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bolszevikiszki 
kurio no 

galima ap 
laikyti josius už dyka vjsur.

VTorp krikszczioniu ir žydu 
baisi neapykanta ir’bile dienataisytas.

Egzekutyvio Kom. Informaci
jos Biuras.

Lietuvon 
siuntinio, jau buvo praneszta 
kad leidimas nuo Amerikos vai 
džios iszgauta, bet dar 
neiszdirbta.
yra viskas padaryta kas buvo 
galima reikalinga, dabar palie-

Mikitom
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Air Routes Across Atlantic,

K a n eži u 
latpsrrr^o žiuHrr?rlbs iii 20 minu- 

Tik nuo virvutes apsisau
gojo per prisipažinimą, jo

Kanczius pripažintas kaltas 
antram laipsnije žudinstos. 
Pottsville, Pa.— 

czionaitiniam sude
Frano Kanczio

Turkey Run (arti Szenadorio) 
paezia, už 

tai, kad draugavo su kitais ir
negyveno drauge.
pripažino

Žiurke sukramtė kudykiui 
pirsztus ir nosi. 

a.—

(Per specia- 
Warszava.)

Kansuosia ketina surinkti 
Ameri- 

per

iszleke
L S. bet treczioji maszina sugedo ir turėjo sugryžt adgal. 

faxo leks in SI. Johns o isz lenais in Irlandija ir Londoną,.kaip žemlapis parodo.

AVashington, D. C.— Kable- 
gramas Lietuvon jau

Tad nors vienas susi- 
neszimo būdas pasiseko galu-
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Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.
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Lietuvei meldžo pripažinimo ir 
ginklu kariauti prieszais 

bolszevikus.
Paryžius.— Lietuvei padavė 

praszima in Suv. VaĮst. ir alli- 
jentus idant pripažintu nepri- 
gulmysta Lietuvos ir kad 

ginklus 
amunicija ant kariavimo 

prieszais bolszeyikus. 
praszinfa
kamisije, kuri randasi-Paryžių

Kas kiszasij lietuyiszko ru 
bežiaus, tai taikos kūinisije pii 
liko tai ant vėlesnio laiko.,Lie
tuvei dabar nipko nopraszo, 
tiktai jnju pripažinimo per 
dydesnes vieszpatystcs ir kad 
duotu jai ginklus.
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Vilniaus gyventojai mirszta nuo bado
Žmones krinta kaip muses, 

miestą.
Bolszevikai yra apsiaubia 

Baisybes yra neapraszomos.

bilijonas buszeliu kviecziu.
Washington, I). C.

amerikoniszka rugepjute daejs 
lyg bilijono buszeliu kviecziu, 
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g tą
ją diena buvo užsigeriąs ir ra
dosi nesuvaldancziam. pasze- 
lumia kada mistino apie bjau
rus darbelius savo moteres. 
Viroka iszskaitys jam už keliu 
dienu.

kuri verte daejs ; lyg 
ežio bilijono doleriu, 
dydžiausia rugepjute ant svie
to.
daugiausia kviecziu. 
kas turės maityti Europa 
keliolika motu, pakol jiji vėlu 
nestos ant lygiu kojų.
* ... ■MI I. Mfiji I I II III »

Lietuviu Farmeriu Produktu 
Draugije- 

Hart, Michigan*

Laikę savo pusmetini susirin
kimą- ant kurio terp kitu nuta
rimu nutarė kialt Pikniką atei- 

inenesi 6. diena
Szi meta pasidau

gino musu aplinkei 
ūkininku, ir 
Komedijos.
tis Maisze, antra Kurius Anta
nas Kelmialis 
Inžanga bus

tinai iszdirbti.
Iszgavus nuo valdžios leidi

mą su Lietuva susinęszti 
kejo pusėtinai vargo padėti 
rodinejant, pri parodine jaut ir 
intikiant kol

Norristown, I 
menesiu dvvnai M 
ketto, gulėdami ... 
užpultos per dvi dydelos žiur
kes, kurios sukramtė * 
isz dvynu pirsztelius ir 
Ha. Motinos tame laike 
rado namieje, nes iszejo pas bu 
czeri.
Neprisotinta mergaite, suval

go daugiau kaip keturi' 
vyrai.

Fenwick, Ind.— Pearl Ches
ter, 8 metu mergaite turi 
nepaprasta norą aut 
jog 
liszkai paženklinta 
ja, idant 
kas tik randasi namieje. 
neprisotyta mergaite 
kas diena daugiau kaip keturi 
vyrai, •r
nuo savo dažiuretojos suvalgė 
ketures silkes, du svarus žva
kių, kelis svarus sviesto, 
kepolelius duonos ir

Kada jiaja uždare ap 
tvertam darže per kėlės Valan
das, tai suvalgo kone visus la
pus nuo medžiu ir 
kelis krūmus.

Josios sesuo karta suvalgo 
29 virtus kiauszinius, 6 svarus 
sviesto, 5 kepolelius duonos, 
tris bonkas pieno ir dvi bonkas 

, vyno, po tam užmigo per dvi 
dienas.

Tokioje brangenybeje tokios 
mergaites niekas 
pas save.

Abi komedijos, 
visiem už dyka» 

i isz kitur atvažiavusiems nusu 
’ UK(>h komitetas patiks ant dypo. Vi- 

vienam 
nose- 
nesi-

galutinai kelias 
tapo atidarytas taipgi isz anos 
puses.

„ Em a suvaięzhi tam atgal pa
sirodė pranęsziinas, buk gali
ma Lietuvon kabelius fiiusti. 
Kaip tik laiku darbuotasi kad 
bent szis kelias kogreieziausia 
atidaryti, bet dar nebuvo ati- 

spaudon patekusi 
žinia buvo nekuo 
ta.

Tai pat visi privaeziu instai- 
gu praneszimai apie pinigu 
siuntimą, apie susine’szimus su 
Lietuva, apie Lietuvos Taikos 
Delegacija, 
bes pripažinimą, etc., 
ma toku 
kuo nepamatuoti.

Jaiszku

400 užmuszti Moskyoje, kurie 
meldo duonos. •

Paryžius.— In Vokietija at
ėjo žino, buk Moskvoje
dydelis maiszutis. Myne iszal- 
kusiu žmonių pareikalavo nuo 
valdžios, duonos, szaukdami: 
44Szalyn su Leninu ir 
kiu!”
kusios mynios, likos iszszauk- 
ta raudonoji gvardija kuri szo 
ve. in mais^tininkus, su taja pa 
sekme, jog 400 žmonių neteko 
gyvasties, o ana tiek likos su
žeista. Bolszevikai naudoja to
ki būda ant apmalszinimo isz- 
alkusiu, nes tai mažiau kasz- 
tuoja.

liszka siuntini in
Cameron Mackenzie, specialisz 
kas korespondentas Najorki- 
nio laikrasžczio New York He
rald koliaudamąs per dvi die
nas isz Lidos,

Vilnių, kurįs radosi 
nuo Sau-

miligai in
bolszeviku rankosia
šio lyg pracjto menesio, o kuri 
dvi sanvaites adgal užėmė len- 
kiszkas vaiskus idant apsaugo 
ti Vilnių nuo bolszeviku, apra? 
szo dabar k u

Vilniaus 
Ir toil): \

Baisus

Ant ko vokiecziai tiires sutikti 
ir pasiraszyti.

Alzacija Loteringe cjna 
Franc i jos. *

Vokietija turės intikti
iždavimo kaizerio po teismu 

vicszpatys-

ncapraszomas 
yra padėjimas Vilniaus 
radosi bolszeviku rankosia per 
keturis menesius. iF 

fabrikai sustojo

kuris

< macziau

svaras, 
arkliena 75 markes svaras.

‘Tik ana diena 
liūdna paveiksią ant ulyczios,
silpna motina nesze mirsztan- 
te dukrele ant ranku. Motina 
griuvo ant ulyczios ir mire in 
kolos miliutas," norintš žmonis 
prie josios pribėgo, bet suszelp 
t i negalėjo, nes ne laivo kuom. 
Ta ji atsitikima atitraukiau ir 
paveiksią jum
Žmonis vaikszczioje basi 
ezeveriku ne turi, su gurbe- 
liais renka 
nuo medžiu ir verda isz 
kokia tai sriuba, 
užtikau kariszka

prisiuncziu.
nes

sidraugavo su bolszevikais ir 
buvo priežaste Vilniaus nupuo 

Kas diena krinta ant

sas tris donas ant pikniko bus 
visoki szokei ir pasilinksmini
mai ant gražios 
Matulo Karmos, 
to.

Kvicczc • Komitetas
szi rd ingai a ts i 1 a n k y t i c.

Lietuviu Farmer i u Produk
tu Draugije P. O. Box 7 Hart, 
Michigan* * (t. j. 2.)

Geras pauksztis.
— Kas ten?
— Ubagas pakelevingas.
— • Negaliu atidaryti, 

ponstvos ne yra namieje, 
eme su savim raktus.

— Tai nieko ne kenke, pa
naite, asz turiu vitrikus. 

'b <
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Daktaras:— Tavo pati labai 
pavojingai serga reikia pa- 

specialistaszaukti * * 
nuo tosios ligos.

Vyras:— Asz jau senei jai 
kalbėjau, jog pasiliautu su tais 
fuszerois, nes jiji ne dryso po
ną daktaru ątprovyt.

Klausymas.
i — Mamute, ar isztikro afcz. 
per nauja meta ant svieto at
ėjau ? V

— Na teip, mano vaikeli.
— Tai galx sziltoje szalijo 

svieto t
•— Del kol 

nelaikytu —• Juk tame laike pas mus
da gąyiiiu

J

ti pasistengiant Lietuvos kru
ša sujungti su tarptautine kru
ša. Egzekutyvis Komitetas 
deda pastangas ir sziame rei
kale pagelbeti. Taip pat kaip’ 
ir su telegrafu, tikimės, kad ir

xuri sudins visos 
tos.

Savre pakalne raszys po val
džia allijcntu, kaipo ir pama- 
ris Danzigas.

Vokietija duoda dydeli szmo 
‘ va" 

karinius Prūsus kaipo ir Szlo- 
zinges sti Opelini del Lenkijos, gi nėra,

Belgija payma Eupcna, Mal 
moda ir prusiszka Moresneta.

Vokietija pripažinsta nepri-

Visos dirb-t 
tuves ir fabrikai sustojo o 
150,000 gyventojai yra nuleidę 
rankas ir lauke Dieviszko

Ligos vieszpa- 
neszvarumas ka- 

mokslaines

su-
simy lojimo.
taujo visur,
nuodydžiausės,
bankos ir "visos, miestiszkos5' .J ' *
institucijos uždarytos. Maisto 
yisai nesiranda o piningu teip

tiktai
popierinei piningai, 
turi jokios vertes ir

kcliU8 buS R1'eillli in- gulmyata Vokiškos Austrijos
- - - . - Lenkijos ir Czoko Slavokijos.

(Apie Lietuva du nieko nemi- galima tikėtis kruvinu skordy- 
neta.) į

Vokiszka aripija1 susidės isz 
nedaugiau kaip 100,000 karei
viu ir aficieriu del padarinio 
paredko savo’ sklypia.

Vokiszka.flota susidės tiktai 
. * f l

isz 24 visokiu laivu ir. 1,00 ori
niu maszin'u del sujioszkojimo 
maripiu bombų kurias pasėjo 
savo pakraszcziuosia.

