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ISZ AMERIKOS

■jorkinei

Konfiskavo už $1,500,000 
arielkos.

New York. — Szi vasara na- 
abiesezikai prohibi-

cijos konfiskavo už pusantro 
milijonu doleriu visokiu svaigi 
naneziu gėrimu. Apie du szim- 
tai žmonių likos aresztavoti už 
kontrabanda.

Kinai kerpa savo plaukus ir 
siunezia in Amerika.

Washington, D. C. - 
res, kurios papuoszineja savo 
puikes galveles su visdkeis 
plaukais ,gal ne žino nog ko
kiu gaivu tiejei plaukai paeina 
o tai nog bjauriausiu 
žvairuotu kineziku.
meta likos pargabenta in Ame
rika 400 tukstaneziu svaru 
plauku in Mong I 
šia tiejei plaukai 
po du dolerius už 

užmokėjo 
kineziuku

228,395 dolerius. Pakol tuosius 
in Amerika 

m a szi- 
neszvarius

Arnerikas 
meta už

Mote-

galvoles

gaivu 
Praeita

tukstaneziu
Kong. Kinuo- 

parsiduoda 
švara, bet 

praeita 
plaukus

plaukus inleidžia 
tai pereina per daugeli 
nu, kurios tuosius 
plaukus iszczistina.

Lietuvis szove in žuvi, užmusze 
mergina.

Sulton, Mass. — Besiirstant 
Singletary ežere, Jurgis Stan
kaitis, 17 m. vaikinas, nuszove 
to paties amžiaus mergina, Es
ther Portnoy- 
me la i veli jo, kuriuo jie iresi 
buvo 6 kitos ypatos. Stankaiti 
suaresztavo sząrifas Keith ir 
uždare kalejiman, Worcestery- 
je. Jisai yra kaltinamas žmog
žudystėje.
Stankaitis paleido szuvi ir už- 
musze minėta mergina. Kalti- 

jog jisai 
Jisai buvo pa

du szuvi u.

Tame paezia- 
kuriuo jie iresi,

Polieije sako, jog

namasis aiszkinasi, 
szaude žuvis.
leidos du szuviu. Antrasis 
szuvis netikėtai pataikė 
nai ir užmusze
vartojo 22-ro kalibro szautuva.
Tėvas nukirto mergaites kojas 

su dalgiu.
Richmond, Va.— 

Fredrikas Lackwood gyvenan
tis North Fork, su dalgiu pjau
damas sziena pakirto abi kojas 
savo trijų metu mergaitei.

Žole buvo augszta ir tėvas 
neinate kaip mergaite buvo in 
ėjus in žolių, kur tėvas 
pradalgį.
Amerike stokas mažiausia 5 

milijonai namu.
Washington, D. C.— 

valdžos tirynejima, tai 
Va 1st. 25 milijonai žmonių 
vena susigrudia su kitoms szei- 
mynoms arba, jog ezionais yra 
stoka mažiausia penki 
nai namu. Statymas nauju 
mu sustojo visus isz priežasties 
pabrangimo visokio materjolo 
ant statymo, ir da perejs penki 
metai pakol viskas apsimal- 

Tas ženklina pakėlimą
f

mergi- 
ja. Szovikas

Farmer i s

vare

Pagal
Su v.
gy-d J

milijo-
na-

6 užmuszti, 4 užgriauti o 3 su
žeisti ekspliozijoj dinamito.
Graham, Va.— Szeszi darbi

ninkai likos užmuszti, keturi 
užgriauti o tris sužeisti per 
ekspliozije dinamito Pounding 
Mill akmendaužeje.
tus ir sužeistus iszgavo, bet už
griautųjų lyg sziani 
nesurado.
131 cariniu deimantu užgriebta 

ezionais.
Washington, D. C.— 

inspektoriai
131 deimantus 
prie buvusio rusiszko caro, ku- 

prisiuusti isz Rbsijos 
“ karna rado Marteu- 

rusiszko

Užimi sz-

laikui da

Muito 
ana diena suome 

prigulinezius

rie likos 
ant rauku 

apsiszaukusioso,” 
anlbasadoriaus ezionais.
. Deimantai badai likos iszim- 
\ • • • • 1 1 

tais isz rusiszkos karūnos ku
ria bolszevikai užgriebė,po pra 
szalininiu caro nog sosto.

Ohajaus anglekasiai nori 8 
dolerius ant dienos.

Cleveland, Ohio.— Ant susi
rinkimo anglekasiu ir locninin- 
ku kasyklų, prezidentas Lewi- 
sas apreiszke kompanijoms 
buk anglekasiai reikalauje pa
didinimo mokesties nog 6 lyg 8 
doleriu ant dienos, nes isz prie
žasties, jog kasyklos dirba tik 
puse laiko, anglekasiai negali 
iszsimaityt ir pareikalavo dau
giau mokesties. Ar darbdavei 
sutiks ant to naujo pareikala
vimo, tai nežino.

\

AMERIKOS DOLERIAI IR 
LIETUVOS PASZTAS.

.Jau antri metai, kaip užsi
mezgė rysziai su Amerikoj gy- 
venaneziais giminėmis ir nuo 
to laiko prasidėjo susiraszine- 
jirnas. Kiekvienam 
buvo sužinot, ar sveiki tėvai 
gimines bei pažinstami. 
ežia kaip isz vienos, taip ir ki
tos puses pasklido gandai, kad 

badaujame,

svarbu A

Ir

esame nusku-mes
re ir jiezkome pagelbos. Ame- 
rikiecziai, 
nualinti, 
t u vos gyventojus.
tais, drabužiais nemaža szelpe 
ir doleriais.

Bet amerikiecziai 
Lietuvon invairias

kaipo mažiau karo 
susibūrė szelpti Lie- 

Szelpe mil-
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i PATEMINIMAI 
“SENO KAPSO.“

33 METAS*
9

kaiTokie pat atsitikimai 
kuriose vietose ir provincijoje 
pasikartojo bet su “mažu“ 
skirtumu. Taip, pav., Rasei
niuose buvo susektas laiszka- 
neszys, 
lėks atsidurti kalėjimo,

Panevėžy laikoma ka
lėjime net keletas asmenų in- 
tariamu irgi del panasziu dar
bu.

Nėra ir mažiausio noro 
tikrus nusikaltėlius 
kaltelius tik 
dėlto rodos 
džiai laikyt kalėjimo arba po 

tyrinėjimo via

bet su 
Taip, pa v peržvalga No. 31

szove-

kuris matydamas, kad 
nusi-

ginti 
bet nusi- 

“intariamus“ vis 
nereikėtų bergž-
intariamus

pora menesiu
dar laikyti paszalintus isz tar
nybos.

Bet tai antra el is klausimas.
Bene pravantotu
jieszkoti

giliau pa
ir neapsi-

szys.
randu szi rudeni
mas pabrango .......
padotkai kylo, insziurenc, van
duo ir t. t.

Dave doleri paezei ant 
užlaikymo.

New York.—
Palmier, 19 metu senumo moto
re, nutarė atimti sau gyvasties 
per isžgerima jodinos.
jiaja daktarai atgaivino ir už
klausė del ko teip jauna motore 
geidže sau atimti gyvaste, tai 
Margarieta prisipažino, buk jo 
sios vyras jiai davinėjo tiktai 
doleri ant užlaikymo saves ir 
kudykio.
ant sanvaites 40 doleriu o liku
sius praleisdavo ant savo sma
gumu.

Ugnagesiai su nauju aparatu.

Chicago dabar 
nauja 

su kuriuom gali inejti

B

Tėvynės 
sztai tarp kitko ka sako — 

Klerikalai galutinai
— Kaip jau

: “Tėvynėje,“ 
deszinioji spauda, nuo pat at
važiavimo Amerikon Lietuvos 
Misijos rode 
Misija, 
esąs p. J. Vileiszis 
g»s- 
ku klerikalai galutinai 
ir jau nebegali nei susilaikyti 
nuo jiems paprastu 
ant gerb. J. Vileiszio.
vsa spauda užkimszta visokcis 
szmeižtais ant Misijos, tiek tu 
lyderiu kiekvienam susirinki
me iszneszanui visokios protes
to rezoliucijos priesz Misija. 
Pagalinus, tarsi viso to ju dar
bo apvainikavimui, sztai p. Uo
sis — ta sutanuotoji neramioji 
dvasia, kuri tiek daug vaidu 
pasėjo Amerikos lietuviu tarpe 
iszvadina p. Vileiszi 
bjurokra.tu“ ir prilygina

(I

zo.
szeme

intu-
nekarta ra-

jog visa

rni Ii jo-
1)0-

nepasitenkinimo 
kad jos prieszakyje 

, o ne kuni- 
Tacziaus pastaruoju lai- 

intūžo

kelionių
Tjek ju

“szaknu“, 
vilsime pasakė, kad ežia kalti 
ne tik tie, kurie sueziupe dole- 

in markes, bet 
kalta ir administracija.

Kas verezia jieszkoti laisz- 
kuose dolerius kas verezia im
ti kyszius. kas verezia daugeli 
jieszkoti paszalinio darbo, tuo 
pat silpninat savo 
pareigu ėjimą ? Irokrato Pobiedonoscevo.

Atsakymas aiszkus — mate- Rcdaktoris “Tėvynės’ 
rialinis bei ekonominis 
das!

Valdžia tai mate ir skaitė ne 
syki laikraszcziu 
nepasistenge atkreipti 
nes ponams 
administratoriams kitu reika
lai ne svarbus.

Prie esanezios 
doriausis sažiningiausis paszti- 
ninkas, dirbdamas, ypacz pro
vincijoj nuo 8 v. ryto ligi 10 v. 
vakaro be jokio poilsio su szei
myna, isz 3—4 asmenų, ar gal 
iszgyvent, ypacz žemesnieji, už 
250 —• 350 auks ?! Isz 109 vei- 
kaneziu paszto 
žiatisiai 70 instaigu esama bent 
po 2 — 3 tarnautojus: ingalio- 
tinio, sargo arba laiszkaneszio 
arba visu 
staigose darbas 
pertraukos.

Valdininkas

ri eina keisti

tiesioginiu

skur-

skiltyse, bet 
akiu, 

biurokratams ir

brangenybes

instaigu ma

trijų. Visose in- 
vienodas, be

szeimyna, 
auk s.

< i

“Gdzie się po drodze podziala 
reszta 6,875.00 marelei“

Dabar paskolos bonu — rei
kėjo iszpirkt už 50 milijonu 
dol. iszpirkta tik už 12
nu; vieni szaukia pirkim 
nūs, kili szaukia nepirkim, nes 
ojezyzna valdo ne deszniejo, 
bet kairiejie, na o ojezyznai pi
nigu kaip Cukraus reikia. Pa- 
czioje Lenkijoje juk balsais pa- 
skyrtas Naczelnik panstwa Pil- 

deszinieje 
prudija isz visu pusiu priesz, o 
tuomi tarpu bolszevikai 
žiuoja kaip amaras, ir 
jau prisiejs Lenkijai vėl finis, 
galas paskutinis!....

gryžkim mes 
prie savųjų bedu ir vargu, 
arti ta pati akstimi tarpe mus 
rasime. Dalis klerikalu plem 
pia visa burna prieszais bonus 
dėlto kad p. Vileiszis Lietuvos 
Misijoj, 
Czesnulis;) 
leiszi, na ir eina reikalai tar
tum vėžio keliais.

