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ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS. » *

ISZ VISU SZAL1Uj LAIVAS SU GENEROLU PERSHINGU UŽPLAUKĖ ANT AKMENŲ. •Valdže surinko 4 milijonus do
leriu nog ateiviu kure sugry

žo atgal.
New 5 ork. — Vietinis (’ils

iom House surinko keturis mill 
nog iszke- 

i svetim- 
radosi ir 

Pagal Gold- 
pripažinoma, tai tieje 

atei-

Paslėpė czeveryke 35 dolerius, 
atrado po keliu menesiu.

Hazelton, Pa. — Keli mene- jonus doleriu taksu i
1 rbonas liaujeneziu in Europagiai adgal Liudvikas 

paslėpė czeveryke 3.5 
ir visai apie juosius 
ir tik tada surado kada pradė
jo juos pataisinet. Pinigai 
buvo gerai apiplyszia, bet da 
rodosi numeriai ir likos nusius
ti in W’ashngtonu ant permai- 
nimo ant nauju bumaszkii.
Spirinejo po ulyczia 3,875 do
lerius aukse apie kuri niekas 

nežinojo.
Pottsville, 

žmonių eidami ulyczia spirine- 
jow sena krepszuka, i 
mi jog jame randas apie keturi 
tukstanezei doleriu aukse. Pra- 
eigiai buvo tosios

dolerius taueziu, tei p kuriu 
I .(4 uviu.
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užmirszo daug
'mano 
taksai likos surinkti nuo
viii
muito

Pa. — Daugeli

Vyriausias
W. Kd-

sugražyti 
iszkeliavo in
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Italije nori 12 bilijonu doleriu 
atlyginimo.

Paryžius.— Italije pareika
lavo nog centraliszku vieszpa- 
tyseziu 60 bilijonu lyrų už ka
riszkas bledes laike švieti nes 

Toji suma lyginasikares. Toji suma lyginasi 
amerikoniszlcais piningais dau 
giau kaip dvyleka bilijonu 
doleriu. Lengvai pareikalaut 
bet ar tiek gaus, užejna klau
symas.

Rosijos gyventojai pasikeline- 
je prieszais bolszevlzma.
Vladyvostok.— Konia viso

je Rosijoj žmonis pradėjo pasi- 
kelinet prieszais bolszevizma 
ir juju velniszka valdžia. Dau
gel i uosia vietosią jau prasidė
jo sukylimai ant sulaužimo 
valdžios Lenino ir Trockio.

Kas diena kyla nauja d vase 
nauja viltis terp žmonių ir at- 
vyrai kovoje priesz lidlszcviz- 
ma.

Bolszevikai prižadėjo žmo
ni m gerove, iszdalinima viso 
turto, prižadėjo darŲininkanis 
trumpesnes valandas darbo ir 
negirdėtus smagumus, užtek
tinai maisto, didesnius uždar
bius, kaimuoeziams prižadėjo 
daugiau žemes ir viską ko sau 
geide, žodžiu, prižadėjo dangų, 
žeme ir rojų, bet tuju prižadė
jimu neiszpilde, o žmoniins 
akis atsidarė ir suprato, jog li
kos nemielaszi rd ingai 
tais.

Už keliu sanvaieziu gal isz- 
girsime apie nauja kruvina rc- 
voliucije kuri pcrvirszins vi
sas kitas revoliucijos sviete, o 
bus tai baisi skcrdvnc žmonių 
žydiszkos veisles.
Bolszevikai iszžude daktarus 

ir miniszkas.
Bolszevikai, 

kurie perkirto kelia tfcip Kije
vo o Berdiszevo,. .inąjggvo , iiiu- 

kuriame sudegino 
vietinia ligonbutia, nužudo 600 
sužeistu kareiviu, visus dakta
rais ir miniszkas, kurios da- 
žiurinejo sužeistus ir ligonius.

Ludze, arti Petrogrado, kai- 
muocziai susiorganizavo jo in 
“žalia armija“ ir pradėjo už- 
klupinet ant bolszeviku, kuriu 
baisei nekenezia
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neteisingai, 
virszininkas 

wards, pasuke, jog valdže turės 
vi>us tuos pinigus 
žmoniins, kurie 
savo tevvnes. 

■> •'

Daug žmonių mirszta nog vė
žio ligos.

W ashington, I). C.
i parodo, buk 

pra’eita meta Amerike mirė 
žio ligos suvirszum szimta tuk 
taneziu žmonių. Sziadien 
žmonių serga aut tosios ligos 
daugiau kaip puse miljoiio 
žmonių. Vėžio liga galima 
iszgydyti, jeigu bus pagauta iii 
laika.
Apsakineje baisybes bolszeviku 

Sibcrijoj.
San l’Taneisco, (’ai.— 

diena sugryžo isz Siberijos pa
na Lin ija Staviiiskiule,, 
17 metine lenko ant laivo Great 

Mmginos levas li

neinaii) da-1rjsz|<a s(at išlika

nuomones. ■ . . . . ’ U
jog kas tokis krepsziuka tyczia
jszkimszo ir pamėtė ant uliezios 
idant kokis kvailys jin pakial- 

Bet kitaip sau taji dalyku 
perstate T. Sterner ir W illiam 
Cordon, tiejei vyrai praeidami 
isz akyvumo pakele krepsziuka 
o atydare jin, rado jame 3,875 

gerai

tu.

I

paspirdavo, 
pinigais ir 
muks Loc-

doleriu aukse suvyniota 
in popiera, todėl ne skambėjo, 
kada jin kožnas 
Abudu pasidalino 
Jauke ar kas ne
ninkas pinigu Richard Scheier 
isz Orwigsburgo kada pirbuvo 
namon, neteko pinigu ir leido
si automobilium adgal jeszkoti 
pamestu pinigu.. Surado su ra
dėjus kurie"jam pinigus sugra
žino, o už juju teisingysta apdo 
vanojo kožna su penkesde 
szimts doleriais.

Visas juju turtas sudege 
pecznije.

Shamokin, Pa. — Iszvažiįlo
dami, su automobiliam, Tamo- 
szius Schwepponheisser 
ežia, nenorėdami 
savim 
cziaus

kožnn su

su pa
pusi vm t i su 

inde jo in pe-pimgu, 
hleszinia (kur randasi 

pelenai) keturis szimtus dole
riu, kuriuos czedino ant juodos 
valandos.

Kada sugryžo namon, užmir- 
Ant ry- 

gaspadine užkure gera 
ngni, po kokiam laikui atsimi
nė apie pinigus. Su klyksmu 
priszoko prie pecziaus, bot bu- 
maszkas persimaino ant juodu 
•— nes apdegė teip, jog juju ne

vi ssas 
metu 
Kada 

banke pi

szo iszyrnti pinigus, 
tojaus

galima buvo pažinti ir 
czedymas, nog daugeliu 
dingo trumpam laike.
žmonis susipras, jog

<*>

susipras, jo 
jngai saugausi?
Nedave szliubo kad nuoteka 

buvo pusnuoge.
New Orleans, La. 

kas szliubas likos sutrukdytas 
keturias valandas
Szv. Ludviko, už tai kad nuota
ka buvo pasirėdžius pusnuogei 
o kunigas 
mas žiūrėt ant tokios jaunamai* 
tęs atsisakė duoti szliubo, liep
damas jai nuvažiuoti namon ir 
pasirėdyti prigulinezei. 
nigas paliepė zakristijonui

- Ponis/.-

katedroje

žmonių.

puse
Vėžio liga

Antoine negaleda-

K u- 
v uz- 

gesyti visus žiburius idant žmo
nis nematytu tosios gėdingos 
panaites.
Maistas vis brangsta ypatingai 

cukrus.
Washington, D. C. — Apri- 

liaus menesije maistas pabran
go daugiau ant treczio procen
to, ypatingai cukrus, miltai

Nog

— Dakta

ve-

Ana

jauna

Northern.
kos nužudintas per bolszevikus

K I
,. 1..

motina papilde savžudinsta isz 
sarmatos jo 
per kareivius ir pati Lucije 
apsisaugojo 
žvėrių.

O‘ likos subjaurinta 
ne

loju szetoniszku 
Mergina atrado ameri- 

koniszkas kariszkas iždininkas
Gorge Kichley, priymdamas jia 
ja už savo dukteria ir atvež na
mon in Kxeter,

iszklause josios 
apsakymu apie bolszevikiszkas 
bjaurybes, net apsiverkt?.
Nužudyta motere surasta be 

galvos upeje.
Saint Joseph, Mo. — 
Contrary likos isztrauktas kū
nas nužudytos moteries be gal
vos o kūnas likos baisei suba
dytus peiliu.
sios nuomones, jog motere likos 
nužudyta per kokius iszgamus, 
nes pirmiausia likos žveriszkai 
subjaurinta, o idant josios nie
kas nepažintu nupjovė jai gal- 

' Valdže jau užėjo ant ped- 
sakio žudintoju jau vieiia 
a resztavojo.
Iszvež 300 Jęiniecziu in tevynia 

ant palaidojimo.
Columbus, Ohio. — Visi mi

rusio kinezikai 
dvideszimts penki

m
I! • • ’l(‘J<‘I,fH

va.

Kalifornija
kurie

Kada generolas Pershingas plauki1 in Panamos kanalu laivas Northern Pacific ant IKu-
rio plauke, užėjo ant akmenų artioje Samu Juan, Porto Riko. Kili laivai atplaukė in pagialba 
ir nutraukė laiva nuo akmenų.

Norėjo parduot savo dukteria 
ant licitacijos.

Greensburg, Pa. — Gauja in- 
kaitusiu nog arielkos susirinko 
vienam name pas slavoka, ku
ris norėdamas palinksmint 
v o “

AKYVA GROMATA ISZ 
LIETUVOS.

sa-
surengė licitaci-

In Lietuva sunku gautis. — 
Liubavo bažnyczia sudege.

— Baisybes laike kares.

labai* jau sziek tiek iszsislate.
Daug szitas karas ir 

bledes padare.
kiecziai, tai kad ome visa im
ti: mesa, grūdas paszara ir vi- 

ka tik rado geresnio ieivo- 
N’isztos 

taip
Sunku buvo tada 

kul-

mums
Kat užėjo vo-

Isz vokirc/'ii 
buk 

va padare pirklybos 
dabar

pristatys Lietuvai 
tukstanezins

bratkus“
je ant kurios pastate savo loc- 
na kūdiki — 12 metu dukrelių. 
Licitacije buvo gana 
nes kandidatu ant 
atsirado kaip iszalkusiu vilku 
ir kad ne butu insimaiszia ge
ri kaimynai tai mergaite butu 
parduota, 
tavojo.

Jeigu tokie dalykai pradeda 
atsitikt czionais lasvam sklypia 
tai geriau nusiusti laisva stovy- 
la adgal in Europa, arba geriau 
tokius kupcziiis iszvaryti adgal 
isz kur pribuvo.
Szliubai ir persiskyrimai auga 

Chicage.
Chicago. — Pagal miesto sta

tistika, tai szi menesi likos iž- 
duota laisnu del 
3289 poroms.

kars/.ta 
mergaites

Nelaba, tęva aresz-

apsivedimo 
Tame paežiam 

menes i je sūdai perskyrė 848 
negalėjo sutiktporas, kurie 

terp saves.
szeszkai bijojo

rr

Mete 1917, kada 
kariuomenes, 

likos iszduota laisnu del 6175 
poru vienam menesije.

PRANESZIMAS.
Spaustuvninku straikas Kaune.

Generalis profesioniniu 
straikas nepasiseke.

