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.3 J?’Isztikruju tosios turezes 
pradeda kvailiuot.

New York.— Ne teip senei 
buvo inejus mada terp turtin
gesnių moterių indeti deiman
tus in dantis, bet tasai paprati- 

| mas neilgai duravo nes mažai 
Dabar neku- 

riuos kvailukes pradėjo intai
sinet deimantus ant nagu, 
indejima turi atnaujint kas de 
szimfs menesiu, nes nagai aug
dami iszvaro tolinus isz vietos. 
Kada tokia moterėliu pradeda 
muosuot su ranka, tai labai 
puikoi deimantai žyba prie ži
burio.

Bet ir tas neilgai laikėsi per 
turezes ir turėjo iszrasti ka 
naujesnio.
ga boba niekad ne miega 
vis

//

buvo pasekėju.

bot

Velnias ir turtin- 
, nes 

mislina kuom ežia pra- 
augsztint savo kaiminka. Da
bar Najorkines turtuoles pra
dėjo sau intaisinet deimantus 
in ausis isz abieju pusiu —teip 
jog intaisytas deimantas in- 
auga in kuna ir daugiau nega
lima jojo iszimti.

Kad visi teip padarytu, tai 
moteres kiszeniu ne 

kraustytu.
n,, ^j.į^i,,. ,(| P.,

Millville, Pa
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MIESTAS LEIPSIKAS PAIMTAS PER VOKIECZIUS REVOLIUCIJONIERIUS. 
APGYVENTAS SU APIE 200,000 GYVENTOJU.
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91 SW1I i i
> eina užimti Raina.

» i. 11 »» - , * jį;

Siuns 200,000 kareiviu namon. Wilsonas 
važiuos in Europa. Lenkai užėmė 

Poznaniu miestą.
k ■ ....................II —WIM .................. .

.. WASHINGTON, D. C.— Amerikonai pradėjo ejti ant Rai
no aplinkines užimti taja vieta po savo valdžia, ir padaryti to
nais paredka.

Generolas Mareli iždave paliepimus ant nusiuntimo 200,000 
kareiviu namon kurie randasi czionaitiniuosia abazuosia.
viso czionais randasi abazuosia 1,790,000 vyru po ginklu, isz tų
jų siuns namo tuojaus 200,000 vyru, 
siuneziamuju namon kas diena.
mon pirmutinei vyrai kurie in tonais iszkeliavo kariauti
300,000 vyru bus siuneziami kas menesis.
ant to apie 30 vokiszku laivu; kuriuos užėmė ant savo pareika
lavimo.
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Nepaprastas žmogus be kaulu 
mirė. Turėjo 20 coliu 

augszczio.
New Orlean, La.— 

bata likos

***^Gal i‘r Jevnte 

butu iszkraustus kiszenius sa
vo Adomėlio jeigu juosius tu
rėtu, kaip sziandien musu Je- 
vutes myli iszkraustyt musu 
kiszenius kada atsigulam.

Sztai ir Mrs. Kielman turėjo 
taji būda nuolatos isztusztinti 
kiszenius savo vyro kada tasai 

Vvrui nusibodo 
toji naktine vagysta ir nutarė 
savo bobelka pamokyti ir pil
dyti 7 prisakyma Dievo, 
ėjas pas žuvininką pirko du 
vėžius kuriuos parsinesze ki- 
szeniuje o atsiguldamas indejo 
in kelnių kiszenius. Mrs. Kiel 
moniene tikėdamasi gero lai
mike taja diena (o buvo tai po 
pedei) atsikėlė naktije ir pra
dėjo daryti revizija kiszeniuo- 
sia o vyras su viena akia lami
no kas ežia atsitiks.
moterėle suklyko nesvietiszku 
halsu ir isztrauko ranka žaibi- 
niu staigumu prie kurios pri
sikabino labai szirdingas vežis,

užmigdavo.

/* *ii«r

Nu-

Staiga i

m e-00

Pravarde

Ana su- 
palaidotas czionais 

nepaprastas žmogus kuris įni
ro nuo influenzos, o kuris buvo 
gymius be kaulu ir per 
tus ižgulojo vigeje.
tojo nelaimingo žmogelio yra 
Lorence Gannelio.
tėvas Lorenco szauke visokius 
daktarus ir iždave tukstan- 
czius doleriu ant gydimo sū
naus, bet visi stengimai dakta
ru ėjo ant niek. Nuo laiko sa
vo užgimimo Lorencas neap
leido ne karta savo guolio. Ga
lėjo viską mhtvt, bet kalbėt ir

L, '4, TTĄjJ&16j^*norints 
buvo sutvertas kaip ir visi 
žmonis. Velionis turėjo tiktai 
20 coliu augszczio ir buvo'svei- 
kas priesz apsirgima. Po nu
mirimui daktarai norėjo jin 
pjaut, idant dažiįloti priežaste 
jojo gymimo be kaulu, nes tė
vas ant to nepavelino,
Naujas būdas apipleszinejimo 

namu.
Lockport, N. IT. -7-

Norintį

Kada 
auksorius J. M. Lemont iszva- 
žiavo ant keliu dienu isz namu, 
ant rytojaus atvažiavo du vy
rai su ekspresiniu vežimu at- 
veždami nauja dideliu szepa, 
apreiszkdami, buk josios vy
ras tai prisiuntė, o rakta i/^o
josios turi pats ponas. Szepa

X « r yKas buvo tolinus, to negaliu 
apraszyti, bet nuo tosios die
nos Mrs. Kielmoniene jau ne- 
jieszkojo usmulkiu’’ kiszeniuo 
šia savo vyro. — Motorola vi 
siszkai pasveiks nuo savo ligos 
“ k išženk rantyt is’

Prieszais laikraszczius.
Owen J.

41 i

Philadelphia. —
Roberts specialiszkas pagelbi- 
ninkas Amerikos District At
torney, ana ’VAkai^a kalbėjo 

InproVėihėht League
draugijos. Jisai kalbėjo, buk 

Mes nenorime jokiu laikrasz-

Logan

M To- 
Jeigu randasi

Prezidentas Czekijos iszkelia
vo in Europa apimti savo 

dinsta.
Washington, D. C.— Tajno- 

szius G. Masaryk, buvusis 
Pirmsedis Czeko-Slavoku tory 
bos iszkeliavo iii Czekija apim
ti dinsta pirmutinio prezidento 
republikos Czekijos.

Su juom iszkeliavo jojo sek
retorius Jaroslavas Ollsar ku
ris pabėgo isz Austrijos szeszi 
metai adgal, kaipo politikisz- 
kas prasižengėlis.
Darbas sumažėjo, darbininkai 

užstraikavo.
Brooklyn, N. Y.—

szum 400 darbininku turinti už' 
prie

ISZ ROSIJOS
Bolszevikai ejna ant 

Finlandijos.
Alejo in

Suvir-

siemima 
dirbtuvės/ užštra litavo už 
kad dirbtuve sustojo dirbti 
Nedeliomis ir “over time.’’ 
Kada dirbtuve dirbo Nedelio
mis ir “over time” nekurie 

net

pastate kampe k rome, kur ra
dosi daug brangiu papuoszu. 
Ant rytojaus 
tijoi darbininkai
mažesniu szepa, papraszydrimi 
ponia buk padare klaida ir at-

vela atvažiavo 
atvoždami

ISZ VISU SZALIU

Vladivostok. — 
czionais telegramas, kuris pra- 
nesza, buk bolszeviku vaiskas žastes bado

Kiniecziai pardavinėja savo 
vaikus po 60 centu. Prie

žastis tame yra badas.

Hingva, Kinai.
B-

/ Isz prie
it . ekonomiszkos

Apie 30,000 vyru bus 
Isz Europos bus siunsti na-

Amerikas naudos

ejna aut Finlandijos, ir artina- betvarkes czionais gyventojai ir.sutvarkis nauja valdžia.

LONDON.— Tikros žinios skelbia, buk prezidentas ant tik
rųjų iszkeliaus in Europa dalybauti taikoje posedije.

AMSTERDAM.— Generolas lenkiszko vaisko Juozas Pil- 
suckis likos apszauktas nauju prezidentu lenkiszkos republikos

si prie pristovos Viborgo, 
mylės nuo Petrogrado.

72 pradėjo pardavinet ir kūpezia- 
vot su vaikais, kur galima nu
pirkti vaikus net už 60 centu. 

Kinu generolas su 7 paezioms Daugelis krikszczioniszku

t

sulaikė rusiszka truki.
• Vladyvostok. — 
generolas su savo 
paezioms ir tarnais atėjo ant 

e’ i 
in ’

[ mi- 
sijonoriu pirko daugybia vai- 

Kiniszkas h u iszgialbedami juosius nuo 
setpynioms diasios atejties.

Perlioriai <

Lenkai dabar užėmė visa žeme Poznaniuje kuri radosi po 
valdžia kaizerio. Lenkiszkas vaiskas jau užėmė Poznaniu ir 
ąresztavojo visus vokieczius. Galicijos socialiszkas vadas Ba- 
szinskas likos paskirtas augszeziausiu ministeriu Lenkijos.

< 4

ežiu Amerike kurie yra spau- 
dinti svetimoje kalboje, 
liaus kalbėjo: “
kokis ateivjs, jusu aplinkinėje, 
kuris nekalba Angelskai, pri
verskite jin kad iszmoktu taja 
kalba, nors ir reįketii jamjląn- 
lr-*r4-«r< w m Art IrTn

kalba, nors ir reiketli; 
kytis in naktinės mokyWas.

Vokietija kalta Francijai 68 bilijonus doleriu.
PARYŽIUS.— Vokietija sziandien yra kalta Francijai 68eina per ulyczes 

su vaikais gurbuosia kaip
Ujh ........."'1’"

bilijonus doleriu sekaneziai: Sugrąžyti 60^ milijonu franku,su vaikais gurouosia kaip su 
kokių iavoiTU ’ Daugiausia vai 

Vladyvostoka ir pareikalavo ‘kus perka trandavoti kinezikai 
idant jam parengti vieta ant ’dant su jeis glamonėtis, o po 
trūkio. Virszininkas stoties kokiam laikui vaikai užsikre-

randaviszkos geležinkelio stoties Harbin
-r' * * * v r » +a. r ■' J'oM j \ 7 u - !»■ ■»- * ‘f.. I- r . «>' * ’ , 1 • 1,1 . r

tai kada trūkis ketino judinta

C 4

“over time” 
darbininkai uždirbdavo 
$57 ant savaites.

Amerikos' pa-skolino da 
$10,000,000 Italijai.

Washington. ?— ____

vieta ant hlant su jeis glamonėtis, o po 
Virszininkas stotieskokiam laikui vaikai u'žsikre- 

pasikasias galva, atsake gene-1 o«ia tąją baisia’ligft ir mirszta.i

rolui, jog tai negalima, nes tru

- - - h!_.x _•____

Du doleriai yra paprasta pro
kis yra pilnas ir negali visu su- he už kudyki bet kelaujanezios 

. teatraliszkos ktiopos . moka ir 
No- 

rints valdžios priderysta yra
paskolino Italijai 100 milijonu . kio,

talpinti.
Generolas tada nusiuntę sa- 

Amerikas vo tarnus ant sulaikymo iru- 
Keli prieja prie inžįnie-

doleriu.
suvartoti del pirkimo maisto sulaikė kunduktoriu

Szitie piningai

kuriuos paėmė 1871 mete, 60 bilijonu už karišžkus kasztus, 140 
bilijonu už pensijes, 40 bilijonu už padarytas bledes o už papil
dytas skriaudas 100 bilijonu franku. Vokietija ir Austrija tu
rės užmokėti už visus paskandytus laivus.

t

KAIP KINAI NUMIRĖLIUS 
LAIDOJA.

Kinu paproeziai vis nyksta, 
ju vieta Užima civilizacija, 

rūpintis apie neregius vaikus, Taip yra miestuose, bet Kini-

daugiau už gera valka.
1

............. ...  ii l,į ........ ».|||«.|.,W > I.^U, . ■ ... ...................... ...

