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Isz Amerikos
Mylimoji buvo ponia namo, o 

pati turėjo dirbti kuknioje.
Clinton, N. Y.— Ana diena 

aplaike persiskyrimą
Maguire nuo savo vyro kapito
no Maguirio už tai 
vyras parsivežė

Nu-

Alicije

kad josios
mylemasan 

namon su kuria glamonėjosi ir 
davė geriausius kambarius na
mie, o savo paežiai paliepė 
dirbti ir gulėti kuknioje. Kada 
pasipricszino vyrui priesz toki 
nedora pasielgimą, tai 
guzuko, jog gali būti dėkinga 
jog josios neiszmetc laukan. -- 
Da apie tokia moteria 
dėjau, idant kita užimtu josios 
vieta po taja paezia pastogių, o 
gal Maguiriene ne turėjo po 
ranka gero koezelo.

savo

vyras
T

negir-

Milijonai svaru maisto 
supuva kas metas.

Chicago.— Du įpili jonai sva
ru visokio maisto atgabenta in 
czionais isz kitur supusta kas 
metas, tame priežastis, jog ge
ležiu kolei yra labai apsileidia 
pristatymo tojo 
skirtas vietas^
vagonosia supuvo 
312.068. svarui 63,J}33,| •

maisto in pa-
Praejta meta

ir sugedo

ISZPANIJOS KARALIUS IR KARALIENE.

Mgr.
Hl|ik Mltor , __________

ISZ VISU SZALIU

w. ir noczxow 
F. W. BOCZKOIVI
.. .  y— » y "O...;
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Kuningelis prisisavino $50,- 
000, randasi kalėjimo.

Minneapolis, Minn. — 
skriaudęs savo parapijomis ir
parapija ant 50 tukstaneziu do 
leriu prabaszczius slavoku pa
rapijos T. J. Hrachowski likos 
uždarytas ’krtlejime Seattle isz 
kur bus pargrtbentas ant teis
mo. Tasai kuningelis susirin-Tasai kuningelis susirin
ko daugeli piningu nuo para
pijom! ir nemokėjo bažnytines 
skolos, o surinkias 
pabėgo in Seattle, 
moteres buvo paemias 630 do
leriu, kurios sudėjo pas ku- 
ninga.
ka neteko piningu randasi keli 
szimtai.

piningus
Nuo tūlos

kurios sudėjo pas 
Panasziu parapijom!

gimė in
Isz

Daug vaiku gema aklu.
Washington. Ameri-

koniszka Raudonojo Kryžiaus 
kamisije kuri randasi Lenki
joj, susekė, kad ten nepapras
tai daug aklu vaiku
paskutinius tris motus, 
pradžios manoma, buk tai nau
ja kariszka liga, bet tolinus pa
sirodo, kacl priežaštis tame yra 
ka’d neszezios motinos gyveno 
pusbadžiai ir tas atsiliepė ant 
kudykiu.
50 centu už nukįrpima plauku.

Albany, iL JLr- Czionaitinei
C* * al. 51 .. ą ->r*- -

svaru svatu Žu-' barbena? nbarYma po 50

369,-vu, 85,000 svaru
912 svani maisto 
19,572 svaru kiausziniu.

Negalima stebėtis, jog mais
tas brangsta, jeigu tiek jojo 

o spekulantai mais- 
par-

centu už nnkirpima plauku.vaisiu,
bleszinesia, |Žfaonis pradėjo! augint ilgus

sunaikina, 
tui duoda supūti no kaip 
duoti pigiau del žmonių.

Tai tau palicijantas.
Chicago.— Palicijantas Ed- 

wardas Coughlin, atsigulęs ant 
žoles South parko užmigo gar- 

Kas tokis mieganeziam
palicijantui numovė czeveri- 
kus ir nuėjo tolinus nepadeka- 
vojas už dovana.— Gal tenai- 

visi
kaip Coughlinas, nes Czikage 
paliemonai
apie savo dinstus.

džei.

tinei palicijantai tokie

mažai rūpinasi

Vaikai nuo 19 metu, tarnaus 
kariumeneje 3 menesius!

Washington, D. C.—
i

Neuž- 
ilgio kongresas invykdys nau
jas tiesas, kurios privers jau
nus vyrus turinezius 19 metu

vos savo sūneli. •
/ '.ui

plaukus ir bus tikrais westu 
“kauboisai.” <
Pririszo su lenciūgais prie lo

ti

Bloomsburg, Ta.—: Antanu
kas Macziuni, 10 metu senumo, 
likos surastas <per kaimynus 
pririsztas prie lovos su lenciu-, 
gaiš per dvi dienas ir dvi nak
tis. Ana diena tasai vaikas 
gulėjo plityniezioje per penkes 
dienas idant mpsisaugot nuo 
musžio kuri jam tėvas prižadė
jo. Vaikas Tikos atyduotas in 
narna prlįlnii’dOs.

Sumiszimas angle kasiu.
Bellaire, Ohio. — 

szimts szerifu likos paszaukta 
in Fort. Pitt kasyklas apmal- 
szyti straikierius kurie užklu
po ant ejnancziu in darbu, ang

Szerifas Osborn pa
liepė pagialbin inkams 
in straikierius jeigu 
ant juju.
tatoria pakurstė

Ana diena tasai

lekasiu.

Dvide-

szauti 
užkluptu 

Darbininkiszki ag: * 
darbininkus

tarnauti priverstinai kariume-f idant reikalautu dydeliįį pake-
neje per tris menesius, po tam, 
jeigu butu reikalas, tarnauti; 
da du metus, o laike kares bu-|

I

’Sztai naujausi paveikslai Iszpanijos karaliaus ir karalienes.’Sztai naujausi paveikslai Iszpanijos karaliaus ir karalienes. Noriais Iszpanije Tu
rėjo gana ergelio laike kares, bet karalius Alfonsas užlaiko paredka visame ir iszejo isz 
to viso .ergelio pasekmingai. *

ISZROSIJOŠ w. _ 1 
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su lenku J<areivijomis,
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oro

Asztuoni 
iszkylo

Lietuvos labo
f

-.... . .....;

LENKU KARIUMENIA LAI
KO LIETUVOS ŽEME 

NEPAISYDAMOS 
TALKININKU.

, -žinia, 
daduota, liepos 27 d., pranesze 
apie ginkluota susirėmimą li
nija keturiu dę^ppįp pj/onkiU 
myliu ilgio ,-,'7-4 į 

Tolesnio In'aujd1 liejimas yra 
neiszvengiamas,

71.

jei Ketpnbi

Anglikai bombardavo isz 
Kronsztada.

Hirtsingforsas.—
anglišzki areoplanui 
nuo Baltųjų mariu ir bombar
davo bolszevikiszkus laivus 
KronSztade per valanda laiko. 

% »

Bolszevikai atsake jiems isz 
armottl ,bot anglikai 
trauke, pakol nepadaro 
nisžkaS bledes.

neatsi- 
milži-

Baisi hkerdyne žydu Odessoje.
Odessa. — Kareiviai po va- 

dovysta generolo Gregorievo J 

iszpildo baisei skerdynes žydu 
ezipnais. Kareiviai apsiaubė 
visa dali miesto*kur gyveno pa 
tys žydai, isz kur niekas nega
lėjo iszbegti ir prasidėjo kru
viną ‘ skerdynių per ketures 

. Badai apie deszimtsdiehaė, . Badai apie deszimts 
tukstaneziu žydu iszskerdyta, 

į ‘ ? I t ■* * 1

terp kuriu * radosi daugiausia 
moteritf ir vaiku. ' -v

25,000 doleriu už Villiaus 
♦galva.

El Paso, Tex.— Gubernato
rius valsczio 
drius Ortiz, 
duos 25 tukstanezius 
tam, kuris suyrris Villiu 
ar numirusi.
Villiaus pasekėjas, kuris pasi- 
godes ant tiek pihingu ir pri
statys Villiaus kaili in rankas 
gubernatoriaus.

h

Chihuahua An- 
apgarsino, 

doleriu 
i gyva 

Gal atsiras

buk

Tik 8,000 Amerikonu pasiliks 
prie Reno.

Koblencuza, Vokietija.— Pa 
gal amerikoniszko kariszko 
sztabo, tai prie upes Reno, pa^ 
siliks tiktai asztuoni tuksian- 
czei amerikoniszku kareiviu

Apie 20 Sept, visi ka
reiviai bus isztraukti isz tosios 
aplinkines.

tenais.
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Su lyg autoriteto duoto Ka

res Rizikos Apsaugos Akto, 
Skyriuje 13, yra iszleisti regu
liacija:

(D Kada žmogus paemes ap
sauga sulyg iszlygu Kares Ri
zikos Apsaugos Akto, atsitrau
kia isz militariszkos ar jurei- 
visezkos tarnystes del priežasz 
ežiu kurios nepertraukia apsau 
gos tesimos, mėnesines mokes
nis kurias jeigu jis butu pasili
kęs tarnystėje butu reikeje mo
kėti paskutine diena menesio 
kuriame jis pasiliuosavo dabar 
reikes mokėti 
kiekvieno menesio skaitant 
nuo dienos jo pasiliuosavimo. 
Mokesnis moka pirma diena 
menesio, galiama mokėti kuria 
nors kita diena ir tuo žvilgsniu 
mokėjimo laikas bus pratęstas. 
Jeigu mokesnis dar nebus už
mokėta pasibaigus 
laikui, 
baigs.

Kiekviename atsitikime kur 
sugražinama visa arba dalis 
nupuolusios ar užsibaigusios 
apsaugos* galima iszpildyti ap
likacija, ant kurios pasiraszius 
reikia palikti Kares Rizikos 
Apsaugos Biure, ir tokiu budu • 
atsinaujins mokesnis sugražin
tos apsaugos ant vieno mene
sio, ir taippat mažiausiai vieno 
menesio mokesnis sugražintos 
apsaugos. Atsitikimuose* kur 
turintis apsauga norėtu per
mainyti savo nupuolusia apsau 
ga jis turi uždėti savo mokesni 
ant vieno menesioant tiek kiek,, 
jis mano apsauga sugražinti 
arba permainyti ir teippat in- \ 
mokėti pirma mokesni permai
nytos ąpsaugos.

(3) Nupuolusia ar 
gusia apsauga galiama sugra
žinti begyje 18 menesiu nuo pa 
liuosavimo laiko, bet tiktai su 
ta iszlyga, kad turintis apsau
ga yra sveikas taip, kaip buvo 
pasiliuosuodamas arba kada 
užšibaige pratęstasis mokesniu ■ 
laikas, žiūrint kuris yra vėles
nis, ir taip pažymėti savo apli- ’• 
kacijoje, tokiu budu apsauga i 
sugražinama po 18 menesiu* 
nuo paliuosavimo, jeigu toki 
apsauga nėra i 
giau, neg metus, 
ežioms iszlygoms:

(a) Begyje trijų menesiu po 
pirmojo pratęstojo mokėjimo - ’ 
laiko, jeigu turintis apsauga. 
yra sveikas taip kaip buvo už
sibaigiant pratęstam laikui jei 
jis teip pažymi savo aplikaci-

. joje.
(b) Laike vienuolikos mene-* 

siu po pirmo pratęsto mokėji
mo laiko jeigu turintis apsau
ga yra sveikas*taip -kaip buvo 
užsibaigiant pratęstam laikui 
ir jei su tuom priduoda forma- 
liszka raportą gero gydytojaus 
parodant teisingumą virszmi- 
netu dalku taip kad patenkin-

pirma diena 
menesio

paskirtam
•apsauga nupuls ir užsi-

V • 1 • *užsibaigusios

Atitikimuose* kur

*;
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$50,000 už bilietą keliones in 
Brazilije.

London.— Pirmutinis pasa- 
žierinis 'batonas kuris iszleks 
isz Anglijos in Brazilije atej- 
naneziam monesijė ‘pagyros
savim kęliš pąšažierius, kurie 
apreiszke norą lėkimu in te
nais. Už kelione kdžnhs isz pa 
sažięriu mokes po 50 tukstan- 
czįu doleriu, ten ir adgal.
lione atsibus per rytynia Afri
ka.