W’ashington, D. C.—
vos Atstovybe Amerikoje yra 
gavusi Birželio 18 diena isz 
Kauno per Londoną tokia 
tos“
“Kaune tebesitesia spaustuv- 

ninku straikas ekonominiais ir

Lietu-

kablegrama:
“Ei

• ’ politiniais reikalavimais. Kau-
no profesionines sąjungos norė
jo daryti politine akcija ir pa
skelbt Birželio 15 diena genera- 
li straika teeziau tat nepavyko 
del žmonių tautinio susiprati-

Isz upes mo, kadangi straiko vadu tarpe 
daug svetimtaneziu nemokan- 
i’ziu lietuviszkąi ir prieszingu 
Lietuvos valstybei. Straiko or
ganizatoriai, o ju tąrRQ,keli ne
seniai gavi? amnestija suimti. 
Sziaip viskas ramu. Naujas Mi- 
nisteriu Kabinetas dar nesusi
darė. Manoma, jog susidarys 

Kl'ikszcz io n i u dem ok ratu,
Socialistu liaudininku ir Valsr 
tie'cziu Sąjungos.
Kursai yra pabaigė su pilnu pa 
sisekimu pinnaji semestrą. Bu
vo 508 klausytojai, ju tarpe 168 

Lektorių buvo 25.
Naujas semestras prasidės rug
sėjo mėnesyj.

Palicije yra to-

žadintojų

cukrus, 
bulves ir kiti dalykai, 
sausio maistas pabrango dau
giau kaip 20
doleris vis eina mažyn nes szia
dien turi vertes apie 64 centus.

Drapanos atpigs ženki y vai
szia žiema, nes audiniezios nu
tarė numažyt prekes ant visu 
audimu pusiau, nes vilnos keti- San Francisko isz kur gabens

procentas. li

na atpigti 50 procentas, pagal

isz

Auksztieji

moterys.

Spring- 
isz Ma

jus mano tetule, 
tetiene bueziuoda-

nesuskajtomus kartus

Raszvta A. K. isz 
field, Ohio nog A. J. 
riampoles. 
sesytes ir 
mas po
Jiisus veidelius linkėdamas vi 
so gero ir sekimosi jusu 
nimo dienose. I” 
tai apkabinęs bucziuocziau jus 

dabar budhmi 
vieni nuo kitu 
d žiu pas įkalbę tu 

Tad

gyve-
Kad galeeziau

bet atskirti
’ negalime 

pasidalinti
nors per 

pas ika 1- 
i'aila, kad negalima 

jame iszlieti to viso, ka mano 
daug butu 

Kaip jau daug 
metu praslinko nuo to laiko 
kada jus skyrėtės 
ejdami,

mint imis.
szita maža laiszkuti 
besiu, bet g

szi rd is ja.uczia, o 
kas ras/.yti.

zo-

musu

verkiame 
g*

Atsi- 
kada 

at
nešy

;al ilgai nešimą
jį* taip atsitiko po 

kalbamėsvėl tik

nuo 
svietui* lengvesnio gy

venimo jieszkoti, o mes likome 
tėvynėj Lietuvoj vargti, 
menu gerai ta rytmeti, 
paskutini karta graudžiai 
sisveikindami 
jautėme kad 
tvsime. 
tiek metu
per maža laiszkuti, o kaip asz 
laukiu nuo jusu laiszku, kiek
viena diena parėjus isz gimna
zijos pirmiuusiai begil žiūrėti 
ar neutnesze laiszku bet veltui 
ir vėl apviltas gryžtu.

Dabar sziek tiek teks para
szyti ir žinių isz musu kr^szto 
ir bendrai isz Lietuvos,
minusiai paraszysin apie savo 
tėvelius, 
ir fotografija, gavo, už 
szi rd ingai, dėkoja.

gyventi,
Tada vargi-

Pir-

Jie nuo jusu laiszka 
kuria

Lietuva jau veda pirklybia su 
Vokietija.

Londonas. — 
szaltiniu daejna žinios, 
jau Lieuj
sutarti su Vokietija, ir 
Vokietija 
penkesdeszimts 
tonu augliu, už ka A'okietija 
aplaikys isz Lietuvos visokiu 
ukiszku produktu ir medžiu.

neiszpilde,

m .1
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varnos
sziaip

sa 
me neteko nei 
tiktai dar karve 
iszlaikeme.
gyventi pilna vokiecziu,
kos szvilpia oras pripildytas 
granatu spiegimo, o kaip ' iisai 
imdavo pulti vokieczius, baisu 
Imdavo ir klausyti: 
va i to ja n cz i u kare iv i u, 
būdavo nesmagu 
žeistus kareivius 
pluke kraujais, 
darni, pagelbos. Atsimenu vie
na gražu rytmeti, po karszto 
rnnszio, viena, kareivi, kurs gu 
Įėjo pas mus sužeistas, per
durtu, szonu ir prasze aplink 

“Brangus broliai 
atsitraukite nuo saules. Baisu 
gal jums klausyti szie žodžiai. 
Todėl daugiau apie tai 
szvsiu

stovincziu

czionais, kas 
metai, buna 

iszkasti isz kapiniu, juju kau
lai užpeczetyti blekiniuosia 
grabuosia ir buna siuneziami in 
tėvynė ant palaidojimo. Dabar
tės atėjo tasai laikas ir miru
se kinetikai buna siuneziami in

juosius in Kinus.

ti. Vileiszis.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Kares Departmentas.
Departmental pranesza, jog 

Su v. Valstijų Likvidacijos Ko
misija pabaigė savo užduoti, ir 
pristatydama savo paskutini 

Isz czionais raportą, buvo sulig Kares' Se-

i
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apgau-Užderejimai Francijoj geri.
Pa r v žius.—— 

gosi kad szia vasara turės ge
ra rugepjute, kviecziai iszrodo 
užganedinanezei.
kalauje kas metas
80 milijonus kvintalu, o turės 
atgabenti isz kitur tiktai 70 
milijonu kvintalu. Kares

Francije džinu-

Francije rei- 
suvirszum II

JI t
i

riksmas 
kaip 

sa- 
pa-

o
matant

kurie
gulėjo lauk-
j

kvintalu.
metuosia prikaldavo apie 1 40 
milijonu kvintalu.

Muzike per telegrafu Jtukstanti
myliu. i

Pirmutinis be- 
atsibuvo

Ii-

Warszava. —

Ž i tom i ra
■Ik

ne ra- 
Gal kada toliau teks 

paraszyti jei jums indomu tas 
kaip mes praleidome szia visa 
karo laika, tai praszau, atra- 
szyti o asz pasistengsiu ir apie 
tai szi ta paraszyti.

Kokia laime! 
raszyti szi laiszka, 
jusu laiszka,
ginui stveriuosi 
Tai dar tik 
nuo jusu, 
iszgirsti isz jusu 
Perskaitęs 
maseziau,

Bebaigiant 
ga.unu nuo 

su kokiu pasiil- 
ji skaityti,

antras 
kaip

laiszka s 
malonu szi ta 

gyvenimo, 
szi laiszka 

regiu
užsi- 

jus 
sunkaus

Vargas i
pas mus dabar
jau po lenkais.
na jie mus kaipo lietuvius, jau
du kart dare

vadinamu

nes

kratas jieszko 
rasztu ir

Pirmu kart,
vis taip 
ginklu.
krėtė, tai paėmė visus

tektinai

kaip 
geres

nius daigins ir staltieses ir už- 
iszgazdi ne pasiėmė 

tėti ir iszveže in Liubavu pa
laike pora dienu ir paleido bet 
paimt uju daigtu
Dabar po Velykų vėl buvo 
aresztave tėti ir iszveže in 
Vižaini, bet palaike para pa
leido.
pas mane atvažiuoti, nes 
tuvią sargybos stovi Gulbina- 
vo kaime, tai 
važiuoti reikia.
paskui tai dar 
sznipai skundžia, kad šit lietu
viais kokias tai sutartis

Te i p n a m i o tai d ar visi 
Tik jums dar gal ne- 

raszeiuc, kad mano teta 
G ureviezioue numirė, 
1916 metais. 7
nežiųoĮę, >kad Liubavo bažny^

negražino.

Todėl labai sunku ir 
lie-

norint ejti ar 
daleidimo, o 
v i šok i lenkai

da
ro.
sveiki.

J. 
rodos, 

Paskui jus dar

cziujper kąra sudege klebonija 
torn-či sudegė, 'bemaž ko netetp-gi sudege, *-bemaž kov

London.— 
dratinis koncertas 
Chehusforde, kuri girdėjo dau 
gelis ženklyvu iszradeju ir vi
si buvo užganėdinti nauju isz- 
bandymu. Įpąįnavo in bedra- 
tini aparatu /garsinga daini
ninke Madama Melb:r»v Bcdra- 
tines stotis Berline, Hagoje, 
Kristijanoj, Warszavoj ir Pa
ryžiuje ajszkei girdėjo taji 
koncertą, kurios balsas perėjo 
per orą daugiau kaip tūkstan
ti myliu.

ajszkei girdėjo

mi

Villa paliepė suszaudyt 
moterių už viena 

prasikaltelia.

300

Mexico City, Mex.— Ant pa
liepimo bandyto Villiaus, tris

j
^:l

į.

I

rodos 
vaikszcziojant . po 
ęlarbo gražiai pasirėdė, o asz... 
asz nusiminęs sėdžiu ir mas
tau apie savo atejti, matau jia 
tarsi, pro miglas baisi ji man 
atrodo, nežinia ar 
linu mokintis, ar 
tenkintis tuo 
iszmokau, o kaip norisi to
liau, toliau mokintis, 
riu dar vilti jumyse tikiuosi 
kad man padėsite, 
daug reiktu paraszyti 
trumpas laikas negalima jame 
viso iszpasakoti, 
daug dar paraszyti. 
baigdamas 
praszau kuogreieziausiai atra- 
szyti; o asz lauksiu, lauksiu, 
nuo jusu laiszko labai praszau 
kad a.praszytu ir sesutes Jaisz- 
ka noroeziau ir su jums pasi
dalinti mintimis. Szita laiszka 
siuneziu apdrausta (zakazna) 

gausite.
*mąno

ga lesiu to
gai jau teks 

k a iki toliai, 
kaip
y

bet tu-

Dar daug 
y bet

norocxi.au
Todėl

raszvti szi laiszka

tai gal greiėziau ji 
Tai sudiev, sudiev! 
brangiausieji.

-....................................................

lauksiu

♦---------------

Cukrus.
I * •

Praneszta isz New Orleans,
jog pirmas krovilnas cukraus 
isz Panamos Respublikos buvo 
gautas czionai, birželio l(td.

Vakaru Cukraus
San Pranciškoje, iszduoda 
mažinimą cukraus prekes nuo

Dirbtuve, 
su-

$26,30 in $25.00 už szimta sva-

szimtai moterių kurios slan
kiojo paskui pulką, likos su- 
szaudytos už prasi kaitimu vie-

Villa paėmė in 
kada

uos isz juju.
nelaisvia visas moteres 
sumusze viena isz randaviszku 
pulku terp Parral ir Jiminejo. 
Sustatė visas in glitą idant 
peržiūrėt ar terp juju nesiran
da koki vyrai pasivedi a iii mo
terius. Tame isz tarpo mote
rių viena paleido szuvi in Vil
la. Negalėdamas datyrti kat
ra isz juju szove, paliepė savo 
kareiviams suszaudyt visas ir 
tokiu budu a.tkerszino visoms 
už viena prasikaltelia.

I r v z ni s— *

100,000 paczto randasi 
Francijoj.

Sziadien Fran
cijoj randasi szimtas tukstan-
ęziu szmotoliu paczto isz Ame- 
riko-pagal isztirynejima Y. M. 
C, Ą; virszininku kuriu fran- 
cuziszkas pacztas neįszsiunti- 
nejo del adresavotu.
szimts procentas paczto likos 
siunstas del amerikoniszku ka
reiviu o likusius del franeuzu 

amerikoniszku kareiviu 
itž szirdinga

priėmimą ir atminima. Havro- 
jo randasi 40,000 visokiu pa
keliu, Breste, Borduksc, 
Najaire ir Cherborge teip-gi T 1 1 1 • • / 1 *

Valdže

Dvidc-

nog 
kaipo dovanas

St.

randasi tukstanezei visokiu 
pąkeliu ir gromatu.

TELEGRAMAI.
§ Londonderry, Irlandije. — 

Penki žmonis likos užmuszti, 
daug sužeisti, laike didelio su- 
iniszimo, kuris atsibuvo 1 czio
nais. Ne gana to, maisztinin- 
kai pradėjo padeginėti kromus.

§ San Francisco.— Czion 
buvo teip dideli karszczei, jog 
du žmonis kryto negyvais nog 
saules spinduliu.

