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Isz Amerikos
Kokis tai 

pribuvęs in 
hoteli idant 

in paskir-

Pernakvojo su numirėliu.
Austin, Ala. — 

James Thomas, 
miesteli, užėjo in
pernakvot ir nuejas 
ta kambarėli, atsigulė szale ko
kio tai žmogaus, 
jog tai kitas kokis 
gas

manydamas, 
pakele vi n- 

kuris teip-gi.buvo sustojas 
hotelije, ir trumpam laike gar-
džei užmigo. Apie vidurnakti 
ižgirdo baladojima in 
manydamas, jog tai vagei, pa
kratė
gulėjo.

duris,

gulinezia ypata su kuria 
Kada pradėjo gulinti 

cziupinef, net isz baimes suri
ko, nes jojo draugas buvo 
gyvas, i 
si sveczei, kurie 
Thomasui jog tai buvo 
relis, 
damas graboriaus, o tiejei, ku
rie baladojosi in duris 
tai graborius su savo pa 
ninku, idant pasiymt 
ninka ir indeti in graba.

Papūga iszgialbejo gyvasti.
J. Andrews 

turi mylema papūga 
ižgialbejo gyvasti antru kartu. 
Ana diena žmonis 
jo narna 
sa < 
Tuojans žmonių

> ne-
~ n •Ant riksmo subėgo vi- 

iszaiszkino 
mimi

kų ris lovoje gulėjo, lank

Narsi ligone, kuri apsigynė 
save nuo plesziku.

Marion, Idaho.— Laike ka
da Fredas Messer, farmeris dir 
bo ant lauko, jojo motore susir- ‘ 
go ant gimdimo. 
kaimyno mdteriszke priėmė 
naujei gymilsi kudyki ir parei
kalavo už savo triūsa vaisziu. 
Ligone iszemus isz po priegal
vio masznelo su 
davė jiai deszimts. 
matydama pas ligoniu 
gus isztrauke isz 
masznelia su visais 
ir kerszydama sii peiliu parei
kalavo atidavimd visu piningu 
kokius turėjo riiimie už parduo

Ligone persigan- 
iszsikal- 
pasake

Paszaukta 
mdteriszke

45 dolereis, 
Kaiminka 

pinin- 
ranku

piningais
JOS

tas kiaules.
dus ir matydama, jog
binimai ejs ant niek, 
pleszikei kad ruszyje randasi 
paslėpti 300 doleriu,
gali pasiymt jeigu tik dovanos 

Pleszyke nuėjo 
(po stuba) jieszkoti pi-

kuriuos

Denver, Colo.

medaliu Generolą Andre Brewster

buvo 
ialbi-

nebasz-

kuri jam

ejdami pro 
iszgirdo klykanti bal- 

ęomol
T

i subėgo

> > 
dau

giau ir insigavo in narna, daži- 
noti kas tai gali būti.
in AndrewSo kambarį, rado jin 

be žado.

Ine ja

Papūga ižgial-

gulinti ant grindų
Ant sprando turėjo dydeli žai- 
duli, kuri buvo aplaikes pulda
mas nuo kopeczaicziu ant ku
riu buvo užlipęs pakabinti ab- 
roza. Daktaras sulaikė krau
ją ir apreiszke, jeigu butu da 
gulėjas kėlės mimitas, tai butu 
jau negyvas.
bėjo jam gyvaste per savo riks 
mo suszaukdama žmonis.

Andrews yra senu kareiviu. 
Keli metai tasai pauksztis isz
gialbejo jam ir kaimynams gy- 
vastes. Namo kylo ugnis, pa
pūga paregėjus ugni ir suodua 
durnus pradėjo panaszci rėkti 
ir ant josios balso subėgo žmo
nis, pabudino Andrews isz mie 

šukele kaimynus irgo, šukele Kaimynus ir ižgial
bejo visus nuo baisios mirties. 
Senas kareivis niekados nesi
skyrė su savo mylemu pauksz- 
cziu kuris kelis kartus iszgial
bejo jam gyvaste.

Motcre padaro sarmata del 
’ vagio.

Philadelphia.—
Prosser, d mta motore, pagavo 
vagi kuris insigavo per Įauga 
in josios kambarį ir pasislėpė' 
po lova. Narsi inotere nenusi
gando paregėjus vyriszkus cze 
verikus po lova,

isztrauko isz po lovos, pa 
ulde jin ant savo keliu ir su 

storu pan tupiu inpyle jum apie 
30 smarkiu blynu

J

kalnleriaus
jr ta pati langu

Vagis isz tos dy- 
szoko in lipia, 

gyvenimo, 
palicijo isztrauke ir da- 

žinojo nuo jojo, dol ko 
atimti sau gyvaste.

kojų 
g

7

vietos kur sėdasi 
ėmus už 
laukan pt 
kuri inlipo. 
deles sarmatos

užbaigimotyksle 
bet jin

12 
mergaite nusiuntė pa- 
įm-

Po

apiplcszti 
sėdėjo ne

W. D. BOCZKOWHK1, Prrn. & M<r. 
F. W. BOC ZKVIYRKI, K4lt«r

Valdžia paėmė daug maisto.
Keletą milijonu doleriu ver

tes visokio maisto buvo paim
ta per valdžia praeita sanvaite. 
Mieste DetnAt randaviszki 
agentai paėmė 7,404,000 kiau- 
šziniu ir 300,000 svaru sviesto. 
St. Louis 16,000,000 kiausziniu 
buvo paimta. Bostone randas 
paemo 16,588 maisziu miltu. Vi 
šok is valgomas tavoms kuris 
buvo pasiliktas del kariume- 
ries laike kare^ bus isz parduo
tas del gyventoju per paczta. 
Todėl jeigu norite koki tavora 
pirkti ir dasižinote prekes, tai 
galite kreiptis in bile koki 
paczta.

32 METAS

ISZ ROSIJOS
DetrcAt

TRUMPI TELEGRAMAI.

LIETUVA PERKA AMER1KE 
DAIGTU VERTES UŽ 30 

MILIJONU FRANKU.
’I 

Spe- 
“Sau- 

Pildomasis

Washington, D. C. — 
cialiszkas telegramas in 
le” danesza buk
Komitetas apturėjo szitokia 
kablegraraa:

“Apipirkta czia už 30 mili
jonu franku Amerikos daigtu 
būtinai reikalingu kariumenei.

Sttkrovimni ir vietinei trans- 
portacijai reikes puses milijo
no franku.

sudaryti 
franku.
paskolina telegramų bent 300,- 
000 franku. Sutrukimas reiks 
sulaužyma kontrokto.

‘‘Pildomas Komitetas:
Valdemaras, Yczas, Žilius, 

Balutis, Norus, Dobužis.” 
carr nu i lodą r th esc cvxrfdw....

jaus
Mes tikimės tuo- 

patis 200,000 
Tarybos'lai duoda ar

'13

J y 
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Mažai tokiu randasi ant svieto. Spekulantai degina maistu ne
Pleasantville, Iowa.— Bruce 

turtingas
1< i i k raszcz i uos i a,

farmeris

Turi jisai asz

Tearney,
apgarsino
jog pajieszko geru žentu del sa
vo d liktorių.
tuones dukteres ant iszleidimo, 
sveikos kaip rožes, o prick tam 
kožiįrri *dputia po ,penkis tuks- 
tanezius doleriu pasognus. Bet ir iszsiunto 

atsiszaukia
katrie turi se-

'Mli| 
"■ i b

ji
11 
M

M
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§ Boston.— Pagal valdžios 
praneszima, tai už keliu sanvai 
ežiu ezeverikai ženklyvai at
pigs.

§ Berlinas.— Katovicuosia, 
Szlcžįngeje, kareiviai szove in 
muisztininkus kurie užprotes- 
tavojo prieszais 
maisto.

§ Cleveland, Ohio.— 
džios agentai aresztavojo de
vynis vyrūs kurie turėjo pas sa 
ve gėrimu už $10,000.
gabeno in Ohaju isz 
van i jos.

‘7 M
§ London.— N. Avigeridas, 

daraktorių, ir 20 graikiszku vai 
ku isz Skautu draugijos likos 
pužudinti Aidine per 
kus kareivius.
■f, § Paryžius — Per visa san
vaite Paryžiuje vieszpataus di
deli karszcziai. \ 
bpvo 120 laipsniu 
Svaicarijoje teipgi buvo dide
li karszczihi.

§ Shamokin, Pa. — Szilku 
fabriko straikas 
3500 darbininku 
dgrbo.
sanvaieziu.

ženk ly vai

Yczas,

■I

i

ir gales priimti angli isz trijų 
kasikiu. Brokeris bus statytas 
North Scrantone.
baigs nauja brokeri tada 
griaus senas M urvine Dickson
ir Von Storch krekerius o an
gli isz czia sius in nauja bro
keri.

'’■ii

II

kaip parduoti pigei.
Altoona, Pa. — Czionailinei 

spekulantai vietojo parduoti 
žmonim muistą pigei, tai sude
gino keliolika suimtu ,tonu bul
vių, pieziu, cibuliu ir t. t. Val
džios inspektorįgi iszty rinojo 
taji dalyka, surašze jirotokola 

in Washingtona. 
Spekulantai bus aresztavoti.

inspektorei

Kada'' uz- 
nu-

brangenybe 
"Daug likos sužeista.

Val-

Bolszevikai suszaude 750 
darbininku.

Helsingforsas — Už tai kad 
darbininkai atsisakė dirbti Pe
trograde už dyka, bęlszevikai 
puszaude 750 darbininku o įszt 
Pu tilo vos fabriko areųztąvota4 
312 darbininkui ^Bolszevikai 
privertineje žmonis dirbti die
na ir naktį.

ll>

Kompanija ta pati ke
tina padaryti ir Plymouth, Pa.

Garsingas Fordo teismas * 
užsiMigėt

Mount Clemens, Mich,
rikantas automobiliu llenrykis
Fordas apskundė luikraszti
Chicago Daily Tribune

“anarkistu,
I

Gorima
Pcnnsyl- Ml

I
II !iį

I fl

Fabtegul tiktai tokie
ant kandidatu,
kanezias cnatas: ne ruko taba- (
ko, ndgere svaiginaneziu gėri
mu, nekramto tabako, nesival
kioja naktimis ir nekeikia!

Tegul tasai l_ ____  ______

jiai gyvaste.
ruszyn 
ningu.

Tuo tarpu ligone pasikėlė isz 
lovos kaip galėdama ir užtren
kus duris, užrakino rusi, o 
metu
szaukti vyra nuo lauko ir 
sakyti jam kas atsitiko.* 
tam pasienio revolveri isz stal- 
czio, užsirakino isz vidaus du
ris ir lauke . czia -toliauų 
bus. ..... ............................... ........

Vyras bobos, matyt buvo su
sikalbėjas su jiaja 
serganezia motėri,
toli nuo namo pasislepiąs ir pa
matęs ejnanczia mergaite, 
gražino jia, ir pradėjo belstis 
in duris. Ligone užklausė kas 
ton beldžesi, mergaite atsake, 
kad j i ji sugryžo su vyru užda
rytos moteres ruszyje. Ligo
ne atsake jog neatidarys duriu 
pakol neatejs josios vyras na
mo. Pleszikas nupjovės mer
gaitei ausi ir pirszta inmete 
por Įauga ir pats pradėjo lipt 
in vidų, 
vietos jin užmusze.
rūsyje pleszike', ižgirdus szuvi 
ir riksmą vyro, 
virves.

Sugryžes namo vyras
įc sužeista mergaite,, p motore po 

tokiam baisiam atsitikimui la
bai silpna ir du lavonus namie, lįotuvisjpkoje kalboje.

su-

Motore szove ir ant 
Uždaryta

pasikorė ant

y rado

paszauke palicijo kuri lavonus 
iszveže, o vyrui ir moterei ka
da pasveiks, liepe stoti in suda 
ant iszsiteisinimo.

Mrs. W. A.

pagriebė už

ant tosios 
po tam pa- 

iszmete 
per

norėjo

Netiketas sveczias szitoje 
szehnynoje. -

'Colton, Mich.—
smagumo duty re

Dydelio ne-
Petras Wyž-

apskundė turkisz-

fnvnlia nnaililH lowskl, kuris parojus liaiHO UUO 
' vilki IlUol vi Ik 1

no jojo dukreles, gauti tokius
vyrus; o jeigu ir kokis atsiras
tu, ka kdlkt nemoka, tai apsi- 
paeziaves greitai iszmoktu.

