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ISZ AMERIKOS
Kale su szunycziais ubagavo 

sau maista.
Minu.

Kares, i>z\arc kale

Baisus snieginis szturmas at
lankė Westus.

Net iket inai
West lis

*

M A IT. I>. BOCZKOWKK1, Prcn. & M<r
F. W. BOC'ZKOWNkl, Editor K 33 METAS
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szunyczeis, 
jiems jokio

Kada 
su 

neduoda- 
maisto, kale-

s savo szeimy- 
Kjo nuo du-

)

Clear Lake, 
Szimas 
szeszcis 
mas
motina pasienin 
na iszejo ubagui, 
riu in duris. Sustojus prie ko
kiu duriu pradėjo lot ir kraj
sztyt su nagais, o kada jiai aty- 
dare duris, mot iiir su gailes- 

ant žmogaus, po 
tam ant savo iszbadejusios 
szeimyneles, duodama suprast, 
jog meldže maisto.

Apie taji atsitikima daginio 
mieln^zirdinga draugove del 
g v vu lu kurie 
apgloba i 
o

duris, 
ežiu žiurėjo 

ant

drauguve 
paėmė po savo

ižbadcju4ia szeimyna. 
locnininka nubaudė už neda- 

žiurejima szimiu.
z\eri> turi 

avo vaiku.
I r /\ eri> turi mot ini>zka i 

jaugia <!<*! ^avo vaiku, gal dau 
giau. ne kai)) kokia motina, kn 
i i palieka >a\ o \ aikuczius, iž 
bėga iii icta, ueMrupindama 
visai k a- su L L a t- įtiks.

Turi trumpiausia pravarde 
Amerike.

(’Iiieago. 
visus konia 
baisi 
da re

>n irgi ne 
milžiniszkas

A rkansas, 
pi, \\ iseonsin,
braški ir kitur, 
užmusze 40 žmonių,

po 
prapute 

vie>nl:i kuri pa 
hledes kai’) 

M ississi
t»

Teksas.
Mu lligan, ?

A ikansuosia 
geležiu ke

lei sii-tojo ėja. telegrafai ir t< 
lefoiiai suardyti.
t iek prisnigo, jog 
rejo <u>tot eja. k'armerci aplai 

doleriu
0 milijonai doleriu ‘-nikeliu” 
inmesta in telefono dežut

Pag.i!

\ iskonsine 
st rit karei t u

ke bledos ant miljonu 
2

n n
V M •

Washington, D. ( 
apskaitima A. E. Beny, 
zideiito ('liesapcaki 
T ’ 
laika 
vi'iitojai 
telefono 
verties už 20 milijonus doleriu 

i idant 
1

r<'l(‘]»bon(‘ k'ompanijos, 
deszimt s

A meri ko
dežukes

pusi ka I bet

pre 
ant < )hii 

tai ir
g vme’U'MU, 

iumclo iii 
'Iii keliu 1 *

vie’ii su ki

(pen keeiicziiis) 
o.pile kit

t ’

PREZIDENTAS ATLANKO SUŽEISTUS KAREIVIUS.

J

Prezidentas Hardingas su savo paežiu ana diena atlankė Walter ligonhuti Washing-
Kareivini pasveikino I lardin-

A

tone kur randasi daugelis sužeistu amerikoniszkii kareiviu, 
ga su džiaugsmu apsakydami sa vo alsit ikiuuis Praneijoi.

VISOKĮ pranesžimai isz 
LIETUVOS INF. BIURO.

Hiislitiigtoii, I). C.703 lo-tli S L,

LENKU VALDŽIA UŽSIIMA 
LIETUVOS GROBIMU.

Ba landžiu
isz Kauno toksai Buluczio 

kablegramas:
4 i

testa del nuėmimo

14 diena
v ra

kiais ir Murovanv •1
tenka
eina sena

Poniemon 
toliau

I

K’

< hvensmiith, ( a Ii f.
žmogus, kuris turi trumpiau
sia. pravarde 
jisai

\ įsam 
turi 60 metu 

\ adinasi Ed t )\v 
1 i taros.

Amerike, 
senumo ir 

tik keturios

90 milijonu pasažieriu in laika 
vieno menesio.

AntNew \ ork. — Ant \ ir-zuti- 
uiu, Į •• izrin i n i n ir ulicziniii ge
ležinkeliu New \ <>rke menesijo 

pervažiavo net 90,-<«ruodžio
pa>ažieriu, arba 6,805,- 

ne kaip praejta 
lieta tam paežiam laike.

Suėstas per kiaules.
Mitchell, S. D. ■ 

P. A. L’i lig, iszeja> 
ta 
giau jau nesugryžo. Kada jojo 
br<»li-. nuėjo jojo jeszkoti din- 

u>io su keleis kaimynais, rado 
likuczius kiaulių tvarte. 

Drapanos aut Ringo buvo su- 
draskvtos ant szmoteliu o kau- 
lai buvo apgriaužti nuo viso 
kūno. Kokiu bildu Ringas ga
lėjo pasilikt auka iszalkusiu 
kiaulių tai ne yra žinomu. Nes 
jojo pati 
apalpti nuo 
tada kiaules meteli ant jojo.

522,5! M > 
000 daugiau.

< r —s

l?arm<*ris 
apie asztun- 

\ alanda szert i kiaules, dau-

auka

tvirtina buk turėjo
szirdies > ligos ir

Žydu rabinas pardavinėjo 
munszaine.

L’occhester, N. Y. — l’rohi- 
bicijos sznipai arosztavojo Sa- « Z ' A • t t •žvdu rabi- 

Berta ir Sama
hmiona Sadovvski, 
na, jojo sunu
Katza už pardavinėjimu slap
iai munszaines ir bažnvtinio 
vyno. Sznipai rado pas labina 
vv no verties už IK tukstaneziu 
doleriu, kuri konfiskavo.

tais.
Jaigu tuos visus “nikelius 

sudėti viena 
tai pa -idaryt u szaiiu-

ras kuris sirgtu isz New \ or 
ko in San Eram iska ir da isz- 
sitiestu tūkstanti milu ant Ti- 
knju mariu.

Viesulą' sunaikino visa Teksu 
miesteli.

McKinney, Tex. - 
Midissil likos 

viesulą

M iestelis 
sunaikintas per 

kuri prapute 
pro cZziojnais, užmuszdama asz- 
tuoniolika gyventoju, 
sz.initas likos sužeistais. Mieš
ti;“ pasiliko tik viena murinę 
bažnycze ir vietinis bankas. 
Asilas buvo, todėl burdingieri 

jin iszmete laukan.
Philudel)»hia. - 

liet nviszkas 
siranda |)rielaidinei ant bordo, 
bet ir pas amerikonus atsiran
da tankei tokie “ponulei” ka 
užyma namie vieta gaspado- 
ria us.

Eredrikas Jones, radosi ant 
bordo pas Tamosziu Harkins, 
6039 Dc Lancev uliezios, ir 
kaip tai sako, buvo pilna bur
na bosu namo: szukavo plau
kus savo gaspadineliai, maz-

baisia

o apie

Ne tik pas 
gaspadinelias at-

ponulei
vieta g<

4 d

bosu namo: 
t savo g

gojo torielkas, vyre valgi ir 1.1.
Žiurėjo ant to visko asilas 

Tamoszelis ir kentėjo, nes ne
galėjo iszsižiot ir pasiprieszy( 
ba jojo prisicgele jam tuojaus 
uždarvdavo “snuki” su pa-snuki
gialba Predriko. Bet kada abu- 

krutaiK'ziu pa
buvo už daug 

ir |)riesz toki pa- 
užprolesta vo jov 

neprigialbejo,
uielaidinis iszmete Tamoszeli 
aukan ir turėjo pernakvot pas 

rytojaus ap-

4 4

dll iszejo 
veikslu, tai jau 
Tanm.szeliui 
sielgima

11 i e k o

ant

tas
bet
nes

kaimymfs. Ant 
skunde prii'laidini ant tuks- 
taneziu doleriu už paveržima 
paežius meiles, na ir stebuklai! 
aplaike visa suma už netekimą 
paeziules.
klaupi ir padekavot Dievui, 
atsikratyt nuo nelabos bobos ir 
pradėt gyvenimą isz naujo, ft
Szuo pasikorė isz gailesezio, 

netekias savo pono.
Milwaukee, \\ is. 

nu iszkilmes, 
pargabeno savo szuni isz Bos- 

idant jin perstatyt ant

I’rivalo dabar atsi- 
ir padekavot

J. P.
- Ant szii7

Gellman

tono, 
tos iszkilmes. Szuo labai patiko 
del Andriaus Bonner kuris už 
jin užmokėjo 
del locnininko 
mon.
nininkas nuėjo 
pirkta szuni, bet 
liauti ant lenciiigo

tina per kinezika. 
t hieago. 

f ~

dydelia kare.
Mavette, Kam 

Cieello su \ vadas indijomi

I

11 metu mergaite pasiliko mo- Indi jenai pranaszauje da viena 
I I

X’imiuolikos mr- ■ 
tu mergaite . < hia 
kudvkiu ant ranku, buvo 1 ft
dintoja prieszais kinezika See ’ žinunai,

pasielgi nėjo žveriszkai 
su savo vaiku.

Chicago. — Elvinas Bogins- 
mesininkas, 1224 llolt uli-

Tėvas

sztamo Potta- Į k i, 
jojo ! ežios, likos aroszJavotu už pa- 
kad i sielgima. e e •

liu-Jwatomiac ajn’i'iszke
< < I V •

, I ■.......................

Young Lee, kuris mergaite su-'terp baltojo sztamo žmonių pa-1 vaiku. Detektivai alėja i 
bjaurino ir toji pasiliko moti- kils liauja kruvina kari', 

tasai žvaira- tai paskutine 
nierg;

buk
iszpranaszavo, žveriszkai s n

na. Viena diena 
kis velniukas davė 
kvoteri idant jam ka toki nu
pirktu, bet mergaite pamote pi
nigą ir bijojo pasakyti apie tai 
tėvams idant josios už tai 
nubaustu, 
mergaite, 
rankas policijos, jaigu ji ji ne
pristos ant jojo 
pageidimo ir tokiu bildu mer

ai! ka tojo sze-

: ioi
i

savo 
aresz- 

bus I tavoti tęva, rado 10 metu senu- 
! mo vaiku
vagies. Seržantas Larsonas ej- 

pranaszai iszpranaszavo atėji-’ ’lamas juo szali ižgirdo \ erks- 
lekiojamas 1 ’aa vaiko.

ženkli va
Pot town t omai sako,

O 
k a re. 

buk juju
Vinca, kabanti ant

ne- 
gaždinoKinezikas

atįduos jaja iii . . ....jog1

gvvuliszko

isz.rado kinezika ne-

gaite pasiliko 
tono.

Dzin re 
kaltu. Sudže Iloldon te-ip buvo
inirkzes ant džiures už toki vi- 
roka, jog gavo tiek pipiru nuo 
j°jo’ j°” nelauki' savo užmo
kėsi ies iszbego isz sūdo kagrei- 

Kad tai butu aut
Westu, tai kitai)) su kineziku 

be jokio teis- 
ant

cziausia.

butu pasielgia, 
mo, užkibtu aut pirmutinio 
medžio. Well, tas buvo 
gam Czikage, 
turi mažai verties ir paguodo- 
nes.

garsm-
kur teisiugysta

mą automobilines, 
maszinas ir kitus svarbius isz- 
radimu.s ir tas viskas jau i.szsi- 
pi Ide.
Surado puodą aukso, užkasta 

per sena moteria.
Greensburg

gvmines

f

!

Pa. — Ana die
na gvmines mirusios Bella 
Kerr, surado puodą aukso ant ! 
farmos, kuri velione buvo 

keliolika 
žinojo

8-) ’

> i
kasus
Ci\ ui įlies z. 11 ...j,,, 
turi'jo pinigu, bet negalėjo ju
ju surasti. Po !

szimta doleriu 
ir nuvede na- 

Ant rytojaus naujas loc- 
[Mižiureti nu- 
nido jin ka

be gyvas
ties. Szuo isz gailesezio neteki
mo savo pono, nakties laike 

budos ir užkiboiszszoko isz 
ant lenciūgo.

Latviams, toliau vėl 
siena ligi Aknystos 

kyszulio, priskiriant mums II- 
zenborga ir Elerna su apie L- 
600 deszimtiniu isz Kurszo, 
toliau Akuotos kvszulis ten

to! ia u vėl sena 
ligi aukszcžiau Suvieko 

ežero, toliau mums telika isz 
Kur.szo )įlotas su Steinscs, ly
gia great su sena siena ligi

gautas; ka Latviams, 
sienal

ių Lietuvos Valdžios pro- 
ir iszveži-

m<> Lenkijon geležkclio begiu , pUI)kto apie pusiaukeli tarp 
tarp r! urmonto ir Szvcnezio- Į Ežerėliu ir t urmonto, viso 
niu, Kontroles Komisija pra- apie 7,000 deszimtiniu, toliau

V180

nesza, kad Lenku 1 
paaiszkinusi, jog lai padaryta 
Lenkijos Susisiekimo M nustė
ro nusakytai konstrukcijai ki
tu linijų. Nuolatinai 
Lenkijon daug

Balandžio septinta diena 
Szvenezionus mie io 

tukstaneziai naujosios
keli vagonai 

Pastaruoju laiku 
laug kalbama apie

a |) i c /

kito:
gos.
in

kariuomenes ir 
amunicijos. 
(
gowskiui jaba.

vyriausybe V(.| eiHn sena Kur.szo i.iona ligi 
galo, iszskyrus pataisa Latviu 
naudai prie 
470 deszimtiniu.

iszvožmna plotu vieni antriems invvks , 
o 31 d. Bendrai mes atiduo

dam 2H,000 deszimtiniu, o gau
nam 20,000.

Turmonto ir apie 
Atidavimas

medžią-I kov

t ris
1 ženkli

nauji Žrli- 
Bidutis. 565.

Isz to telegramų matyli, jog 
Komisija visai ne

visai ne- 
p'obima 
mantos, 
gabeno 

musu 
kraszto pleszinuL patartAia ir 
Amerikos lietuviams kelti pro
testas ir bent apie tai indeli

Isz Lietuvos

Kontroles 
pajiegia sustabdyti 
teisėto ir begediszko
Lietuvos Valstvbes 
kuria Lenku Valdžia
isz Lietuvos. Priesz toki

Nauja lenkininku provoka
cija. Musu prieszai, le ikai, nei 
valandžiukei nenustoja galvo
je, kad tik kai) 

mums

t

nenustoja
) norint mums 
pikta padaryti, 

negali ginklu, tai jiont 
riausziu musu tarpe 
szmeižtu, tai bent l iausiu musu 

; tarpe kėlimu.
1 žino, 

kur galima žinias in Amerikos |)HS 
sauvaliauti, 

nepasitikės.