§ Philadelphia.— Darbinin
kai prie geležinkeliu sustojo 
dirbti provindamiesi padidi
nimo mokesties.
sustraikavo.

§ Chicago.—

Apie 8,000

Terp baltųjų ir 
juodųjų atsibuvo maiszatis aut 
Indianos Avė., kuriame už- 
muszta viena palicijanta ir tris 
kitos ypatos. ,

§ Inkerman, Pa. —
Coal Co. kasvklosią likos už- 
mnszta du bosai ir bratismo-

Visi turi didelius szei-
I

Penu.

nas.
mvnas.

AKYVOS ŽINUTES.

B ra z i Ii jo j iszdirba kas me-
tas 10,500,000 poru czeveriku.

Texas pristato kas metas

duonkeptuveje
80 milijonu baczku aliejaus.

* Kožnoje
Londone kas motas iszkepa .70 
milijonu du svarintu kepeleliu 
duonos. -

O kad popiežius neaplei-
dže niekados savo gyvenimo 
Vatikane per tai turi maža isz- 
laida, Kas metas popiežius isz 
duoda ant saves suvirszum 500 
doleriu, (amerikoniszkais pini
gais) juit maisto, apredalo ir 
patalo. <

* Edwardas Manwaring isz 
Ann Arbor, Mich., turi szirioteli 
iszkeptos jautienos hog 1805 
meto, kuria laiko sidabriniam 
puodukije ant atminties savo

stengsis yviaui, siuntinius, pri- tannystoje amerikonįszkęje flo-
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> SAUKĖ
1

KAS GIRDĖT
Lietuvei negyvena del saves 

ne del savo vaiku, tiktai gyve- 
Pric Lietuviu, 

kaip prie darbsziu biteliu, 
maitinasi, visokį tranai nepai- 
sedami ant tuju biteliu,

Kada tosios 
biteles ne teks pajiegu, apleis 
jiaises tranai o ir locni juju 
vaikai, pa kirps sparnus ir bus 
po visam

Galvos visu pabals, o lietu
vyste nepasikels.

Czekni, Slavokai ir

na del kitu, 
prie

tik jiems gerai.
bile

Rusna- 
kai turi savo locnas sales ir di
delius mūrinius namus del te
atru ir susirinkimu o po apa- 
czia visokius sztorus, o Lietu
vei nieko ne turi, o ir taisės 
bažnytėlės pastatytas už kru
vina prakaitu ajriszei valdo. 
Neužilgio pareis
(o jau ir atėjo) jog tos i a baž- 
nyežiose uždraus 
tuviszkai!
rosi, jau uždraudže net vaikus

ir

tokia laikas

melstis lie-
Juk jau ant to va

♦ mokvti tautiszkos kalbos 
kunigus iszkele isz lietuviszku 
parapijų o ant juju vietų 
siuneziu ajriszius

o ant j u.) u

Ne drabužis žmogų dabina 
tiktai tas, su kuom kiszeniuje 
skambina.

y

Birželio 13, po pietų, persi
ūk vre su sziuom 
mieras Brazys, buvusis 
nvbos Lietuvninku 
ir dabar buvusis 
dienraszezio 
įlinkas
praejta ketvergą.

svietu Kazi- 
“ Vie- 

leidejas 
Vienybes“ 

iždi-

IJ 
4 4 

bendroves
Laidotuves atsibuvo

Sako, buk bolszevikine Bo
sijo, iszpaniszka influenza ir 
amerikoniszka prohibicije yra 
tai tikros sesutes. — Kaip 
greit gynie, taip greitai ir 
dings.

gyme,

Kaip girdėt, tai volei viena 
lietuviszka institucije sugrius. 
Tai vis lietuviszkai.

Piningus įlokite.
ko?
kite.

\’es ant
Nežiūrėkite, tiktai duo-

viskas kas czion darosi, tai 
Biznieriai tvėrė 

Tvėrė 
bile organizacije del biznio ir 
visokes draugavęs del biznio 
ir žodžiu, viskas del biznio.

Duokite Lietuvei piningus, 
o organizatorių kiszeniai pil
nesnį bus. Ba juju gerkles ne

ne gana

del biznio! 
parapijos del biznio!

prisotytos, del juju 
niekados!

Galime drasoi inspeti, jog 
už keliu metu bus blogi laikai 
isz priežasties kovos terp ka
pitalo ir darbo.
kožnam susilaikyti nog nerei
kalingu iždą v imu, kad nesibi
jotu atejties.

Patariame

Žmonelei džiaugėsi jog bai
me apie straika jau praėjo, 
nežino, jog da niekesni strai- 
kai užejs, negu kad butu tik
ros straikos. Kompanijos 
darbo neturės, ba turi piningu 
prisipylia invales, o darbinin
kui žmogui bus labai sunku.

h.......... i ■■■ ■

Nekanecz mokvtu reike bū
ti, tiktai žmogiszka protą rei
kė turėti.

o

visur

rankioja naujienas

tai jau 
susiorganizavoja 
tiktai užejtineja

grinezos,
ir nesza kam priguli už ka in- 
gija loska ir t bulvini medali 
nog to, katram nunosza.
ir toki paszlernekai yra reika
lingi ant svieto.

Juk

Norints visi kaip ant szunio
žiuri, bet nepaiso, 
duona, turi.

Jeigu viena centą

bile gera.

ant

daugiau 
iszduosi kaip uždirbsi, tai nie
kados turtingu nebusi ir 
senatvės nieko neturėsi

Kožnas žmogus turi apsiro- 
kuot gerai kiek turi iszleist pa

savo uždarbi, nes jeigu
daugiau iszduosi kaip uždirbi, 
tai jau gero nesusilauksi ir jau 
nesivadysi geni gaspadorium.

Be apsirokavimo niekas ne
gali gyventi. Tankiauso gaspa- 
dines turėdamos banka, 
ne savo kiszeniuje,
banko senio, kol dugnas nepa
sirodo, o jeigu ejnant gult, da 
kvotėriukas kiszeniuje pasilie
ka, tai negali užmigt, 
tas rupi del ko neiszdave ir ka.
rytojaus sulaukus už jin pirks.

Davadnas žmogus, apskaito, 
kiek jam reike ant 
kitokiu reikalu,
del bcreikalo cento neiszduo- 
da.

I) kiek tai turime tokiu varg 
szu, kurie paemia savo uždar
bi snbatoje, o jau panedelije 
ne turi ne cento.

nami- 
tiek isz to

ba jau

nainmiu ir 
foki niekadm

vi.
apie savo 

Jeigu pati isz-

i szsi saugotu 
papiktinimo.

visuomeniszko

Isz to galitt suprast, kokias 
turi būti tikri kutalikiszki“kutalikiszki“ 
laikraszczei, turi teisingai ra- 

vynioti in bovelnaszyti, o ne 
tokias klaidas, apie kurias net 
ir žvirblei tupėdami ant stogu 
czirpina, 
laikraszczei apie tai 
dit užtarauje už didžiausius 
raka liūs.

Ar-gi

o ežia katalikinei 
užtyli ir

Ir

už

galima paradyti to 
kins laikraszczius tikrais kata 
likiszkais ?”

xXeregis nog 
Motiejus Laughlin, 
Indianapoliuje, Indijanoj,

szviesybia po laimingai
Pirmiausia nore-

gimtos dienos 
gyvenantis 

30 
metu amžiaus, ana diena adga-
vo 
operacijai.
jo pamatyti savo motina ku
rios nog gyiniino ne buvo ma- 

Kada jojo užklausta, apie 
“To-

ant saves ne

tęs.
merginas tai jisai atsake:
sios per mažai
szioje drapanų, bet niekad sau 
nomania.u, idant juju nusiszei- 
pimas butu teip saldus.“

Žiurėjo ant visko su didžiau
siu džiaugsmu o isz gamtos ne
galėjo atsidžiaugt.
isz žvėrių, o kada paregėjo bež
džione pa laike už koki tai 
žmogų.

Geriau turėti akis ne kaip 
kojas ir rankas, nes akis, 
yra žmogaus

Stebėjosi

pa laike už koki

t ;i i 
zerkolas per ku

ri jojo duszia mato viską kas 
ant svieto dedasi.

Ar-gi tokis 
žmogelis ne vargszas?

Apsiskaitinek žmogeli kaip 
tavo reikalai kasdieninei sto- 

Jeigu turi paezia, turi ir
del josios pasakyti, 
stovi reikalu.
mintinga, t;ii prigelbes tau pji- 
czedumia. ir net iszlaidu vyra 
sulaikys nog praleidimo nerei
kalingai piningu.
ga motore niekados ne yms ant 
bargo to, už ka negales užmo
kėti be didelio pasiszventimo. 
Geriau yra gėrėtis keliolika 

negu su szilkine dre-

Iszmintin-

dolereis, 
se.

Iszlaidžei paezei piningu 
duok, geriau in banka 
arba gerai pakavok. 

■ *
Sztai raszo vokiszkas laik

rasztis “ Housefreund,“ kurios 
redaktorių yra kunigas Brock- 
liaga, 
dytas:

ne 
padek

Straipsnis yra užvar- 
i 4 “

minėti kata 1 i k i szk a špa u d a.
Ka niaczije kad da lyg szian- 

dien ne žino, ka reike tikrai su
prasti per katalikinia spauda 
— raszo kun. Brockhage. — 
Tasai dalykas yra labai supai- 

Vieni reikalai!je nuo 
nori 

katalikines,“
gok Dieve ant klaidos viskupli 
ir kunigu del žmonių neskelb- 

Tokis reikalavimas yra 
kvailas.

Kiti yru tosios nuomones, 
jog laikrasztis norintis vadin- 

katalikiszkas“ 
privalo

Biskapai lįcpe pare-

n iotas.
laikraszczio, kuri
v arda “

turėti 
kad sali

tu.

nuomones

tis “katulikiszkas“ arba vi- 
suomeniszkas, privalo apie 
viską teisybių raszyti ir žmo- 

mokyti visosia szakosia 
Toki teik

tai ne vru e

Kaip rodos, 
Lietuvei 
kai]> reikia, 
nekurios kliutes bet ir su tuom 
padarys paredka. Dabar nie
kas del Lietuviu nepasilieka, 
kaip tikta'i paezedžiai gyventi, 
jkad senatvės sulaukia ne rei
kalautu bada kensti. 
te’ F)g
geriau, jeigu pas juosius jau- 
czia kelis szimtelius. 

► ■' ■■!■■■ ..

Amcrike dideliu daigtu no
reikia, tverti, ba už keliu mete- ne reikia iszrodineti teisybes 
Jin galima bus sugryžti. Dau
gelis visko iszsižades, o in 
brangia Tėvynė lėks.

uis mokyti visosia 
žmoniszkos žinios, 
raszti iždavineti 
lengvu daigtu.

Ant nelaimes faktu yra, jog 
czion Amerika daug dalyku 
atsitinka, kuriuos reike baust, 
nes toki atsitikimai iszjuokia 
katalikiszka tikėjimą ir tuom 
budu josios szventinybia paka- 

A belu u pamatu spau
dos yra tas, jog niekystes, ko
kios dedasi atvyra!, 
reikia

sineja.

y

Žinoki-
ir vaikai guodoje tėvus

te i p-g i 
kritikavot. 

Priek tam nesipaiso suvis ant 
to, kas taisės niekystes pildo, 
ar dignitorei ar praseziokai; 
klaidos ymari ant apsvarstu. 
Teip pat katalikine spauda tu
ri privalumu stoti draseųpriesz 
pervirszinias klaidas atvarai 
pildytas.

Bet sziandieniniuosia
yra to- 

jog del žmonijos

atvyrai

lai-
kuosia visoki žmonis 
si os atydos,

Kožnoje apigardoje, koznoje 
parapijoj, daugiausia darosi 
visokį nesupratimai per žmo
nis su szuniszkji budu, kurie 
Hteukioja po^karę^mAa k

visokiosia atsitikiniuosia. Tai 
ve, net yra ir tokiu czion Ame- 
rike, kurie pagal juju nuomone 
buk katalikiszka# laikrasztis 
neprivalo peikt dvasiszkuju už 
juju klaidus. Tokia nuomone 
yra kudykine, tiktai del to rei
kia isswodytL juju* klaidas ir. 
dupU .^1 juju.