Ant kapu taip pat palieka
ma, valgis, jis skyriamas 
paukszcziams ir alkaniems 
žmonėms.
šiai tas valgis buna užnuody
tas, tai jokis kinietis nevalgia

• • 3is

Vienok tankiau-

bus riaus atkiszo revolverius o kiti bet virszininkai priglaudu par- jos kaimuose prisilaikoma se- tokio valgio, o užlėkė pauksz-
davGene

ir amuniejos .užsakyti Ameri- i'olas paliepė virszi.ninkui pri- ubagu, 
ko. Italija jau paskolino nuo-kabyti’da vieną
Amerikos $1,160,000,000.
lijentai nuo Amerikos paskoli
no net $7,912,976,666.

ir amuniejos .užsakyti Ameri-

ATSAKYMAI.

S. C. Brooklyn, N. Y.—

veže ne ta szepa ka ponas buvo 
užkalbinias.

J 

nia szepa ir nuvažiavo, 
auksorius sugryžo namon apsi
žiūrėjo, jog daug brangiu daig 
tu nesirado ant lentyniu. Už
klausė paezios priežaste, o toji 
apsakė jam atsitikima su sze- 

Mat didesnėje szepojo 
radosi vagis, kuris per 
“iszczistino lentynas,” 
rytojaus jojo draugai su bran
genybėms jin vela iszveže. Va- 
gei paėmė brangenybių ant *15 
tukstaneziu doleriu.
Influenza isz naujo platinasi 

Scrantuose.
1 Scranton, Pa.-— Szitam mies 
te influenzos figa isz naujo vėl — 

n • 4 i ♦ • a • i • jk , • » ■
je apsirgo 45 ypatos o Ketver
ge 40, isz kuriu apie 15 jau mi
re. .

v

poms.

Al-

Tu-

ineje^ tuosius vargszus del niausiu paproeziu. Ypacz žin-
nu-

Pasiėmė dides-
Kada

Scranton, Pa

nakti
o ant

rokite truputi kantrybes, o ne- 
užilgio dažinosimo apie viską. 
Sziandien Rosijoj tokia be
tvarke, jog sunku Įnspoti kada 
vela užejs malszus laikai. Ame 
rikonai tikysi padaryti pared- 
ka nėužilgio.

K. M. Scranton, Pa.— Kaip 
dažinojome nuo žinaneziu ypa
tų, tai visus tuosius ka ne turi 

J. ukesiszkit popierių ir tie jei 
T atsisakė nuo kariumeniszkos 

tarnystos, bus iszsiunsti adgal 
in tenaiš isz kur pribuvo.

V. D. Maspeth, N. Y.— A. a. 
D. T. Boczkauskas, uždetojas 
“Saules.” mirė 25 February, 
1909 mete

mirė
9 metai jau suėjo.

S. K. Springfield, Ill.— Ne 
‘ ‘ dura- 

• bet ir visi kuningaiksz-

i

f vagona prie 
patalpino savotrūkio in kuri 

septynes paeziules ir visus tar
nus, paliepė trukini judintis 
isz vietos.

Gal tasai kiniszkas genero
las buvo skaitės apie ameriko- 
niszkus bandytus kurie pana- 
szei sulaikinejp trukius.

Lenkai žudina vokiszkus 
virszininkus.

Baronas von

Gubernatorius

, ' geidu, kaip kinai laidoja
Badas nekuriuosia dalyse Ki mirclius.

Sulyg kino supratimo, tai genu teip prasiplatino, jog tėvai

czai nudvesia.
Ta lenta su vardu ir gerais 

darbais, ka buna prikalta prie 
grabo, priesz užkasant buna

pametineje savo vaikus po gir- tiausia dovana, kokia sūnūs nulupama. Jia sūnūs parsine-
res del draskaneziu žvėrių ar- gali padovanoti tėvui, tai pa- sza namon. Apskritai gimi-
ba užkasi ne je gyvus in žeme, dirbti ar nupirkti graba, kuo- Į nes du kartu in metus atlanko 

Paprastai mirusiojo kapa ir tenai degina 
I _ . • _ • 11- 1 1 — Z* V Y • • . . .

piniu meto raudonas popiere- 
les kaipo ženklą, kad jiė atlan
kė kapines.

w-----
grabas buna nudažytas isz vi-i 
daus ir isz lauko puses.
bas kartais dirbamas isz bran
gaus medžio, bet tas priklauso 
nuo turtingumo
Grabo dugnan indedama nele- 
sziuotu kalkių, o pats grabai 

bledes užsidaryti. Ant vir
ir keliolika ypatų likos užmusz!szaus Sraho prikalama tobly- 
tos provincijosią Florencijoj ir ' 
Forli. v '

Daugiausia nukentejo kai
mai Santa Zofija, Dagnodiro-

Misijonieriai ižgialbejo daug met jis numirszta. 
vaiku nuo tokiu mireziu ir isz- grabas buna nuda 
kasė pusgyvius isz žemes, 
riuos rado ant kalnu.

kodylą. Gryždami gi nuo ka-
ku- Cra-

Drebėjimai žemes, Italijoj ir 
Porto Rike.

Rymas.— Smarkus drebėji
mai žemes padare daug _____

szeimynos. *■

♦ ♦

LIETUVOS SESUTĖMS. .

tik kaizeris nuOjo in
kusM
czei kurie valde kuningaiksz-
tystes Vokietijoj ir Prusuosia.

Teip lenkije jau apszauke

i <

Varszava. —
Wangenhem, kari'szkas guber
natorius užimtoje Lenkijoj, iž- 
dave atsiszaukima in gyvento
jus idant paliautu žudinti vo
kiszkus. virszinnkus ir naikina 
geležinkelius.
kerszina Lenkus idant paliau
tu tuosius užklupimus nes juju 
sklypas gali būti isz naujo su
naikintas.

Ant niek gubernatoriaus ker

Lenkai apszauke save republi
ka, o vokieežiai buna isztrauk- 
ti dabar isz Lenkijos ir Lietu- 
" ■' ■ ' ■ 'e r • ' 1 I : 1 t I. « . ' hi.i |

VOS.

pradėjo platintis. JPetnyczio- save republika ir badai pasiu-
■ ’ ■ *

le prezidentista garsingam pia

Kaip iszrodo tai Vėl bus
nistui Ignacui Paderevsk i ui, 
kuris sziandien randasi New

Į tos
ppliUjcznps vietos užddry- York, bet už taj^ ggrbe tasai

H r
'»*y. / ’• l

Ui
L A- K MM O

padėjo.
UT W J*4

j Brangios seses, lietuvaites 

do ir su išskaitymu jo geru' 
da]‘bu.

Paprastai kinai numirėli lai- 
magna ir Mardano. Santa Zo- j^°«ia J30

i a muzika ir degina kodylą.
Pasisekime rūtele . k. ' '

tele su paraszu numirėlio var-
a. L r 

nukentėjo k

7

i Tautos mylimos mergaites, 
Laiks sziandiena jau suprasti,
Kad tamsybe reik pamesti,
Kad prie mokslo, apšvietimo 
Siekti reikia mus jaunimui!

t

je likos užmuszta asztuonioli- 
i ‘ .

ka ypatų o keliolika snžeido.
San Juan, Porto Riko.

szinimai, nes kare užsibaigė, ir 'j Du drebėjimai žemes Porto Ri
kė padare gana daug .. 
bet žmonių nepražuvo.

fijoj sugriuvo bažnycze kurio- UIU^ Lydint taukiausiai grie
žia muzika ir degina kodylą. 
Patingi tikriausia laidotuvių

— ' ceremonijų susi leda Lz auku Mes pavasario dienele;
įr maldų. Paprotys 

bledes ^įnirusioji pinigai

y f

1

*■

*r
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ANT PARDAVIMO.

»
i

TEMYKITE.
'------------------ ! ........ ‘ ■

4

Traukimas invairiu daigiu ant 
naudos Szv. Mikolo parapijos
Easton, Į?a. bus 28 Novemberio

reikalau- jįa’^tnylekim ir ravekim

diabužiai bąli sudeginti, tuo- 
mi mat numirėlis turės pinigu 
ir drabužiu aname dvasiu gy/ 
venime.

Kapu forma pas kinus gana
—i. Turtingųjų kapai ga-

Doroj szirdi is^ą^klekim, 
Nes per mokslą ir dorybe 
Laimes galim rust stiprybe.

>„■

/.% r
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Dirbant giesmes mes giedokim 
Linksmas daineles dainuokim. 
Te tos giesmes ir daineles

Du dubeltavi narnai Frackville invairi. Turtingųjų kapai ga- 
Vięna^ namas ant dvieju fathi- (na puikus, ant ju pastatomos 
Ijjt? turi po i ruimus, o kitas iv ^iniszkos murmuro stovylos Į Rodo laime mus szaleles! 
ant dvieju familiju turi po 6 .kokiu nors gyvuliu. Ir apskri Te ios skamba, tebinoia —
I * ' ii ■ • I j ‘ ' f • * / • |

ant dvieju familiju turi po 0 kokiu nors gyvuliu. Ir apskri Te jos skamba, tebujoja 
ruimus. ' (to 92.) tai pas kinus ant kapiniu

po bažnytinėj. Lietuviszkoj šat

M
, lęje, Ęaston, Pa,, ;
.. r 

Mill

7

Ii
' fe

IM1

.f.)

m

4 Peter Wagner. 
«- r v a it ca

(to 92.) tai pas kinus ant kapiniu^tferVliscrAs lainic Lietuvoje!

115 N. 4-th St. Frackville, Pn
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tikras gyvuliu stovylu muze- 
„^us.
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^Kas Girdėt
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Po padarymui paredko Ame 
rike ir apmalszinimo induku- 
siu mynių Europoje, Amerikas 
ymsis prie czistinimo savo škly 
po isz netinkamu,ypatų kurios 
pries/.inosi tiesoms szio sklypo 
ir nemokėjo sulaikyti savo žio- 
ežiu, 
neturi 
priesztaravo

kaizeris rengėsi ant svietiszkos 
kares pradėjo indeti savo pi
ningus in žemiszkus titrtus 
Atherike, ypatingai W(istąosia 
žinoma ne ant savo vardo,;Van 
couvere turi turto vertes ant 
devynių milijonu doleriu. — 
Viskas fezihndien dingo, ir kaip 
rodos negales naudotis isz savo 
milžiniszko turto kraujegeris 
kaizeris, kurio pabaiga yril la
bai liudhą kaip ir įnšu karalių 
ir ciesorių. > % .
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Badai, visus tuos, kurie 
ukesiszku popieru ir 

valdžei, bus nu- 
siunsti in ten isz kur pribuvo,
kur gales sau gerkliuot kiek 
patiks ir daryti ka norės, jeigu 
greitai neužsitarnaus ant vir
vutes arba- nežus nuo kulkos. 
- - Jau laikas idant Suv. Valst. 
padarytu tvarka su tokeis įse
gamoms, kurie iszbego isz sa
vo sklypu jieszkodami priglau
dus Suv. Valstijosią, o pribu- 
via in czionais pradėjo daryti 
nereikalingus ergelius.

Kongrese likos inneszta re- 
zoliucije ant padarymo naujos 
tautiszkos szventes kuri vady- 
sis “Liberty Day”
Diena) ant atminties užbaigi
mo kares.

(Laisve s

Italai vadina cigonus-Zin- 
gari, Iszpanai-Gitanos;
fcijoj - Czekhis;
Zifegennor; Persijoj praminė 
juosius “juodais indi jonais. ’ ’ 
Seniausias vardaš cigomt yra

Fran-
Vokietijoj -

“juodais indi jonais.

vokiecziaiKada
buk kare jau užsibaigė, 

ginklus pradėjo bėgti 
kaip zuikei nuo kariszko lau-

Ner ko stebėtis tiems 
vargszams,

dagirdo, Siute, paejnantis nuo senovisz- 
mete ku Indusu.

savo

ko.
Telegramai pranėsza isz Ko

penhagos, buk Rosijoj ejna
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SZTAI tSTORISZKAS MIESTAS SEDANAS, KURIS LIKOS PAIMTAS PER VOKIE
OŽIUS 1870 METE LAIKE FRANKO-VOKISZKOS KARES. AMERIKONAI JIN
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nes szalei vaisiustas mužikas, 
gMišingus ne tik savo, bet ir tu 
szaliu žmonėms,
nestengia iszmaityt savo žmo-

Oeigu nouž mus Lietuvos

kuriu dirvos 
v

nes.