Žiūrint kad atsiusta Lietu-

nigu kaip cukraus reikia.

sudskis, kairysis;

Tai-gi. dabar

Pa-

va
lu uset

tai

(gal but mat gerinus 
kiti-gi remia Vi

na ir eina

“ ir 
prie pagarsėjusio Rosijos bju- 

‘ M
_______ ~ ,__ “ nei 

blusnates isz skrandos ranko
ves, versdindamas virszun kle
rikalu nevalyva spauda link 
dargavojimo Lietuvos Misijos 
pipirina ir korespandenta. Uosi 
už pripratimu panaudot purvy- suszleivota.

neteisius užpuldinėjimus 
ant Lietuvos Misijos ypacz ant 
p. Vileiszio.

Kad klcrikalisžka spauda pa 
naudoja szlykszczius užpuldi
nėjimus ant Lietuvos Misijos, 
tai bene tame yra dyvas. Kle- 
rikaliszkos spaudos bosai juk

nūs

bažnyczioje

Stebuklas bažnyežioje^*A.
Pasveiko ir iszejo namon.

Quebec, Kanada.— Dvylekos 
metu senumo Steponėlis Forel- 
la, kuris nog gymimo negalėjo 
vaikszcziot, tiktai su pagialba 
kriukiu, likos visiszkai iszgy- 
dintii per pabueziavima Szv. 
Onos relikvijos

Kada inejo in baž 
nyczia, turėjo kriukius, bet ka
da jiaja apleido iszcjo sveikas 
o kriukius paliko prie altoriaus 
kaipo davada savo iszgydimo.
Bolszevikai perkirto geležkeli.

Paryžius, — Rusai užėmė 
miestą Ciechanow ir tuomi nu
kirto Varszavos-Danzigo ge
ležkeli, kuriuomi lenkai gau
davo talkininku pagelba. Taip 
pranesze franeuzu m i Ii tarė mi- 

užsieniniu

Szv. Jono.

u oi u m
ji vos valdžios Misija, turėtu but

per

anie tai 
savaitėje 
bjaurint

niumis tikriausis centras 
<ur tau,
es reikalaujama tai ir negerai. 

?riesz pribuvimą Misijos, ėjo 
<as savu žarų, nors jau sutarta 
)uvo ejti isz vien klerikalams 
su tautininkais. Su iszaikvoji- 
mu duotu auku buvo teip-gi 

Pinigai sudėti 
Raudonam kryžiui
<ur, ugi muset p,. Purickis pa
didino Tautos Fonda ar kaip 
:en ir galop kak iszskaitys vi
sokius szleivojimus.
darbo, pilasi nei isz maiszo ne
valyvos vienu ant kitu darga- 
vones.

Socialistai,
)olszevikai to tiktai ir 
;ie visom keturiom visus 
szn i uosius

, bet
kad czion jau kontro-

ngnagesiai 
mokinasi kaip naudoti 
aparatu,
in deganti narna be baimes už- 
troszkimo. Yra tai niaska ku
ria užsideda ant veido ir 
in didžiausius durnus.

ejna inteiktas pe-

nuvažiavo

Vietoje

komunistai

tai uosiai
bepjudant

ar 
nori, 

dc- 
ir kairiuosius tik

ir nori pajudint, o
sukiszt iii bolszeviku Maskoli-

ISZ VISU SZAL1U
pasiūlantis 10 dienu 

paliauba, nuo• vidur- 
paduoda 
paduoda

Ant suvažiavi- 
a ps va rs tinimo

pos, kur randasi
Euro-

1. 
nuo

susi laikyti

2. Talkininkai

susilaikys

su
gaudamas 400—600 
menesi, negali net ne iszmisti

sija isz Varszavos 
ofisui Paryžiuje.
Ant kokiu iszlygu bolszevikai 

taiknsis su Lenkais.
Londonas. — Lloyd George 

memorandumas
reita petnyczia Rusijos pasiun
tiniams, 
musziu 
na k ežio, rugp. 9 d., 
nakezio, rugp. 9 d., 
szias sąlygas:

Lenkai turi
aprūpinimo savo armijų 

ir gabenimo kareiviu ir amu
nicijos o sovietai 
nuo stiprinimo savo fronto.

susilaikys
nuo siuntimo kareiviu, ir amu
nicijos in Lenkijai

3. Sovietu 
būti pastatyti Danzige ar ko
kioj kitoj vietoj, 
kad sąlygos butu iszpildytos, 
bet su sąlygą, kad jie susilai
kys nuo propagandos.

4. Rusijos ir Lenkijos dele- 
o daugiau Įga(aį susitiks nustatymui lini-

Prirode jisai

«

atstovai gales
*?!

138,000 žydu užmuszta 
pogromasia.

' London. — 
mo žydu ant
padėjimo žydu ir pagialbejime 
rėk unst rūkei jos rytines

daugiausia 
žydu vadovas dkinas, pra- 
nesze apie baisu padėjimą žy
du Ukrainoje.
buk lyg sziol jmvo 592 pogro
mai, kiiriuosia užmuszta 138 
tukstanezei žydu, tik pats ge
nerolas Denikinas 
pogromus.
ežiu žydu badauju 
kaip puse milijono 
ne turi prieglaudos.
Visiems jau nubodo., pralieji

mas kraujo
London. — Isz priežasties 

Lenkijos padėjimo, Angliję tu
ri didelius rupesezius. Angli- 
kai ne nori jokios naujos kares 
nes nusibodo bereikalingas 
p ra 1 i e j i m a s k ra u j o.
ne turi užtektinai kareiviu,

rnai, kuriūosia

surengė 96 
Daugelis tukstan-

šie rateli u

dabojimui

linsi jos ir Lenkijos dele-

ju tarpe armijų ir susitarimui 
apie musziu paliaubos sąlygas-

Persijoj susitvėrė nauja
Pati-gi Lietuva 

lors per beda yriasi
gerai kad 

nėra teip
republika.

Pari ži us. — Telegramas 
prisiųstas isz Konstantinopo- 
liaus žinia, buk Persijos szach- 
as (karalius) padekavojo už 
dinsta ir likos tonais sutverta 
persiszka respublika.
Bolszevikai tiktai 25 miles nog 

Warszavos.
London. — Lenkai 

szevikais susidūrė apie 25 mi- 
siau-

in 

o apie insitaisyma rubu ir kitu 
dalyku negali būti ne kalbos! 

Pasztu Valdyba leidžia grei- 
cziausius aplinkraszczius, 
viskas butu tvarkoje,

redakto- cvailevicziai szeip teip taiko
si ir ju reikalai vis-gi kuo to- 
yn tuo geryn eina prie tvar- 
<os, jeigu tik tolinus neinsivels 
caltunai in plaukus kaip mus 
czion Amerikoje, arba kaimy
nu lenku Lenkijoje.

Kaip nors jau reikėtų dasi- 
>rast nors insižiurint dabar in 
pragaisztingus ergelius Lenki
jos kokius tarp saves veda ir 
pragaisztin breda.. * i,

besikaujanezia
tarpe saves Lenkijos Szlechtu- 
nija kunigas Petras Skarga ba
re pranaszaudams —

y

yra kaikurie kunigai 
lavinasi kiekvienoje 

szeszias dienas
žmones nedeldienyj isz ambo
nos; na tai ir ju koresponden- 

prisiklausė per pa
mokslus daugumui užpuola ir jos kasza. 
melagyseziu, ta pat daro.

Skaitytojams, tokio sztamo 
korespondencijos patinka arba jau deszinioji ir kairieji ten 
ne, tai klcrikaliszki
riai ir ju korespondentai to ne
paiso, laikas nuo laiko važiuo
ja begirgždinant nei kacopo te
lega kol kas in szpykius bruz
guli kysztelia.

Klerikalai žmones iszsky- 
riant davatkinus ar davadkas, 
nevisi paiso kad “Draugas,“ 
“Darbininkas“ ar “Garsas“ 
ka tokio plempia ant p. Vilei
szio, jie savu keliu ejdami pa
remia p. Vileiszio darba kaipo 
Lietuvos pastatytos czion Misi
jos. Tai-gi p. “Tėvynės“ Re
daktorius Peržvalgoje bereika-

nusibodo
Anglije 

o 
darbininkai atsisakė net krau
ti ant laivu kariszka materijo- 
la.

kad 
grasin-siųsdami

dovanos, Idama visokeriopomis pabaudo- 
tur but nežino, kaip ju tarpi
ninkai, vietos instaigos, atliko 
savo pareigas ežia Lietuvoje- 

Gal but keli aikszten kai 
kurie dalykai ir yra nesmagu 

Past. Balsui, bet tie apsi- 
daž-

i 4 
reiszkimeliai

žmones

su bol-mis.
Ankszcziau paminėti reiszki- 

niai kartojasi.
valdžiai tinkamu priemonių — 
nepagerinus materialini būvi, 
bus sunku kovoti priesz tokius 
reiszkinius.

Negana to, dar yra priežas- 
cziu mažinaneziu 
duktinguma paszto

Nepadarius

t i

ar
Draugas,

< 4 Popiežius sužeido koja.
Popiežius Bene- 

puole savo
Rymas. — 

diktas, puolė savo skaitiny- 
czibje sužeisdamas koja bet ne 
pavojingai, per ka 
vaikszczioti koki laika.
Graikai užims Konstantinopo- 

poliu.
Rymas. — Kaip girdėt, tai 

allijentai davė savo 
ma Graikams 
Konstantinopoliaus.
smarkei pradėjo plakti turkus 

( užymdami 
naujus miestelius kas diena isz 
kuriu

les nog Warszavo, kur 
ežia dideli musziai bet kokia 
pasekme turi tai dft nedažino- 
ta, bet lenkai smarkei astsis- 
pirineja ir nekarta uždavė 
^mirkius ypus raudoniejiems. 
Dideli rezervą lenkiszko vais
ku yra laikoma užpakalije ant 
paskutinio užklupimo.

Lenkai nepasiduos bolszevi- 
kains ant jokiu iszlygu ir ko
vos lyg paskutiniam.
Francuzije pripažino generolo 

Vrangeli
Paryžius,

džia nutarė pripažinti barona ||

Senovėje,- negalesbet tie 
kartojasi

nai, tai tenka pasakyti ir per
spėti, tiek amerikieczius, tiek 
ir tuos, kam pridera atkreipti 
in tai aki.

Dažnai tenka, ypacz provin
cijoj, matyti 
sianti 
Kur 
2, 5, 
lai szk as ?..

a laiszka raszo, kadJT- - _ _ \

< 4

sodieti, beklau- 
tarnautoju:“ 

siusti 
doleriu ir

Tai-gi p. “Tėvynės
l 4

lo bara visus klerikalus kuo- niezgodę będziecie
za wa- 

nieščdarbo pro-

tai sauvalybe, del kurios" ge- yra szlyksztus paleistburniai. 
resni tarnautojai vereziami ki
tur darbo, jieszkotis.