• ‘ 4' ”1 •
įSukapojo ir’ paskandino boL

' ^žeVikiszka sznipa.
Stokholm.— 

laiko dingo czionais isz 
rusiszkuju isžtrehltuju dakta
ras Ardasievas, kuris buvo re
daktorium rusisžko laikrasz- 
czio Moskvoje, o kuris drauge 
su isztremtojais pabėgo in 
Stokholmą ir gyveno terp juju.

Badai Ardasievas buvo Le- 
ir daneszinejo 

įpie isztremtuosius ir juju li
kusias szeimynas kurios pri- 
gialbejo jiems pabėgti isz Ro- 
sijos.
jo apie juosius valdžei, o 
suszaudinejo likusias gimines 
už prigialbejima jiems pabėg
ti.

Dabar tik dažinota, buk dvi 
Imoteres ir kokis tai vyras isz- 
veže Ardasieva in Bolstana ku 
ris likos nusprenstas per slap
ta siida ant mirties. Tasai ju
doszius likos sukapotas ant 
szmoteliu, indetas in maisza ir 
paskandytas artimam ežere.

;' A U.U

*

apsauga sugražinti
>

t ':i'I
J*.

1
užsibai-Taryba nevalios priversti Len-j 

kijos klausyti savo prisako. !
Lenkai ojna ant Sere javo, ’ 

Aly to ir Daugu.
Lietuviszka 
aplaike te- 

isz Lietuvos kurie

iii

Nuo kokio tai 
tarpo

New York* — Kablegrama, 
Lietnv. Tautines Tarybos ap
turėta sžiadien nuo jos atstovo 
Paryžiuje, sako, kad Lietuvos 
ministeriu pirmininkas p. Szle- 
ževiezius, pasiuntė isz Kauno 
szitokia telegrama Talkininku 
Vyriausiai Tarybai Paryžiuje:

Kabelyje isz Paryžiaus sako 
ma, kad vokiecziai isztikruju 
jau evakavo Kauna ir visa ry
tine Lietuviu, ir kad, apleisda
mi Kauna, jie sudegino savo 
kazamies ir vieku paėmė ir isz- 
gabeuo Vokietijon dvideszimts 
vagonu maistu- daigtu ir galvi
ju, * inskaitant keturis vagonus 
Amerikos miltu ir du tirsztin- 
.. pieno. .

Žinios,; Liet. Taut. Tary-| 
bos apturėtos isz Lietuvos ir 
Paryžiaus (paskutinėmis kelio
mis savaitėmis, rodo, jog Len
kija veda systematine Lietu
vos pavergimo ir prijungimo 
kova, nežiūrėdama aiszkiu pa
liepimu isz puses Talkininku 
galybių, isz kuriu Lenkija lau- 
kia pripažinimo. <

to pieno.

New York. —
Tautiszka Taryba 
legramus 
skelbia sekaneziai:

“Lenku armije užėjo in už
pakali Lietuviu armijos 
kariavo su

kuriI

z1

JIii1 ’I 'll! I
111

lįil
1 ii 
M i
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bolszevikai s terp | ; 
Utenos ir Aluksztos, užklupda-l 
mi ant Lietuviu kurie buvo I, 
priverstais trauktis adgal. Pro 
mieris Sležoviczius 
telegrama pas Clemenceau, I 
Lloyd George ir Focha, mels
damas juju idant priverstu 
yokieczius ant atszaukimo sa
vo kariumenes isz Lietuvos it 
palieptu Lenkams trauktis ant 
savo rubežiaus. - l t x 

Lietuvoje apimtoje sząlysia 
per Lenkus artimojo Vilniaus, 
Aszmenos, Trakiu ir Vydziu 
buvo laikomi susirinkimai už
protestuodami pricszais Lenku 

teisingu- uedorybias ir bjauru pasielgi- 
I

pino sznipas,
nupuolus dau

sų sekart-
t .»>i

r
t

nusiunte . Ardasievas daneszine- 
toji i

i

"it'III
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valandas
Straikieriai užklupo

limo mokesties ir 6 
darbo.
daugeli anglekasiu kurie ėjo 

, Padėjimas yra 
pralieji- 

3.| u

k

tu pirmiausia szaukemi kaipo’ jn kasyklas.
pavojingas ir tikysi 
mo kraujo.
Arcsztavos visus spekulantus 

‘ ' ^maisto.
Washington, D. C. — Val-

_________ y...4.

tinkamiausi kareiviai.
budu valdže surinktu apie 600’ 
tukstaneziu jaunu vaikinu kas 
metas ant kariumeniszkos tar
nystes.

rrTokiu

Tabakas pabrangs — cigarai t 
po 15 centu, ,

Philadelphia. — Tabako' 
krautuves apgarsino, buk ne-* 
užilgio tabakas pabrangs dvi
gubai. Jau dabar pradeda 
pardavinet cigarus po 15 cen
tu kuriuos pirmiau parduoda
vo po 5 centus. Paperosai ir 
tabakas

Jau dabar

po 5 centus.
del tukimo teip-gi 

ženklyvai pabrangs,, 4^ 4 <-

dže initare K’anecz sumažyt pre 
kės ant ^irfbkiU maistu ir da
bar kėtfria'4hresztavot didžiau
sius spbkulhritus maisto kaip: 
Armor a', Swift* Wilson, Morris 
ir Cudahy. 'Pirmiausias aresz-
tas atsibuvo’ titliburge, kur de 
tekti vai dtėsziavojo cukraus 
spekulanta, kuris pardavinėjo 
cukru po 14 
holesalė.
tirynes apie tuosius 
niuju»taVOru vagius 
Amerika,♦ i*

Arėsztavojo

centu už 
' -Valdžios

M

i švara
agentai

< i valgo- 
po visa

Bolszevikai atmusze allijentu 
užklupima. ,j , <

Vladivostok.— Allijentai no 
redami užymt Onega (ant žie
minio frunto) Jlikos atmuszti
per bolszevikus po karsztam 
musziuį kiltis tęsęsi per 16, va
landų. * Vienas isz allijentu 
likos uždegtas nuo bolszevi- 
kiszkošąrtilcrijos.
I' Ukrajfnišzka raudonoji gvar 
dija Užeina Aleszka.

’V * I i '"

SoViatu kongresas kuris atsi 
buvo Nižnije Novgorode, nuta
rė uždaryti yisus kliosztorius 
p zokonibkus nusiunsti prie vi
sokiu darbu in užpakali kariu
menes.

....... . .

SKAITYKITE “SAULE”

Atsižvelgdama in
ma Lietuviu, žmonių reikalavi-lma su moterimis.
mū pripažinimo kaipo nepri- 7 '
klausomos tautos ir atsiliepda-|anį lietuviszko vaisko prie Mo-

mus apgynitno nuo tolesnio len

Lenku kavalerijo užklupo

ma in Lietuvos valdžios praszy 
l 

ku karęiyiju veržimosi tikro-

ryba nuvedė demorkacino lipi-1 ir Daugiu.

$5,000 už generolo Focho 
kepuria.

London.-— Mieste Savoy in^l- 
Sulyg žiniopiis aptnre-lužilgio atsibus licitaoije ant ku 

■|rios parsiduos kepure generolo 
Focho, kuris jiaja nesziojo lai- 

. Už tą
ją kepurių ketina užmokėti 

piiesi, atsisako pasitraukti. Lio I penkis tukstanezius 
tuviu kariumone jdu susikirto tas kuris jiaja nupirks, įnį . t ,■ 

i

reczu ir dabar kuopina daug 
vaisko ant abieju szaliu Nemu- 

jori Lietuvon, Talkininku Ta-1 no ir ojna ant Serejevo, Ąlyto

ja tarp Lietuvos ir Lenkijos ir
Uždraudė lenkams ja pereiti 
iki Tautu Lygos • Taryba for-
malįai neiszaisz ^viso to klausi
mo. I
tomis isz užsienio lenkai toly^
džo pereįdinojo ta linija ir uže 
me kelis svarbius Aiiestus Lie-į . 
tavojo priskaitant/sostihc Vii- co uiusziu prie Marno. 
niu ir dabinę atvirai prieszinda- K

doleriu
'•* ■ **

+V

Taji surasza iszpildo rusisz^ Kates Rizikos Apsaugos Biu
ki inteligentai kuriu vadas bu
vo ženklyvas kazokas. Po pa
darymui kratos kambariosia 
tojo sznipo surasta asztuonis 
tukstanezius kroneriu kurios

7 Įaplaike nuo Lenino kaip gro- 
Imatos parode. ‘

Badai tashi judoszius prikal
binėjo isztremtuosius ant suor- 
ganizavojimo bandos razbai- 
ninku idant apiplesztu kėlės 
bankas Stbkholmia, bet jojo už 
manymas likos ižduotas per 
jojo tania, kuriam buvo iszmu- 
iszes kelis dantis. i

SKAITYKITE “SAULE”

ro Direktorių.
dį

SI
lilnl

Milijonai vaiku alkani, tėvai 
negali uždirbti ant maisto.

______ 1
Washington, D. C. — Vaiku 

biuras darbo departinente pas-
Va 1st i jose 

nuo trijų ligi szesziu milijonu 
vaiku neturi užtektinai maisto. 
Tėvai uždirba mažai, gi mais
tas teip brangus, kad milijonai 
vaiku nedavalgo ir nyksta.

Be to* tas pat biuras pažymi, 
kad sziandie tukstaneziai szei- 
mynu negali prasimaitinti del

r
lI j

kelbe, kad Su v.

maisto brangumo.

| SKAITYKITE “SAULE”
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KAS GIRDĖT
Nekuriu laikraszczei pranc- 

sza, kad da vis negalima siaus
ti gromatu i'n Lietuva, 
jau nuo seninu
siunsta gromatas in Lietuva ir 
visi daejo.

Apie taji

Bet
isz Najorko

dalyka isztyrino- 
jome nuo pacztoriaus pranesz- 
dami jam, kad vyriausias pacz 
tas pranesze, kad gromatas in 

jau galima siunsti.
ne

juju vaikai.
savo užmetinojimds ponia Hed 
ger pristato davadus ir vardus 
nuskriaugtųąii atdjviu. '

Ant galo pridūrė, kiek tai 
atojviai padaro gero Ameri- 
kui ir ragino 'Visus Ameriko
nus, idant pasirodytu tikrais 
Amerikonais ir butu gerade? 
jingais debatojviu, mes tik to
kiu budu prisirisz prie savos 
ir padarys isz juju isztikimais 
amerikoniszkais ukesais.

Patvirtindami

c’l Y| r

Ant galy i^fiduro,

darbais tautos rodžius nema
tomas, bet sztaiH Liepos pasi
rodo kad ton osuma neiszpasa* 
kytai gabiu lietuviu, kąd jie sų 

ir suspėjo sutaisyti

1

LAISZK AI ISZ LIETUVOS. ti. ____
Miszoikicne Izidoricne mirė,

Sziomis dienomis p. Jonas
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Lietuva 
Paeztoris paaiszkino kad 
visi pacztoriai aplaiko taji pa
vėlini ma isz Washingtono.

Matomai generaliszkas pacz 
toris susivėlino su iszsiuntimo 
tuju 
norėdamas dažinoti, kokios 
vietos Lietuvoje jau yra pilno
je Lietuvos valdžios kontrolė
je, kad pilnai žinoti ir pranesz- 
ti visiems paeztams in kokias 
vietas gromatos galima siaus
ti.

Tai-gi, tasai klausymas jau 
buna iszrisztas ir dabar jau 
galima tiesiai siausti gromatas 
in Lietuva, kaip tiktai visi 
paežiai aplaikys apie tai žinia.

pavelinimu, 
dažinoti,

pirmiausia

viesulą Vokie- 
karaliszkas 
aplaikyda-

99

Rovoliucijos 
t i joj nuszlove 
gent kartos, kurios 
vo isz valdžios milžiniszkas al
gas pagal markes kaip seka: 
Vilhelmas ... 
Bavarijos karalius . 
Saksoni jos karalius
Virtenbergo karalius 2,400,000 

... 1,796,128 
1,650,000

... 21,200,000
6,685,734
4,000,456

1.020,000
. 1,025,000

mažes-

Badeno kuning.
Oldenburgo kuning.
Besijos kuning.

