite:

q p T A NTS
1233 West Tilth Place, ’,

HavaltraHzczIo 
pasidarė dienraazcziu, kad būti gyve
nimo kurso’, kad lietuviai nebūtu atsi
likę nuo kitu tautu. *

"Lietuva yra vienintelis dlenrasztis, 
kuriame yra talpinama daug invalidu 
paveikslu Ir taip vadinami 'cartoonaV, 
tai yra paveikslėliai Isz politikos gy
veninio ar isz draugijos beganeziu 
atsitikimu. O juk pieszlnys kartais 
daugiatl pasako, negu kelios szpaltos 
apraszymu.

Didieji artistai seka dienos atsitiki
mus ir i>askui nuplesza tnkamus pa- 
vehslus. Jie ir talpinamu "Lietuvos” 
dicnrasztyjo.
morlsttka "Lietuvoje” nepamirszta, ir 
kas kartas vis telpa juoku. ‘ 
ku Juk niekas, negali ąpsojti. 
linksmas, tam gyvenimas sekasi. Vie
nas garsus moklinsezius, kalbėdamas 
apie tai, kaip reikia gyventi, pasakė:

"Gyvenk ir juokis.”
"Lietuva” kaip tiktai stengiasi ir 

viską daro, kad jos skaitytojai gyven
tu ir juoktųsi.'

Paskui vėl žinios surinktos mus re
porteriu ir mums prisiųstos yra tikro
mis žiniomis, be perdėjimu. • Paskui 
vėl laikrasztyjo "Lietuvoje” talpinami 
invalrlausi straipsniai, poržvelgos, pa
stabos, pasiskaitymui straipsneliai 
aiszkioj formoj.
valdo žmonių opinija, kaip laikrasz- 
czlai informuoju taip žmones Ir 
to. Taipgi ^^iotuva” i
duoti teisingiausias informacijas, kad 
žmones turėtu geriausia opinija apie 
reikalus.

Paskui vėl dabar toki laikai, kuo
met rlszama pasaulio ateitis ir mus 
Lietuvos likimą^, negalima ncsllntcrc- 
suoti tokiomis žiniomis. O žinias te
galima rasti tįstai gerame dienrasz- 
tyijc, kaip “Lietuva.”

Bet, ar visi supranta tai, 
ko, gali apsieiti be dlcnraszczlo. 
nok didžiuma Jau supranta dlcnrasz- 
czlo svarpa ir ja užslraszo.

Kaip faktu mes tyczia žemiau pa
duodamo surasza nauju skaitytoju, 
kurie užsiprenumeravo "Lietuva” 
(kiti ir szerininkais tapo) begije tik 
tai trijų dienų. Jie supranta reika
lą ir jie turėtu būti visiems pavyzdžiu.
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O bo juo-
Kas II BALL, Prezidentas

F. J. NOONAN, Vlce-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kasierius.
R. T. EDWARDS, Vicc.Kas. I

V hI
v

':i|:tare 
žiūrėtojai ir vare su kumsz- 
eziom nusigandusi leku.

Pas burmistrą buvo ne ma- 
Vienas ūki 

ninkas pagavo žyduku vagęnt 
žasi» žydolka atvede su perdirb 
ta smetona- tai vela .szuo iszla- 
ke bobos pieną.
karve ir jos poną 
szaukimas neiszpasakyta

— Apgavyste,

žas susirinkimas.
pasiskaitymui

‘Lalkraszcziai juk

niuo,
kas pas jam do pienas!
du ir ruksztu ir suris szmeto- 
nas ir visokį deliczij.i! ’

Žmones kraipė galvoms:
kurie ir iszsižioja klausė žydo 
pasakos.

— Agota, — tarė vyras in 
stovinezia szale boba, žiūrin

iu loke iszgaiszuse karve — 
Agota mažu ir 
karve ?

Turi but brangi — tarė 
atsidusus boba.

— Pasiklausk....
— Ar daug Ickati praszote 

už ta karvaite?
— Karvaite? — tarė iszsi-

Mahcrioant 
sales Moterių Labdaringa 
Draugu ve parengė puiku balių 
ka ant naudos suszelpimo var- 

szeinivuu. Inžantia 
Bus įai vienas isz sma

giausiu szokiu ant kurio užpra 
szo moterių komitetas. Keikė 
žinoti, jog tosios moterėles dar 
buojesi sunkei ant suszelpimo 
savo vargingu artimu, todėl 
priguli ir jiaist

Sc redo je 
Moterių — tare vvras

ze

gingu 
$1.10.

nupirktuva ta

Vvrai atvede 
Riksmas ir

S.
ponas bur

mistre, tikras apgavimas yra 
ir Ijudintojai, — szauke 
inejas in kancelcrija.