Gauta, žinių isz labai auten- 
tiszku szaltiniu, jog paskutine 
Santarvės Premjeru konferen
cija nutarusi atiduoti Lietuvai 
Vinių ir Gardina ir
lenkams pasitraukt i isz 
Lietuvos žemiu.
tuo tarpu Siintarve neskelbia
mai nori prirengti lenkus, kad 
per da.ug neiszsigastu iszgirdc 
toki Santarvės nusistat vma.

LIETUVOS MISIJOS PRANE 
SZIMAS SIUNTUSIEMS 

PASZIALPA IN 
LIETUVA.

Matant kaip keli metai Ame
rikos Lietuviai negali susisiek
ti su giminėms Lietuvoje*, ir 
persiusti jiems teip didelei rei
kalaujamos paszalpos, 1 sietu
vos Misija, apsiėmė laikinai 

tame patarnauti
Sziomis dienomis Misija ga-

M isija, 
Lietu vams

KURISINSTRUMENTAS
RODO KOKIS KUR ORAS,,
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Profesorius Charles Marvin, 
prie (h‘partmento inspejimo oro 
iszrado nauja instrumentą va
dinama Meteograph, su kurio 
pageIha galima inspeti kokis 
bus oras ateinanezia diena. Tą
ją maszinukia siimczia iii pa
danges su pagelba oralekiu.

ATVIRAS LAISZKAS

Lietuvos Nepriklausomybes 
Szalininku Sąjungai.

(L. L. S. S.)

rupinimas yra szventa part 
Valdžios ir visuomenes L. Ne- 
prigulmybes Sargams ežia ir 
platus darbuotes laikas.

4) Galop L. Nepriguhnvbos 
Sargams turėti ir tas, kad žu
vusiojo už Lietuvos R(‘spubli- 
kos reikalus Samele Harris at
mintis’butu tinkamai pagerb
ta o kūnas ilsis Arlington ka
pinėse Washington L. Noprig. 
Sargai turi p<nsi 1‘upinti, kad 
toje vietoje stovėtu dailus ak
muo, kaipo Amerikos ir Lietu
vos siiufiatijos ženklas.

Gerbami Lietuvos ? 
gul m y bes Sargai! —
to patys ir nepraleiskite

Lietuvoje pavasaris Laisves 
vergijos le- 

‘giama lietu- 
liuosai atsikvhpe. 
darbvmet is: vieni 

O Lietuvos

spinduliai sutirpė
Amžiais shdus.

viu tauta
Prasidėjo 
aria, kili

prisukvti S/" . .giamasai Seimus -
ranka diegi:! naujos

Laimingas, knm tim
pa vasari

s tini but tas, 
nors lasza prakaito praliejo del 
to pjivasario tetejimo.

• i i*i • k) •
1 .. . . . ....
pilnųjų eilesefe

ekoja 
szeimininkas — Didysis Stei-

paa i szkinti kad-'.•imirszkite
paskola — atiduodama; dova
na -tik pakvitavojiina. Aukos 
— dovanos liuosnoriu kareiviu 
apszviestos, invalidu paszalpos 
rūkalams siustinos L. Misijai, 
257 W. 71st. St., New York, N 
Y. Su aiszkiu nurodymu, kam 
pinigai skiriami.
Harris paminklui reikia sius
ti Lietuvos Atstovybes vardu: 
Representative of Lithuania to 
IT. S., 703 fifteenth St., N. W.

laik- 
praszomi sz’rlaisz-

GERA RODĄ.

Žmogus už tai priesz Dievu 
neatsakys,

Jeigu jojo kaimynas 
duszai pražudins.

Savo duszia turi saugoti.
Kad ne pražudinti.

savo

Aukos S.
Kada jaunas buvau, 

Savo tėvelio ne klausiau; 
Kaip asz dabar pasenau, 
Tai savo vaiku klausau.

Suki’uski-
pro-

gos paraginti visuomene. Ne-

Washington, D. C. Visi 
raszcziai yra 
ka patalpinti savo skiltyse.

Su gilia pagarba, 
Maj. P. Žadeikis,
L. Kar. Misijos Pirm.

... I I "I »■■■■■><■ ............. .... ■■ I JI !■■ ■■■

Jeigu save pergalėsi, 
Tada pasigyrt galėsi.

Jeigu motore namieja gera, 
Tai buna linksma visada.

■W

ri .'X ■<s>
Jeigu dievobaimingi tėvai 
Tai buna juju geri vaikai.
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Ar jusu kūdikis patenkintas
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai 
yra odos niežėjimas. Kūdikio oda 
turi būti sausa, o jei ne, prasideda 
niežėjimas ir kitoki odos negerumai.

kitu
Szitos žinios

giamasai galinga 
kult uros
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Turime isz jaunumes mokytis, 
Kaip su prieszinybem galetis.

Turime su mažu mėginti, 
Jeigu norime ka svarbo pra

dėti.

Katras žmogus mėgsta daug 
szneketi,

Tas negali darbo dirbti.

Ne bus per vėlu, jeigu senat- 
veja pasitaisysi,

Negu pataisa lyg smert vil
kinsi.

Jeigu ukazus Dievo ir raudo 
užlaikysi, 

Tai ant svieto nieko nesibijosi.
PRASARGAI Visus lakzkuf o ir 

piningus in iszlclstuve "Saule” reikė 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Boezkowski-Co. Mahanoy City. Pa.

dii'gus.
ka. Lietuvos 
dar laimingesni

regeti;

Ame
bų vo 

, sza-
likos lietuviaĮMisz seno 
prmuju eilesejtj Lietuva, 
dien didžiubjiųsi savo lietuvisz- 
ka. kcilioniįaę Amerikoje. Lais
ves Paskola plaukia, kaip pla
tus upelis įr sukaJLietuvos Val
stybes rata,| r!____ 1
riai atsidūrė.;jau Vilniaus fron-

ĮmeiUKoje. Lais-

1

/>

stybes rata.j hiuosnoriu bu-

AmerikiJcziu parama Lie-

Vcngkit tokio negerumo. Naudokite 
Colgate’s Talcum pauderi, po mau
dymo ir dienos laiku palaikymui 
odos szvelnia. Tie milteliai yra 
antiseptiszki ir malonei perfumuoti.

i
IS

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in Now Yorka, tai tlesog 
kreipkitės pas G e o. J. Bartassla* 
Agentą, nes jis yra visiem* gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų In ir isa 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczla 
piningus In visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitlnkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 
rals. Palcidžiam pasažlerlus Ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
piasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautleczlal 
brangus kurio manot keliaut in 
Lietuva, kviccziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus priderlste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laįvakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. RARTASZIU8, 
488 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537

Moteris patirs jog Colgate’s Talcum 
pauderis yra užganėdinaneziu ren
giantis, ir vyrai patirs kad tai yra .. 
vėdinaneziu po skutimosi. Naudokit 
juos bile kada, kada szilto oro pra
kaitavimas suteikia jums nepato
gumo.

I,
I, 
i

I
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X

te.
t u vai yra placpiaiįsijsiszakojus 
kaip Nemuno intaku.

szakft ^'vra — rėmimas
kraszto Apsaugos

Viena
’ tokia

vo isz Valstybes Iždines, toki 
per Jusu 

siuntinius (pinigu
raszta: Prisiųstus

reikalus.
Sziais reikalais mylintis apsie- 

Lietu- 
tuvos Nepriklausomybes Szali-
me nauju darbininku

piadedant nuo I lig njn|<u Sąjungą. Veikianti kan-
iszsiuntinejome iždi- 
v i s i i * m s p i Ii e c z i am s

4 4

kurjiera 
kvitas), 
2000 jau 
nems, o
iszsiuntliejome (pasztsi) prane- 
szimus kad nuvyktu in prane- 
szimuose pažymėtas iždines pi
nigu atsiimti.

Iždiniu vedėjams ir knygve-
“cze-

pinigais
bonu ir

džiams insakonia mokėt i 
kus“ tiktai grynais 
jokiu budu nesiūlyti 
netrukdyti pinigu iszmokejimo. 
Paskutiniomis gautomis žinio- 

, “czekai

» »

to

7

mis isz iždiniu

p i Ii erzini 
pinigus

J

Reikalaukite Colgate’s Talcum 
Pauderi jusu aptiekoje.

susijungote:
didelis,

o
troleje Lietuvos Valstybes or
ganu Laiku, labai laiku Lais
ves Sargai ir Dėdės Šamo armi
jos ex-kareiviai 
darbas Jumis laukia
Sustiprinkite ir padauginkite 
savo eiles, užmegskite priete- 
liszkus santikius su visa beisz^ 
minties organizuot ji Amerikos 
Lietuviu visuomene, negaiszin- 
kim energijos tuszczios savy- 
meiles, stokite tuoj iii darbo. 
IIliuzijos žūna, tik darbai pasi
lieka. Atliktas darbas —r- ge
riausias argumentas visuose

atsiimti — pastariemsiems

jieri Misija 
4 4

“ ap
mokami labai smarkiai — kiek 
viena diena jirisironka in iždi
nes daug žmonių, kaip per jor- 
rnarka. Kai kurie 
Įiraszo iszsiusti jiems
in artymiausis paszto instaign 
kad nereikėtų toli kelauti pini- 

siuneziarne pasztu.
Per pasiusta Valstybes kur- 

gavo visa phioszta
kvitu“ su priiunusiuju pini

gus paraszais. Gautąsias'kvi
tas pinigu siuntimo skyrus jas 
iszsiuntineja Amerikos siuntė 
jams Iždine pranesza, kad kvi- ■■ 
tos No. .1 iki No. 3401 yra 
iszsiustos iždinėms in apskriA 
ežius *o apskreziams sakyta kad 
kuogreieziausia iszmoketii. No.

Atliktas darbas 
argumentas 

atvejuose.

1) Sztai liuosnoriu isztorinis 
dalykas. Keikia džaugts r ste
bėtis isz ju pasiszventimo. 
Svarbumu dalyko tik tas nesu
pranta kas 
Liuosnoriai reikalus 
aprūpinti “Liuosnoriu fondas 
prie Misijos.

isz j u

nenori suprasti, 
neiszgali

Tat pirma pa
reiga Nepriklausomybes Sargu
kad tas fondas- nelaiku neisz- 
sektu.

2) Lietuvos kariuomene isz
kele obalsi: nei vieno kareivio 
hemokanezio raszyti, skaityti! 
Visuose kariuomenes 
staigiama kareiviu kliubai — 

3401 iki 4050 teipgi gauti ir jsz- skaityklos; dėstoma Lietuvos 
Istorija, g 
mokslas;
ma bemokslius.
svarbus tai darbas ir nemažai 
iszkaszcziu reikalingos kny- 

Praszome paskelbti goms, lakraszcziams, ir kitiems 
mokslo inrankiams.
negnli visu iszlaidu pakelti, pa 
ti vsuomene tur ežia pagelbėti

ritinti ne jam i i ž< I i nems.

I

;jau

dalyse

Jei norite knygeles paaiszkinanczios 
kaip maitinti ir prižiūrėti kūdiki 
tai. atsjiiskjte 10 centu ir reikalau
kite nuo mus “Colgate’s Baby 
Book”. Colgate & Co. New York.

COLGATE’S
TACC POWDER
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PINIGUS IN LIETUVA
IR IN VISAS KITAS SZALIS

Greitai ir saugiai nusiunczia
Lietuvos Atstatymo Bendrove 

--    - —t    *-------------------------------------------- ; j— "     • 1    

i Pagal pigiausio dienas kurso.
Sustato ingailiojimus (daviernastis) daliu atjeszkoįimu bei turtu 

pardavimo rasztus ir kitus natarialius dokumentus.

ISZRUPINA PASPORTUS IN LIETUVA

t

T <

t
r

Karti V 
mėžtu yra iszsiuntpiejami pir 
liecziams praneszami, kad nu
eitu in artymiausia iždine atsi
imti pinigus — Valstybes Iždi
ne raszo: “] 
visiems siuntėjams, kad turėtu 
kiek kantrybes.
ka kad žmonoms pinigai butu 
iszmokami kuogreieziausia.