Su užgriebtu v.okiszka flotu 
ajlijentąi ^padarys ’ kaip nutars 
kaipo ir marinei telegrafai ir radosi mieste, ėjo nuo namo in 
vokiszkos kolipnijos.

Kielę Vokietija užmokės 
papildytas bledos, tai da nenu 
tarta, bot tuoj aus turės užmo
kėti 5 bilijonus doleriu.

Vokietija turės uty duoti alli
*tai gavai in kai- jentams dydosne dali savo ta- 

. . . vorines flotos. *

Gera rodą.
' — Asz tau duodu rodą ap- 

sipaeziuok!
— Bijau, jeigu kokia niek- 

ėza gausiu.
Ak, kad tu galėtumei

tokia gera surasti kaip, mano 
pati!

—- Tai asz palauksiu kaip tu 
numirsi*

niu, nes žydai yra kalti sziadio 
ninio Vilniaus balsaus pado j i- 

Bolszevikai užėmia Vil
nių žudino, kankinojr iszbjau- 
rinejo gyventojus nesvietįsz- 
kai, juju 
siolgimas pervirszino 
nius žmonis.

M Kada bolszevikai skaitlį li
jo 8,000 apleido Vilnių praojta 
menesi, paoitio nuo tiukingu ir

Gera bausme.
— Ko tu Džiunuk teip isz- 

balias? *
— Mat?... vakar pirkau sau 

cigaru, mokinausi rūkyti ir ma 
no tėvas užtiko rūkant!

—- A-ha..
H U,.

—- Ne, tiktai liepę visa SU- 
|iu yti. 1 i,

su 
nupuolusius lapus

juju
Ant rinkaus 
arkli kuris 

ede avižus isz krepszio. Aplin
kui arkli stovėjo vaikai ir rin
ko iszbarstytus avižus, 
kad tai buvo deimantai.

* 4 4 Generolas Jamontas, 
bartinis Vilniaus gubernato
rius aprciszke man, jog miesto 
gyventojai mirszta isz bado o 
jeigu greita pagialba nepribus 
tai dydosne puse gyventoju 
iszmirs in kolos saujaites. Visi 
kronui i uždaryti.

44 Kada bolszevikai
Vilnių 5 Sausio, po apleidimui 
vokiecziu, pradėjo apipleszinot 
visa miestą iv iszsiuntinejo vis 

todėl sziandien 
apipleSztas

Generolas Jamon tas

rodos

da-

u žeme

limo.
ulycziu po 30 ir daugiau žydu, 
kuriuos krikszczioniai szaudo 
isz langu ir užkaboriu ir lauko 
ma su baime tosios valandos, 
kada pradės višišžkaš skerdy
nes žydu. Visi auksinei daig
iai, drapanos ir kitos brange
nybes paymtą per bolszevikus 
o puikiausi namai sunaikinti, 
rakandus sukapotos, o ko nepa 
imta tai sudeginta. ‘

“ln sanvaite po paėmimui 
Vilniaus per Lenkus, bolszcvi- 
kai kontruatakavo ant miesto 
praojta utaminka ir gana bu
vo pasekmingi dasigauti prie 
miesto, bet Lenkai naršei pasi
stato ir juosius vėla ižgujo, 
tada bolszevikai apsiaubė1 mies 
ta su artilerije apie penkis 
kilometeriu^ nuo miesto ir da
bar szaudo ir bombarduoja 
Vilnių, sužeisti buna adgabc- 
nami szimtais in miestą.

4 4 Sukuopinimas bolszcvikisz 
ku ir lietuviszku vaisku • cjna 
kasdien artimoje Vilniaus. 
Kožna valanda galima tikėtis 
naujo puolimo Vilniaus. Kada 
szita raszau,, bolszeviku

visu pusiu.
J,

arti-

ka in Bosija,
Vilnius yra apipleSztas nuo 
visko ir nesiranda jame nieko 
ant pardavimo. Daugelis ženk 
lyviausiu gyventoju suszaudy-

Tuojaus po užėmimui 
miesto, bolszevikai iždave pa- 

ko-

tlL
k M

barbariszkas pu- liepimą, idant • gyventojai su 
lauki- nesztu visokius piningus

kius tik turėjo, už k u davė sa
vo popierinius piningus kokius 
atspaudinejo ant maszinukes 
ant rinkaus.

41 Ant ulyczios nesutiksi žmo 
gaus, tiejoi ka ne yra iszblisz-

lorije baubia isz 
Raszysiu daugiau.

Tai-gi brangus skaitytojai 
matote kokiame pavojuj, musu 
lietuviszka sostą pyle sziandien 
randasi nuo bolszeviku.* Gali
ma suprasti isz apraszimo tojo 
korespondento, kuris būdamas 
pavojuje savo gyvasties nuke
liavo in Vilnių idant mums gy
ventojams Amoriko,
ti apie tenaitines baisybes, 
mos sėdėdami czionais rankas 
nuleido, gerkliuojum neroika
lingai, keliame bevaisinės pra
kalbas, ir t. t. bet .rūpinamės 
suszelpti tuosius vargszus ma
žai.

pranesz-
o

kia kaip baidykles; yra suty- 
nia su visokeis bjaureis sza- 
szais ir skauduleis ant veidu. 
Po visa miestą galima jausti 
neiszpasakyta smarvių, kokios 
da nebuvau jaittcs savo gyvas
tį.

Gyventojai Vilniaus kalti-

namu ir rinko viską kas davė
si paymti — žodžiu, nieko ne
pasiliko.

° Nuo tojo laiko lenkiszkui 
vaiskui pasiseko atgabenti iru 
puti maisto kuri iždalino tiems 
kurio jojo daugiausia reikala
vo, bot to neužteko. Asz pats

. ’ t i ' *. | i ■ j ' ' , ' I1 ' ■ I f' '•* 1 ' \ H i 1' ’ ...' i !|t'' f T i' ' f ‘I W .J**1’'. > ■

Tosios iszlygos da yra por turėjau užmokėti pehkes mar-. na žydus (kuriu tonais randa-
s

I-

H

! iuielaszUdingos del yojciecziu. kos *už yiw kiauszinL ‘Duonai si apie 42* procentas) kurie su

— Delko moteris ne turi uz 
želos (plauku) ant veido! pa
klauso Tarszkine savo vyro.

Ba ne turi tos kantrybes i L 
gai į nutylet, jeigu reiketiljeigu
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KAS GIRDĖT
Liquor DealersNational 

draugove, kuri turėjo ąavo su
sirinkimą Atlantic City, nu
siuntė protestą 
i\Vilsonui priesz invedima vi- 
siszkos prohibicijos, kuri keti
na inejti nuo 1 dienos Biržęlio 
— June.

Tame proteste tvirtina buk 
per visiszka prohibicije 
teks visokiu užsiėmimu suvu;- 
szuin du milijonai žmonių, 
tuRstanezei salinau bus užda
ryti kurie nukentės apt turto, 
o valdžia neteks milijonu do
leriu padotkosia ir butu dydes- 
ne sunkenybe ant žmoiliu jeigu 
tuosius padotkus uždės ant ją
ja sprandu. J

Tegul valdže uždeda-.tąja 
sunkenybin ant tuja, kurie to
sios blaivybes spyrėsi* o 
tai iszsižadetu blaivybes

Atlantic City, 
prezidentui

ne

85

grei-

pradėjo < lobaiŽmogedyste 
platintis pietiniam. • Kaukaze. 
Isz visu daliu • pabėgėliai prL 
buna in Erivaiia, kuriame szia 
dien randasi szimtas tukstan- o
ežiu žmonių, kurio . keneze ba
du. Nekurtos motinos/no ture- %
dainos maisto nuo daugeli die
nu, nžinuszineja ir valgo
vaikus idant ižgialbetl savo gy 
vastes. Zmogcdyste ant Kau
kazo visur platinasi, 
nis ne turi ka daugiau valgyti.

savo

nes zmo-

Telegramai skejbia buk ana 
diena vienatine duj<te Anglijos 

kuningai kszcziute

rp

karaliaus,
Mare, isztekejo už grafo Dal- 
keitko. Yra tai pirmas tokis 
atsitikimas idant karaliaus 
duktė iszteketu už grafo.

Karalei pradeda demuokra- 
tizuotis ir susilyginot su žino- 

Gal atejs tokia diena, 
kad ir už gero mainiorio iszleis 
savo dukteres, jeigu karalių ta 
da rasis ant svieto.

niinis.
J o

žu v isDydeles žuvis permusza 
tinklą, mažos žuveles insipai- 
nioje.
žmoni m is:
vinklioje isz visokiu pajui u, 
vargingas žmogelis bile tink- 
lelije instringa.

Panaszei dedasi ir su 
Tu rožei iszsiki- 

v i šokiu

Atszidias bedievi 
kariauji 
bet toji krikszczionybe vis 
yma virszu ir lyg sziol nepra
žuvo.

s nuolatos 
ant krikszczionybos, 

krikszczionybe 4^

prasergejnna
neturi

lie

Duodame 
sieins tiems, kurie da 
amerikoniszku popieru, tai 
bukite pirmutineis (birbinėsią 
maiszacziuosia, ba su tuom ga 
lite insiszokti už kroteliu ir isz 

Ge
riausia laike maiszacziu sėdėti 
namie.

varinio isz szio sklypo.

VI-

Mums sziandieu yra reika- 
lingas labai tautiszkas turtas, 
idant turėtumėm pajiega 
susilyginimo su. kitom tautom. 
Del ingijimo tojo turto ir tau- 
tiszkos spėkos*, reiko darbszu- 
jno ir apszvictos.
— ba be to neturėsime ne kas
dienines duoneles, o apszvie- 
tos, idant žinoti, kaip toji dar
bą valdyti.v

liną ir yra garsus isz 
darbszumo, todėl nereikia

inti prie darbo; bet reike mu
su žmoneliam neatbūtinai dau 
giau blaivumo, nes pcrvirszino 
girtavimas, stūmė tankiausia 
ne viena in pragaru;

v ra 
V

ant

Darbszumo

Lietuvei atsižonk 
dvdelio v 

ra-
r>

reikia 
Įauginu apazvietos. Ir isz tik 

r o, be apszyietos darbsguma#

na. daug, mums laimes ir .min
dos atnosz — be apszvictos 
busime visada prastais darbi
ninkais, bernausimo del kįtu ir 
neingysimo tantiszko turto. 
Idant toji apszvieta tarp žmo
nių pRitintusi, prigialbsti prie 
to geros knygos, ka no užver- 
ęzia žmogui smogęnu, tai volei 
draugystes o už viską, gęri luik 
raszczei.

Geras laikrasztis yra pakėli
mu moraliszkmno 
musu reikalu.
vmsis už skaitymo tai ir visa- 
me pasikels, bet ant nelaimes 
ue visi supranta apie savo, pri- 
derystes. Irkimcs broliai Lie- •r
tuvei tolyn per darbyzavima ir 
apszvieta, o trumpoje atejtejc 
puiku vaisi aplankysime.

ir paramų
Jeigu žmogus

• lunke i kibai niaukiojo viso
kį agentai po lietuvJszkus apL 
gardas siulinedaini p visokius 
szeriiH arba kitaip' 1 pavadinus 
^‘nkęijes 
kalnus
naudas. . BrolycziaiiLi Jeigu 
tai;butu teisybe ir, teip dydele 
jiauchi,isz .tuja szeru^ tuį i.ar 
Amerikonai <tokius M polando- 
rius ir ungarusV prileistu prie 
tuju szeru.J NieRados! Todėl 
nesiduokite prisigaiiti ii? nieko 
sau iisz tqįdarykite >jeigu 1 ir 
kokias Įiopieras prisiimstu, 
jum per paczta. —Kožpan sa
vo dolerius pas save laikykite 
o isz to turėsime dydesnia nau 
(Įa, uos žinosite, jog turite savo 
kiszcniuje.