Susimildami jaunikei teip ne
sigruskyt palaukite

darbo, rado netikėta sveczia —- 
gymusi juoda kudyki. Nusi-

5 stebėjo nemažai žmogelis ir pa
reikalavo nuo pacziules iszaisz 
kinimo, bet toji tylėjo kaip mu-

u z pa- 
O

Tasai teismas traukėsi per tris 
menesius. Fordas skunde lai k 
raszti ant vieno milijono dole- 

bet slidžios apdovanojo 
szeszis centus 

Abi szalis

vadinima jojo

Szimtai pabėgėliu mirszta tru
kiuoju; kimus iszmcta 

laukan.
Omsk. — Suvirsznm szimta 

tukstanoziu pabėgėliu
per czionais ir kas diena tuks-

perejo

Mieste Lyons Lan“iai tuju vargszu bėga isz I xx. a 'e xx r a r-» x J m a wVX > r*^ • V o 1 d"*.
karszczio.

- - - - , truputi ras ** Jdoko neatsakinėja ant
nes .adreso jum ‘neduosime ir ^°j° uzklausyinu. Ka žmogus

truputi

tiek.
Lietuvis dainuos in Viktorio 

fonografo rekordus.
Scranton, Pa.— Antanas So

deika (btivtisis vargonininkas 
Mahanojujc) padare kontrak-

riu,‘
Fordui tiktai 
paszkadavones. 
tuom viroku yra užganėdintos.

Perkūnas pramusze skyle v 
kojoj.

• Washington, Ind. — Perkū
nas trenkė ana diena in George

Rosijos, peszdami su savim aht 
pecziu ka tik kas sugriebė. Tie 
jei vargszai bėga nuo Tifuso o 
daugiausia bėga nuo bolszevi- 
kiszko rojaus. Szimtas juju

užsibaigė ir m’rszta

i

gali darytį .tokiam atsitikimia 1 
Pasigėrė Petrulis isz nusimini- 
mo ir likos arcsztavotas už su- 
kėlimą ergelio ant ulyczios. Neighbor ir sudegino jam visa 
Ant palicijos . teisinosi, jog ji- koiri szona nuo galvos lyg ko-

ta sil Vitetor Fonograf Co. Cam 
den, N. J., dainuot in rekordus 

Ponas 
Sodeika, dilugelijo miestosia 
dalydavo kbiioertuose ir opero
se ir sziandien yra skaitomas 
vienas isz geriausiu lietuvisz-

sai yra tėvu (kaip sau mane) 
juodo velniukd; Palicijo ap-

ju, nuplesze abudu czebatus, o 
teip-gi pradegino skyle kojoj.

malszino susirupinusi' tęva ir Buvo apmiręs, bet po kokiam

Žinoma 
kad likos paleisti ant liuosybes. ku giesmininku turinti puiku

Kiek tai moterių panasziani 
padej imo, taip padarytu f
Atrado užmirsztas iszpanisz- 

kas kasyklas sidabro.
Bellau, Tcx.— Garsinga se

na kasykla aukso ir sidabro, 
kurioje ekspliotavojo Iszpanai 
priesz sena laika, likos netikė
tinai atrasta kailiuos i a Black .1 v■ f •
Crow, ne totli czionais.
tai kalnakaais George Salto at
rado taisės kasyklas, jieszko- 
damas vandenio. Vienoje per
skyHojo kasyklos rado jisai 18

pri-
Ba-

Kokis

žmonių kaulus ir vežimą 
dėta visokioms tulszems.
dai kasyklosia randasi sidabri
nes rudas rrtit keliolika milijo
nu doleriu. Radėjas parduos 
shko radyni sidabro kompani
jai isz San Franciscoa j J j Jui'

baritonu baisa.
Karidzko Department© 

Raportas.
Washingtonas.— Pagal Ka- 

riszko Departamento raporto 
parodo kad lyg sziam laikui 
likos paliuosuoti isz Ameriko- 
niszkos kariumenes 
vyru.
menejo dar pasilieka tik 500,- 
600 aficieriu ir vyru isz kuriu 
109,938 dar randasi Europoje.

Nepaprasti dvinukai.
Jefle^on, Mo.

man Draphor, apteikė savp vy
ra dviems patogeis suhcleis. 
Nebūtu tai stebėtina, 
paprastu budu butu užgymia, 
bet pirmutinis isz šuneliu gy- 
me pirma, o antras in 
dienus paskiau,

3,208,759
Ameidkoniszkoj kariu-

Mrs. Her

jeigu jie

kaip galėjo, teip iždestinejo< 
jam priežaste tojo gymimo.

Tasai žmogelis dirba prie 
augliu ir kas diena pareina na
mon suodinas, tai tas ketina 
būti priežaste, jog motina insi- 
žiurejd in savo juoda vyra, pa- 
gimdyduma juoda sūneli.....—
Kasžin, ar toji piotere kalba tei 
sybia, nes artimoje gyvena 
daug nigeriu. . (

Jeigu tai butu teisybių ka 
motina kalba, tdi Pennųylvani- 
joj, kur dirba tukstaneziai žmo 
niu migliu kasyklosia ir parei
na namon juodi, tai visi gymu- 
sieje vaikai butu juodi kaip • 
nigerei.

Jau tame kas iftrs buvo, 
gal nigeru garnys padaro klaU 
da ir paliko mjiža nigeruka del 
nelabos bobos. ;

Statys milžiniszka brokeri 
Scantuose.

Ra. —k

o

ii

ketureš
:1.1

laikui atgijo, kad/u daktaras at 
ėjo užtvirtyt jojo mirti. . 

> * 'j '

Kudykis su szeszeis pirsztais }vay 
ant kojų ir ranku

Racine, Wis.— “ 
ne maityt su koszelia 
keis.” 
prie drapanų deszimts menęsiu 
mergaites, surasta dydeliam 
gurbe prie tūlo namo.
kis turėjo ant ranku ir kojų po

Praszau ina J 
ir kt‘e-|< 

Toki raszteli surado

Kudy-

’ ■ e #T’ ; m

szeszis pirsztus arba isz viso 
24 pirsztus. Kudyki palicijo 
nusiuntė in priglauda del rasti-* 
nuku.

Gal nereikalaus G valandų \ 
darbo. :

Srahton, Pa.— Kaip ^girdėt 
tai ant Tri-District mainierin 
konvencijos kuri atsibus szita 
sanvaite Wilkes-Barre, yra tik

2 •

Kudy k i palicijo

gryzo prie 
Straikas tęsęsi per 13 

Kompanija pa
didino mokesti ir dar turės isz- 
moketi $4,700 dauginus kas 
sanvaite.

§ Erie, Pa. — 8 ypatos likos 
užmuszti kada treinas intrenke' 
įn jiu automobiliu Subatos nak 
ti.

§ New York — 15 tukstan- 
cziu darbininku ant visu

— y C W j V

liu Rapid Transit kompanijos, 
ųustraikavo Nedelioje.
' § Brownsville, Pa. — Trys 
vyrai likos užmuszti Filbert 
kasi klojo anglių.
vyrai važiavo ant
ant ju pUole didelis szmotas 
anglies nuo virszaus, užmusz- 
damas visus ant vietos.

§ Paryžius — Septynios 
ypatos likos užmuszti o 34 pa
žeisti laike nelaimes ant gele- 

- žinkelio tarpe ekspresinio* o 
Expresinis

“sub-
elevated” geležinke-

Nelaimingi
vagono ir

kdriszko traukio.
traukis važiavo isz Paryžiaus 
ih Nancy ir Strasburga.

Scranton, Ra. — Hudson 
Coal kompanija iszdavo žinia 

statyt 
nauja <<brekeri,, kuri kasztuos I ! \ / • 1 • • .11*
kad neliŽilgio pradės

suvirsz puse milijono doleriu o. 1 diptrikto. j
' ■ ' " '• n j.. , ‘ < :■ ■ 11 ‘ ’’ : ’ * ' ' • ' ■ S A ‘ ' i'/ t' ' ‘ t ■! ■ . ' 1

rojaus.
trukiuosia isz kuriu 

kunduktoriai^iszmetą, lavonus 
laukan kuriuos vilkai suėda ir 
kiti žvėris.

Caras jau esa-sa paskirtas 
Rusijoi.

Vladyvostokas. — Czia atė
jo bolszeviku beviele telegra
ma, kuri tvirtina, kad Sibirijoi 
Rosijos monarchistai turėjo sa
vo seimą, kuriame nutarė, kas 
turis būti Rusijos caru.

Caro vieta jie prasze užimti 
Jjtomanovs-kunigaikszczio

kio, kuris yra buvusiojo Rusi
jos caro Mikalojo gimine.

Telegrama priduria, kad ta- 
li kungaiksztis sutiki būti 

caru.

E stonai su Rusais eina ant 
Petrogrado.

• * Helsingforo.— Estonai susi- 
draugavia su isztikimais Ru
sais eina ant Petrogrado, po 
vadovysta generolo Judevi- 

Soviatu valdže pra-cziaus.
nesza, buk po trijų dienu kru
vino, muszio, bolszevikai buvo 
priverstais apleisti Rovna, Sa
my ir Mirgoroda.

Sumiszimas Jamaikoi. i

l

*

11

ti

1

•Hl

i
I

'o!'3
■

. a

15 karanzistu suszaudyti.
■ ■ .... "T

Chihuahua, Meksikas.— Tū
las amerikonas prahesza, buk 
Oliihuahua piiesto po sukėlimo 
suokalbio sukęlti maiszta ir 
atiduoti miestą in rankas Vil- 
liaitš? Penkiolika vadovu tojo 
suokalbio likos susžaudyti o

-1 X.

ra i sakyta kad mainierip dolo^ 
gatai atmes 6 valandų darbb ©■ 
vieton praszys padidinimą mp-' 
kesties ir “check-off systema’’ 
Szita žinia buvo iszduota 
viena Unijos ' virszininka • isį

jJU ’III* daugelis aresztavota.

Panama.— 
mus in czionais, tai Kingstone, 
Jamaikoi kylo rasinis suiniszi- 
mas, kuris likos 
su

Pagal dnneszi- ’
/

■

per

apmalszytas 
karabinais. 

Daug likos užmuszta ir sužeis- 
Sumiszimas kylo tor p bal

tųjų ir juoduju, 
atsibuvo Czikage,

maszinineis

ta.
panaszci kaip

z'

+



c*

- ■

F
i , n ■ ..Jm.rnnyw * m . ............ .. »■ U ■- ■     ■ ».

Apieprideryst
k KAS GIRDĖT
i

*I

&

komi i.

ežia nauju grinoriu isz Euro- kiu, labjaus sutrumpina ^yve- 
pos neatvažiuoja, ir skobsu ne
gali gauti, bes ir tuju štokas. 
Todėl darbdavei pūtis pakeli
nėje mokestes, be prasziiho dar 
bilduku, kad tiktai užbėgt ko
kiam nesupratimui ir Stani
kams,
nas privalo už goru laiku 
venti ir paezeduma užlaikyti.

nima ir sunaikina sveikdta, ne
gu szeszios naktis praleistos 
ant darbo. .. .mie pasilsėtu.

Tūlas žmogelis prisiimto iri

SAULE
... I H m bFTMin —

Vienas žydas, ė t vykęs pas 
minėta milicijos Srirsžininkri; 
pasiūlo jam lOOO nib. vien tik 
už tai, kad szis vieria nakti na7 

' Virsžininkas, 
prigalvojęs, tikę sutiko bot sti 
sąlyga, kad ir žydas “ilsėtus^’.

Apie priaerystes 
szeimynisžko 

gyvenimo.
‘ ’ . * ■ < -

geros motetbs, 
tai bėnt padarys duszibjė savo 
hust)rendinia, idant kitu kart

praszys savo

Ik*
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Czionais Amerika yra visi 
vienokio budo, — vienuokiu 
nuomonių, nuo pribuvusio gri- 
notiaus lyg seniatišiarn aihė'ri- 

Kožnas nagus iszske-
tias ant sidabro ir aukso, o 
apie meile tėvynės ir gerovė 
josios no vienam negalvoję. 
Juk dirba visokius laivus, bet 
už keliu metu tuosius laivus isz 
parduos kriipo sena plieną už 
pamestinus piningus, kaip tai 
dabar parduoda kariszka mats 
ta kuris khsztavo milijonus do
leriu. Ir teip su kožnu daigtu 
czionais ejnasi.