žinyboje, nevisi klerikalai ir kunigai cudzo jarzmo (už jusu nesutai-

Tai vis 
3 vartojimo vaisius. Nevykina- 
ma gyve n i man isz leisto, nors 
ir silpno, instatymo tarnauto
jams del algų nustatymo ir t. t

Tada tik isz tikro Lietuvos

paszto
galėjo dingti man
10 ir daugiau

Jau sako antra 
“iszsiunte 

dolerius, bet ju negaunu“.
Amerikiecziai, nors ir nedi-1 aparatus tinkamai galėtu veik- 

deles sumas doleriu siunezia ti, kada administracija bus 
paprastuose laiszkuose bet vis tinkamose rankose, 
dėlto tie laiszkai kur tai dings- nautojai žinios jog jie teyra ne 
ta, ir nepaslaptis, kad pasztu kaž kieno tai tarnai, o lygus 

Margarieta žinybos tarnautojai buna tud|pį|iecziai ir kada jiems bus už- 
intariami.

Taip, pav., Kauno 
jau treczia syki “netycziomis 

paaiszkejo doleriu ir laisz|<u 
Paskutini syki isz- 

einamojoj vietoj, irgi rasta at- 
plesztu laiszku, bet kaltininko 
administracija 
Viena syki “neva“ suseke pė
das ir kaltina sargus ta pada
rius. Laikiniai paszalina isz 
tarnystos, bet tikru kaltinin- 
lęu.vis nesuranda, -J ;

nes užlaiky- 
nesvietiszkai

Kada

Vyras uždirbdavo

Del vieno ar keliu apsiterlioju-
ka neszite svetima junga.) 
Teip ir atsitiko; dabar-giatsitiko;

siu, negalima visiems tas neva- jiems sugyvent namieje nesise-
lyvumas primest.

siunezia |ti, kada administracija 
kada tar-

ta, ir nepaslaptis, kad pasztu kaž kieno tai tarnai

U 
žuvimas.

paszte

vis nesuseka, 
neva“

tikrintos pakeneziamos gyve
nimo sąlygos.

Lig tas viskas 
muota, ir ligi bus 
negeistini administratorių rei- 
szkineliai, — geru vaisiu lauk
ti negalima.

Reikalinga griežta kova su 
nusikaltimais, bet kovoti rei
kia tokiomis priemonėmis, ku

bus sunor- 
paszalinti

rios garantuotu panasziu reisz- 
kiniu neatsikartojima, Moze.

— Vienas jojamas, kitas vą- 
žiuojama-s.—

Nedekime in anti ir tauti
nius ar socialistinius laikrasz
czius su j u korespondentais, 
nes tie neatsilieka, ar niekuomi 
kartais nesiskyria nuo klerika- 
liszko nevalyvumo ir, teip sau 
beapipeni skaitytojus nepai
sant kam blevyzgos, melagys
tes patinka arba ne. 
sziai lenkams važiuojame.

Pas lenkus, skrieja desznysis 
ir kairysis sparnai. Del ojeziz- 
nos pavadavimo aukavo nema
žai lenkai Amerikos, pas juos 
aukos žmonių aukotos reika
lams vieniems, 
tiems, o kiti nežine kur dingo 
kaip ne — zwiQzkus reikalams 
Szlezijos balsavimo aukavo 8 
milijonus markiu, o pasiekė 
vieta liktai 1,125.00.

Pana-

nuvažiavo ki-

Klausia 
žmones, per laikraszczius s—

kant, mėgina paleist pliatkus

pavelini- 
ant uženrimo 

Graikai

s

kad Kaune kilusi revoliucija, visoje aplinkinėje, 
ir nuversta tapo Lietuvos Ta
ryba.

tį vienok teip nėra ka lenkai turkus.
skelbia Lietuvoje partijos isz- 
skyriant raudona, nepaiso pa
žiūru susieja veikia, kurios par 
tijos inneszimai yra. 
szaleliai tiinkamestii, ton 
linksta.
rodo aiszkiai atejnanti isz ton 
laikraszcziai. 

f

Kuomet mes akyviau žiūrė
sim in partijų Lietuvos rimta 
isz vien veikimą, tuomet ir 
czion patarnausim geriaus sa
vo szaliai iszvengdami kolioniu 
ri szmeižimu.

Mano yra nuomone tokia 
kitu kokia, asz nežinau.

mažai
pa-

Ta viską mums prt-

veikimą

o

isz va i ke k ra u jėgerius — Francijos val ”W(|

Popiežius meldže gialbet 
Lenkija.

Warszava.
siuntinis nog popiežiaus pra- 
nesze Lenku valdžiai, buk po
piežius mano iszleisti atsiszau- 
kima in visas krikszczionisz- 
kas vicszpatystes idant gialbe- 
tu Lenkus nog 
ranku

Vatikano

1gen. Petra V langeli galva Pie
tines Rusijos de facto valdžios. ’

Paskelbdama tai 
niu reikalu 
kad 
teikimas gen. Vrangeliui visos 
galimos karines pagelbos.

Ministerija sako, kad Fran- 
sija tuojaus pasius in Sevosto- 
poli vyriausi komisionieriu.

užrubeži- 
ministerija sako 

ten pripažiniman ineina

prapulties isz 
bolszeviku- J

nusiuntė savo delegatus in 
Lenkija siulindami 
roivlus ir amunicija.
750 žmonių mirė nog koleros.

Seoul, Korėja.— Nog koleros 
kuri ezionais labai siauezia mi- 

_ _ ______Lyg sziain lai-
.. kni serga taja liga apie penki 
■ tukstanezei žmonių,

Vengrai
savo

savo ka-
Teip dabar, > n

* :

Na kaip misiukes vaike-

— Senus Kapsus. re 750 žmonių.

Skaitykite. laikrawti (4 Saule ’ *

Įeit
— Gerai:—Sūnūs mokinasi 

kukoriant, o duktė Keiduke 
daktarystes. .......... u
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• Isz priežasties pripuolimo 
pa n ode lijo 
nos ’ ’ 
nu mari / ‘ ‘Saules ’1 
ankszcziau, nes ir mes pasinau
dojome isz tosios progos pra
leisti keliolika valandų ant 

pasimatymo su 
Todėl my- 

lomi skaitytojai mums dovanos 
jeigu kas bus trumpa sziam 
numariįe’.
ninkai turi jauslu ir geidže 
kitais žmonimis truputi 
i Hiksmvt.

i l

Lakeside, 
“Saules

Lietnviszkos Diu- 
iszleidome szi 

truputi

szviežio oro ir 
nnisu tnutiecziais.

Jnk ir laikraszti- 
su 

pasi-

ii nesmagu, jeigu 
nuolatos reiko priminėti 
prisiimt ima užmokėsi ios. 
nežinome ka kas mausto ir ar 
prisiims nžmokoste ar ne, o 
tuom laike turimi* sulaikyt, nes 
tomis dienomis pradėjome in- 
traukti visus gerus skaitytojus 
in naujas knygas, todėl daug 
aljdceriu turėjome iszmosti

Daugelis yra ir tokiu:

u;i U
apie 
Mes

per
maino savo gyvenimą ir neduo
da jokios žinios del redakcijos, 
o kad ir duoda, 
savo seno adreso.
katras maino adresa, neatbūti
nai turi paraszyti ir savo 
adresa, 
liniukais
gyveno.

tai nepadeda 
Kožnas-gi,

sena 
nes mes ne esame bur- 

idant žinoti kur kas 
Kožnas skaitytojus

turi to prisilaikyt, o 
mums palengvins daug darbo.

tuom

Poetai, sziuleroi, kazirnin- 
kai, girtuoklei, rukintojai pa- 
perosu, tiejei ka duoda savo 
kimus marginti ir tieji'i, ka per 
skyre vidurije plaukus lies 
kakta, yra ižgamos ir bepro- 
cziais,” 
noris De (’orsey, 
antropologije Bostono mokslai- 
neje.

Nepykite už tai vyruezei, 
ypatingai tiejei, katrie tuju 
papratimu prisilaiko.

i i

duoda

plaukus 
yra ižgamos ir 
— Tuip tvirtina profe- 

ižguldantis

už tai

Jnk to- 
ku paezvieriu nemažai randasi 
ant svieto.

Motore turi svarbiause in- 
tekme out auginimą vaiku ir 
teisingai galima pasakyti, jog 
vyras valdo moterių, bet moto
re — motina tvėrė būda savo 
WF0.

Greiczian galima surasti ra
dasta be dagiu, 
kate be nagu, 
be uparo.

Motore ir lape tai du sutvė
rimai viltuviausi 
viausi) ant svieto.

bitui be gyli), 
ne kaip motore

(zdrodly-

Atėjome iii Amerika sau bu- 
tia pataisyti ir liuosybes du
ty rt i. o niekados būdavot i pa- 
locius ant ledo, arba virti szu- 
pienio kurio negalime valgyti, 

innsu duokDuonos 
kas diena.

Tegul tas užganėdina 
ir nejieszko ko kito.

Dieve

kožna

SAULE

Skupuipas 
prie to, 
ningus, atsako sau reikalin
giausiu daigtu. Skupuolis gai
lesį sau gero valgio ir džiaugė
si viskuom, bet kenkė sau.

Gerbūvis darbininko 
draugo gerbūvis ir kitu luomu. 
Daczedus darbininkas nereika- 
lauje tresto nog sztorninko.

Darbininkus paezodus nerei- 
kalauje

priveda žmogų 
kad ir rinkdamas pi- 

sau

turi teisybių ir tame ne biustą, 
ba kas joms isz tokiu vyru. Ge
riau tegul visi ojna in klioszto- 
ri.

No reikia.

v ra

C p-...............

Del daugelio duodame szito
ki pa t a ryma: 
gyventi paczodžiai

Keike dirbti ir 
, ne pirkinot

Kunigas:— Prie vinezevones 
turi būti du liuOintojni.

Jaunikis:— 
gumasezio, 
toriaus nesimnsziva.