G (‘resnis 
negu doleris užsienije.
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$ Szirdics, Inkstu, Plaucziy, Rumatizma ir visokias kraujo $ 
$ ligas trumpam laikė ir nereikės trotyt darbo laika. ŽĮ
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TOJO VOKISZKI DELE
GATAI ANT PRIĖMI

MO TAIKOS ISZ- 
LYGAS.
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- Seno ir Naujo Instatimo

y
Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos ji-

3’ j maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika- y.
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas į- 

I(į in musu, ofisą yi?a dykai. - •
' Dr. WASSERMAN.............. „

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit j į 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai. ;
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Vokiszki delegatai kurie pa- 
np- 

. 8’.° korespondentai laikraszeziu ir 
kili liotelije Valei, 
ifizlygos' bus 
non palociuje. bet tikras pasi- 
raszymas atsibus Grand Palace 
Vetsalujo, kuriamo vokiccziai 
padare savo iszlygns 50 metu 
ad^al kada sumusze Erancija. 
Kaip girdot, tai voltiecziai pri
ims visas iszligas ir pasiraszys 
ant visko.

i V i , i

pi-ižndcdavū ai)kBp Įsjrn8?ys po tlĮik.0K iszlygos 
sistojo liotelije Reservoir, nciszpasa.ky tinas 

Brolycziai:!

centas kiszcniuje‘•j

Lietuviszki laikraszczei ežio 
del 
del 
ap-

neiszejmi 
tiktai 

ir

nais Amcrike 
naudos s k a Uy toju, 
maiszimo visuomenes 
kvailini ma Lietuviu s. 
rasztincs kompanijos
koina taikstosi prisiplakti prie 
kokios organizacijos ir

Lalk- 
konia

tai la 
buzia! ant prieszingos szalieS. 
Tokiu budu gero negalima ti
kėtis ir jau toli labai atsiliko
me nuo kitu tautu, o prick tam 
užvydėjimas tarp visu luomu.

L r\r/i i n či >i zxt* i iKožnas nori būti 
uis,’ 
nis.

Su tuom mes ilgai negyvuo
sime — dingsime.
vai, ba tarpe Lietuviu priviso 
daugybių tranu kurie .maitina
si lietuviszku prakaitu. — In 
kur sriutos susikuopina, tonais 
gero ne buna.

razumnes- 
kožnas nori būti gudres- 
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EGZEKUTYVIO 
KOMITETO.

Balandžio menesije.
Nuo Prūsu Lietuviu Komite

to. Chicagoje, 
das, perdavimui prof. Valde
marui . $100.00

Nuo Tad. Wasser i s, ($10 Lie 
tuviu kariumenes
$J2 metine mokestis in 
Kom.)

per p. J. Ilga u-

reikalam, 
Egz, 

$22.00 
Nuo Ansonijos Laisves Isz- 

gavimo Komiteto per J. Tarai
la, perdavimui 
dž(‘i.

Pinigais 
Bondsa i s
Nuo Brighton Park, Glicaigo 

Lietuviu, per J. Biežįs, 
už Lietuvos

Lietuvos Val-

$900.00
$100.00

Nuo Toronto 
p. V. Jusaitis

Lietuvosnz

Ir ne dy- -

Svietas veidmainingas, szu- 
nije visur, nerasi atvyriuno, ne 
teisybes niekur.

Vaisei będicvystcs galop plu 
tinasi! Sztai motereS vyrus pa 
pietinėje, negana kad payma 
su savim vaikelius, nes ir savo

Jei-
kaip da-

vyro visa kruvina prociip 
gu teip tolinu dęsys, 
bar, tai liūdna atejtis laukia

Sunku yra tam
sūnūs pataisyti, jeigu demora- 
lizacije insiszaknija!

Lietuvius. —

Jeigu turite senaą maldakny 
ges, prisiun^kyto in redakcija 
ant apdarymo, peš nauįp ne 
greitai, galesite nusipirkt 
Siunskite ir. kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o, kitu visaį negalėsite nu
sipirkt.sipįrkt. Apdalyta knyga ii- 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiają mylį ir guodo 
ją ir pats yrą mylėtojas skai
tymo. . /(t, f.)

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

SKAITYKITE “SAULE* 
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “8AULE"
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per
) mgeresnei

Viso
Egze k u t v v i s K o m i t e ti 1 s 

ria szirdinga

kovai 
nepriklausomybe 

$515.05 
Lietuviu, 

kovai
neprigulmybe 

$108.00 
' $1745.05 

ta-
aeziu visiem mi

sa vo 
pesiszventimu ir'darbu priside 
jo prie surinkimo sziu aukit? 
Visos muyu organizacijos ir vi
suomene yru praszomos dėti 
kuo didžiausias pastangas rin- 

Taipgi tos o.rga-

kautojam ir tiem kurie

kimo auka.
nizacijos pas kurias yra da nuo 

užsilikusiu pinigu yra 
greieziausia 

Egzekutyviam
Dabar yra svar-

seniau 
raginamos kuo 
juos prisiųsti 
Komitetui.

momentas musu ko
voje už neprigulmybe ir todėl 
rinkimas auku dabar turi būti 
varonias visom musu jiegom.

M. J. Vinikas ' * 
Pirmininkas.

biausias

T ♦ X

NESITIKĖJO JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

yra ‘‘Tūkstantis Naktų ir
Da tokiu istorijų ne 

irdejas ir skaitos ko- 
kuru

Siuncziu szirdinga padeką- 
vone už teip puikia knyga ko
kia 
Viena”, 
e&miu g
kias radau toje knygoje, 
mano palinksminu diena ir 
nakti. Kada pareinu isz darbo 
tai tuojaus griebLuos už kny
gos, nerupi man nereikalingas 
,vietas. Netikėjau ka kiti kal-
bėjo apie ta knyga pakol sau 
neparsigabenau isz redakcijos 
“.Saules”. Vėlinu kožnain jiaja
pirkti ir skaityti o turės sma- 

. - * k .J • •

gurno daugiau kaip už szimta
, v I ‘Su pagarba,dpleriu.

Vincas Malaiszka
- • Sparrows Point, M<į

< .a J 1 . : 1 . •*’ ■ • I ,,

HOTEU oes R.G5ER5/ČHR.S

I

į
A.

BROLIAI "DARBAN!
' I

Esant svarbiam 'momentui ir 
matant būtina Reikalą pagelbe-
ti Lietuvos žmonėms, likosi sut 

Tautos 
Eondo rinkimui nodžiagos vi
sose Suv. Valstijų liet. Kolioni- 

Lietuvos,
Kai}) jau buv6’ mi- 

})oreitajno

ba yra isz: Kun. J- l^draitis — 
J. rl\imasonis — raszL 

ir

verta komisija prie

jose 
K ryžiui.
neta
meryje

Raudonajam
‘ r.

jog susitverusi valdy-
Garso ) J - bu

pirm.
B.
kad (‘ontras to visodarbo bus
456 Grand St.- Brooklyn 
kur reikes su visais 
kreiptis. »

Szi komisija nutarė sureng
ti pradėjus gegužio 22 d-, 

taip vadinama

9

Vaszkevicziute — ižd.,

, N. Y 
reikalais

• *

iki

nose, 
servus

kv. pieną bleszi- 
Rqii- 

taipgi drabužius, kurie 
žmonėms

birželio 1 d., 
L- Raudonojo Kryžiaus Savai
te, kurioje manomą kalbinti ir 
priraszinet narius ])riė szios or 
ganizacijoSj rinkti, valgomuo
sius daiktus,

ir kitus bleszinese

pasirodys tinkami 
Lietltvoje» batus ir cz'eVerykus 
kurie dar turi’ verte.

Kadangi szi rengiamoji orgą 
nizacija yra bepartyvo, tad yra 
tikimasi, kad prie jos prisidės 
visi lietuviai, ąe žiūrint kokiu 
insitikimu jie butu,
ir joje gyvenaneziu broliu mu
su gelbėjimui neturėtu būti jo
kiu partijų nei pažiūru, 
turime iszvien ilirbt- 
kreipames prie mus
džiu žmonim kuriu diiosnumas 
jau nup aiąžiu yry istorijoje pa 
žymėtus, kad tią neatsisakytu 
savo pagelba, yp.ącz laike 
savaites,
kolroniją prikalėtu tuojaus su
tverti komitetu ir pradėti dar
bą. 1
dės turėtu but i prisiųstos Cen
tra n pagal virszui nurodyta

■! Čeūhras gi pa siti/?
platesnes

Lietuvos

Visi 
Taii-gi ir 
geraszi.r-

tos
Kdekviena1 lietuviu

Komiteto vardai ir pavar

antrasza-
Riekyįenam skyriui 
informacijas, 
z Gerbiaijiieji’,
Sziadien lyginai ant ugjiiakal- 
nio ir laukiam, kada mus tėvy
nės Lietuvos paneziai nukris ir 
ji pasiliks pripažinta Laisva. 
Tntgi bukime pasifengę, kada

stovime mos

pripažinta Laisva.

tik pasitaikys pirma proga, pa
siusti nfu^ii broliams nors ma- 
•ža dovanele, nes patys suprifTi^ 
tate, kas. pof; skurdas t.enu pas

i
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juos yra.
jog norincziam paaukauti 
tokio saviemsiems, visuomet

Tatgi ne- 
pnmirszkde, tai savaitei atėjus 
dėti savo aukas, pastangas nau 

broliu vargstančziu 
Laiszkus raszvki-

------ ----- - --- * j

Yra gerai žinoma- 
k a

saviemsiems, 
atsiranda szis tas.

dai mus
Lietuvoje.
te taip:

SEKRETORIATAS,
456 Grand Street, 

Brooklyn, N- Y.
„„ --------------------------------------- --- ,,,,,

Daktaras iii pažeista žalnieri
—- turi da, viena skyle galvoje, 
jog net smegenis matyti.....

Žalnierius5— Ach! tegul po
nas apie tai jiaraszo pas mano 
tęva; jis nuolatos kalbėjo, jog 
asz ne turiu smegenų.

Dabar svarbiausias 
laikas užsiraszyti

Pamokslas ant Kalno.
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui 

lyg Paskutinio Sūdo. Preke knygos 35c.
Parasze, Viskupas Motiejus Volonczauskas.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA,* v r
4 ♦ H' >

‘SlaDtvhe Anterabio” A pysa’ca isz gyvenimo Fiancuzu
J M V 2S7 |jUH|apllu preKe 35c. IV. D. BocrowuhbCo

Vaidehta
Preke 35c.

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cii paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

60 DIENU ISZBANDY-* 
MUI DYKAI.

I

X Xm > ■ •■****

Prisiusk 20<p dabar

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, parallzus, 
ncyvlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užkdejįmo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyriszko diržlo arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti prl- 
sluntimo kasztus. In keletą adynu irt an o 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojau? 

Į ir neszloklte kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tadą traukije 60 dieni! jai- 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereiks 
laukti, pilnas užganedinimas. AdresavoRite:

A. r. OWENS, Dept 43 - E.
162 W. H Street. ( New York.

Hlf Į ------------- --- Į ■ 1 • - - ----------------- ----------------- T- ■ - --------- —.III. ~ - I ■■■ I «

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku
Aj* 262 puslapiu* I’roke 35c. IT. D. RocikonskUCo. Mahanoy Cllyt Fa.