Weimar..............
Brunsviko kuning.

Priskaitant prie to, 
nius karaliukus ir kuningaiksz 
ežius, tai viso aplaikydavo ant 
meto keturesdeszimts 
ir puse milijonu markiu, 
riuos tureio sudėti žmonis.

vienas 
ku-

Ameri- 
atej- 
pasi-

susipras
europiszki 

czionais 
milžiniszkas skaitlis

Neužilgio 
konai del ko 
viai nemislina 
likti, nes
rengėsi sugryžti in savo tevisz- 

Priežaste tame geriausia 
dr. Karolina Hed

ger isz Chicagos laikytoje pra
kalboje: buk szipkorcziu agen- 

pri kalbinėjo
ant iszkeliavimo in 

’Amerika, prižadėdami, jog juo 
sius czionais lauke auksas ant 
ulycziu, nes nėra kam jin pa- 

Užsitikcda-
' mi tokiam melagiui, keliauna

kės. 
iszaiszkina

tai 
žmonis

Europoje,

kelti nuo žemes.

lauke juosius
• sveikinimas.

Lietuviai socialistai buvusi 
“Sandaroje”
Amerikos socialistu partijos 
dekretą praszalįnimo isz tųrpo 
socialistu organizacijos Ame
rikoje, dar numėto socializmo 
klausymu in szali, ir pradeda 
ant kito szono verstis t. y. būti 
jau komunistais.

Turbut dabar jau neskam
bins socializmu, bet komuniz
mo dirvų jums pradėt kartot ir 
koki vaisiu iszduos dirva 
munizmo,
Mat lietuviu senoviszki prie
žodžiai visur mus susitinku — 
“Kas per daug, tai szelauk. 
Teip atsitiko su lietuviais so
cialistais.

Isz socializmo klausymu, ne 
viskas yru bloga, bet kad so
cializmo pasėkėjai eina keliais 
isz dalies ne tam darbininkisz- 
kam klausymui tinkamais, to
dėl, niekai dalykai suėda, 
tarpina gerus norus ir 
viskas niekais.

susilaukė nuo

ko
tai duosis matyt.

mislijo 
prie parodos Washingtono J tor 
k i lietuviu ten skyrių ir Paro
doje labai atsižymėjo kad apie 
tai laikraszcziuoso skaitant, 
žmogus skaitai ir da nori skai
tyt.

Baltimores Lietuviu Choro 
gražios sutaikintais gerais bal
sais dainos, sako dzugino nik 
ne. Choras buvo vedamas p. 
J! Czlžaiišlęo. < 1 j

j Reik suprast, krid Vadovhfų 
jąnt p.’ J: Czižauskili ta viską 
vbike lietuviu jaunimas,1 o ge
rtu isz mokt ir viską iszpildiht 
reikėjo paiicszt nemažai dai^bo 
p. J. Czižauskui ir jo visanj 
chorui. ' ;

Kate myli akyvus išz mus 
gyvenimo apsirciszkirrius,tai 
visa ta aprašzyma parūpinta 
iri laikraszczius ‘’p. Gausztvino 
turėtu' iszsikirpes laikytis at- 
įhincziai, nes nevisada toki ap- 
vaiksžcziojimai ir pasisekimai 
invyksta.

Budoniš Chicagoje apturėjo 
laiszka nuo savo- brolio Anta
no išz Kutenu sodžiaus, Uk-

J ...... . » Laiszka
del jo indpmumo žemiau, talpi-

Kurenai ’ Vi—28—19

merges apskriezio.
Uk-

Toliau mirė Muraszkiene, 
o 

Miszeikis vode Jankauskike 
isz Milasžiu. Sakaluškis Juo
zas pasikorė. Abudu Urbonai 
mirė, Puteikiene Ona mirė, 
Stribike Ona isz Palabauksz- 
cziu mirė. O dabar mes tėve
liai tebesame toj pat vietoj, 
kur palikote. Kur Budvikis

’Mielas brolau Jonai! Svoikir buvo nupirkęs karve, tai tebe- 
__ ____ _____ ____________ r ‘ > ‘Buvo pavogė du kar- 
kad pas mus tėvynėje tikru1 tu, ale atradome ir vagis nut-
nų jus ir trumpai iszreiksziu, turime. Buvo pavogė du kar

Mušu tevy-aszaru pakalne. Mušu tėvy
nei visko teko pergyventi. Ži
nai brolau; kokia\biiisinybe -Inu

verome. Zebre pardavėme ga
me 400 rubliu, 
pievų nusisamdome.

su
einu

Lietuvos upe Nemuną, talki
ninkai kad padaro terptautino 
upe, tuopii nesuprantama'.del- 
ko teip padare, ir nors protes
tavo lietuvai vienokei nieką 
negelbėjo.

Lenkijos didžiausia upe Vis-, 
la tokia pat talkininkai pada
re, ir lenku protestai, nieką ne-

Lenkui plaeziai už 
ir sako “esame

gelbėjo.
tai rugoja, ir sako “ 
skaudžiai nuskriaust/, bet ųnt 
taikos iszlygu pasiraszyt rei
kėjo nes kito iszejimo nebu
vo. ’f ;

Isz Cambridge, Mass, kores
pondentas raszo: *(Sandarojf f 
kad ten klebonas kalbaus per 
pamokslą, jogei kur esans Dr. 
Szliupas, tai jie negali jokiu 
budu prisidėti.
Szliupo tas klinikas bijosi nei 
baidykles. Kasžm kaip butu; 
kad kur ligoni Dr. Szliupas gy
dytu, o ligonis szauktusi kuni
gą, ar Cambridges kun. pas 
ligoni eitu be baimes 
sai gal neeitu!....

Sandaroj

Tai-gi Dr,

arba vi-

Kas rengėsi važiuot Lietu
von, tai apsišaugokit idant ne- 
apsigautumet.
dienomis vienas žmogelis stip
rus žemaitis pribuvo in Now 
Yorka not isz W. Virginijos 
su visa savo szoimyna važiuoti

Sztai sziomis

Ant galo

valgio ir ir dabar kaip senovėje, szipkor 
te nusipirkia ir važiuodavo 
isz Amerikos szalin, bet kad da 

f( ' y ’ t ? i

in Amerika tukstaneziais. Tuo 
jaus po pribuvimui iii Najorka 

nemalonus pa- 
Niekas tokeis

atcjveis nesirūpina ir tankui 
puola jieje aukos visokiu ne- 
savžiniszku žmonių.
aplaiko szioki toki užsiėmimą, in Lietuva; mat mislita jo kad 
atsako sau geresnio
darbužiu ir ant galo suezedina 
sziek tiek piningo. Ant kož- 
no žingsnio atojviai ‘janczia^Įbar teip nėra, tai žmogelis at- 
jog yra czionais svetimže- 
miais; Amerikonai yra specia? 
listais ant pravardžiavimu ir 
iszjuokimo isz tujų, 
supranta angliszkos
Moteres, jeigu yra patogios, o 
pribuna vienos, papuola in na
gus ktipeziu gyvojo tavoro ku
rie pristato jiais in namus pa
leistuviu.

Fsztrukti isz nagu tuju 
naudojamos prie

kurie ne
kalbos.

Kitos, kurioms pa-
siseka
szetonu, yra
niekiausiu darbu, o tankai to
kios moteres yra

•r

ir mokytos.
v

yra czionais iszjuokiami, bet ir
' • ** - 4 *< j

inteligentes
No tik atcjvial

miszkiu nematė, kentėjome ir 
laukėme. Pagaliau lenku vai 
džios atstovas susitarė su Ame 

»’ 1 ' ( I' 1 J

rikos pasiuntiniu, Uurasze Be
laisvius isz’ Lietuvos, Bielaru- 

Vokiecziu 
valdžia nesi prie,szįno atiduoti 
lenkams nolaisviųs,

Pagaliau lenku vai

sijos ir Latvijos.

lenkams nolaisviųs, nors buvo 
begalo reikalingi lauku darbi
ninkai, ir iszgabeno trauki
niais CzenstakavoS link ir Var- 
szuvon.

Varszuvoj barakuose kentė
jome pusbadžiai ir didžiausio- 

Vis lenkai 
prikalbinėjo stoti ju kariuome- 

Liotuviams paklausus

Ganyklu ir je neszvarybeje.
Mes per

ti kares belaisviu Vokietijoje, kare nenubadejomo. ale praba-
; Asz ilgai iszbiivau Vokietijoj gotejome. Turime biski pinigu

Lietuvos valdžia dar užpir
kusi ntiri Suvienytu Valstijų 
Amerikos kareiviszkas drapa
nas, kada‘aprodys savo armi
jos kareivius, tai Lietuvos ka
reiviai matys, kad Suvienytu 
V. armijos drabužiai tai ar- 
žuoliniai, drūti ir ne toki kaip 
kada buvo Maskolijos rudines.

i

'pi ni,| j ’ V ;•

Mansius, Lietuvos žmones 
protestonai, girdėdami Ame
rikos fanatiku atsineszima 
link protestonu kaipo neka- 
taliku, gali bijotis bicziuliuo- 
tis su lietuviais Lietuvos ka
talikais, ale negalimas daig? 
tas kad Lietuvoje dar toki fa
natikai butu negu Valdimoro 
prieszas. — S. K.

;•'! ’ d'

fanatiku

t
J < Į > Ii i

Pęnųsylvanijos Valstijos Lie
tuviu Seimas.

' l p < b • . • 11 1 i *

Rugs. 1 d. Mahanoy City,

ma! Duok Dieve, kad bolszevį- 
kai daugiau negryžtu.
kai ežia beveik visai užsėti, nefe

Lari-

žhnones stengiasi geriau žemei 
atiduoti ir tuo budu iszsigelbs- 
ti nuo bolszeviku rekvizicijų.

VIRBALIS, — Vilkaviszkio 
apskr.,

Sziomis dienomis insteige
. Virbalyje, lietuviu komendan- 

-Per pora dienu pasiror 
kur kas darbsztesne esą, 

Daug

kaipo kariszkas belaisvis. Vo- 
kioeziams vienas tikras vardas

jie žvėrys. Bet apie tai ne*jie Žvėrys.
rašzysiu.

Birželio 20 d. sziu metu su-
1 ‘ " i ■ ■ * ‘ J'

gryžuu isz Vokiecziu belaisves 
in savo Kūrenus. Bet isz Kū
renu tai tik vienas Vardas be
likęs. Vieni. gyVena grio
viuose’ skiepuose, kiti ir tu ne
turi, viskas iszdeginttt, iszardy 
ta. I

Bet isz Ku-

Vieni f gyVena

Savo teviszkeje radau 
tik du bežu staezins ir žaliuo- 
janezius, kurie manyje iszszau- 
ke daug aszaru. Aplink grio* 
viai. ^Negalima vi

Aplink grio* 
vietos nei pa

žinti. Radau savo sunu ir duk
terį visu apleistus panaszius in
giltines. Mano moteris ir uosz- 
vis riedaturojo ir .pasimirė, o 
vaikai buvo pas ųoszviusi yos 
gyvi Laukai nedirbti nėra gy
vuliu nei padaru.

Atsibeldė bolszevikai ir pa
sidarė neiszpasakyta brange
nybe. Prie bolszeviku pūdas 
rugiu buvo daejcs iki 150 rub
liu, o karve, paprasta karve le- 

l ■ . " 4 • a « ® r 'd . * •

vaikai buvo pas ųoszviusi

nybe.
1 m

szavo tarpe trijų ir keturiu tuk 
staneziu rubliu. Paprastasrubliu.

pasidėjo, 
brangu, 
purus.

Pas mus viskas ] 
Pirkome avižų 4 ' 

Užmokėjome 100 rub-
- r*rliu. Rugiu purs 70 rubliu, ro- 

pųcziu purs 18 rubliu, muilo 
svars 2 rubl., sviesto svars 6 
rubliai, kiausziniu« desetkas 2
rubl.» cibuliu gorezius Q rubl.,
Pas mus nebūtų viskas taip
brangu, kad neleistu, degtines,
o dabar kųžnas leidžia degtine. 
Tai ir brangu viskas. Pared-
nes brangios, .kad negalima in- 
veiktį pirkti.’1

. i'H. .i i.