Todęl paezedžiai kož- 
gy-

mus gromata su užklausymb: 0 kad tikrialf biitii, davė jairi 
Kada Lįetuviajns gerai pasi-

> f

iMt

h:

Nepaiso apie 
czedirtia gyrriu, augliu ir viso
kiu minerolu; lupa, plesze ir 
kiarta, o kur kirvis nepajiegia 
padaryti, tai ugnis 
tas padaro. T 
baigs, o kas tada bus f Prapul
tis!

Pagal praneszima ženklyvu- 
ju Rusu, tai vokiccziai szian
dien prigialbsti bolszovikams 
ant viso svieto praplatinet sa
vo mokslus ir kad atkerszyt 
talkininkams už baisu juju nri- 

Žinoma, jog vokie- 
nedovanos savo prie- 

szams ir stengsis visom pajie- 
gom atsimokėti už juju 
minima.
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žeminimą, 
ežiai savo

nuze-

ir dinami
nis viskas pasi-

Kas szventri diena darbsznu- 
ej, tas ant senatvės ubagauju.

In neofitu litanija instojo 
naujas kandidatas: kuningas 
M. Duryckas isz New Philadel
phia, Pa., kuris persikrikszti- 
no ant ‘‘kun. Durys.” — Kas 
nekst!

kun. Durys.

Kongres-
ne

Valdže Suv. Valst. susipra
to, jog bus negerai, kaip užkirs 
kelius del atejviu. 
monai pricszinasi tam, o ir
nori idant atejviams uždestine- 
ti visokes sunkcnvbes. 
sziandien fabrikantai in kasyk 
las atjauezia stoka prasto dar
bininko, o tiejei ka czion gy- 
mia, provijosi nuolatos padidi
nimo mokesties ir nedirba už 
tiek kiek grinoriams mokėta. 
Kompanijos yra priverstos mo 
keti dydesnes algas, nes netu
rėtu darbininku; o kuom žmo
nis daugiau uždirba tuom dau
giau pradirba.
ir tokiu, ka vos gali iszmaityti 
savo szeimynas.

jau

Daugelis yra

Szlapiejei džiaugkites, 
galėsite nesziotis su savim gu
žutis ir alų o niekas apie tai 
nedažinos ir ne matys kada sau 
mauksite “viena” ir tai bile 
kur.
Danijos, vardu Medart, iszra- 
do “ 
des.” 
ir dasekimo iszrado būda dir
bimo plytelesia alaus ir ariel
kos, kurios atleista vandėnijė 
arba nurijimo duoda ta pati 
smagumą ka “tikras sztopas.” 
Laikraszczei negali atsigėrėti 
tuom nauju iszradimu.

Neužilgio ižgirsime ant uly- 
cziu vietoje “Džim, gimi ežiu,’ 
tai vienas kito praszys: “ 
gimi bir arba viski pili. 
Sziandien visko galima tikėtis 
ant svieto.

nes

i 4‘viena”
Kokis tai komikas isz

arielkines ir alines keh- 
Po driugeliu bandymu

Maik

Isztekink isz žmogaus krau
ją, o su isztekcjimo jo, paši- 
baigs ir gyvastis jo 
k1hk isz tautos liežuvi, o pasi
baigs su jiiom ir esybia jos.

Kaip žuvis 
pauksztis reikalauje oro, teip 
dvase tautiszka savo reikalau
je liežuvio.

Tauta ir szirdže,. liežuvis yra 
krauju, kdris duoda gyvybia 
tautai.

Tauta būna

vandenio,

( 4

ves czionais Amorike1?
Ant'jojo užklausymo atsa- 

koriie: '
Kada -Lietuvei » >

bažnytineis veikalais .ir 
niekines dvasiszkuju.

Kada atlankines seliunus ne 
del pasigėrimo tiktai del pasi- 
drutinimo ir draugiszko pasi
kalbėjimo. t »

Kada kožnas skaitys . toki 
laikraszti katras kam patinka, 
o ne toki koki, jom in,brukri 
krepszclninkai., . i i

Kada nristos musztis* skuns- 
mrindaf

giau pasielgs: ant ulyczih ir ki
tu vietų. .. , j

Kada užlaikys prisakymu^ 
Dievo labjaus kaip pripaky- 
nuis bažnyežios. . . f

Tada neturės jokiu .ergeliu; 
Ima cjxmilri i rvi.

ir viena mi|ioijanta, kuris bud
riai, dabojo, kad žydas su niekti 
neturėtu roikdlb; žydas )įi, 
bęsidėrodamtis su virszinirikn, 
Užsiminė’vienti tolima kelia. 
Todėl virszintnkas, žydui isze- 
jus, surinko miliėijantus ir isz- 

) ^tiri 
neatsitrginria buVo 
Ir užtiko ežia di

džiausi transportu cukraus, sal 
dairiu, sriebaririos ir 1.1. ;

neturėtu reiktilb;

jojo kaip tik tan kelian, 
Žydas per 
paminėjęs.

kuri

Kaip tai butu naudinga ir’ tis pas skvajeriuš ir
gražu, je’igu Lietuviai susirisz- 
tu vienu ir drutu mazgu.

Mieste San Bernarde, Kali
fornijoj, randasi bažnytėlė ku
rioje sutelpa 200 žmonių, o ku
ri buvo pastatyta isz lentų isz- 
pjautu isz 
medžio.

Bėga nuo bolszeviku rojaus.
' Kauriė vis dažniau tenka su
tikti invairitv luomu žmonių^ 
kurie yra atbėgę isz rusu už
imtosios Lietuvos dalies; Vie
ni bėga nuo bado,’ kiti nuo‘jau- 
**.■•*.' ...« . j 1 . .A O**.!’ . t k - i r f n j i t

Vienas, kas tik gali, stėbgiUsi

vieno milžiniszko

Viename dydėliam mieste; 
ketvertus lietuviszku pusgal
viu insimylejo in peisuota sžtri 
ma merginu ir davėsi pasida
ryti ant saves ope’racije, na ir 
pasiliko Maižiesziaus iszpažin- 
tojeis. O kvailei, kvailei! Jau 
dabar tai bus tikri žydberniai! 
v Tas, ka savo tikėjimą maino 
tai ne turi jokio karaktoriaus. 
Jeigu kas yra žydu, tegul pasi
lieka žydu, o jeigu savo tikėji
mą užlaikys, tas bus geru žmo
gum. Žydas, katras
kriksztina, tas szuuc nevertas. 
Panaszei buna ir su kataliku.

Katras savo tikėjimą pildo, 
daro gerai, nes visi žmonis 
yra vieno Tėvo vaikai. Tikėji
mas ne ižganys, jeigu gerai ne 
darys.

Tiek to, tegul ir insimylejo 
tiejei kriaueziukai in czesna- 
kiutes, bet jeigu del kokios ten 
Sores davėsi save apszelmavot; 
tai spjaut ant tokiu nciszmanc- 
liu.

bus sveiki kaip putinai ir pi
ningu turės pilnus kiszęnius, o ežio valsėz 
tuom laik imkitės visi už skai- < i 
tvmo “Saules.” A ■)» I

Isz Lietuvos

persi-

gerai

f

v

Žmonis nuszneka, kad ilgos 
valaridos darbo gadina sveika
ta, ne kaip naktines zobovos. 
Tas neteisybia. Jauna vargiu 
ga siuveczka dirbanti per die
nas ir naktis, tas užkenkia svei 
katai. Bet kada laimingai isz 
teka už vyro, jeigu turi szio- 
kias tokias vigadas, tai greitai 
savo pajiegas atgauna, patogu
mas ir skaistumas vela sugryž- 
ta, norint turi ir 50 metu, tai 
da buna sau drūta, linksma ir 

.Ęąymkime dukreles 
kurios ko-

sveika.
turtingesnių tėvu, 
nia nieko nedirba ir .tankei pra 
leidinoja, laika ant visokiu nie
ku ir zobovu. . Ne reikia joms 
būti prigiijusiom prie darbę 
per naktis, kaip tosios vargin- 

o te-

klbteriszke, idant jos vyras 
niekad nepaliautu jos mylojop, 
privalo puti rūpintis tubmi, 
privalo savo iszmintingu pa-

e 1 |H Ii1, u. ii . .f •

sielgimu niekad nedriieisti l'si- 
gest vyro szirdyje jausmu, ri- 
szaneziri ji su jia. Dorti mote- 
riszko niekados nepasakys to, 
kad jai dirbt nepridprą, nes ty- 

; ....'‘.'.i/. .

szeimynėle. .p
Jeigu moteris pasiskundžia 

arba paparti, jis visrii riŪnoVi' 
matyt sĮivo kaltės, alė da sžo* 
ka ant nelaimingos ,mo|$pą3- 
kes su kumszcziomis ir nekar-lrui visai netinka, 
ta visai nekaltai nuskriaudžia gali pataisyti negera vyrri la- 
joq syeikata. Tokis vyras ne- bai lengvai, tik turi turėti kan- 
vertas ka varda vyro nesžio-, trybe, be. ko nieko nuveikt be
je, tokis vyras yra latru, pikta- galima. Jeigu moteriszke gė- 
dariu, beproeziu, gyvuliu, to- ra, o vyras blogas, da toj£ szei 
ki vyra, trūksta man žodžiu mynoje gali būti ir Dieviszkti 
ant iszrciszkimo to, kaip labai palaima ir sutikimas. Privalo 
žeminu — žodžiu, nevertas bu- tik isžrcisžklneti .riegebam vy-

# , 1 • ' 111 ' t

ti globėju szeimynos, nevertus |rui savo meile ir paguodone ne 
būti vyru ir tėvu, jeigu' sali- 
noriai atsisakė nuo savo pri- 

Žinomri nėra, kaip
> 

Susi-

»1
neturpt tos gedbs, lies turėt ge
da už savo neiszmanysto vy- 

Moteriszke

• i>

p
’.d

tik žodžiu, nes žodžiam nelabAi 
norisi tikėti, ypatingai mote- 
riszkes žodžiams, bet iszreisz- 
k i ne t i savo prisiriszlma prie 
vyro ir paguodone darbais, pa 
sielgimu savo. Teiėingrii 
skambe szio žodžiai:

“Ko ginklu ir galybid nein- 
galesi,* : 

“Ta veik savo meile apgalėki.
Bet da kartoju, 

riszkc pati turi būti dora vi
soj prasmėj to žodžio, kantri 
ir su pasiszventimu, praszyda- 
ma nuo Dievo pagalbos pasi- 
darbuotis, o ir blogiausi savo 
vyra pataisys ir sugražins ji 
ant doros kelio, uždarys duria 
in karezemas ir in visas vietas, 
kurios siunezia varga szeimy- 
nai laikanczio anos vyro. Jei
gu vyras matys doruriia darbsz 
tuma, geruma savo žmonos, 
jeigu matys vis lab namiėjo ko- 
gerianšioj tvarkoj, szvarume, 
jeigu namuose ant k’ožrio žings 
nio matys paliudijimą jos dar
bu ir rūpestingumo, ar-gi tada 
jieszkos smagumo užnamije! 
Ar nesmagu jam bus . namie 
parojus nuo darbo pasilsėti 

|prie geru, 
vaikeliu ir

<, i i A

ri vyra, o prieszingai stengsjs 
visame būti jam pagelboj, Tol- 
sybe, kad motęriszkcį nepridėr 
ejti su vyru in darba; bet ar-gi 
mažą, yra namieje dar|>u, ku
riuos moteriszke gali ir priva
lę atlikti; vyras privalo rupine 
(is medega ant naftiiriė^ agni- 
vietos; vaistais gyvenimui, o 
moteris tycrimu toą ugnąvię- 
tes, užlaikymu tvarkos visa
me, riisžkiau pasakius; yyras 
turi but szeimynos globoju, k n- 

’ nti, o moteris duszia, be kurios 
anas —: szeirnyna negali gy
venti; jeigu toji duslia, mote
ris,,

'I

savo.
Bet

deryseziu. 
priežodis sako, tokiu nnmii 
kur nebutu visai vaidu.
bart tarp szeimynos veik gale- <
ma ir už menka nieko.
vyras tokiuose atsitikimuose 
visados privalo parodyt, jog 
didesniu iszminti turi negu 
moteriszkc, ir privalo gėdytis, 
užsirustinimo už .menka nieką 
privalo szvclniaij iszmintingai 
iszaiszkint driiykri'savo 
draugiai ir pertikrint jia,
ne turi už ka rūstinti s ir bartis. 
Moteriszke-gi u privalo niekad 
neužmirszt to, kad 'vyras yra 
jos ponu, kad jiji ji turi pa- 
guodot ir nu tylėt jam,

ritiorilėnės m'obilizaėlj’os. Kitokį 
vlėnris, kas tik gali, stėrigiriši 
Užtrūkti isz boUzeviku suda
ryto' rojaus.' Ypacz Vilniuje 
jis: pasidarė tiesiog ’ nėpaken- 
czianim Ratidonarmiccziu ple- 
szimai ir badas žmones tiesiog 
isŽ gal Voš Veda ; ’: ; 1 ‘ *

1 t \ .