U'

spauda.

ingelt i. 
Jei

musu ketiniu.

Jie labai gerai 
jei musu kraszto 

ims žmones 
tai užsien> j mu

mis nepasiUKes, sakys, kad 
mes dar nesame subrendo lais
vais būt i ir, žinoma, mus dc ju
re nepripažins.

Sztai sziomis

, kad 
neramu, jei

Kada inejo in vidų 
užtiko tęva plakant. Vincuką, 
kuris kabojo ant vagies su su- 
risztom rankom. Motina ne 
karta norėjo apginti sūneli nuo 
žveriszko |>asielgimo tėvo, bet 
negalėjo, ba pati aplaikydavo 

Boginskis tuom 
iszMkalbinėjo, jog turėjo vgika 
nubausti, ba vogdavo pinigus 

vaikas sta- 
]>inigu ne-

kumszezės

Eltos žinios.
Kaunas, Kovo 17 d. in 18 d. 

nakti 30 lenku kareiviu inejo 
in neutraline zona. Musu sar
gybiniai nuvyko isztirti daly
ku. M '

Sutiko ’ lenkus

* .

,IZ* į isz stalcziaus bet 
metu adgal. eZ(.j užsigynė, jog
buk senuke vogdavo.

♦J • ■  .......................................................................... ..... I' • 1

kasti aplinkinėje namo ir pasi- j 
sekė surasti puodą aukso. Kiek j 
jame buvo, 
nojo.

smert prade jo : Pittsburgo parapinis teisinas

to žioplei nedaži-

Amerikonas karalium laukinio

drauge ir ausi. Dak-

sztamo.
Pa.Herdon, 

szio miestelio, 
nemažai nusistebėjo, 
damas gromata

dienomis vie
nu kartu keliose Lietuvos vie
tose pasigirdo kaž k^kiu arba 
visai nežinomu arba intariamu 
žmonių siundymas ant žydu: 
girdi, jie vaikus gaudo, ju 
krauju Velykoms ima. Ne kie-

Szirvintu 
ne- 

ir ten pat 
b

mioĮ’Sto.’ Laukai paėmė in 
3 kareivius i 

žveriszkai sįiszaude. Sužinota
laisvė’

kad visa lenku kuopa buvo at- n0 kaip tik lenku provo-
vykiiSf) .in Paszirviutes 
isz kur 30 lenku 
Szirvintu miesteli, 
keletą namu ir pabėgo. 
Vyriausybe ruoszin energinga 
nota del to.

dvaru 
nuvyko in 
apiplesze 

M usu

kateriu tai darbai, kad žmones 
sukelti, riauszes 
paskui, žinoma, 
kai užsienv ims

riauszes kelia,

iszszaukti ir 
pasidžiaugti, 
kalbėti, kadpasibaigė.

— Aua diena
Browno, užsi-

sztai lietuviai 
kad je tamsus, kad juos reikė
tų lenkams atiduoti, kurie 
juos apszviestu ir t. t. Taigi 
kiekvieno padoro žmogaus pa
reiga, toki provokatorių už
girdės. tuojau ji suimti ir val- 

tegul ten 
kur bent 

vienas vaikas Lietuvoje szian- 
dien yra prapuolęs 
nors nukankintas.

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas davė isz savo kasos 
per Kraszto Apsaugos M‘miste
ri po 19 auks. kiekvieno karei
vio valgiui pagerinti ir asig
navo 20(1.600 auks. 13 r 11 pešt, 
pulk, arkliams pirkti.

Lietuvos Rytuose mainosi 
lenku okupacines kariuomenes 
vadovybe: generolas Želigov
skis su dalimi kariuomenes 
traukias Silezijon pakelti nau
ja “maiszta”, jeigu gyventoju 
balsavimas iszi'itu lenku ne
naudai. Vilniuje liksiąs su 15- 
000 žm. Vvriaueias vadas

Be to lenkai siun- 
czia kariuomene 
isz Gardino 
deezno link.

Hleszimai sumažėję. Eina di
delis “szmngelis” maisto isz 
Lietuvos. Gardinas paskelbtas 
esąs prijungtas prie Lenkijos 
ir investa Lenkijos administra
cija. Gudu mokyklos uždary
tos, spauda užslopinta; gudai 
lenkams labai prieszingi. Da
bar jau neszaukiama, kad Vil
nius turi priklausyti būtinai 
Lenkijai, daug kalbama apie 
Lenkijos ir Lietuvos susitari* 
ma, bet dar nenustojamą vil
ties Vilnių Lenkijai prijungtų

I ’ittsburgas.
sudžiaus

baigt' teismas lietuviszkos pa
rapijos Szv. Kazimiero. Džiu- 
re iszrado nekaltus 10 pafapi- 
jonu kurie novos padare mai- 
szati parapijoi ir apdaužo kun. 
Kazena. Džiure padalino kasz- 
tus pusiau. — Gal nors 
tiejei parapinei

nes naudos neatnesza

j sude

— Paūžto r i s
Billman, 
aplaiky- 

nuo Hormono

J. (!.

ergelei
karta 
ansi-

Kaunas, Kovo 
nieko B. bare 
in sargyba laiszka, praszydami 
atvykti in į žūlėja. Keturi mu
su kareiviai su sargybos vir- 
szininku nuvyko 
lenkai nori.
jos jie susitiko su S-niais lenku 
kareiviais ir vienu karininku. 
Besikalbant, lenku karininkas 

ir “

20 d. pulki- 
lenkai atsiuntė

atiduoti, 
apszviestu

sužinoti, ko 
Netoli nuo l’žule-

džiai ji pristatyti: 
pamėgins iszrody t i.

Alberts, kuri turėjo už mirusi maLzys,
• gruma-1 ne vienai ne kitai pusei, o ad-20 metu adgalios. Savo 

toje praszo pacztoriaus, ar da Į vokalai turi dvdžiausia nauda

Nukando savo paeziulei ausi.
Jersey City, N. J. — Ant 

riksmo koki sukeli' Lenicje Ra- 
mamm, pribuvo palieijantas’iii 
gyvenimą ir rado moterį' gii- 
ligczia ant grindų be ausies, 
kuria jiai vyras nukando isz 
piktumo. Motore nuveže iii li- 
gonbuti o
tarai tuojaus ėmėsi prie darbo, 
prisiuvo 
ar operacijų 
ar ne. Žmogedi 
kalėjime.

Suriszo 5000 poru moteriszku 
rysziu.

Omaha, Nebr.
(Jiarles W. Savidge 
deszimts 
riszku mazgu net penkis tuks- 
tanezius poru, l’ž taji suriszi- 
ma aplaike 35 tukstanezius do
leriu. Daugiause aplaike 50 
doleriu 
6 dolerius.
Rado kaulus kudykio po grin- 

' dimis.
• Northumberland, Pa. — Ka

da darbininkai arde sena narna 
ant Orange uliezios, ir atĮ>10sze 
grindis, rado paslėpta kaulus 
kudykio. Kada tasai kudykis 
buvo tonais paslėptas, lai sun
ku pasakyt, bot g'ulejo nuo dau 
gelio metu, 
balti kaip kalkes.

ausi ir dabar lauke 
bus pasekminga 

vyra, uždare

Re ve remias 
in laika 

metu suriszo mote-

I laugiause 
nuo poros o mažiausia

nes kaulai bu /o

ir kieuo

iszsitrauke revolveri ir“ran- 
Musu sargy

bos Virszininkas nors ir buvo 
poruszniko sužeistas,

Lenku ka- 
pabego, palik

komitetas d;;ymiues ir kad pra- 
atlauks (u 

\triko, ant Ei-

gyvi jojo
jiems, kad 

jojo karalista z 
dži salų. Kokiu būdu jisai pa
siliko karalium tojo laukinio 
sztamo žmoni u, 
bet isz gromatos 
prasti, kad turi g
ma. ir daug turto. Gromata isz- 
siunsta isz Lantoka, 
mariu, isz salos Eiji.

Uždirbo milijonus ant prohibi- 
cijos.

- x- v: - 
pagialbi ninkas 
p rok u ra to r i a u s czio- 

garsina, buk jisai turi

nesztu
<)• ir mulkina gerus žmonis.

kas aukszt vn! ”

neprauesza, 
galima su

dera gyveni

Pietiniu

Jonas 
val-

Buffalo 
Walsh, 
d isz k o 
nais, garsina, buk 
gerus davadus, kad rytiniuosia 
valszcziuosia v ra 
žuvusi drauguve “butlegeriu” 
(kurie pardavinėja arielka pa- 
slapta,) kuriu vadu yra tūlas 
biznioris isz Cincinnatos, kuris 
per laika invedimo prohibici- 
jos uždrbo daugiau 
milijonu doleriu.
pauasziu butlegeriu dusidirbo 
milijonus ant arielkos, bet no 
yra tai teisingas būdas dasto- 
jimo turto, tiktai apgavingu, 
vogtinu ir ncsavžiniszku būdu. 
Tokie pinigai ilgai pis žmogų

susiorgani- 
butlegeriu

ka i Į) 60
— Daugelis

noužsi lieka.

Nereta nuszauti Lietuvos Mi- 
nisteris.

Kaunas. - 
sujeszkotas piktadaris
naktv iii užsienio

Nežinomas ir ne- ,
szove 

reikalu mi- 
nisterio, kr. deni. Purickio lan- 

. Kulka inlindo iii siena tiesO’n

lova ir nieko nesužeidė.

Rūpestingas tėvas.
Slidžia in sena vagi: — 

kutini karta prižudejei, jog nie 
kad ne vogsi.

Vagis: - - Tai teisybe ponas 
sūdžiau, ne.s tik tada nustosiu 
kaip mano sunūs ateis in metus 
ir gales mane užvaduoti!

Pas-

Nekaltas.
Ponas ir tarnas. —Jonai, ir 

v<4 girtas ?
Tarnas: — Kuom asz kaltas 

kad svecziai duoda tiek 
alaus.

ant

Sudia
Slidžia : — Ksi apskunstas už

nenusi-
gaudo ir iszszove. 
reiviai tuojau 
darni užmuszta porueznika.

Kovo 20 d. 8’ vai. kairia
jam baro sparne Druskininku 
ruoszte lenkai buvo atidaro 
artilerijos 
tikslas ir )>rieža.stis 
Szauta 2 salvos 
szuviai isz anuotu.

lenkai 
ugni.n Szaudvmo 

nežinoma, 
ir .’> atskiri

*
Kaunas.

sienos
Latviu 

pasibaigė 
Palahgos aps-

Lietuvos 
arbitražas

Lietuva gauna 
kriti su 20 kilometru pajuriii. 
Nauja siena eina tai)):
I Juros punktas 4 varstai in 
sziaure nuo Szventosios upes, 
toliau iii sziaures rytus ligi 
Szventosios upes arti Kragiszz 

eina
ligi Vegeru, toliau tarp Vegeru

žm.
Szept irkis.

pro
rytu p use u 
Lvda Molo-

k i u, t oliau senoji siena

ir Žagarės Latviams tenka ar
ti 4,000 deszimtiniu sklypas, 
toliau, priskaitant mums But-

daugeli visokiu apgaviseziu ir kunu kainui, vėl eina sena sio-
nu ligi Žeimelio merediano, 
toliau ligi Muro va ny Ponie- 

asz prie apgavistes neUuon, sklypaą apie 14,000 do- 
|sziintiniu kartu su, Brunovisz-

tai po kitokia pravardia.
Kaltininkas: — Mat, ponas 

.sūdžiau, 
galiu savo

Mat,

/

■t'teHr

gera Vardu temti. i
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Daugeli tusu iszkeliauna ko- 
žna sanvaite isž Ameriko in 
sovint inia 
ma sakyti, jog randasi dydes-‘ ’|ol’

isž 
vieszpątysta. dali-

3 Nuleiskit' ūkis žemyn ir 
kada 

toji rodo daugiau kaip du
I liūs paneziaku.

Per iszpildima t uju prisa- 
kimu, “reformatoriai” turi 
vilti,

nežiūrėk io ant mot ('ries
eo-

Praneszimas skaito:
“ Dalinant pergales 

liūs,
Dalinant

Kares
1 szaukias pagelbon Amerikos

meda-
I )epart amen i ms

H* I___________

Lietuvos R. Kr vilui 
l’or EIHuvom MIhi] 

Apyskaita.
now eiiRmii iiriii*<ai itnn » *

Nuo sausio 1 d., iki vasario 1 d., l!)-‘ 
21 m. Lietuvos Misl.hr Amerikoje yra. 
priėmusi auku Isz sziu vietų: 
CHICAGO, ILL.

A

PiihIumIii Aiiku
Per IJftnwiN WiNpIft Ir Atstovybe

KOJA. I, .i . i r. s
kymus ir viską ,kas kojai rei
kalinga. Jis vis skubinosi, taip, 
kad už szesziu
jau b6vo visai pabaigta.

Į Viktoras neilgai Jaukdamas 
i,, ta savo pa- 

j() dirbta koja pas ta bekoji Knr- 
neri ir tuojau padavė pasimie-

iti^knni'zinuS) padare lin- <4

Nusa-Tone(Humariatika.)
Paduoje visai nesenai numi

rė vienas garsus mokslinczhis 
mechanikas Viktoras Dzojikas-

savaiczin koja Sugrąžina manIna man sveikatą ir >a|le- 
saka Fanas Matnsevidto

Pftteell, JU. 
ncnpnibHriout^ iMi<lčkavojim«| 
, Nuga-Tpnc, kurios duoda 

kūnui Jos duodu naują 
ffyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
dattįj pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gclbicje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Toner 
atgavau savą sveikatą ir pajiegan. Jie numeti 
man lazda ir dnvi energija ir tvirtGma. Galin 
dabar atlikti trys sykius < I augiau s darbanc^ut 
pirmiau? ir ne jaugiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti* jog Nuga-Tonc yra geriausi* vaistas 
ir genausis atgaivitois sveikatos. Leukiu tiav^ 
galvą prei tuos, kurie sulaw tuos vaistus ir 
kernam patariu Mugu-Tone. ’

( PETRAS MATUSEVICIS.
N uja-Tone priduoda dldeMivciklunui ir 

tvirtumą visiems gyvybes pa j togom s9 yra 
stebuklinga* vaistas 4tl silpnu* nervttotu, 
sunaikintu vyru Jr moterių. Duoda naują 

jaknoms ir farnoms, atgaiMn 
Įnirta nuodingas atmatas, praka
lt Išpūtimus, neprtlmną kvape Ir 

liežuvio apvilkimus. Duoda pulku
ncrvus’lF tvirtą, past {priminti mtogn. r . - - ~ : . ..
vieną mėnesi gydymą, o preke yra 
Siaubi te Ixmkuti aiafjdieriipas tavi 

oriaUs, vw- — -- v—
busite visai užaanocHnti. apttokorius sugrąžis 
Jums jusu pihHnt^ dehctt rvegalite gauti pas 

pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, Itotoo 
kietą pačtą. NATIONAL TABORĄ TORY, 

Dearborn St., Chicago, Ik.