‘ / -.1 - 1 i______ -____________ L,.„„.y__________________________________ ________
262 punlupi u
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Lietuva ir isz Lietuvos 
galėsime susiraszyti 
savo g 
žinstamais.
aplaikyti trumpoje atei
toje daug
žinių isz Lietuvos i ...

Su .atydarimu paczto in

su 
y minoms ir pa- 

Ti k juries

gronVitu ir 
, ku

rios talpinsime iii lai- 
Argi ne Jms 

akyva skaityti tuosius 
daneszimus! Todėl užsi- 
raszykite ir kalbinkite 
kitus prie: užsiraszimo 
“Saules” difliar.

Valdžia mums pranc
ūze, 
plauks pacztinis laivas 
su tukstanezeis groma- 
tu isz Lietuvos.

Dabar laikas. “Saule 
užsiraszyt ir visokias 
žinias isz Lietuvos skai-.

kraszti.

jog. neužilgio at-

užsiraszyt ir

: 4yt!
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Mb LAŽL2 (e iĮ.IĮ-IV.

PINIGAI
/

SVEIKATA
Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikatą

-T, T,-„r -Į -T,  1, u ~ - ——. . -■■■I. J      I.     —.II—               —'

'UvĘIKATA ,turi kelis
szimtus visokiu'Pavci-

I * * 1. /

kslu apie žmogaus kūno su
dejima. ApYaszomi invai- 
riausi apsireiszkimai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa
mokinama, kaip žmogui 
apsisaugoti įjuo
Ligų. ■ ’ Tokios knygos 
lietuviu kalboj dar nebuvo.

339 Pusi. Preke $2.00

t visokiu

Puikp apdaryta Audekliniais Viražais.
339 Puslapiu

Didumas 
knygos C>įx9%} coliu. 339 Puslapiu. Prisiuskite 
mums $2.00 o knyga bus jumis tnojaūs iszsimta 

"W .<* 1 • 1 • 1 -AMeą..pžmokame nusiuntimo kasztus.

W.D. Bjczkowski-Co., Mahanoy City,
n D r L % • : * ■ ‘i.
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_____  WMIIWBMWHBMBMMWMBMIMMMBBMMMMIWi
Piningus siunczlam'ln T.letuva Ir Lenkija sulyg pigiausiu deniu ypatora — 
no prioszam, Ųo UfAlĄ Reutejimu pagelba krajuj yra neatbūtinai relkalin^. 
Per tai privalot neatbūtinai kreipties ypaliszkai ar per laiszka prie mūsų 
Bankini Namu: li'UI'KZ, Bunklerrlus ir Notaras,

, i- 224 West :M-th.\SL New York, N» Y.
Pardavimas laivakorczlu visti laiviniu linijų sulyg deniu kompanijų,
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— Asz duosiu pone i du žmo 
nis už kurios hrisiegt guliu, 
kad yra dori žmones ir ponia 
nuvesz grąžei.

Zvilgterejo jam 
akjs ne
žodžiams.

— xAr-gi 
maudingu .*

tięsiog in 
visiszkaj tikėdama jio

kada buvau ap-

— Del ko-gi mane dabar 
iszsiuncziat isz czion, jeigu pir 
įpiau pa.t^ ponas nioldci, idant 
ilgiau užtruktau?

r* ■ *! <
— Nes 1

►

misliuau, karaliene t • r Hi n, <
mano, ka<J. viskas kitaip stosis, 
jog ponia djiosi tajn 
iiiui pcrsipraszyt, 
czion skausmą ązirdies konst 
ir verkti, to negaliu 
sau, kad tave teip kankint ir 
nusprendžiau suramįnt pęnia 
nor tuom kad pavelint jums 
važiuot namon, žinojaniąs kad 
to sau vėlinai, karaliene 
uo. . .

Elzbiį'ta mielino..... 
tęsi, perėjo kolis kartus per 

pa-

vargdie?
o kad turi
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)<uri. važiavę isz tolę pasirodo

savo įpu 
žjbuiieli^

ir uosiui buvę, d& .invąjęs 
au, Elzbieta pažino 
mus, kuriose jok is
ne spinksojo novą t ne ykąinACfi ' 
ne ,yięuęj,9 ^rijrfębjey.ybi įpio- 
gojo, visur., ,vi€fszpą^ąv^t, 
szumas ir mirtino, tikumu; >Ptp 1 < R (1 '" 'v ‘ V

’ i Bzpą- 
lengvoj, roditttię ajszkiuu, 
žvąigždegj bąk išsigando at e j 
nanęzloH die 1103 slęptis ir mir
gėt akyse ir kas.. klU’t mažiau 
jin pasiliko ant dangau^.- Jau

za pas A’y t uosy prą de j o 
roi|ii|ti,s(k
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Laba diena dodžįąu Ęligi
jąu ? na ką ? ba^telią, tyąijsz-
.toliu, o.puikus! /

~ Kur ji ?

«BWW»* ■“»“> • ^>»uw)A'i? •»>«»♦ ■’•' /y' “j • , 5 nTCvr Hr f ’ T.^|

abuclu popątyą Picutkai,, stove

’-•-.v-ih-h.

- Kas ? Efebicta, karalienę
musu ? , , .i

E! ę| e! senei ntpnie!
— I<aip taiTIiszvažiavo? 

be. manęs?
— IMvakąK,..,.,
— Bę nuuięęIš

.4

jo ant gonkn ij£ sveikino isz to 
lę savo dora prietęliu Mįodu 
'šzauska. '. j | ' 
: dam7gi nęt ąszaras isz

j ‘ 1 " '' '■ i V * * '

‘‘ .

fczauska.
7'.'

džiaugsmo ąki$ ąžtetoo.
/ ’ tt./

it 11
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Tegul bąs aipzhia garbe
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Kryžius ties 
iNemunu

>.

■t ( . , • I į

nors apakusi, 
niūniuodama parnal

melždama
verpdavo,

J džias giesmes, tylu, skaudulin- 
r J gu balsu. Kasdien tiktai kad 

ir bjauriausiu oru, traukdavo 
jjje aut virszukalnio, kur 
na i tik 

lauku, -klaupdavo ten, k
* A* « ” *

Banguoja melsvai Nemunas, 
banguoja ir plaukia 
sriauiiiai tarp derliu 
tarp žaliu pievų, taip slepi ngu 
miszku- J0J0 szalimis gyve
na žmoneliai lėti darbštus pa- 

s , nu- 
■ Tfr 

sunkipecziu-

nepaljuge, 
ramuma ir

plaezlai, f
nu

kadugiai ir vikucziaiį
kur seniaus kry

stovėta iržiaus stovėta ir užtrukdavo 
maldoje ir apmaj^tymuose. Prie 
taringi pasakoja, buk su Gin
tautu vėlėmis kaUicdavosi.

— Moeziute, — atsiljcpe sy
ki Adomėlis 
si atitaikot takeli 
kalnio- kur senovės kryžius?

melu

I . '•

» 7*
1

f

’ i i
kę — ot szitoib tai i,na n, patin
ka!.... Vivat l. ,tre' gyvppję mciT 
le. ir sutikbpu.s tąrp? poros, po 
tjejx dętyęimu ir nesnuifjaps gy 
vęąimo, tęgu' tarnąujc juni anj 
žjipu lajinę ir get^ klotę! ,, ■— 
sząuke sėną^. Mipduęząuskąs ’

7 . . $
7 paantrinę 

nespakainas Eligijus — be mą 
nes! . ■............................. . į

v * ’ .

.r- Na kaipgi galimą buvę 
yiturelei pabudę isz miegu ki- Itąmę paimti, juk gana tave ža> 
lo iy virszu ii\ cziulbędaivi sa
vo giesmeles dekavęjo Dievui 
už praleista naktį ir pra^zidą? 
mi rodos nuo jos szviosios gied 
ros dienos. Kada in važiavo in 
kaimu, jau gaidžei giedojo ir 
arklei iszgirde važiuojenezius 
žvengė stojniose, bet žmones 
viąl po sunkei dieninei pioęęi 
da ilsėjosi saldžei inle^odąmi. 
Bromo ant .dvarkiemio no bu
vo kam atidaryt. Gracijonas, 
kuris jfiklę.dinsta tąi’no nuszo 
ko nuo ožiu. — Elzbietą.ąt.^ida 
rius ; dureles karietos iszkiszo 
galva kląusdąmą: Į(> • . ,

Kaip tai ar jau mes na- 
« 1 ‘ . ■ ' ' i ’

Teip, ponia geradeika. I 
Pažino jin ant baEo.
— O! tai ponas?!, „ |
—, Teip yra 

tvirtu, jog 
gerai nuvesz. 

I 
na s ?

Gracijonas tuolaik 
^’5' atidarinėjo ir tuojaus sedo vė

lei ant ožiu karietos, nes czion 
ąelaimingo važnyCzios, 
prasidėt role pavojinga, 

arklei susilaikė prie 
Zigmantas drebeda-

pavel i nt

mu-

svars-

pakajn ir lyg pati in save 
szauke:, . .

— Nę — ne! namop! uamon,!
— Palauk-gi, karaliene ma 

40, nę. iki ątęjaiu pasakyt, kaęl 
viskap gatavą in įeljojie. 
užtruksiu ilgai, 
kanogreieziause ‘I*

.Ne 
pasiskubinsią 
— pa sza ūke 

iszejdmuas isz pakąjelio.
, I . •»

Likusi viena Elzbieta, ; : ‘ 
(Įėjo muzike , daejtinejenczia 
isz sales linkimus juokus jau
nu įpenės ir t datavimus, žmo
nių, kurie gerdami triušeli ap
link baczka su vynu, bet tąs 
yiąkas ne,truputi jos ne apejtir 
nėjo, vaikszęzięjo po pakajeįi 
apsiVerkusi gilei iižsiniislinus, 
kartais pakeliyejo galva kar
tais uuleisdinejo žemyn, rodos 
lyg kariavo pati su, savo dva
sios pajausimais 
ežia ne mate;
kas,... 
džius:

ran* 
v

• * 
Mįslėmis 

gyvenimą,

gyvent to-
ve-

stojo

I

r1'v • 4 f

Ką kaip7gi; galima buvę... i < ' I . vz

dinom trubinęm in ausis, tąbę 
kos kimszomę ii) nosį, vąnde? 
1^ laistom! — gulėjai, kaip be 
duszios. a ?

.—r Na tai praszau!
szau! — tarė su da didesniu ru 
peseziu ir ne malszumu — ant 
miegu man užduota buvo — ar 
ką’

. — Asz ten nieko ne
bet miegojai kaip kulbe 
džio. *

— • Bet su kuoip-gi nuvažią- 
vę? su kuom?

— O! apie tai
Eligįjau rūpintis, geresnio sar 
gę, iszsirinJct §au negalėjo,

f

kaip tas,,kuris jja nuvožė.