(Pasiraszo) Finansų Pramo
nes Ministoris,

Depąrtniento 
Šulskis,

4m >m«r* <1

Daroma vis-

Galvanauskas
Direktorius, 

all* » «• * * 4 i" t'r > 1 "

geografia, žemes ūkio 
priverstinai mekina- 

D i delis ir.

Valdžia

Parama Noprigulmybes‘ Šargu 
— yra būtina.

3)Kareiviui, netekusiu svei
katos del likos,ar žateHib šzel- 
pimas teipgi ir įju szeimynit

1 ‘ '««V!/'' 1 ** f ,l!i *

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Home Office: 1712 WASHINGTON STREET. WILMINGTON. DEL

‘ ’i’-« J, k . O .1 1 i -• ’ f

Nuosavybes Namas New- Yorke:
.• ... M ‘ . . . . . ! . .1 į , K %■ i '? 1 _,l> ■ v ‘ * 7‘ $ 4' * \ / 'si “ *

Lithuanian Development Corporation
• . 11 •» n yJ ii , " , . . f • •* '• ,; r . ,i , • j \

294 Eighth Ave. Corner 25-th Street, New York, N. Y.
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kuznios

tuojaus

TRAMTRUDA.

Pilipas stojas ant 
duriu paszauke aksze tu raga
na gali dabar mane ėst ba jau 
pasimeldžiau, kiaule
pradėjo ejt prie kuznios iszsi- 
žiojus iki ausu kada stojo pas 
kuznios duris, savo žiotim už
dare duris, tada kalvis visi gi- 
zelei ir Pilipas su replėm gele
žini žmogų isz ugnies isztrauke 
raudona kaip žarija inkiszo in 
gerkle kiaulei kad kiaule pajų 
to nasruose karszti atstojo nuo 
duriu, o szitie visi su kūjais (la
vai ėst pergalva teip kad ant 
galo kiaule pradėjo spirget nuo 
to geležinio žmogaus nasruos, 
o paskui visai ant daigto užimi 
sze, kada ta darbu atliko, pade- 
kavojo Pilipas kalviui 
gęradejyste, ir davė
sauja pinigu už ka kalvis Pili
pui du syk tiek dekavojo.

Dabar Pilipas 
savo arklio joja sau tolyn pa
likes kiaule kalviui ant tauku.

Po ilgai kelionei
Pilipas jau ir pas savo karalių 
pamatęs karalius ji 
iszejo prieszais su kapelija pa
sitikt kaip tik Pilipas jojo in 
dvaru nusėdo nuo arklio, kara
lius ir visas dvaras,
su didele paguodom* už tokia 
garbinga visai žemiu 
nusivedęs in palociu? 
nojo visokiom gėrybėm jau da 

musztro,
ka raliszkam

uz visa 
kalviui

užsėdės ant

d a s ign vo

pri jojant

ta atsigryžes ant namu moste-J but, ir viskas stosis kaip tu 
per'norėsi — ir pasakau tau kati 

i sau
lojo, ir pamate kad stovi y...
upe tiltas net iki paežiam kara- jau paskntinos kanezios 
liaus palocziui o ant to tilto žy- 'nuo karaliaus; pirmiausei ejk 
di rožes ir lelijos, sipagu Pili-įpas savo numylėtine

lojo, ir pamate kad stovi

pu i buvo ten but, bet kad jau kute, o paskui iszpildyk 
pradėjo denytis turėjo eit, na- Į privalumus.

namon ant uolini su aszaromis akvsemon, kada parėjo 
karaliaus dvaro žiuri kad stov 
aukso karieta su deimantais 
iszsagyta kad tokios karietos 
ne arkliu nebuvo visoi pagau
lei, pamate karalius Pilipa in- 
sodino in ta karieta ir nuvažia
vo visi in anuos palocius kada 
Pilipas 
daktarei apvadžiojo apie visur, kauniku net isirede bueziuoja-

K a ra liūs jam (are, 
dien anuos 
vedu tau o szitie del manes nes 
szitu palociu

karalių jo paozei ir

nuo sze-
savo palocius pa

tik kas vidini

ji nes jeigu nt-

Laikrasztije vienam patalpyla 
Apie taja

Joniesz- 
savo

Pasiklotijojas sė
li ž 

iszgelbejima nuo smerties, se
nelis nuėjo sau, o Pilipas salių 

Atėjo Pilipas netoli savo stu- 
beles isz netycziu pamate per 
langeli koki tai vyriszki vidui; 
slapta priselino palei langeli 
ugi žiuri per

ga Jonieszkuteprisiogi
langeli kad jo 

su pul-

si myluojasi gerdami degtine. 
Pilipui net kraujas užvirė, no
rėjo mestis ant pulkauninko 
kaipo pasiutęs Hutas, ir nudet

randasi tai brangesni už anuos ant daigto, bet susilaikė atsi-
visus dvarus, o kaip 
lauke žiedelei aplinkui

maltum
k vepe

minos apie lazdutes galybe, 
umu laiku bakstelėjo in,žeme,

apie

visokius kvapsneis ne galiu at- jr isztare tuos žodžius kad taip
si gere I.

Susikraustė karalius in ežia 
o Pilipas nuėjo san in anuos pa
locius kur jam buvo jau dabar 
visai smagu.

Pulkauninkas vėl 
nieszkule džiaugėsi abu kad jis 
per viena, nakti to 
kibą sako visa pekla sueitu tai

pas Jo-

nepadarys,

ir but ugi žiuri kad jau nor pa
sileisi su vienu kitu bet ne gal 
inejas Pilipas in stubele suszu- 
ko, ar lai tu szitokia mano pri

buvai tu prakeikta raga- 
tuos žodžius 

bažnyczioj
priesz P. Dieva man prisiekei, 
na o tu prakeiktas judosziau 
ar tai tu man

•layi su rengt abu su tai ragana

siega
na, ar tu
sziteip

pildai 
kurios

prieme ji iszbudavotu, na tai žinai ka Jo-

dovana, 
apdova-

bar Pilipas nėjo ant 
tik sėdėjo dvare 
nes karalius dovanojo jam tar- 
nysta iszgirdes apie toki ruda 
pulkauninkas net pajuodo isz 
piktumo, kad nepasiseke pada
lyt jam smerties.

Ilgai dūsavo ir verke pulkau
ninkas su Joneszkute, bet ant 
galo vėl sumislijo 
kas nuėjo pas
lipas gyveno su savo Joneszku 
te labai rainei po ne kokom lai
kui vėl szauke pas karalių Pi- 
lipa, apdumoja sau su Jonesz
kute delko karalius 
Pilipas nieko 
pas karalių, 
karaliaus..
pulkauninkas kuris sėdo czion 
man sake kad tu gali padaryt 
viena nakezia, ežia už upes ant 
ano kalnelio aukso palociu su 
visokiom brangenybėm viduri 
ir kad apie tuos palocius butu 
visokiu medžiu ir kvietku ko
kiu tik randasi ant svieto gire

tekėtu, o 
tai busi

pulkaunin
ką raliu. Pi-

szauke ji, 
nemislijas eina 

Kada stojo prie 
Karalius sako jam

y

ir kad apie g i re lipt* 
jaigu to neiszpildysi 
sinerezia korotas.

Pilipas kai pi apmiręs stovė
jo priesz karalių nežinodamas 
nei ka sakyt bet ant galo pra
bilo, szviesus karaliau 
kios galybes 
O’

asz to
ne turiu kad ta 

aleeze iszpildyt, bet karalius 
pasakė kad asz savo žodžio ne 
mainysiu tu gali padaryt ne sa
kei ma kad ark Ii ne parveši o 
bet parvedei, tai dabar ir eik.

Eina nabagas verkdamas pa
rėjo pas Joneszka, toj paklausė 
ko verki kada iszpasal<ojo toj 

pasuki* kad 
gyveni- 

per
tik smer-

tik su nu liūdimu 
jau matyt mudviem ne 
Inas, jau Pilipas eina sau 
laukus dūsaudamas 
lies laukdamas

Beeinant iszgirdo baisa, Te- 
Jezuspagarbintas

Ant amžių amžinu-
Atsake Pilipas, pa- 

augsztyn pamate

k a su

gul bus 
Kristus, 
j u Amen, 
kėlės galva 
priesz save stovinti koki tai se
nuką kuris užklausė, ko verki, 
kada Pilipas iszpąsakojo viską, 
senukas sako, nesirūpink vis
kas, bus gerai, padavė Pilipui 
rykszte prisakydamas
jia norėsi padaryt tas stosis, ir 
isznvko senukas sau tada Pi
lipas nuėjo ant kalnelio moste
lėjo su tai ryksztuke ir pasako 
kad czion butu karaiiszki palo- 
cei, nugi žiuri kad už jo stovi 
baisus murai aplink tuos mutus 
visur žiburei dega visokios 
vigados ko tik žmogui yra rei
kalinga, mostelėjo antru
žiuri kad apie tuos palocius 
kvietkos ir visoki žydinti au
gmenis tik kvėpė kad net mie
la, paskui vėl mostelėjo 
kad apie visa ta g
ke spranus upelis kur 
vilui vejasi.

Nudžiugo 
džiaugsmas pradėjo imtie kad 
jis toko galybe turi, bet da kar-

syk

žiuri 
rožybe plau- 

vilnis

jis sau ir net ji

neszkute mano mieliausia ; “ 
spakainei rytoj, 

jam galva kirs, A
paszoko isz džiaugsmo nuo jo 
keliu bueziuodama ji, sako jau 
asz senei laukiu 
kur g ’

dabar mudu
norejai smerti 

, da
bar ejkit ir drožė su tai lazdn-

Jonieszka net per szona pirmiause Joniesz

kad ji galas 
p-iebtu, namo būdavo ka

da pareina tai vis verke, nubu
vai k szezioja,

(T

dės 
mudviem dau 
(ai kalba abu 
pers i s k y re.

Ant rytojaus
pakylės isz lovos pamate ta ne 

net jam plau-
, o i..z

o nevat ir 
perszkadija, su 
pasibueziavo ir

pulka.uninkas

tikėta stebuklą
kai pasistojo ant galvos 
piktumo net pajudo kaip ang
lis, akis jo žibėjo baise rūsty
be, ant Pilii>o kad jokiu spasa-

gal atimt Pi Ii pu i gyvas-bu ne 
ties.

Džiaugėsi gana Pilipas kad 
atlikb toki sunku darbu parė
jus pas Joneszkute savo net 
pabueziavo jia, bet ji ne labai 
tuom buvo užganėdinta 
tuojaus nubėgo in kukne ir pa
klausė ar ne nori ka valgyt 
bet jis matydamas kad Joniesz 
k a ne rami 
riu dusziuk teip ir gyveno ai 
per ketures dienas, ketvirta 
diena vėl atbėga paslas pas Fi
li pa ir sako kad jo karalius 
reikalauja.

T 
01

P;

nes

atsake, kad ne no- 
teip ir gyveno 

ketures dienas.

VISI

ir kada stuba buvo liepsno-

ka o paskui pulkauninkui teip 
smarkai kad net vienu žings
niu abu iszleke isz stubos bu- 
eziuodamies kada iszejo 
isz stubos, Pilipas stuba užde
gė
se bakstelt* su lazduke kad ejtu 

pulkauninkas 
Jonieszka bueziuodamies o 

‘gauti stuba, prie 
kiemelis pamate 

<ad toks dimnas dalykas atei
na, eme visi isz visu szonu rėkt 
r juoktis.