Legijona. 
milijonu

Isz t riju ir puses 
vyru armijoj, 

riems turi Imt iszd’diuti meda
liai, tik miljonas ir puse indave

reformatoriai
jog moterėles

ir paliaus ue-
szlt'bos
rukima pape

niu ir teip toliaus.

4 4

‘o kelio
ne dalis rnsn. knrie yeistn ap szioti lnillll,as

' nesi
teviszkia ir a p.'ileisti savo 

mainyt su laisvu Ame^iku. 
Daug da vandens 

bolsz*'vikiszki 
ant ,,p’,e-t 

pnstkn” iii Amerika. ? 
me užkroptu bo!-zc\iznm 
luju.

pakol rusiszki - 
praszpartai bus geri

111

ku-
atsivers Liet.. Taut. pr-Bto.. . $

paneziakas,
, szilki- aplikacijas ir gavo medali.

Medalis garlics ženklas Ir
nuplauks, .

X-' iio; i- 

c.’.a

Aid graikiszko laivo M-egeli

4 i

t neturime praleisti proga gauti . • 1 • • «• •
Tulas žmogelis 

iK'iszpasa kyla 
parasze 

me Isdamas 
kad jam pri

*
\arga

savo, nes lik
t is isz dvideszimts

vienas amerik le
gali gautikui'is kolite

ir beda ji.
pas savoj Mes su paniekinimu žiūrime1 Ziet u\’oje, 

broli in Amerika,
! jojo paszialpos,

norints pinigu.'gns paminėjimus. Bet nėr vie-

Heilas atplaukė trcczi is . rnii<- y-jpioj,. 
brolio 
gcl i • * ro 
.-nil Ii kr 
jaiiczin veidu, 
;-vielas stovi.

porins iii Amerika, tris . /.’urnai 
patogiu graikiueziu, ant kurui 
lauke jiaises tokis pats >k 
liūs jauniKiu su t'o’oj.,- 
joms idant pažinti savo 
mas kuriu da ne yra nriir.

M a ta i.
dos Japonai 
rai, milekites 
• - ('resvilet

11
: 11 i - 

mile- •_

daridavo kiia- 

ir dauginkite-.
•t lindi iplicaiiiini!

t Oi p

daigu motore i ”
bjauriausia. ta i

buhl i r 
duosi-

siaustu kiek
nes kitaip turės mirti isz bado.

‘ pinigu, aplaike Huo
puikia fotogralje

d i rstelejas
savo

()

in iszkiįmes ir ccri'inonijas, in 
kaspnu szmotclius ir garbin-ir

I

<»
ant “pikeze- 

brolio, kuris iszrode 
sporto su misiszipso- 

užkeike ant ko 
Mane, jog bro- 

szidi je.vargo szidije, 
o fotogratije ir

su 
in-

lis isz jojo
plesze broli

• mote szmotclius in pecziu...
lic’iu,Praslinko keliolika (

ll’lo-

- ’ i - i

į kad brolis szlai aplaiko antra

minksztyt ant saldu zotL'ba iii ' 
le kokiam v \ rui. Pažinsiu v i ‘-

v ra .
i

na tokia motcrelia.
bjauri kaip 
kaip pai i* t r< 
prakalba kokis 
turėtu tiktai viena

ji ji tuojau- sz.aipo 
ir rod

juom ant menulio. Kiviz.' ! .Ink

tokia 
kai |

saves, tai 
saldžei

nakt i'*.
bet kaip in

\ \ ras. kad ii 
kelnes <<

i > pikta

.i • • !*i

nulėktu

.lt
i

gromata nuo Amcrikieezio.' 
l>z pradžių nenorėjo atplozti 
gromatos, bei
\ nitas atplesze ir skaito:

‘‘Milcinas Broleli: - Kelioli
ka dienu
tau mano naujausia l'otografi- 

iiv del to
idant

nito

akyvumu per-

adga I. iszsitmcziau

mielas brolvti 
pasirody t 

iszrodau ir mano

jc.
1aii kaip asz 
puikus dra

panas, bet idant paslėpti cz.eki

nas isz musu kuris ni^idžiangs 
gavės pergales medali.

“Praszau visu LegijonA na
riu ir visu buvusiu kareiviu 
tuoj prisiimsti aplikacijas del 
pcrgah's medaliu.

Liet. Gelb. Drang..
Jaiihii Vyru Klubus 

ATHOL, MASS.
Liet., Vycžhi, 10 Knop... 

FORISTON. CAL.
K. JuszkevicziUH 

NAUGATUCK, CONN.
Liet. Gelt). Diattg.

BRADDOCK, PA.
Surinko M. VitarUiH 

MANCHESTER, N. IL
L. R. K. Visit Szv. Par.

s

??•?? kurio vardas buvo žinomas vi- tuojaus nuneszv 
lsam pašau Ii u i, ir prie kurio

i n vairia ilsiuose .
’ uvo I

2,000.00
250.00

112:00

5.00 .

453.00

33.80

26,60

viso
Pasiusta Lietuvon Auksinu 196,986.

1 .irt u vos
ym priommd nuo

Atstovybes

2.935,40 i

Amerikoje

“Ištariu savą i 
ui jusu varnus, 
tvirtumą *viEutn

pasauliui, ir prie 
kreipdavosi 
reikaluose. Ypacz jis 
bai pagarsėjęs kaipo mekani- 
kas; jis dirbdavo invairias me- 
kaniszkas lelos, kurios visisz- 

panaszios in žmo-

I j įiuoti. KurneTis labai džiaugė-
I . ♦ J „ 1J • •• *1 1 • t

man lazdų ir davi cncrgiji

: ,si ta koja , jis viską galėjo da
ryti tai]) kaip su tsveika koja; 
jis galėjo

kai budavo 
nesi

A iena karta in Padua atva
žiavo pasisvccziiiot i 
turtuolis isz Mersaliaus, kuris/.

vienas

vaikszcziot i, szokt i 
r tam panaRziai. Isz džiaugsmo 

taužkvietė gudru

iaučiu p 
Niiga-Tonc yra geriausi* vaistau

Lenkiu tiavą 
_ ----- — ir

---------  fHitariu Mugu-Tone, * 
u. _ PETRAS WATVSEVICIS.

įvirtum* visiems gyvjWi paJle®&ms, 7<-« 
stebuklingas vaistas silpnu, Nervnotu,

Fipnoris 
mekaniku pietauti.

Laike pietu Fiirneris net ne
galėjo nieko valgyti, jis vis 

taip la- 
1 galo 

pavalgius pietus Kurneris pa
kvietė ta mekanika

toliau, iszejti už

nieko
I II I UHH h> mA JH I nd I Id lln, I i I I D | ' rr

vadinosi Kurneris. rUas Kurne- dėkasojo už koja.
ris lipdamasVasario i <1., iki.

Balandžio 13 d. 192ln>., auku Lietuvos
Raudonajam Kryžiui isz Hvkancziu ’ koja. Bet iszsilailže taip lict i-

Kares De- aurora, ili
partamontas prasze musu or
ganizacijos pageliu'! i iszdalin-

Turime imtiIi tuos medalius, 
ta proga. * t

TAUTOS FONDO PAJAMŲ 
BEI ISZLAIDU ATSKAITA.

72 sk.

nes
isz laivo kaip tai d,a* •ian. •ia«ia K(,,‘ejosi. Ant

netikėtai paslydo ir iszsilauže
pasi vaik-

vietų:

ViotoH Liet, aukos.......
IIICAGO, ILL.

Cent. Liet. .Taryba.........
S L A 208 Motoru Kp.........
Szv Jono Ev Drnug
P .Stumbrio ir P.Medžiau- 

»kajtes vest u voko.....
,, SASK., CANADA, 

Andruszkeviezius ....
E. TORONTO. ONT., CANADA, 

Surinko J Klcnat irzius .
E. VANDERGRIFT. PA.

Szv. Kazimiero Dr-ja .
HARRISBURG. ILL.

Altxx. Masiokas 
10.00 ! INDIANA HARBOR. IND.

c

CORDEl

.$ 13.00

17.00 Al(\x. Masiokas

p *? ’*’ I inkilu*, ii 
lin aazuė 
U vata f‘ . _ _ ...
•petitą, (iera Sruomwlavima, n«><riMlniiis 
nervu* Ir tvirta, p«»tiprltiAnti miegų.

Kožna bonkuO Nuga-Tone talpiu pihig 
viena minėsi gydymą, o prek£ yra 91.00. 
S laukite bonkuti šiandien. pas oava Mptie- 

orlau*. Imkite per 20 <Tdienų ir jeigu

aottokortous, siuskite mums S 1.00 o gausite 
Pilna tn>nesl gvaranfuotą jndyrną, apm<>-

szczioti 
miesto.

Tai (lai
kai j) tikra!

,ir likti amžinai szlubiu ir vaik- ‘baaugesi Kurneris.
N c,

į t ikrą koja, — at sake

kušiai, kad gydytojai jam tu
rėjo nupjauti ja.

kur
rrFa i laivo di-

190.34
50.00 ’

5.00 .
t

doh1 nelaime del Furnerio. J is I 
kia.buvo dar gana jaunas žmogus

szczioti su mediniu kiijoku bu
vo labai nesmagu.

I j Matydamas vienas
jn toki Kurnerio misilninima ir

10.40 - 
i

100.90

10 00 I

23.00

10.00

gera koja, te
eidamas

Tik Žiūrėk ir Skaityk

tai
vo labai nesmagu.

gydyto- kas.
Jiedu

norėdamas kuom nors jam pa- 
gellx't i, , 
to mokslinczians

19.00 j ' ' ‘ *

Jei uoi i Liduvon važuoti pigiausia 
yra per mus. prekia laivakortes per 
vandeni *iki 13dkunu $109.60, iki Lie- 
pojans $13*2.00. Esame specialistai pa
tarnavime at ii raukime giminu 
Lietuvos. Geriausiu atvažuoti 
Kanada, mos pusi tinkam prie laivu, 
duodam brol iszka pat urna vima ir ke
leive iižganedinam savo prigimto kal
boj. Dabar laikas geriausis pasiimsi i 

Į laivakorte ii atsitraukti savo gimines 
isz Lietuvos Teip-pat parūpinant 
pasporius 
La t \ ijoj

i

geresne
mekani-

negu
b: z

pro
at ii raukime
(icriaiiMiu ;

nu'Ksusikabinę, 
myluodamiesi iszejo už miesto.

• keliono- 
............. nei nepamastydavo, 

kad Kurnerio Imtu \ iena koja 
dirbt iua.

K liomel 
miesto, 1ai mekairikas 
riui pasakė, kad 
rakiai pritaikyti, 
t i \ įsas 
nas, todėl su mekanizimi kol 
kas reikia atsargiai elgtis.

, ar 1oi>in- 
žniogus su meka-

jis patarė kreiptis prie J5n sal’^^avo S«'|V<> 
!je niekas nei neiiama 

’gal tas ir padirbs tokia moka-į 
•1 ‘1 • 1 • v • t

mekaniko,

beveik

Tol p-pat 
o z\ akuojant lems 1 Jetuvon. 

ir Rusijon. InformacijosRusijon.
dykai. Dabar pavasari*, i.ivo gimines 

kad Jiems s* klotu |r 
aisiiBistai pinigu.
pigiausiu

niszka koja, kuri mažai kuom 
skirt ilsi nuo t ikrosios kojos.

Žinoma, turtuolis sutiko su 
tokiu projektu ir tuojaus pa
išinote tarna, kad pakviestu ta

Prakali). Vasario 2d 
C EWAN E E, ILL.

109.30 i 40. CHICAGO. ILL.
Kareiviu Stos kp. vak 

SELTZER CITY, PA.
Vietos Liet. Aukos

10.00
26.00

105.61

i F. V. Šauktis G.O'i
juodu iszejo

Knrno- 
dar nevisi 

kad užsak
ine ka n i zmo s prendži - 

su

už praszo tavęs 
kitiems dalykėlis 
Muškite per mus. pigiausiu kursu 
mes pasiuneziam, pinigai iszmokaine 
in 28 dienas CASH ir paraszu priėme- 

Siusk mums dolereh o 
mes palei tos dienos kursu pasiimsim 
Auksinei*.
ginus tam labai pigei padarom, 
gus ir laisz.kus siusdamas 

, ant adreso

t ž Kovo menesi. Pajamos. 
Shamokin, Pa 
Port Carbon, Pa. 
Johnston ('ity, 1II. 
Coaldale, Pa. 107 sk. 
Scranton, Pa. 36 sk.
So. Bosi on. Mass. 11 sk. 129.00 
Philadelphia, Pa. 21 sk. 
I )et roit, M ich. 16S sk. t 
Balt imore, Md. 6 sk. 
Springfit'ld, III. G9 sk. 
Cicero, III. 59 sk.
W ashington, D. (f t

220.00
15.00 i

82.7 5 mekanika, kuris tuojaus ir pri
buvo. Kurneris tuojaus be jo
kios inžangos ir tari' jam:

j --- Garsiansis
Man pasakojo,
te pagelbėt mano

mano kojos nustojimas 
bus, netaip 1

Bukite taip malonus, 
padirbkite del manes 
niszka koja.

jo pristatėm.
13.87 į VANDERGRIFT, PA.

Amer Liet Paszcl Kliub 
' WEST PULLMAN. ILL.

I Jet Gelb. Kliilb.

u '
iunt deszimts tukstaneziu mar-
....................... ; siuneziuant svieto randasi \ i>oki žm>• j jn )<n|įUos siuneziu tau per 
j amerikoniszka banka. Atplcsz- 
j ki at v džiai mano l’otografije, 

. i \ idurije rasi teip tau reikalin-

ms 
ti.

rvike prie visko pripra

nkaza. tni I 
vvrai, arielka ir kitokį 

svaiginanti gėrimai, naudoja
mi del medikaliszko 
galės būti užperkami 
tiokorius tiesiog

Pagal paskutini 
visi vvrai, arielka

1 y kslo. 
per a p 

isz distilaci 
jos magazinu. Valdžios v’rsz’
ninkai apreiszke, jog tokiu bu 

suezedins ma
per k a 

pigiau del

du tiptiekoriai
2:5 procentą, 

pardaviupt i 
žmonių. Lai k fon!

sausieji'
dydelio džiaugsmo”..

O kad teip prohibicijos agen-l

žiausia 
gales

Ir vela 
* iuo>i isz

i
ioo.oo ■ 
31.00 i

168.00

o

paszinIpa kuri tau paleng- 
vin.' tavo gyvenimą!.