Isz Lietuvos
R d ' it

KALVARIJA. — (Suvalkų

K j I

gub.). Du vokiecziu kareiviai,
kurie priesz tris savaites buvę 
siusti isz Kauno u.soldatori ra
to” in Kalvarija (jie taip) sa
kosi). prisitraukė daugiau sa
vųjų, buvo eme varyti iszvien 
su vietos spekuleptais szmuge- 
li. Veždavo isz miesto ir apy
lankos javus, mesa, arklius ra- 
guoezius in Suvalkų puse, o isz 
ten lenkams. Taip karta ta-ten lenkams.

arklys 6000 rubliu marškiniai P" sugauta bevežant in varant
120 rubliu, czebatai 300 rubliu 
vežimas 1000 rubliu, 
pasiliko gyvi ir kuriu liko trio-

> iri Lenkija 13 karyiu.. javų ipe^ 

del to nuotikio padavė1 sluirida
sos.

turą.
de.
negu musu milicija, 
szmukleriu sugavo begabenant

Prusus visokiu daiktu, 
ypacz valgomu. Gal kiek su- 
valdys žydelius szmuklerius, 
nes ligsziol be saiko tusztino 
musu kraszta.

“Lietuva

innen.
apie lietuviu kariuomene, atsa
kydavo: “Tai tas pat* drauge 
varo isz Lietuvos bolszevikus; 
be to Vilniuje yra susidarė Lie 
tuviu ir Bielarusu pulkai; 
lenkai su lietuviais nekariauja. 
“Mes isztikro manome, jog tas 
put, bet dabar ./gavome žinių, 
jog tai buvo apgavimas, jog in 
vadinamuosius 
Bielarusu” 
ru lietuviu ir bielarusu nešto*

(Žiur. “Biel. Dumka’*’
Tai mes stojame in( 

savo kariuomene. Bet kol kas 
esame minėtame pulke ir žada 
mus vežti in Baranovicziu fron

I j gelbėti tik aplinkiniai namai.
Neduok Dieve! Visi mus ap- 

Tegu Lietuvos.

,” Kaunas.
SZIAULIAI. — Gegužio' 14 

d. sudegu geležkelio depo didy
sis namas, 
neaiszki.

Lietuviu” ir vežiu ir vargonų.ii

pulkus niekas tik-

Gaisro priežastis 
Yra sudegusiu gar- 

Kilus gais
rui, žmones subėgo norėjo ge-

jo.
No. 5).

gaudineja. 
valdžia atsiims lietuvius isz 
svetimos kariuomenes.

BIRŽŲ apylinke. — Atsibu
do žmoneliai, 
bolszeviku jungo.

iszsi vadavę isz 
Na. dabar,

sinti, veržėsi isztraukti liku
sius depoj garvežius ir vargo
nus, bet vokioeziai neleido. Tik 
kaip jau nebuvo galimybes na
mu iszgelbeti, buvo leisti gais
rininkai areziau nuo ugnies isz

f

NERKUNU SODŽIUS —
Szi kaima(Sziauliu apskr.).

baisiai apiplesze;
Atome isz ūkininku pinigu, 

paukszcziu 
Apipleszimo priežas

tis neaiszki, bet isz visko ma

vokioeziai t
drabužiu- naminiu 
ir t. t.

sako, pradėsimo nauja gyveni- tyt, kad spartaku darbas.

$
. r ■*-Hr

$

A

Kalvarijos komendantas !Kurie ‘ 
1

bos ir sziokis tokis gyvulys, tai V0^*eC7'bi biuigėineištVni. Biur
tie tikri turtuoliai- 
riai.

inilijonie-
Turtingi ir tie, kurie 

namai nors sudegė, bet jei jie 
insejo laukus, fui ir jie turtingi 
nes galėjo parduoti viena kitu

važiavęs in New Yorka negau
na leidimą iszvažiuot 'ir nežino 
ka daryti. • Jeigu butu ežios 
szalies ukesas tai kita, bot dar 
nobudams ukesu neiezleidžia- 
mas dėlto, ’kad ’kartais ji gali 
grąžint, kur važiuos nepriimt, 
tada kasztais S. V. but graži
namas in Amerika adgal. Kaip 
su tuomi žmogeliu iszkeliavi- 
mas užsibaigs, nežino.

> ------- ---
Tas nemažas miestas iBaiti- 

morc kuriame gyvena nemažai 
lietuviu turint ir savo parapi
ja, iki sziol lyg buvo užsislepes

W. F. RYNKIEWICZIUS 
--------- NOTARIUSZAS —-----  

PRIVATISZkAS BANKIERIUS
233 - £35 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. 

—$—$—$—$—$—$—$—$—
Didžiausia Agentūra Siuntinio Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitri'i ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo Ugnės.
Del Draugyscžiu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukhrdaš, juostas* karūnas, peczeczius ir 1.1. 
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cigeincistėris prižadėjo dalyva
vusius kareivius etapu nusius
ti Kaunan.
ju nei nemane siusti, 
spekulentas, tu kareiviu lydi- 
masi norėjo Kalvarijos gatvė
mis su vežimu maisto paspruk
ti in užsieni. Ji pastebėjo mi- 
licijantas ir iszszoves in virszu 
szauke žydui sustoti. Tecziųu 
žydas nei girdėti h'enb^ėjo, nes 
nes kartu su juo važiavo ^okie- 
cziai. Vokiecziai nuginklavo 
milicijanta* bet paskumt buvo 
suimti ir vėl pristatyito biur-

Szis jau tikrai 
juos pažadėjo nugabenti in 
Kauna ‘ * soldanten-ratui.

ISZ VILNIAUS.
Lietuvius nelaisvius lenkai 

vežas in savo kariuomene. 7 V 
per Vilnių gryžo didele parti
ja nelaisviu. K {Sztai ka lietu
viai pasakojo:

. Vokiecziu valdžia iki sziol 
neveže musu Lietuvon, 
pešti nenorėjome eiti.
Bado nekenteme, dar po kele
tą markiu dienai uždirbdavo-

Biurgcmeistėris
Vienas

Norincziuš gauti prekes piningu ir kitu zinitf, fnėldžiame^ 
kreipts pas mane ant virs^-mineto adreso.

$--------------------------------------------

rugiu piida ir užtai pasistatė 
sau namus.

Asz sunkiam padėjime. Dar
bu nėra, net už maistu neprL 
ima niekas dirbti. Szimet vėl 
derlius nokokis atrodo* nes blo
gai inseta, o ir metai 
Brolau, buk tėvu mano vaiku 
gelbek. ų

Asz pats po vokiecziu belais* 
’ . Jei 

gali, pats greieziau atvažiuok, 
jaueziu, kad nedaturesiu. Pas
kui vėl.tau butu gerai ant že
mes apsiseti.
tureziau arklį, tai butu puse be 
dos.

Isz kaimo mažai kas liko, du

nekokiu

Pa., Mahanoy City Township ve8 nustojau sveikatos.
School Bldg.
Ponnsylvanijos Lietuviu 
mas — pakvietimai siuneziami 
visoms lietuviu draugijoms ir « 
visos draugijos, kuriuom rupi 
Lietuvos labas gali siusti savo 
delegatus.

Seimo tikslas — pasitarimas 
apie pasekmingesni
Lietuvai paszialpos ir surady- 
mas beidu kaip greieziau prisi
dėti prie sugriautos tėvynes rit 
statymo. > ,

Seimas tesis tiktai viena die
* i.

na — Vietinis lietuviu para
pijos choras apsiėmė surengti 
delegatams ' ir 
niams lietuviams du vakaru 
— teatra ir antru koncertą su 
prakalbomis pirmutinis vaka
ras invyks Nedėliojo Vakare 
Boczkausku saloje -— Poso-( 
džiai ir antras vakaras bus Ma 
hanby City Township School 
Bldg.’

Vietine komisija stropiai dar
ii- i V ---

rengiamas visu 
sei*

teikimą

visiems vioti-

buojasi,’ kttd iii seimą atvyku 
sius delegatus tinkamai priim 
ii.< %

Asz jei dabar

kartu dege, neš du kartu czio- 
___ _____ . Laiko mu- 

-hiisz 
Kurie turėjo pinigu* tie 

Racziunai, Ku-

nai buvo nnisŽiai.
sziu žmones slaptesi po 
kus.
jau atsistatė.
drenai, Vidiszkiai ir daugelis
kitu kaimu sudegė,

Brolau jei raszysi ar siusi ko
M . A 1 ’k A L- I --- ----------
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ges klebonui, jis perduos.
Tuom kartu Su Diev, lauk-, 

siu ^atsakymo.

kilis /laikius tai siusk Ukmer-.

Sziomiš dienomis So. Bosto- 
nietis Vladas Paūlauskis gavo 
nuo tovii laiszka, raszyta gegu
žio pabaigoje. Laiszkas yra 
isz MHasziu, Eržvilko parap., 
Baseinu,pav., Kauno gub. Lai-

nuo tovii laiszka, raszyta gegu
žio pabaigoje. T - -- 
isz Milasžiu, Eržvilko parap.,

sžkas ėjo per Eržvilko komite- 
. Ra-

gemeistriui.
f >

gi 
Bado

me. Nors'tiek jau metu, na-

1 I

—$
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JAVU UŽDEREJIMAS
Szimet Mięhigano valstijoje jevai gerai užderėjo. Kvieczei 

ir rugei buvo nepaprastai geri.. Kukurūzai teip geri kad ne 
Bulves teip pat matosi bus geri.

Taigi Lietuviai manydami pirkt sau farrna ir apsigyvent 
ant ukes tai geriausia atvažiuot prie mus, kur padarysite 
geriausia gyypnima tarp savųjų- yra apie 38 farmos ant par
davimo, visękiu didumo ir prekių, su gražiais budinkais, 
sodais, gyvulaisi teipgi visi Lietuviai pirkdami farmas gali 
mokėt “Liberty Bbndsaš” priimame už ju pilna verte. Musu'1 
Fermeriu Draiigyja nutarė savo visus rugius ir kvieczius 
patis sumalti i ir siuntinėt in miestus czistus miltus duonke
piams ir szeimynom.

buvo per kelis metus toki.

visokių didumo ir prekių,

mokėt “Liberty Bbndsaš” priimame už ju pilna verte. Musu __ . * a a a «. m a

!
Maiszas po 100 svaru mažiausia o po,| JU’ A V* * V* KJ jyvz JL VZ V V M V* A • A V# J# f, |

kelis szimtus ir igi visa vagono, teipgi parduosim tyra miaduį 
tiesok on Lietuviszku farmu ir daug kitokiu daigtu valgomu," 
atsiszaukite in mus o duosime kožnam tikra atsakima. Raszy-1; 
darni, indekite markia. Adresavokite sziteip: [ J

t , fJLITHUANIAN FARMERS, Box 96. HART, MICH.
J

Lietu vos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke\ I

m :‘ . •' ’ , .. 1 . * ■ . ■ ■ x ?'■

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

p

1)

2)

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir Si
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. x s

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies i
44^ 1 1 — —1 -Z 1 wta I » ta tart MhXta wta Irrt , 4pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.pirklyba ,ir pramone in Lietuviu rankas. ' ’

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirktybos draugijas, feurųndant 

, ,gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu, moszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuvio Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

3)
4)Rų-, ta is Slmųdvilęs paszta 

szo bojkito ko: ■ ;
“Visoko turime tam sykiui,

szo be,kito ko: '.

visako užtenku, tik nėlinksriia, 
kad Broįiislava knirc. Jau 
antri motai, kai mirė, o jos už-.

b A _ A 4 ' * • • " 1 . _ A 1 -1

mirszti negalime.
Miesto lietuviai sujudo tuo 

atsitikimu ir matydami jrijo 
nauda ir svarbu rengiasi prie isz l;o gyventi.

Palaidojo
te dabar'įųe Paszaltuonyje.

,aęziu> <kad klausiate ar turime
Brangus su

C J A. • ’ r» .. , ,»

seimo sutikimo 1 neliai, turime visoko, turime 3Į
Programų ir visa tvarka pa- 

garsiiisime vėliau , ^u. '
Seimo priėmimo komisijos kad savo

narys

karvės mėlžamas, du vorsziu-
ku, dvi series avikeS ir du Oriu-,

i
J

M
i | f » | *■ į | ‘ i ■ . f | 11 j i «| ► « į 4l, » .-J

T) ' Steigia Lietuviu Banka su lĮžrubežiniu reikalu (foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt. f!