—■■■■ O, r
SVARBUS NUOTIKIAI, komisija.

• Kas diena Lietuvos laisves įleista.
reikalai pąstumejama pirmyn sudarymas bus apsunkintas, 

dele i stokos patyrusiu lietuviu
Amęrikos Lietuviu Taryba, oficieru.

su visais savo skyriais ir komir nomis pasirodė, kad bus daug

<*-

■ w«

Visom jiegom darban, pasi- 
/Bijota, kad komisijos

; Hmku
Aro

PAĖMĖ DIENOJE UŽBAIGIMO KARES 
, ; C t . ‘ f ' . J ' • ’ , * t, ' ■ H . . į . - \ '

*-     -------------- - — — T._. — 
' -A !< ' V !

jas, isz viso lietuviu tauta susidedanti 
isz apie puspenkto milijono dusziu. _

Nurodinėja, kad milijonas lietuviu 
Amerikoje susidedąs daugiau szla isz 
mainieriu, fabriko ir škerdiklu darbi
ninku.
sziausi ir isztiklmiausi, isz visu svie-

V I ' ■ k 'ti

fl

i

prie Ii,Uosy bes. . V
“f

IuJ

“KUR BUNA?
I
I

Amerikos Lietuviu Taryba, oficieru. Bet pastaromis die- 
su visais savo skyriais ir komir nomis pasirodė, kad bus daug 
sijoms, kaip tąjį Lietuviu In- lengviaus negu tikėtasi. Ame 

1 ' - *■■■" ■ ■ ' 1 . - *

j

formacijos Bjuras? Pildantysis rikos, ne tik arųiiįpje,b^t i^ai- 
" “ * ’ ’ •*• ’• ’ • • yvne, lietuviu oTiėiėriuJ^^me-

I ’
lietuviu oficferiiy

Milžiniszkos kovos lau njuiža, liet ir gerą! pš
B1

Komitetas ir kiti 
juose.

1 dirba iszsi- vyne,

i k ?

s
I

¥ ai
Tį^lU

fne-
- į ■ j i ; ■ i ' V ■

reikės paprakaituoti tu isztarnave kaipo laivyno 
kol mums prigilllbcziu teisiu 
galutina užtjkriuimu pasiek-

Galima tikėtis, kad da-

ko plotas jau laimėtų, bet dar keli isz ju jau po keliolika 
gerokai

sim.
bar musu darbas Jct,tr kas go
rinus seksis, dabai’ jau ne vieni 
atsiskyrė dirbame, bet būdami 
kartu ,su keliolika / kitom pa-
vorgtom tautom Demokratine-

*

’i

i1

agitacija ant suredimo milži- budintojai, tai kaip nebebūk, 
metus nemate savo szeimynu ir hiszkos skerdynes Žydu^ kaip 

tai buvo 1905 mete, 
svietą žydelei pakele dideli 
“gyvall!*’ ir nusiuntė praszi- 
ma in Amerikos valdžia idant 
Užbėgtu tuosiuš 
prieszais žydus.

Gal prie to nedaleis apszvies 
tesni sklypai kada pradės da
ryt paredka Rosi jo j; Nes pi r 
miause reikėt u iszkart Lenina 
ir Trockį, o . tada viskas pasi
baigtu ir vela užstotu pakajus 
Rosijoj.

kurie per keturis
feniksas

mylemu ypatų skubinosi 
mon idant vėla suejt su savo 
Fzeimynoms.

na-

gyvall!

Po visa

bi Amerika.

Badai Katrina Breszkovska- 
i?L žinoma kaipo bobute rusisz- 
kos revoliucijos, apie kuria 
buvo praplatinta žine buk li
kos susznudyta per lolsacvi- 
kus 27 Oktoberio yra kelionėje 

Teip pranėsza
A. J. Sack, direktoris rusiszkn 
iy»formacijos bjuro czionais. 
Seek tvirtina, buk apie tai jam 
pi*nncsze Omško valdžia. Bresz 
i 
l4 

kur turi daugeli pažinstamuju.
Breszkovskaja sziandiėn tu

ri 73 metus amžiaus, isz tųjų 
praleido Siberijos kalejimuo- 
sia 44 metus. Mete 1917 likos 
paleista ant liuosybes. Būda
ma duktere turtingu tėvu pra
dėjo raszineti ir skelbti ptasž- 
cziokeliams apie Caro nedory- 
bias, už ka likos intrenkta in 
kalėjimą kada turėjo vos 18 
metu. Mete 1915 pribūto in 
Amerika ir surinko $10,000 del 
rusiszkn revoliucijonieriu.

k'vvskaja pribus in Bostopa,

Bukite pasirengia ant

nuo kuriu nieko negir
ti ro

Dabar galime tikėtis greit* 
apmalszinimo Rosi jos bolszeVi- 
ku.
aplaikymo tukstaneziu gromrt-
tu isz Lietuvos nuo savo iriyle- 
inuju, 
dejome nuo keliu motu.

* matosili bus apraszome daugv-
bia visokiu akyvu žinių ir mol- 
dim<r*paszialpos. Bet daug lai 
ko praejs, pakol viskas Lietu
voje bus sutvarkyta ir pabėgė
liai volą sugryž in savo krasz- 
t««-

sosto vo- 
vienas

Join i^7. 01
kas

pogramus

Lietuva pakyls kaip
isž pelenu, o ir Amerikos lietu
viu linkėjimą savo szalei gero 
ves isžsipildins, suteiks paguo- M 4 x
dortia vieni kitiems kaimie- 
ežiąi jJohai ir parapijų klebo
nai.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LlETUyiUS.

I

Daugutnos fcymėshih Amerikos laik-

° Kaimietis? ’ — Varde kai
mieezio, suprantama žmones 
apdirbanti lankus, žmones ar
tojai kurioj šzalyj nebebūk. 

M* . U .

Praszalintas nuo 
kiszkas kaizeris buvo 
isz turtingiausiu f žmonių Vo- 
kietijoj. Karimos turtas susi- 

30 milijonu doleriu,
metas valdže mokėdavo 

ant užlaikymo jojo ciesorisz- 
ko dvaro po $4.429,824. . Kai-

41 ’ ■ r j

žėrįs aplaižydavo arti po šęp- 
tynls milijonus doleriu kaipo 
sfivo dalia nuo laiviniu kompa
nijų kuriuosia turėjo szerus, 
Jojo metinia inejga daejdavo 
Iv? 98,500.000 *arba- deszimts 
milijonu daugiau kaip Krapin
tos armofn fabriko locninifl- 
kes. Priek tam kaizeris buvo 
tikras biznierius ir turėjo daug 
žerniszko turto. Prusuosia jo-

<f

jo žemiszki tnrtai ikznesze ant
243 tuks.tanczu akeriu. . Kadą

• < 
»1 i
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Mano pus-brolis
Jie osa žinomi kaipo darb-' n}anaucltas 

šziausi ir isztiKimmusi, iuz vi»u -»viv- ( • , • i •
tur gimusiu šzIok szalies piliccziu. ŠUO l.eoillo; girdOJflll 
Daugiaus negu 30,000 randasi Ameri- pjtfc-fojj p}l, 
kos kariuomenėje^ puse Ju liuosnorci • ’
pastojusiu kariuoincpen.

Nurodo, kad lietuvei, kartu su lat-; 
vois ir llvonals, sudaro atskyri rase, ■ 
kuri kaipo raszo, nieko bendro su sla- <

Dabai- Ju tikslu esa su- p()X ‘.y>c>

jonas Ra
ta ip-gi mano se- 

gyvena 
Turiu svarbu 

I reikalą praszau atsiszaukt ant 
!adreso:

valu neturi.
daryti nepriklausoma Lietuvos valsti
ja, kuri vėliaus galėtu, kartu su savo 
rases tautoibis, sudaryti stipria kon
federacija Baltijos pakrasztijo.

Denver (Col.), Times?
(lik), Register? Wilmington (N. C,),
Dispatch ir kiti raszo, kad pirmutinis 
isz Amerikos kareiviu 
vokieczlu belaisves yra lietuvys.

prie savo pulko

\Vm. Janeski, 
Keyport, N. J.

oficieriai vienas ju jau randasi 
kitas medikaliszku 

direktoriumi 
ke laivyne *-
dytoju. Vienas laivyno oficie 
riu, ežia pat Washingtone ran
dasi. . .

Girdėjom, kad Amerikon at- 
kitas lietuviu 

buvusiu oficieriais Rošijos ai> 
inijoje. Tad, tikimės bus gali
ma gera konfisija sudaryti.

kapitonu »
• kas daug reisz 
po šzeip gy- ■

je Vid-Europo,s, ^jungoje, pc- važiavo vienas 
autokratizmo 

III į , I" .1 1 'Jkii. . ■

vergijos junga,, jszvicn trusz- 
kinsim. ' . ' t i

Paskui i neme savo praneszi- 
me, nors is^lalies nurodem 
virsz minėtos Sąjungos užduo
tis ir apibriežem priežastis del 
kuriu mes prie tos Sąjungos

Vykdant Sąjun
gos užduotis, ir 
suejti ir pasikalbėti su 
kaimynais, dėlei susipratimo 
apie Valstijiniu rubęŽiu nusta
tymą Spalo 25 d. buvo paskir
ta lietuviu—lenku atstovu pa
sikalbėjimui.

Amerikos Lietuviu Taryba, 
laike savo suvažiavimo, Spalio 
23—24 d. iszrinko septynis al

su len- 
Konferencija turėjo in-

ežius snrieme

prisįdejom.
«/

mums reikia
savo

dėlei

ii
i

ŽINIOS IŠZ EUROPOfe.
Szibmis dienomis gavom tu

rininga raportą nuo Amerikos 
Lietuviu
Sz,vaicaruso. 
indomiu žinių

: Tarybos delegatu 
Labai daug ir 
apie Lietuvos 

politįszka padėjimą suteikia 
I Amerikos lietuviams.

patsai
9

Kadangi 
tilps spaudoje

Vcrdnikos Ku
ltos Moines ežinskienes, po tėvais Savukiu- 

ąyveno Minersville 
Turiu 

praszau atsi-

Pajieszkau

te, pirmiau
pabėgusiu isz dabar nežinau kur. Sa-

skaitytoju do

raportas 
todėl mes ežia 

tik.nekurinos dalykus pastebė
sim. i

Atkreipiame
mos, jog tos žinios apie Lietu
va paimtos ne isz kur kitur 
kaip tik nuo paežiu Lietuvos 
gyventoju, nes Szvaicaunlosna 
pribuvo atstovai isz Lietuvos 
ir konferencijose su musu dele
gatais dalyvavo.

Musu delegatu praneszimai 
patvirtina, kad visi užsipuldi
nėjimai ir intarinejimai meta
mi aut p. J. .Gąbrio, vieno žy
miausiu Lietuvos veikėju, bu
vo ir yra neteisingi tai vien tik 
blogos valios žmonių prasima- 
nimai. Szis isztikimas Lietu
vos sunns smarkiai Europoje 
darbuojasi; veda Lietuviu In
formacijos ,Bjura Szvaicariio- 
se, o dabar, kartu su tik ka nu
važiavusiais Amerikos Lietu
viu Tarybos delegatais organi- 
zuoje lietuviu atstovybe Pary- 
žuje, Frahcijoje.

E

Isz delegatu praneszimu pa- 
aiszkejo,
laisves prieszu užsipuldinėji
mai ant Viskupo Karevicziaus 
ir-gi yra neteisingais.
szimai patvirtina ta ka katali- 
kisžkoji spauda ir nekurie A. 
L. Tarybos nariai prakalbose 
nurodinėjo; J. M. Visk. Kare- 
viezius niekuomet politiszkais 
reikalais prie Vokiecziu val
džios iiesikreipe; jei kada krei
pėsi tai vien tik tikybineis rei
kalais. Todėl visi užsipuldi
nėjimai buvo be pamato..

; MMdžiafne gerb. skaitytoju 
0 ' '• . fr .

stovus konferoneijon 
kais.
vykti Philadolphijoje, toj pa- 
czioj vietoje kur tuo laiku Dem 

konfe-

svarbu reikalą, 
szaukt, arba kaskitas pranesz-

koma vėl štigryžes 
Alzacijoje. .