. jau teip padaryti, nes
. Tme- 
g irt loja u 

nuo kitu, buk ant jusu paežiu 
daug randasi vngiii kurie gro- 
matas atplesz;i ir iszyma eze 
kins ir pinigus!”...

Sziadieu žmogelis rugoji 
savo 
jog

, brolio fotogralije o ir czeki ant 
deszimts tukstaneziu markiu.

a 11 • 
piktumo ir neiszmanimo. 

u ž\ įdėjimo supleszeISZ

342.90 j Worcester. mass.
F.06!

10.00

LicJ. Gelb. Drang.
|W. FRANKFORT HEIGHTS. ILL.

S. L. A. 191 kpShenandoah. Pa. 132 sk. 24.001 ų v Pl] kll 
r i*. Ij. . I. ’ I K j L

Schenectady. N. 142 sk. 5.00 i new Britain, conn.
Brockton, Mass.

O 22 sk.
Bucine, W is. 7!> sk.
Newark. N. J. 1 sk.

Cleveland. < >hi
13.01 !

245.85 i
52

130.41
j

. West Scranton, Pa. S.L.K.K.A.

50.00 kad
mekanike! 

jus gali- 
nelaimei, ir

Virt Inos aukos

VISO

insikas in

\ i šok i?
medžiot ant gu-tdino namutolei vietoje 

ziites, kad apsaugotu geriau 
paeztinius maiszus, tai L...

155 k p.
Middleboro, Mass. 66 s' . 
W tircester, Mass. 30 sk. 
('hieago, 111. 31 sk.
Now York. N. V. 
(lirardv ille, Pa. ?» sk.

72 sk.

Kas siuns $l,"0" ar dau- 
Pini- 

laiszkus siusdamas raszyk 
szit cip: Ap26

ATLANTU' AMER. INFOR. BUREAU 
Gen. Del. New Cast k:, Pa.

\ ienok 
ginu sukant 
niszka koja ir klausyti nenore-

Jisai pasjiamle i 
i kojos 

knypki, kuris reguliuoja 
ta c.įima. Bet 
mas jam nelabai patiko ir jis

29.99 |<a(|

man9 t.Op
- eziamas.

$1,171.10
Pasiusta Lietuvon auksinu 68,752.

Vido
• > •
\ *

a uk u 
vffĮ nrp n'a

LietuvoH Raudonajatu 
ir pn«lustąll'?,‘V. ;;

}

5.0f ' uo ^vadžios iki Gruodžio 1d. 1920m.

r
)

i 
90.00

I

n

Priimta . ...
Passiusta Lid.

I •
- - - )Jo-

labui al.inii-1"",k''",.lszkl’s"’s

del manes meka-
Asz gana turi in-

savo tos 
viena 
grei

tas greitas eji-

Lietuviai ant Farmu

! gas ir nepasigailėsiu jokiu pi-jP,as54(l mekaniko, kad sulaiky- 
ppr nigu, bet kad tiktai niekas no- !n la’» nt'S <lar pats to lU'moke-tu tai. nes dar pats to nemoke-

’ a' lei ikcjo. ekau žinot u, jog-asz esu bekojis. Asz '’°- ^bikanikas prisiartino prie

$13.239.04 
inks........

3.00 Nuo Grttodž. 1<1. iki Sausio 1d.
..... 855..024 |H

192OIU.

kad

42.501 
16.00

PrilniUi •$ 1.081.17
Pasiusią 1 .i< t. auks. . .

Kuric lietuviai manote eitic 
ant fanuos arba noretJimet daaižinoti 
aplink musu kraszta. ko ipkitea prie 
mus o mes Jumis patarnautume ir 
padėsime iszrinkti farnia pajei jusu 
norą Ir kapitula. Czionais žeme yra 
derlinga ir pusėtinai Lietuviu apgy
venta. Adresavoklte sziteipi

JOHNSON < WINTER, 
KENNAN, WISCONSIN.

K?v vi n t i

’’ 4 1 f*. .

tiktai i° pa^donko, ii* per klaida vivie
toje to, kad paspaust i ta knyp- 
ki, kuris sulaiko greita ėjimą, 
jis paspaude kitu knypki, ku
ris reguliuoja labai greita bė
gimą.

Kurneris

norecziau,
gaJeeziau

)<r r*
tyli kad ir didele kaina.

— Taip, asz esu padirbės
galvas, — atsake

— tai jau padirliti
vaikszcziojanczia koja yra tik-

asz ne 
vaikszeziot i. bet ir 

pneti, szokti. .Jus girfite sta-
BILE <ML,GK AJIT AM SZIOS

. ’■ u T 1 .. 1 o

Szis puikus nnizikalls instrumentas 
Europos iszradimas.

Jus iszmoksite ant 
Jokiu

172.615Shamokin, Pa.
Kockl’ord, III. S.L.B.K.A. 137

68.001 Pasiusta Liet. auks.

Nuo Sausio Id. iki Vasario nt. 1921U). ikalbanczias
to

pradėjo iPriimta $ 2.935.40
196.986 

. I921m.

t uojaus 
bėgti. Meka nikus isz karto dar 
bando vytis, kad atitaisyti sa
vo klaida, bet kur tau! Jis jo
kiu budu jau negalėjo pavyti; 
juk ta dirbtinoji koja, buvo 

už tikrąją koja,
abidvi kojos buvo 

tai jis jo

rfrl. Viktoras, b 7materijolas del sta- 
ženklyvai atpigo:

• keli menesiai 
už tuksianti, 

o sziadieu 12 doleriu, arba 25 
procentas mažiau.

Mekaniku algos mipnole ant 
procento. Medis atpigo ' • h . K . • *

, plytos kasztavo 
i.,., adgal 16.doleriu

menesis ne atsitiktu tiek pacz- 
to pleszimo ant milijonu dole
riu!

maiszus,

reTik dabar dažinota, 
bolszevikai 
< i

pasielgė
kaip

visokius

Thor. Tieje 
redikalai persi-

26 ir 39 | 
koiiia ant 30 procento teipgi.

Kas mano stat vii koki name
li. tai laikas pradėti, 
imi reike daugybe, o inaterijo- 
las gal daugiau neatpigs.

kp.
Springfield, III. 69 ^k. 
e/( už Bonus 
Brooklyn, N. Y. 
Chicago, III. 31 sk. 
Valparaiso, Ind. 
Brooklvn, N. Y. 1.‘ 

i \ iso
• > 
I)

11.501 

52.99!
11.00
35.00

8.00 i 
52.47!sk.

$2,094.19
Kovo men. iszmoketa.

i Nuo Vasario Id. iki Bal. 13d.
į Priimta
tPasiusfa Liet. auks. ..

Viso .

$ 1371.10 tai niekis. Bet kad czionai rei-
. . 68.7.52 gerti koja, kad ji

iK's na-
Al. Stulginskas, 
(lentas, Lietuvos 
kalams, likusieji
ga i8-v

Liet. Prezi- 
Laišveš Bei- 
vajaus pini

$7,492.78

$18, 426.71 arba 1,59:).377anks 
Viso iki Balandžio 13 d., 1921. 
Priimta Doleriais $18,126.71. 
Pasiusta Liet. Auksinu 1,593,377.

J. KRIPAtTIS.
uku Skyriaus Vedėjas. 

J. VILE1SZIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje, 

13 Balandžio 1921.

kia padirbti
butu pritaikyta invairems rei
kalavimam ir kati ji butu leng
va, tai asz negalėsiu jums ank- 
seziau ja padirbti, kaip už po
ros menesiu. Juk czion reikės 

in vairaus mekanizmo, 
ir tam panasžiai.

tai didžiausias
Labai paprastos.
Jos grajit in kelias minutes.
mokinimu nereikia. Puikus wHiniurna
ma i* jusu stuboj ir
Preke tik $3.50 su 7 populiarem dai
nom. Nesiusk pinigu.
aplaikysi.

susirinkimuose.

su savo 
broleis” kurie likos prisimis- 

ti isz Su\ lemt uju Valstijų už 
prasižengimus, kurie 

atplaukė in Libava 7> diena Ba
landžio ant laivo 
amerikoniszki 
tikrino, jog bolszevikiszkos tie
sos yra rūstesnes 
laivo ant kurio atplaukė. Kad 
tiejei redikalai pribuvo in pa- 
rnbežin rusiszka miesteli, pir 
miaukė ant jnju bolszevikai p:i 
darė krata ir atėmė 
gu> ir brangenybe- 
rejo 
tai k\ itch's ant maisto. Isz 
skaitlio 75 redikalu pribus ilsiu 
isz Ameriko 
Kovo, dvideszimts 
kos siiszaiidytais arba uždnrv- 

kaipo
arba pa>iprie>zino 

bolsezvi k iszka 
l ai soviatine

su savim. 
k\ iti'los

ne kaip ant !
a

ilsus pini i 

kokias 1 u Į 

davė jiems i:z

Kas sziadieu geidže pasilik
ti turtingu, 
laikraszczio

lai
szerus

perka kelis 
kok i oje 

liet nx iszkoje bendrovėje, o už 
kok io la i ko 
nusipirkt i 
dien

‘ I jftlIV

Garsas, remia ketiniu menesiu-
60.00 

Kalbėtojams keliones iszlaidos 
vajaus reikalais

I

KUR BUNA?
nemažiau, kaip

daug geresne 
o jo paties 
tikros, nedirbtinos, 
kiu budu ir negalėjo pasivyti.

vis bego, bego irKuriais
sznuko:

— Sulaik\ kite mano kojas, 
sulaikxkite mane!

Bot \ isi pasitinkami žmones 
trankėsi 
kad Uis

N y
s.

Užmokėk kaip
A(lresa\okite jujiteip:

ORIOL CO.

I

dą ug 
spri'iidzinu
Prie to \ iso asz manau, kad ta 
koja kainuos
tris tukstanezius.

— Tai nu'iikuiekis. Jei 
rite, asz jums iszkalno užmokė
siu, — tari' Kurneris.

nereikia,
iszkalno imti užmo-

IKI-
isz kelio, man\(lan'ii, 

žmogus vra velnioMano brolis Dainininkas Sa- 
kevibzius, apie 60 metu senumo, 
gyvenantis Anioriki' 
liūdni kuris dirbo kelioli inetaii 
adgal Sugar Loaf Camp, Klori- 
da. Duokite' man žine ar 
da gyvas, arba tegul pats 
szo pa< mane kagreieziausia.

Prszule Pajaujis, 
W . Maple St

(to A. 19)

važinėjant
82.99 asz nesu apsėstas, — nes juk jokis žmo

gus taip greitai negali bėgti.
Furueris nubėgo...

Ant rytojaus

I*

Siuneziu

1 *1 ?

pripratęs 
kęsti už dar nepadirbtus daik
tus, — atsake Viktoras.

— Bet ar tik negalima grei- 
cziau ? Juk asz per isztisus du 
menesiu niekur negalėsiu isz- 
eili. Tai bus labai nesmagu.

- Bet per szeszias 
tęs tamista negalėsi 
isz lovos, 
jas. —
reikės kol tamistos nupjautos 
kojos žaizda pagis.

Ligonis nusiramino, nes jam 
nereikės ilgai laukti tos dirbti
nos kojos. Nors jis labai kan

kinosi po operacijos, vienok vii 
'tis, kad jis turės mekaniszka 

a, labai 
[daug ji suramino. Vienok kuo-
i

apienetures
druskos.

szerininkai
os” dejoja, jog davt'si

Kimo szeru, (|o pajamti buvo
/X M I 1 t I 1 ie . H k w v • • '

i .
pu > ** •» ’ »;

H|j ■ prisikalbyt ant pirki

in Bosiję, diena J 
i>z j uju Ii

m* už ka
Szia- 

mirusios ,

kokia nauda isz to apturėjo.' 
Pelno sziadieu 
laikraszczio tegul niekas neši

nės kasztai užlaikiuio
niilziiiiszk i <» szerin i n karus pa-

11

tiki.

iiiižinri'ti ' k

\ a I - 
Bosijo.

t i kalėjime 
anarkista i 
pricszai ■ 
džia. ■'
Gerai Imlu kad vi.-us red i kalus 

'iiiii-lu in juju milema Ko-
I

l>z 

sija .’

('zikūginiam mi i versi tėte Į

isz lictnviszko

via

šiliuką 
Žodis

K a.

lik 
del

grvnas kaulas. — 
iszmintingo užten-

Buvusi- prezidentas ’ 
buvo \ ienatinis Siivįeiiilu- 

, kuris 
popiežių

na> l

jn Valstijų prezidentas, 
kada norints atlanko 
h’ v me.

Sekretoriaus alga už Kovo me
nesi 
Viso

Nuo insteigimo

Oi)

150.00 
$7,785.77 

Tautos l?on- 
$501,474.39 

Pantos Kondo 
473,015.43

rr jfsm
ra-

Nuo insteigiini 
iszmoketa
Balandžio I d. ižde lieka $28,-

f IT

iM i s.
433

458.96
•y

A lai i a i my Gi t y- .

Atsargos kapitalo n 
tj 

szvies-
•T v ,T

IJetu\os pakraseziams 
iii 10,154.41
i ( niversiteto Komius 1,033,73
i Kultūros reikalams 3,592.62 

W iDo- Kūdikėlio Jėzaus Naszlaicziu

J.

2,677.25 
L. P. Bonu ir Žemes

2,400.00

KURSUI NUPUOLUS 
Tai geriausia proga dapg 
Auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume ‘nusiuntimo .pinigu ; 
nieks su manim negal lenk* ' 
tyniuoti ; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su ' 
paraszals priėmėju pinigu. 

Laivakoreziu agentūra ln 
Liepoja, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei ln Lietuva.
Padarymas Uet uvlszku do

kumentu. *
Pinigus sluskRe por pacirto 

Money Order, f, Ra^zydajnH > 
pridekite 2a stampa ir visada į 

►

53 Hudson Arew ’ .15 M , ' v V I

I

X

J

savai-
atsikelti

— pastebėjo gynlyto-
J uk dar tiek laiko

I .
i
i koja tbkia kaip gyv

Badai Leninas labai vra nu
manoma investi naujas tiesas lindės ir nubodo jam vaidintas 
del .-trideutn, tyksle atsinore 
jimo moterėlėms ir merginotns 

jaunusvampiniot

Bosijos. 'Pegnl
vela gales pribūti in Amerika, j

—-- ----------/ i

Dedant ypatinga svarba Jog 
galės medaliai, tiems kurie

dalybavo pasaulinei karei, turi

ne mano, jog

studentus 
ir kitus vyrus nuo ko labai ky- į 
la terp vyru tiemoraliszknmas. { per 

ktnii/os
studentai turės neat Imtinai isz-. but priimeju pasididžiuojan- 

cziai laikyti, pulkininkas K. W.