2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui koliaujaneziu in Lietuva ir in kitas spalis. į
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus 
11 ' • 1 • ♦, ''ii. *li« / 1 • • J _ j'Ą \ • /’ j . 1 ' 1 1

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuoto ant SI,000,000.00, veikia sulyg • 
..valdžioj užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aks!jos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinumas visiems ažerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu

i, daliu isz 
ješzkojimuš (davieįnustis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

tuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

i

piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia -0 kur’ yra Liudvikai !
• iaiįzke neraszote1? j 

Mes jusu gromata gavome ba-< r ...
I L j i ’J“ f\l

tokios: mirė Vincas Miszeikis 
.Mirė se-' 

riis'Endrikis, kurs tau žinomas 
tas pat, kurs tave gaude musz-

landzio 5 d. Dabar naujienos i

, v i ir Jonas Miszeikis.
prenumerata yra $3.00 ant vfeo meto
o f 14W ant puses moto.

t /•

savo' Skyrius Vituose didesniuose Lietuvį miestuose.
VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES! ’ 

Reilralfuikito nAftiSikinimii sriim adiwm*

Lithuanian Development Corporation
320 PifOi Av®, New York, N. Y.

y
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virszininka

P.

praszau

nes

Nedoriausi apt-i-

Erne ant

5 I

murinai gyvenanti ant

davimu žinios

du 
nieką, 

apie pri- 
vilkino

Gal 
mano

Paszauke virszminka pa
skirta per szerifa, kuris naudo
damas isz progos, padėjo pre
kė daug didesne negu butu ga
vės ant licitacijos; p. Edwar- 
das užmokėjo be turgaus; Ce- 

•znras in Klara stojosi locnastc. 
Dažinojas murinas sii savo pa
ezia apie tai, no turėjo rube- 
žiaus džiaugsme; jau ne bus at 
skirtais, o da kas — teip gera 
poną turės!....

Cezaras buvo sztamo Komo- 
raninio,' Klara Eboenkinio, ži
noma yra, jog Kamoranai yra 
atvirus, drąsus, narsus ir drū
tais, Eboenai tankiauso, nc- 
czninus, malszus ir baimingi.

Edwardas perk ra viste 
pirktus nevalninkus ant savo 
plantacijų ir pavedė savo gas
padoriui prisakydamas, idant, 
paskirtu kaip visiems szmota 
dirvos ir atiduotu jiems, 
kaip ant jin giliuko, buvo tusz 
ežia grinezele su szmotu dirvos 
ir,ta del juodvieju pavedė.

— Na mano prieteliau, — 
* tare p. Edwardas — gali dabar 
'sau sveikas gyvent, niekas nuo 
tavęs ne atims tavo procios, ir 
niekas tave už skolos pono ne 
parduos. Matydamas, jog Ce
zaras stovi ne nėkrustelejo, tu
re in savo gaspadori: 
biedniokas ne supranta 
žodžiu, praszau pasakykie 
jam!

• Cezaras suprato gerai,

I* ’

Vridu- ir or gani-

di- 
už

pasikellma. 
zatorlum totoioš stitartes buvo i I . i *
murinas vardu Hektoris, 
džiauses prietelis Cezaro;
tai-gi'tas CeZaraš žinojo1 apie 
toje sutarto, prigulėjo tėipos- 
gi prie to lr tūrėjo Vilto iszsi- 
liuosavįmo,, 11 Ąbudu * btivoi liž- 
gimia vienoje/aplinkinėje/ pa- 
sipažinojo ir mylėjosi nuo ma
žumėles, o per ‘abieju varga, 
vienok kentejiiria, da labiau 
juodu susiriszinejo in 4noilo< 
Vienas laivas atgabeno juodu 
drauge su Jamaika ir tas da 
stojosi, jog gavosi in 
pas viena poną ir teip skau- 
džei kentėjo, ko no buvo Afri- 
ke prnte, ba tenais prižiurine- 
jo kitus ir turėjo žonklyvuma 
szioki toki. Abudu buvo gar- 
seis isz pajiegumo ir narsumo, 
o ir puikumu duszios, ka pas 
murinus yra didėlėje vertojo 
nes ir užsimokėjimu už pada
lyta skriauda, buvo ne atlai
dais.

Vienok budai buvo no vie
noki. Del Hektoraus rūsty
be ir iszverimas piktumo bu
vo smagiausiu daigtu ir myli- 
itiiausiu, o Cezaras ne, 
kantrus didelei; Hektoras bai
se! buvo jauslus, ir niekados 
neužmirszinejo apie padarytas 
skriaudas; Cezaras buvo atlai
dus ir skriaudas užmirszinejo: 
Hektoras ne paiso ant savo gy- 
Vaster bile tiktai nevidoną 
pragaiszint; Cezaras noringai 
atiduotu savo gyvaste apglni- 
me> gyyastes prietojiau^ o juk 
dabar baltas stojosi jojo prie- 
teliunl! *'•>

, • J u; ! T

Ar-gi tai ne painam buvo 
dabar pradejimto!

ill

nevalo

Del Hektoraus

buvo

Czia vėlei 
teip meilus atsiliepimas nanjofpriguli ‘prie sutąrtes su drau- 

gaiš nelaiėyesbl\t4s tai vėleipono, teip gyvai, su,judino jin, 
j0g ne buvo- sztant1 žodžio pra
kalbėt, negalėjo iszvert jaus- 
mu savo szirdies, ir tiktai sto
vėjo kaip be jauslos prikaltas

■ ant vietos.
ujimai, didžiausios kaukes už
davinėtas per nemiclaszirdi il
ga Duranda, ne pergalėjo jojo 
drūtos duszios ir pravirkdint 
O dabar, ant tojo domus- balso, 

'tuju prastu žodžiu: mano prij- 
teliau pasipylė aszaros isz akiu 
jojo.

Tame ntsiliepe balsas varne
lio garsinantis nevalninkam 
laika pradėjimo darbo; Ceza
ras ižgirdo jin su džiaugsmu, 
trokszdamas proce apmalszint 
savo susijudinimą.
paskirto del saves darbo, Jir-I 
bo prigulinezei tylėdamas ir 
mislidamas, nes temingas nu- 
Žvelgtojus galėjo pažint ant jo- 
•jo veido, galėjimą jauslu jojo 
duszios. Vienok karsztai lau
ke ir troszko pabaigos dienos, 
idant numest nuo szirdies slogi 
nanti jin akmeni. I
# Baisybes ir skriaudos nuola
tines darytos nevalninkams, 

"per ne dora gaspadori p. Jcffer 
■ifona, atvedė juosius ant pas- 
‘kutiriybės, susitarto piktumu
Tfžsimokėt ir tame mierije pa
daro slapta sutarto, kurio mie- 
rin buvo: isžžudint visus o vi- 
sus baltuosius gyventojus Ja
maikos,* visas motoras ir lai
kus. Taji plana padaro labai- 
atsargei ir buvo didžiausioje 
slaptybėje, murinai su narsa 
ant žuvt but lauke tiktai to 
gando pradėjimo pjovines.

Prie tosios sutartos pristojo 
visi I
salos, isz s k yru s tiktai nevalnin 
kams p. Edwardso, kurie 
igi sziol nežinojo apie 
ba murinai žinodami
riszima prie jojo, vilkino su- 

apie ta baisu

SAULE

I

3
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ras; — visi aplinkui miega dru 
czei.... tiktai asz negalėjau 
nžmigkt, . nepasimates sn’ta
vim,’, atto jau pasikalbėt su 
vim uipie labai svarbu dtilykn. 
Juk prižinsti poną Edwarda ’

Teip, jisai dabar Tavo

t • ••

ln-i

ponu.
— > Ir mano geradcjum ir 

prietelium! — paszauke Hek- 
toris.

— Prietolitim! —J paszauke 
Hektoras paezokdninas nuo mi 
gio su’dideliu dy vu ir pasi judi- 

Baltas ir tavo priete-nimu 
lis!....

— Teip, *— atsake su tvirti
nimu Cezaras; ir kad Ilginai 
kaip asz, pažintum ta balta, 
tai butum tos paezios nuomo
nes ir mįsles. O! kad tu žino
tum,’kaip jisai skyrėsi su bildu 
nuo savo sztamo, kurie yra mu 
su nevidonais!.... Tu tik 
klausyk manės ne pursztikauk 
teip labai Hektorai!.

— Ar asz turetau klausyt 
ka tu czion tauziji, ka jau por-\ 
mainei savo prižadejiina?....
Matai, keli saldus žodelei ta-' 
ve permaino ir užtrynė tavo 
galvoje visas skriaudas pada
rytus del mus broliu nuo tu pra 
keiktu baltskuriu!....
ka, drysti baltoji vadint savo 
prietelium!!!

Nepaisedamas ant piktumo 
ir susijudinimo Hektoraus, Ce
zaras kalbėjo jam apie Ed- 
\varda žodžeis kvepuojenezeis 
augszcziausiu meilumu, ir sta- 
czėi1 prisakė^ jog sziam kart ve-

o da

litu numirt, .negu prigulet in 
sutarto priešu,gera poną; nes 
dovanai meldo prieteliaus, 
idant paliautu Savo užmanymo 
Hektoras pasirėmė alkūnėms 
ant keliu, palenkė galva, inde-

‘ ‘ ■ * 4, < -*•*♦'***• i iK. I ' , A • A

viską šulaikinejo ir tas tai da
bar. svarętesi ir gailėjosi jojo 
duszioje.
cziause pasimatyti su Tiekto-

f 

rum, idant viską del jojo 1Hz- 
pasakot ir perkafbinet. ant susi 
laikymo arba norint permai
nyt taje sutaHė ant dovrinoji- 
mo gyvaste^ norint prilankom 
ypatom del nevalninkir muri
nu.

Apie paezia pusiaunakti, ka
da visi nevalnirikai gilam mie
ge buvo praskendia, su di- 
džiause atsarga, iszslinko isz 
grinczeles, mierije nuėjimo ant 
plantucijos 'p. Jeffeisouo ir pa-'slaptybe, tam, -kuri vadini ge- 
sikalbejimu su juom. Pama- 
želi inslinko in jojo grinezele, 
Hektoris ir per miegus grieže 
dantimis ant nedoraus apste j i- 

|mo baltųjų.
‘‘Vaikai Afriko, kan

tinį! pęr nevidonus! ne ezedy- 
kite ne vieno! turime atlygint 
ht•rbušu skriaudas!” Tuosius 
žodžius iszgirdo Cezaras, prisi
artino migio, ant kurio Hekto
ras gulėjo ir tarė:

— Ne praleiskite ne vie
nam! — paantrino'mislyje Ce
zaras, — 
rint* vienam reikia gyvastį do- 
|yanot!.... o dartes del jojor mei
les. ,t{pksztam ir visiem dova
not. .",

pabudo Hektoras ir paklau
sė, pamažėl! Cezaras: ,1 ‘

— Apie ka sapnuoji, prieto- 
liriu? . , . r *

— Apie ta; ka nuolatos tu
riu antunisles, apie atliepimu 

Įkoki rengiu •nevidonams,
E,*1 khm

miega:

fTyosžko ka grei-

Ir kalbėjo per

o! tai"negali būti! no-

, i r.

szlmtus tavo broliu, aplaikysi 
gausu užmokesti už ta puiku 

suk' • F0, t •'Ejkic! ejkio! 
kau ne noru nuo tol pažint žmo 
gu ka ižduOda savo - brolius ir 
iszsižada imti dalybas užmokė
jimo musu' nevidonams!

Kada teip kalbėjo, iszgirdo 
kokius tai prisiartinanezius 
žingsnius; Cezaras greitai isz- 
ejo, o Hektoras metėsi ant sa
vo guolo, nuduodamas miegan-; 
ti. Už valandos Durandas in- 
ojo in grinezia, nes matydamas, 
jog Hektoras yra pats vienas 
ir kaip mislino, sunkei miegan j 
tis, tuojaus iszejo. 
budo ir 
nuolatos vargintas iszmetinoji- 
mais saVžines, diena ir nakti 
mislino tiktai apie galenti pa- 
sikialt maiszati, ir neiszpasaky 
ta mėtytas baime, kas nakt vi
sokiu laiku inslinkinejo in mu
rinu grinezes, sznipinedamas 
novalriinkus, idant nė daloist 
susikalbinet.