Tai da giliukis.
— Ar tasai girtuoklis pa- 

czi notas l
— Ne.
— Na. — tai da. gi linkis del

Ej, praszau jo
ju k mudu prie al-

tokiu daigtu kokiu nereikalau-l 
jote. Saugokitės visokiu mak
leriu kurio vaikszczioje po šlu
bas parduodami visokius niek
niekius.
tęs re i ko prigulėti, nes tiktai iu 

, ba tai yra labai linu
ku ir nesužeistu ant viso amžio. dingu daigtu,

■ 1 " 1

Amorike,geriauso tiejei isz-*t< 
kerta, katrie moka sukti. Terpi] 
tamsuneliu toki tarpsta ir leng-• tyti, kiszeni druezei 
vu laidu kiszenius prisipyla. paczodžiai gyventi ir praszytiĮ 
Šust veria kokiame miesto pa-|n()g Dievo pajiegu prie darbo, 
skolinimo draugije, tuojaus pa 
leidžo agentus terp 
riu,” 
keliu metu bankrutinn ir 
piningai dingsta. 7 
t i, jog nemažai piningu ; 
ka, ba ne centus, 
rius.
gyvuoti ir penetis svetima pro- 
eia, o daugiausia tokius apgau
na, kurie neskaito jokiu laik- 
raszcziu, 
laikraszcziu žmogus 
apie visokes apgavystes, 
tikro žodžius Dievo galima pri
lyginti prie tokiu isznaudoto- 

Nesojc, ne valo o mais- 
Pjisiseka žmon i m 

apdumineti akis, bet atejs lai
kas, jog kožnas susipras ant tų
jų visu suktybių ir sugniauž 
delnoje centus, o tada Lietuvei 
kvėpuos tikra liuosybia, kokia 
datyre visos tautos ir perėjo 
per tais paežius apgavystes, 

r™*..  ■ "
Cziou Amerike ne stokas vi

sokiu užmanymu, o laikais tie
jei užmanymai yra suvis kudy- 
kinei. 
žes,

' i dirbti pavojingnosia 
darbosia, ba jeigu ir mažiau 
uždirba, gali pragyventi pats 
ir su szeimyna, būdamas svei-,vietines,

Ln vietines draugys- jojo paežius.

o apie ka kožiuis 
gerai žino, kokiu tai geradojys- 

Szėip 
reikė nog visko rankas ntsikni-

alnesza draugyste.

prisipyla. p
miesto pa nog Dievo pajiegu prie darbo

- - '-L——:... ...  - -
“polande- 'Rysis szitu rodu.

surenka piningus ir po -----------
visu

snren- 
tiktai dole- 

Bepiga tarp tamsuneliu

ju: 
ta turi.

4 4
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PARSIDUODA KARMA.
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mol errs A ugi i joj da vis
Ant paveikslo matome moteres dirbaiiczios prie stiklo fabriku.
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Noriais kai

uxv;>

darbus ir ne
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160 akeriu, 40 dirbamos, su mm 

su jaunu sodnu.
2 arkliui, 2 kiaules, 
vežimai ir visokios 
Padariau in metus

$1,000 gryno pelno, 
kas iszvažiuoja in Lietuva. At 
siszaukite ant adreso: i 

Peter Samulis, 
I rons

jais bud i n kais, 
18 galviju,

7uždaryti,!35 viszl,,H 
: i maszmos.

Locninin-

1

Kožnas bus laimingu, jeigu lai-

Tūlas jaunas žmogus

te

! i

E

L M-'zT S

(A. 20)

Mielilt 1AViL 
savo 

mylema, kuri atsisakė už jin te
keti. Skundže jisai už padary
tus kasztus, o dauginusi*, jog 
iždnve pining 
automobileis ir ajskrimo.

Tai vyruezei ne dyvai, 
mergina atszalo nog.... Ridu.

Reike žino-Iliamsportc, Pa., apskundė

nes tik per skaitymu 
dažino 

Is z

suktvbiu ir

Valdyboje Masacziu- 
micstelije (lould, susitari* 

tryleka paeziuotu vyru ir 
dėjo kliuba, sudedami prižadė
jimus, idant nebueziuoti jokios 
mo((‘ries, naęzios, dukters ne 
savo artimo.pacziules.
dia apie tai juju moterėlės, su
sirinko ant rodos ir jiuspreude 
atsiskyrti nog sajA’o^vy-ru.
dai tiejei vyrai no tiktai 
sižadejo bueziavimo nes ir ki
tokiu džiaugsmu. —■ Ar-gi tai 
ne pikta moterem ?

na ęz i o s,

i

uz-

Dagir-O

Bar 
isz-

Moteres

daugiaaše 
u ant, važinėjimo

mASAUGAt VIbub lalszkur o h 
piningus in lazlolBtuvo “Snulo” relko 
visados siusti ant szlto adreso: IV. D. 
Boczkowskl-Co. Mnhanoy City, l'a«

(»

ncmįslina juju apleisti.ti

t

jog IF.TUVOS TATYMOH

dane-° Timos”
buk lictnviszka valdžo rn- 

denije uždeda angliszka moks- 
laine Kaune, kurios tykslu bus 
at kreipimas jaunumenes iii ang 
liszkus universitetus vietoje ej- 
ti in vokiszkus.

Angliszkas 
sza,

4

i

GASPADINE gaus gera 
VIETA.

užlaikyt
Mokestis gera, 

v id uti n iaus
Atsiszaukite

rėdysiu tuojuus, 
Aug 20.

amžiaus

Jeigu atsiszauks (uojaus, to
kia. kuri moka savo darbu kuk
li i oje prie valgio ir 
narna szvareį. 
Motore
turės pirmybia. 
in “Saules 
arba ptus:

Re v. S. Pautienius.
129 South Jarden Str 

Shenandoah, Pa,
- ■ /■ ’ ~_J| - —

Knygele DraugyBtems delj 
iszmokojhno pinigu ligonia- 
ma

KVITU Knygele DraugysleinH,, <lol 
ant 
50c.

KVITU

>,

•>

i

GOcJ

sudėtu piniguKasioriauB nog 
b u si rinki imi

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MA1IANOY CITY, PA.

■•w-w

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
•*—« « lt ^>1 -»■... .

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas-
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 
, 414 Broadway, 
So. Boston, Moss.

. r , * f '/ , ** ■

' Užraszotne Lietuvos* 
laikraszczius 11A

-r-*

Tegul užvieszpatauje tarp 
mus malszumas ir sutikimas, o 
darbszavimas tarp saA'iszkns 
del visiszko gero iszejvystes 
ant tos naujos tėvynes mus tai
ko ir tvarkoje užlaiko, tada ant 
szirdies bus mums lengva ir tu
rėsime didesni prisiriszima į 
prie visko kas tiktai yra lietu-> 
viszko.

didesni

— u
Dirba angle- 

kasvklos net viskas dreba. Le- 
berei uždirba ant dienos po 
penkis dolerius ir daugiau, tai 
ue jwyra» <urilygina:it su lai
kais kada mokėjo i>o pusantro 
dolerio ant.dienos ir da atmu- 
szi nėjo procentą.

Alekanikai,
tuoiiiu lyg dvideazimts doleriu 
ant dienos.

.Bet ai’ visados teip bus'? To f 
niekas negali atmiuti.

Bet ant to yra rodą, idant- , 
butu visados geri laikai turime 
laikytis HPaczedumo!

Paczeduinas yra
gerbūvio, ne tik pavieniu ypa- 
tu bet ir visu valdybių. •

Paczcdumas neprivalo perejt 
savo rubežiu ir stotis skopumu < 
nes wknpumas yra tai bjaurus; i 
papratimąs. _ - 1 -

Geri laikai.-

aplaiko nog asz-

w

Labai Svarbus Praneszimas!

g
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BENDROVE
: - *

(Lithuanian Development Corporation)

Jau galutinai nustatė tikrus 
kelius, kuriais

IM

*

Siunczia Pinigus 
in LietuvaA

* I 4 .. * 1 i I ' * ’ ‘

Paliuosuotas nuo Lenku vietas, Prusu 
Lietuva ir kitas szalis

Sulig Pigiausio Dienos Kurso.

1. Jeigu siunti pinigus in Lietuva, siusk 
per “Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
persiunezia geriausia ir pigiausia.

2. Jeigu nori važiuoti in Lietuva, kreipkis 
prie “Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

' i ' *4 * , »suteiks Pamištai teisingiausias 
parūpins laivakorte, iszmainys pinigus ir gražiai 
iszleis in Lietuva.

3. Jeigu turi susitaupęs pinigu investyk 
juos in “Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
szerus. Gausi gerus nuosžimezius ir tavo pinigai 
dirba del naudos tau ir Lietuvai.

4. Dabar “Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove” 
palengvinti tavo 
gerbūvi, 
neatideliodamas. 
$10 viena.

J >

I F

informacijas

fabrikus

>

.<4 

t- *
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Lietuvos Atstatymo Bendrove dastato kotrumpiausiu laiku 
pinigus per Savo Skyrių Kaune in kiekviena Lietuvos paczta, 
per kur iszmokama tiesog priėmėjui in rankas grynais pinigais, 
o ne czekiais.

Už Pinigu Sauguina L. A. Bendrove Gvararituoja
Lietuvos Atstatymo Bendroves Skyrius Kaune turi valdžios 
leidimą atlikinėti visus 'bankinius reikalus ir todėl su pinigu 
iszmokejimu nėra daugiau jokiu kliueziu.
_ ; i * ' ' *

Lietuvos Atstatymo Bendrove atjeszko dalis, likusius turtus 
padaro pirkimo aktus,žuvusiųjų ar mirusiu giminaicziu, 

ingaliojimus ir . kitus notarialius dokumentus.

Ui

i1

ruoszia Lietuvoje fabrikus idant 
broliams ir sesutėms pasiekti 

Todėl prisidek prie szios 'Bendroves 
Szeru dabar da gali gauti po 

Pirk kadaugiausiai gali. Pelnas tau 
ir nauda Lietuvai bus neapsakohiai dideli.

*

f4 J -• w‘

Lithuanian American Trading Co
II ‘ Am a. . i .1 Ai 1.4 » ■> . 1 » . »•. • k . . I '' W A.’* •

112 N. Greene St.
' ?-ur7-r-- - --"L fcuj 1^/ ' - L '• '~A ~ -'* • ‘ ........./  — ■— L.A,.
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Baltimore, Md.
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LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
*' * ’ • f / 11''* it(Lietuvos Atstatymo Bendrove)

1712 Washington St. Wilmington, Del.Home Office:

New York • 
Ofisas Lithuanian Development CorporationI

*♦

294 - 8 th Ave. New York, N. Y.
» w.
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MOTINA SOPULINGA.

Saule szvalpei—giedro szvie 
sa savo spinduliu apszviet i nė
jo nuotakus kalnus Sierra Ne- 
vaod, .kurie buvo sumarginti 
jau žale juAina kvopenezia ve
jele, bet czion, 
isz paknuicziu 
blizgėjo priesz saule buk isz- 
kaiszytas nesuskaitytais dei
mantais, 
tarp mažu 
medeliu, gulėjo ant žemes keli 
vyrai, ant kuriu 
saules spinduleis veidu puoli
nėjo raudona szviesa sukurtos 
ugnies ant vidurio, aplink ku
re apgulė szildesi. Fantasticz- 
nas paredalas ir kalba maiszy- 
ta su 
apie jin 
gyvenimą už nieką

f

prisidėjęnu musu, teipos-.gi
prie paniekinimo ir nuskriauj 
dimo mano .tėvynės,

— O taikias yra priežaste » • 1 v . I

ten baltavo da 
sniegas, kuris

Euszinoje gi i rai tbje 
gumbuotu kreivu

apdegusiu

liudijo

kurie 
savo tau- 

sztilietu 
iszpaszaliniu 

ve-
Nepa liau

no pa ve lino

su

susi vieny t franenzisz- 
pa k rik ilsiem kariume-

ne

prakeikimais, 
valnnmaniszka nelaba 

svarbu ne 
palaikinejenti jio, kaipo dau
gumas Simu Iszpanijos, 
būdami isztikimais 
tiszkai tradicijei, 
rankoje sistemų
užpuoli liejimu net i ketinu, 
de baisiausi' kare, 
jeneziu jautrumu 
jie visokeis spasubais stei(gen- 
tieniH 
kiem
nem, o tokiu spasabu vesta su 
jais kare nusilpnijo franeuzus 
nuolatos nžgriebinejo ir atmu- 
szinejo nuo jiu maista ir amu- 
nicije ir ne ant valandėlės
davė jiems pakajaus, nes nuo
latos turėjo Imt atsargeis ir 

ar isz 
kur ne tikoie szalindama.s, už- 
ketejelis nevidonas Iszpnnas.