Kondas
V ajaus I
B’c szeru
Lietuvos Paszto ženklu 45.57
Leszu fondo 11'5.23

Labu $28,458.96
K. J. Kruszinskas, Sekreto-'

rius 222 So. 91h St.,
Brook lyti, ?

ANT PARDAVIMO.

. Y.

Money Order.J Rapzydapri

adresavokite sziteip:
P. MIKOLAINIS,

prisukimai

pildyt:
1 -Neduok ie nefundikie

cziungu-
ne

moterims paperos n,
rno, cigaro, munszaiiies, nami
nio alaus arba teolotinio van
denio kuriame talpi naši alko
holius.

2-Nežiurekie ant motenes 
hr merginos kada toji lipa in 
kamka ir kele augsztai koja.

Galbraith, Amerikos Legijono 
virszininkas, iszlcido praneszi- 
ma raginant visus ex-karcivius 
praszyti to medalio. Pulkinin
kas Galbraith prirodo, jog me
dalis garbingos tarnystes žen
klas ir turi užinteresuoti netik 
buvusius kareivius bet ju gi
mines ir draugus.

Aptieka Malianoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lic- 
tuviszkos aptiokos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk-
ti ir daryti giara. bizni. Galinta 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptinka. Apie daugintis 
atsiszaukite in i(Saules” ofi
su. ■ (t. f.)

W? t ■■

■SBBSBSBBflSE

r

ifa>0kiyių>
•<* <**/ •*' ••WV

f •*' vi:

uetuviszkm
SAPNINYKAS

Arba iflzguldimaa Sapnąv
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuškit 
7Sę. o tuojaus gausite knyga 
per paczta., Adręsavokito: ’ , 

W. D. B0CZKOW8KIJ7O.
MAHANOY CITY. PA.

it* mes užmokame

per paczla. ^ąręsavojiitą

MAHANOY UITY. PA
+■ * * '

žmones pasa
kojo, kad mate Kurneri netoli 
Tiroliaus, paskui kalbėjo, kad 
mate jau netoli Kribnrgo,* 
Szveicarijoje, tik jau Kurnėrhs 
buvęs iszblyszkes, 
Ant galo, mate kur tai Azijos) 
t y rtioso bėgio ja n rzius 
tai žmogaus kaulus, skeletą. I 

Nesigailėjo mekanikas Vik-d 
toras tu trijų tukstaniziu; jam; 
buvo gaila žmogaus, kuri pra-H

Jis gailesczio'J

jau
kursą.

iszbalės/J

kokio ‘

Temykite Tautiecriai
pinigus in visas dalis 

pasaulio pagal pigiausia dienini 
Parduodu laivakortes

ant visu linijų už kompanijų 
Iszdirbu notarijaliszkus 

su užtvirtinimu konsuHu visu 
Duodu patarimui viso- 

reikaluose teisingai ir 
Esu po kontrole

kainas.

met jis pradėjo visiszkai sveik
ti, tai yra, kuomet nnjįjausty- 

Jtos kojos žaizda visiszkai ])ra- 
dejo užgyt i, jis pradėjo abejoti, 
begu bus galima haiidotis dirb
tina koja ir pyko ant saves, 
kad rasi visam gyvenimui pa
siliks luoszas.

Tuom taniu gabusis meka- 
Viktoras apmąsto, kaip 

jam padaryti koja, 
sugalvojo daug Visokiu 

sprendžinu, visokiu mekaniz- 
inu, kad ji tikrai galėtu tar-

n i kas 
gerinus 
Jis

kad ji t ikrui 
uauti kaip tikra koja.

Kojos foriba ii* didumas ma
žai bėdosi jam stitciko, — jis 
pamieravo aut sveikosios ko

jis dirbo, sutaisė viso-jos. sutaisė

I’
Iu<

J’H,

žudė jo kojos, 
apimtas ome ir pasimirė...

Verte Jonukas.
- --------- - ---------- ----------,,„4,.,, ................................H... ...............

Parsiduoda geras namas.
J- ■ - . • - -♦

Geras namas ant SzeintauuoJ 
su visokeis intairimais ir sma
gumais, teipgi * tinkamas imt 
biznio, 
priežasties

Gera proga pirkimo

1 >a rs i tl ups p i ge i i sz 
nesveikatos locni-* ' * x

įlinkės. *
gero namo pigei. Atsiszaukite 
tuojaus pas . ... (t. A. 22)

Mrs. Mai;y omit h

s

(Bu inaszajięliįpn v) 
Box .91 ? "Vftrt Carbon, .Pa.

DAKTARAS W. BUK 
’ < ‘ » u j

418 W,1 
v c ■ ■ ■ ‘

8a vlam 
c,: ’

!.t
LIMtJTB- 

arini Si. PottarOla
l i

"vi1

d

i 
t 

L- 
•{ 
t (

szaliu. 
kiuose 
bepartyviszkai.
ir priežiūra Pennsylvauijos val
stijos Bankinio Departamento, ir 
po di(Jelia kaucija sudėta valdžiai 
.pilnai gvarantuojant visokia pi- 
nigiszka apyvarta. Galima susi- 
neszti ypatlszkal arba por gro
mata. sziuomi aptraszu:

J. G. BOUDEN,
W. Long Aw,

1 1

432
• 'DivBois, l?a/

' Ao

.M.
Europa

* h * /, * ■ . . 4

Kas dvi savaites ant “O” laivą
NEW YORK—HAMBURG

SUSTOJA TEIGPI PRIE
Cherbourg ir Southampton

4 m

ORBITA 2t ir 2 July 
OROI’ENA 1 JnuiauN ir 16 July 
0K1H NA 1S JnidanN Ir » July 

1, 2 ir 3 k|e8<» t>a»ažierial 
Lhdki viiriMta d<4 3 klesos 

tmsftžtertth

f

1

Lhdki viiriMta S Wesos
ttaBftHerttn

THE ROYAL MAIL
STBAM PAUKŠT 00;

ki:w roke
i Arba pas bifo koki 
Sa\NDEHaS()N & SON, Agents
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K1UBKVIS.
Legenda.

IXors musu kaimas ir apsuptas'ju koja nupuolė ir žemen in
dupe isz dvieju pusiu, bet vis* sisjneige strela. Al 
idvi pusi atviri

-* Broliai J jeigu metf feisi
me nuo saves Afla, ta sava vale 
tėvynės aukin ta musu numy- 

¥ lėtoji broli, kuris gindamas sa
ve užtraukė nelaime ant musu 
visu, jeigu

pasiėmė savo žmones ir vaikus, 
eime Visi paskui Aflos in musu 
prieszininku sodžių, 1ogn ton 
mus kartu su musu žadintoju, 
su musu ateities viltimi su Į 
Afla, visus ligi paskutinio isz- 
naikina. Nėra ko laukti ir 
svarstyti. Jeigu ir atvyktu 
prieszininkai, tai Afla vis tiek 
tnr su mumis likti. Be jo mes 
nežinosime kur ir ka pradėti 
Afla turi su mumis likti...

— Su mumis, su mumis, - 
skambėjo balsai isz visu kruti

mos iszsižadėsime 
kas lieka mums .’ Tuomet,

•Jeigu ir

... Jaucziu Vali-1 
orą, kad mudviejų laime ne
užilgo SUH'S...

—' Afla! ■ Alia! -
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Afla tuo tarpu in vedė in d i- A
> viena, pa- fl
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TARADAIKA.

AMERICAN LINIJA I

I
I

sistiueige streln. Afla pažvelgė dole troba ir paliko 
_ i ir pasilenkęs isz- staezins sargyba prie durn.

Po kokio pusvalandžio 
senųjų taryba, kuri 

nuostabiai žiūrėjosi in ta 
kiną, kuris teip 
in mirties nasrus, 
mis nedriso atsiszankti

per Įauga i 
trauke isz žemes 
sake:

Jau prieszininkai mus 
sveikina. Gerai! ‘ Ta strela pa
siusiu jiems atgal. Tegu, gal 
koki kraugerį nudurs. In kova. 
\aliora! Tu eik namo ir sėdėk! kol nesusirinko visa senųjų ta-’ 

rvba. ♦ • 
Tuomet vienas senis, 

didele, žila barzda, 
jo, jo tėvu kalba; ka jis gal sa-;

i

Afla atrėmė, kad klaustu jo| 
visiems, ežia susirinkusiems,! 
suprantama kalba. !;

Senis labai nustebo, kad jis .
ir

skrebi ir pa-

Prata re 
staiga pakildama: --- no, nesu- 
irs. Asz szAlė tavęs kariausiu. 
Tas smūgis, kurs jR'rkirs tave, 
turės ir mano perkirsti. Be ta
vęs asz neguliu buti... Ir gran
džiai raudodama puolė in Aflo 
globi.

Ilgfi valanda tai galvas 
j glaudusia draugo, tai Valiora 
padėjus savo galva ant 
krutinės, sėdėjo. Ir 
neisztai’e ue žodžio. Žodžiu vii*- 
lojo ju szirdis nebyliszkai szne- 

*|kejosi. Jaute jos, kad ta laimes 
tesis. Jamej užtempi?

7 jos ant jo ka tik atlėkusia prie- 

nedriso i

m

tyliai. Bus if tau darbo.
norėjo dar jam 

; prieMZtaraiiti, bet akis jo smar- 1 • • • • • «•
Valiom

linkties

vienas

ome

\ ai- 
mirsiai ženge 

Bet ne vie- 
in ji,i

i.;

ne
Aflos 

vienas

sT|-j kini sužibo ir. nusikabinės nuo 
ėjo pro duris.

Ji gi. nedrisduma jam priesz- 
taraut, tvbai nukintiuo namu 
link.

A Ha,

vagio sa-idoka,

iszejes laukan ir paly

[valanda neilgai 
į kad netrukus roik< amžinai per;
[/iškirti. Jauto ta abudu, bet ne 
i \ ii na.- la teip aiszkiai 
pasakai. Nome, isz, to skubini niu. '

Ir apsiauto ijp \ isu pusiu J 

kutino
Galop 

■ prabilo:
-— Afla, szirdi i 

spaudžia, varžo... Kas tai galė
tu būti!

• kad mudviejų 
brikui persitranks.
daus balsas man sznabžda ta

.iikišzi7v^ 
jau buvo

į niai tame

danti* ;

ilga,1 
užklausė į

vo apsigynimui pasakyti.

s | res už upes prieszininku gauja, teip gerai pažįsta jn kalba 
klausė isz kur jis ja iszpioko.

Afla atsisakė ta paaiszkinti. 
Tuomet užklauso ji senis, į 

senu-

sav<> saidoką, užde-

szininku st ruda, ii’ jau norėjo' užklausė
’ leisti ja in užupi, kada staiga kuris pirmininkavo visai

• , beganrzio laiko, kiek tik galėjoj kaimvnas I U * , * A * A * l A * ' 1 • * * *

vedusi Afla kaiman. Jis-gi žen
gė pamažu nuleidęs 
giliai susimastęs.

Kada atvyko in kaimu, juos j
i ir moterų

i laimes.

ir

XI a ir

sut i ko merga ieziu 
būrys garsiai szaukdamas:

— Afla, Afla turi būti su 
mumis, jis tik vienas mokes 
mus apginti nuo prieszininku 
Be jo, ka mes veiksime. 
Afla! 
balsai.

Afla vis liūdnomis savo aki
nus jeszkojo tarpi* niotoriszkiu 
\ alioros.
riai

Afla, 
skambėjo aplinkui!

'"■s I'11'-. -■ Sustok.
, dar nelaikąs,

• i - *Va liora pinant in<

' sulaiko ji isz užpakalio vienas jn tarybai:
I 1 .. •______ ..... I ’ t r »

| 
!

..... I

ar nematai, kad
‘jie iszkele balta vėliava. ,

Tada Afla. pažvelgęs geriau Į

iižiniiszei

TIESUS KELIAS LSZ NEW YORKA IN HAMBURGĄ 
l'Mnuikiaiishi kelione tiri Lietuviu ir Hunu 

Dideli Mo^ici’niszki Dubeltavais Szriubafe Laivai. 
TKiruZIA KLESA ISZ NEW IN LIEPOJ T $1WM> 

TIlEI Z1A KLESA ISZ NEW YOltKO IN E1TKVN1 S $130.00 
MONGOLIA** 2S MoJuiih -M IN NEK AHOA” iiaiijns (tik .‘I klesa) 21 Molam’ 

“M ANI I|( RIA” 2 Junlmis
Su dadčliu $5.00 kar^s taksu d

Tre< žios kloBos keleliai aprūpinami tarnu mi valgiu dideliam valgoma- j 
jam kalnbary. Uždaryti 'kambariui <1(1 moterų ir vaiku. ' 

lirelpkileN In lionipanijos ofisu, 9 II road nu y, New York, J 
arba pas vietinius agentus.
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Daktarių KOLEH yra vlenatlnla tarne Lietuviu daktarai

82 metUH Invalrlas vyra ir motoru, toiicl Jas nuodug
niai pažinau. Gydo užalnuodfnima kraujo ir irflpnybeB 
vyru, apuogun, niežejimun, ligas tinimo, Invalrlas Ugas 
paeinauctlHH nuo n«oxystuftao kraujo. Atalasaukite ypa-

► tlHzkal, per lalazkua asz negydau. Dr. Kolcr kalba Rualsz- 
kai ir Lcnklrzkal. Ofisoa valandos nuo 9 ryle lig .'..vakare J

1 Ncdcliojuis ‘J iki 2 popiet.
i? Dr. KOLER, 638 Penu Ave. Pittsburgh, Pa.

— ^-Rr'iarft aa^ m------r -rni rr ^-*ra

VYRU
LIGOS Plttnbui'gc. Jisai mokintai Vahstnvoje, atudl}avo beglje i

ir po szermemi, 
be vaidu.

1 j) i ka i>
Neap-lepia
O tai vi- girt y h1.
Turi tok'ia gal' be: 

ruegmii-
Tai nieką
Su peiiei-

B<> l:ai[• simiai-ze, 
liepa r-<». 

p,įau.'t<»-;.
Ii Liioge> .-ka’do-

Žinoma. ir pas vaito -tojo.
\ ieni link m . kiti vadoje.

K nr I m i nz:- įmokėti, 
nakl i cy pej<‘ sed<q i.

u
• Arba ( K ' '

Kodėl 
sodybų gyventoja 

... Gvniau savo 
i atrėmė Afla.

Kaip tai gynei savo gy
vastį/Juk tu nežinojai, ko jis 

ir nuleido Į uores nuo tavos, 
saidoką, žemiu. Kaimvnai elne 
rinklios aplinkui ir neilgai

-- pratarė,

man teip rprjcszll gaujas, pamate isz- 
; fili o*'iL>. . ...kelta balta vėliava

Zinai, asz jaucziu. • ’
laimi4 ^nr’?un j i’inkties aplinkui ir

i trukus jau kuone visas kaimas 
' w • • a MA< a

Maho vi-
t buvo susirinkęs. Tuomet ir

musu i

gy vast i.
Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas 

m jo skyriai’

[Tai mat \ i- l:ip-'zui ant garbe-.
k (I I i e 1 IKI.iIm- aiil n«,-zi<>\••-.