Pilipas bakstele kad teip ir 
>ut, varosi jau ir piemenis žiu

ri paskui ten tolyn Imlius ant 
karves joja bakstele kad teip 
ir Imt varosi ir Imliu su karve 
tolyn žiuri kad karves kupeta 
szieno apstoja teip ėdu teip 
ėda kaip ne ausu ne matyt bak 
stele Pilipas kad teip ir but 
varos ir kupeta su karvėm sy
kiu, eina per gaspadoriaus kie
mą, pamate mergos kurios duo 
na. kopė tuom

’’ dus iszbega visos su

lirmiausei eina
su
'mskui juos tlt 
no kamine

syk tokius eu- 
lizem su 

szluotom kad neleist in kiemą 
rėkdamos isižioja iki ausu — 
bakstele su lazdute kad teip ir 
but, varosi jau ir mergas visas

gaspadoriui iszkada esdumos 
gatava sziena isz kupetos tai
gi privereziau ir jias ejt kad 
atmytu daugiau to nėdaryt, o 
[tas bulius ant karves tai skai
to ant dangaus žvaigždes, tai
gi paėmiau ir
mena kad tai yra astronomas, 
ir geriau kad iszsilavitujn, o 
[tos mergos su szluotom ię. sp 
Jįzem tai pavydėjo man takios 
dailios . besiedos jnego 
perszkadyt tai asz uždikos. pa- 
omau ir jais įvykiu kad žinotu 
kitu kartu ne reik niekad ki
tam pavydėt, na o tas guspu- 
dorius nenorėjo kati jam iszvo- 
t vtus kvieczius tas bulius isz- 
vilktu lauk su maszna pnemes 
jis norėjo perneszt per klojima 
bet ant galo norėjas ir ji pasi- 

ta ir iszpildžiuu,

y 

geradejiste del
< Lietuviu

Turi vela dėti pinigu.
Man rodos isz to nieko 

naudos
Niekas jau centu ne duos, 

^l?ai ir turės
x spaudže kokias 
,r ten knygas.

visokiu ; tuojaus 
atsiras

Ir pelną szoki toki turės, 
Lietuvei pirks kaip tik paregės

Bet isz kalno nieks
pinigu ne dės, 

Atsiminus ant praeitu laiku 
Ar gaj ne ? 

Naje!
•

Jaunikaiezei gerai apsižiūrė
kite,

L

Togul sau

Kupcziu V

da ne gera 
karalius

kala
ma uo 

atsake

buk 
k ada

imt su savim, 
kad ir sarmata jam dabar.

Na pasakyk szviesus 
liau ar tai 
tramtruda 

‘jam!
Tavo tramtruda vra tai tik

rai tramtruda — tu esi viskas 
nuo manes didžios paguodones 
— ejk in mano dvaru ir 
kol tau paliks, ir ko tik
nuo manes reikalausi Jo ir 
gausi nereikalauji dabar 
pintis daugiau apie nieku, pa
leido visus tada Pilipas ir pie
menis ir mergas ir ta stubele 
užgesino o tam gaspadoriui 
davė tiek pinigu kad jam ne
reikėjo vėtyt kviecziu.

Ant to viskas pasibaigė. Da
bar jau Pilipas gyveno vienas 
sau kaipo ministeris nes prie 
saves turėjo apie keturis tar
nus kurio jam tarnavo, ko no
rėjo ta dare pagal savo norą.

Matai brangus skaitytojau 
kad niekad ne reik kitam kast 
duobe nes laikais ir pats in jin 
inpuoli.

ru-

(GALAS.)
------

A

TARADAIKA.

ne*
y

ant to

9

eBile kutva už paežiu neimki 
Ba jaigu tuojaus ka gali ne

parodo, 
Tai netrukus su tuom išsirodo.

.Juonį boba senesne, 
Tuom niekesne ir pasiutesne,
Nog pasiutimo sniegelis isz- 

džiusta,
Ir galva pasidaro pusta. 

Juonį turi vyra lėtesni, 
Tuom stojosi pasiutesne,

Vyra geriause po kojų pamina 
Ant

pasiutimo

y

11 p I a i k y t u ge n id e j y s -
ežiu nepamena 

Galvoje jos vis velneva, 
Niekad no soti, niekad negana. 

Galvoje kratinys, negali mie
goti.

rainei pavalgyti
o’V-

y

Negali ne
Nelaimingas tokio vyro 

ve n imas
Jeigu netaikus apsivecDmaL 
Geriausia jaunikiu pasilikti. 

Negu in bjauru meszla inlipti.
Apsipacziavimas ne taikus, 
Ant niek paverezia ir vaikus,

Ba niekszas boba nemoka 
vaiku užaugyti,

Ne tikybos juju iszmokyti
Gera pati del vyro,

paguodones,
O niekai verta lazdų ir ico-

A i. rones.

y

y 

verta

KUR BUNA

Asz Julijonas Bcrsenas paeinantis 
isz Kauno Rcdybos, Raseinu 
Arogalio Valscziaus, Vosbutu 
pajieszkau savo giminiu. Praszau atsi
szaukt ant adreso. Julius Bcrsenas, 
102 Pier St Port Washington, Wis.

apskr., 
kaimo

ISZ GYVENIMO MUSU 
VAIKU.

. ... . »-----
Vienojo lietuviszkoje moks- 

laineje daraktoris klauso vai
ku:

— Koki paukszti iszleido 
Nojus isz arkos, kada vanduo 
nupuolė? z

— Jauniauses isz vaiku tuo
jaus ,atsake.

— Karveli!
— Ar ne sarmata del jus, — 

tare in didesnius vaikus, - ma- 
žiauses atsake pirmutinis.

Ant ko atsiliepė 
vyresniu:

. — Ba jojo tevap, praszau po
no daraktoriaus parduoda kar
velius.

vienas isz

* *
Vargonininkas 

vaikams istorija isz seno testa
mento apie Ananiasza ir Safi- 
ra, po tam užklausė vaiku:

— Del ko Dievas nebaudžia 
visus melagius ant svieto mir- 
czia?

Vaikai tyli, o po 
vienas atsiliope:

— Jeigu Dievas visus mela
gius ant svieto baustu mirezia, 
tai no vieno žmogaus czion ne
pasiliktu, visi iszmirtu, ba visi 
melagei.

apaakinėjo

valandėlei

KAREIVIO LAI8ZKAS.

Aukuoju Bivainiu namiszkems 
ir patinstamiems 

draugams.

Mieli namiszkiai, asz karei
vėlis!

Sveikinu jumis — pasiilgo 
siela;

Kad augsztai plaukia pilka 
t debesėlis,

Taip mano mintis skrend teni 
kur miela> 

Mano matute, — anksti ryteli 
Tėvelis dirba, kas reikalinga

Vasaros laike, kaipo bitele 
v ra nau- 

. din^a*
O broliai, seses, kaip vyturė

liai, 
Primena mano namu buvimą;

Sveikatos linkiu

Triūsa kas buviui

jums, ina- 
meliai!

Asz jaueziu jusu skurdu likimą 
Bukite linksmus, sveiki kru

tėk i t.
Asz ramus esti, jieszkodams 

tiesios.
Jei ir pražūsiu, jus neliudekit!

Jieszkau del vargszu laimes 
ir szviesos.

Lietuva džiaugsis per amžių 
vargus.

O man jau laikas sudiev sakyti 
Pradžiugs,

•ini
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laike 
mergiukes

katekizmo 
deszimtu

szirdžink y

Kunigas 
klausia 
metu:

— Pasakyk man 
kur yra Dievas ?

— O mergaite drasei 
stojo ir pasakė:

— Dvasiszkas teveli,

atsi-

pasa
kyk man kur ne yra Dievo!

kas arba lauke
lius margus.

Miela gimtinei szviesa matyti. 
Likite sveiki, geucziai tėveliai, 

Kaimynai, draugai mano jau 
nystes;

Maži ir kreivi tamsus name
liai,

Ar teks jus kada gyvam ma
tyti?

Vladas Gailiuuas.

■h

4
a i

Navatna liga.

paeziule

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Daktaras Namuose". Knygu
tėje apraszoma visokios vaistlszkaa 
žoles, szaknis, žiedai, lapai ir t.t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai lr kaip varto
jami. Su lotiniszkals užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00.
J ui 21]
451 Hudson Ave.

r p

asz— Ar žinai 
gal atsigulsiu!

U-gi kas tau yra?
Ar žinai turiu bedarbiu 

galvoje revoliucije pilve o kau 
lūs teip skauda, kad rodos su- 
batoje po pedei buvau lietu
viszkoje k ar c ze moję.

♦ I '" Il

y

M. ZUKAITTS 
Rochester, N. Y,

C 1Mano brolis Vincas Gerulis isz Su
vaiko Gub., du metai atgal 
New Yorke dabar nežinau kur. 
szau atsiszaukt arba kas žino apie ji, 
meldžiu praneszt.
Dox 46, Van Meter, Pa.

gyveno
Pra-
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Dekui Dievui nieks ant ma
nes neužpuldinoje

Nieko ant manes ne iszradineje 
Ba teisingai su visais pasielgiu, 

Ne vieno neteisingai neap- 
, skelbiu

Teisingu keliu vaiksezioju, 
Auku ant visokiu nieku nė

ra nkioju.
Esmiu Amerikonas, 

Kaip ponas ar bajoras,
Norint mano czebatai iszleivyti 

Bet locni nepavogti 
Žmonių neapgauna, 

Ne renku visokiu auku, 
Ant kokiu ten nieku.

Galiu drasei žmonim in akis 
ži urėti, 

Galiu tiesiog teisybe kalbėti 
Niekas man nesakis, 

Jog esmių sukezius — vagis.
In Paryžių su kitais delega

tais nevažiavau,
Ant visokiu nieku pinigu ne

lankau.
Rankas nog visko mazgojau, 

Ir nieko žinoti nenoriu, 
Tik kaip gyventi ant svieto 

žinau, 
O ir Meksike buvau,

Pus lauk i n i us muszia u, 
Kaip vaiske tarnavau.

Sziadien isz manes ne kas, 
Tiktai narsus vajokas, 

Jokios garbes nereikalauju, 
Visados už teisybe kariauju.

Už tai-po smert atsiženklinsiii, 
Su Daukantu ant vieno suolo 

sėdėsiu, 
Linksmai kaziruosiu, 
Gersiu ir dainuosiu,

Ba kožnas lietuviszkas poetą 
Tures po smert pirma vieta. 
Bet kur? Tai tiktai nežinau 

Ba ten nebuvau!

Naujas užmanimas užėjo po 
.10 doleriu.

Ant kokiu ten rasztu ir altorių 
Užsidėjo kokia ten drauguve, 

Ana ve:
sykiu, o tos karves tąi ringe Muczįau kurį ten paraszyta.

Pilipas eina vėl su nekantry. gaspadorius kuone javus verte
jam pasakys.

sztai 
sake

szitas
man kad

, nes

be k a karalius
Kada stojo priesz karalių, ka
ralius sako jam, 
pulkauninkas
tu gali padaryt tramtruda 
ne asz pats nežinau kas butu 
ta per do tramtruda tai-gi no- 
reczia matyt kas ji per do vie-

o
smer-

nas tai turi man jia padaryt 
jeigu nepadarysi tai tau 
tis bus.

Nes dabar 
verksmus 
asz negaliu 
daigtas
bet karalius atsake tu man 
kei kad neparvesi man arklio, 
bet tu ji parvedei, 
kad szitu
darysi o jau sziadien. 
jose, kad ne

Pilipas tarė pro 
szviesus karauau 
žinot kas per do 

butu ta tramtruda 
sa-

ta

sakei man 
gerybu man ne pa

gyvenu 
viena karalvste 

ne tur jokios gerybes kaip asz
dabar paskutinis žodis tau ejk 
ir padaryk man Tramtruda, o 
jai ne tai tau j(mertis, ne buvo 
ka daryt daugiau.