Vienok norint

t

darba....

Lau kinio 
bjaurus gaspadoris,

- - • •

jo veidą in delnus*ir > prasken- 
do mislyse.

Dvi jauslus

J__
Ir 

netrukus Cezaras patomiho 
,ant saVb paezios apsiejime su 
juoni didele Atmainą; apart to

V k

•-------- j--------------- -——
savo raganyste perdirbs.
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Skundže tuojaus, 
PardaVika alaus.

Vienas skundikas už tai 
geli turėjo,

Ba net už skunda kozoje sė
dėjo.

Mat, girtas skunst vežlino, 1 
Ir ant paliemono užreplino.
O kad ir davada ran kosi a tu

rėjo, 
Bet nieko sudia nelaimėjo.

Su sznipais geriausia pada- 
ryti, 

Virvia ant kaklo ir pakabinti.

J į
buvo lėbai ntiliUdus, susirūpi
ntos ir pasibaigus, ir retai krtda 
ant josios veido buVo Ihiksrriu- 
mas.

Cezaras dirbo labai ant pri
skirto del saves szmėtelio dir
vos, kaip galėjo dubino savo 
grinozelo ir nieko neapleido, 
kad tiktai intikt savo mylemni 

•*- dovanai tas buvo; 
niekas jai ne buvo miela, sėdė
jo kaip ne sava praskendus 
nubudimo. Ant tusžczio Ceza
ras kvotė apie priožaste nuliū
dimo klauso, ar guseis ne serga 
Klara atsakinėjo, jog yra su
vis sveika, nudavinejo links
mumą, nes volei praskendine- 
jo in smutka, ant galo suvis 
nuo jojo pradeda szalintis kad 
ne klausinėtu.

Negalėdamas ilgiau nu- 
kenst to visko, Cezaras prispi
rto ant tikro idant iszsitcsetu, 
Kada-gi viena vakara, pabai
gė darba sugryžo in grinezele, 
tare del josios susirupinias:

— Seiliaus myltojei 
Klara, ir kuom tosz tau 
kaitau, jog dabar isz 
ne turi džiaugsmo?

— Ka? ar tai asz tave da- I

bar ne myliu, — ir žiurėjo ant 
jos su jausla. — 
rai! ar tu gali mano 
pririszimo prie tavęs?
nežinai kas mano szirdyje de-

pacziulei,

ilgiau

sznipinejo, 
tam gaspadoriui kaipo užžiu- 
retojui, ne pasiseko nieko daži- 
not, o kas ketino ne trukus sto
kis. Kada jau Durantas atsito- 
arto, Hektoras sėdo, ir pasire
mtus ant keliu pradėjo mislyt 
apie turėta kalba su Cezaru, o 
atvėsius, pripažino teisybe, sa
vo prieteliui. Cezaras nesidro 
vėjo pasakyti atvirai kokia 
atmaina jam užėjo jojo persi
tikrinime, norint tasai prisipa
žinimas buvo iszstatytas ant 
didelio pavojaus; juk po teisyJdasi!.... jeigu tave mažiau my-

L < < * y; {fi

Ir nutilo, rodos pe^fligan- 
nes

i T- l

mane, 
nusi

manęs

Ach! Ceza- 
nužiuret 

O tu

1t ’ hI •• 4 »< 111 *> |jei ir reikėjo bijotis susitarė- letau, tai tiek ne kentėtam 
iu, kurie galėjo jin nutrucint 

arba.nužudint, kM juju ne iž- dus, jog per daiig*pakako, 
Norint pirmoje valau- Cezatas teip jauslei prispirinto- 

(loje pasikėlimo^ Hektoras pa- jo, idant jam pasakytu savo
duotu.

1

Drukuojama maszinole ir kada 
likos iszrasta.

*

9

1;

r. IĮ

:,.w■’« 1

sa-
5
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paprasti- žmones jau 
ma- 

Juk ant maszincles

Dabar nėra jokios kaceleri- 
josfjokio ofiso, kuriame nebū
tu raszomuju maszinu. Net pa
vieni
yra insitaisc raszomasias 
szineles.
gražiau galima paraszyti, grei 
cziau ir galima pasidaryti ko
pija ar kelias kopijas. Bet kur 
ir kuomet iszmislyta raszomoji 
maszinele?
'Pirmutine raszomoji maszi

nele buvo iszrasta Anglijoje 
dar 1714 metuose, tai yra dau
giau negu 200 metu adgal. Bet 
niekas tuoju iszradimu nesi
naudojo ir jis buvo užmirsztas. 
Tiktai 1876 metuose ameriko
nai pradėjo tas maszincles var 
toti ir pagerinti. Tai-gi nors 
ne amerikonai jas iszrado, bet 
jie jias iszplcte. Nuo tada ra- 
szomos maszincles labai iszsi- 
plete.

Į Dabar yra 25 tipu maszine- 
liu. Yra dideliu ir mažu. Ma- 
szineles atėmė darba daugeliui 
darbininku kopijuotoju.

TARADAIKA. 
■ f X '• > *

Nežinau'katroje tai dienoje, 
Bet’žinau1 kad Nedėliojo, 
Baisi rcvoliiicije buvo, 

Mat vienoje stuboje baliu- 
p * ’’ Jkas atsibuvo. 

Burdingbosis su kitu vyru,
• Pirko bartaini biru, 

Burdingbosis pusiprasze 
vo kurna 

Netolima kaimyną.
Tas Vyras ir bodžhi turėjo, 
Ka isz kitos poezes atėjo, 

Tame isz kitos stubos boselis
Ir .jojo burdingieris,

TeVp savos susirėmė, 
Vienas kita už krutu cine 

Baisei susidrasko, 
Kraujeis apsiteszkc. 

Burdingbosis szoko ta vyra 
iszvaryti, 

O kiti svcczei pradėjo pra- 
szyti, 

Kad apsimalszytu, 
To vyro nevarytu.

Vyras ant galo iszejo, 
In savo stuba nuėjo, 

Bodems savo pasiskundė jog 
jin* Sumuszc,

Ir kaip szuni iszmete, 
Vyrai szoko ant lygiu koja 

■•m * ‘įnagius paėmė, 
Ir in to 'gritoezia nusidavė. 
Subėgo hipio’ 20 vyru narsiu, 
Prileido sztutma kaip prie 

J' Verdilnu, 
Turėjo kuėlus, geležgalius ir 

....  . 'kirvius, 
Kas :ka nutvėrė, bile ginklus. 
Viehas isz‘ sveežiu pabėgo,

1 I
'I

I

I

'"<’1
I 

' H
S
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i] 
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Kanticzkos — Kanticzkos.
Turiu keliolika gružei apda

rytu Kanticzku kurias galite 
pirkti po du doleriu.
jog tuju knygų sziandien nega
lite pirkti ne už penkis dole
rius, bu juju 
greitai užmūrijo

niekino Cezaru ii baisei porpy- nuliūdima, jog begalėjo atsi- 
ko, dabartės gailėjosi' to ir la- spyrt jojo prašZymo ir pripaži- 
hai bijojo, idant tas nuo sutar- no drebėdama baise slaptybe, 
ties no atsimestu nuo maisza- Sena Estera pasuke del josios

I • ♦ ’i »ežiu, bu žinojo, jog Cezaras tu- staczei: 30g Cezaras numirs jei 
rejo no maža intdkme tarp mu-Įgu ne klausia josios paliepimu 
rinu isz save narsumo 

teisingai

kO, dabartės gailėjosi* to ir

mėtosi dabar 
szirdyje Cezaro ;*nuo mažumes 

I I , ■ ' f I

pririszimą^ dcĮ( prieteliaus ir 
geradejingumas pono; galėji
mas1 duszios buvo didelis ir pai kalbomis, 
mis, ant gale geradejingyste idant su jio atsitraukimu 
ome virszu. Pasako staezei: 
jog už nieką ant svieto ne pasi- 
kelines priesz savo geradeju.

Hektoras paszoko staiga i, 
szaukdamas pludanczius pamo 
kinimus:

— Tiek to, ižduokie viską! 
parduok savo brolius ir ižduok

ir pra- Į nė“ pašiikir jbti Vienok,‘ kbv BihWe- 
bijojo, jo, idant aproikszt apie sutarto 

vis- murinu.
Pastanavijo Pažinias priežaste nuliudi- 

panaudot visokius špasabus, mo Cezaras storojos apmal-
1 1 VI * * • ‘

kas ne suirtu.

kad tiktai velei ant savo sza- szint Klara, ba turėjo daugiau 
lies prikalbint. narsos ir apszvietos, ne bijojo

Tame mierije nusidavė pas teip labai raganos kersžtu.
viepa muriniene, kuria visi Dovanai; puolė jam in kojas 
laike už žinunka, arba tiesiog ir jauslingais žodžeis prasze

kuria

v:Uz

Viehas isz'svecžiu pabėgo, 
O kėttoii1 likia pHe užpuoli! 

prisidėjo,
Keturi’Vyrifi pasilikia stu- 

l * l J C 1ah*i rlt'Btfdfti (rvnnci^bdj dritsei gynėsi 
Kaip lėvai muszesi.

Isz pradžios buvo žemai 
O paskui nuo augsztai,

Užpuolai nieko nelaimėjo,
Ba jati1 keletas laūkia gulėjo, 
Nuo keturiu po piet, lyg ry

to szesziū
Ne atstojo nuo namu,

2

. . . j \ x i x ii i- * Viską vidurije stubos sudaužovisį idant butu paklusnus pa,liepi-r . .

Žinota,

'^'11

i

nesiranda, o ir 
nespaudys 

Atsiszaukite greitai pas F. W. 
Bozckauska Mahanoy City, Pa.

(to 63.)

W. TRASKAUSKAS 
A-tiBABORIUa— .. i

I
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PX.
Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 

automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotu vi u, kriksztlnlu, pasivažinėjimu 
Ir t.t Krausto dalgtus Ir tt
U0 W. Centro SU Mahanny City. Pa.

‘IW wjtav.
; 'I

|l|

į|
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pasakius ra^na^ p kuria
pąVožojo.y
vadino Estera, (žinojo ji j i vi-1 — Klara, nežinai ko reika*
sokias trutijentes gyduoles ir Įlauji nuo manes!

— Asz reikalauju idant gtd-
geluoningom gyva-1 be tumei tavo teip brango i gy-

<5oji •sena murine mams, senos Esteros raganos, 
vi-radejum, kuris trumpose Va

landose, stojosi tavo brangiau
siu prietelium!
apie mane, apie savo dranga
nuo jaunu-dienu, dranga nelai-' tem, 'is2 kb labai tarp savo I vartė del mano gyvasties, kol 
mes ir ■* vargo..;. Ejkie! skh- sztainO labai buvo garsinga.
- . — « o . 1 t * i 1 w . * « • k

Pasakykie ju veiksmo, z mokėjo apsiei- 
, tiiiet su

, da laikas; reikalauju to varde
< Estora, buvo konia vadu to- mano pririszimo, varde mano 

Pakudshj jo susitarimo nnt mhiszaties ir nubudimo ir aszaru iszlietu. 
kokiomis; jiji kbne višiiS gunde ant pasi-

jieje mus papratia kankint; kėlimo ir pagundfriejo rustiii-1del apsaugojimo gyvastiest sto 
numirsiu ? ne iždavias vieno S ga Hektorą

pasakė; 4ko pribuvo, pradėjo I žadintoju musu geradejaus. 
ka toki mrirmėt,: paskui 1 pasa-

bink Cezarėl ižduokie mane iri
nagus budeliu!....
baisiauseš kankes

A»

i I •

— Norėtumei, Klara, idarit
5

Kada dėl josios tauši bjaurinusiu piktadariu ir ..
balso ne dejavimo...
lauki I...*. ’*ko da^vaVrtaisi?'.