New Yorke Sun, Kunsns City, (Mo.) f
New Orleans (La.) Item ir kiti, tolo-: 
pramojo isz Washingtono pranėsza, 
kad isz diplomatiniu szaltiniu sužino
ta, jog Lietuvei kaimiecziai sukylo 
presz vokieczius, tukstanczlal jii pri
pildė giros ir laukus, ir jau koletą 
dariu vokieczlu kariuomene sumuszo. ‘ 
Sukilimas sklinda per visa, Lietuva. 1

(Mont.),.Misšoulin; ir kiti apraszo 
baisu žydu padėjimą Lietuvoje o ypacz , 
Vilniuje, kur puse isz 57,000 yra isz- 
miro arba jau baigom! bado smaugti. 
Žydu mirimo nuošzimtis esąs 44.4, pa
prastu laiku buvo tik 8%.

Portlmid (Ore.), Spectator?

ršszcziu kuone kas diena patalpina 
ilgesni ar trumpesni straipsni apie 
Lietuvos reikalus ir apie lietuvius. 
Retkarcziais pasitaiko ir mums nepa
geidaujamu pranesžimu, nes vieno
kiu su kitokiu budu mėginama Lietu
vos reikalai maiszyti su 
feikalaiš.

dalykus isž; aręzjaus jr dedama pa-
• — 
nuszviestj ir prieszu prikaisziojimus 
užginezyti.

Sziit savaite kuone visi 
ežiai užfiildyti straipsniais ir editori- 
jalais apie Demokratines Vid-Europos 
Uhljos atšibtivuse konferencija, Phi- 
ladelphijoje ir apie paskelbimą nepri- 
gultnybes trylikos tautu, prigulincziu 
prie tos Unijos. Ju tarpe yra ir Lie
tuva.

Ypacz vakariniu 
ežiuose iszticsos szpaltos 
lais užpildytos, kur su poezijos po- 
puOszalais apraszoma trylikos valsti
jų nėprigulmybes paskelbimas. Dau
gumas ju raszo: “ 
Europoje staugia kanuoles ir tarszka 
kulkasvaidžei apie autokratizmo pa- 
locius, kad paliuosavus isz po valdo
vais pasiskelbusiu junge 
žntoniu, stisidedancziu isz 
tautu; tu žmonių atstovai Spalio 26 d. Į 
sz. m. susirinkę Amerikos szvėntiny- 
ežioje, Independence Hali, kur Liepos 
4 d. 1776 m. trylika Amerikos kolioni- 
ju pasiskdlbe neprigulmingomis, pra- 
nesze pasauliui, jog ir jie karta ant 
visuomet nuinėta vergijos junga nuo 
savo sprando.

Nors pasiskelbusiu, neprigulmingė
mis valstijomis, tautu atstovai apreisz 
ke ‘pasauliui savo pasiliuosavima, bū
dami priegloboje Suv. Valstijų val
džios, esanezios menkuose nameliuo
se Washingtone ir būdami už tuks- 
taueziu myliu nuo. savo žmonių ir nuo 
savo teritorijos, vienok ju neprigul- 
mybe sudaryta yra ant daug tvirtes
nio pamato negu kad butu buvo prie- 
globstije Hapsburgu, Hohonzollernu 
ir Romanovu.” 
Lietuviu Informacijos Bjliras ir Ainc 

rikos Lietuviu Tarybai išzlcidtis Rolė 
ta brosžiureliu Anglu, kalboje ir isz- 
KluntinejUš jigs didesnėms AftibrikOs 
laikraszcziams ir knygynams, tuoj ne
kurtose laikraszcziuose pasirodo isz- 

_ » f * ‘

Bulletin ?
; Logan 

City (Utah), Journal? Elizabeth (N.

straipsneli apie lietuviu kalba, 
fbdlneja; kad lietuviu kalba yra' se
niausią pasaullje ir labai panaszi in 
jau įhifuSo Sanskrlth kalba.
lietuviu kalba žodžiais turtinghmu 
vien Anglu kalbai lyginasi.

Nurodinėja, kad nieko bendro netu
ri nei: su .Slavu nei Vokieczlu kalbo
mis, ir nežiūrint to, kad per szimtmo- 
nzlus buvo i’ūsu, lenku ir vdkiec^iu 
^papiešta, vienok iszlaiko savo tyru
ma ir gražuma. Pagalinus pasako, 
kad jdl sziandiena prisikeltu isz kapu 

.... ' ' ‘ ‘ - - - - į 
Tuprastu isztisus lietuviu kalbos sa
kinius.

Milwaukee nvis,). News t t?lėh
'Va.) Virginian? Lexington (Ky). 
Wefnld? Sheridan (W’yb.). Rhternrlze: 
'r kiti Ilgokame strftlpsnellto Vaszo 
’rad Enrpnoje lietuviu randasi apie.

‘ ’

iftkrasitezluose.

Lenkijos

Lietuviu Informacijos Bjuras seka 

štangos neaiszkumas”švetltntaucziams

Kaimietis visur it visada pri- 
skaitomės prie žemiausios 
klasos žmonių, kartais net bu
ba pažemintas. . Lietuvoj sa
koma: kad miešto vaikiukas, o 
kaimo versziukas.
kad kaimo augantis yra vai
kiukas, o miesezioniuks velniu
kas neš jis toli išzdykurtiė daug 
arszesnis už vaika kaimo.

Jeigu kaimiecziai nustotu sa 
vo darbus purvinus dirbia, jei
gu anie jieszkotu ponišzkumo, 
arba teip paulevotu kaip mies
tu, darbininkai fabrikuos^ tai 
smukiu szaliės duonele, kuria 
ganiina purvinomis rankomis 
kaimietis.
kaimietis nerėtai gauna nuo 
miešczioniuz paniekos — Žodi 
ir paskaitomas prie prastos ir 
praseziausios kliasos žmonių. 
Vietoje kad tam duondaviui 
parūpint pHejnanti iszlavini- 
md ukes apdirbime, padaru, 
rhasziriu ingyjime^ tai jisai ta
me užmirsztąs. : \ Isžlavinti ag
ronomai atkreipia savo mokslą 
in dvarininkus, idant .anie savą 
posznias padarytu isznašzio- 
mis, o kaimietis paliekamas 
Dievo apvaizdai, kepurnejaši, 
keputnėjasi hnt savo žemeles, 
galop apsižiūri kad dvarponio 
gerybeš kaip giria iszaugia, o 
kaimieezio laukai su musu sau
sais javais iszrodo kaip žydisž- 
ka kumele, su nuplaktais szd- 
nais.

Stipriai reik tikėtu kad ateis 
laibas, 'suskambins jjiegbris

laikrasz-
prie

Teisybe valstijų laikrasz-
editorija-

sziuo tarpu, kada

65,000,000 
in vairiu

Sztai ttiom tarpu savo sprando.

traukos isz tti broszhtrolhi.
WMift Walla (Wash.) Z 

Wheelliiff (West Vii.), News? 
i
J.), Times? ir daug kitu, patalpino 
Strftipšnbli apie lietiiviu kalba. Nu-

Girdi

Pagal jaus pasako,
» .*<1 1 » rVOVI JV1 VL U }JX lOilYVl 1.14 106 *> CL 1 I.

bokszte, atkrus ir kaimietis. . ^enovdš jlyitiiecziai ir Grokai, lengvai
r'' i •

Po kąteL katfa vale btiš kny
gas skaitytų ; kąda agtonomu 
misija dirstels in- surukusias 
kaimieežiu stubas, tad ir Lie
tuvos kaimietis bits aukso

Kada-gi ?

obuolys, tas senjaus paniekin

an. si j®: 1 •
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Times, Los Angolos (I'hl.b Cxartilner, nut adreso:
Ant. Kamarauckas,

536 Second St., 
Minersville, Ba.

■ ------ - - . .....Pajięszkau Banio Szosztoko,
Pittsburg, (Pg.),’ Gazette? Misscula pavina isz Suvalkų gtib;;*' Kal- 

- - - - - ' -ir klli- apraszo varijos pav., apie 12 metu ad
ai gyveno Roslyn, Wash, da-

c

Portland (Ore.), Spectator? redak
cijos pastabose raszo, girdi boabejo 
kaizeris besistengdamas pasisavinti 
Lietuva sveikina savi turės politiszku 
gudrybių, kuriu trukejo pirmatakunui 
Frederikuh Kaizeris suteikė Mindau- 
gio II, titulą kunigalkszcziui Urach iv 
stengėsi ant Lietuvos sosto ji užriog- 
linti. Bet girdi kaizeris turėtu atmin
ti, kad pasisavinimas titulo, Warttem- 
bergeti Lietuviu 
Mindaugls I, kaipo Lietuvos Didysis 
Kunlghiksztis, buvęs gabus organiza
torius ir valdytojas, ir tuo laiku Lie
tuva iensesi nuo Juoduju iki Baltųjų 
jūrių, ir tik szimtmecziai vėliaus Lie
tuva liko Frederiko, Marijos Tereses 
ir Katarinos nusilpninta ir padalyta. 
Anot kaizerio trosžkimu, Lietuva vi- 
siszkai vokiszka turesenti likti.

Washington (D. C.), Star? Portland 
(Me.), Press, Waterbury (COnn.) Re- 
puhlican ir kiti, kablogramoje isz Da
nijos pranėsza. kad vOkicCziams aplei
dus nekurtas lietuvos dalis, ypacz Lie 
tuviu Brasta, Desna ir Minską, 
jaus tonais insibriovo bolszevlkiūi ir 
viską terorizuoja. Du lietuvei atsto
vai pribuvo Kopenhagonan ir maldau
ja Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
pasiuntlnift,“kad minėtu sžaliii kai’iuo-

I mene okupuotu vokieczju evakuotas 
teritorijas, ir apsaugotu nuo bolszevi- 
ku isznąikinimo.

Now l'Ork Even iii g WoHil. Was
hington (I), C.) Herald ir Jciti, kabio 
gramOsę isz Londono ir Berno prano- 
sža, kad 'buk Prezidentas WlUonas 
užtikrinęs lietuviams, kad Licpojaus 
ir Klaipėdos prieplaukos bus nepri- 

| gulmirigas Lietuvai atiduotos.
ilgokahie 

s lietuvius 
I ir ju kleboną, kun. AbEbinaiti, už pui
ku 'pasidarbavima laike epidemijos ir 
Už piivėdima sveikatos komisijai pa
rapijine svetaine. > •

į Gardner (Mass.) New s, p -as Auksz- 
takalnls patalplrio gražu straipąiiėli, 
paimdamas isztraukas isz L, I. Bjuro 
iezloistu .bręsziureliu, nurodo lietuviu 
judejhha užlį LiėtUvhs . nbprigulhtybe; 

| ypacz orgahizuojant Amerikos, lietu-
kitii icoilonijd vbike-

; , . . ... ..... . . f j
tom, brqsziiirolem, nors trumpus 
straipsnelius isz isztrauku,- victiniuO-

Informacijos Bjuras.
J

OdO,000 iszSisklaide Baltijos Jurta.
Amerikoje lietuviu

»są Apie milijonas, Ir puse milijono 
szsiblaflZjcd po invali-es' kitaa valsfl-

'.Ui.

t.

’t
V?, vUii A',- 0. F' <tr

U...I ■
■Z

■.

0'4

bar nežinau kur.
siszaukt ant adreso:*

Fr. Barauskas,

Praszau at

McAdoo, Pa.
i.