> " r. I » •> 1 < * ’ ! ” 4

žjąąi lajinę ir gerą klotę! - Koh ten Lauriiio. mieste pa-
' 1 H z

pra7

(

žinau,
nic-/

kad viskas gatava-

Gracijonas kuris

viętos.
nuo žiburiu

smarkei,

linksmai ęjdąma^ apt gbjpku.
■ < k* ' " " k • > 1 Z •< ' - ... r j j t

— Bet. be veseilęs ežia ne ępsif 
ęjs, yęseilę but tur;i, nuo;to ner

, Vinczpivones nę 
paszokt ir pąsilipk^

sitrauksiu, 
reikia, o 
mint isz priežastcfs sugryžiino 
bludno sūnaus kurjSybuvo din- 

i • *1 1 i • X t
f

ges, ę atsirado, kh,ri§ buvo nu- 
mirę,s, o.atgijo,. tuijme būtinai! 
Karaliene mano
eziuodamas Elzbietos ranka — 
jeigu ne butau asz pasirūpinės 
ąpįe tai ne inkurstinetąu Zig-

tare .bu

neprivalaj lPan^° ne btwzia padarei sutar

I 
mie ?

u,... norėjau but 
važnyczius ponia

Dieve! tai poO mano
— paantrino Elzbieta.

vartus

turėjo

szviesu, 
žvilgterėjo.

Ne noriu il- 
i

Niekas jos 
lauže sau 

sustoju^, antrino
Nę! ne!.”

perbėgo vięa savo 
praęjtc. ir atejte apsvarstipda- 
ma gyveninuųvicnos ir abieju 
drauge tai yra ar
liaus vienai, ar dovanot ir 
lei gyvent su. vyru.

Kada Miodusj^auskas 
ant slenksczio apreiskszdamas

Elzbieta 
skubei nieko ne kalbėdama nu 
sidave su juom ant dvarkie- 
mio, kur priesz gonkas stovė
jo karieta,
losze rola lakajaus padavė jai 
ranka pakibdamas jia in ka
rieta, o kurio jį ne patino,.....
puolė ant sodiniu iii gilumą,ka 
rietos teipo-gi nieko ne kalbe- 
danm.

Kaęięta jųdjuęsi isz 
Namo langai viąi
žėrėjo, nes pilnas buvo svecziu 
linksmu, netrukus viskas liko 
užpakalije ir isznyko nes ark
lai valdyti per drūta ir mokau 
ti važnyoziu bego
neszdami savo ponstva namon. 
Kaip žinome namai Picntkių 
buvo atitolinti nuo namu Cew- 
kausko ant trijų dideliu myliu 
kelio. Paprastinai reikėjo pus- 
trcczios adynos laiko ant atliki 
niokos.kelionęs. .Sziandien jau 
įuvo gal po pilkiai po puriau-, 
ęakcziul o por buvo * vėlybą 
naktis, nor ne tamsi o kad 
męnulrę ųę buvo,, bet žvąigž- 

ne daug, nordės szviete nor 
kele.i sž.vąki, yięnpk ne reikėjo 
Žigmantui daugįiąu’ važny- 
cziaut, kaip dvi ądy na s.. Prade 
jojau pažu ros rpdjntb». ąnt dan 
įpiui i v t uosy, kudĄ d viu aĮį ią

\ »

Ant

tęs, ne .Jarbszauczia tumę vei
kale, bętumet da nežinau, kaip

kis? 4

' ilgai vargino save ir vienas ir 
Juk-gi klausiu kas tor kitas jie sziokiu ne tokiu gyve- 

piiąUy.., nę PWĄlę aut mąneęr > r ♦ *

— Žinomu vyijaąi! jos pats. rustiŲtis, ka(t naudojau apnjau
— , Koks vyrąs! kokis.pats,?

f r ' i

mąldus, pasislępe savyje 
mybeje tėvu žemes sklyiia- 
leo jiems ragauti :

bet jie
kaip jus apaku- 

ant virszu-vargu ir pęrsekiojiinu 
gyvuęja nęapgan?ti, 
skaištu.^ semdami.
jjegas maldoje ir karsztaine ti
kėjime. .

Szit ten* kelios varsnos nuo 
Nemuno, stovi grinezia, insi- 
rangrus in žalia eglyną; josios

Septynesdesziipt
ten vaiksztineju — atsake, mo
eziute; — jeigu kada keletą die 
nd liaudavusi, tai tik dėlto, 
kad sunki liga patiosdavo ma
ne ant patalo-

— O kode!, inoęziutelę, jums 
taip patiko tas virszkalnisl — 
paklausė vėl.

Senute tylėjo valandėlė, pas- 
rankas apglėbė 
pradėjo kalbėt

sidaije,
Dvi merginos kokLten trik- 

, sa padare?
Teip gerai padare, 

Jog puikei pasigėrė, 
Szjandien visi juokėsi 

' ‘ Ant mergeliu szaiposi 
Jog.ne namieje, nakvoję, 

Tiktai kur ton pasikavojo. 
Kol ir ant rytojaus parėjo, 

Bitę gerus laikus turėjo, 
Vai’diL ne sakysiu. 

Del saves pasiliksiu.

. • ♦ z •«
Kas nori turėti varga, 

Tegul nusiduoda in Nevarka, 
Ton visko pamatys,

Iv apie viską pergitikris.
Bobds ir merginos ant vyru 

. . ’ o . . varosi.
Kad joms užtrituotu, 

Ant bertninuko alaus duotu 
Gęrę, ir. nusilaka, 

O paskui buna kąka.
Ųąbar nutylėsiu, 

Nesakysiu,
Po tokiu sugortuviiu

4

sienos baltuoto baltuoja greita 
žaliuojaneziu medžiu ir pajuo
dusio luobais dengto stogo-

Tai Gintautu grinezia.
Gintautu gimine yra senu se- 

;andAs, kad ju 
protėviu dar su kryžiokais kau 
tąsi; nebereikalo ir joju pavar-

nobine; eina O’

kui isztiesus 
prosui) ai t i ir 
dusliu, tarsi isz anapus karsz- 
to* balsu:

— Laikas jau laikąs, vaike
li, kad tau tai papasakoeziau: 
tu dabar vienatinis Gintautu 
gimines vyris^kis asz szimtam 
mete, jau ties karstu stovinti, 
turiu tau iszreikszti, kodėl taja 
vieta turi gerbti ir ko asz tajai 
vietai nuo tavos troksztu. Jau 
arti 70 metu kaip mane tavo 
prosenis parsivežė ežia isz ma 
no gimtinuju Viskycziu. Pirm 
negu invedus mane in grinezia^. 
atsivedė jisai mane ant szito 
virszukalnio, kur tuomet sto
vėjo auksztas krvžius su Kris
taus kanezia. — Žiūrėk, Morta, 
— tarė man — szitasai kryžius 
stovi jau 200 metu; kiekvienas 
Gintautas ežia visupirmiausiai 
atsivesdaves paezia palaimini
mui, ežia užgimusi kūdiki su 
malda atneszdaves, ežia priesz 
kara k a rd a bandydavęs... Mtv- 
tai tuos kirezius ant kryžiaus?

•/

Gerbk taji kryžių ir szita vieta, 
nes tai nelyginant musu šven
tine* kadangi in baznyczia toli. 
Dievas žino, kad kryžių ger
biau ir k'ada manasis žuvo, kad 
pati sau viena likau grinezioje 
su mažais vaikucziais, gerbiau 
jiji; kasdien eidavau pasimels
ti prie jojo pėdu; vasaros metu 
liepdavau vaikams visados jiji 
apkaiszyti szviežiomis gėlėmis 
ir nors striuka man tuomet bu
vo, vienok užmokėjau miesto 
dailidei, kad jiji nudažytu ir 
statineliais aptvertu. Ir lesta

de reiszke (autos apgynėja. Tai 
gi nors isztisais metais ramiai 
sėdėdavo gimtinėj sodyboj, vos 
tik pajusdavo karasu 
jąis, kiekvienas Gintautu, pa
likes grinezia* skubėdavęs kau- 
ties, — vis tiek su kuo, by tik 
už tėvu szali! O grinezia serge- 

, gerybos pra- 
moters. Ir 

ąenusiskusdavosios sunkiu dar 
s, nes isz 
joms in 

szirdi, kad Tėvynei joks pasi- 
szventijnąH neperdideli 
darbas nepersunkus.

Sziandien, kad ir garsiausia 
sklistų karo szauksmas, nei 
viens Gintautu nesitvertu gink 
lu, nes vienatinis ju vyriszki

kiekvienas
spaude-

davusios moters 
simanydavusios

♦

bu, neaimannodavusio 
mažensdos h) męlp; nes1 tas yra tokiuo- 

'pri-sę dalykuose didžiausiu 
gelbėtojų..... . v- -

. . Zigmantas mėtėsi savo prie- 
lėliui.ant kaklo.su aszarom aki 

V'’'!’ 'v *
tame, galiu pp^tikrint. tave. Ju- ^Shna Žd ląbo'wvo 7ti- 
su Stasis pasigėrės, kaip vau- r

T 1 ■ ’*

pasząuke Elįgijus, nusistebėjas 
ka tamista mu.n szneki ?

— Pasakiau gana gryna tei 
sybe kad josios vyras nuvožė— se dekavodamąsjam, už jio. pa-

I

J

invk iepinta

s» joks

mo,. . , ......c . .'i. \...  ■
— Brangus kaimene —tarė

tas jam in ausi r— jeigu da, ko-

n ir

čia kvąilysta papilkintum, už
teikiu sąyę ant visko, kęs dd 
manės yra sz.venęziąusiu, . . ‘ \ f , | ‘ •. V I

Vaikinu prispyrė pyle vestuvių
Atsisakytu negali,

jis jau, pats ten pa-

manos yra sz.venę^iąusiu, jog ' 
pats tąu korsžinežia už ta mo
tore. , , .

— Nebijok prieteliau 
žinau viską kas blogiu 
gę.ru^ yrą U,nt szię svieto, pa^ne- 
nę, ąąyo sęnkįa bąusFpę. už ma-

Turi ymti panevali,.
Saugokitės vaikinai, 

Jeigu norite turėti gerai,..
O jeigu katras su tokia (ap-

s i paežio je.

Ui, nes vienatims ju vyriszkis, 
ainys Adomėlis, dar tik trylik
tu metu.

Gyvena jisai gimtinei griūte 
lei su savo motina, seserę -Ma
riute ir senute pramoję* ka lie
toji jau 90 metu velka.,

Senoji Gintąutiefie 
niai. apakusi; sako, byl

iau se-
akis

asz

Vos 
gonku, 
mas nuszoko nuo ožiu karietos 
atidavęs vadeles savo priete-
liui priėjo prie durelių karietos 
da visiszkai ne buvo 
yienok Elzbieta 
ant, jio tuojąus:spąžiu.o.

Zigięantąs prikląupe. — ką- 
da Elzbieta užžengus isz x ką- 
rietos pastatę, ant. stipinię- koją 
jis su guodo.ne bucziąvo jįają.

— Elzbieta brąngįli.arbn do 
vanosi man ir priimsi pas sa
ve, arba ejnu .in prūdą įr mc- 
siesiu in vandeni!
giau gyvent be tavęs

Tai kalbėdamas paėmė Elz
bieta ąnt savo ranku, kuri n.e- 
siprieszino ir buvo dabar jau 
be ginklo silpna motore, ir ‘ su 
taje brangi dęl jio naszta pa
skubino ant gonku. Gracijonas 
girdėjo tiktai tyku sznabždeji- 
ma, pabarszkinima in durįs, 
pę tam atsidarinejenezias du
ris ir kosėjimą užsimiegojusio 
lakajaus.... ir nieko daugiau.
Turejo-gi jis pats arklius isz- 
kękint ir sustatyt stajniose.