Ir ko *
’Klara net sudrėbėjo, o Ceza- 

skubinkis, gryžk ka: greieziau- ke,. jog gali > būti špakainas, x*as l^al. i o Im .
baJi jipriėteli, jojo Cezaru su (Toliaus Bus*)

i —i tf.'.i i.. 1 i 1 ■ ♦ 11 ♦ 1 • j 1 mX>_--H,--------- ------ ---- a.--------- -  I ’
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mušu kankinimai 
mane pabudinau toki turėjau 
smagu sapnai imaėziau, kaip 
musu persekiotoje i nardė savo 
locnose kraiy^pse!.... O j, 
tylėkime, kad nevidonai nepa
klausytu

— Nesibijok, — tarė Ceza-

locnose kratytose!....

sc pas savo poną, ižduok jam
•iv

P

■> 
rT'P’W U. 11

Kaizeris skaito viroka iszduota per allijontus už padai-
rytas bledes ir prade j ima kares. — Kur jojo buvusia miuis-

Gerai padare.
• .« *\>,. ' < f

Naujai nŽgimias

■» * 
J; d ' 

1 J

broliukas, 
buvo didelis y reksnis ir *! teip 
klykė, net in ausis' spioge. ^Vie- 

' na diena paklausė vyresnis bro 
\ Iclis motinos. ....... . - ■

— Juk teisybe motinėlė, 
jog mano mėžas brolelis iszpuo 
le isz dangaus ? *

i — , Teip, mano sūneli.

I
Langus iszbelde, kedes ir sta

lus sulaužė.
Užpuolai mato, jog nieko ne

padarys, 
Krepasties su 6 vyrais nepa- 

yms, 
Pradėjo praszyt, kad nors 

viens iszejtu, 
Prie juju ant pagiėlbos pri- 

•l' • sidetu.
Tai-gi, keletas, gauja ingalcjo,

Dave in kaili ne nesigailėjo, I 
Nekūriem jau gana knsztavo, 
Katrie sutcszkyti galva gavo. 
O da nemažai sudia kasztuos,

• O ir kompanije už stuba nc- 
v dovanos,

Badai už 78 dolerius padare 
bledes, 

Tai ir isžmokės ar atsėdės. 
'Tiejėi ^užpuolai kėrszina 

Bada* jiems negana, 
Da kaili inkisz, 

Ir in kalėjimą sukisz.
Ą r

2

Dabar atsiradd tokiu 
Ponu saliuninku,

. Ka' pasamdo szuni,
O katruos tik nužiūri,

■ Ka guzutia szinkuoje, b
Tuojaus nobaga groifnoje.

J

1

toris 1
.-M..*..... W. I JiUrlI

I t ’

—- Berhardukas, patylėjus 
valandėle,’ veloi tarė:

Mariiy tia!
iKo-ittaiio šuneli ?
; Tai ne dyvai, jog ariio- Į Sznipukas po grinezes ir Iml

iai toki* teksni iszmete isz dai
gaus? Ba kaš galėjo danguja 
iiukenst toki klikyma ?

O jeigu

.«L -a.

1 džioje 
kur žmonis 

girksznuojc,

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas Graboriul

1
 Kuzis Rėklaitis

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
/ I 

1
Dr. KOLER yra

l e tinta tarpe Lfotuyfa da> 
g? ktaran Pittaburie. Mch 
PS klnoat Varszavojo, stn- 
Ją dljavo beįdJo 21 m. in- 
ta/' kairias ligas vyru Ir

* moterų, todėl jas nuo* 
J^dugnlal patinsta. Gydą 

uisinuodinlma kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, i n vairias ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atah 
saaukito ypattazkai, per Ištarkns aaa 
negydau. Dr. Koler kalba Lankiazkal 
Ir Ruaiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakare. Nedeliomls iki 3-v. popiet

>
sau

Rtikdiajamt
ri Huoao laiko vakarais, tall uždirbti n«o 
|10 iki 115 į sąvaita. pereidami per šluba* 
au musų nauju iiradimu. Ataliabkit tik 
Kaliku: UKSUS REMEDY CO.. «
M R. W!UI tt., RW- B. IMBM. tl.

1
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Žinios Vietines
Palicijc pradėjo daryti 

ant visu kazirninku. 
Ana diena arcsztavojo kelioli
ka ir visi turėjo 
bausmes.

— p. Juozas Matulaitis
nas gyventojas isz Ilillso pc- 
czes, pirko saliuna nuo Anta
no Masto po No. 206 W. Centre 
St.

ablava

t

maine, 
atvožė i

t

ra

rx

K jfflai

Į. j

Vėlinamo naujam saliu- 
ninkui gero pasisekimo.

— Kada atsibuvinejo vesoi- 
le Jurgio Szimko su

Bukmaute, ambulansas 
sz kasyklų broli nuota

kos kuris likos užmusztas. Ne
visi svodbiuinkai tuom

atsitikimu ir linksmybe 
maine ant verksmo, 
kiam laikui

tirpo

atgijo, nes 
riksmai

užsimokct

Ona llo-

Didelis sodas ir
2 karves, 2 arkliai, 20 kiau-

Prpko $,5000 rankplngiu rcl- 
Klta forma 66 akeriu su- 
8 karyos, 2 arklai. Preke

S. Mornnski,
70 Liberty St. Owego, N. Y.

Isz Lietuviszku kaimelu Stebėtinas

Kada visi

Turi
upeluka

se-
žieriai.

Pajiszkaū

Saint Clair, Pa.— 112 Advokatui jin patvirtinaAt-

GUINANSMe’In tyre, Pa.
JamcB A. Nocckor,

iAdvokatai Non-Partisan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerlus,
M. H. Moyor, Sekretorius.

UNION
NATIONAL

BANK
L MAHANOrj 
Bk CITY■

Daukacz,

New Philadelphia.—
2\leksa Putkus ėjo su savo my- 
Iqna p. Wallace per tilta, likos 
trenkti per ejnanti clektrikini 
karuka ir inmesti in
iszkur juosius isztrauko pasa- 

Abudu gana smarkai 
likos sužeisti bet isz to iszliks.

KUR ĖUNA?
Pajieszkau draugu Mikola 

Augustinaiti, Apolcnaro, La
butis, ir Antano Kalino, 
paeina isz Graužiu kaimo* Jos- 
vaniu Vals., Kauno apskr. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

Jonas Labutis, 
.19 Essex St.

Springfield Mass.

Lietuvos 
Simus draugyste rengė puiku 
pikniką ant kalnelio szale Odd 
Fellows kapiniu,
d. Augusto ant naudos 
kapiniu, 
vaitos yra 
lankyti tint teip puikaus
niko kur svecziai bus alkani 
bus pavalgy dy t i o 
well, daug 
dabar minavot, nes
patis dažinokite o busite visa
me užganėdinti.

nedėliojo 17 
nauju 

Visi lietuvei ir lietu- 
atsi- 
pik-

užkviecziami

arba 
apie 

Asz esmių 
senumo.

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

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intekmes?

Szitas Stebėtinas PATH E 
Fonografas ir 1 dubeltavas 
rekordas tiktai $95

merginos 
naszlcs del apsivedimo, 
40 metu senumo, 
naszlis 40 m. 
siszaukite ant adreso.

Jonas 
Box 18

Hon. MacHenry Wilhelm
%

Kandidatus ant
Sudžiaus Orphan’s Korto

FARMOS — FARMOS.

Farma 135 akeriu, puikus budinkai, 
2 miles nuo miesto.
girrla.
les, vlsztos, maszlnos, užsėta 6 akeriu 
bulbems, 2o akeriu rugiais, 30 akeriu 
sziono. ~ 
kc $2,000.
budinkals.
$3,000 Ilankplnlgu reikia $1,5000. Tu
riu 50 kitokiu farmu ant pardavimo.

(to 63)

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

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

♦ '

v

sugryzo t r Visada pasirengus pagelbėti savo prieleliams 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengus prigLtlbeti savo depositorUmi 

blznijo arba duoda rodą kur geriausia invest y ti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkimo properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumli 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
' MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
I*. Eckert, Vice-Prcs.

Cnpltol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $100,000.00ROBERT E. JENKINS 

.Kandidatas ant 
COUNTY CONTROLLER 

Isz Minersville, Pa.
Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

apleido su
Su šipersi-

P<> ko-
* >ncbaszninkas 

tik buvo apmiręs, o 
4vodbininku jin atgai- 
Svodba likos per kelta

i <

vino.
ant kito karto.

— ‘Sandaros* redaktorius p. 
K. Norkus isz Bostono, atsilan- 

redakcije panede- 
Ponas Norkus ave- 

keles

viržius persikrausto
locna nauja
le senoviszkos vietos.

ke in musu 
lio diena.
czi nosis Pen nsy Ivan i jo j 
sanviiites. ,

Balberis Juozas Ancere- 
in savo

narna tuojaus sza- 
Dabar 

mus lietnviszkas barberis turi 
pu i k iausia ha rbersz t pi 
mieste. Užeikite, o patis per
sitikrinsite, jog tai teisybe.

Valdžios agentai vaiksz- 
tineje per galiūnus sznipineda- 
mi ar parsiduoda alus turintis 
daugiau kaip viena puse vieno 
deszirnto procento alkoholimis. 
Agentai atlankys visus saldi
nus Sknlkino paviete.

mokslaines 
ketverge 4-ta Sep- 
Vaikai, kuriems su

Užeikite,

Publikines 
atsidarys 
temberio.

visam

ejs 6 metai atejnanti meta 1920 
gales ejti in mokslainia, tik to

ne
19

vai turi iszimti pavelinima 
vėliaus kaip petnyczioje 
Soptemberio ir atneszti su sa
vim vaiko metrikus cziepinimo 
certifikatu, kitaip ne bus pri- 
vmti.

— In musu publikines moks 
laines lankosi 1329 ameriko- 
niszku vaiku, 186 Lenku, 6 Ku
tenai, 26 Graikai, 549 Lietuviai 

22 Vokie- 
5 Pran

cūzai, 6 Velszei, 1 Szkotas —vi 
Prie to nesiskaito • • •* mokymai isz augsztesniu moks 

lainiu.
— Antanas Žitkus pirko sa- 

ant

1329

51 'ydai, 52 Italai, 
ežiai, 63 Anstrijokai,

so 2650.

liūną nuo Petro Kasparo
W. Mahanoy ulyczios, žemiau 
TJetuviszkos mokslaines, p 
Žitkus užima saliuna Panodeli 

permainyti kitao laisnai bus
meni

mokslaines P-

i.
Menesi jo Jula jaus musu 

paviete buvo 10 nelaimingu at
sitikimu kasyklosia, 3 mirė 
staiga i, 
bilius, 
ležinkeiiu, J nusiszove ir slap
tinga mirtis kudykio.

— Jau keli Lietuviai 
pasidavė kaipo kandidatai ant 
Konselmono pirmam 
Vardai tu kandidatu bus 
užilgio apgarsinti.

norite insziuryt 
savo namus ir naminius rakan
dus geriausiosia kompanijosia 
tai duokite Juozui Karaszauc- 
kui, 303 W. Centro Str. Inszu- 
rence iszmoka be jokio ergelio.

2

kasyklosia, 
užmuszti per automo 

savžudinstes, 2 ant ge-*
o 
4J

yra

vorde.
ne

Jeigu

ANT PARDAVIMO.
Namai po
Spruce St. ir
South St.
Xtsiszaukite po No.

No- 433 ir 435 W.
432 ir 433 W.

Mahanoy City, Pa.
2\ IJM.’'1441111X1 iv per ai v. 111 K.
Mahanoy St. Mahanoy City. Pa

isztroszkia 
apie tai nereikia 

atejkite ir

Sheboygan, Wis.— Szis mies 
tas guli prie 
ir jame gyvena mažas 
Lietuviu,

Jonas^Vislauckas, kuris bu
vo pabėgius ftuo manos ir vela 

perbuvo pusantros 
dienos vela mano
ketvirta mažais vaikais, 
mildami duokit man žinot kur 
jisai randasi arba tegul jisai 
pats tuojaus sugryžta jeigu tu
ri Dievo szirdyjo, nes esmių dy 
deliam nuliudimia ir varge.

(t. A. 9) 
Mrs. Mary Vislauckienc.