4 '

padaryti negali. Colo,

Mano brolis Franas Szaųliš
angei skai raszosi Frank Shultz 
paskiausia buvo Smuggler, 

Jeigu kas žino apie ji 
malonėkit pranoszti ant adre
so: (to 92.)

buvo
f

John Shultz,
L. Box 89 Auburn, Ill.

tuo-

(DAL CONSUMERS MUST 
BUY WINTER SlffiKY NOW 

Consumed nnut buy iltcir

. tli3 Spring 
slcraęte ifl

’?• dime

Winter .supply of Coal durii^ 
‘ ; and foutnnjcr. &r 

Troductian is to be

4

<•»>

and 

maitlkiūicd at a 
-guximuni^vdUie 
coiudęy CsubL’d.
tn svoid a. žiotis 
Coal sh&rhiBe 

jfį iltis Winter^'
Goat shorhį^e

1 \ jvL ’ f A
m t VBuert cnsr

.. ..................................—............j- - .

ir Klaipėdos prieplaukos bus nepri

..Donora (Pa.) Herald,
fetraipšnije isžgiria vietiniu

takalnls patalpino gtažti stratp^eii,
L ' ... .
iszloistu .brosziureliu, nurodo lietuviu

yiu Armija.
Pdtarfuto ir 

jains^ pasinaudiiodant inukii isztois 
tom brqsziurolem, nors

so laikraszcziuose patalpinti.
Pampino Lietuviu 
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V i d -Fu ropos Sa j u nga 
rencija laike.

Sąjungos konferencijoje tik
tai vienas lenku atstovas te da
lyvavo ir lajkQ Jįcąl bps pastebė
jo, kad Valstijiniu 
klausymas Taikos 
turėtu būti paliktas.

Kada patarta lietuviu lenku 
pasikalbėjimas laikyti, tuomet 
jisai teisinosi, buk 
neprisirenge ir prasze vėles
niam laikui pasikalbėjimu ati
dėti. . *

ruhcžiu
Kongresui

yra 
na.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

■s,' ! »

Siuncziu szirdinga padekavo 
uia už teip'puikia knyga koki?

“Tūkstantis Naktų ir Vie 
S'

” . Da tokiu istorijų nė es
tui fl girdėjas it skaitės kokias 
rmlnu toje knygoje, kuri ihahe 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
-la pareinu isz duobė tai tilb? 
jaus griębiuos už knygos, Deru 
pi man trankytis po miešta ir 
uereikalihgaš vietas Netikėjau 
ka man kiti’kalbėjo apie ta kny...... - . ; " . . ■ [ 
ga pakoi sau nep.arsigabenan 
isz redakcijos “Saules/*

lenkai esą 
veles-

gi tonais dalyvauje,

Lapkriczio 6-r-9 dienos Są
jungą vėl laiko: konferencija 
New Yorke: musu atstovai ir- 

f » #

Tikimasi
sziuo tarpu bus paskirta kur ir 
kada Inos su lenku atstovais 
k on f o ten e i ja tu rosi m.

Visus nuotikius pasirupin- 
sim visuomenei pranoszti.

Amerikos Lietuviu Taryba 
savo posedijc ii^veliaiis jung-
tihiuoše posėdžiuose su Tauti
ne Taryba, atsižyelgiant in 
Lietuvos padėjimu vokie- 
cziams jin evakuojant ir bol- 
szevikams besirengiant prie

• • '

padejim.fi

szevikams besirengiant 
teroro, atrasta neatbūtinai rei
kalingu Amerikos lietuviu Ar
mija organizuoti, 
ektipavimo ir

del lietuves 
pagelbėjimui 

žmonėms tvarka invest i. Bar
bas paVbsta Piki. Tarybų Ko- 

kad ązis
* ■ u

m i totui, skatinant,
» if*' ‘ ’ J

panauduotu visus galimus bu
dus leidimui ir
Amerikos valdžios iszgatiti.

Nurodyta Pild. Komitetui,
*,’■/* k'" *

isz.

pagelba .nuo

kad pasifiijuntu sudaryti, i. 
ei vyli u, militai k,karininku ir' , . II !■* į'l į ,

jog visi Lietuvos i • •

Prane-

pastudijuoti paskelbtąjį dele
gatu* rdporta, daiig 
apie Lietuvos 
paaiszkos.

Manome, kad bent vienas
7 K X ■ <•

dalyku 
Heprigulmybe

f

delogatu netrukę sugryž ir 
gyvu žodžiu pluszta žinių par
vesk.

> »

Lietuviu Informacijos 
Bjuras Washingtono.
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gyduoles!, J$ęu turite 
. _ neural gijh,, parallžųs, 

nerViSzkutna,’ sluogo^ bronchito, Čiliihitma 
peczlu, silpnumą,- uiketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba hkaUbma bliu kdr. Prlšiuskite

v

"■ ■ • L . . Į". Ii*'

Meskjte netikusius
dusuli, nimatizma,

t

20ę. del vyrlszko dirŽio arba 30c. del hiotte- 
riszka diržą, Idant pagelbeti užmokėti prl- 
bluntiiho kasztus. iii keletą adynu man o 
ptebukllhgas diržaš rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaua 

ht- toešžlokite kbžna diena pagal nurbflimus 
per du meftesiUš, tada ttaukljo 60 dieiiu jdi-

» . * * • . . W • • • 1 * • w

Prisiusi* 20c. dabar

00 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI, 

r
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■ I O U 

ii t Sd 
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Ve 
l inu kožnam jiaja pirkti ir skai | 
tyli o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa- į 
garba,- Vincentas Malaiszka, 
Sparrows I ’obit, M ’d. ■ '.
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Bolszevikai da vis nepaliau
na savo bjaurybių ir 
gyventojus, 
bolszevikas!

žudina
Kur da vienas
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Paukszleliai nuo 
medžio cziulbedami linksmai 
lekiojo, jog teit> graži giedra, 
nesugraudino jin Jonuko tėvo 
laidotuves, kurias cziulbedami 
regėjo, ba jaute, jog tas, kuri 
palaidojo, geresni gyvenimą 
danguje rado, kuri ant žemes 
gyvendamas užsitarnavo.

Ant rytojaus, sudėjo Jonu
kas savo visus rakandus in 
krūva, o turtą (50 rubliu,) ku
ri tėvas-mirdamas paliko, pa
slėpė in kiszenukri, pastanavi
jo ejti in svietą ir jieszkoti sau 
gyvenimo.

Ėjo Jonukas

medžio ant
t
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Viena diena,

l
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D RA UGA S
Biednas Jonukas buvo labai ! 

nuliudias, ba jio tėvas sunkiai 
apsirgo ir nebuvo 
lies, kad pasveiktu, 
kare, prie žiburėlio, sėdėjo ru- 
peseziu paimtas sūnūs prie 
mirsztanezio tėvo ir ilgai abu
du tylėjo, ant galo tėvas pra
kalbėjo:

— Buvai geru vaiku, Jonu
li, Dievas tau laimins.

’ Atsiduso isz gilumo, dirste
lėjo graudingai ant.sunaus, ir 
numirė.
apsiliejo, 
szirdis.geriausiai mylėjo; netu- 
i ejo dabar ane tėvo, ane moty-

ane sesers, 
Puolė ant

jokios vil-
Velai va-

>

kėlės dienas, 
nakvodamas laikais po kupeta 
szieno, ba nenorėjo ejti pas ne- 
pažinstamus praszytis, o priek 

itam buvo vasara, tai nereika
lavo szalczio bijotis.

kada keliavo,
užpuolė didelis su lietum sztur- 
mas ir greieziaus pradėjo temt, 
kaip visada, o kad ir skubinos 
Jonukas, vienok negalėjo da- 

; jbegt in kainui; pamate ant kai* 
|nelio bažnyezia — mislijo joje 
praleist nakti ir pasilsėt, jaus
damas, khd jam kojas labai 

tam' buvo ne 
Dnrvs buvo •r

sėdo i n
o

I

• M
V

Jonukas aszaroms 
neteko to, kuri jio

nos, ano brolio, 
biednas onukas! 
keliu, bueziavo rankas mylemo 
tėvo ir graudžiai verkė, o ant 
galo nuvargins tuom skaudeji- 
mri, pasiremtas aht lovos užmi

nami r Fa s
Navatna turėjo sap-j

skauda ir ptiek 
mažai nu vargi a s. 
neuždarytos; inejo, 
kamputi ir poterėli kalbėjo,
tuom tarpu viesulą lauke siuto.

Neilgai laukus, užmigo, o ka 
da buvo pusiaunaktis, pabudo, 
oras laukia apsimalszino, o me
nulis iszlindias
szviete per Įauga bažnyczios, 
kurioje vidurije stovėjo ant ka 
tafalaus atidarytas grabas; 
♦Jonukas, turėdamas czysta

isz debesiu

atidarvtas
turėdamas

sanžine, nebuvo bailus ir žino
jo, kad numirėlis nieką jam ne
padarys;
ru žmoni u ir

jis tiktai bijojo nege 
tame tai tarpe 

mate, kaip du piktadariai prie 
grabo’ s'tVejo, kurio nelaiminga 

norėjo iszversl isz
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Tilth broliai
Czia pat

Sarriwtos ijettirėjb,
Norint anglikrii ant tos pro- taip pat visi namie.

ii- Leoniene, kuri isztėkejo už
•Jurgelio Triklevicziaits. Svei-
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cesijos žiurėjo, 
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Macžinu kaip mažas vaiki- kiną tavo tėvas, 
hutas

Keturiu pėdu vyrukas,
Kaip diezkis aįsipacziavo, 

Na ir in menėsi nrio paežiu- b
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'J 2. — In P. Davydonio isz 
Chicagos ” užklausyma 
Veronika Januli su szeimyna 
isz Karaliszkiu,1 palei Biržus, 
grista atsakyiriarir —

raS^b Oria? Ar nežinai ka apie 
jia? Szirdingai' 
Tamstos motina.

3 1 '--a r

cziaus isz Brooklyno užklausi 
mri apiė Modesta Jd6dzeviėziu 
su szeimyna isz Subacziaus, 
palei Kupiszkius, gaiita toks

— Man klojasi ge- 
nieko nestingu;
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Ir tai karcžemoje, kaip prie vri$Hebera sveiki' Ir 1 f*r< z“x ,1a a

Tavo’to
Kodėl ne-r

••tyj | 
i 
I 
J

I

ĮV'I ' », A]

i. K

m l I
J

, ww*r»^***'

X- ‘ ;

■K

, baro stovėjo, 
Ir rankoje stiklą su alum tu

rėjo.
saldžiuke airius

, atėjo,
Rankbje diherkia turėjo, 

Kaip savo milžiną primate, 
T’erpyko ir net pasikratė. , ■ • « • « a.

Tame jojo
t

jia? sveikina

In Povylo Juodzevi-
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i pribuvo Vi litis 
užimti paloceli Midacliten kur apsigyvens ant kokio laiko.
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gražiausios savo lėlukes' tokiu budo gavo smerti, 
MuSu. nep^žinstamas1 davias karta savo dukterei žo- 

, jog di, negalėjo permainyt.
lelia pataisis; o kada jau visi 

patepe d iris, jog kožria 
'negyvėli per 
Į ‘ V 

d y va i. žaste.
— Nedoriele! —

duOczia asz jei in 
kaili, kad buezia karalium.

Tame davėsi
I ll ,1

riksmai:
Kriralaite važiuoje! ka

t rd ».i
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Paveikslas parodo geležkęlio stoti De Stoeg Poland)joj arit kurios
Hohenzolleris su savo bernais

panaszus i n razbaininka, 
Jonukas drąsiai:

—- Einu in svietą neturiu tė
vo, ane motynos, esu labai bied 
rias, vienok turiu 
vilti.

ta O’ 
J <*-)

tarė

pas Dievuje

- Asz teip-gi einu i n svie
tai eisiva draugia?

atsake

trumpa

jd
verkt.
pakeleivingas ramino jin

savo o jis

Isz ko pasidarė
J

j

It visas miestas isz to iluliti- 
diena turėjo 

karilhtitos prie*

paszauke

rai, nieko nestingu; viskas 
ir tvarkoje. Visi mes szirdingai 

sveikiname tavė.
In Jono Kavaliausko f'" 

užklausyma 
apie Alarija Kavaliauskiene isz 
Gulbimi, palei Biržus, gauta at 
sakymas:— Asž esu sveika. At * 
siunšk susimildamas pinigu. 
Sveikinu szirdingai.

In Marijos Milnavicziii- 
tes isz Cicero užkalusyma apie 
Juozą Alilinavicziu su szeimv- 

! na isz Perlojos, AYirenos vals- 
cziaus, gauta atsakymas: — 
Visi esam sveiki, tik tėvas sir
ginėju. Atsiunsk mums pini- 

Sveikinam tave szirdin-

l
imi,....

isz Brook lyno

galva 
riksmas 

balda
Paliėmonas pribuvo,

Nes rtiilžinas iri skiepą pra
sprūdo.