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS 

UEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

pinigus pasiustus per savo
Ko] žemas auksino kursas, 

Ten gausi

: Alia d'"iia I >u \ bah ik-e n;i i! ! L i- d \ -
ju \ aikimi.

\ ai<iu \ m.
avilį-, 

<» < 
riau-.
mer-j ino-»* 

bii\
\ ;n?t n ve

Mat iu
blHZn

li.lke
, M

: Id ■

B11 \ o
: Bu VI) HIUII %

I i nam< >-
- i r d;i k

Kada 
po savo kaklu, 
ko jis nuo manės nori! 
kio klausimas! 
ant manės, 
niausi.

- (h‘fai. Bet kode! ginda-

peili pamaeziaii 
tai nežinojau 

Kudv
Jis pirmutinis 

užpuolė. Asz gy-

o

< H ’ -

Tiinie \ i-.uii i r d\ i
o.

Eilsibu- 
\ o.

Ilėpa\ ulejo.
. ki»*k tik norėjo;

teip my bu! Tu man teip brau 
pradėjo 

žvdru a k nežili.
Rankos, kuriomis 
apkabinus, eme 
ti.-Galop, kada

Ir 
r i sties isz jos
gus!... aszaros

kuog re i cz i a u s i a is zrn o k a 
AG ENTUI! A NE W A R K E. 
dek pinigus Ta P. p. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus ncapribotam laikui, 

pasiuntimui 1
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

ga i - n >iszrinkt i

Per upe 
sės pribuvo

pasiunti-
kaiczitije ir Afla.
isz prieszininku pn- ‘ masis iizmnszei.’ Juk galėjai ji

I 
I 
j
I Merga i les .-ai;

(Jere vi>ko
Kas toliaii< tai buvo me-aky^iu. 
Apie tai daugiau negarsvsiu.

♦ 
negerai.

buvo AlTi 
>taiga drebi*- : 

Afla pusi judi

pasiuntinys pra į sužeisti.
, neszdamas, kad tegu penki ju (daugiau ant tavos užpulti.

! no, ji garsiai suszukns puole i \

Ir susitiko 
vėl skrvzdavo 

Vėl veidą 
>Zes7A‘lis...

Kada kaimvnai ome skirst v 
ties, tuomet Afla prakalboj* 
in juos: ; i teip

j jei asz žūsiu, tai matyti, kad 
. mud\ iem nelemta
aszarn pakalnėje 
Nesigraiidink. Priesz visagaliu

puosze

žvelge- 
in szalis. į 

nubudimo >

kad nebiilu galėjęs

vyrai ir anų susirinks tam pa- !

; iii jo glebi. Tuomet Afla liud I 
•? Inai užklausė:
° i

I

Broliai patariu kuo-vei-* 
atjies/kot i ginklus, i

ue> pa.-kui gal Imti perxehi. Ne1
norėjote lei.-ti main*- vieno at-į 
shkyti už savo veikalą, tai reng 
kites kovon, ne- smut na bus....

Ir \ cl -usima-te giliai, bet po
valand 'le- pratarė:

Lei.-kit(*. broliai, manei 
viena. Man gaila, kad del mano 
xriono gyvasties tiek >p?ku tu-j 

pražūti.. Broliai, lenkite.

i- ; ka 1 raukia ant musii.- skainbi'jo ,

kiaušiai

IV s 
mane

A e, 
bal-:ii.

< r

Afla

Broliai.

ne, 
Jeigu

ne.

Valiota, 
nusigandai '

kas tau.’ ko 
Nesibijok,

Ižmusziau tik 
kad jusiszkiai 
užmuszo. Musu in^tatymai lie
pia lygiai kerszinti. Būdamas 

ju, uolau-

delto,
ne viena mususkirtoje vietoje ir apsvarstys 

savo reikalus.
Tuojau sėdo in valtį penki 

vyrai ir in \ idm i upes inplau- tėvy nėje nelaužiau 
t ko inmete kalina ir lauke anų žysiu ne ežia. Musu instatymai

■ll

N
Pinigus priima ir informacijas apie

\’vrmzfi darote
I

! Jaigu stojeies žydu bernai-.
Juk czi* Amirika-

Tai ka- kitas.
'I’urune i-zioH gorus \ yrus.
Labai imsingiK Lietuvius.

visokį bizni iszmano,
11 ne apsuka ne vieno.

11 a 11 d a.-1 * • 7. i < > 11 tokiu

‘ atplaukiant.
iinos puses atplaukobuvo sziojz *I < 
penkiais vvrais ir inmete kati- i • 

dievu norus nieko neinx \ kdisi.

Net rukus ir isz : nepažįsta melo. Sakysiu ir

T

laimingiem
valtis su

asz i

Tuomet Valiom nuleido save 
traukas nuo Aflos pecziu ir pa- 1 I . „

imi ties stovinezia 
tarvbos.

jau valtim.
Anie rei-

Bet staiga ; 
v ei suriko ir vėl jau, ly g koii-

■ v nl.s i j u traukoma. :
' Aflos galva ir suriko baisiai:

žvelgė pro langu.

Afla! Afla!

Prasidėjo 
kalavo, kad butu iszduotas už- 
muszejas. ir
giaus jn nežudy ti. Afla suliko

v isa t e is v be.
e

Gerai padarysi, -
— Bet musu i n sinty- 

visus užmu
ši! ta-

me sems.
mai liepia baust i 
szejus. K a 

prižadėjo dau vinį. ’ii
gi darysim

Elgkites

A. a. Irenos Boezkaii-kiut"?
atre-
- • '' Oi i ena, I i ena, jauna

ANT ATMINTIES.
. dvieju menesiu mirtię ukaktu\ iu. , Ka apie

II

suspaudė^i
■ant to. Bet jo kaimynai jokiu Jei nubaustinas, 
Ibudn nmiorcjo sutikti. Ir janjte

inslat viriais!
- nubauski-

graži nevi.-taidi kvietkele.
Mylinti nuo visu, ii guodota ir jausli mergele.
Ne nori kalbėt in mus ne viena žodeli
Ariau nubodo Ironeliu žalioji rūtele.’
Ar tau nubodo k kuisyti eziulbaneziu pauksztebu.

eit i.
tai tai reikia keletą musu likti J- 
prie jo. nes manytu dar jNibeg 

užbaiire viena.'

panorės galingi gelbėkite!...

Prieszinin-
Dievai

S’ztai, ••

valtis ketino skirties, kuomet i
1 ■ I

mane.
Sziteip.

į Ar negirdi loveliu graudingu verksmu ir žodeliu.

nemąstai i
1

Afla szoko in prieszininku hio-< maldauti senųjų malones, (lai!
ta ir, perkirtęs s 
ve,

ivo kirviu vir-ihi nežinai, kad kiekviem

tl, 
nu.

isz kaimv

apigardu, 
Kur randa.-i ir žydu, 

goimn” tik gyvena* 
i iie-ie ipranla ir gana, 

apgaudim'.ja, 
k I .iu.iu inbrukineja.

pigiau parduoda, 
uepai-o. bile pigiau tavom 

at idiioda.
-z.\ riil ilty be- pardavi -

> • lieja.
Apir stebuklus apbakineja.

O tu biedmis Lietuvi.
Mažai proto turi,

Jaigu duodi save apsidumli, 
Ir ant juoko pasilikti!

Pats girdėjau karta kaip žydas 
kallM'jo.

Ir lietuvis kaip pas
Koki tu Jezusa nori.* 
Ar gy va , ar mirusi f 

Ar su szirdžia ar be szirdies, 
Koki tik kas norės.

O ka, žydą- gire. reike nuo j< 
pirkti, 

Negali žmogus 'atsispirti. 
Tuojuus gerai užmoka, 

O žvdas už to net szoka.
Taip, žydelei labai bujojo. 

Lietuvius visaip isznaudoja. 
Su puveseis valgidyna.

Ir da tikvbes mokina, 
O žyd beriliai, 

() begėdžiai!
Ir jau užmirszote apie ĮM'isuo 

ežius.
ukezius,

Ka i-z
I .icl a\

Jog .
N iek u ■ 

Ik 
l’o

»*>

jiio-nm
t

t lai ž\da?
I • 1
i Pakelk Ircnelia iior- savo balta raukelia 
Prakalbėk in mums nors viena žodeli. 
Branginusia Irena guli szaltam jau kapeli.

gražinusia kviotkele.

'1

is .Tli-I 
malones

j Nelabos mirtie- nuskinta
: Negalėjai užbaigti Irenelm teip garbingo stono.
I Kuri tu buvai pa>zv<'irtm
į No viena tu nuliudilsi ir ligoje suraminai.
■ Nevienam siižei-tapi žmogui <zirdi apmalszinai.

ant kurios buvo užmarintas • baustais 
; vandenin mestas katinas, leido maldauti.

A S'
priesz justi instaty rims.

kokiu bausme

. jau \ isai klaidžiai pratarė, pa- >

! valti plaukti pavandeniui. To-1
i k • a « • 1 •

I

■omus nuo lent\uos Meiles die- 
ir ant stalo pa

Mane- saugoti nepriva-; 
at renio Afla, - - bet gai- ;lote -

levite
kad eiczian .’ lieku. Bet rengki- 
te< kovon.

Ir užbaigė.- paskutinius žod
žius. pradėjo eiti namo link.

gulėjo
lavonas, buvo priberta baltu 
sinilrzin, o trobos duris paptio- 
sžto- ąžuolu lapais. .. į

neleido. Gerai. Nenorit!

Vietoj?, kur nosiniai

Afla tnąjau sĮupiato, kad tai 
Valionis darbas'.

Bet kada ji spėjo lajn ireng- 
ti ir kur ji pati dingo.' Nese
niai buvo nięrgaicziu būryje; 
ar ųi ji uolėtu czion U*ip greit 
atvykt i

Afla pažvelgęs 
pąstebejo kampe 
dinezia mergaite, bet jos veido 
nebuvo matvti. Zeniai 
mti> ant stalo ji sode jo ir 
da.- buvo uždengta?
Afla isz kart ne nepažino — 

• buvo tai Valiora.
ineinanti

kart

i pro 
už stalo

langu, 
se-

pas’i re- 
voi- 

priky >t<v

Afla

turi tiesa Z\dai ir

i vuko sto\ \ la t 
i'staczius, — sztai nuo to kalno 
gerai

; prieszininkais.
' mat vii tavo trobele, 
žiuri in mudu.
kaip mudu priesz mirti prisie- 
kiava vienas antram amžina,

; meile.
I Ir ta is 
la už rankos 
antstato dievuko stovylos ir • 
abu suklaupė pratarė: •■■■) r

— Amžina meile... — sus i 
tojo abu kartu. Tuomet prabilo ,

Amžinos mei
les diegai, amžino 
musu nuskaustaja 
niekados neužsnus mano szir-' 
dy.je. Meile tėvynės suriszta! 
rysziais meiles mano angelo — 
Va lioros, 
reikės įnirti 
gyvena ir

kiu būdu iszliuosavo tėvyne 
. , , . 1 nuo iszžUdvnio.i mat \ 11 k louis apsėtas > '•; eme szaukti

! bet Afla atsiliepė:.1 iems ii- genti! - 
Tegujiii

Togu mato -

Jo kaimynai 
kad

vist irk,

v ienas

Afla vienas

tarus patraukė Af 
prie stox inezios

tėvynės

gialindi gyvastį ligonio.
nenusižemisiu j

Man !
mis.) gz tavo Irenelia nekalta ir 

*!e* i Sodysiu ant tax o kapo
gma szirdele, 

gražiausia gelele.nesu!inka, - Priduriu, kad, gindamas save,, 
gy niau kartu ir tėvynė nuo ju-:

o*

s szv?nta diena mes tavo kapa ianky>im.k i >g i\’iena-
; įums dar daugiau bereik .’ Asz 
pats save valdau. — Ir valtis

uz VISUS,. su užpuldinėjimu.

[ smarkiai varoma
4. prie kraszto.

I'uomet A Ha dar kartaT ...................
žvelge in savo

priplaukė

Bet 
dieii, jus nuspreiidcte daugiau j|se|<įs 
musu sodvbu

szian- Gražiausioms gėlėlėms nameli kaiszysim.

nežudvti. Žiūre-
e>uto ant tu ^zaltu >zventu kap<iliu. 

I'u didžiausia linksmvbe likusi u teveliu.fn

siu, ar ilgai justi nutarimai > Brangiuose Irena tu daugel inspudžiu padarei.
11 .• i f x • i > i • j ll>di*ii- ki'itkiL' i f n I t ... . . ..... ...

ji atėjo,

pa 
gimtines kaima

■ ir savo aszaroms papludii..-iom< 
akimis pamate szale jo trobos

■ ‘stovinezia \’aliora. Gaila jam 
pasidarė tos mergaites. Bet te-

kerszto už ■
tėvynė te] 

2 f

------  . “T isuszuko:

i vynes meile liepe nutilti
j tiszldepi- jausmams. Ir jis, pil
na krutinę prit raukos

szitoj kovoj

ypa-

kvapo,

patvers. 
Laukiu JIISU 
Kokis jis bus -

Dabar spręskite... vj
uiispren.liiuo! Tu į,nv.,'; |);,.zv,.nllls ,
man

sai jaunumeiiiai szirdis
savo žydinezia, jaunysta.

juju atidarei.
• • i I » • »l »

vis vie- Gialbeti ligonius buvo tavo szventa priderysta.

Senųjų taryba, pasikalbėjusi 
tarp saves, nusprendė nubaus
ti ta drąsuoli “keleivio” baus
me. Ir tašyk senis atsikėlęs ap
skelbė bausme.

keleivio
Tai v ra

na...

* *

Bet nelaba mirtis ta dora kvietkele iszrove. 
Liepdama apleisti visas garbes ir svieto gerove.

kurie sziuos žodžius girdi.
Amžina Atsilsi” su nobažna szirdi,

(;ž dusze Irenos, numileta dukreba nubudusiu teveliu.
Kuri du menesiai ilsysi ant szaltu kapeliu. 
Lai ant szvento kapo levendros puikei žalioje.
Ir balti balandėlei lai lenais br ukuoje.
Tu Jėzau mieliausias josio.- duszia priglauskie.

sesute suramink ir.

Praszau asz jauniimene 
Lai isztaro k *

Fuojaus

►

bausme 
kad liksiy

z - Vabora!... 
prisidkimas... Buk sveika., 
tevvne einu mirti!....

Daugiau jau jis nieko nema
tė ir negalėjo isztarti. Prioszi- 
ninkai stebėjosi, kad toks jau
nas 
mas
patsai 
žinodamas gana gerai kad gy
va-; uoiszliks.