PAVIŠZTAICZIAI (Viszty* 
Vilkav. npsk.).

< Szittiihc: IrėasztJbĮ yrti1 daug 
Tik kėt kas nėra kam 

ju tinkamai tvrirkti. Yra misz- 
ku kaltininku, tik nėra kas 
juos pabaudžia. Yra neva gb 
riu prižiūrėtojai, jie tėcziau nė 
gana kad negina giriu, bet at
siranda tarp ju ir tokiu, kurie 

« * l a a a . •

t *
‘ ^4 : szeimyna

san- 
jog

gi tiriu'.

Isz užimto Bolszeviku kra.szto.
VILNIUS. — Kad sukėlus 

tarp darbininku ir kareiviu Į 
upa, Sovietu valdžia organiztid 
ja agitatorių kursus. Gabes
nius agitatorius jie siunezia in 
frontą, krid sukelti upa karei- 
vijojė. Mat raudonarmiecziai 
meta ginklus ir bėga nuo fron- 

Iszleisti specialiai insa- 
kymai gaudymui raudonarmie 
ežiu .Trūksta amunicijos ir 
maisto, 
gauna.
ežiai reikalauja mokėti ne ke- 
renkomis, už kurias nieko 
gauna pirkti.
bininkai bruzda, 
lio dypo, darbininkams nema
tant, bolszevikai iszveže inran- 
kius ir maszinas geležiai per
dirbti.

to.

.Trūksta
Isz Rusijos nieko ne-
Alga raudbnarmic-

nc-
Geležk'elio dar-

Isz geležke-

In Rusija veža, ka tik 
Sugriebia.

• i ** * \ f 1 ' . Ji,

Didžiuoju Szmulkeriu keliu.
Szmulkeriai stengiasi Lietu

vos duona visais keliais bolsze- 
vikams ar vokieežiams gaben
ti.
liai, kurie 
hiegiami.

Tacziaū yra kai kurie kc- 
ypacž szmulkeriu 
Vienas tokiu keliu, 

tai isz Kauno per Rum’szisZke 
ir toliau didžiarisiais miszkaiši 
Szio j vietoj milicijai ypacž te
ko pasidaVbuoti. Milicijos 
virszininkui p. I. besidarbuo
jant, tikrai ir nuvarginti pri7 
siedavo, nes kris nrikti ttireda- 
vo vis kitur keliauti, vis kita 
kelia jiems 'užstoti. Kartais 
su szmukleriais riėt tikri mu- 

iszeidavo,

pasidarbuoti.

todėl kad 
dažnai ginkluoti

sziai
szmukleriai
esti ir geruoju nepasiduoda. 
Milicijantai, szmukleriams be
bėgant, szaudo in virszu, todėl, 
daugelis ir szaudymu nebijo.’ 
Taczinu buvo atsitikimas, kad{- - -••••■ - ■ ■ ■ ‘ -y

vieriam szmukletiui' ranka pbr-
szove ir ta prisiėjo atimti. TaSJ 
žymiai

jog mote- d

VilkaV.’ apsk.).

patys padeda girrias naikinti. 
Laukiama girininko atvažiuo
jant, bet nesulaukiama.
žinia, kur jis yra ir ka veikia.
'• Balandžio 2 d. giriu prižiu- 
tetojas Vilczinskas ir milicija 
A a a —a a J «« a

Ne

buvo nuėjo in Bamiszkiu kai
mu kratų dėj medžiu daryti.
Rado pas kiekviena krūvas įnė 
Ūžiu, kuriu nebuvo galima ne 
tinkamai, iszmatuotį,,, 
niSzkiu gyventojai sako, kad 
per ju kaima baisybė medžiu 
nuėjo in Vižaini ir jo apylinke. 
Prižiūrėtojai važneja in Kau
na, in Vilkaviszki ir kitur, bet 
juos vieni nuo kitu, siunezia ir 
aiszkaus pareiszkimo niekur 
negauna. |
t ’ .

. *

KAUNO laikrasžcziuoSe pa
sirodė vokiecziu teismo tardy
tojo skelbiirias, kuriame žada- 
ina kiekvienam teisingam liu
dytojui, galincziam nuszviesti 
apystovas nužudymo kareivio 
Prano Eimuczio, 100 markiu 
dėvanri. '
■ Kevo 31 diena in Kauna at- 
važitiVo1 Vai. Tar? prezidentas 
i.. i * L . • » _ i ■ .r

iSmėtoha ir ji. Savickas, musu 
pasiuntinys Danijoje.

. , . rb / o b ‘ ........
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TVenžmlrfiztcite kn<! dnlmr MSAUtES” 
prenumerala yra $.1.00 ant viso meto 
b $1.50 atat VuscH meto; ' ' ' » i s < 
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Bietuvbs
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nesirupinsis labu kūno 
szeimynos, arba namines, ugua- 
vietes, tąį tokia kpnas negali ' H | ,» , 1
gyventi, turi payrti kadangi 
ne bus tarp jos jokip sanriszp, 
riszanezio in, viena vienybe.

Ne vyras, ne mdtėrišzkė ne
privalo atsisakinėti nuo dar
bo, kadangi žmogus ant darbo 
yra leistas, be jo nieks gyventi 
negali, kadangi turime insaky- 
ma paties Dievo duota: “Dirb
si su prakaitu ant kaktos, 
idant valgyt duona. ‘ ’Be pra
kaito, be sunkenybių, negali tu 
re t duonos visu .dienu, kasdie-

( k ? • nors ir
tvirta butu kad po . jos pusei 
teisybe, jeigu vyras užsirūsti
nęs ir nesiduoda pereiti krint, 
privalo perpraszyt vyra už už- 
rustinima, o koks-gi vyras — 
nesakau jau apie tokius kurie 
neužsipelno nesziotvyro varda 
nes tuos vargei kas pataisys - - 
bet tie kririe nors menkus pa
jautimus vyriszkus ^tiri, tai-gi, 
isz tokiu,1 katras gi nors ir la
bai butu supykęs, ne atsileis;

ninos duonos, tai yra užlaiky- jeigu inoteriszkė, atsilieps in, ji.
Jeigu vyras su motero

ežia ir to

r

■1
I

szvariai užlaikytu 
geros motėresl 

Isztikro niekur apInVMusiaiK 
vyrui negali būti smagesnis 
laikas, kaip namieje jeigu pa
rojęs isz drirbo ritinda jame tik
ra ramybe ir pasilsi, 
ta vienog turi surengti ir su
teikti vyrui jo moteriszke. Pa
reinant vyrui nuo darbo, mo
teriszke privalo pasveikinti 
nuvargusi su tikru szirdingu- 
mti ir sanjriusmingunm> su 
džiaugsmu, kad sveikas isz 
drirbo pitrgryazta, prigelbet 
jam nusirengt ir patarnaut nu- 
Vargusirim ir, nuilsusiam, Q te
kiu pasielgimu savo suteiks 
jau jam smagumą, kuris tuoj 
lieps jam. panlirszti apie nuilsi
ma ir nuvargima; nusiprausęs 
ir apsivilkės jau neojs. isz, na
mu kitur kur jieszkot, smagu
riu, kadangi smagu, jam bus 
pziltame b.utelij Savo tarp szei- 
mynelės pasilsėti.
teisybe, moteriirizke turi prisi
dirbtu

H
pirma su gražumu ir saldumu: 
“Brangus iriano Jonyti — 
ten Juozyti, arba kitaip — ga7 
na jau pykti ant manos 1”, Kad 
ir kiėcziausia szirdis vyro bp7 
tu, jeigu tik iszgirs tikra szir- 
dinga, meilu žodi inoteres savo 
pamatys, jos meilu nusiszyp- 
sojima, pamatys jos meile to
kiu budu iszreiszkiama, misi- 
szypsos ir pats ir jo rūstybė 
truks, o szirdis teip pat užsi,-z! 
degs meile ir prispaus savo ge
ra motore prie savo krutinės.; 
Tada jis supras, kad motelis 
jo jeigri bunri kalta gailpsi už 
savo prašižengima priesž ji, o 
besigailencziarii, kas-gi nedo
vanos ir neatleis kaltes, o jeigu 
susibarimo kaltas buvo j iš pats 
supras teip-gi savo kalte ir

mo.
sandąrbuosis, jeigu sanjaus vi
suomet tai gyvenimas jiems 
juokiu būti negali, jausis lai
mingais, nes varga veik gali 
žmogus nustumti nuo saves sa 
vo prakaitu ir teisingu pride- 
reneziu besiclgimu.

Negalima užtylėti
kad daug yra ir vyru kaltu, 
kurie mažai terupinasi leng
vini ir saldint varginga gyve
nimą motcriszkcs, kuri savo ir 
pajiegas ir sveikata pragiszi- 
na besistengdama ir besirūpin
dama gerbūviu gyvenimo, o 
vyras ne tik mažai szelpia jia 
tame, bet da didesne puse, o 
kartais ir visa uždarbi palieka 
karezemoje, 
ant niekniekiu, visai painirsz- 
Uairias' apie ' i

AtstatymoBendrove

» > ’

bet da didesne puse

ar

Vįska

/
Į

damas

arba praleidžia

savo mbteri if godjHsi^'Už^jia/iF jėigh' Ueįitor- 
1 ‘ " 11
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t Pirmiausia^ ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
♦

1)
Lietuviu Atstatymo. Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

v!

Dripg, kas I

ypacz jeigu jau Dievaė 
apdbvanojes keljįaia vaikeliais, 
.bet' pasitaisymas nogėto vyrb, 
pasekmes, jos iszmintingo ir » * «

Ii
I

I

t

ffi

t
L
fr
B

doro pildimo moteriszku ir 
inotmiszku prideryseziu, bus 
jai atmokesthn pž vi^as sunke
nybes ir rupesezius. , . i į 
į'. Jeigu vyras yra jnprates in

< * , * ' < S'Į k J * 'k* .
* a • . * a L •

Padaryti Lletuya Ntiprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant . visti szalies
* * A' k I K L * V < ’ 4' A ‘ t . i L ■ A a B i (
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3) Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt;

.2) : . ...
pirlčlyba if prambrio iri Lietuviu rankas.

nurnalszino karinga 
szmuklcriu upa.
i Buvo vienas atsitikimas kad 4) Pagęrintį Lietuviu Gyveninja organizuojant juos iri pirklybos draugijas, surandant

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

gos siuvėczkos szapbsia, 
iszte- gul tiktai ant sanvaites kelis

kartus rrisis ant sžokiu ir kito
kiu zobovu, tai tuojąus galima 
tini; juju pažinti ir kad no viso
kios kvtirabos ir miltai ant 
veido, tai jau nuo 25 meto prti- 
deda susisukt. Norint turtin
gai isztėka už vyrio, tai kadti da 
ejna 40 metu, o kada siuvecz- 
kos bunri sveikom ir laimih- 
gom motindni ir' pa’ėziom, 
tosios szokykės išzrbdo kaip bo 
būtos: stivytia veidai, prige
ria aki^, visbktos srispaūdos ir 
bė laiko, pasensta..Teip,. yic1- 
na naktis praleista aht padriku 
siu zobovu ir pervirsziniu szo-

o

gyVa kol liežu
vis gyvas, be liežuvio tautiszko 
dingsta ir tauta.

Kapitalistui dabar yra dy>- 
deleje baimėje, nes žino, 
darbininkai druėzei laikosi, o

jog

- Buvo vienas atsitikimas kad 
trys miiiėijdntaį, gerai užsislė
pto ir isž1 netybziu isžsžoko, šii-

f t . _ i - •

I

s <

$ •
gerus uždarbius, palengvinant ingijima rikes irirankiu, inaszinu, gyvuliu, javu ir tt. gorima, moteriszke „■ neprivalo

I-' 
ėmė net visu szmukleriti gur
guole, kur buvo suvirszum 20 
szrnukleriu.. i < ' a / i r . ‘r, " Tįe nežinodami
kjek milicijHnati juos yfai aps
toję, iszkele fafikfts.
jaritai griežtai jiems pasakė, 
kad jei kas nuleis ranka, tuo-;

Miliui-

A 1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriuriii '
piningu mainyniui, siuntinėjimu ir laivakorcziu parduvbjiinui ir tt.