O vaikine skiepe szlektai tu- 
F.i°i

Ba terp ledu sėdėjo;
Suszalo, net dantis barsžkejo,

O kaip apsimalszino, 
Tai isz lėdti iszsiramhantino.
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’Jonukas — 
I

isz stubos iszsiskyrste, 
lelia isz savo dėžutės mosezia 
Koki buvo baikoriui 
kaip primate, kad jio lėle be
szniuro szoka. Most is jia at
gaivino, daro viską, vaikszti- 
nejo, kapi žmogus, tiktai nieką 
nekalbėjo.

Nakti, kada visi sugulė, pra
dėjo baikininko lėlės szneket; 
skundėsi viena kitai/ kad ne- 

, kaip 
Baikininkas pra-

„7

girdėt žmonių ♦ ♦ ♦

Laikais ir burdingbosio, 
Kvaternikai kaulus aptaiso, 
Kaip vienas burdingbosis su

— Labai gerai — 
Jonukas.

Ir ėjo abudu ir in 
laika labai pasimylėjo, ba abu
du.geri; in trumpa laika Jonas 
patemijo kad jio draugas daug 
už jin buvo iszmintįngesnis. 
Atlankė daugeli žemiu ir apsa
kinėjo apie daugeli svarbu 
laigtu, apie kuriuos niekad Jo 
Jukas nebuvo girdėjas.

Saule jau buvo augs?Jai, ka
la musu pakeleivingi del atlai- 

kymo pusryėziu sėdosi po 
lugsztu ąžuolu; už valandėlės 
ižejo sena žmoniuke, su lazde- 

’e rankoje, 
jziu pudeli malku, 
tris pundelius papareziu. 
la norėjo juos pasveikint, pa 
dydo ir parpuolė, iszduodama 
;zauksma pagel bos. 
lore jo jia tuojaus 
kaima,

pusrycziu

neszdama ant pe- 
o žiurste

Karabo' s't Ve jo, k in-iė nelaiminga 
, . . . . ., i numirėligo, ant kurios tėvas numinus i t 

i • \t * i {grabo.gulėjo. Navatna turėjo sap
nu: mate saule ir mėnesi, kurieI ko norite* su juom

..................................... 1 — už
klausė Jonukas — duokit jam 
pakaju, tegul ilsisi su Dievu.

— Jis mumis 
geli piningu 
darei 
duot, eme ir numirė!
dabar savo piktumą ant jio isz- 
verst! tegu! guli, kaip szuo ant 
žemes.’ * '

— Neturiu po teisjrbei dau
gelio, a te ta penkesdeszimts 
rubliu, kurie yra visu mano la
bu, duosiu jumis meilei, jeigu 
man pažadėsi f, * kad atstosite 
nuo savo nedoro inierio.*
apseisiu ir be piningu, Dievas 
geradejingas ^pagelbės man.

— Jeigu prižadi už nebasz- 
ninka užmokėtis skola, tai už- 
tikrinajn, kad jin paliksim pa
kaju i. |Iszeja isz git

Eme nuo Jonuko 50 rubliu 
ir iszejo juokdamiesi isz jio kalnu, per 
paikumo. <

Jonukas pataisė apversta ne iszrode, kad tie kąlpai arti, 
basžninka grabe, padėjo jio 
rankas ant krutiries, tlždare 
graba ir iszejo džiaugdamasis 
isz Savo gero darbo, 
isz bažnyczios pamate, kad jau 

, leidosi to- 
vedaneziu per gir-

jam kloniojosi; mate savo svei *°’P bjauriai apsiejt?

o

ka tęva ir teip juokėsi, kad 
kaip rodos gyvas. Graži mer
gina su aukso ant galvos karų- 
na, padavė jam savo ranka, 
jio tėvas tarė:

— Žiūrėk, kaip graži turi 
merga, gražiause ant svieto.

Ale ka! pabudo, viskas isz- 
nyko, tėvas gulėjo num i rias, 
niekas nebuvo prie jio. 
nas Jonukas.

Už trijų dienu pakavojo nu
mirusi Jonukas sierata ėjo pas 
k ui graba, kuriame buvo ant 
visados uždarytas mylemiau- 
sės tėvelis. Žiurėjo su gailes- 
cziu, kaip graba in duobe nu
leido ir užkasė, ta syk ko szir
dis jam isz gailesezio netruko. 
Kuningo giesmes ir Jonuko 
verskmo balsas prie laidotuvių 
buvo girdėtas.
rodos Jonukui kalbėjo:

— Neverkę Jonuti, žiūrėk, 
kaip dangus skaistus! tėvas ta
vo jriti yra dahguje ir gerade- 
jingo Dievo praszo, kad tau ge 
rai sektųsi.

— O, ir asz’stengsiuosi visa 
mano gyvenimri, kad užsitar- 
naut arit Jo rųeiles — pamislijb 
— o kad kada > Dievas. mrine 
pas save paszauks, vela pama
tysiu savo tevri. Ach! kas tai *
buf> per linksmybe! kiek tai tu- 
re'siu jriWpr i pasakot, o jis pa
rodys man ta, ka ežia-ant že-

kaltais dau- 
atsake pikta- 

— negalėjo mumis ati- 
Turime

tėvas gulėjo
Ried

Asz

Saule viena

Iszejas

dežutia 
kuria

Jonukas 
nunėszt i n 

bet jio draugas iszeme 
‘sz kiszenius blekinia
‘r tvirtino, kad most is, 
turi, tikrai jei pagelbės teip, 
kad neva t nejaus, jog ^koja tu
ri sulaužyta; bet vienok reika- 
’avo, kad jam už tai duotu tuos 
tris pundelius papareziu!

— Gera tai but užmokestis 
— atshke kratydama galva sc

ant to tikt,niūkė ir nenorėjo
bet kad ant žemes su nulaužta 
koja ne labili buvo gerai gulėt,

gain pacz i os va i kszcz i o t 
karaliene.
sze Jonuko draugo, kad da ke- 
tures lėles pateptu, 
jam visus

o atiduos
„........... — piningus,
ateinanti nakti surinks.
vienok

kuriuos 
rPas 

negeidė užmokestięs, 
patepe jam visas lėlės ir su Jo- 

Su dide-nuko tolinus nuėjo 
ilu vargu užlipo ant virszaus 
kalno.. Pradėjo aplinkui dai
rytis ir pamate už kalno ne ži
nomus jiems sklypus, o kada 
negalėjo atsižiūrėt, atlėkė bal
ta gulbe, giedodama leidosi 
žemyn, puolė ant galo prie ko
jų pakeleivingu negyva.

Jonuko draugas
abudu baltus, kaip sniegas gul 
bes sparnus ir pakavojo juos 
in krepszi. Valanda51a stove

nupjovė

ra lai te važiuoju!
(Užbaiga bus)

Valanda 51a stote 
jo ant vietos, o po tarii stūmio 
si toliaps. t» |. D

Kėlės mylės pero ja per viso
kius kalnus, nusileido ant gajo

O
m

I

BALTRUVIENE.

Ruteles mano gerai rezervis
tus prižiūrėk ite

sipesze su savo vyrais, 
O vyruti bomais gerais.

- Norėjo visus iszvaryti, 
Bet negalėjo tai padaryti, .

O buvo visi ne koki
Ir du g vi tok i.

Pradėjo žandus tviszkyt, 
Jog reikėjo palieije pavady t. 
Priek tam visi pusnuogi buvo,
j Kaip sargai pribuvo.

Palcije greit apmalszino,
Keleis in cypia purabantino, 

Siūboje buvo daigtai pagadyti
Ty langai iszdaužy t i;

Tai visada teip buna,
Kur girtavimas atsibuna!

gu.
gili-

6. — In Stepono ^aulauskio 
isz Chicagos užklausyma apie 
Rozalija Paulauskiene su szei- 
niyna isz Tauragės gauta atsa- .

Asz ii’ vaikai esain 
Atigustinas vedė, jo 

žmona gyvena pas mane.. At
siusk mums pinigu kiek galė
damas. Sveikinam tave visi.

7. — In Prano Spėrausko išz 
Brook lyno Užklausyma apie 
Petronėle Kauna isz Szakiu 
pranėszta, kad ji Szakiitose ne-

fe

kymas: — 
sveiki.*

rodys man ta, ka czia ant že
mes matyt negalėjau, iszguldis 
man didybia dangaus, 
pamokins teip, kaip ežia arit 
žemes mokino! O kas tai bus

mane

f >
per linksmybe!

Juo dauginus tai mįsle buvo 
užimtas, labinus rodėsi jam, 
kas tas tiktai bus, nusiszypso-
jo, kad ir akyse, aszards buyo.

M ■4! % J Ohloct jOįįa M ilL:

H H
h. A

žinoma, o nuo klebono P. Kuro 
isz Ilguvos gauta toks atsaky- 

Kun. P. KrirO 1 Įgavo- 
r

mas:
jc nesama, o kur jis yra, negan 
ta jokiu tikru žinių.
. 8. — In Prano Tibauto isz

JBrooklyno užklausyma
Urta Tibauta isz Tauragės pra 
neszta, kad tasai žmogus isz-

Isž SžVedtf-Lietuviu 
! Komiteto StockholmeJeigu turite ant b tildo pri- 

vektriokite, 
*Ba ne vienas velnias žino isz 

kur atviko, 
Pdezia ir vaikus kitur paliko; 
Xe visi isz juju žmonis geli, 

Yra ir latrai pabaigti. - J 
# * ♦

Jeigu ženyklis pabėga, 
Tai del nuotakos būna geda 

jeigu dienoje
dingsta, 

Kaip burbulas isžnyksta.
Mergina nežino ka daryti, 
Pradeda ' szliubiries dreses 

draskyti;
Teip liti buna visada, 

Kur tikros meiles nebūna.
k* 't ■" i' ■ f■ 1 m 
* * *

■ Ant Veselkos nupiszkejttu 
kaip rėike buvo,4Į Ti 

Žmonelių digtokai pribuvo, ‘

l

AMERIKOS VISUOMENEI.
Atsakymas isz Lietuvos.

apie

vežtas Rosijon.
• In Jono Tripeikio isz

Meldžiame visu Amerikos 
lietuviszku laikraszcziu patal
pinti švitri mxisu praneszima.

Szvedu^-Lietuviu Komitetas 
gauna kaš’ menuo po keletą

9,
Brooklyn!) užklausyma apie 
Ona Tripeikiene isz \ralabu- 
cziu, • Naujamiesczio pavieto, 
gauta toks atshkymas: —. Su
nns Jonas ihire 1915 m. Ma- • • , 'a.
no motina ir brolis Juozas Pui
dokas mirė 1918 m.

Kol suvaiskzczioja paklausi
mas LietuvOh praeina papieš
tai tris, keturi, o kartais ir dau 
giau menesiu, bet vis tiktai at
sakymai iri užklririSyirius visrio 
met gryžta. Szvėdu-Lietnyiu

i n viena pakalniu, kurioje pa
mate puiku miestą, in kuri ži
noma nenorėjo f?udnikėja ejti, 
užėjo per tai i n viena priemies- 

, iddnt 
atsilsėt, o po tain persirėdžius 
nusiduot in miestą.

Žinoma,4 tarp pakeleivingu o 
ukininko prasidėjo sznekta, isz 
pradžių pradėjo apie mažus 
daigius, 
niu. r

Ūkininkas iszklriusinejo isz 
<ur, pas ka ir ko eina, pradėjo

tai po trumpam derėjimui, ati- tyj stovinczia.grinczia,
lave jain paparezuis;
jei koja patepe, tuojaus pakylo 
r nuėjo namon.