Prieszininku

M udvie-iu
i;ž O nubudusius tėvelius, brolius ir 

O Marija Pana, Motina Tu Szveneziansia, 
Nuveskie jos dusžele in rojų linksmiausia. 
Motina Dievo bukie Tu josios visad globoja.

jeigu
—-■ tegu szeszelyji? 
amžinai kankina 

prieszininkus, tegu amžinai 
primenu jai, kad viena szirdis 
visam pasaulyje, mokaneziai 
suprato ja, kad vienas žmogus, 
kuris visada esti prisirengus 

i už t e vynus 
laba, kad jis mylėdamas tėvy
nė, mokėjo vele ir szirdi inpil- 
ti in ta meile. Amžinai, prasz- 

jvites V a lioros szeszolis mano 
szirdije, amžinai s|>ingses. Ka
da iszdils atminimas; kada, 
jeigu galima, iszdils ir szesze- 
liai svieto,

Paniaczinsi
Valiora staiga paszoko mm sla- paaukoti gyvastį
lo ir. bėgdama prie jo, verkda
ma prakalbėjo:

Afla, Afla, atleisk man. 
Asz praszau tavęs ginties, o tu 
pritarei mano iibnii ir užnm- 
sziai viena isz piktadarimmusn 
tautos, kuris .slapczia norėjo 
užgulti ant tavęs. Dabar, 
ežia mano 
gero nebus...

Susiramink A aliora, 
pertrauke ja Afla

jau- 
szirdis, kad nieko ketos, vis

I liora!

- - mano meile vis 
augs didyn.

pratarė, mano meikis
Va

norėsi. Tevvnes

vyrukas, visai nesigaileda- 
jaunu metu,

i n prieszininku rankas.
atsiduoda

su v o 
Keliausiu!

— prabilo Afla, 
akimis žai- 
. Ar galiu

*

I

- Esi“ 
nubaustas, 
gyvas, bot neturi tiesos tėvy
nėn sugrįžti. Keliausi, kur tik 

ir szi kaima
niekados neturi tiesos aplan
kyti. Supratai ?

— Gerai, 
pustydamas 
bus. —
tuęjau apleisti jusu sodybas? 
Nes netrukus naktis užeis, o 
noi'ccziau dar karta pažvelgt 
in tėvynė, nes jau rytoj busiu 
toli nuo savo gimtosios szalies.

du, užsimotos savo
Tolinus bus.

T

būriai eme 
traukti namo link. Vidin ije ju 
ėjo susimastęs, bet szviesiu viy- 

kirvi ant 
indies, su saidoku ir pilim strie
lu (vilyi*ziu)krepsziu Afla. Pa
galinus prieszininkai, gerbda
mi to vaikino drąsumą, nedriso 
atimti nuo jo ginklu.

Net rukus priėjo prieszininku

EXTRA NAUJYBE
l

lkeliai ir Seseris .'Lietuviai:

— arsziadum 
ur rytoj, vis butu reikėjo susi
tikti su prieszininku. Juo ank- 
seziau juo geriau. l ž poros va
landų žinosime musu likimą. 
Bet liūdnas jis! Maža kas musu 
beliks gyvas.....

— Kodėl teip piktai prana 
szauji ' paklausė Valiom. —
Ar gi mes negalėsimo apsigint ?

- Ne, Valiora, — pormaža

priesaika atlikta.
mil 11 u z t e x \ 11 (.. liuo.ybi. I le t ikrepcs in savo tėvynės sodybas

Dabar einu ; sodybas; Afla dar karta, alsi-

atmink, jeigu ir mirsiu, 
szeszebs tave vis mylės.

Tuomet Valiora suszuko:

mano

I

- Einu mirti drauge. Ma- 
meiles niekas nesuszald.ts.no

Tu vienas nia’uų supratai, tni 
Adenas suprantamai pamilai. 
Mirkiva drauge. Prisiekiu am-

prataro: /
Sudiev, mano tėvu sza- 

Sudicv tavo gyventojams 
nuo

-u.ih zs| uuujA ptf^ snj‘ .iy ’ 
žiausiu Poezijos ar Dailiu Knygų ji 
jau atspausdinta Ir galima Ja 
i 
kad tokios knygos nebuvo ir ne

Apie pa>mird<“lius s
Savo biznierius aploidžitde.

Pas j ?!<noczi.us begale.
Katalikus tip leidžia t e.
Kaip varguezei būnate. :

Besarmaczei,

H . .1
Kuri tau ant žemes tarnavo, buk josios apgnuja. 
Parodyk jiai kole iii dangiszka rojų norai, 

-Kur gieda aniolai tenaj dydi szventi koilii.
pažinau velione Irimą kada da buvo mažiuke, 

Beganczia in mokslaine kaip kokia pauksztuke 
Su savo karolinėm lupelėm su kožnu vienu kalbėjo. 
Ir malonum savo akutėms ant kožno žiurėjo. 
Isz Irenos akeliu daug galejiai suprasti: 
Ir nekaltoi szirdelei mielaszirdyste atrasti.
Irena buvo nuo visu mileta ir |>er tėvelius gerai auklėta, 
O tu smerte, tu baisybe, atlankai kožna vieta.
Bet kam tu iszrovei tėvams kvietkele geriausia? 
Ak liudita ir gaila kad teip jauna kvietkele.
Kuria mirtis pakirto kaip dalge žolele, 
Ilsėkis milema Irena ant szios szventos žemeles, 
Neverkite motinelia savo mileinos dukreles, 
Tegul Sutvertojas jus visa szeimyna suramina.
Savo Dieviszka ranka tegul nubudusius palaimina. t

A. I

1

■i;-

pažiūrėkite in 
kitus,

Vokiecziu.- ir Slavokus.
Kaip jieji broliszkai gyvenus 

O jtib iszinokyti negali ir gana!
Ar žvdas už katra užstos

Ar nelaimėje ranka paduo;
Ne, isz žmogaus iszjuoks,

Irda “juksziu” iszvadys, 
O ir belos nelaimėje nepastatys

Tei.p, su žydais nesebraukit<‘,
O kiloki protą gaukite, 

Ba kaip svietas svietu pasiliks. 
Lietuviai žydberniais liks.

iszvadv

>■

1
i;'ii
J

y

11
i'

■ I1 t.■t

V:| •I

HZiaadien jau gauti. Ar jus žinote 
kad tokios knygos nebuvo ir ne
siranda visoj>.AnU*l‘lkos Lietuviu 1 
Lite ra t urbi? Argi jus nenorėtu- ?! 
niet jps turėti. •Stisijjdda ipz 225 |

iHtktbpiH, KtoUlft! jiamarginta su į 
t
iIkIik ' MttelkkliiZ

*

jji
1

■ gi

O smerti tu kauluota, atimi milemiausius vaikelius, 
Ir nuo vaikeliu milemus juju tėvelius.' 
Tu kerti kožna žmogų kaip dalgis žolelių. 
Guldydama in grabus in szalta žemeliu!

Par'asze J. J. Zigman ;isz Bulger. Pa.
Szirdingai aeziu ir lai Dievas visiems užmoka uz suramiimti- su paikais imdinkais 

kurie dalinasi su musu ’neiszpasa

le! *!.
Aflo'j szeszelis saugos jus 
visu nelaimiu! .. '•

Ir jmi inženge in prioszinin- J 
k u sodybas, kurios donge nuo 
jo akiu Ievyne.

Tuojau buvo suszaukta 
turėjo nus

pręsti, kas daryti su nžmiisze-

žinai ta Ve mylėti*.
Ir paėmus. "Meiles dievuku nujn taiyba, kuri 

musu. Ju bus dusyk i u tiek. Ka prispaudė priiy korsztii lupu;

se-

visokiu grubiu tluihii, 200 dideliu 
\ latkldpiu, td'Ažitil pamnrgiutn su į 
> dniigylN) paveikslais, m»i auto, j 
? ilitliK ' įmyolkfcliu f 
ę popiera, alsukus drWkiis.

...i Na tai indOkito < 
du dolurln in laiszka arba lazpir- j 

orderi ir siuskite <

koftnatn turėti

Stora įmiki
Veriu

Na tai indfikito

gi mes gedime j-b*ms pndfH'yt i? Vtnfri per užrita. po ju. I

kito money 
aut. adroMO szitbr '

A. ii.
W K.WM. iMston Mass.

ežias gromutas ir vtdininius, kurie dalinasi su musu heiszpasa 
kyla gailesezia per netekimo musu teip mileinos dukreles Irenos 
ir meldžiu nesiimsti daugiau eilių, nes kožna tokia eilt* atnauji 
na musu skaudanti žaiduli s'zirdije. 
■I , ■ I ■I’\ W. Bo<4zkauskas, te\ns'

I

. "   T..................... . 1 1 " •111     "*• "i"

Parmos ant Pardavimo. 'I
Lietuviu kolonijoj, .Michigano \alrfti- 

joj. ---- . ___ - .
j visokiu, kokiu tildai kas refkalagja. 

ir su sodais. 
Arti miestu 

Asz duodu ant leng
viausiu iszmokėjiiioi ant daug melu. 
Del dauginus informacijų ■ raszyklte 
pas mane. ' Ap. 2!1

JOS. STANKUS. Farm Agency, 
Route 2. Branch, Mich.

Asz turiu 150 tarnu.! 5 vietubsc,

prie ežeriu. su upeliais, 
ir mokslainiu.

inforniaciju-

I 

•1

, ■A®
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SAULE

PARSIDUODA FAKMA.

Geriausia farma Quakako 
A alley, drauge su gyvuleis ir 
masziuoms. Apie preke ir isz- 
lygas atsiszaukite ant fanuos 
pas Daniel Markle arba pas 

Daniel Day 
198 AV. Spi net' St., 

Mahanoy (’ity, Pa.
(A.19)

PARSIDUODA FARMA.

Žinios Vietines
1 ‘anedelio 

apie colis sniego.
— Szvento .Juozapo para

pijos balius, kaip jau
I *ie”
I kiai
^buvo $(>40.85, 
o pelno pasiliko $‘>91.21. Vi
siems atsilankusiems

: vavusiems
dideliu ir

ryta nupuolė

‘ ‘ Saule- 
buvo minėta, nusisekė pui - 

ir pasekmingai.
iszejgu $249.(ii,

hicjga

Tamaqua, Pa. — -Kini Gudai
tis suriszo mazgu moterystes 
Krana Dimsevicziu su pana 
Irena Richard.

Darbai ejna gi rai, žmo
nelei ne turi laiko ant jokiu 
pasilinksminimu, nes yra už
imtais darbu. - 
vena sutikime kaip broliai.

SU

nes
1 aut u Vei gy-

BOLSZEV1KU-
KOMUNISTU

ŽADAMASIS ROJUS.

dvieju darbi-

i II ■ *•«*“• ..

rvt musu d vare ar Juozas. Gal but.
n1’
inves tik ver-

fabrike, 
ukyj tokia tvarka, kokia mums' kiekvienas protin 
visai netinka! Ar tau ne vis- 
tiek, kam bernauti: ponui ar 
valdžiai ? Sakyk, brolau, ar ge
rai, jei valdžia, policija

in ūkio rei- 
geriau tu

šavo maszina,
arkli, ant kuriu asz galiu

ar

bet kaip • stengties, kad butu vis dide's-
iš žmogus I dc ir didesne lygybe kas link

žandarmai kiszasi 
kalus? Xe, brolau, 
ret savo žemos, 
savo

turto, padėjimo. Bet pilnos, 
to, J)adc\jimo.
iszkos lygybes
sieksim.
protingu ?
lu, tinginys

mato, ju tvarka
gija, nauja baudžiava. .Juk ca
ras Nika.lojus irgi mane ir sa- 

kad jis žmonių naudai 
bet isztikro ma

tom kaip t!k pricsziugai. Kad 
pasaulyj vieszpatauja 
brolybe, tai to socialistai 
nepamokys, geriau 
jie save daboja; ta kiekvienas 
musu dar vaiku būdamas gir
dėjo bažnyczioje ar skaitė ka
tekizme. Kas link lygybes, tai 
asz pilnai sutinku, kad dabar 
pasaulyj blogai yra;

Bet pilnos, vis- 
vistiek neat- 

Ar kvailas gal virst 
Kvailas liks kvai- 

liks tinginiu, o

jis žmoni u
Pasi kalbėjimas
ninku apie Socializmu bei Bol- 

szevizma.
(Parasze Xeburžujus.)

\ įsuose ūkiuose, visose dirb- but ponas. Bet to kaip tik so- 
Invese, sako
tvarka ir valdvs 
inrankius valdžia. Valdžia, vi-.tai.

Petras. 'Tai tikra tiesa.
juk fabrikus ir 
sočia l ist u mokslo 
vien tik valdžia

vieszpatauja

meile ’HZ czla !,ae’s *r Uirtu nelygy-
’ I be. ■ m*,:—Toliaus bus.mus

tegu ežiaHazclton, Pa. 
los kad Kun. 
Iže para piji', o

Ejna gan- 
aplei- 
vieta

Merginu bnlberlu szapas. A 
Uniojs prekes tiktai. Pra- T 
ezoin. Teipgi Iszmoklname 
vyrus ir merginas balbe- “ 
rlauti. Neužmlrszklto nu- 
maro. Netoli Union R. R.

, stacijos.

ir <lali- 
szirdinga 

ir Komite-

Kudirka 
in jojo

cialistai ir nenori. Prie to sten- 
demok ra-

socialistai, darys 
visus darbo

( 
< 
pribuna naujas Kunigas.

taria 
aeziu. — Klebonas 
tas.

Kelios geros 
mos Ringtown, Pa. 
mažu nuo $1,500 iki $0,000. Ga
lima pirkti ant lengvu mokes- 
cziu. Dabar geriausis 
pirkt, pasinaudokite 
Atsiszaukit in Saules ofisą.

( A. 20) s\ oteliu isz visu
1 ncatsilank\ s, tai graudinsis.

+ Praeita subata

vaisingos fai

L t aru ii ik e
K Ii ubo pakylius*.

I Jot uviszko
laikas Independent

visi užpraszimni likosproga.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

« •

. fA.< T

* ■ K k
'7^.'* * * 4

‘ * l|'** ■* *“*- »-•«- ** • M** ' **'

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS
laidoja kunus numirusiu.
automobilius, rlginus I

ginsi krikszczionys

Badai 
priymtais ir pribus

szaliu. Tas k a

Navatnas klausimas, 
pasakik ieTevi'li, man

iszrinkta, bui<,
4

dangei i

mirė salu- 
ninko Martino Tmiilio, 
savaieziu senumo šunelis. Lai- 

atsibuvo \edelio

dvieju

kur tada luina vejas, kada ne- 
puezia ?•)

Ne daug turėjo proto.
Ar tu žinai, Juo 

.man

szalies ūkininku
Valdžia,

rankose
sako

Bet 
ūkius su lyg 

valdvs ne 
juos saldys

reikia

<lot lives 
pirt.