— Kas pasidarė ?

Taipgi ".Lietuva
mas-

atcnglasi pa-

Pikis
Chicago, III. i

artimu, 
•s suszelpli atsi- 

lankimu ant tojo vakarelio.-

f Nedėlios 
vakaru 8 vai. mirė Bernadas, 4 
metu senumo sūnus Jurgio 
Vahitkevicziaus. z Laidotuves 
atsibus Serodos rvta 9:30 vai. 

Misziom Sz. Juozapo 
Mahanoy City ir 

bus palaidotas ant 
kupinu.

Frackvilo, Pa.

senumo

SU szv.
bažnyczioje

tvnaitinu

Puikiai privedžioję.
Motina bardama duktere 

Tu nuolatos inkiszus 
knyga-

nosį m 
knygos, in- 

kisztumei uosi in puodą ir pa- 
žiureturnei kaip barszczei 
da-

Vietoje

ver

DIDELIS KONCERTAS
Rengia Bažnytinis Choras isz 
Shenandoah, Pa. 20 diena szio 
menesio, ant High School Au
ditorium.
Sz. Jurgio Bažnyczio
Koncertas prasidės

Pelnas koncerto eis 
s naudai.

8 valanda
vakare. Inžanga bus 50 ir 75c.

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

-----------------------------------------

Siuncziu szirdinga padeka- 
vone už teip puikia knyga ko
kia yra ” 
Viena”, 
cdtniu girdejaš

. kias radau toje knygoje, 
mane’ palinksmina uikma

Tūkstantis Naktų ir 
Du tokiu istorijų
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i ne 
i neskaitęs ko

kui’!
ir 

nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebiuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 
vietas. Netikėjau ka kiti kal
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
‘4Saules”. Vėlinu kožnam jiaja 
pirkti ir skaityti o turės sma
gumo daugiau kaip už szimta 
doleriu. Su pagarba, 

Vincas Malaiszka
Sparrows Point, Md.

Netikėjau ka kiti kal-

S

sziepes žydas. — Koki karvai-
te jog matai kad ežia tikra kar 
ve!... Vargomistras isz Lykcl- 
kes davė man szeszus deszinits 
rublis...
ja szeszus deszimts du.

— Kiek ? paklausė nulindęs 
vyras girdėdamas toki praszy- 
ma.

Is man pati kasztuo

— Kaip broliui ne noriu pa 
meluot tai duosiu pono Agoto 
už szeszisdeszimts penkis! Ir 
asz turiu uždirbti rubliuka, ar 
teisybe poni Agota? — užklau
so žydas bobos.

— Uždirbti reikia, bet 
kaip man žiūrisi tai jus lėkau 
szuleriuojate.

— Kam tamista kalbi? Me- 
pavieta žinu kad asz 

teip sveikas butum...
— Žino tave žino, tu szuleri!

— Tszgirdo baisa isz
ir pasirodė

ni visa

reikia

būrelio
stovineziu žmonių, 

garsingas sziąu- /ponas 
ežius.

Pikis•>

kas tai ir— Koki szuleri, 
szuleri ? — draskėsi užpykęs 
žydas. — Dabok savo kurpalis, 
tavo nosis cze nekiszk.

— Žmones, kaip asz Dieva 
myliu, nepirkite karves nog to 
žydo!...

— Kas pasid
— Ickus, tas pats kur mane 

pernai feip apgavo, vėlei atsi
vedė niekam netikusiu
ant jomarko. Atveskite jin 
czionai! — paliepė burmistrą.

Pikis iszbego atvesti Teku po 
valandėlei intrauk jin in kan- 
celerija, paskui juodu insiver- 
te visas pulkas žmonių-

— ^Av4ne! paretkg! — suri
ko burmistras-

Tarnas tuojaus iszvare 
sus" pribuvusius, 
tiktai žydą ir 
protokula ir užlaikė 
posgi ir jio

karve 
Atveskite

užsiprenumeravo

Piki.

karve.

vi- 
palikdamas 

Suraszo 
žydą tei-

Žinoma 
kad ir veterinorius (nog gyvu
liu daktaras) pasirasze ant aps 
kundimo Pikio, 
buvo ne tikra ir teszmuo suba
dytas iszpustas ir sutinias.