< t • X f < • < >

jau bus nuszaritas.
• » \ f > • » > . . " ū ■’ ■ ’

-jąii bus nuszaritas. Pakelto
mis auksžtyri rankomis szmuk
leriai turėjo iuiciti in sžali. Ta^

tai dri milicijrintai, priėmė pames-
ginklus,’tuosius’ szmuklcriu 

nil,varo juos artimiausian sd-’
dŽiun, kur jiems, rurisze ranrd 

• juos khr reik, 
heisz'pašakyta dideli

kas, nugabeno
' Koki .

pelną ‘duoda sžihukleryste, ma
tyti isz szio atsitikihibi,tyti isz szio atsitikimbY

ne tik, ką keikt ji, pravardžiūot

piningu Įnainymui, siuniinejiinu ir laivaKorcziu paruuvojimui ir n. >
2) Organizuoją Keleiviu Kama aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva it in kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokuxqentus, pirkimo-pardavimo aktufų /tdalin isz- *

jeszkojimus (driviornUstiš), iszgarina dokumentams konsulo, paliudijimuą i^(t|t.,
LIĖTŪTO1 i- —
valdžiom užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra, Bendroves szerai

, ... s i i - • 1 • w } ’• «J,

pelnas iszdalinamąs visiems szerinlnkams, isk ko yra geras pelnas kiekvienam nuo
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti’ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove 

visuose didesniuose Lietuvbs miestuos
VtBt DĖKITĖS' PRIB LIETUVOS AW7ATYM0 BENDROVES!

S ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia Bulyg ....... . . . .... ... _ u - v . (aksiios) kasą-
.. Bendroves 

indetti 
steigia

4tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A

piningu. Prie
save Skyrius

Reikalaukite paaiszkinimh skiuU adresu:
UtbWMfc&ii Development

—_ __ -- - *<—A JL ‘V * ’JL? J r: »______________________

_ 320 Fifth Avė, Yoi

„ (i
4 «»■. ■■ 'i, 4

i

ir koliot, ale ir draust riepri- 
vajo; prieszingai privalo pa- 
gamint jam to gėrimą, kad ne 

Namie

vi*

ęitu ję kitur jieszkot. 
niękad vyras tiek nepragors, 
kiek prageria užpauiije. Iszpa- 
lengvo jis atsipras nuo ėjimo 
ijsz namu, . kądąngj jame turi 
pątinkamybej o teip-gi atsi-

- » S' * t *■ k » 4 * -v

pras palengvėle ir nuo pervir- 
szinio gėrimo ir ant galo pa
stos žmogumi paveizdingu^ ge
ru vyru žmonai ir levu vai
kams.

žmonai ir levu
*

(Tolinus Bus.)
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Jau dvi dieni, kaip 
macziaii RbbėrtO. 
taip neatsitikdavo, kad mlidu 
butume bent viena diena nesi
matė, Mane pradėjo apimti ne
rimastis.

— Turbut jau Robertas ser
ga, tariau sau.

Treczios dienos ryto asz ant 
galo neiszkencziau ir nukelia
vau pas ji. Jis gyveno kitanib 
miesto kraszte. Ant mano pa- 
skambinimo duris atidarė tar
nas.

— Sveikas, — tariaus 
talnui. -

— Namie je.
— Ar sveikas ?
— Sveikas.
— Ar galiu ineiti?
— Meldžiame.
Tarnas nebuvo 

todėl asz tikėjau jo 
Jo atsakymai kaip tikro ame- 
rikieczio buvo trumpi ir aisz- 
kus.
ežiai leisti laiko ir 
kambarius tiesiog 
Roberto kambari.

— Jis vanojo, 
pratarė tarnas, 
kau ir pabarszkinau iu vanos 
duris.

— Ineikite! — pasigirdo bal- 
sšs isz vanos.

Asz i nejau Robertas 
vanoję vandenyje ir rūke ciga
rą Jis neikiek nenusistebejo pa

Jis pasveikino: 
Laba ryta!

ryta!! — Atsakiau 
asz pykdamas nht jo ramumo.

Ant galo tamsta matau. Ar 
nepasakysi kur tu per szias dvi 
dieni slapsteisi.
sergi, ar nusiminęs, ar kas ki
tas? Tau reikėjo mane pasi
kviesti ir asz bueziau pagelbe-

Isztikro sakyk, kas gi su 
tavim atsitiko? •

Jis padare man 
dos, norėdamas sustabdyti ma
no skubumą. Jis iszlipo .isz 
vanos ir apsivilko balaku. Po 
tam paejne kede . ir atsisėdo 
prieszais manes.

— Man labiliu smagu, — pa
klausė,

— Taip, visiszkai sveikas. 
Acziu.
je.

• asz ne- 
Niekados

asz
/Kr ponas namie?

daugkalbis, 
žodžiams.

Asz’ nenorėdamas tusz- 
žinodamas 
nuėjau in

— man einant
Asz ajksisn-

sėdėjo

-T Į0HfUI|R

bari tegalėjo ineiti tiktai arba 
mano • tarnas, arba kambariu' 
savininke, franeuze. ..

5—- Bet Robertai, asz jauežiu, 
kad tu ka blogo nori pasakyti 
afne mano tautieėzius franed- 
zUs. . ■>•■■■

. Asz nekaltas. Asz nei mi
nutes npsvyraves, nuėjau prid 
kambariu savininkes ir kad bė- 
rcikalingi jos nėkaltinti, asz 
jos szypsodiimasis paklausiau.

i— Ar tamista neturite par-l 
davimui vyriszko žiodo.

-r- Jei ji butu buvusi nekal
ta, tai butu nesupratusi numes. 
Bot buvo matyti isz jos sujudi-1 
mo, kad ji pavogė:

—- Gal butu ir turiu, 
kiek duosite,

— Puiku.

nėkaltinti, a«z

Bet

y

mates mane.

— Laba

Ar tamista

— atsake ji.
Szimta doliariu 

Iduobiu! Bėt kita karta tamista 
už žiedą gausite dėszimti me
nesiu kalėjimo,

1 — Mes susiturgnvojome ir ji 
man sugražino žiedą .

— Ir taihista jai davei szim
ta doliariu? 1

— Daviau. Juk asz pats pa
siūliau.

! — Na, o ta vagilka, tikuosi 
atidavei policijos rankosna.

j Ne. Asz net padidinau užmo
kesti už patarnavimu, nes ge
rai žinau, kad ji daugiau nuo 
manus nevogs.

Jei asz bueziau buvęs ant Ro 
berto vietos, asz bueziau taip 
nepasielgęs. Bet tai ameriko- 
nisžka mada, ir vėl jo gisloše 
teka senu avanturįstu kraujas.

i Jis pastebėjo mano užsittias- 
tyma ir tarė:

, — Tai tiesa, kad mes ameri- 
kiecziai patis tėisiame. Asz Vi
suomet pariasziui clgdavausi. 

Į Vienok nevisuomet man taip 
gerai pasisekdavo, kaip szi kar 
ta. Viena karta.;....

Robertas gardžiai
ko ir tose savo pasakojimu:

— Viena kartu asz suma
niau pavaiszinti mano draul 
gus. TaPbuvo New Yorke kė 
Ii metai, tam adgal. • Asz ma4 
niau, kad pas nlaiio susirinks 
nedaugiau deszimties
draugu, bet susirinko apie pen- 
kesdcšzimts; Tiesa, asz visus 
pažinojau, bet kitus labai 
žai. ; Asz manau, kad pana-
sziai atsitinka ir pas jūs Pran
cūzijoje.
nes, kuriuos mažai 
nežinai isz ko jie gyvena, 
kuom užsiima.
taiko netikėtini dalykai, 
pavaiszinimo laiktasztije pa
matai, kad vienas jus draugas 
keliaujantis akrobatas, kitas 

pirmininku geležinkeliu 
vagiu.

nusijuo-

ps.

ženklą, ro-

iiiand
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SAULE
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Amerikos kariszki laivai plauke per Pahamos kanala idant
gautis in Pacifiko marės.

<r*>»wW<R********vvA**.’. ę S.vX .v^AA‘A> UX> M"<W
f f

L

1

r<.

>

S3EWa— • i/ifAfVW AA*r* MW

Vahama:.CAnAM;dOLY. >
<:<* )•

hMAaMpMĮ'jM*

įm

TM£ Mew .Mexico Th&■.WvoMttie Through IMf. ljdctoš:
k £ 2 a ' <..’/• .'t * L. < < . f.!,'>■ v ■ .> .

>• *
■ *<

HM 9' ■

S

iiw'vm■ H T™ I,

3
4. A

■'■I

d

GUDRA LAPE. DAVADNAS ŽMOGUS.

Fra-

tiko. Mes tu stovylelo gorėjo
me, tik kuomet asz jia norėjau 
padėti adgal ant stalo, jos ne
buvo, ji kaip kur dingo.
dėjome jieszkoti, niekur nesu
radome. Asz paeiliui iszklau- 
sinejau visu svecziu ir kiekvie
nas atsake, kad perdavęs kai
mynui sulyg sėdynės. Daryti 
kratos nenorėjau prisibijoda
mas skandalo. Tai pikta, kuo 
[mot jus apvagia prie jusu akiu.

— Ir tamista iiepraneszoi po 
licijai?

— No, asz norėjau gudriai 
pasielgti. Asz pasakiau kad jei 
nieas stovyleles negali suras
ti, tai ji pati atsiras. Asz pasa
kau, kad asz užgesysiu elektra 
porai minutn ir ji atsiras. Asz 
tikėjausi, kad tamsoje vagis

pa-

BALTRUVIENE.

Vidurije girrios, dideloi uo- 
loi gyveno Sena gudri lape. Bet 
jau būdama sena ir silpna, ne
galėjo, parsiheszt sau maisto, o 
per tai būdavo kolos dienas ne 
edus ir kent e badu, o I 
bado ne pražūti, atsidavė savo 
gudrybe.

Viena karta

1,‘Davadnu žmogui yra tas, 
We -katras mažai asztrius gerymus

naudoja.
Tasai—gi, kai ras 

arielka araka alų, tai
o

kad isz Įguli prie davadnu.

sėdėdama ant 
slchksczio savo slubos, mislino 
isz kur gauti vakariene, ba jau 
buvo dvi dienas nieko ne edus, 
staiga pamate ne toli jauha žiu 
kuti grahžonti 
mo.

— Ach, — atsiduso lape — 
kad buezia jaunesne, tai ture- 

bet da-

szakuteš kru-

ežia puike vakariene;
bar ne turiu tiek pajiegu kad 
jin pasigauti.

Nes atėjo jei in 
minga mislis.

— Hm, hm, paszauke gar-

galva lai

gere 
no pri-

Tasai, katras nuolat kar- 
, ne priguli prie

3 ni 
czemoja sėdi 
davadnu.

4. Tasai-gi, katro akys ži
ba nuo gorimo norint ant ko
jų da laikosi, vadinasi girtuok-

priguli

% 1

lys.
,5. Del to ne davadhas gir

tuoklis, ba pasigerins dirba vi
sokias nickystius.

Davadnas žmogus 
asztriu gorimu saugotis, ba isz 

kiaule,

privalo

Bet daykas ne many- 
Kodol gi tavęs nebuvo ga 

Įima matyti per dvi dieni?
— Nieko ypatingo su manim 

neatsitiko, mane tiktai apvogė.
— Gatvėje? Namieje? Ka 

pavogė ? Ar pinigus!
— Nedideli daigteli: žiedą. 

Ta žiedą, kuri asz gavau nuo 
tetos ir kuri asz labai brangi
nu.

— Tamista nepraneszei po
licijai?

— Asz niekad nieko nepra- 
neszu policijai.
sirupinu savo reikalais.

— Bereikalo. 
nis būdas surasti pavogta daik 
ta ir vagi.

— O ne! Sztai prirodymas: 
nuo vakar vakaro vėl pas ma
nė žiedas.