Pilipui kaip tik ejt sau; eina, 
nebagas sau vienas dūmoda
mas apie smerti sykiu ir verk
damas, nes sutinka vėl beeida
mas ta senuką, pagarbinęs 
Dieva, puolė po senuko koja 
ir melde jo kad padarytu vėl 
del jo ta stebuklą kad jam irz- 
yirožytu kas tai yra ta Tram- 
tKiida ir kad ji iszgelbetu nuo 
smerties.

|Tada senelis tarė Pilipui 
vaikeli mano, ar tu žinai kas 
asz esu, — asz esu Dievas, at
ėjau aut žemes tave gint nuo 
piktu žmonių, dabar te jau szi- 
ta lazdute, ir kaip eisi kur ar 
ka sutiksi, ar ka pamatysi tai 
tik bakstelk su szita lazduke 
iii žeme, ir tark ii 

"j Kad teip ir

duris visos buvo adaros mato 
kad ateina per kluoną iszb 
isz užpakalio, 
liūs su maszna savo 
jam kvieczius, paėmė su sziu- 
peliuke parneszt maszna ])er 
klojima, — bakstele su lazdu
ke kad teip ir Imt, varosi sykiu 
ir gaspadori neszant buliaus 
maszna, kada nuėjo in kara
liaus dvaru visi sustojo; — Pi
lipas nuėjo atsivedė karalių ir 
sako sviesus karaliau sztai ma
no tramtruda, — karalius su- 
szauke visa savo dvaru ant pa
žiūrėjimo tramtrudos

Dabar Pilipas 
karaliaus.
karaliau ta pulkauninku, 
ji mano norėjo nužudint jis ma 
ne žiniom susinesze su savo 
prisiega kaip matot abudu bu- 
cziuojasi trokszta abu mano 
smerties, karalius net paszoko 
kaip pamate savo isztikima 
tarnu, tokiam padėjime, 
sze Pilipui kardu ir sako, 
nusprendžau ji nužudint, tai-gi 
isz tavo raukos tur jis mirt, 
teip kaip tu butum mires isz 
jo raukos, 9 su \ savo 
daryk kaip tu nori.
gavės kardu ir pavelijimu vie
nu szvisteĮėjimu abieju galios 
nusiryto kaip kopūstai, tada 
tik Jonieszka paleido pulkau
ninku o pulkaitninkas Joaiesz- 
ka. Karulius, kluuse tolinus, 
o kam tu stuba dega, ugi už lai 
kad nenorėjau palikt ue tosios 
stubeles, o no jokios atminties 
ant to daigto na dabar iszviru- 
žyk viską ka tik czion turi. Tie 
piemenis tai juokėsi isz manęs 
per daug tai'“ ir juos paėmiau

žiuri kad bu- 
nuvilks

atsiliepe ant 
Bu matai szviesus 

per

atne-
asz

prisiek
Pilipas

s

y

y

y

Jurgis Gerulis,

Asz Rože Surdokiute po vyru Kulo- 
kiene pajieszkau sesers Onos Matule- 
viezienes, 8 metai atgal gyveno Rich
ville; taipgi mano pusbroliai Jonas 
Surdokas ir Matiiszas Surdoka Isz 
Krosnenu. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt kogreieziausia ant 
szio adreso. Tony Kelly 713 W. 4th st 
Johnston City, 111

Matiiszas 
Turiu

Mano broliai Kazimieras ir Lam inas 
Kierai, isz Vilniaus Valkininku para., 
Valtekiczmio kaimo 
szaukt ant adreso. 
331 Jerome, Pa.

Praszau atsi-
John Kerle, Box 

(to 52

Pajieszkau Veronikos, Marcelės ir 
Domicėlės Arlauskucziu isz Mariam- 
poles apskr., zapiszkio para, Naudžių 
kaimo. Turiu svarbu reikalą praszau 
atsiszaukt ant adreso. Mike Prankie- 
nas, 1121 Hess St S. Saginaw, Mich.

Mano sesuo Antanina Uždavinlene 
su savo vyru Pctru> paeina isz Vil
niaus. Traku apskr. Valkiniku Stoties. 
Praszau atsiszaukt 
apie jia praneszkit.

Lietuva.
V. Armija 1—as. pest

D. L. K. Gedimino pulkas 
Leitenantui Stasiui Czenkui

arba žinantieji

Pajleszkau Onos Burduliutes paeina 
isz Kalvarijos apskr., 
cziaus, Vaiponiszkiu kaimo. Mel
džiu atsiszaukt arba žinantieji apie ja 
praneszkit. Ona ;_______
E. Lloyd St. Shenandoah, Pa.

Punsko Valsz-
Vaiponiszkiu kaimo.

Sudauskiute 109
(to 52
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Užlaikykite kūdiki sveiku ir tvirtu 
Kūdikio tarpimas ir vystymąsi daug priklauso 

Kūdikis 
turi būti kasdien maudomas ir regulamed. pa
maitinamas. Jei negalit žindyt kūdiki, važiuokit

Z-JL__ __ ____

nuo užlaikymo ir vartojamo maisto. i

|

EAGLEBRAND
(CONDENSED MILK) ,(CONDENSED MILK) I 

I1

ji Atsakancziausias kūdikiu maistas — padarytas
t

I
J

i
1

cukrus ir pienas.

J #

■ isz geriausio karves pieno ir malto cukraus, del 
kūdikiu. Visur jin rekomenduoja daktarai del jo 
atsakantumo ir maitingumo.
...Jeigu jusu kūdikis ne auga—jeigu jums reike 
maisto, kuris jin ^udrutins ir padarys sveiku,raaisto, kuris jin $udrutins ir padarys sveiku, 
pasiusk mums szedien kuponą o gausite dykai 
M • « * « • _ a a « * a a * *

justi kalboje instrukcijas apie muitinimą, teipgi 
54 puslapiu knygele apie kūdikius.

Kam bčdavot apie stoka cukraus ir pieno jusu 
stahij ir valgiams? Eagle Brand pienas del savo 
atsakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, 

■ dar jis pigesnis ir skalsesnis. Variuokite Eagle

A

yra Jums G vara ne i Ja.

Shamokin, Pa. (t. 50)

50c.

50c.

Pajieszkau savo giminiu, mano bro
li Antanas Dorotis ir Jonas Viszniaucr 
kas isz Slabadu kaimo, Naumiesczlo 
para., teipgi Solvestras Vonslovas isz 
Norvaiszu kaimo. Praszau atsiszaukt 
ant. adreso. D, Darutis, 1954 Scranton 
Rd., Cleveland, Ohio. (to 52

Pajieszkau Liudvika Szukvieti, 14 
motu atgal gyveno Brooklyn, N. Y., po 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiszaukt 
arba jei kas žino apie ji/praszom pra- 
ncszt: AUG. NARUSEVICZ1US, 
44 Sheridan St 
Svffū Knygele Draugystėms del 

iszmokejimo pinigu ligonia
ms

l KVITU Knygele Draugystėms, del 
JCasiorlaus nog sudėtu pinigu ant
susirinkimu -------

W, D. BOCZKAU8KAS-CO., 
.      J MAHANO Y CITY, PA. .

ir grosemose.

■ ■ Į
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'Brand bile reikale kur naudojama paprastai į

Bandykite su sosu.
The Borden Co. 108 Hudson St. New York, 

s.is Lebeii. Ir v.rd»» Parsiduoda gerose aptiekose
C

Ii

i 
t

I

.1

Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prislusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. -----------------------------
Street. _________________
City. ___________________
State. ___________________
....... Nurodymai apie Valgius. 
......  Kūdikiu.Gerove.

h

M*

Produktai t
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.

INSTEIGTA 1S57 m.
Kiti Borden 

Borden's Evaporated Milk. 
Borden’s Condensed Coffee.

-U-A-L
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SAULI?

pripuola Sz. 
Jono Kriksztytojaus.

— Sziadien (Panedeli) apie 
3.40 vai. po piet prasideda va
sara, yra tai vasarinis 
pe r v i rsz i n i mas nakties.

Petrusaviczia 
sziauczius, ana diena 
patentą isz Washingtono 
tvrtinta per /Vmerikos valdžia. 
Jisai iszrado stebėtina ir labai 
naudinga prietaisu del 
ka apsaugoja laivu nuo bile ko
kiu szuviu kares 
szuvis negal padaryti 
del laivo. Tasai 
pritaisytas prie laivo tlan 
žiau vartosi, 
daugybe laiszku isz visu daliu 

fabrikantu ir 
nori nuo jo

Ketverge

— Petras

Amerikos nuo 
kupeziu kurie

dienos

aplaike 
pa-

laivu.

laike ir jok is 
bledes 

isz radimas 
g ma- 

aplaikeJisai

nuo
pirkti ta patentą ar gauti pavė
lintam jin naudoti bet jisai da 
tikrai nenutare ka darys su sa
vo patentu.

— . Wiliamas Newman 
Locust Gap, turi

ISZ 
visztuka su 

keturioms kojoms kuris yra gy- 
ir lek!oS‘Au kitais viszcziu-vas 

kais.
Jeigu szimet ejsite vuo- 
tai- palikit rfzunis namie, 

nes jeigu pnlicije 
ant kalno tai jin 
bZunis papjauna jaunus zuiku- 

Tiesos tai uždraudže.
Skulk i no paviete 

Gegužio menesio likos užmusz
ta visosia szakosia 
kiolika darbininku.
valstije 
kai.

— Pantsleli prasidėjo krimi- 
naliszkas sūdąs Pottsville, 
viso pavieto yra paduota

Isz Pottsvilles randasi 
Shenandorio tik 

16, isz Miners vi lies 14, isz 
hanojaus 13.

Panedelije atsibuvo laido- 
Motiejaus Stan- 

metu amžiaus kuris

gaut,

ežius.

SHENANDOAH, PA. '

Jonukas Balinskas, no
rėjo persitikrint kas atsitiks 
jeigu inmes degapczia zapalka 
in tuszczia gnžolinos baczka. 
Ne ilgai turėjo laukt, nes kylo 
ekspliozije ir Jonukas likos 
baisei apdegintas. Laikais 
už mokslą reikia brangei už
mokėti o kaip kada, ir gyvasti 
paaukant.

— Juozas Margeviczius, ži
nomas kaipo ‘‘Junks,” likos 
surastas negyvas ant ulyczios 
ant kampo Centre ir 
nlycziu, ajit kurio surasta 
ža suma piningu ir..u. 
bonknt ia. .
cigoniszko budo, nes dirbt 
žai dirbo ir valkiojosi isz

Jonukas

Union 
ma

tus/.' ‘Z i a.
,Buvo tai žmogus 

mo
vi e-

tos in vieta. Velionis turi bro* 
Ii Ashlande kuris permaino sa
vo pravarde ant Juozo Cole
man, nes yra pabosiu tenai t i- 
nioje kasyklosią ir kaip »'odos 
savo vargsza broli palaidos.

Marijona, myleipa pati 
Adonio Szukevicziaus, 
West ulyczios staigai
nuo szirdies ligos. Velione 
me Szenadorije 31 metai 
gal.. Paliko dideliam nulindi- 

vyra, sunu, motina ir pen- 
vienas

KUR ALLIJENTAI SUEJS SU VOKIECZIAIS

Paveikslas parodo posėdi ui I

•-y- ' -
VV««trrn NvvvRpuDnr Unl o n

‘Ž

tmbari miesto Spa, Belgijoj,

suras szum
nuszaus, nes

laike

darbo pen- 
Visam 

užmuszta 34 darbinin-

provos.
29 provos, isz

Isz
114

#Ma-

+ 
t u ves mirusio 
niukino, 53 
mirė praejta ketverga, po No. 
1024 E. Centre ulyczios. 
n is sirgo nog kokio tai 
paliko dideliam nuliudime pa- 
ęzia, ketures dukteres ir du su-

Traskauskas grabori us.
- Gubernatorius Sproul pa- 

a t e j na n ez ia Node I i a • 4 *rin-

Velio 
laiko.

nu.

ženklino
kaipo “Lcnkiszka Diena 
kimo auku.

t Praejta petnyczia įnirę .Ie
va, mylema pati Kazimierio 

1017 K. Mahanoy 
Avė., kuri sirgo keliolika inene- 

Velione turėjo apie 49 
pergyveno A me rike 14

mylema 
Rutkaucko,

siu.
metus,
metu, paliko vyra ir dvi dukre- 

prie Lietuvos 
Lukteriu draugystes. Laidotu
ves atsibus utarninko 
Sakalauckas graborius.

— Parsiduoda 
vargonai
423 E. Market St.

les, prigulėjo

diena.

du
Atsiszaukito po No.

pigiai

Dideles Prakalbos 
ir Paveikslai isz 

Lietuvos
Petnyczioje 25 Birželio 

Boczkausku Saleje.