* * •
rytojaus senas d.edis

Eligijus apie deszimta adyna 
pabudęs isz miegu, 
akis — apsižvelgė — ilgai ne
galėjo. atsipeikėt, nežinodamas 
ne kur randasi no dpi kę-gi ten 
randasi. Pamaželi npntes va- 
kariksžczios dienos sugryžinęt 
pas jin pradėjo ir ne po ilgam 
aiszkei mate visa savę praejtę 
net iki trecziam buteliui szam- 
pano. Tas 
kt... net iki valandai, kuriojeA 
likosi imt ,bąrszęziu\ rukszczĮu, 
naudotu' panaszioso atsitiki- 
ąiuose* užprąszytu Visą drau
gavę praleidus nakti aąt szo- 
kiu ir mięsziniu, susidrutinejo 
pusryczeis.^-- 
j Eligijus ąą iszgascziii pątą- 
minę kąjl jio bjVęluąąitęs Jie ipą 

pyądejo jiesakofy 
torielkos

pra trines

jau stepe tolesni trau

r'

tjyt piekur, 
l^ct tiktai rndjO. prie 
buisw.czi.u Mioduszuu^ku.

nieką
su

į ta guli da stojnioje szienej
No buvo jokios, rodęs, 

mantas apsiėmė pildint dinsta 
važnyczios, o žinok kad važny- 
cziaut puikei moka.... ir 
važiavo.

— Na tai jau pasibaigė! —r 
paszauke laužydaiąaą rąąkas 
Eligijus 
silik.S*

— Mielini ? — tąrę Miodu- 
sząuskas. -

. — E!: jąu tas tiarai buą. J e i 
gu nuyęžę .pats vises dalykas 
tas pabaigtas, /

— Užsrėbk bąrszcz/i.Uj
į paimsiu tave su savim, važiuo- 
siva gal abudu pažiūrėt kas 
ten pas juos veikesi.

— Kalbėjau visados net lig 
vakarykszcziai dienai —atsilie 

! pe Eligijus su kartumu-jog tai 
Erodas-Boba — na-gi ar gali
ma dabar juom tikėt t
dos! ant galo, visados turi 
vo priėszinguma sulaužyti........ 
na-gi ir c^ia.tris metus net kąn 
kijiosi, stumę nuo sąvęs grasi
no.,,.., oduVu^-'r*

• Mostelėjo su rąnka 
prie bąrszcziu. Rūpestis neper 
s^kądino jam suvalgyti dvi to- 
rielkas, užkąst, yaugytp, agur
ku kas buvo paskyrta (^ęj pagi- 
riojeneziu, užgėrė plo tam -degti 
near užsikando saldžiu piragai
OZUI, n r i

Ne po ilgam, ka,da jąu, brin
ką, buvo gatava arklei pakin
kyti Miodu^ząuąkas pasiėmęs 
sena Eligiju sočio, in vezjma ir 
nuvažiavo. Važiavę ne greįjį 
nes Važnyczimi jlu,' nuolatos, da 
snaude ir net ąplink, pusią.udię 
ni, kęd jau skilvei atsiliepinė
jo paregėjo isz tolio dvaro 
Pientku. ;

Na, kaip tautpurodo?

ir sėdo

• 1 >’ t j "'v f. ' ’. .h. r 

yažiavę ne gre|jį

8
pąklause Miaduszą.p^as — rą 
siva mudu czion Zigmantą, ar 
;nę(? ar priimtas ar N 
ant visada?

5 ■' Eligijus, bu^ę 
pįrszta badydamas; 
; ,rTr KftS j,W 
ripp ąįękados nieko tvirto 
gali but.

!■ ’

r

A jf

.W
o, kas

• ' ' 1 1 '

m. prasižepgima atkensta! —
• t

Tai, per visa gyVeuima dejuoje.
• •. •

,4 *

Szaltiniu pakalncja,
Arba Springvaleja,

U1U1 UĮJUlV.Ubl, ejuku, uųk 
iszvirkusi; na ir palydėjo savo

sake Zigmantas.
\ Tęnais ne kas girdėti,

In nedelia laiko vėliau isztik
F . 1 , » ” Hi * r » . * i t ■■ v * ■

ro buvo pas popstva Zigman
tus bankietus ne „mažas, visitus bankietuB ne ltpąižąs, 
ka.iinynai isz apliiiki.nes, visju 
tie, kurie , bu va., ant svodbos 'v ; w ’r v • i

Jeigu poroje negali iszsigy- .
venti.

Greitai atausza,
Tpojaus pasimeta,

Bobos vyrus iszeda,
Tąsa i in k ituę pa(bcga,

pas Cewkauskus, turėjo šuva- ' • Ąr teip sau pasimeta, 
Ne pori žjupti apie vienas kita,žinot ant, kitos veseiles, kuri

■ j » • ■' • " ■

nę sięla^brpie ne auksinę vadiiir
tis. dą, negalėjo,. gąl ..paskutine
pavadint gaĮima bus. Dažius- 
tami jr kaimynai Pięntku gąler 
tu užtikrint, jęg nuo to laiko
gyveno Zigiftatytąs su savo pa-

• 1 • 1 • ‘ 1 i • 1 v » ’ • •

ir sutikime, kalbėtą nevat, kad 
Zigmantas buvo paklušnas sa
vo, paę.ziai kaip įnašas kįęlyk^ 
motinai,, Senas Ęligijus in ke 
lis metus po, taip vėjau sugryžo 
in savo senoyįęzką vieta pas 
brpli kur gaspadariaudamas 
tajukei kad tik paniislino apie 
savo keliope ir. datyriinus

cziule meilei kanodidžiausioj
' ' J * * i »«<’. . C?.!*’

■#

V

" -M '' f * r

Senas Eligijus in ke
Jį" ' ' .♦ L " "I* I >

1

sznahždejo po nosių Erodas*-.'
Boba!’

(GALAS,) .
t.

’ ■ if/ r. ?

pidį^ia..

Ma^ąs, vaikąs, pAnj^tęs, ^a1,-

1 "|

y

y. n A' 1 '/t

Jeigu neapsimisliną gerai ir , 
subėga; ( 

vienas nuo kito l
• < to

Tai po tam
subėga;

gyvenime karsztu (grabu) ir 
nelaimiu be galo, be kraszto! 
P žmones, jei* pameni kada jos 
skureižiaja (Jalele, visados nu
tikto bąl^air kalba taysi su ne- 
ryinascziu ir pamaldumu:

— Gintautu seni užmusze 
46-iu metu... Žmogus kaž-ko 
troszko, kaž-ka užmanė* kaž
ko, sukrute-sujude — žuvo- Jo
ją suims* vienatinis Gintautu 
senes vaikas, žuvo pirrti ketu- 
riosdesz.imt pęnkiu metu... pa
kartas.... motihos akyse pakar
tas. ~ “
szpka^W°> Hor seniau kryžiau 
stovėta, b sziadien tik 
czįąi ir kadugiai sklaido gaivi-

* J •’ N H* * Ik 1 to ' J 4 . » 1

Palaidojo ji ten ant vir
is 

viku-

J

taip Dievo, kad nežiūrint hi vK 
sas mano pastangas.
pavirto, o kadangi iszvidurio 
buvo sutrūnėjęs, tai in dulkes 

Naujo pastatyt 
Kiek prisipra-

kryžius

t

-iszguitas 

pirsztu iu( 

. sp.m°t6y 
1 ne;

Vieuok vartuose no buvo

f* J \

n.

X

i w

sziau, 
leido.

Sūnaitis vėl 
metais-.. Taip tu 

buvo, mat

nanti kvapspi.
1801-aisiais :
man alsi taik ink m u. 1 vj iim v9
Kražiuose; užbruta ji su kitais 
ant Dubisos kranto ir nustum
tą; bangos sueziupo lavona ir 
’ 2 . Matyt* 7-1- -x-
buvo nei vienam Gintautu 
vę, m i rėžią” munirti.

Visas kaimas gęrbe ir myle-

i , ir bėgą.
Kękįa moile>
Tokia, veseilc,
O gyvenimas,

. Tą į szuniszkas,
1 1 ’ 1 ; 1 o

# * ♦

Tai-gi szirdeles blogi czesai 
užėjo/ 

uotls užsi-
> v. uęrejo,

Su anglijcn nors nęsusiszueka, , 
Tai jąu szUdeles kaka. 
Pažiūrėsimo kaip bus,
Ba tas užyma visus.

1 ' . *llJ ' -

Hotelijo.
Kam man parokavotia 

vakariene? — juk asz josios nę
.. . *w''* > 1 * i , .T’

l. ■ ■ -
Tai no. musu kalte, galo-

Kad. daugelis vyr

d

I - r
4

— I»m I

&«■

jo nerasta. Matyt. nelemta
“sa-

jo Gintautiene; in ja kreiptasi
1 .. A a * M *w* e • a «

Mapiytįa,.kęli ąąilu
pąsakykię, katras isz juju yra

1 . y 
» I'

■. . .v. . -Ar nežinai, mano
tėvu? x f> 1

Motiną r^- 1

I, w ‘

, valgiau
- 1

1 jai ponas valgyti, vakąrienęs
i buvo. 

' * t' ,

^eip^Tąk^ęraiv

r

vaikalb ję& ynK vįsadps^ Tadą rąszo ant kitos l>uses
dįidžiuuęiąs aęjįląę.

^5 i i / ♦ ■

Strytkątfję.
Motina

szei, ba gausi in kjii-Ii, /•
Sūnelis:— Kaip mane, mu- 

szi, tai pasakysiu kundukto-> 
riui, jog turiu 5 metus, tada 
turėsi užmokėti už mane,' ,

Sėdėk Jonuk mal

tęsięs korteles ir paduoda kęl- 
ueriui..

, vĘa! 5 maifcęę, .už pai’ęda
4aktaj‘iniaft.Už kokia paroda ?

.'Sa. • • M e I

> ne

V< r

Jįu^t ęzion niekas ne! sirgo, 
niekas ne^ ęząąke daktarę, 

m,tpm ptmzimkti; juk usz czįą bu 
vau. y

niekas ne szaūke (Juktaro.
Jįę, maupį. kalte, galėjui 
• . ll • 1 > , ’ ( ’ 'r - * I f • ■' I ’ t <' t 1

*—‘-**^-

/

H. t ,
. j ::ii.'ia, k x iu a'j 1. <t < jJ.ji if-j'. *W. 3W. J j-: ii j

■ ■ -z / v .s ' : '.v;..;.
ii. i

sutrupėjo- 
man neleista-

kiek prisiplunkiau.-. Ne- 
Trisdeszimts penki me 

tai vaiksztineju pasimelsti ant
to. virszukalnio, po savo keliais 
jaueziu szventas sunaus-kan- 
kinio liekanas, bet prieszai sa
ves neturiu szvento kryžiaus, 
nėra prie ko prisiglausti kaip 
seniau, nėra prie ko
prispausti,' nėra ant ko 
sioms aszaroms riedėti! Ir tuo
met, kaip man apie tavo

nu kiūtinau.

krutinės
gailio-

tėvo
įnirti

patarties ir paguodos. Ji j i isz-

>■ ■> J

Du metai adgal anglikai in- 
ejo in St. Quentin ir ižgujo isz 
tenain vokieczius. —

.4

kietis?