A I

p”

Vagis insigavo iii Wit-MAHANOY CITY, PA 
Pasamdi I 

ir vežimus de Juli.. paymdami 
laldotuvlu, krikszHnlu, vesrillju, pas! i ^oreliu, pinigu ir kitokiu d;iig -- - ■ — - - • ■ j 1 ■

Mahanoy City. Pa
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus Ir ti
620 W. Centre Kt

mėl iu narna ant l*ia>t Mahanoy 
keliolika z i e -

<?’ - 
kaip paprakai 

vagiu da nesueine.
— Atejnanezia 

ant Rūdingo
Į sibus ekskursije 
isz Mahanojaus.

ta. I ’olieije

i

Xedelia 
geležinkelio at- 

in Shamokin
r

Estu po

Parduodu laivakortea

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano baukojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siunczlu r piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu fyaszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ka
bykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklto:

IV. Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

1*5

Isz Lietuviszku kaimelo

Minersville, Pa. I- Praeita

Įrišimi lojęs: 
zai, toji mergina atėmė 
protą..

Juozas; — T 
daug darbo su 
proto.

l’ai 
atėmimu

ne turėjo 
tau

su gyventoju 
sako socialistai, vieninteliu vy
riausiu visos 
ir fabrikantu.
socialistai, turės savo 
visa szalie«s| ūki. Mažiau svar
besniais fabriko ar žemes ūkio 
dalykais rūpinsis atstovai, isz- 
rinkt i t u žinoniii, kurie dirbs 
tame fabrike ar tame ukyj. Bet 
v\ riausia valdžia ant visko tu- 
res visos szalies 
mes dabar dirbam 
rus ponus,
tvarkos dirbsimi' 
didžiausio pono 
tvarkys visus darbus, padarys 
darbo tvarka,
veiiiojams dirbli. Visa ta, kas 
bus nudirbta, visus darbo vai
sius,

musu

Naujas setas 
Knygų tiktai $1^
Visos sekanezios istorijos Ir pasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų kafalop*o tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laikę tiktai už $1.00. Prisluskite $1.00 
o tudjaus gausite visas žeminus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 1)37 puslapiu.; I -------

I Ketverga pottsvilles ligonbuti Pulki ilga užimami Istorija Istorija • % • /• 1 1 • • I w •• 1 t • « _ A . 

pati Antano (!i"r’,7lžil‘lV
miro 
47 motu senumo, 
Sucliok io.

Morta Suchokicne apie .apie

Xabaszninke

Korczaka ir Patogu 
, 262 puslapiu.

Istorija apieSzakinas, nedoras žydas.

.lanasza

si rg<> i mukus apmszymas isz. XVIII amžio.
, vėžio liga. Xaba>zuinke paliko i Istorija apie Du Draugu.
viena sesere K. Sabiene isz 
Mahanoy City. Laidotuves at
sibuvo Panedeli rvta.

i

soscl'c II ga

valdžia. Jei 
pas a t ski

lia prie socialistu 
prie Vieno 

valdžios. Ji

barniai.

koki darba gy
bar prie saves
4 (

pavyzdžiui, javus, drabu
žius, kėdės, vinis ir t. t. nogali- 

pasilikti, bet rei- 
, kam pi’iguli

ma bus sau
kės suneszt i tam
žemes ir visi darbo inrankiai 
-— valdžia, in valdžios 

kamaras.

Dvaruose' turi

sande-
Paskui sulig

nurodvmu

1202 Penn Avė.

MOCZEKA DEI. ANCZIUKU

N. Nossokoffs, 
Pittsburgh, Pa.

f

I 
irt

B

/

B

czikaginio farmerioprie

-Zz

i

I s

f 
ir to fabriko ar ukio darbinin
ku iszrinkti atstovai ?

Juozas. Gerai, paimk 
fabriko darbininkus. Tegu jie
iszsirenka savo atstovus. Ma
nai, kad t ie a t stovą b szventi 
žmones? Jie tuoj pradės dalint 
savo draugams geresnes vie
tas, prasidės kysziai, pavydas.

Be to atsimink, kad
tai nebus sulyg socialistu mok
slo. Sidyg socializmo vyriausiu 
fabriko ir ukio ponu bus visos 
szalies valdžia. Kaip tyczia da- 

turiu knygute:
Lanku darbininkai ir žeme” 

paraszyta Angarieczio — bol- 
szeviko. Sztai kas ten paraszy
ta 8 puslapyj: “ 
būti Penkamos darbininku se
niūnu (starastu) tarybos, ku
rios ir privalo vesti visa ūki. 
Bet tas dar nereiszkia, kad 
darbininku, darbininku, seniū
nu tarybos, arba sziaip kokios 
darbininku kuopos liktu dvaru 
savininkais. Xeleistinas daly
kas, kad bent kokioje formoje 
grižtu privatine nuosavybe,
taip sako bolszevikai: ant 14 
puslapio ten ska item :

liūs,
tam tikru valdžios
isz tu sandeliu bus visiems da
linama visa tai, kas reikalinga. 
Kiekvienas gain 
gos. t iek malku,
t. t. Taip bus visur, ir miršt no
se ................ . ..
ka nori padaryt 
bolszevikai.

\'adinasi

tiek modžia- 
t iek valgio i r

1 5

apsiėmėSzita kate prigulinti
rūpintis ir auginti szituos aneziukus po užmuszimui juju mo- 

užganadyta i>z savo szeiinynos ir siaueziat mos.
su savo

Kate vra
“vaikais kaip sukaeziukais.

' ir kaimuose. Tai tokia tvariai oi ija apie Valdrlotii 
isz pirmutines puses szimt- 

Imoczlo, Iszitnla isz Llctuviszku užlic- 
jku. Su daug paveikslais.
I Istorija apie Nevaloje pas Maurus Į ir 
į arba Dievas neapleidžia tųjų katrie

puiki 
aplsaka

I Istorija apie Nevaloje

Bridgeport, Conn. -- Lietu |Ja)n yra atsidavė.
Jonas Menkeliunas, gyve-'Istorija apie Vkszkollo Duobes.\is,

liautis po Xo. l.'U) Walnut St., 
n*

ba. Kaimynai, suuodė g 
puolėsi prie duriu, kur gyveno

norėjo nusižudę t i 
Kaimynai,

I Pasaka apie Karalaitis Žmogus, 
j Istorija apie Sunns Malklaus.

;‘azo p-lgel- (;i(orlja apie Geras Medėjus.
;az<), ' Istorija apie Iszklnusyta malda Varg-

NZio.
Puiki Francuzl3zka pasaka

socialistai, 
Tik tokia tvarka 
socialistiszka, ji 

vra svarbiausias

nori ‘* Seniū
nu taryba isz dvaro giriu tega
li kirstis žagaru, 
yra reikalinga, 
mas dvaro 
so valseziaus tars bai.

kiek dvarui' 
Malku kirti- 

reikalams priklau- 
Malkti 

kirtimas pardavimui priklauso 
pavieto darbininku 
f 11

> > neženklina nei 
skupumas nei paikas isz>i 
jifnns saves - l>acz“duinr.s 
ž/enklina užlaikyti — ne eikvo
jime.

Doleris iszeikvotas 
kad jisai dingo jums ant vi? 
dos ir lyg visai numestas.

Apsaugokite sdvo extra 
lerius. 4

Aplaikykite-isz ju minda. I n 
vestikite pinigus pirkdami 
musu Preferred Stock'a.

$5
užtektinai pradėti.

Paczediimaitarvbai.
Tai matai ka patys bolszevikaį 

Taigi ’matai ant musu 
ukio ir fabriko atstovu pecziu 
sodos dar viso 
tovai, bet ir tie 
daryt, ko mes prašzysim, nes 
ant ju pecziu sėdos dar pavie- 

alo vvriausih 
iit'pakrust,

žadė-bloga ? Vis
apie

tikslas, prie 
kurio siekia socialistai.
Kiek ponu bus prie soęialistu 

bei bolszeviku tvarkos.
Petras. Xa, argi tokia tvarka 

geriau, Juozai, kad
musu fabrikas, ar dvaras butu 
tvarkomas visu 
ventojii iszrinktos 
negu juos vtildytu fabrikantai 
ar dvtHpon’mi.

Juozas. rTu manai, jei musu 
fabriką ar dvara valdvs val
džia, tai bus geriau, negu kad 
fabrikus ar dvarus valdys at
skiri žmones? Asz negiriu da
bartines tvarkos, bet prie so
cialistu bus dar blogesne. Tegu 
ta valdžia buna
gyventoju iszrinkta, bet ar jau 
taip rupinsis musu fabriko ar 

reikalais atstovai isz 
miestu ir isz visos sza-

u’J. M., bid rado visas duris už- Uuktc Akmonorinus.
rakintas. Dasigavns per Įauga Istorija apie Klara, dora mergaite.

i >il ’ I
Voj.

raszo. ne eikvLietuvos gy-
valdžios,

r

U NIO N • 
NATIONALV

Capitol Stock fl2&,<MMLto 
Swplva A Profits 1160,000.*

BANK
MAHANOY

CITY, /

Mokame antra procentą an> 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
Buoso, nepaisant* ar atneexat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu įlanka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo > vai. 
ryte lig S vai popiet, Subaio 
mia # ryte lig 1? vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasteria*.

VALGYKIT GEORGES

►
4

■ i

r

vidu. M. gulint !<>- nl>10 Nu’Prenstasl.. I»z Maa-(koliszko.
gyva. I a- ;Juokinga pasaka aplo Ant klek mo

lui vežu Į terš užlaiko paslaptį.
bet dar biski 

ambukmsas

| koliszko.

i szauklas
,ii in Sz.v. Vincento ligonlmt i; i1>uikl islor|J|1 lųllc Slt,fllt«- 

iszi'eiszke vilti, kad tikrai gvaranUnarn kad visos ton
' Į

j tai, turimi ilga bedarbe, nes J.
M. iszbuvo be darbo apie 4 me-

Antra priežastis - - tai1

gydytoja?
pagys. Priežastis saužudyMi

i .iivn uniui i <i ii v iiiiiiAi r\<v\* VJfUJiJ imi

j istorijos Ir pm-akos Juinlfj labai patiks, 
prisiimkite doleri ir Snkykyte 

kad norite 15 istorijų už ta doleri o už
todėl

l
nesiūs.
szeimvniszki nesu t i k ima i. i

I

I

I

I

Ice Cream ir Kendesj
❖ ❖ <• 5

Geriausio padirbimo visam 5
Schuylkill Paviete >

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

I

I

I
Daktaras Juozas J. Anstra I i

I 
I 
I 
I

LIETUVIS
Buvusiu Daktaras Karinmeaeje.

GIDO TĮSOKI AS LIGAS

Priima ligonfun lig 10 valanda ryte ! I
13 lig 2 popiet. « lig 9 vakare I

Telefonas—Bell 859 R. f
113 E. Coal St. Shenandoah j

Kazis Rėklaitis s
Lietuviszkas Graborius

ė

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motere. Prieinamos prekes.

. 516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

valseziaus ats- 
ne viską galeš ženklina
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keliu dienu p-ausito per paczta.
W. D. BOCZKOWSKI-CO. 

MAHANOY CITY. PA.

# *' ■

J

I

Ka jus dedat in jusu 
kūdikio bonkute?

Jeigu jus negalite žindyti jusu kūdikio, isz- 
kuris yra maistingas ir teįp 

lengvai virškinantis, kaip jusu paezios pienas. 
Duokite jusu kudidiui

EAGLE BRAND
( C O/VDENSED MILX) 

geriausias maistas, kūdikiams — vartojimas 
per paskutinius szesziasdeszimts du metu szim- 
tu ir tukstaneziu moterų.

virinkite maista,

visu szalies

d va ro 
tolimu 
lies? Galop prie senos tvarkos, 
jei man nepatinka viemi vieta, 
asz galiu eiti in tokia, kur yra 
geriau. Kitaip bus prie socia
list iszkos tvarkos. Valdžia Val
dvs visus ūkius ir fabrikus ir 
jei dauguma seimo nutars ka 
tai tas lures but
voj, o jei man ta tvarka nepa
tiks, tai kitokios tvarkos asz 
Lietuvoj jau nerasiu. O pasa
kyk man, ! ar dauguma seimo 
atstovu negal suklyst ir pada-

visoj Lietu-

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Tszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai
kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas 4t1.su kalboje.
Vardas ...........................................................

Adresas...........................................................
(0107

u ***••*»* k«**k vf |*'ir - *•***

p“" »• •'__

M. »/ • *

(o atstovai, ant gi 
valdžia. Xepajust, 
sėdėsi lyg baczkoj vinimis isz- 
vidurio iszkaltoj. 
ka bus visur: ir 
fabrikuosi'.

gauti didesne 
prigulės nuo fabriko dirban- 
cziuju iszrinkto komiteto. Tas 
komitetas gal ir sutiks, bet ar 

viso miesto val- 
ir ji sutiks, bet ar

resi

Tokia tvar- 
kaimuosc ir 

Prileiskim, tu no- 
alga. Tas

sutiks dar 
džia ? Gal 
sutiks dar kreiso valdžia, ant 
galo ar sutiks dar

senos tvarkos, 
kurios asz neginu, turim ant 
savo pecziu viena pomi, o prie 
socialistu tvarkos turėsim ju 
deszimts ir lyg sunkus akmuo 
spaus jie mus.

Petras (ka tai pramurmėjo). 
Klausyk Juozai, 
juk socialistai 
brolvbes? t'

gi... ...
valdžia ? Prie 

neginu

t

do-

v vriausm

tarė jis, bet 
nori lygybes »

Sztai Koki Prieteli Turite 3 J '

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 inokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai Ir 
patinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažiustams 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-Prm. 
W.F. Rynkewici

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahau, Attorney

' P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danieewici M. Gavula

i 
t

Pennsylvania 
Power & Light Co.
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus 

*-I&I’IDYKITE SZI KUPONĄ DABAR; TRISIUSKITE SZIANDIEN— 
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, i’a. 
Send me (1) 8-page Illustrated booklet, ‘ 
it Home,”

11 (V.

The Si ory of nn Opportunity
(2) Information about Pennsylvania Power & Light Co. 

Preferred Stork, 
an Investment.
Name ................

(3) Details of Easy Payment Plan, (4) How to judge

Address
I

Ateikite - Ateikite!

Musu Didelis 
Pardavimas $1 Apr ilaus

23 iki 25

Vienas Doleris Nupirks $2 iki $5 
Vertes. Pažiūrėkite in Musu 

Sztoro Langus.Z

t
-

G UINA N S
X

/J’

201 W. Centre St 
Mahanoy City •

F 8
I

4t1.su