Lietuvos Misijos siuneziamas 
garsus kalbėtojas 

utlankvs musu 
kolionija, su Lietuvos Bonu par 

. davinejimo reikalais Petnyczio- 
, / je. V. Vaszkas neseniai yra 
;• atvažiavęs isz Lietuvos; savo 

.akimis yra mates Lietuvos pa- 
• dėjimą, už tai—gi gales suteikti 
y , visas naujausias žinias apie te- 
;, vyne Lietuva.
Įrodomi iliustruoti

paveikslai, neseniai parvežti isz 
Lietuvos.

?.' ■ Tad tautiecziai ir
, nepraleiskite progos ir visi, 

kaip seni, teip ir jauni malone- 
O atsilankė 
Inžanga vy

rams 15c. moterims 10c.
Kvieczia visus

Lietuvos Bonu Komitetas.

agitator i us ir 
j). V. Vaikas

Apart to bus 
ant drobes

tautietes 
visi

Įeita atsilankyti.
— nesigailėsite.

f . GEBI PIRKINEI ART SHOP SZTOB^
Del iszsluvlnejimo Szlebes. Padusz- 

kAltes, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyni ir padirbtu Kvletku.

JENNIE BEFOWICH,
429 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

$20,000 visokiu apredalu
del moterų ir merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau.

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotaii ar'šzlėbes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

4

Moterems ir merginoms naujos maidos pava
sarinei
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

apredalai už 4-ta dali pigiaus. . Daug

P?'

Ill GUINANS ---
MAHANOY CITY, PA. 

M T. CARMEL, PA.
SHENANDOAH, PA.

21 N. 
mirė 

gy- 
ad-

me 
kis brolius isz 
randasi Czikage.

Apie pusiaunakti, praej
ta petnyczia, kudykis profeso
riaus Guimeso, 14 menesiu 
Viktoras pabudo su klyksmu 
būdamas kandžiotu per
lia žiurkia kuri inszoko in lo- 

Ant rvksmo kudvkio 
pabudo tėvai kurie 
pagialba kudykiui. 
sukandžiojo 
kudvkio

— Praeita 
Burtauckiute
Asldando ligonbutije kaipo da- 

ligonu (nurse) ir

kuriu

J 
dide-

velia.

labai

mėtėsi in 
Žiurke 

rankutes

k et vergą 
gepabaigė

Ellena 
mokslą

žiūrėtoja
aplaike tam tikra dyploma.

New Philadelphia, Pa.— Ug
nis sunaikino czionais saliuna 
Juozo Benulio, sztora. Roberto 
Kruglio ir narna Andriaus Bu
rlioko, 
isz darbo 
teip buvo

Anglekasei 
užtiko ugni 
prnsiplat ines

ejdami 
kuris 

jog$
Krngilo szeimyna turėjo iszsi- 
gaut isz deganezio namo su pa- 

Biedes padary
ta ant deszimts tukstaneziu
doleriu.

gialba virves.

Camden, N. J. 
Edwardas 
skunda prieszais mėsininką 
ant 10 tukstaneziu doleriu, už 
tai, kad mėsininkas 
jojo vaikui ranka. 1 
pažino už ranka tiktai 12 cen
tu. 
Įauga 
mas tai, mane, jo 
pagriebė mesininkiszka 
ir nukapojo jam ranka. Sudas 

tai vaiko kalte 
neturėjo jokios tiesos kisz-

; Bileckis 
prieszais

Aesenei 
užvedė

i nupjovė 
Sudas pri-

Vaikas inkiszo ranka per 
matvda- 

vagis, 
kirvi

o mėsininkas
g tai

nusprendė jog
nes
t i ranka kur nereikia.

J

Brooklyn, N. Y.— Birželio 6 
d. kum Petkaus parapijos baž- 
nyczioje eme primicija kun. J. 
A. Pauliukas, 
parapijos yra kilęs, , ir

kuris isz szios 
kuris, 

kun. Petkui Lietuvon ant va- 
kaciju iszvažiuojant szia. vasa
ra, užima szioje parapijoje jo 
pavaduotojaus vieta Kun. 
liukas yra. brolis žmonos p 
kubo Szertviczio, gerai žino
mo vietos draugija veikėjo.

nau
JO-

gerai

\ <i
kur suvažiuos allijentai su A’okieeziais

varinis a t i s t ikimuskariszkns veikalus ir kitu? 
mui kares.

ant rodos, 
po

apsvarstyti 
užsibaigi-

MOKINA MERGINAS KAIP GIALBET GYVASCZIUS.

i£

> Sztai Koki Prieteli Turite-—
Merchants Banking Trust Co. Banke 

| Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
| procentą ant sudėtu piningu.
> Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
c lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
? jumis geriausia iszpuola mokėti.
Į Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
c pažinstami.
j Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
C namus.
| Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
C Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
J piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
> Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
{ MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pre* 
W.F. Ryukewicz

P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. M. Graham, Prer.
J. H. Garrahan, Attorney

I). F. Guinan, Treaa.
A. Danisewic* M. Oavnla

Pana Alieije (Jaddman mokina sąnarius 
žiaus dianguvi's kaip turi gialbet

Tosios merginos szimet jauPranciskr. 
gyvastes.

;vvastes
iszgialbejo

<>•
Raudonojo Kry- 

skenduoliu 
apie

San
32

REKONSTRKCIJOS DĄRBO Argrikulturos iDepartmentas
Departrnentaspi anosza . pas- 

D. Bali, Argri- 
kultiiros Sek rotoriaus Asisten
tu, p. Bali pirmiau buvo

SUTRAUKA.

Užsiėmimu Mokslo Federalisz- 
kas Bordas.

Bordas pranesza nauja 
Kongreso užtvirtinta i 
denio užgirta. kuri 
paaugszt i n ima 
mokslo ypatoms, apnegaledin 
toms iszdii'bystei ar kitur, ir ju 

prii‘ civiliszko 
darbo. Byla paskiria tam tiks
lui $75().()()() federaliszku pini
gu metams, 1x4 už metu bai
giant birželio 30, 1921, 
re $1,000,000 in metus per tr’u 
metus. J' 
tarp valstijų 
skat liaus.

sugrąžinimą

kil imą Elmer

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunczia pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siuneziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems ln Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.53 Hudson Avė.
re

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano
Pas Darželi trys mergeles, duetas ftOc. 
Esu ant szlo svieto, solo 
Lietuva Brangi ... 50c.

. 50c.

• • 50c.
« «

Kas iiurnnijs mano szlrdele.
fiiusklto piningus registruotam laluzko
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, IszlelstojaB.
315 S. West St. Shenandoah, Pa.

; UNION '
i'NATIONALi
L BANK j
kMAHANOY J
IL CITY'^

Capitol Stock |125,000jM 
Surplus £ Profits $400,0004*

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prt- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mane
liuose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. poplot, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasleriua.
R. T. EDWARDS, Vice_Kas.

II

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valnndos Iki 10 valanda Iri ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. 6 iki 8 vakare.

■> — I— —I — — «■» m o ■ M

Telefonai, Bell - Kensington 5311
Keystone, - East C720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

i Naujas Lletuvlszkas Graborlus S 
J KAZIS HEKLA1T1S. t
> 516 W. Spruce St. Mabanoy City 1

J*̂ Daktaras Juozas J. Austrą
’? LIETUVIS

■J 
s

Buvusia Dnkinras Knrlumcneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

I

byla 
ir Prt'zi- 

aprupina 
užsiėmimu

apnt

I

paski-
S

Pinigai bus padalinti
sulig gyventoju

Iowa Agrikultūros Kolegijo

^£51 F OR
5V

4
✓ VERY

'L*! s

prie 
s.

AR ESI SVEIKAS
.Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszc/.G 
tina krauja. ! • t « « • .

k saonaooDūs nan 000010 mS K E

.. my

Siuvama Yltw« Su šita yU galima pasitaisyti; čcverykus maišus, karpetus inkilus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolčli siūlo ir 3 adatas. Kaina M*1.OO

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
»k’ 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R. j
jį 113 E. Coal St. Shenandoah jį!
i’

6 lig 9 vakare

N

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS 1SZRADIMA8 PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių už 

puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau* 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

SkiiHkiHtianiiOHU aci'a brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję, Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics,
8ta. W. Brooklyn. JT. T,Nesiųskite piningu bet 

iszkirpkite szi apgarsinimu ir prisius- 
klte su-adresu, gausite dykai sempeli.

Dept. L-10
New York, N. Y.

A. 0. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Malu Ir Centro St, 
SHENANDOAH, PA*

GABI O CHEMICAL CO. 
UI Avė. A.Valstijos Departmentas.

raportai isz 
diena 

atsisakymas
Eu ropoji' — 
Austriecziu

i 

priimt
politika ir

Associated Press 
Paryžiaus 

vieidaikini
biželio 13ta 

s 
beturiu kabinetu 
Italu, Vengru, 
priguli nuo sunkumo 
taikos 
ekonomiszka stovi.

■ ■ „ , ■r,y,w, - -----—

jog

ir

sutarties

SKAITYKITE “SAULE"
SKAITYKITE “SAULE"

f

Lietuvos Prekybos

cm a

(WWircH 

cut SIAMO 
fortune: 
TELLING 
CARDS 

HADAndfOHAND 
SV/KNOAAO 

OtAVlMM CASO CO 
CMC ACtO. KU *.

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas yartoti ir kaip ateitj įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškosmagiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

5Oc.

I
... . - I ...  . -- - — -f ■ . .. ...

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- r^l 
riauti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

>

Cleveland, Ohio. —Czionaisj; 
užėjo baisi viesulą su perkuhi’ I 
ja kuri trenka, in Szv. FraiH 
ciszkaus bažnyczia nog ko ir 
užsidegė,
kos užmusztas. 
ko daug bledes.

Tvircziausia Liėtuviszka
B ANKA

Vienas žmogus li- 
Miestas apliii-

* f *. "'f

Didofc;jcftuclja sudėta Valstijos^ 
B a ų k$> pepartainoiito. 4’ft‘ ' _ 

(m ld$lura Vai st\
ihąno b aukojo p.egall

Iii ildL \ t- . ' . ' * ? * . j- / ■ iii . ; Hid A 'r *1

"IpstU po

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams,

GUTKS: Burtitiitikn. 2) Kfibnlnw. OjttopnM Knysclc.,
Už šešias kitoniškas magiškas štokas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

N. Nossokoffs, 
Pittsburgh, Ta.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

1202 Penu Avė.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

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

IJauiQ) pepartainoiitb.
ValHtrjoH, tęlp kftd fyini- 

/^l/bucieti'* titano b aukoje ^ėgall 
irfažhd. priimti piningus saugiam 
jiąlaikinnil. Biunczlif pinihgup 
in visas dalis' HVlętrt, paga^ dienps ' 
kursu. 1‘arduodti laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinti paszportus keliaujan
tiems in Llctpva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- i 
szykito apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokile:

V. Lapinskas

pąlHiklnnil. Hiunczhf pinlhgiip

Parduodu' laivakortes

601 W. Mahanoy A ve." 
Mahanoy City, Pa.

L A ,

I Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Paš- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. 'Ręjkalaudami 
platesniu 
szoine 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

•'Rpikulaudami 
informacijų pra- 

raszyti ant žeminus

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius. •

r

*

> EB

• 1.16
Nom|hh l^ilnOM OrnkuĮflM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa

veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dehiažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. *41«4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

A

t.

g p TANIS & COa z
31 EAST 112th STREET, CHICAGO; ILL.

----- ------- i, ; ’ , .Ei t.f.Ur..................... ...r ---------

‘Slaptybe Antgrabio” £/>£» ISZ g 
puNlaplu.

... gyvei 
I'rekti 3&e.

senimo Francuzu
i !>• BoctonukLCo

C j3EEU •j

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, veseiliju, pasU 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt. 
520 W. Centre SL Mahanoy City, Pa»

VYRU 
LIGOS

t

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Flttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, .studijavo begije 
32 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- ' 
nlal pažinsta, Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas | 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- [ 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- \ 

kai ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. [
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduoklto in hoteil

HOTEL LAWRENCE
J. IV. PRALEIKA, Savininkas .

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites
. 50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paeito.
48 Sixth Str. San Francisco.

I

t