O juk lai teisybe, Joku- 
tare in

a tsargeis 
dairvtis in visas szalis,

,bai - tare in vadovu stovin
tis priesz jin su guodone pasi- 
Jdoniojas paveikslas — jog 
breksztant turi badai pribūti 
,in czionais 60 vežimu su mais- 
Hu ir visokias zopostais del kor 
puso Masseno ?

— Tęglll-gi

(> m* butu tai 
nes jenerolas

mane bausme 
Johovo dalipsto, jeigu meluo
ju —atsake žydas iszpaniszkas 
isz kurio baisu akiu buvp ma-J 
tyt didelis nelabnmas klastin- 

.’gumas ir godumas — pro czion 
Turi važiuot.
menkas pelnas,
Jie nori bile kaip gyvent ir būti’ 
Jižganedintu ane kuom. Turiu 
vilti, jog narsus Pablo, ne pra- 

pasinaudojęs isz teip 
^puikios atsakanezios progos, o 
jr ne pamirsz teipo-gi apie ne
turtinga Jokūbą, kuris prie už
griebimo didelio turto prisidės 
j<>.

i 
tojs ne

kuri 
vietoje.

SUVIS

i šlepe
Bet 

dadave

— .\<i, juk tu ne esi 
pavargėliu — atsake jaunas 
žmogus juokdamasis žiūrėda
mas ant žydo apsisupusio gra
žiu ploszczium — prie dastati- 
nejimu musu karimnenei mais
to ir viską, kas yra reikalingu, 

.pridėjai ne viena szmoteli auk- 
<Ao prie savo turto, 
tūloje saugoje
apsimalszink žyde 
po valandai - nevienas isz Jsz- 
panu ne sutersz savo rankos 
tavo piningais. O del to-gi nar
sus manu draugai ryt velei ma
žiau turės Iszpanije savo perJ 

* sekiotoji! — tarė atkreipdamas 
kalba in \ yrus aplink ugni gu- 

Turiine iszmegint 
rytoj musu strielbas, kaip toli 
įiesza duzgentes kulkas, gerai 
mokame perverinet jomis kru
tinės musu neprieteliu, bet turi 
me pgsirupint teip, kad ne vie
nas neliktu gyvu ir nedanesz- 
tu žinios apie musu užklupi- 
ma in pulkus. Vakar-gi dasiži- 
nojau, jog už mano galva, pas
kirt a f ranc u zi szk i e n 1 
viam 2,(X)() franku 
jeigu katras užmerktu joje ma- 

Budelis nevat badai 
galvos lauke 

su iszgelenstu kardu. Bet tarp 
musu, tikiu, jog nebusi randu 
tokiu nieks/.ii, -kaipo jszdave- 

■ jas, o ant to žydo atsakanezei 
teminu, 
bartos

linczius.

k arei- 
nagrados,

no akis.
jau ir ant mano

Iszsiskirstinkime da- 
visi mano prietelei 

idant užimt visas kalnines ka- 
vones, nes badai kur yra frau* 
cuziszkas visas pulkas raitelid 
lydės. » i

— Te gyvuoje musu.vadas< 
Pablo!!! paszauke visi garse; 
pasikėlė nuo žarnos. Netrukus;

. - - -■---------------rnn-.R------------ . - r-------------- --------------1—

savo vieta.ant sargybos.
Kada jau paskutinis isz jiu 

atsitolino, prisiartino žydas tai 
sargei \prie jauno vadovo 
sznabždedamas jam in ausi:

7— Atneszu ponui.pasveikę 
ninius nuo panos Doniiy Ange
luos, kuri prasze manos, idant 

jog 
pulkauninkas 

dasimuszt 
prie josios .rankos visokeis spa' 
sabais nori...prikalbint „jiaja 
sau, kuom baisui jifljii kankina. 
Tėvas senor Wilaflores reme Itadario 
norus svetimžemio, 
užrūstint jin ir

ponui teiktausi ąpreikszt, 
francirziszkas 
kasdien stengėsi

• 1 • * j

atsakymo man tos didžiausios 
ant svieto malones ypatoje po-j 

apkaitės* paszauke pu I-' 
kauni akas, kurio.krutinę kilo 
nuo rūstybės. — Ar ne vertėtu 

‘ ‘ kalJ

nios 7

— Nepainirszk vienok Pa
blo, jog turi da tėvynė, kurios 
pleszikai ir skriaudikai neap
leido, kurios ateinantie veika
lai krauju, bus, suraszyti. Pri- 
sieg man ant tos Dievo Moti-

Peras senor

jįeązkot jos kur kitur — 
nuošė Sierra Nevada, kur slap
stosi mylėtas per pone virszh 
įlinkas piktadariu Pablo? 
isz priežasties mylėjimo to pik-?

bijodamas Inanczio,
geisdamas, nmno auka

Ir

to razbaininko gyye- 
drysti ponia atmesti 

, ranka užtarnauto 
idant apleistu namus jojo frau-1 virszininko kareiviszko, badai

ant

o ir netrukus pa- 
idaut ap-

cuziszka. kariuinone, kuri teby- tiktai del to, kad priguli jis 
riam laike apgulus laiko. Don- prie nevidonu kariumenes ? 
na Angolije, pastanavino gel- Nes saugokis-gi Angelije, 
betis nuo to pabėgimu ir k re i-galvos to latro uždėta jau pre- 
peai su tuoiuun ponu remdama kė, arba nagrada tam kas na
šavo vilti ant pono nenugaz- dangus^ jin,
dintos drąsos ir narsumo ka- sirupinsime apie tai 
reiviszko. Jeigu ponas nori at-paikytu užpelnyta sau bausme, 
ejt jai in pagelba, tai jiji lauks 
pono priesz abelnai žinomai buvimas vieno kareivio, 
koplycziale Motinos Dievo »So- ris pribuvo uždusęs ir 
pūlingos. Sztai ;žiedas>kuri po- duodamas nei priguliuezios pa
nas paaukavai del josios —•Iguodones savo virszininkni, 
ant patvirtinimo mano žodžiu, sudėjo;jamTaporta reiszkenti

Su plakanczia<szirdže klausė szitai,1: 9Sziaęlien isz tyto, liko- 
jaunas vadas, žodžiu žydo, ant si užkluptas j transportas pro- 

prick tilin’ vijantu, paskirtas jcnerolui 
nusi- Masscnv kalnuose Sierra-No- 

szypsojimas, ikario vienok pa* vada.
temint negulėjo jaunas Iszpaqper konvojų 
nas.
szeniaus, o iszeines kelis auksi
nius piningus inspaude in 
džes rankas žydo.

— Dekavoju, Jokūbai - 
re po valandai vadas — Donna Į per banda Pablo,, kuri 
Angelije negalėjo rast sau ant jio drabužio, neszioto per 
isztikimesnio nuo manės. Paša- jin visados paprastinai laike 
kyk jai, jog ant paskirtos vie-Įsusidurime su musu kariume- 
tos busiu, o tas niekszas — 
czion akis jio sužibėjo buk žai
bas — tas szuo franeuzas sąveikos rūstybes taše 
krauju užmokės už tai jog ma- savo ūsus.
no mylomiause nepakajina. — Traukije vienos adynos

Su gylu pas i klonio jimu atsnl vaiskus turi but 
tolino nuo jauno vado ir netru- kas kariumenes ant isztrauki- 
kus prapuolė už tankumyno nio! — paszauke po valandai. - 
medžiu, mesdamas priek tam Poni-gi — dadave atsigryžda- 
pažiurejinia savo pilna neapy- mas in Angelije 
kftnfos ant jaunikaiezio. [daugiau apie galybe savo idea-

— Sztai, kai Į) galima 
gauti pauksztelius in kilpas — 
kalbėjo in 
nuo stataus kalno, 
k nūna i s. 
2000 franku ir ne 
savo proseniu, jeigu nepasi- l’4Vdas Jokūbas, 
naudoezia isz progos ir paleis-, 
ežia juos isz savo rankos.

Kaimiszkam dvareli senoro 
vieszpatavo di

delis triukszipas ir krutėjimas. 
Žalnierei su žiniom szuole ant 
arkliu atjojinejo ant dvarkie- 
mio, maži pulkelei peksztinin- 
ku „pasitraukinejo per parka, 
laikas nuo laiko davinejosi gir
dei muszynai im bnbnus, ant 
rintus garsu atsiliepinejencziu 
kalnuose. Paszalineje abejojo 
prooevojo jauna mergina, ku
rios patogus paveikslas ir gra
žus veidelis iszrciszkinejo na- 
vatna nuliūdima ir melaneho- 
lije. Gyliam užsiinislinime ne- 
pnu'jtinejo pro szali puikei in- 
taisyta darželio rožių, kada 
sztai stojo staigai priesz jiaja 
jaunas vyras pasirodęs, mau- 
dieroje augsztesnio aficieriaus 
ir pasikloniojas žemai su guo
done prakalbėjo:

— Dovanok-gi man Angeli-lę/Jo nuo uoliniu krantu ir ak- 
je, jog tave visadps savo apai-(pienu, 
re iszk i nejimu 1 
meile bus man’ iszsiteisininiu/ĮUopliezele su .paveikslu Szven- 
Paupije Garonnos 
szalies mano upes,

Tolesne kalba pertrauke pri- 
žinoma I buvimas

lupu kurio1 vienok 
buvo perbėgus, kytras,

k li
ne ati-

uos sopulingos kuri rodos ver
kė .matydama nelaiminga pa
dėjimą musu 
jos Jog ne 
karda in maksztis 
prasiszalins isz musu levynes 
pleszikai.