— Labai gerai! Laimingas. .
Kolei jis kalbėjo, asz in ji žiu 

rejau. Jis buvo apsivilkės bal
tu prausmes bOlakonu 
sziu in romiszka toga, 
isaskustas smakras,
rėifizkianti’s energija 
jftn>> romiszkos stovylos forma. 
Rqdos kad asz kalbu su žmogu
mi ne Amerikos mieste bet kur 
sęnOves Romoje. Asz net lau- 

ji pfakal- 
. Ta re-

Asz pats ap-

Tai vienati-

pana- 
Gerai 

veidas isz- 
pridave

ma

Juk tai yaiszigi žmo 
pažinsti, 

nė i 
Kartais pasi- 

Po

gerai pa-

yra

Vienok asz visus 
vaisžinau ir kudmet kilome isz
užstales, galvose gerokai jau-

Mes su
ėjome in rūkoma j i kambari ir 
bežeisdami.u užsirūkome 
rus.

Ta pat ryta^isž ^onu dailės 
daigtu krautuvėj^ Vuvau pir
kęs gana gražia sidabrino sto- 
vylelc.

temo vyno veikimą.
- “ - ■

eiga-

Ji buvo' labai gražaus 
artistiszko darbo ir, asz už jia 
buvau užmokėjęs didelius pi
nigus.
asz parncszes pa’stacžiau ant 
stalo, greta taip' pat brangios

Ta brangia stovy lėle

bijodamasis skandalo jia 
dės adgal ant vietoj.

Svecziai tam pritarė, o 
net apsidžiaugiau savo iszmis- 

Asz buvau insitikines

asz

111. MIAVCCV*
kad vagis tikrai padės ta sto- 
vylele.

— Ar jau prisirengė? — su 
szukau.

— Prisirengė! —- 
svecziai.

— Gesinu žiburius.
— Kambaryje pasidaro vi- 

siszkai tamsu, net nežibeziojo 
degahti cigarai. Asz pradėjau 
balsiai skaityti: vienas, du, 
tris ir t. t. Kiek atskaitos asz 
vėl uždegiau žiburius.

— Na ir kg? Ar atsirado ant 
stalo ta stbvylele? — 
traudahiąs paklausiau.

Tu mamulia isz Dubojatis su 
dukrelėm pasitaisykie, 

Dieva in szirdi paymkie, 
Ba jau saikas nedorybių, 

PrisijSilde visokiu bjaurybių.
Ar da tau kipsząs sznabžda, 

Ar da siunsti ne gana?
Žinau, kas'pd ėfnert yra, 

O jau senatve — jau trandys 
byra.

Dabar bus tau gana, 
Nes kaip da dažinosiu tada; 
Nedovanosiu, sma'rkei pako- 

cziosiu>

atsake

vienas,

nekan-

— Klystate, drauge, — 
sake Robertas.—
nebuvo,^ jb.neatsirado. Bet laiko 
tamsos bo jokio podsakio isz-

at-
Stovyleles

nyko nuo Staid ir brangi auksi
ne deže. Verte Jonukasf

‘ Džiaugsimas.
. R ............................. ...

j, • • - r * * i ■ h • 1 > » i [ 1

x Pati in savo vyra:—

Lukaut, 
Jeigu ne nori gaut!

Tegul vyrai pasivaktuoje, 
Jeigu in maža peczia mer

gina atvažiuoje 
Bot tai diegai gori, 

Nemažai klastų padaro.
• Tai yrd girtuokles,

J

Pasileidėlės,
V ' , ' ‘. t , 1

Dorybės jokios nė turi, 
Ant nieko ne žiuri.

Tokios vyrus apiplcsže, 
Ir in kitur nupueze 

Kvailiu jieszkot, 
Kad apszukot.

Boba po stubas bėgioja,f

Liežuvius vedžioja, 
Per dienas makaluoja,

Kožiia puikei aptęplioja.
Tegul kas ženijėsi, tai jau gana
Turi darbo daūgybia Vis&dd,

Burnok
je turiu ant'suiegeniu voti, jog Ka niekiausia • subjaurina

Teisingiausia mergina,

kiti, kad išžįįirsiu 
bant Cicerono kalba, 
gini gadino tiktai isz jo burnos 
kyszhntis cigaro galaš.

*— Taip, man labai smagu,
— tariau asz. Bet papasako
kite, kaip Jus pagavote vagi?

< — Vlsiszkai paprastai! Sztai 
Žiedas, ir jis atkiszo ranka, ant 
kurios pirszto btivo užinautas 
žiedas su dideliu deimantu.
— Asz visuomet szi žiedą do
ve j u, 
ties.
ryte atsikėliau ir 
kad žiedo nėra. In mano kam
barį niekas beturėjo ineiti ap
art. dvieju /.inomht Tdmoir....

• — Nejaugi jis pavogė? •
— Ne, mano tarnas negali 

vogti, neš asz
k u. .. Bet sakau, iu mano kam-

dideliu

nusiimu tiktai ant nak- 
Priesz tris dienas asz 

pastebėjau,

mano tarnas 
jam brangiai mo-

negaliu szpekoti. / ‘ /
Vyrės:—'< 0 Dievui dėkui,

; Viena pirszlysta pradėjo, 
Del vieno pripirsžt mergina
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žės daigtai pėrbiftaln jusu ame 
rikiecziu rankas pastebėjau.

— Jie jums nereikaliiigi, 
nes jus turite pritėtoi, — atsako

< . ii k M

Robertas, — omums.amerikie- 
cziams jia reikia pasigaminti... 
Ašz buvad ^įanodintas

Laksto kaip kate su pūsle, 
Kad tik pas save turėti voseile,

Bet merginos ncprikalbino, 
Nenorėjo pamest pirmutini 

vaikina,
Tada pradėjo czirkszt trucizna 

Ir da to negana.
Paleistuviu iszvadino, 

Szunis ant biednos kabino.
O jus kiaulesnukes,

O jus ablankes.
Kam da m i sinkia vadytis, 

Kam da puikia dresia rodytis?
Maisza pakulini užsidekite, 

Taęla ant visu loky te 
Kiek tik iszinanote, 
Tada kožnas žinos, 

Ir nuo jus apsisaugos, 
Kada pakuliniu pamatys, 
Tai kur iu kampa inlys.
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Sostapileje Naugatuke, 
Tonais tai szirduke.

Kūmutes susišzaukia
Ir paslaptai guzutia traukia. 

Kada jau pdsigere,
Po kėlės nusitvėrė,

Po strytuš valkiojosi, 
. Prie k'ožno kabinasi.

O ii’ kitiems daužo langus, 
Ne paiso kad isz to ne kas bus,

Kad isz to bus prova, 
O ir bjauri kora.

Kur guzutia liejasi,
Teh ir nuolatos riejosi, • 

Kas dien vyras su boba, 
O rodos jokios neduoda;
Burdingieriu noapžiuri, 
Tai ir dydeli varga turi. 
O ka vargszai padarys, 
Jeigu armideri sudarys? 
Lovosia Medeynis guolis, 
Vos blakes ne užodikelis, 

Žinoma, jeigu miega žmogus,
Tai jau galas bus.

O jus bobos, bobos,
Į Esate nelabos, 
Sarniata* darote dėl Lietuviu, 

O ypatingai dėl moteliu (Įoru.

sei.
Ziiikis nusigandęs apsidairė.
—Mano mielas vaikeli—ta

re jauslei — ėstniu sena ir ligo
ta ne galiu sau parsineszti 
maisto Ar ne norėtum man bis- 
ki patarnauti?

— Su dideliu noru! — atsa
ko zuikutis. — ka pone norė
tum, ar žolės, ar jaunu lapeliu?

— Oj ne! asz to ne ėdu.
— Pone, ne edato? Gaila! 

jie labai gardus. Tokiame kar- 
tia, ka galeeze ponci atneszti?

— Tiktai ineiki in mano stu- 
belc, ta tau parodysiu ka asz 
ėdu.

O to ja nrvoje kampuose gu
lėjo nugraužti kaulai 
kraliku visztu ir žasu.

— Praszau ponios 
maža valandėlė, 
baigsiu savo vakariene ir atei
siu, — atsake zuikutis.

Po valandėlei atszakuoja

sau

zuikiu

palaukti 
tuojaus pa

valandėlei 
pas lape ir tarė:

-— Ko reikalaujate!
Gudri lape to tiktai 

pagriebė zuikiuka už sprando, 
druezei suspaudė ir. . . turėjo 
puike vakariene.

lauke:

KUR BUNA?
Susimildami suraskite mano vyra. 
Willlamas Arlauckas, ! 

pamote iszvažluodamas in 
man vieta ir lyg sziam laikui nesugry-

Susimildami geri žmones, jeigu 
Žinote kur jisai randasi arba jisai 
pats, tegul duoda man žinia ant adre

so A. 26.) 
Mrs. Josephine Arlauckas, 

Washington Co

kurta mane
l nežinoma

žo.

so.

Bentleyville, Pa.

Pasikalbėjimas.
F

Na ka, ar busi

Kad
mažai pažins-

Jaunikis:— 
mano pati ?

Turtinga mergina: — 
da asz tave teip
tu! Kuom tu esi?

J<— Dabar da niekuom 
kaip už 
busiu turtingu žmogum.

$

nes
manes isztekesi, tai

davadniausio stojosi
kaip pripranta gerti.

7. Ir isz davadno
girtuoklys.

8. Juk ir girtuokliai seninus 
buvo davadni!

9. Girtuokliu vaikai, ne ga
li scusilaikyti nuo gėrimo.

10. Blaivei
irtuoklystia.

privalo
<r

r

sto, jasi

naikyti

Iszmintingai pasakė.

Kopenhaga, 
sostapyles Danijos, 

pasiskunst ant

Viena diena pribuvo siunti
nei — mužikai in 
miestą 
idant karatui
uždėtu nauju mokeseziu. Kara
lius labai priejgus del visu, pa
klausė :

— Mano vaikai, ko norite 
nuo manes?

Siuntinei 
aiszkei:

— Teve 
rime nog

atsake trumpai ir

mes nieko ne ne
tiktai ir tu

j

tavęs
nieko ne norekie nuo mus.
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UBSUS.

RBMBDY
CO.,

Pataria vartoti sekančios pasakningas vaistas:

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o audru t in a visą žmogų ir susti
prina nuvariusias nervas. KainaQ 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodiqgas dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir stiprų kraują. Kaina.,. J>OoOO 
Ursus Plaukų Apsaugotajam, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina. JlOoOO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
moslis yra gera dėl visokių uodos lygų* nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina .... QblKOO 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina...........
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina____________
Ursus Vidurių Švclnitojas, pikniko* kurios 
veikla švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.... BOc 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudljimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abclnai skausmo 
Šios gyduolis sumažjs skausmą, nbrs dantis 
ir butu skyltti. Kaina................. BOC
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite Šitaip:

URSUS REMEDY CO 

160 N. Wells SI.,
•>

Dep. B. Chicago, III.
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W; F. RYNKIEWICZIUS 
- - - - - - - - - - NOTARIUSZAS —7—r- , 

PRIVATISZKAS BANKIERIUS
23Š- 2Š5 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, ?A.

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
)i Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius NotarijalnUs reikalus. 

Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas, karūnas, peczeczius ir 1.1.

4 Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipta pas mane ant virsz-mineto adreso.
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KUDI ŽMONIS

Pridokitb prlo savo vogos 10 lyg 
25. svaru mbhepi. Per gva- 

‘rantyta, atsakantį 'gyą'yma. Tono- 
Hųe padidins juso yoga su,stipru 
kunė. ir .muskulu. PlrĮsĮuškite'lpc. 
ją- gausite taompclj Voksuka vertos

l^aMėippy^Cįty parsiduoda 4tU8en-

'Jirantyta, atsakanti ''gyĄyma. Tono- 
d'tnįo padidinu■ jųso yoga su.stipru 
kunU, ir muskulu. Pi’Įslus|dte'lPc. 
ip; gnusltė taomjpeli Voksuką vertes 
5pc. < Priąiu^kito j szl apgArslblpla. 
JtfaHėippy ^Clty parsiejupda AIktaen- 
buctio, Aptiekojė, ' Apicrtcftn ' Piro-,

M

* nore jo,
**Hki -K
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už tąt'tutiU'šžyoitoa pakūju! • * 
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Amerikohisžkus lekioto jas ka tik nuszove viena isz vo- 
kiszku maszinu ir užmusze lekiotoji!. Kur tasai vokietis?.

l

Fpriehity ŠypdlcUte, Mąlden,

TW VAT W JSkvJLi&iM
638 Penn Avo. Pittsburgh, Pa 

jųtffĮąft Dr. KOLER yra viena 

B ffL k t aras Plttsburgo. Mn
Irinos! VarszavOje, stu

4 ,dljayo bogijo 28 m. in- 
Jl vairias Ilgas vyru Ir

* motoru, todėl jas nuo 
JjĮp dugnial pažlnsta. Gydi 

užslnuodjnlma kraujo

ligas tinimo, lnvairias Ilgas paelnafr
- • AU1’ 

szauklte ypattazkal, per latazkAB aki 
i,- .■
ir Rusiėzkal.