'/U.,: liuii i-1. Ail'-.f. i :;j iaftU A i 14

Kui» vo

praiieszta,
ten, tik ant kietos žemeles par- 

v smiltis mano asza*
mano

tau,

smiltis mano
nuo 

dūsavimu vyto. Sztai 
vaikeli manasai, kaipo Dievo 
norą insakau, g

geresni laikai, jeigu 
bus leista pastatyti naujas Kry 
žiu s, 
atideliodaius.
skatikas isz

kritau, t ii 
ras gere* tik žolele 

vvto.

ir jei virs
ęerbk taja vieta 

erų

padaryk tai, padaryk ne- 
Kad ir askutinis 
grįntęles reiketu 

tam suvartoti* parduok paskuT 
tini arkli, arba sziaip gyvuli 
kad ir grudus sėjai parengtus 
turėtum parduok — pastatyk! 
Jeigu pinigus 
turn 
vestu vein s;

arba sziaip J

vestuvėms bu7 
paskyręs — luktelėk su 

jei mano szerme- 
niąis — nuneszkit, meldžiamie
ji, mane keturiose lentose, tik 
pasimelskit ties ■ duobę,*o kry
žius tegu bus pastatytas..- Pa
darysi taip* Adomėli ?

Vaikutis prispaudė prię lu
pu sustingusia pramotos 
ij taęe1 prastai:-

— Padaysiu, moeziute!
('Poliaus Bus.) 

t/'J' -1 4
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Žinios Vietines
Praejta ketvcrga nekurie 

musu kareiviai isz kompanijos 
E. pribuvo namon isz Franci- 
jos.
su paroda. Terp sugryžusiu 
radosi ir keli musu tauticcziai 
Jonas Siminaitis, Ahtanas Ku- 

.Juozas Sa- 
Gapuski, 

Kada visi 
tai atsi

ketvcrga

Priėmimas buvo dydelis 
paroda.

linckas, Juodaitis 
viekas,

pasi-

Bernardas
Jonas MaczuIškiš.
sugryž isz Francijos, 
bus dydele paroda apie Augus
to menesi.

— Daugelis žmonių
naudojo isz regėjimo kariszko 

kuris atlankė 
miestą praejta petnyczia.

— Daneszimai isz miesto, 
ant kuriu korespondentai bijo

tu gurbą, 
nori ap- 

pasira-
sntalos

(nikio, musu

w vrf- ■M

k

I
*

SAULE
4.

Abudu prasikaltę. VIENYBE 
PASISEKIMUS.

YRA KAKTAS IN

Dalykas atsitiko Anglijoje-
Jaunas vyrukas apie dvide- 
s2imtis keturiu metu, gerai isz
aukletas ineina in kabinėta sa
vo tėvo-

Tete! Asz rengiuosi vesti.
— Vesti — netikėdamas už

klausia tėvas- •
— Tu i p.
— Na tai ka, 

tai puiki mintis, 
greitai

mano vaike 
’Pau turbūt 
dvįdeszimts 

penki metai laikas kaip tik ves 
ti sau moteri. O ka ar jau tu
ri kokia nors mergina nužiūrė

ki aus i a tėvas-

sukaks

O k u ar jau tu-

jo pasiraszyt, nuėjo
Jeigu tok is szeszkas 
šmeižt motoria ir bijo 

vertastai irszyt, 
plunksnų.

— Tie jei k a 
ar tai vyras, motore ar mergi
na, tegul atsiszauko in valdžios

adre-

ne turi darbo

tegul ntsisznuke in 
kancelarije ant szitokio

State Bureau of Employ
ment, Boom 5, 
ding, Pottsville, Pa., o 
celarije stengsis jum 
pint koki nors užsiernima visai 
dykai.

— Draugyste Szv. Ludviko 
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius

jes? -
— Taip, tėve, — atsako jau

nas vyruką#. — Man 
kad asz labai myliu panele Be
gena i te. OI ja asz ir nore-
cziau vesti.

— Panele 
pa k artojo 
man nelabai 
jos negalėsi 

daiktas.
Negalimas ?

Yes!
Palaukite tete. 

lai negalimas daiktas, 
yra isz geros szeimynos 

ir apart (o viso asz

Ot ja asz

m as

so:
Gregory Buil- 

toji kan 
pasiru-

pri
nt savo 

draugyste už pigu insiraszyma 
tik $1. Gali prisiraszyti turin
ti nuo 18 lyg
sirinkimas atsibuna 
po 15-tam kožno menesio 1 vai. 
popiet mokslą i nėjo.

40 m. senumo. Su- 
Ncdelioje 

-i . i

RINGLING BROS. IR
BARNUM & BAILEY

Dideli Cirkusai dar suvienyti 
ir neužilgio rodys persta

tymus szio apelinkineje.

Didžiausi cirkusai pasauleje, 
[tingling Bros, ir Barnum & 
Bai lev buvo suvienyti ir rodys 
popiet ir vakare, Seredoj 2l-ma 
diena Mojaus, mieste Wilke 
Barre, Pa. 
suvienyti via 
pasauleje.

cirkuse

Bros

liena Mojaus, mieste \\ UKes- 
Szitie du Cirkusai 

dar 
Szitanie

kame cirkuse randasi suvir- 
szum czvertis . milijono
sloniu
negu

didžiausi 
milžinisz-

svaru 
-szeszis sykius daugiau 
kada pirmiaus 

dyti vienam cirkuse. 
yra dvigubai padidinta, 
liausi aktoriai
randasi szituni cirkuse. Persta- 
timas traukėsi suvirsz 
das. 
kokiu tik randasi.
per miestą eis milžiniszka pa
rodu.
milžiniszka cirkusa matyti..

r* buvo ro- 
' Viskas 

Ge- 
isz viso svieto

3 valan-
Matysite visokiu žvėrių 

Priesz piet

Verta kėkvienam szita

KUR BUNA?

Pajeszkau naszles
apsiveilimo,

Asz esmių
Turiu

ar mergi- 
turintinos ant

apie 4(>m. senumo.
44m. senas kavalierius.
farma 20 akieriu su namu. At-

(to39)siszaukite ant adreso:
Ant. Kanczius,

R. N. D. Langdale
White Lake

f

Wis.

Mano pus-brolci Franas Le- 
Franas Czopkanc- 

kas, pirmiau gvveno G i ra rd vii 
Isz Suvalkti gub., Stu- 

rapolcs pav. 
no.

vinskas ir

le, Pa.

reso:

L

4

Panemunes gmi-y

Pegul atsiszaukia ant ad- 
(to 39)

Jurgis Palonis,
633 E. Centre St., 

Shenandoah, Pa.

DIDELIS KONCERTAS

Ilengia Bažnytinis Choras isz 
Shenandoah, Pa. 20 diena szio 
menesio, ant High School Au
ditorium. Pelnas koncerto eis 
Sz. Jurgio Bažnyczios narrcftri. 
Koncertas prasidės 8 valanda 
vakare. Inžjuiga bus 50 ir 75c.

ohmmbh

rodosi

Pengeniute! — 
tėvas. — Vienok 

nesmagu kad tu 
negali-vesti, tai

Kodel 
Juk ji 

, geraiceriu
iszauklota, 
su ja nuo senai draugauju. Vėl 
paskui mes tankiai lankomės 
ju szeimynoje. Asz manau, 
kad tėvas .turite, būti pilnai už
ganėdintas mano iszsirinkimu.

s. To
kios vestuves negali invykti.

— Bet tai kodėl?
Jei norite, jei mane ver- 

cziate, tai asz galėsiu pasakyti 
delko tu jos negali vesti.

— Asz noriu.
klausyk,

vaike, — tarė tėvas. —

Nieko panaszau

Na tai mano 
Tu ne

gali vesti tos merginos, dėlto, 
kad ji...........deito kad ji .... .
tavo sesuo.
supranti.

Gerai iszaukletas jaunikaitis 
sutiko su tėvu, kad negalima 
vesti merginos, kuri yra sęsuo 
Negalima jos vesti dėlto, kad 
tuomet abieju jaunavedžiu yra 
vienas ir tas pats tėvas. Jauni
kaitis sutiko su taja mineza ir 
jau pradėjo jeszkoti kitos jau
nos merginos tarpe savo pažys
tamųjų. Ir Sztai praleidus 
koki menesi ar pusantro jis vėl 
pranesza savo tėvui* kad jis 
surado sau kita patogia mergi
na ir mano ja vesti.

Juk dabar viską

Ir Sztai

Kuomi, gerbiamasis skaitytojau tu 
mioruojl laikraszczlo pakiluma geru
ma naudingumą?

Žinoma, kad atsakyti Jog tai tas 
laikrasztls pakilus, geras ir naudin
gas, kuris visuomet skleidžia geras 
indejas ir pasistengia Jas pravesti g$- 
voniman. Tas laikrasztls geras, ku
rio skaitytojai beskaitydami kas kar
tas darosi pakllnesnlals, 
nials, gerlaus 
Tokls laikrasztls yra “Lietuva“ dlcn- 
rasztis. Bot kaip gi JI skaityti, kaip
gi dalyvauti tojo szeimynoje, kuri to
bulinasi?

Tam reikalinga tapti “Lietuvos“ ben 
droves dienraszczio szcrinihku. 
tenka užsimokėti deszimU 
kad būti tos bendroves nariu.

Žinote gerai, kad lalkrasztis bujoja 
tiktai tuomet,- kada prie Jo prisideda 
vis didesnis Ir didesnis skalczlus skai
tytoju ir szcrlninku.

Kiekvienas centas indetas in“ “Lie
tuvos“ dlcnraszti yra kaipir ta sekta, 
kur isz mažystos iszauga Ir paskui 
maitina visus, 
giszkumo.

Drauglszkumas lalkrasztyjo yra vie
nas svarbesniu dalyku, 
lalkrasztyjo, bet ‘ir visus, kur 
yra draugisz.kuinas, viskas žydi, vis-

Bc draugiszkumo, 
be susidraugavimo negali gyventi ne 
tiktai *mažos draugytes, bet ir valsti
jos.
glszkumas. 
draugytes. 
gyvenimą, kelia kultuvą, kelia viską, 
kas yra kilimu, progresu ir pažanga.

Joi tik per susidraugavimą viskas 
galima, tai kalpi kitaip gali būti su 
lalkraszczlu. Pilna harmonija tiktai 
tuomet kada yra drajiglszkumas tarp 
redakcijos, administracijos ir skaity
toju. Tik jiems susidraugavus, gali
ma “kalnus vartyti“.

Kaigl susidraugauti? Tam nieko ne
gali būti lengvesnio, 
būti pilnatesiu nariu 
raszczio bendroves.
rial yra pirmiausiais ir svarbiausiais 
draugais gero laikraszczio.

lalmingcs- 
mokanczlais gyventi.

Už- 
doleriu,

Bet tiktai reikia drau

kas gerai klojasi.

Ir ne tiktai 
tiktai

Ten valstija stipri, kur yra drau 
Ir užtai visur tveriasi 
Tiktai draugystes kelia

Lietuviszkas 
Iszradėjąs

——- i
Szitu vardu isždavemo nauja 

knygute del iszradeju sulaikan 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju *ir iszradimu, 
su . paraszais paveiksią)^ 
miestu New Ybrko ir Washing 
tono. Ta brangia knygute mes 
iszsiuncziamo kiekvienam ant 
pareikalavimo. DYKAI.

Jeigu jus norite- žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagclba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu- 

i tos. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 

i I DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

NEW YORK, N. Y.
- - - -------- .... -............... ..............-............................4 ..Į......  Į ... ■■
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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Reikia tiktai
Lietuvos” dien-
Bcndrovcs na-

Jie gali 
lalkraszti pagerinti, Jie gali jf iszpla-

Ji _1 -______ -____ _ F . ________ ___ 1 t-l Ii _

nurodo ko trūksta, ko reikia, 
visiems draugiszkai dirbti.