— Prislegiu — paszauke 
bueziuodamas

tėvynės Iszpani- 
pirmiavis indės i 

pakol ne
i

TARADAIKA.

rubežiaus.
geni ne'•tūnojo, kad vyras gala 

paaugia,

Nuolatos joje sme

vaikai

K'

Pablo.
laikei skaistu veidą mergino

— Prisiugi 
paszauke paskui 
balsas.
įėjimas užsitvėrė
nevidonu. — Pasiduok ant ma
lones, gudrus 
tau malone ciesoriaus tavo ta

dowanos.
Angelije juk 

priežaste t il
gu Ii toji kal

VK‘11-

pirmlaiko — 
jin garsus 

Visas kėlės arba pe- 
bagnietais

piktadarį, gal

niekiszka gyvenimą 
O pone Donna 
pripažinsi dabar 
vo,atsukimo, kad 
nuošė Sieoro — Nevada. O kad
pone esi susineszime su pikta- 
dareis, 
dau ti(‘su. Tam-gi isztikimam- 
jam tarnui ciesorio esame dė
kingais — dadave rodydamas 
ant žydo Jokūbo, kuris drebė
damas, kaip ilrebule, pasislėpė 

jis buvo pagelba

aresztavoju pone vai

neNieko ne inaczvs, 
tverti nauja susaide, kuri susi
dės isz paežiu niorcziniu jauni
kiu, nog tu paežiu metu kiek 
asz turiu.

Bus tai viena isz puikiausiu 
susaidžiu ant svieto, bus indu- 
papendinc nog boliu. 
seno kailio, 
tinka, teip ir del mus pati, 
sipaeziuoti ne szposas, bet kad 
ta.i butu galima atsipaeziuotiI 

jaunikiui nie- 
Palikime vv- 

ba kol 
paramo

tu rosi u

Ba ant 
naujas botagas ne 

ap-

jaunesniu 
susilauktumem

tai pavirstu-

J

kis,

4

gautu, jeigu 
pngunUinejc juosius priesz tę
va, vyras negali už didžiausia 
prasižengimu žodžio pasakyti 
del savo paezios, o norint atvy- 
rai ne pasako, jog vėlina siner- 
ties, bet labai norėtu idant gala 
gautu. Žodžiu kalbant, mote- 
re gerame buvime vėlina smer- 
ties del savo vyro.

yra nioteres kurios 
dirba drauge su savo vyru 
idant turėtu ant senatvės szio- 
ki toki zoposteli.

Teip mano mylemi frontai 
neverta mums paeziuotis — 
pabaigsime ir teip gyvautos, o 
tnom laik turime džiaugtis ir 
Dievui dekavoti, jog neapsi- 
painiojoiu, tai turime spakaina 
gyvenimą, niekas ant sprando 
ne juodo ir ne trokszta 
smerties.
Nog pavietres bado ir vainos, 

Ir nog nelabos bobos, 
Ižgialbek mus Vieszpatie. 
Aha, buezia užmirszt 

ejta nedelia teko man 
kyti ant lietuviszko 
paszolpines draugystes, 
rots piknikas! 
reiviu kelios divizijos: buvo su 
szoblem, su kuceis, su peileis 
ir akmenius. Stojo dvi partijos 

()-gi 
s-

Žodžiu kalbant, mote-

sos tokios

..u

Bet ne vi-

lllllbu

)s: 11 ra
mi pisz- 
pikniko 

flai 
Buvo ten ka-

i 4
M ,w '.V EŽfif* 4Cr-S QUIC*^ j

AK ESI SVEIKAS « ė 
Jeigu viduriai netvarkoje GARFTEAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikla, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpkite szl apgarsinima ir prlsiUB- 
kite su adresu, gausite dykai sempelL 
GAK 1'0 CHEMICAL CO.

Ill Ave. A.
Dept. L-10 

New N. Y.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik iszėjo iaz. apaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
“(Janu Broliui Mums Miegoti** duetas. 
“Kas mnii durbo** duetas.
**<> IJctnvn Numylėtu** duetas. 
“Sudiev. Ghullne** solo.

Preke po 50c. už kiekvienu.
Siuskite piningus registruotam lalszkn 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, luzkistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.-

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Parduoda Laivakortes ’
Siunczia plnlngun in visas dalis 
pasaulio.
ant geriausių Linijų, už kompani- 4 
jos prekes. Priima piningus del ; 
saugaus perlaikymo, teipgi moka | 
procentą nuo padeliu paliktu ne 1 

Iszdirbu ir
Nota rial iszkai užtvirtinu visokius i 
Dokumentus, Paszportus važiuo- j 
jantlems in Tėvyne. Banka esanti 

ir kontrole t

Raszykite ant f 
žeminus padėto adreso o gausite I

su kuceis,Sunku labai rasti
idant turėtu pririszi-

už medžio 
mums saga lit i tave.

Skabei' kajj) žaibas isztrau- 
ke Pablo reVė'lVeri isz po juos- 

szuvis

Ats i spy r i n i a s statytas 
Žalnierių likpsi 

Vienam tiktai isz 
pabėgti, o 

nuomone ant jio

Iszsiemo masznele isz ki-|pergaletu.
kareiviu pasisekė 
rement savo
apsakymo, galima prileisti, jog 

t a- Į užpuolimas likos

iro-n

iszpi kliu tas 
pažino

ne.
Pulkauiiinkas isz 

sukindamas
pasiutisz-

gatavas pul

negirdėsi

greieziau sugryžsziu net 
kol ne sugausi u to pi k tada- 

i ge- 
užaugusio I lediniuose ne niesu po tavo ko-

Trenksipi ngast°s’ 
pervert* ora, o niekszas iždavo-

ustenejiimi griuvo ant 
jio pasipylė auksas 

juodiszkas nagaada už 
vyste.

jas su
žemes, prie

i ždu-

— Nutverki te 
szauke pulkininkas 
tiszka piktybe rodydamas aut 
Pablo. —Bet 
akyse jio abudu

subildiųins nupuoline- 
jeneziu kimu diivesi 
Nusistėbeja Iraticuzai 
— žiurėjo in baisei

jin — 
su pasiu

Karužes

pa

ant kurt dingo 
paveikslai.

girdėt, 
i su bai- 
gile pra-me žiurėjo m naisei gile pra

pulti, o priesz paveikslu Mado-
uos spingsojo nuolatos liepsna 
amžinos žibintaites.

prioteli ir apglaub-

prieszmgos priesz save, 
broly oze i buvo batai i je, baisi 
ne už bolszevikų:

Kučai, peilei
vyra myli

Taipgi senam 
kas paeziuoti. 
ruczoi del 
mes
nog musu vaiku, 
meni ant invalidu.

Asz, kaipo niorezinis jauni- 
noriu jums pasakyti apie 

budus moterių — ir tai visu
moterių, 
motoria, 
ma |>rie savo vyro ir kad mylė
tu isz visos duszios, kaipo savo 
geriausia 
tuoju.

Pati tiktai tada
( ?): .Jeigu buna biedna ir var
gi' užaugus, o vyras buna darb- 
szus ir rūpestingas ir jeigu tu
ri keletu da mažu vaikeliu. Ne 
myli jo, kaipo yra privalumu 
mot (‘ros mylėti vyra, tiktai del 
to, kad del josios gerai 
dirba vyras del josios.

ku už- 
Tiktai 

tokiame karte vyrui in akis ne- 
sikabina kaip pagedus kate.

Tegul tiktai vyras turi kokia 
bakuželia. iszmoketa, tegul da 
turi pasidėjus keliolika doleriu 
tegul priguli in kelias draugys-

J

akinenai 
bizgejo, 

isz guogiu gausei 
tek ėjo, 

Tai vis vadinasi apszviestunai 
Ant musztiniu dideli g

Bet pirma partije ingalejo,
Ba be susimylejimo per kai

lius liejo, 
Tai pagal konstitucije elgesį. 

Kaip gyvulei terp saves ėdėsi.
Kožnas turi

K ra ujes

Savo artimo

ir

alūnai.

paskutini lasza 
lieti,

— ir te i p jin 
m v lėti.

mažiaus G menesiu.

po didelia kaucija
»

Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra ,
jok i os baimes.

visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St. !

DuBois, Pa.

I 
h

<1

(

I IANCHOR LINIJA
tes tada pasiutus boba ne turi

vf Cm r bu*'!**-

U ane•o; 
lyg

save žydas ejdamas |ri" surakinto pancz.iuose

pa-

Gražus tai piningas Į joms, 
bu tau vertu 

jeigu nepasi-

Wiraf lore ’o

Net — bet szitai atėjusi 
Duotau savo 

galva už tai, jog ti^s kytras la
pe turi susineszimns su pikta- .
dareis. .Jeigu tiktai turetau ko
ki gera davada, o kūnas 
tuojaus stotu ant virves po me
džiu.

Tuokart pasisekė 
si u i žydui 
A n geli jei 
prancūzai negalėjo pateiuiiiti. 
Po tam užvedė kalba su pul
kauninku, kuris su užganedini- 
mu tryne sau rankas ir paplo
jęs žydą per peti.tarė iii jin:

ji"

perbėgu- 
inkiszt in 

maža laiszkeli,
ranka

k a

" Me<k

Duokit Kūdikiui Geriausi
Maista

Jeigu negali žindyt savo kūdikio, nebandyk su 
***• • V . « a

r

Didelis laivasCALABRIA
Iszplauks 17 Augusto

HAMBURGĄ ir DANZIGA
3-czia Klasa: In Hamburg, siąo.j PnMm

m <

in Danziga . . $ 135. ( $5 War Tax

J aso mieste ar apelinkeje randasi agentas.

I 4

Nuotakus

— Padaryk man ir valdžei 
(a geradejyste o paskirta aia- 
grada toks tau tikrai, 

• • i
kalne Sierra —

Nevada apsiszvietinejo auksi
nei spindulei leidžianciosios 
^aules. Aplinkui vieszpata-

spindulei
Aplinkui 

yo gili tykumą, tiktai buvo ga
lerna girdėt užima smarkei te- 
įanczip nuo kOlnu Jr pupląn-

jog tave visadps savo apsi- (pienu, upelio, prie kurio 
nuravoju, . nes polos stovėjo vienatine

ant 
maža

1 gimtines lūžiausios'Mokinos Dipyo sop,li
ne žydi tp* Dingos, priesz kuri

ki puikus žiedai, kaip tas kuri (mažas žiburėlis žibintaites ka- 
czion patikau ir kuris nianoĮbanezios 
szirdi apraganavo savo raga- kranto

spingsojo

paveikslu. Antpatikau ir kuris
apraganavo savo raga-įkrauto uolos nusikorinejen-

naujenezia grožybe ir kuris dg- ežios in baise prapulti, Pabalo 
'savo kvapam* Angele sėdėjo 

pažadindamas mano jauslus, sem susispaudinejime,
ve man inkvept szirdingiau- 

karsz- 
Isztark tik viena žodeli savo.Įcziausiose jauslose Iszrieiszki- 
o papieštu mano tarnysta iszsi- nėjo vienas kitam savo meile, 
žadėsiu savo dinsto ir -atiduo-Į y — O koki neppraszyta 
siu savo visa atejte in tavo džiaugsmu suteiko man toji ži- 
rankas. ne, kąt npisu ne jokia galybe

— Ponas pulkauninke —a t-j no<sztant perskirt —kalbėjo ap 
sake mergina tszkilmingu bal- svaigintas didele jaime, jau
sli traukdamasi adgal — tegulmas vadas akvatninku, kvepuo*-

visa atejte in
O , koki

• Y K • ! ■ 1 ™

4 ’ " b ’ o •* 1'1 » • •sake mergina .iszkiliningu baL, svaigintas .didele Jaime

ponas teiksis nę paipirszti to,ldamas eiela kvotine ir insmei-
kad. mus skyrė baisi prapultis Įges savo deganezes akis in jos 
nepereinama, cielos marios isz- 
licto kraujo mano tautiecziu. 
Niekados no atiduosiu mano 
rankos tam žmogui;,kuris tar-vifti,prapuolė . už uolu kalnių 

nusiduodamas kiekvienos in naudojas kariumencj novido-ĮviejU!

mieilu gražu veideli — Dabar 
priguli mano brangiause esybė 
prie manes; tegul niekas nqpa-

I L « . * *** ■ .1

išima dryst perskirtie mud-
l . i". . ■ . 4
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visokiais maistais, bet pradėt iszsyk gerai — 
duok jam ta maista, kuris iszaugino daugiau '
tvirtu’ir kuningu vyru ir moterų, negu visi kiti 
maistai sudėjus in viena — duok kūdikiui

EAG.LE.BRAND
. Toi maistas, , kuris budavojo tvirtas kojas ir 
sveika kuna. . Pagirtas ir patariamas gydytoju 
del jo augsztos vertes ir tinkamo sudeczko.