Žydą atidavė po sudu.
Ickus vienu balsu sudžiu bu

vo apgudintas ant ilgesnio lai
ko in kalėjimą.

Davesta buvo jam daugelis 
apgavyseziu, sėdėdamas durno
jo, apie bloguma szio svieto.

,— Ka tei gali szkadyt — 
tarė nulindęs žydelis, —- kad 
mane pasodino biski pasilsėti, 
bet kudel žydai teip nelaimin
gi kad ir sziauczius juos perse
kioja?...

kad vuodega

DIDELIS BALIUS.
Naudai Szv. Petro ir Povilo 

Parūpi jei, Tamaqua, Pa. 7 Ge
gužio (May) 1910 Liberty Sa
loje. Pradžia 7 valanda vaka
re. InžAnga: Vyrams 50c. Mo 
terims ir Merginoms 25c. Szir-

1 i i

Kodėl ? — užklausė honpi >

parodysiu, 7-n
roms vyras.

į t 't

— Ttiojaus
Pikis, — eidamas prie

Jingai užpraszo visu prįbtiti
< i ' 1 L

• : - . . t|It Komitetas.
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Kiti, sa-
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Sztal jie
Jonas Mockevlczia, New Britain Conn. 
J. Baliukas, New Britain, Conn.
J. Kliinaviczius Foxtroft, Maine.
Mrs. A. Wesley, Foxcroft, Me. 
Ant, Vebola, Racine, Wis. 
Geo. Ollakas, Melrose, Iowa. 
Rev. J. Szvagžda, Norwood. Mass., 
Antanas Budreviczia, Baltimore, Md.
Ant. Petraitis, Summit, Ill.
M. Prokupa, Cleveląird, Ohio.
A. J. Naichulis, Llndstorm, Minn.
J. Kugel, Cloųuętj, AJinn.
John Szukys, CJqveland, Ohio
A. Mackeviczius, Baltimore, Aid.
A. Cielkis, Gardnei’, Mass.
P. P. Steponkus, Worcester, Mass. 
Pvt. M. MicunskR Little Rock, Ark. 
Joe Wilkaitis, Torrington, Conn. 
Anton Nuineva, Schenectady, N. Y. 
Juozas Sidaras, Worcester, Mass.
J. Bagoczlus, Southwest, Pa.

S0< OMAHA, NEBKASKA.
Mikolas Nekevicz, 
Mikolas 
Jos. Lubauckas, 
Jos. Jenkevicz, Fri. Klijunas, Jos. Jas- 
nauskis, Motiejus Beksza, Adolfas R'a- 
galauckas, Kaz. Zaikus.
Liudvik Banis, Joliet, Ill.
F. Scher, Brekenridge, Mich. 
Antanas Slankaitis Elizabeth, N. J. 
Kaz. Patsulis, Elizbeth, N. J.
Joseph Prlshman, Collinsville, Ill. 
J. Szaųcziunas, Bridgeport, Conn. 
John Zabella, Alliance, Ohio. 
Geo. Čižas, Red Wing, Minn.

CHICAGO, ILL.
S. Szambris, S., Gonchauskas,

Petras Kirdeikis, 
Nusneckis, Petras Wažgis, 

Verpetyųskis,Kaz
.1,

Boles.
Kardelis, A. Geczienc, A. Betaut. St. 
Pawlauskas. V. Bagdonas, Ig. Paullk, 
Joseph Mažeika, M. Malinauskas, P. 
Bernatavjczlus, Myk. Vebrinis. W.

'A- ■ * 1 1

"Lietuvos

Myk.
Urbon.

Stok ln “Lietuvos” skaitytoju buri 
ln; szerininku szeimyna. vjjetuva” 
3253 S. Morgan St. Chicago, Ill.

• —Apgarsinimas.
—---------- ——----- ------ '   t,—

PARSIDUODA ;
t Iii

^Lietuva

, * *• * . ( , (į

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

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 

/ *

vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas. 4-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

’ >. —DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pres.