$
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Specialistas dėl 
Vyru ir Moterų 

Daktaras Wasserman pasek initigai gydo ligas Skylvio

Daktaras Wasserrtian

Šzirdieš, Inkštu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujotinta tarpe Lietuviu da 
|i ktaras Plttsburgo. Mo 

klnosl Varszavdje, stu- 
<į .dljayo boglje 28 m. in- 

►3 vilrlas Hgas vyru Ir

1 savo
imu ir ji parodžiau savo 

■ yisi pasigrožėjo.svedziąmą.
Asz^gį pridūriau:

z 4
&

Asz manau, kad tai dar- fcT « • ' v" *' ’ • 4bat^didelio 4ailininko. 

diddma svoeziu. 
lt 

"t

> _ \ A _ 4

^didelio dailininko.
Tokios nuoriionos laikėsi ir

liet asz niekaip nėghliū 
suprasti, kaip tas viskas atsi-

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimut

ežias nuo neezystumo kraujo. AUl’
1

negydau. Dr. Koler kalba Lenkinta! 
ir Rustazkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig K
vakare. Nedaliomis iki 2-v, popiet

ligas trumpam laike ir nereikės trotyt darbo laika.
Mušu ofise rahdasi naujausios maudos daktariszkos 

masžinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yrą reika- 
* lingas kožnani daktariszkam oifisė. Pirmas atsilankymas 
j in musu, ofisą yra dykai.

fe WASSERMAN 1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Ncdelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per pttczta, pribukto 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

j
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Tr Žinios Vietines
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— North Mahanoy kasyklos 
buna taisomos ir pagerinamos 

Teip-gi intaisys nauja 
“loderi.”

I

— Kūnas Mikolo Timkaus 
isz Bukmautes, kuris prigėrė 
senam bruste, likos 
petnycziojc.

surastas

visur.
elektrikini “loderi.” Prie Hu
mane Grove, ejnant ant kapi
niu kompanijo už keliu dienu 
pradės “stripyt” 
szunes žemes.

Lietuviu Dienai praėjus.
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Liquor 
saliuuin-

Szcnadorio
per

angį i isz vir- 
Badai toje vie

toje randasi puiki gysla ang
lies.

— Pennsylvanijos 
Dealers davė žinia
kams idant iszpirktu savo mė
nesinius laisnus (dydesniuosia 
miestuosiu,) nes saliuninku su- 
sivienyjimas ketina kovoti 
pricszais prohibicijc tvirtinda
mi, jog invedimas prohibicijos 
prieszinasi konstitucijos tie
soms szio sklypo.

— Szeszi vyrai važiuodami 
automobilium isz
in Lakeside, likos trenkti 
Lehigh Valles truki arti Berry 
Junction. Sužeisti yra: W. 
Keipc, B. Brogan, F. Boleskis, 
J. Lakomas, J. White ir Jonas 
Moseviczius. Visi likos atga
benti in Mahanoju, kur dakta
ras Dumi, apžiurėjas ligonius, 
nekuriuos mtsiunte namo o ki
tus in ligonbute.

— “Saules” 
Franas W. Baczkauskas su sa
vo paezia ir dukrele iszvažiavo 
ant vakacijos in Atlantic City 
ir Philadelphia.

— Visi tiejei

Sužeisti yra:

o
redaktorius p.

Sa

ti z

kareiviai ku
rie tarnavo Dedei Šamui ir ne- i
turi amerikoniszku popieru, ga 
Ii juosius aplaikyt be jokio er« 
gelio pagal valdžios nuspren
dimą. Ant aplaikymo popie
ru, reikia nusivežt in Pottsvil
le, du lindintojus kurie jin pa- 
žinsta, teip-gi nusivežt su
vim paliuosavima ( discharge) 
nuo vaisko ir aplaikys pilnas 
popieras. Vietoje paprastos mo 
kesties 4 doleriu užmokės
popieras tiktai du dolerius. Ap 
likantai pirina turi susineszt 
su prokuratorium Walton 
Pottsvilles suda. 
kite visi kareiviai 
progos likti 
u kęsai s.

— Per Lietuviu Diena 3,208 
tikietu buvo parduota ant Re- 
dingo geležkelio in Lakeside.

— Mahanojaus paūžtas aplai 
ke randaviszka paliepimu, kad 
gal priiminėti orderius ant vi
sokiu valgomu tavom ka buvo 
pasilikia del kariumenes laike « i w • • • • « • M . a

in
Ras i naudo- 
isz tosios 

amerikoniszkais

Norintieji ka pirkti 
apie

kares, 
arba dasižinoti dauginus 
szita pardavima tegul atsiszau 
kia ant paczto.

— Praeita Subatos ryta, ant 
Readingo geležinkelio arti Kol 
so peczes likos atrastas kūnas 
Jono Melanausko kuris gyveno 
Shenandorj po No. 
St. Kokiu badu 
vaikinas likos 
nežinoma bet yra sakyta kad 
iszpuole isz treino ar 
ir nupuolė nuo freito. 
buvo 16 m. senumo lenkas.

— Penki vyrai, visi isz She- 
nandorio ka tik iszsigialbejo 
nuo smerties, važiuojant auto
mobiliu per Lehigh Valles ge
ležinkeli netoli 
viszku kapiniu, 
donis, Feliksas 
das Lagonis, < 
ežia ir 
dideliu automobiliu ant Lietu
viu Dienos in Lakeside ir kada 
užvažiavo ant geležinkelio li
kos intraukti per darbini tru
ki. Visi vyrai likos atvežti in 
Mahanoju kur buvo peržiureti 

Badonis likos 
nuvež-

332 Market 
nelaimingas 

užmusztas tai

važiavo
Jisai

nauju Lietu-
Petras Ba-

Palokas, Bla- 
Juozas Maravi- 

Jonas White važiavo

per daktarus.
sunkiausia sužeistus ir ------*
tas in Ashlando ligonbuti o 
kiti vyrai patys nusidavė na
mon in Shenandori.

— Simus p. Adolfo Gudavi- 
, kuris 
atlanko

> > •

Filadelfijos 
gimines, 

teip-gi redyste “Saules.

cziaiiH isz
lankosi pas

r

szimet buvau Lietuviu 
Ir kur-gi 

Nepraleidžiu

Ir
Dienoje Lake sidę.
žmogus nebusi.
ne vienu metu ir jai sveikas
sulauksiu ir kitu mot trauksiu 
su miniomis žmonių kaip Lie
tuvoje in atlaidus.

Gerai tenai!
tyru oru, pasigeri gražiais 
gamtos vaizdeliais, pasivažinc- 

iszsimaudai, skaniai 
pasiinatai 

pažinstamais

Pakvėpuoji
oru,

ji laiveliu, 
giraitėje pavalgai
su giminėmis, ^.<......^...1.^, 
kuriu nekarta po keletą metu 
būni nesuejes.

Prie to da aeziui komiteto 
pasidarbavimui 
koncerto, prakalbu, pamatai in 
vairiu žaislu prisijuoki lyg so- 
cziai, na ir vol in juoda kasdie
nini darba gryžti lyg 
naujai užgimęs žmogus.

Kaip praėjusiais metais taip 
ir szimet Lietuviu diena prasi
dėjo pamaldomis, 
maldas 
parapijos 
sake kun. J. Valaitis.

pasiklausai

rodos

Laike pa- 
Mahanojaus lietuviu 

pamokslu 
Giedojo 

per miszias Mahanojaus cho
ras.

Koncertas ir prakalbos pra
sidėjo 1 vai.

kunigas,

p. K. Czes- 
Ekzckutyvio Lietuviu

eiles

Kalbėjo Maha
nojaus kunigas ir 
nulis.
Komiteto Sekretorius, neseniai
gryžes isz Paryžiaus. Nurodė 
sziuos Lietuvos svarbiausius 
uždavinius būtent: a) stipriijį- 
ma Lietuvos apgynėju 
nuo svetimu užpuoliku.

b) rėmimas L. R. Kryžiaus
c) siuntimas Lietuviu auku 

o ypatingai drabužiu 
maisto, ka Lietuvoje nega
lima gauti ne pinigu.

Iszneszta rezoliucija praszanti 
Suv. Valstija 
materijale ir
Vienas isz klausytoju buvo 
prieszingas tai rezoliucijai.

Koncerte dalyvavo 
nejaus lietuviu choras ir 
nuo p. W. D. Boczkausko dova
nu vertes $25.00 Girardvilles 
choras gavo nuo p. W. D. Bocz
kausko $5.00 pinigais; p-le Ma 
rijona Budrevicziute 
padainavima gavo 

dalyvavusiųjų
$5.00 ir vienai merginai isz 
Newark, N. J. už solo p. W. D. 
Boczkauskas paskyrė $5.00 bet 
kadangi po padainavimui jos 
kasžin kur nulėkė ir jokiu bil
du josios nebuvo galima su
rasti; tai toji penkine liko ati
duota vyrams isz Mahanojaus 

su vyrais 
Lietuviai isz 

base-

1SZ

ir

teikti Lietuvai
morale pagclba.

klausytoju

Maha-
gavo

už solo 
nuo vieno 

koncerte 
merginai

už virves traukimą 
isz Coal Dale.
Mahanojaus iszlosze ir 
ball ir gavo dovana $15 vertes.

Rengimu Lietuviu dienos ir 
visame darbo daugiausiai dar* 
bavosi Mahanojaus lietuviu 
choras, Gedemino kliubas, Szv. 
Magdalenos draugyste 
Fondas;
Fondo 132 skyrius ir 
vilios Tautos Fondo skyrius ir 
sziaip keletą veikliu asmenų.

Daugelis ypatingaisiais mo 
tais pastebėjo, ir vienas kito 
klausinėjo matydami, kad kiek 
viena meta vis tie patys žmo
nes iszsijuose dirba.
kiti 1 Kitos draugystes. Ar jie 
nenori gelbėti Lietuvos?
šoki atsakymai duodavosi gir
dėti kuriu czion neminėsiu tik 
tiek pažymėsiu, kad visi jie 
buvo pasmerkenti ir pamokan
ti tokias draugijas ir pavienius

Mahanojaus

ir T.
Shenandoah Tautos 

Girard-

Kur-gi

Vi

• 4

asmenis, kurio galėdami neno
ri prisidėti prie atstatymo sa
vo tėvynes.

Ypatingai visur buvo girdė
ti pasipiktinimas isz lietuviu 
motinu mergaieziu — kurioms 
garbingo lietuvaites vardo no- 
norccziau suteikti czion. Kada 
juju senos moeziutos prakai- 
tuodamos dirbo prie baru Lie
tuvos naudai, nebuvo matytis 
jaunu merginu iszskyrus mažo 
skaitliaus, kurios butu parda
vinėję tags, vėliavėlės etc. Už
klaustas komitetas dulko taip 
mažai merginu pardavinėja, at 
sake, kad negalėjo gauti.

musu lietuvai-

ja ta varda.

lietuvaites kaip 
skaudžiai pate

Geda tikrai 
tems! Gaila tik kad jos neszio

O ir kaip dirba 
juju sesutes sziandien Lietu
voje.

Czion-gi 
vienas labai 
mijo, iszsitepe nosis, insikande
chewing-gumia stovi kaip ant 
parsidavimo ir kas nikeli dau
giau pasiūlius su tuo ir 
ant ice-cream 
krumi. ” 
cziau su tokia nuomone, 
vis-gi reikia prisipažinti

y
žinoma,

nuomone

li e tu r i 
kas joms tinka

y

visuomenes la-
lr net svetimtaueziai

eina 
arba nor in pa- 

asz liesutik- 
bet 
kad

daugelis isz musu lictuvaicziu 
nežino no kas jos yra 
ne supratmio
kas ne, juo labiau nesupranta 
jokio veikimo 
bui.
stebėjosi kad Lietuviu dienoje 
dirbaneziu 
maža sau jale!
bes ne tik nepriduoda, bet pa
žemina.

Antras nemalonus inspudis, 
tai atsisakymas kaip kuriu niu 
su lietuviu užsimokėti 10c. jn- 
žangos. Geriau tokiam pasi
rodo, pasilikti kiaule ir lyst 
pro užtvara in svetima darža 
negii duoti inžangos 10c. 
si rodo kas kuo yra.