Yra ekonomiszka naudoti Eagle Brand pieną
vvjsokia'ms reikalams namuose ir ant stalo, kur 
'paprastai pienas ir "cukrus naudojama. Megin- 
kit jin su kava ar kokoa, ir visiems virinio ir . 
kepinio tikslams. Į

s . ? I
Jeigu ^kūdikis naktimis verkia — jeigu nervuo- 
tas ir atkaklus — jeigu neauga vogoje, pasiusk 
sziandien kuponą reikalaudama dykai Kūdikiu 
Knygos ir maitiningo instrukcijų jusu kalboje, ‘j

I

THE BORDEN COMPANY 
t New York.

UŽDĖTA 1867

Iszkirpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk sziadien.
$ 

Mrs....................................
Street ................. ............

: - •
City .......... .......................
Kūdikiu Geroves Knyga.

Bniiiiniiiimiimm
1m b?

(8)
State .....................

Nurodymu Knyga

4
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Pinigu Siuntimo Agentūra l8Zbe8us lenkams isz Lietuvos, greita 3 
-----°------------------------- - ---------- pagelba yra reikalinga visuose ■ BP- J 

skrieziuose, kur buvo insibriove lenkai ir labai nualino gyventojus. A 
Pinigus siuneziu žemiausiu kursu, greitai ir su gvaranclja, sutelkiu 1 
rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pasus,^laivakortes, padarau 1 

visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip parsikviesti gimines Isz
Lietuvos. Pinigus siuskite pacztos money orderiu ir indekite 2 centu , J 
šlampa atsakymui ir adresuokite: .1

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

*
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Nuga-Tone

tokiu kaip blogas apetitai*, negruoniulavimas viduriu, gaxai ir\^ 
i&putimai, uŠketčjimas akilves, tulžinis, anemia, kankinimai r<?u- ąJ 
xnatizjno, skausmai neuralgia, štokas energijos, nunilpne- j
- *----- ______ * 1 nuo stoka nervu'
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos '< 
kraujo, v i

Kotna dalis kūno Ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didšiausel uilaika geram stovioje pilvą, jaknns, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aŠtoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra įie ypatingai maistingi | Geleię ir į 
Fosforą -maistus del* Krayjo ir Nervu. j
jog jv tųŠtinnsc regulariškai. 
nuodipies atmatas. Niera daug 
dančio kvapo ar apvLL_ _ ___  ___ ________
apetitą, giarą gruomulavinją, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.

c, .1 *5 ė m trv.n>i4zv l *- ra tvorai ra .i ma <i m

numo veidui ir žibumą akiems t Nuga-Tone padara tvirtus, rustus

stoka nervu

junuvilin, puovi|>IHl XIVMUS I

Atgaivin inkštus, išvara laukui .... ____ _.•________ ___ ( >
Nuga-Tone duos Jums stebuklingą

PasekM po 21 tteao 
arba grąžiaame |um 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, I 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERBS.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture--

damas neaišką minte ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant ‘vaistus del ipadidinima veiklumo ir vaistus svaigiaan- r* * * * L . * * .     _

visai .nauju ,imoKu le Devynes U dešimtos visu žmogaus Ilgu
išpūtimai, uŠketėjimaH akllves, tulžims, anemia, kankinlrnai zu
jimas nervu ir neffalčjimas mieguoti, paeina

# Nujra-Tone priduoda. Ryvybą jaknoms, paatiprin ffrobus teipr
_____ r_____ Niera dauąiąua rrzu ir MupuUmu, niera omir- 

ziikto liežuvio! Nu<R*Tone duos Jums f tebūk
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau-

/

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes^moteres. Nuga*Tone netalpin savyj jokiu migdomu*•!* 
daromu paprotę vaistu. Budėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prlinmotini viliu pnpjviy vaikiu, uumii jau y i ra i rail rviraiu puiiuvici, j. ta ■yvimu vuAiuin. piliJBuv 

ftkonf ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava pretelemj^ J

ui bonkute, Kuiną boąkute talpina devyniąa dešimtys (90) piliulu, 
-ydymo. GaUte pirkH Šešes bon kūtei, arbašešiua menesius gydymo

kmhi. •ufralin 
ap tildyti vieną

MUSU ABSQUUTUKA OYĄRĄNCIJAt Prekė Nu|a-Tos.yr. vieoes ($t.00) .Meris 
bonkute. Koine boskuts talpins devynios deilmtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 

..."___________ ' ui penktus ($0.00)
Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi usganedintaa ,w- 
ugraiink bonkute ir pilaus, o mes ūmai sugrąžisime jutu pinigus. Negania

ui 
gydymo, 
dolerius, 
sol 
prapuldyti vieną centą. Mes Imame riziką. Nuga-Ton< 
aptUkoso tomis pačioms išlygomis >ir tą pačia garantija.

National Laboratory, L. 23 *-*537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

j Gerbiamieji t įdedu čionais ............ir meldžiu prisiųsti man

Vardas ir pavardė......................................................... .. .................................

ui penktus ($8.00) 
ii usganedintea ,pe*

centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose

PR (SIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
\

Nuga-Tone» ,

Gatvė ,ir numeris 
’ *5.$ h,*»

MImUu) • MJ.U.MSI ..... *J IU.U'

• • e | e

bonkut

• • • • <

įiimyiėM

I1



I
t

i 4
M*

* I t

SAULE

/

I 1
I

b

J
l

A
I

1

I

i

1

I L’
11
! 1T ■

h
P'

i1

l1-

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

<•
Didele kaucija nudėta Valatljon 
Banko Departamento. Eulu po 
priežiūra Valntljon, telp kad pini
gai nudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu plnlngun saugiam 
palalkimul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems |n.J4etųva. Viskas daroma 
telsiėgfti;" greitai ir pigiai. Ra-tclsi^Įf#!;’ greitai ir pigiai, 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsukimą. Adrcsnvoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

■
1

N
N

F F

Capitol Stock |125,00aN 
Sarplaa AProllIa IMOAMMMM

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos men*- 
šuoro, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad lr Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. popiet, S ubą to
mia 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON. Kasteriu*.
R. T. EDWARDS. Vlce_Kas.

LIETUVISZKAS GRABORIŪS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda |si ryto, 
1 Iki .1 vai popiet. A Iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5S1I 
Keystone, - East <720 

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

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

2538 E, Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Llctuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS '

Buvnsis Daktaras Karlomeneje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS I

Prllma ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapas. 
UniojH prekes tiktai. Pra- 
Rzom. Teipgi Išmokiname f 
vyrus ir merginas balbo- j* 
rlautl. Neužmlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R.-** 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 P c n n Avė. Pittaborgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

r<M*.

ZiniosV lėtinės IN SZENADORIO
— Lietuviszka Diena! Svie

tas eina ant stoties 
kokio atpusko, 
dyti sveteleis
Malianoju ir Lakeside isz She-
nandorio, Montkanniu ir kitu 
aplinkiniu-

kaip ant 
t rūkei pripil- 

o kiti ūžia pro

Kaip pasirodo, 
tai mieste nepasiliks ne vienas 
lietuviszkos szeimynos, visi
trauke in Lakeside, tiktai in
validai pasiliko namie, 
matyt, tai 
na”

szeimynos,

Laidotuves atsibuvo Ne-

h

B
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA 
l-aldoja kunus numirusiu, Pasamdo 
antomohlllus, rlginus ir vežimus del 
ialdotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
820 W. Centro SL Mahanoy City. Pa

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nustduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. I’RALEIKA, Savininkas 

Ruimai: 82.50 Ig! $4.00 ant savaites 
50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam 
mime. Garine szlluma.

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

I

i*-'- ---- * - - _____ __ t—

tini juju ugnini aparatu ant 4

jusu apsaugojimo.
Jeigu tasai užmanymas bus 

praleistas per pirsztus, tai bu
site nuolatos skoloje ir nieka
dos nois'zsimokėsite isz 
ant pagerinimo savo 
kuris Iqanecz reikaiauje dideliu 
pataisymu.

Miestais turi kanecz turėti pi
ningu, kurie gali būti aplanko
mi s'ekancziai: .1?) per iszleidi- 
ma bondsu per szi rinkimą ku
rie istzsimokcs per daugeli mo
tu be jokos sunkenybes isz tak
su, 2)' jeigu ne balsudsdte už isz 
davimu, bondsu, tai jusu taksai 
ženklyvai pasididins, o kartą 
taJtsai buna padidinti, tai ne
greitai nupuola.

Jeigu nenorite turėti sarma- 
200,000* doleriu, tos, jog Szonadoris yra dau-

1 miestu 
visoje aplinkinėje, tai neatbū
tinai balsuokit už iszleidima 
bondsu per padėjimu kryželio 
kur yra “yes,” 
nedinti, jog padarote savo pri
valumu jr galesite pasidžiaugt 
isz jusu puiku;us iriiesto atejte- 
je;

UKESUS. JOHN G. JOHNSON, 
PrezideiitaH.

VLADAS ZETOVIACKAS
Pirmns Vlcc«i*rexldcii(HN 4

D. D. COLDREN, 
Antras Vlco-Prczdentas.

ant pa tai- 
pumpu del traukimo

taksu 
miesto

DIREKTORIAI
Samuel Malllck 
I. C. Ncwhard 
Martinas Juodoazka 
John G. Johnson 
A. H. Bollck 
D. D. Coldrcn 
L. H. Helm 
Andrew Strcmbo 
Theodore Kharaa 
Thomas Richards 
H. W. Falker

DIREKTORIAI 
Juozas Rasimas 
Thos. M. Rccd 
Georgo W. Sebold 
Fjrnnk J. Fęjel 
Phillip Heine 
L; S. Brassington 
George H Dintaman 
Meyer Paret 
Vladas Zctoviackas 
Juozas Milutis

4
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OF FRACKVILLE. PA.