Ashland, Pa.

Naujas Iszradlmas <1<4 plunku.

bet

Miczigano ežerio 
būrelis 

ant nelaimes, 
nors maža saujele, bet ne visi
darbuvjesi del labo Lietuvos, 
szeip gyvena visi sutikime.

Randasi czion 
fabrikai.

užganėdinti

skaros

111 Centre St.

Pajicszkau Izidorių Zcglaiti, paei
na isz Suvalkų gub,, Naumlesczlo pav., 
Luksziu para., ZipHu gmino, Szadinu 

Jeigu kas žino apie ji inalo- 
(to 65)

Dckavojc IX: milijono žmonių už 
puikus plaukus, o tclp-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 

‘vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie jusu piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos inono- 
suosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryto lig 12 vai.

I

!

II BALL, Prezidentas
P, J. NOONAN, Vice-Proz.
J. P, FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.
■HMMNiniMBMM

lu formacijas dykai.
Raszy-

Drs. Rriindzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

k J D. M. Graham,ĮPres. L. Eckert, Vice-Prcs. D. F. Guinan, Treaa.
J. H. Garrnhau, Attorney W.F. Rynkewica A. Dan i sew i ca M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsbykaimo.
nckit daneszt.

Agota Žcglaitis,
. Nutter Fort, Wa. Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėja 

drapanų, panczlaku, szlcbiu, jokiu Ir 
del pardavimo marszkiiiiii, apatiniu 
andaroku, liosog in namus. Raszyklto 
o gauslto soinpcllus dykai.
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

dvi
Darbininkai ne!ti- 

inokesczio 
nedirba

Ant stvni-

isz 
tai sustraikavo ir jau 
deszimta sanvaite.
kieriu rinko Motiejus Žemai
tis ant suszelpimo

v o

szeimynu 
kurie nukente per bedarbe. Su
rinko auku $54 
lyta tiems,
paszialpos reikalavo:

) kurios’ižda-,25 --------------
kurie ’ daugiu ilsia

Chicago. — Dideliame gais
re, kuris ant Town of Lake su
naikino keletą bloku, sekan- 
czios lietuviu szeimynos nuken 
tėjo:

Stella Užukariene, 4515 ITo- 
nore St., Jonas Pauksztis, 4526 
llonore St. Stasys Kundrotas, 
4530 llonore St., Steponas Bal-

Petras 
4523 llonore St.

Simonaitis,
Kazys Filipaviczius, 4530 Ho- 
nore St., S. Valterkis, 4522 
llonore St. V. Zakarczius, 4522 
llonore St., Jurgis Martinkus, 
4616 llonore St., Ant. Budvie-

L> Vaus- 
kis, 4522 S. llonore St., S. Kla- 
tnenupis, 4526 So. llonore St.

Jonas
45 St., II.

ežius-, 4522-IIonore St., 
Zavila, M, J.

4530 llonore St.

S. Valterkis

tis, 4522 llonore St. 5

Redveikis,
Krajalis,

1851, W.
1851 W.

45-th St., L. Baneviczius, 1849 
W. 45-th St., Viktorija Butke- 
vieziene, 1852 W. 45-th St.
Petras Petkelis, 1857 W. 454h 
St.

Romanas Paksztas, 4535 So. 
Anna Gusziene, 

S. Girio- 
And-

Liuobi St., 
4527 S. Lincoln St. 
tas, 4541 S. Lincoln St. 
rins, Kuklauskas, 4523 So. Lin

>

Box 22

• Mano brolis Domininkas Jevoszka, 
paeina isz Kauno gub., Ukmergės pav.

Praszau atslszaugt
(to 65)

Anykcczlu para, 
ant adreso.

J co Jewoszka,
Harwick Pa.Box 143

Mano broliu Andrejus ir Kazyd Ki- 
flclius, paeina isz Suvalkų gub., Vilka- 
viszklo miesto, pirmiau gyveno Angli-

Praszau at-
(to 65)

Exctpr, Pa.

joj dabar nežinau Kur. 
siszaukt ant adreso.

Jonas Kisielius,
130 Ppnn Avė.,

Mano vyras Tamoszius Bulęviczius, 
kuris badai gyvena apie Carnegie, kas 
žino apie ji ar jis pats tegul atslszau- 
ke greitai, nes noriu parduoti stubos 
ir dc jojo negaliu parduoti. Jeigu 
negali pats atvažiuoti tai
Pow«r of Attornej (darieanasti), tai 
ir be tavos galėsiu parduot, nes iszym 
siu isz sūdo patvrtlnima jog tu esi ne
gyvas. Jisai paeina isz Suvalkų gub. 
Seinų pav. Ražuku kaimo. Atsiszauk 
greitai. (to A. 12)

Mrs. Mary Bulcvlczicno,
125 Hilldale Ave. PJainsvllo, Pa.

pa į duoti.
prisiunsk

UKSUS
RBMBDY

1

CO.,
Patiria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

Madison
P. d. MULDOWNEY

KONTRAKTORIUS 
223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

PARSIDUODA PUIKI FARMA.

Didele farma, 250 akeriu, draugo su 
maszinoms, gyvulinis ir rugiais, 
šoki reikalingi budinkai.
rna randasi Sugar Ixraf Valley, tarpo 
Berwick ir Hazęlton, Pa.
* v w « • j V* M'aMrs. M. Gelgot,

VI-
Szita far_

“ . (to 63)
Sugar Lonf, l’a.

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisiniinu. 
Atsakantis darbas per gęrus 
darbininkus. j; {^,i

coin St., 
Jonas

Wood St.
So.

4533 S.G re i ežiu s, 
V. Krauklis, 4359

Wood St., Kazys Vanagas, 
4531 So. Wood St. 
4357 S. Wood St.

Visu tu lietuviu namai
Daigiu iszgelbeta 

Daugelis tu lio- 
szeimyuas.

j

j A. Kabelis

su-
dege visai, 
labai mažai, 
tuviu turi dideles
Ju padėjimas yra labai apverk 
tinas.
Amerikos Raudonas Kryžius 
ir kitos labdaringos organiza
cijos.
riu lietuviu namai buvo visai 
neapdrausti nuo ugnies, todėl 
su gaisru jie prarado visus sa
vo turtus. Isz namu iszgelbc- 
ti beveik nieko nebuvo galima,' 
nes gaisras medinius namus su 
naikino labai greitai.

Kol kas jais rūpinasi

Girdėjome, Jcad neHp-

b® HMM

Augštos vertes Graniafonas
TTilvtLii JRI9.5O

Stebėtinas 
F o n ografas 
Tiktai iiž

$2375
Tiktai ant 
Trumpo 
Laiko.

T

- - z*.

CONSOL A grojamoji ir kalbamoji mažina yra nau jausto išradimo sa
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CON8OI/A 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA, 
V1CTROLA ir kitus. Tok ios rūšies gramafonas kaip CONSOLA, tai krau* 
t u vėso parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam-gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pačto Money Order. 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANISUrsus Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o siidrutina visą žmo^ų ir susti
prina nuvariusias nervas. Kaina..#3.50 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perua ir nuodingus dalykus krattjuje, padaro 
švarų ir stiprų kraujų. Kaina.... #0.00 
Ursus Plaukų Apsautfotojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.#3.00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
nwstis yra gera dėl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina..,.. #1*00 
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos, Kaina............. ...................... 7F»c
Ursus Vaistai nuo Kornu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina.........KOc
Ursus Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaišo pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.... BOc 
Urens Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abclnai skausmo 
šios gyduolės sumaŽjs skausmų, nors dantis 
(rbutu skylėti. Kaina................ F>Oc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo, Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 N. Wells St.,

M

Dep. B. Chicago, III.

i
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Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Expeller 
yru pagelbingiuusis.

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu!

Galima gaut vIsofo 
aptlekoso uz 85c ir 65c

’jnrbh Išsisiuzdint nuo
F. AD. RICHTER & CO.,

326-330 Broadway, New York

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
i PERSIKĮELE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Liki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro.

2638 'E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Geriausias fonografas ka da buvo parduodamas už tokia maža preke. Puikus 
mahagony medžio padirbtas. Drūtas ir puikus. Drūta maszinerija ir springsds.

Su prižiūrėjimuTuri malonu ir stipru baisa 17 per 17 ir 13 coliu aukszczio.
gal užtekt ant viso gyvenimo. Niekur negausite tokio fonografo už tokia maža 
preke. Tokia fonografas parsiduoda už $35.00 ir daugiaus, Už tai galime par
duoti szi fonografa už tokia maža preke kad pirkome ju 500 nuo subankrutytos 
kompanijos už maža pininga, todėl duodame publikai pasinaudoti ir gauti fo
nografa už maža preke $23.75 ir tai tik ant trumpo laiko. No prlllginkitc szita 
fonografa su pigois fonografais, už tai kad szi fonografai yra parduodami už 
brangesne preke už musu preke. Duodame 10 naujausiu kavalku ir 300 adatų 
dykai. Gvarantytl' ar sugražiname piningus. Prisiuskits $3.00 rankpiningu o 
likusius užmokėsite kada gausite fonografa. Raszykite tuojaus Kolei gaunate 
už tokia pigia preke. Adresuvokito szitcip: 
PRACTICAL SALES CO. 1210 N. IRVING AVE. Dept. 720. CHICAGO, ILL.

MAGDE. aAk, kaip man nicįti gal
vą ! Hbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis^ 
kanh... Man gtda net darosi !n

MARE. uEa, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokio mapo plau
kai grains, švelnus ir tiysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, . . • - - • - • - -j

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

| S J d 14 IX. H o ua VIĮM VJ

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas, gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystų netiiežinčią galvos odų?

K XI IP
panaikina pleiskanas!. Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- V • • • < < i V .

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tįk 
u / * • ’ ■ Paaiškinimai •

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

| trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
! C . ‘.
į čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

« 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
I i . , J f „ ;.
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : |

F. AD. RICHTER & CO., 3X6-330 Breadway, New York

HT STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS -®i

Parodo dienas san- . 
apriez valandas,

31 East 112th Street
_________ — - ■ f _____________________________________—

Vaideiota
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Chicago, Ui

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
&u paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 85c 

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

coęęcoęoęę«oęęęoao5ęo^^ęoęw^2Į>ę>$

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

Ai—
61 
u
A
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SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA •
. ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
. meldžiame kreiptis pas:

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

*
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‘Slaptybe Antgrabio”
Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” JLp

t 2C2 puilaplu* l’roku 35c. W. D. Uocikow&kl-Co. MihinOT City, Ps. .

*jth

• •

New York, N. Y.

Po 5 dienu jagu nebusite 
sugražinkite adgalios o

Szltas stebėtinas ir pulkus kalendori
nis laikrodėlis eina per 8 dienas su 
vienu užsukimu, 
vaitos ir menesius
minutas ir sekundos. Druczial padirb
tas, turi 1G akmeniu. Gvarantytas ant 
25 motu. Regulariszka preke szito lai
krodėlio yra $18.00, bet parduosim už

A. 0. NOV ASAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • • <

$12.95 ir tai tik ant trumpo laiko. Prie 
to da duosime, puiku 14 karatu lencu- 
gell. Prisluskite tik viena doleri o likti 
sius $11.95 užmokėsite kada gauslto 
laikrodėli, 
užganėdinti, 
mes sugražinsimo jumis pinigus lyg 
centu. Nelaukite bet ordoruoklto sze- 
dlcn. Iszkirpklto szi apgarsinimu, pri
sekite popierini doleri ii' prisiuskltc in 

.National Salos Co. Dept. 53.
Stn. D, Box 90.

- Pittsburgh, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
•wSu Lahakorcr.lu Skyrium-*

P. V 0B1ECUNAS IR KOMPANIJA 
121 li and Carson SL,_S. S.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur- 
rio verto iszncsa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laike apie milijoną dolicriu ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios.
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijialna kancclarija del padirbimo 
Dovlornasczlu ir kitokiu dokumentu reikalli 
ga Lietuvoje.

Už sutaplntus 
Siuuczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

Užrubcžinis skyrius randasi po 
vadovlsto gerai Žinoma Karaliaus Varasziaus 
valdlszko Notarijuszo.

roll am