Taigi dėlei bendro gero kvlccziamo 
visus pirkti szorus “'P 
kurio eina ant pagerinimo 
Yru geriausia proga parodyti 
glszkuma, geriausia 
u aut i kultuvai, 
galima padaryti, bet ir 
naujus skaitytojus.

Pagaliaus jus esate tais, kurio nau
dosis tais pagerinimais. ' 
nereikia gi gerinti viską, kad paskui 
naudotis?

Visuose reikaluose linkui pagerini
mo “Lietuvos” dienraszczio raszykite: 
“Lietuva”, 3253 So. Morgan Str., Chi
cago, III. i

tiuli, jie draugais yra redaktorių, jie
Reikia

Treasury Stock”, 
Lietuvos” 

drau- 
proga pasitar. 

Ir netik szerais tai 
prikalbinant

1*7 *
A

»*.#«,

Pullman Davenports]
1 j U ' ! •

closed

Uždaromos Lovos. < 
L Ilgi ir trumpi modelei. J

f

(L K

’VI.W

ri

Pas mus

4 TTJli

gausite geriausia pirkti visokiu narni nu rakandu, 
Karpetu, Pecžiu, Drapanų vyrams, moterems ir vaikams. 
Fonografu, visokiu Lietuviszku rekordu. Ateikit pamatyt 
PT TIN A1\IQ* 201 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.V/111 Shenandoah it Mt. Carmel, Pa.

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮ) FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

* ** ^ ’

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P s.

K**
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X /
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Dr. KOLER yra viena* 
9 tlnls tarpe Lietuviu da* 

ktarajj Plttsburge. Mo- 
kinosl Varszavoje, stu« 

o dljavo beglje 2C m. in- 
J vairias ligas vyru ir 

moterų, Lodei jas nuo*
• < ’ 

užslnuodinima kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmm 
Ilgas tinimo, Invairias ligas paolnan- 
czias nuo neezystumo kraujo.

dugnlal pažlnsta. Gydą

Atal- 
azauklte ypatlszkal, per lalszkus asg 
negydau. Dr. Koler kalba LenklszktJ 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

UNION 
NATIONAL, 

ėt BANK
amahanoy 

xCITYJ________

Cnpltol Stock $Iž;>,O0M0 
Surplus & I’rofits $400,000.00

į P. J. MULDOWNEY I
> KONTRAKTORIUS <
> 223 W. Mahanoy St. Mahanoy City <

> Duodu preke ant visokiu 
; darbu kas-link
J nauju namu ir patai si n imu.
• Atsakantis darbas per gerus 

s darbininkus.

pastatimo

<//K

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,t

r Lithuania groja rekordus visokiausio
■ fiila grojama mašina vadinasi LITHUANIA.. w------

išdirbimo ir visokiausio

puikini reprodukuoju, balsai esti aižkys, švelnus, tyri 
Itušykltė apie išlygas, o aplaikyslto visas informacijas.

’ - - - • • — ■_  ---------------------------- «•—

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West 111th Place,

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie Jusu piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos mene- 
stiosc, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vfce-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kasicrlus.
R. T. EDWARDS, Vicc-Kas.
■naUHMHMWaHHMHEHHHI JI
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Taigi ar x
i

Reikalingi agentai pardavinėti inusų grojamas mašinas.

Tai dėkingiausia dirva
“Lietu-

Detroit, Mich.
Be tokio szviesaus dlcnrasz-

Bet kaip 
tik jis pasakė tėvui, kas ji per 
viena tai tėvas pasakė, kad ir 
szios merginos jis negali vesti, 
nes ir ji yra sesuo.

Iszgirdes tai jaunikaitis nu
tarė
kus isz

Kasdien skubinuosi isz darbo
“Lletu-

nu, kad tėvas tiktai juo- 
jo daro. Jis nutarė 

apie tai pasikalbėti su savo mo 
tina.

Jis nuėjo pas savo motina ir 
pasakė, kad jis nori vesti mer- 

Motina iszklausiusi jamgintų
atsake:

— Tai tiesa, mano vaikeli.
• O . ■Isz tikro tau laikas vesti,

ar turi nors kuria mergina nh- 
žiurejes.

O

— Taip, — atsake jaunikai
tis 
siklausti. 
jau vesti

LINK ĖJIMAI “LIETUVAI”
Juozas Saunoms isz Roshcster ra

szo: “Prlsluncziu viena nauja prenu
meratorių ant isztiau metu. Taip 
trumpu laiku negalėjau daugiau pasi
darbuoti.
dirbti del lietuviu, užraszant 
va”.

K. Gauronskas isz
raszo:
czlo, kaip “Lietuva” Juk gyventi nega
lima.
namon, nes žinau, kad rasiu 
Va” namieje".
- T. 'I'aczhilauskas, lazdininkas Uke- 
su dr-stes
Asz pakėliau mus draugytes 

rinkime, kad reikia 
organu.
ma nariu tuojaus eme sumokėjo pini
gus ir pasiliko “Lletuvos”skaitytojais. 
žino Jau žmones, kad be dienraszczio 
ežiuose laikuose negalima apnieiti.” 
... Juozas Žekonis isz Westfield, Mass 
raszo: “Asz kaipo “Lietuvos“ szeri- 
ninkas ir skaitytojas pageidauju, kad 
nors “‘Lietuva“ dabar yra pilna, bet 
butu gerai, kad butu jojo dar daugiau 
moksllszku straipsniu.
slenksti in Neprigulminga Lietuva, tu
rime Įžengti apsiszvletusiais.
“ Lietuva“
iszroiszkiu didžiausia padėka už strai
psnius, kaip “Memorandumas”. Juos 
asz esu net iszsiklrpes ir laikau kaipo 
dokumentus.

u
Springfieldc, III., raszo: 

susl- 
“Lietuva” paimti 

Ir ka jus manote? Dld^iu-

Asz kaipo

Žengiant per

tegali apszviesti.
O tik 

Taipgi

— Apie asz atėjau ir pa- 
Isz karto asz nore- 

Pengeniute 
.kad ji man

panele 
bet tėvas pasakė 
sesuo! 

rn. •

y

būti! — sip— Tai negali būti! — sų- 
szuko motina. — Nejaugi jis 
tau tai pasakė.

— Tsztikro.
— Tokiu budu, mano vaiko-, 

Ii, tu visai neatkreik atydos in 
tai, ka kalba tavo tėvas.
ki sau su g 
ar kita mergina.

VoS- 
ryniausią sąžine ta 

Asz galiu 
prisiekti, kad tavo tėvas nėra 
tavu tėvu.

ta Razumna. r >

— Ar tu Mariuk ne inme- 
tei gromata in baksa jeigu par 
neszci 2 centus, ka daviau ant 
stempos ?

— Asz inmecziau, mamyte 
tiktai kaip niekas ne hiato, tai 
asz greitai inmecziau gromata 
in baksa ir. nubėgau J — .Kam 
du centus del bereiktflo lipin
ti -

.%■ y- .4 r , /, j

—Apgarsinimas

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pūs., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

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

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
OrTrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta. >

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

Kupcziaus

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 50c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskįt 
50c. o tuo jaus, gausite knyga
per paczta. Adresą vokite:

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

4 > ♦
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Ar myli rūkyt 
giara Cigaru?

Pabandykite rūkyt
Jmpnrtimtt

įĮJlUtljee (Figarai
I ' f '

Padaryti isz Manilos taba
ko penkių- metu

v

Jmpartuiitt

Turi 
•nikotino

savije 
negu 

Yra lengvi

senumo.
Niekad ne persimainė per 
35 metus, 
mažiaus 

, kiti cigarai.
saldus ir nedegina liežuvio 
Yra geresni negu * nekurie 
kiti cigarai kurie parsi
duoda daug brangiau.
Prisiuskite mumis $2.50 

o mes iszsiusiihe jumis per 
paczta baksa 50 cigaru ir 
mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Itąszykite kokiu 

ar drutu ar 
Saluninkai ir 

L

sztorninkai tegul raszo o 
aplaikys špeeialiszkas pre
kes. Adreshvokite sziteip:

B. & C. CIGAR COMPANY, 
Office: V Saule” Bldg.,

Mahaįioy City, Pa.
_

reikalaujate; 
lengvesniu.

X

Chicago, Ill.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
, Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltorianii 
biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

*
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

A. Danisewk* M. Gavula
T. G. Hornsby

D..M. Graham, Bros.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton
A : ’ > *1 f ' . > r1'

y

D. F. Guinan, Trens.

_________________________________________________________ 1__________________ ’_____________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------

i*.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR .TĖVAMS!

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Biuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas. Kada da - tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda-. 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu b 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas ta ja knyga ir ne 

• > b

n

Tiems Lietuviams, kurių tunus, broliai ar šiaip /Jminfes yra paimti j kariumenę ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta įvaldžjos nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonč, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balt* 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yta kareiviu Amerikos Armijoj. Tą. žiedą gali .nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio manote nešiotiir m imu drauge su pinigais piisiųakil*, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

• 1OK Auksinis............. ,10.50

14 K Auksinis.............. 13.50

prekč 3Sc. už kožn«v
Siųsite uŽEakymutjjr pinigus apt sekančio antrašo.

. jį ’

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešiot i apilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

Frckčs šių žiedų yra įtekančios:

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

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Wells Street, Hop. 60

r? ft
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NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojlį

Prakaitavimas imo- 
liaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip Ir kenkentia žmo
gaus sveikata L Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir tnąs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preko S#*lf 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.
■rwwrwwnBF

< 160 K. WELLS St,

W. TRASKAUSKAS
—GRAB0RIU8-« J

"* * - - 3 <• ■* ar - - - - - -^^r-oB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kimus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir Lt.
52(1 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgam 
Atidarė nauja ofisą South puseje

<•4

Priėmimo valandos 2 ik! S popiet 
Nedelloje 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

* Reikalaujame AGENTŲ: Jauni 
vaikinai, auric tu* 

ri liuoBO laiko vakarais, £all uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvadą, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. A Įsišauki! t ik 
laišku: URSUS REMEDY CO., tURSUS REMEDY CO.,
160 K. WEILS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

X 

»■ ■■ I ■ III

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

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

9
*
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randasi

in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
_____ u 

ir kitoKlu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
" ’ \ ’ i randasi r ♦ -•
Karoliaus Varastiaufj va

, Už su-
. Siunczia Pinigus

CHICAGO, ILL. [

i
i

tai pinasi savam budinke kurio verto isznesa apie

ir randasi po kontrole Valstijos Pennaylvauios.
3 Pinigus moka 4 procentą, Siunczia

m
WWiWtf ii. -Ii 'i ii ' J.., U'i

Naujas Lietuviszkas Grab orius 

( Kazis Rėklaitis i 
t 516, W. SPRUCE ST. į 
J MAHANOY CITY, PA. į

A. C. NOVAKAUSKAB
:: Advokato ::

Cor. Malu and Centre Btreet
SHENANDOAH, PA.

t s

.ik

oemislinu valkiotis po kąreze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia* knyga o kožnas tu
rėtu linksma Vakara namie 
skaitydamas teip puiJkes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. D» 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
U. Baka, 412 —-Str.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

1\;V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka I
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu

trupintus Pinigus
i_ ,2__ 2„”___ 1_‘
Notaiijialna kancelarija del padirbimo doviernasciiu 
ir kitoKlu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste. gerai žinomo 

1 diwtko Notarįjuszo.
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