CAPITAL $125,000.00
i \

K
J

/
TUOS. M. RĖED, Secrdnry-TrcnMurcr

Ularninko, 17 Augusto, Sze- 
nadorio ukesai bus szaukinmi 
ant apsvarstimo per bnlsaviina. 
ar padidint miesto skola ant 
$240,000 ant sekaneziu pageri
nimu: .1) ant pataisymo ir isz- 
licjimo ulycziu, 2) 
svmo I
vandens in miestą, 3) ant inta.i- 
symo del ugnagesiu reikalin
gus daigtus, 4) ant užmokėji
mo miesto skolų.

Valstis Pennsylvania ir Skul 
kino pavietas iszlies visa 
Centre ulyczia, 
myle kelio, 18 pečiu ploczio už 
ka mokes !
Idant ižbaigt visiszkai taja uly 
ežia, miesto dalis pripuola mo
kėt $79,000 bet strytkario kom-

iszlies 
daugiau kaip

. J

FRACKVILLE, PA. July 30, 1920
i '

PRANESZIMAS

Kaip
“Lietuviszka Die- 

bus labai pasekminga.
Keliu menesiu senumo

sūnelis Antano Leskevicziaus 
(Lasky) mirė petnyezios vaka
re, 
delioje.

— Daugybe svecziu pribuvo 
in Malianoju isz apelinkinu ir 
tolimsniu miestu.
davė sziandien in Lakeside.

— Kazis Lazauskas pardavė Ipanije turės mokėt dali tuju pi

Visi nusi-
ginusia apsileidusiu Musu Banka bus viena isz didžiausiu Banku apelinkeje. 

Pradės bizni isz pirmos dienos su $125,000.00 kapitalu ir $$25,000.00 
Surplus, viso $150,000.00.

puse savo namu prie W Pine ningu vėliaus, 
ir W. Mahanoy Sts.

Idant prigial- 
Jurgis bot valscziui užmokėti už isz- 

Doronda nupirko, užmokeda- liejimą tosios ulyczios miestas 
mas $2,650. ipi>szo savo u kęsus aut balsavi

mą idant tuja skola užtraukt 
ant iszleidimo bondsu.

hReike žinot, jog miestiszkos
— Praejta sanvaite apleido Ipumpos yra blogam padėjimo 

musu miestu asztuoniolika szoi ir turi būti kanecz pataisytos, 
mynu iszplaukdami in Lietuva.)bet tasai darbas kasztuos $40,- 
Iszkeliaujencziuš 
daugelis žmonių ant 
Valles stoties kur nemažai isz- 
liejo aszaru atsisveikindami su 
savo pažinstamais ir gymi- 
nems.
subatoje isz New Yorko.

— Wnshingtono darže
Aslilando ana vakaru atsibuvo 
kruvinas pikninkas kuriame 
Steponas Horan 21 metu senu
mo isz Centralijos likos ant 
vietos nuszautas o keletu kitu 
vaikinu maž-daugiaus sužeisti. 

- ■ . . w .    ■■
Tai teisybe.

SHENANDOAH, PA.

palydėjo 
Lehigh

pažinstamais ir 
Keleivei sėdo ant laivo

arti

000, idant taja suma turėt, rei
kė kanecz iszleist bondUs.

Idant gerai intaisyt reikalin
gus aparatus del ugnagesiu 
reikes $40,000 o idant taja su
ma aplaikyt reike jusu balso 
ant iszleidimo bondus, žinote 
jog tas yra svarbus dalykas, 
nes ugnagesiai apsaugoje jusu 
namus ir gyvaste.

Jeigu nebalsuosit ant iszda- 
vimo bondsu laike, szitu specia- 
liszku rinkimu, tai pažeminsit 
sayp yidsti Pennsylvania ir

mužikui pastipo 
po tam ir 

Verk e žmogelis

Vienam 
karve, o in nedele 
pati numirė, 
paezios kada buvo paszarvota 
verke ir po smert. J r atėjo 
kaimynai ir kaiminkos žmoge
li raminti.

— Ne verk, gausi kita pa
ežiu, juk da esi ne senas, tai 
kožna eis katra tik užkalbinsi.

Ana Petras turi tris dukte- 
katra iszsirinksi, taje pa- 

Baltrus turi sesere pri-

sinert.

tosios

res, 
imsi, 
augusią, Motiejus podukra.

Naszlys iszklausias 
kalbos sako;

— Dėkui jums, mano kai
mynėliai, už jusu geras rodąs.

Dabar matau, jog geriau pa- 
czios ne tekt ,negu karves. In 

nebasznynkes duodate 
net kėlės iSzsirinkti, o kaip 
man karve padveso, tai niekas 
man ne telycziukes 
duot ne nepasiūlo-

vieta
iSzsirinkti

nenorėjo

„- —.       ■■■■....... —!..■» y,...

ANT PARDAVIMO.

Kampinis biznavas namas, ant 
viso loto. Talpinasi jame saliu-* 
nas ir sztoras, prie kito galo 
loto namai ant 2 familiju. Szi- 
tie namai randasi ant kampo 
W. Centre ir Linden St. Ma
hanoy City, Pa. 
ant adreso:

James Cleary
17 N. Linden St. 
Mahanoy City, Pa.

Atsiszaukite 
(A. 27)

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del iKzsluvlnejlmo Szlcbos, Paduaz- 

kaltes, Stakes. Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

Valgykit Georges’ 
ICE CREAM’A IR KENDES 
Ttipgi pristato del pikniku ir iszvaZiavimu 

24 W. Centre St. Mahanoy City •

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

o busite užga-

•<* w> ,

V
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Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jąu siunęzia.
f

Pinigus in Lietuva. ,

4

s

Musu szita nauja Banka paduos broliszka 
ranka del Lietuviu. Važuodami in Lietuva galėsite gaut visokias 
rodąs musu Bankoje. Banko virszininkai visu Lietuviu žinomi, kurie 
užtars už Lietuvius laike pirkimo namu kreipkitės in musu Ęanka, mes 
duęsim patarimus ir paskolisim piningus, ir galesite įszmoketi po biskj. 
Turėdami piningus; galesite padėt in musu Banka. Teipgi kurie dw 
norėtu prigulėti prie musu Banko tai da galima pirkti szerus. Norėdami 
’pirkti szeru, nelaukite ilgai nes jau mažai ju yra ant pardavimo. Norė
dami pirkti szeru kreipkitės prie Direktorių arba pas Kasi j erių. Ne- 

“ŽMONIJOS” ir

Turėdami piningus; galesite padėt in musu Banka. Teipgi kurie dw 
nri milnfl YTrik mnau rln rrnlimn

’,z< jp&mirszkite szios Bankos vardas yra “Peoples” —
1 teip bus užlaikomas, ateisite in musu Banka, teip busite užganėdinti 

kaip ir savo namuose. Musu Banka neužilgio bus atidalyti.
Viso giaro velijenti, pasiliekame, su pagarba .

THE PEOPLE’S TRUST COMPANY
Of Frackville, Pa.rr» ’
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Turėdamas skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 

i? Naudokitės, 
proga, tuoj aus iszvažiuoja

NAUJAS 1SZBADIMAS PLAUKAMS.
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Skulkino pavietą kurie ’jurrifV ’perirttintimaB. 
padovanoja $200,000 ant viso
kiu pagerinimu jusu mieste, 
jeigu neduosit savo pavelini- 
mo savo balsais, tai tokiu budu 
turėsit nuolatos ergeli su van
deniu, kas yra reikalinga 
užlaikymo gyvasties kaipo ir

in Lietuva JJanko Agentu-
Ijurjėris. Su

ant

juju

ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikliais^ kreipkitės: 
Liet. Pr. ir^ Pram/ Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve- 
rlnicia • > L * > m

apsunkysit ugnagesius 
narsiam flarbe apginimę jusu 
turto, kurie dirba pž dyka ir 
tik tiek jus meldže idąpt page-;
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turto, kurie dirba UŽ dyka
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dejas:
M. NAĘJAUSKAS, 

747 Ęroad St.
. Newark, N. X. ;
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Dckavoje M milijono tmonlu ui 
pulkus plauku*, o telp-gl sulaikė puo 
Įima plauku labai trumpam laike, lt 
vieta Iszpuolpslu, atauga tankus plau ,4 
kai: Gvaranty. Informacija* dykai; 
pasakykite kitoms tautoms. Raszy., 
kite ps^r ’Drk’Wirtdta« Co*metlc*.

Ria. W. Rronhlvn. N. W
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Skausmus ir gčllniuš nutildo
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APSVARSTYKITE
ISZMINTINGAI

/

J

$93

1
♦

♦I*

T 
X 
i
t

$

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite įpirkti už
X
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♦it20 procentą pigiau x
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.

Galite ta del saves r patįs f padaryti, ka kiti daro su jusu 

piningais: ka nesuezediną^p,
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Kožna centą ka bereikalo . iszlcidžiatc ,yra per ?kita 

yapta indeta in tokia vieta, kur, a t nes? aj am gera procentą.: ‘ y , > - -į g. ■ ■' v
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PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be £ 
virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi *£ 

ir padirbti pagal naujausia mada. y 
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GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoj*. studijavo begije 
82 motus luvairlas Ilgas vyru rr moterų, todėl ja* nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybe* 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairla* Ilga* 
paelnanczlas nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

» tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kai Ir I^enkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis Iki 2 vai. popiet.

į. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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Ne yra jokios paslapties kas-link' investinimo piningu, j.

Gaukite informacijas sziandien apie Comulative Preferred 
. U?

Stock Pennsylvanijos Power & Light Kompanijos szer^ą o 

persitikrinsites kad saitas investmentas yra suagus ir tvirtas.
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ir Dividendas už Szera
Galite ant syk užmokėti visus piningus arba ...ant lengvu 
iszmokescziu inmokant $5, po tam $5 ant mėnesio už 
kožna szera. Klauskime bile koki darbįninka szios kom
panijos arba bile kokiam ofise, 
padėta kuponą ant adreso:

Arba prisiuskitc žeminus

. * -j
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Pennsylvania Power & Light Co.
I , ■

Investment Department,y 'i ■

I. , ,

8 th' and Hamilton Streets.
■ i

Allentown, Pa.
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INFORMATION COUPON
' (Without Obligation) 

v ' « • < *
Pennsylvania Power & Light Co.
Please send ne .(l) 8 page Ulus-

trated booklet “The Story of an 
Opportunity atHome”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address

• -v

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 pagelboe 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. x

Yra tai Bąnka kurios virszininkai yra juso tautieosUi ir 
pažinstami. * *

Yra tai Banką in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. r

Yra tai Batika, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka, l

Pasakykite savo draugams ir pažins tams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.D. M, Graham, Pres.

J. H. Gartah&n, Attorney W.F. Ryokewics 
P. O. Fenton

D. F. Gnlnan. Treaa, 
A. Daniaewloa M, Gavai*

T. G. Hornsby < *