Aiszkiai-gi paraszyta inžan- 
ga 40c. ir tie pipirai, juk ne 
kam kitam tik Lįotuyop labui. 

t

Negerai taip pat daro be ko
miteto žinios darydami už
drausta paszalini bizni parke. 
Juk tai vėl skriauda Lietuvai. 
Bet palauksime, gal jie patai
sys savo klaidas sauvaliai.

Sziaip-gi vis-gi inspudis in 
Lietuviu dienos yra . malonus 
(jautėsi visu užganedinimas.) 
Ir visu noras kad lietuviu die- t
noj Rugp. 15-ta butu apvaiksz 
cziojama visados ir kad Atei- 
naneziuose metuose, nebus vie
tos ir sziems nemaloniems in- I
spudžiams jau ne bus vietos, ir 
matysime daugiau pajiegu 
prie Lietuviu dienos rengimo.

Nauda tikimos nebus mažes
ne už praėjusiu.
kimes tuojaus pamatyti 
raszcziuosia.

rengėjams, darbinin
kams ir pritarėjams 

Mainorvs.

lictuvaicziu tiktai
Ir tai joms gar

zangos.

daugiau

Garbe

Pa

Atskaita ti
ki ik-

DEL SUSIŽINOJIMO 
SU LIETUVA.

Tiesioginiu keliu susižinoti su Lie- 
Kada bus 

galima, apie tai tuojaus bus Naujlo- 
Dabar laiszkaį. gU-

tuva kolkas dar negalima.

nose pranoszta, Dabar lalnzkaL gu
lima siuąti giminėms Lietuvoj, ir isz 
ten lalszkus gauti, tik aplinkihin keliu 
būtent, per Lietuvos atstovybe Dani
joj. Sztal kaip: paraszytas laiszkas 
reikia induti konvertan ir užadrosuoti 
(liotuviszkai) kam Ir kur Lietuvoj 
laiszkas siuneziamas, tik ncberaszyti 
“Russia” kaip pirmiau buvo daroma 
bet tiesiai Lithuania.

Paczte reikia nusipirkti už 6 centus 
tam tikra tarptautini paczto ženkleli, 
vadinama Internatinal Coupon. Ta ku
poną Ir užadresuota giminėms laiszka 
reikia indoti in antra, kiek didesni 
konverta, užklijuoti ji, užlipinti mar
ke už 5 centus ir padėti szltoki adre-

Mr. Jugis Savickis, Box 214, Co
penhagen, Denmark.

Savickis yra lietuviu ingaliotinis 
Pasiusta jo adresu laiszka 

jis isz ten pasius in Lietuva, kaip už
adresuota.

sa:

Danijoj.

Tuo paežiu keliu gauna-7 
mi in ežia laiszkai isz Lietuvos.

(to 65)

’ r ' ’ V .t 1 •

■ ’ j / v .* '

_________ SAULE_______

Isz Lietuviszku kaimelu
' ............ M

Shamokin, Pa.— Eagle Silk 
kompanijo susitaiko su savo 
darbininkais ant sokaneziu isz- 

. ■» '' , i f.
lygu: 8 valandų darbo, 12% 
centu pakėlimo mokesties ir 
turės 13 darbininkp ant komi
teto kuris apsvarstys visokius 
nesupratimus.

Tasai straikas tesėsi poi\ 14 
sanvaiczĮu, o darbininkai nete
ko per tai apie $600,000. /Apie 
3500 darbininku straikavo Sza 
mokosia ir Kulpmonto.

— Tris vaikai insigavO in 
skiepą kuriamo radosi daug 
guzutes ir raugytu agurku. Iž- 
geria pusėtinai' guzutes, užval
gė agurku ir įpirtinai apsirgo. 
Kada juosius užtiko pusgy
vius, likos paszaukti daktarai 
kuriems pasiseko juos atgaivyt 
po penkių valandų darbo.

Valdžios Informacijos B juras, 
kuriame viską galima 

dažinoti.

Scranton Community 
formacijos Biuras. ■ randas 
Adams AvenUc,

kur yra Valstijos Satnil^nfo ‘ kamba
riai.

Biuro tikslas yra sztal koks:
1. Atsakyti ir iszaiszkinti visus už

klausimus kaip tu, kurio atsilanko in 
Scrantona išz kitur, taip ię tu kurie 
ežia gyvena.
kio informacijų suteikti, jos bus 
teiktos vėliau arba bus patarama kur 
reikia kreiptis, kad geriausiai apie 
savo reikalą sužinoti.

2. Tnvairlais budais padėti naujai 
atėjusiems ir 
apsigyventi. To biuro darblnnlkal 
maloniai sutiks ant geležkelia stoties 
isz kur kitur atkeliavusius ir piiesto 
nožlnanczius.

3. Duoti patarimu nežinantiems mu
su instatymu iškalbos. Pas mus dir
ba žmones, kurio supranta sekanczlas 
kalbas: IJefiivlszkn Lenklszka Sla- 
voklszka, Ruąiszka, Uhro-Rusiszka ir 
Ukrainu. Kuomet biurui roikes dau
giau darbininku bus surasta daugiau 
žmonių ir tokiu kurio moka kitas kak

Dabar jei reikia yrh kvicczia- 
ml tuos noriai yortcjal, kurio supran
ta svetimas kalbas, jei yra tam reika
las.

4. Padėti ncpillecziams iszsiimti pi
lietybes poperus.

5. Suteikti savo darbininku patara- 
vima kiekvienam, kuris tokio patarna
vimo Jioszko. j

Valdžios In- 
ant 116 

(3 kambarys, 
antru lubu,) C„-& S/ j^amuofici, ten pat t /M f im Ju.. Ji *4 i

ant

Jei bus galima iszsy- 
su-

norintiems Scran tone 
To biuro

bas.

WILLIAM C. JAMES j
------Kandidatas ant-------

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto.
Praszo juso balso ir intekmes.

A

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas aut

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai jin patvirtina 
.......

Advokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen,
Prezidentas. Kasijorius.

M. II. Moyer, Sekretorius.

James A. Noockcr,

ROBERT E. JENKINS
Kandidatas ant 

COUNTY. CONTROLLER 
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo jušo balso ir intekmes.

NniijiiH Igzradlmns del plnukn.
11 ........

Dekavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gi sulaikė'puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan ty. 
Pasakykite kttomp tautoms, 
kite pas: ■

6. Padėti ypatiszkaf tuouo dalykuose 1 
kuriuose negaliama gauti pagalbos
kitose instaigose. Jei bus kvicczimi,

mus.

padėti tiems, 
gliszkal.

inusu darbininkai apsilankys in na-

7. Veikti iszvien su visomis socialo. 
mis ir valdiszkomis instaigomis, kad 

kurie nesuprantu an-

Dabar Biuras yra atviras nuo 9 vaf. 
isz ryto iki 6 vai. vakarp.

Panodcliais ir suimtomis iki 9 vai. 
vakaro.

Visokie patarimai kad Biurą page
rinti bus maloniai priimti.

UŽ .PATARNAVIMA NIEKO
IMAMA. , > . j.i.-)

NE-

»

- Bolszeviku 
Niekas nesto-

Visi 
Szventems

ISZ RUSIJOS.
d 

z , . -|ri-/- irr

UŽVENTIS.
ežia nėgirdoti. ’
ja in raudonąja armija, 
supranta pavoju.
ežia buvo parvežė lietuviu ka
reiviu, kuPie daug papasakojo 
apie narsiaja musu kariuome
ne. Jaunimas sužavėtas ren
giasi savonoriais stoti in lietu
viu pulkus.

SZARKENAI, — Balandžio 
16 diena - czionai buvo mitin
gas. Bolszeviku agentai gra
žiais žodžiais stengėsi kalbinti 
žmonos in savo puse,j bet nie
kas ju neklause, gerai žinoda-
mi ju praeities darbus.

Žmones laukia, kad susitvar
kys valdžios s organai, ne 
Sziauliu Apskriczio Komitetas 
duoda insakymu^ visam aps- 
krieziui prieszihgus valdžiai ir

valdžios

bolszevi-
Isz Centro valdžios jo-

patai kau janeziu s 
kams.
kiu nurodymu neturi.
I į A V' 1 ■'     1 ■ '*       —

PRASARGAf Visus lalszkus o ir 
piningus in iszloilst.uvė “Saule” rclko 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Boczkonskl-Co. Mrtlmnoy City, l’a.

i Y*' *
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
V .S • ‘ / I ' * , ,

Szitas 
Fonografas

PATHSStebėtinas f

ir 1 dubel tavas
rekordas tiktai $95

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. 
Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysimo 
in juso narna ant iszbandymo.

GUINANS

Turi

J 201 W. Centre Str. 
Mahanoy City, Pa.

Informacijas dykai.
. Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics, 
St a. W. Brooklyn, N. Y.

UNION 
[NATIONAL 
I BANK J

MAHANOr
CITY

■

Capitol Stock $125,000.00 • 
Surplus & Profits $400,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudCtu piningu. Procentą pri
dedam prie jusu piningu 1-ma 
dieha Sausio ir Liepos mene- 
nuoso, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryto lig 12 vai.

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasleriua.
R. T. EDWARDS. Vice_Kaa.

P. J. MULDDWNEY
KONTRAKTORIUS

ą'< <

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City !

Duodu preke ant visokiu < 
darbu kas-link pastatimo }
nauju namu ir pataisinimu. į 
Atsakantis darbas per gerus < 
darbininkus. <

Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, tali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per etubaa 
su musų nauju išradimu. Atsftaukit tik 
laiškui URSUS REMEDY C0.,

Dep.l.

gali uždirbti 
iidamipcr at 
i, __

URSUS REMEDY C0
180 N. WELLS lt., Dtp? B. CHICAGO, ILL.

M
*1 *» J

W. TRASKAUSKAS

. PIRMUTINIS lietuviszkas 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numirusiu, Papamdc 
automobilius, rlglnus fr vežimus de*z 
laldotuviu, kriksztlnlu, paslvažinejluM 
ir t.t Krausto dalgtus Ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa

<* * * •* * * * *< «■ * MB «■> W <■ <11— —>* ‘

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720 

Dr. . E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Llki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

.mH — — — — — —— — — 1— — — — — — <

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

biznije arba duoda rodą kur geriausia Investyti tavo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama 
vima kuri prigelbsti. Padaro prietcli kuris gal but Jumi> 
reikalingas. _

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA

— DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

t

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinttn, Treaa.
J. H. Gnrrahan, Attorney W.F. Ryukewicz A. Danisewici M. G ar u la

P. C. Fenton T. G. 1forusby
r

MB—gy—* .L'J*. D -,171 "L .. ■- m—»r> jHųi t ■■ i I — 'H HM

Augštos vertės Gramafonas
Tiktai $19.50.

i

I

CONS O LA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo* kaip: COLUMBIA, 
VICTROLA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau" 
tuvSse parduodami už dubcltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pafito Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS
31 East 112tli Street

Vaidelota
1 ’ ■111   ■ "I1 ■■ ■—     111

Tn
7

ry

f d
r
y
*

5

Chicago, I1L

Apysaka isz Lietuviu benoves Gyvenimo 
tu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

coeocceocooccoeoeogcc^

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma

4

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS ) LIETUVĄ
ir gvarantuoja '

Norinčius gauti prekes pinigiį ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
14 b Washington Street, New York, N, Y.

I
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‘Slaptybe Antarabio” Apysft'ca 1SZ gyvenimo Francuzu F'j"*** eauigiuuiu 2h7j.uMaj.lu. l’refce Hbr. W. D. Bocaowahl C<.

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
BOŽ jlMRlaplu- preke 85c. VT. D. Hocakowaki-Co. lahanor CJtjr, Vs.

ga Lietuvoje*

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

0or. Main and Cehtre Street
SHENANDOAH, ?A.

Naujas Lietuviszkas Graboriui

1 Kaži s Rėklaitis
Ule W. BPRUOE ST.

MAHANOY CITY, PA.

i

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...Sn Lalvakorcztu Skyrium^.

P. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and ( arson Sf„_S._S«__-_' 
Tai yra vienatine Banka kuri

Pittsburgh, Ta. 
1 senei žinoma 

Lietuviams. Banka talpinasl savam name kup
rio verte iszncsa apie $150.000 ir vartoja 
mo laiko apio milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą 
in visės dalis svieto.
Užlaiko Notarljialna kancelarlja del padirbimo 
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu roikalin- 

Užrubežinis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karollaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo.

szo

UŽ sutapintus 
Slunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.
!•
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