Musu pakolėvingi pasidruti- 
hiri (antrasis suvis nieko i n 
burna neeme) nuėjo tolinus, 

rios, pamate prie-*
szais sąve' daugybia augsztu

kuriups reikėjo 
jiems persigaut; po teisybei

o

o kada

Ir szliubo
menų o

o baigė ant svarbos-

szimtu atsakymu isz Lietuvos

po tam jiems pasakot apie Iriv 
bai navatnus daigtus apie miės 

ir kada jau ta, kuriame gyveno labai geras 
saule pradėjo leistis, tada at- karalius, o kuris turėjo labai 

nedora duktere
■ • ■■ ,■ į ■<-.■<

Buvo po teisybei teip graži, 
nuk leistis, inejd iu karcžėmii- jog jiėgalimri visoj pasaulėi

M <<• / k ■ ■ •. ’ 1 ■ "I ■ ‘ 1 .M.

vienok ėjo ilgai

ėjo prie tu kalnu , o kad neno 
rejo ant nakties per tuos kai

■ 'f

J.

J

G ė rf į r Valgyt t tire ję, 
’ ■ y ‘ ' .h ■ < i

Rodos jriit nieko nereįkejo
!• I

Vienam tęip isždžiuvo gerlxrJ
’ - ....................... . . lut^e, i

Teip,neklausdamas atinusze 
į baczkute, s

in Amerikos lietuviu užklausy 
rims ir pajieszkojimus. Tie at 
sakymai pasiuneziami tuojau 
pat, nes žinoma, kaip Ameri
kon nukeliavusieji' nekantriai: * ’ 1 '• • • * 1 laukia žinių apie savo gimines 
ar namiszkiiis pasilikusius da-.

Bet ai’ dėlei neaiszku- 
mo paduoto adreso,► •
kuris yra raszes laiszka su 
klausymu
i, ’ ’ *

Komitetan, persi kėlus kiton

pat, nes žinoma, kaip
h Ui* h

• • •bar Vokiecziais užimtoje Lie
tuvoje.

ar tam,
V 11uz-

Sz ved u-L ietu vi a

r

Komitetas siuntinėja užklau-
X

symris Lietuvon ir toliau. Tik-

deinytis pradėjo 
Haris keliu, 
re, ries vos kėlės varsnas nush 
yro, iszgirdo drūta, 
gilume girrios baisa:

Ej! kur tave Dievas ve-
i

nusi
gando mislydamris, kad jin 
razbainirikai tižpupla; bet kad 
iszgirdo tuos žodžius ukur ta
ve Dievas veda, 
dvaseje,'jba szlekli žmones ne 
myni 
no;
keleivinga, kuris suvis nebuvo

vyriszka

*v

da? ' / -
Isz pradžių Jonukas

kią ii’ prasze nakvynes 
tenai s pilna kareziamukia
žiopsancziusiii in baikas, ^ku
rias kokis tai svetimžemis; su 
lėliukėms rodė. ’ <

Baikniriktis sustatė ant stalo ' I ’ • ’ ! ■ 1 ,■
visas lelias, ktirids vriikszėzio^

Ąr- 
saVo

Rado
*•

pilna

. .. .. . * ■ ,l' ’ 1 ' I 'į ■ , * * ’.•tor

, kita tokia surast,ale per sayb / to■ ■ ’ ' ">’ j \ 't • i ■ ' ' / '■■ ''
nedorybių, j 
1 W I J<*. M. fa(* ' M 1 J.'M «

■r"i. •"

' ' ' ■■'' -

Gere kiek tik norėjo, .
.f ‘ »' /.S '.'i ' !: ,

Vieton, neretai keletas laiszku, 
pasiuristu Amerikon su atsa
kymu, gryžta po trijų keturiu 
menesiu keliones adgal.

t

M susidrutiiio

y . ‘ 
ftji, jį 

HL. 4,4id'

” r z ‘ ' J : !i-’< k 1 '

nedorybių, 
kuningaikszcziu 

‘ ’’ t Z: '' X“ .j ' l: . ■ t i'i i 4 t M

smcrties.
fi

■a L

1

io traukomos szniuru.
■■ .

ezjause stalo sėdėjo su 
basium-szunim mėsininkas, k iv 
ris teiposgi in lėlės žiurėjo. Ne; 
laime! del szunies viena lėle r ' -
nepatiko, kuri buvo kaip karti-

Stojosi ’ daugelip
■ priežaste

J * J . ‘ I • \

Kožnam, pi’ridejus
* 'Y , ■ , 1 i . <f1 į

nuo kuri i nga i kszcziu, pabaigtu

I I

tai laiszkas reikia raszyti trum 
pai kaip galima ir aiszkiai, pa
duodant aiszku savo ir jiesz- 
komojo žmogaus adresu. Prie 
laiszko visuomet reikia pridėti 
tris intetnacionaliai paczto k u 
poną po 6 centus.

Szvbdri-Lie'tuviu Komitetas 
hiiėlū ridtų pritarnauja ir pini
gu persiuntime Lietuvon. pi- 
nigal Lietuvon nueina kur kjl$ 
greitinti, negu^laisz.liai, jie- nu 
Otria *pėr. dvi sąvados.

Pinigus ly laiszkus meldžia
me siuntinėti szituo adresu:

Svensk-Litausk ?<jaelp- 
f komi t ten.

Post-box 1»97| 
• Sweden.

Su tikra pagritba,
' L ! L.- •

1

T°-
Gere kiek tik norėjo, . Ikius gryžusius laiszkus Szve- 

O ir Jevute? apie jin tįupipejo, Įdu-iietuviu Komitetas papras- 
.Tauniki tai užtiko.

; 1 , A w • . ’•■'"■■' ■■ < Ax 1 /

Tokis darbelis Visai nepatiko,

J I 
sates turėti.

y. Ii
nžino- Į 

' W’-
Iki ■

1 ' • H .. T' i ' * " ’ , , ■ . " ' ■ , , • 
'Jauniki tai užtiko,' ,

Liepe už alų „užmokėti^, 
. ’ M _ ■ . ' • ’ • P.: ■ E '

X.

tai skelbia. Amerikos lietuvisz-
kubsė laikrašžcžiuose; tikima-

I. F . A "

nors
ku-

ir pitii-
gu persiuntime Lietuvon, pi-

greitinti, negiiįjai^Jtai, jie nu

*

kad lariklriinds žinios 
tokiirbudu pasieks tuos, 
•ri^^^įįjįriunoži^

skelbia Szvedu-. 
Lietuviu Kdmitėtas'iliiiiill 

.. . ........... • a to!

S!,

tr ta baczkuĮe ,dbl
Ka galėjo sportas daryti

• w
,+ lit * ' !V

rieiris jps sitin' 
Į' ŠziHO*ftartu

1*

' j 1 i" 1 i 'X/w'- 1 '"V'-'i, i ty .ant ubagu, kožnam buvo pavei. . / ■ Ta ■. ■" • , ir>: .■.■

2

.y- ■ ■■' ■ y ■: i.. • • rto. . ~ ■!i ■ -.■>

Intaktoikad ..jiri;g-au^tiž paežiu,

inspc- 
1?<> 
bet 

tai nu. 
•’ '■ ■■«<’.'/’?

arba arit 
Kubilius 
■to Itoltoto iVto i/'tol“

■ ' G ' ■ ■ ■

nes, kožnam buvo paliepta at 
mi lit tr is dri i gtds; jeigu

1 . i ;i. > ’ |' J 1 ,</ ■f i ■ . ' ' ė' .• ' n ’ ’ Ii 1 "

tu, tai trips jos Vyrų ii’ bris 
tėvo smertiės kįiralium; 
jeigu kaitas riė- i hspėjo,

fldigtįls; jeigu
. .rto 'A' ■ \ • r -■

•tod/pjto' ' ' ’ :'"'f

. /

Turėjo už baczkutia
■ H . ' . A / .-A t’, t'' į ■ . ■ ’

‘ Užriirikbjo, 
Ant pecziu užsidėjo . I. , . 'toto.'.'

t I •

į

i tJįeyo ir isz tikro pamote Hene parėdyta; szoko ant stalo j 
ir nukandd jei gblva. ‘ Baikit , • s i •' ■ i. ■ ,

g 
i

y
po i IgHril bjnanti takoritt pa-

k ■. i’ 4

iii ufiiMil.iJi i

4-

P? Mi
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SZALTINIS UETIKEJIMU.
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' — Ketverge pripuola Afie- 
ravone Szv. P. M.

— Auglekasiu Unijos Kon
vencija szito 9-to distrikto at-

Mabanojuje pradedant
nuo Panedelio 
nesio.

sibus

, SHENANDOAH, PA.
— (4zionais Valkiojesi po 

.'įtubas kokis tai , prasiinynias 
agentėlis rinkdamas piningus 
ant kokio tai tykslo. Ne gana 
ka žmonis baugina visokeis bu
dais, bet paniekineja 
ir kitus laikraszczius.
žmogus no paniekinės nieką o 

Isz to galima pa
tai budo žmogus.

4 C Saule
Getas

Du kareiviai inejo in bažny- 
czia Paryžiui, * vaikszcziodami 
szia ir ten be mažiausios paguo 
donos pamate spaviednyezioje 
laminga, klausanti spaviednes 
ir pradėjo juoktis ir szidyti,
laminga ir ta’kuris spaviedo- 
josi.

25-to szio me- 
Isz viso dalyvaus apie 

150 delegatu.
t Petnyczios ryta mirė An

tanas Czebatorius 30 m. senu
mo, nuo 30 N. Oak St r., Pali
ko paezia ir maža laidyki, teip 
gi broli ir sescre.

— Petijyczioje 
menesio pribus in 
daktaras Salin.
Mansion House liotelije. Skai
tykite jo 
vietoj.

— Pagal

save negirs.
žinti kokio
— Skaitytojas.

(Geriausia padarytu paguo- 
doti Szcnadoriecziai idant to
kiam svietiszkui valkatai nesi
duotu prisikalbyt ir paemia už 
kalnieriaus iszmestu
Juk jau Lietuviai gana likos 
apgautais per visokius paszle- 
mekus ir
“‘k repszel n i nka is ant
viszko pudimo” padaryti ant 
visados gala.

turiu ir 
Paliki©

laukan.

22-1 ra szio 
Mahanoju 

Jisai apsistos

apgarsinimu kitoj

atskaita parodo 
kad isz Lietuviu Szv. Juozapo 
parapijos mirė inl’hionzos liga, 
8.5 parapijonai.

BOCZKAUSKU SALEJE.

5-1 o.A<»v. 2.1-to. Humane Fire Co.
Eajermoniu Balius.

L. S. S. Kuopa 46
Teatras ir Balius.

Nov. 27-to.
Balius.

Nov. 28. (’lover Klubo - Baliu

Nov. 26-1 o.
rn

Gedemino Klubo

DIDELIS BALIUS.
Gedemino Klubas

ra 27-ta 
kausku salėje.

Parenge
isz Mahanojaus, Seredos vaka- 

Novemberio, Bocz- 
Bus tai pas

kutinis balius priesz Adventus. 
Apricz baliaus bus visokį pa- 

Klubas užpraszo 
1 užauga vyrams

marginimai.
visu pribūti.

Moterems ir merginomso r.MC. 
15c.

Specialistas ligų akiu, 
gerkles, kataro ir visas 

kroniszkas ligas.
■ Sekanęzias ligas

gydome trumpam 
laike ir suteika- 
kamę palengvini
mą tuojaus..

DUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas arba 

užtroszkinantis 
pajautimas. 
BRONCHITIS — 

dieglei 
krūtinėj, patroti- 
mas ant vuogos. 
KRAUJO LIGAS - 

užtrucinimas

Kosulis,

ausu,

DR. .SALŲ.
Skrofula, 
kraujo.

KATARAS—Visokias kataro ligas.
ar visiszkas

kroniszkas

SZIRDIES

KURTUMAS—Dalinis 
kurtumas ir ausu ligos.

DYSPEPSIA—Patrotinimas apetito, 
užkietėjimo skilvio ir t.t.

LIGOS—Skausmas pc-
czuose, isztinimas po aklu, isztinimas 
kojų ir tankus szlapumas.

VYRU—visokiu vyru ligos.
NERVISZKOS LIGOS—Nedamiegis, 

trumpas atmintis, melancholija, nelin
ksmumas ir vargas be priežasties.

REUMATIZMAS—Dieglingas, kro
niszkas, raumingas ar scatla del ku
riu daktarai ir gyduoles negelbėjo.

. Daktaras SAIJI pribus In Mahanoju
** Pefnyczloj. 22 Novc)nherio in Mansion

House Koteli. Nuo 11 valandos priesz 
piet lik 8 valanda vakare.