Ml

‘ 1

D. M. Graliam, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tren8.
J. H, GarrKhan, Attorney W.F. Rynkewicz Ą. Danieewicx M. Gavula

P, C. Fenton , T. G. Hornsby
1

jP

T. G. Hornsby

AfSŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR.TĖVAMS!
MUM MV RIP YRT WF W MJ VJ* W

Tiems Lietuviams, kurliį sūnūs, broliai ar šiiip gimines yra paimli } karlumenę ir ke
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žieJo tu žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodonč,’kadangi nevi-i jį gali rftiloti. Tie Žiedai vrą labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, bal'.a 
ir mčlyna’parva. Toksai žiedas turčių rastis pas kočną vieną mylintį laisvę ir kurio Jimi- ' 
nč yra kareiviu Ancrikos ArrpljpJ. T^Žudą g iii nešioti kaip vyras tsipar moteris- ir £ a- , 
Įima gauti su viena, dviem df trun žvaigždutčrns. Už^tdiuodemi šį ž^cdfy. atsiųskite savo 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir m ima drauge su pinigais piU&ųUdt*, o nicijuino 
prisiusime tą garbės verti* žiedą. *

wtru uji1
4

!

Sterling

1OK Auksinis....

14 K Auksinis........
Talpai moterims Ir vyrams yra labai ( jikaires nctioli rpilko®. 

paveikslas kareivio kepurčs. su viena,-dviem 
prekč už kožną. ,

SiųskiU užtakyrnua ir pinigus ant sekančio antrašo,

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (In6.)

160 North Wells Street, Bop. 60
^—ramBaawoww. no i m i- i i wi i,

Frek&s Šių Žiedų yi a sekundos;

......... $1.75

...',10.50

50

ar trim ^vai^žJulvrn.

CHICAGO, ILL

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojiį

Prakaitavimas Žmo
gaus kojų. tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra H ne

4 skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo« 
1 įaus sveikataL Prakaituotos kojos tai 
I pradžia visokių žmonas ligų ir pavar<i- 
4 >no viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
J duolės išgydis prakaitavimą arba Šia pu-
V mą Jūsų kojų | labai trumpą laiką ir mąs 
J užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei- 
J kataL Su buteliu bus aiškus lietuviškas
V laiškas su paaiškinimu. Preke *l9 
4 su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
1 URSUS REMEDY C0M
W Distributer
1-160 K. WELLS St, Dfip. B. CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUSKAS
^-GRABORIUU—

♦>
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
Ir t.L Krausto dalgius Ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

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

Lietuviu Gydytojus Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisu South puseje

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

1624 S. 4 St. Philadelphia

i

i

I • Rtlkalaujame
t_______________ _________ _____ -
$10 iki $15 | sąvaitę. pereidami per alubat 

i su musų nauju išradimu. Atsi&aukit tik 
URSUS REMEDY CO.. «

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

: Jauni 
uric tu

ri liuoso Uiko vakarais, gali uždirbti nuo:i:t ...........................
su musų nauj 
lai&ku: 1

Dtp. I.

NAUJAS ISZRADIMAS, 
DEĮs PLAUKU. i

tarė 
karves.

— Ka parodist ? Kur paro
dini? — szauke žydas uszsto- 
damas sziaucziui kelc.

— Traukis žyde sziauczius 
cjna!'suriko girtas Pikis.

Tegul visus kurpalius 
supuvusius’senus czebatus, 

skuras cjna, tui cze jam nėra

1 h t’hAnt Pardavimu, aptoiiioliilluFj.
Maža) naudotas; 1919 modelio, 7 pasa- 
žlerlu, 6 clllnderlu.
Ataiszauklte pas Edward F. Steinhart, 
Jones Drug Storo, 121 N. Main St. te
lefonas 146 R. Shenandoah, Pa.

Parsiduos pigoi.

Lietuviszkas Graborius

t. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST, 

MAHANOY CITY, PA.

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

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

v

dV'H'r

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS 
visai da nenaudotas. Ka
sztuoj a $500.00.
Parsiduos labai pigei.
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuoj aus • i n

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORtZlU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. 

Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
BanKa talniuasi savom budinko kurio verte iszaeaa apie 
$150,000 ir variojo szemo laiko apie milijono dolieriU 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioo Už su
trupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviemascriu

BnDKa talpinusi savom budinko kurio vertoj isEueaa apie
1 ■ 1 /_________ i — --v__________

it randasi ųo kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už su-
I

in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortea Užlaiko

.■ ’ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrul>e- 
l žinia skyrius randasi po vadovyste gerai žinomo 

Karoliauti VamHaiauti valdiaako Notaryuaco.
žinis skyrius randasi

Naujas Lietuviszkas Graborius 
t Kazis Rėklaitis 1 

C 516 W. SPRUCE ST. į 
C MAHANOY CITY, PA. I

A. 0. N0VAKAUSKA1 
Advokatas 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

*• • ?• •
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