BALIUS! BALIUS!
Didelis Vycziu balius atsi

bus 23 November Tamaqua, Pa 
Liberty saloje ant E. Broad St. 
Bus vienas isz puikiausiu balių 

dar atsibuvo—Tamaqinu
Kviecziame visu atsilankyti, 
l'ral visi ant balaius ( to 93)

k

k a
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Vycziai.

I ..1 . .1 I . W® t J

M

laikas su tokeis 
lietu

Szenadoriecziai 
nesiduos save apsimulkyt, nes 

ne- 
svietiszku pa-

yra iszmintingi žmonis ir 
klauso visokiu 
szlemeku. — R.)

*— A'. Margiene aplaiko
josiosrandaviszktt žinia buk 

brolis Petras Milukeviczius li
kos sužeistas Franci joje nuo 
ko ir mirė.

Fra nei joje

Beckley, W. Va.—

7 Oktoberio Ra- 
Velionis paėjo 

pib., ir nekarta kal- 
— vie

Svarbi 
žino duodasi giminėms AVinco 
Zubrio, kuris likos užmusztas 
kasyklosia
leigli, W. Va. 
isz Kauno g 
Lojo, jog turi dvi seserie 
na kietųjų anglių aplinkinesia 
o kita Pliiladelphijoj ir sesers 
sumi Antanu Jonuli 238 N. 8-tli 
Str., Philadelphia, kuris iszkc- 
liavo in Francije. 
czion paliko dvi prapartes, 
kada likos užmusztas tai sveti
mi viską naikina.
mines atsiszauko tuojaus pakol 
viskas nedings, o ypatingai se- t v
sens Žebri u tęs tegul atsiszau- 
ke tuojaus pas: 
Rutkiewicz Box 65. 
W. Va.

Velionis 
o

Tegul gi-

Mrs. Maggie 
Beckley, 
(to 92.)

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

I Cor. Mam and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

A
A

■&£.

W. TRASKAU3KAS
—GRADORIUS—<

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ilginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
Ir 1.1. Krausto daigtus Ir t.t.
520 W. Centro SU Mulianoy City, Pa.

„ . I, , t 11.1,

Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. AtsiŠaukit tik 
laišku:

Dep. 8.
URSUS REMEDY CO., «

160 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.

»

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAOCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

— Juokingas daigias,— ta
ro vienas in kita, '— 
asz pasilinksminti.
mane ozonais ant poros ininu-
tu, vakare susiejsiva teatre.

— Ka mislini padaryti? — 
paklausė antrasis.
- —■ Ne klausynekie! Prisi- 
iuoksime invales. Ir n liejas žiu 
rinejo in paveikslus ir lauke 
pakol lamingas iszeis isz spa- 
viednyczios: kaip iszejo tada 
mus kareivis nuėjo paskui ku- 
ninga in zokristije.

— Mielas kuningoli, noro- 
czia spaviedotis: 
kad jus matomi! 
lamingas žinai, 
ne yra Dievo baimingai, 
biause asz; del to meldžiu do- 

asz ne turiu 
Noreczia kad 

man iszaiszkintum

led ny ežios:

■’ .1

kad

bet tilekimo 
Tikiu kad 

jog kareiviai 
o la-

vanoti tai, 
tvirto tikėjimo, 
kuningas
ne kuriuos klausymus, koki isz
priežasties mano manymo gal 
ir ne teisingi, bet pakako man 
jie, idant paniekinezian ausine 
iszpažinti.

— Bet ponas esi kataliku? 
užklausė kunigas.

- Žinoma, — atsake karei-
— Žinomas daigias aplai- 

kiau gera ir dora auginimą ir 
pirma negu pasilikau kareiviu 
tankei atlikinėdavau iszpažin- 

Bet ta ka maeziau, skai- 
girdejau apie spavied- 

ne, atgrasino mane nog jos; 
pabaiga gali kunigas dasimis- 
linti.

— Labai gerai — atsake lai 
ningas. —Bet ponas neiszrodai 
ant tokio netikėlio kokiu save 
perstatai. Iszsispaviedok po
nas o tuojaus pamesi savo ne
tikėjimą?

— Bet be paaiszkinimo ne- 
Noreczia kad kunin

gas davestum man reikiila ti
kėjimo.

-- Iszsispaviedok tamista 
su tvirtu prižadėjimu pataisyti 
savo gyvenimą, tada teip kaip

VIS

ti.
’bziau ir

drystu.

Daktaras Robert B. Gray

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jalgu jumis bėga isz ausų 
ar randasi koki skausmai tai atšilau* 
kykite pas mane asabiszkal. 24 metai 
pasekmingo praktikavimo.

Port Carbon, Pa.211 Pike Street

Phone. Kensington 1106. W
) DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Prfemfmdį valandos' 2" iki 8 popiet. |
Nedėlioję 6 iki 7 vakare. |

1624 S. 4 St. Philadelphia I

tek
I

r t’A

i

i
'k ra I.U

i'j
'"i !-

M? «

If B U> J J UJU
-4 * —■ J Jk' 'L v " ” 1

1 '.M* f>1#’ ’ •# F' T H 1 '... rW ’■

SAULE 
^r- ’

NAUJAS IŠRADIMAS

f V - B • V
J • 9

Mat
I

MM
■I

Del PrakaituojanČiiį Kojų
Į* SK Prakaitavimasžti)o-
J W iAuskojų, tai yrą di- 

džiausiąs kankinimas 
^Nn>|^^hkaip dideliems teip ir 
^glIl^Mhriažiems. Didelis nc- 

smagumas yra iš ne

gaus sveikatai. Prakaituotos kojos taf 
pradžia visokių Žmogus ligų ir pavargi
mo viso kuno< Musų naujai išrastos gy. 
/I i./xlXo f vlmn tkt’hžk *

■■ M

skanaus kvapo kaip ir kenkentls žino-

pradžia visokių žmonas, ligų ir pavarai-t

duolės išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąš 
užtlkrinain jog nieko ne kenks Jūsų svei-' 
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke £il,
i . .

UR8US REMEOX 00
Distributer

.160 N. WELLS St.,

bu pr(siuntimu. Piningus nlųskite adresu:

Dep.P. CHIC^GO.ILL.
; l t

Į

tt!

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

p kinosi Varszavoje, stu
dijavo beglje 26 m. in- 

į vairias ligas vyru ir 
motoru, todcl jas nuo- | 
dugnini pažinsiu. Gydo 
užsinuodinima kraujo!*

ir silpnybes vyru, spuogus, niožejiinus
ligas tinimo, Invalidas ligas p'aelnan-

Atsl-ežias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkai, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Kolor kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedaliomis Iki 2-v. popiet
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliamsį
I

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

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir
• • % 1 .. , A .

pradedant bu-
sBita pata$^ti vienas isz ju depositoriu —Ątada ga 

vima kuri prigelbsti. Padaro, prieteli kuris gal but Jumis
4 / .......«

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Prea

reikalingas

D. F. Guiridū,Tress.D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz įt. Gavula

* P. C. Fenton T. G. Hornsbvt T. G. Hornsby

Vaidelota
• • ,H| «

t

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip

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

W; D. BoczkowskLCo. Mahanoy City, Pa.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!

I

prisiusime tą garbes vertą žiedą
Prekčs Šių žiedų yra sekančios:

r ?lk.

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

10 K Auksinis............ ...10.50

J

r
’ *"

ra
' i, 

i;

Tiems Lietuviams, kurių sudus, broliai ar šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke* 
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir yaguodone, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turčtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o mes Jums

■ H )
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Privalnte turėti Model Keystone Pecziu
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

“ siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

« • A *'* « a . ... _ _ - _ - _

ARABISZKOS ISTORIJOS
I . . .1 ■ ■ ----------- » ..... —

In trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe
szitu Knygų in visas szalis Amerikos ir visi kurie ap-

nlaikė szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones
.

150 PAVEIKSLU. — 150 PAVEIKSLŲ.
. UH I >»■ II I 'I < ' l‘ 1 . .................................................................■'"!li ■' J"'" '-1’ "

Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Viražais; Di-

r

14 K Auksinis....

Taipgi moterims ir vyrams yra labai, tinkamosSicsioti rpilkos,

asz tikėsi apie reikalu tikėji
mo.

— Kaip tai gali būti?
— Ot teip: kad tamista ne 

pasidarei netikėliu tiktai per 
liuosa gyvenimą, ne mislijei 
teip blogai apie tikėjimą pakol 
ne pasileidai ant klaidaus ke
lio.

Kareivis snsisarmatino, po 
valandai svarstymo mėtėsi ku- 
ningui ant kaklo ir tar:e

Tas yra szventa teisybe: 
kaip tai gali būti kad man pa
ežiam ta mislis neatėjo? Dabar 
spaviedotis negaliu, pasakysiu 
kuningui, kad atėjau czionais 
del to, padaryti jumis blede 
ir iszjuqkti jusu dvasiszka sto- 

Pakorok mane už ta ne- 
iszminti, būdamas vadovu, 
duodu kuningui žodi mano, 
kad ateisiu toje dienoje kuria 
paskyrsi.

Ir dalaike žodį, 
ta pirma žingsni ant kart nu
stojo visu netikiseziu ir lyg pa 
baigai savo amžio užlaikė tikė
jimą krikszczioniszka.

na.

L

būdamas

Padarius

DR. JOHN D. RILEY 
iŠ

>į Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, 
A Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu
I Ilgu. Vyru Ir motęres ligas.

j 200 E. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
i

i
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durnas Knygos. 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu. '

TIKTAI $2.00
Juos greit parsiduoda tod ei nelaukite ilgai bet prisiu- 

dkite mums $2.00 o Knyga b us jumis tuojaus iszsiusta.
Mes užmokame nusiuntim o kasztus. Mes tikrai gva- 

rahtinam kad ir jumis patik s.
W. D. B0CZK0WSKI-C0., MAHANOY CITY, PA

i

SVEIKATA 1
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X Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikata

*♦XX
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1 t
turi kelisii VE IK AT A

||p szimtus visokiu Pavei
kslu apie žmogaus kūno su
dėjimą. Apraszomi invai- 
riausi apsireiszkiinai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa-

, i,. 1 ■■„i ? 11 ' ' ! ! 1 i 'i

mokinama, kaip žmogui 
apsisaugoti nuo
Ligų. Tokios knygos 
lietuviu kalboj dar nebiivo.

339 Pusi. Preke $2.00
Puike apdaryta Audpkliuiais Virszais

visokiu .
/»

‘ U T'
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F
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h

Didumas 
Prisi viski te 

mums $2.00 o knyga biis jumis iuojaus iszsiusta 
Mes užmokame nusiuntimb kasztus.

W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City,
L, f '

M 1 ' '

knygos Bįx9į Coliu. 389 Puslapiu.

*< ‘
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paveikslas kareivio kepurės, su viena, <c;icm ar trim žvaigždutėm, 
prekė 35c. už kožną.

Siųskite, užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Wells Street, ? Dep. 60
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Capitol 8tock S125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra ^Procentą ant audtn 
Pinigu. Procentą prldedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
a u musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pros. — F. NOONAK,VIee-Freiu 

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet. 

Bubėtomis, 9 ryte lig 12. ,
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 

dalyje ir Anglišktii-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygon. 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 

įsi kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
ia darai moroko skuros apdaruose. 
■ Kaina tiktai $8.OO. '•
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Siunčiant pinigus adresuokite:

S. F>. TANlS
736-738 W. 18th St. CHICAGO, ILL.
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skyrius- randui nn.vadoviste 
lauš Vara Bliaus valdteko Notar
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
"...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIjECUNAS Ir KOMPANIJA

ll

12th. and Canon St, S.S. • Pittiburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banką talpinusi savam budinke kurio verte teneša apie 
1150,000 ir vartoja sseme laike apie milųona dolieriu 
ir randasi po kontrole Vaistuos Pennsylvauioa Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Biuncria Pinigus 
in visas d&lis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaacaiu

- ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube- 
f Ainis skyrius-, randaai vadoviste gerai žinomo į 
U Karaliaus Varawiaus valdiaako Notary u«so. J




