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Isz Amerikos
Nepaprastas atsitikimas.
Austin, Kan.— 

nomis atsitiko 
atsilikimas, 
elektrikinio 
O’Brien, ana sanvaito 
moteriszke ir jiaja ant vietos 
užmusze. Tas atsitikimus teip 
sukrėtė visa jo nerviszka siste
ma, kad turėjo atsigult in lova 
kurioje pergulėjo kelis mene-

Kada pasveiko, nuėjo ve 
Inejas in stoti kur 

, paregėjo ta 
pati karuka su kuriuom užmu
sze motore, apsiliejo aszaromis 
ir k ryt o ant žemes, 
draugai prikėlė buvo 
vasties.

Sziomis die- 
i czionais retas 
Motormanas aut 

karuko

sius.
la in darbu.
stovėjo strytkarei

---------------------------------------------------------------------------------------

W. n. ROCZKOWMU, Prea. & Mffr.
F. ROIMKOWKKI, Wll«r

.... -—■=

Kronstadtaa liepsnuose, bol- 
szeviku laivai nuskandyti.
Helsingefors, Finlandija. — 

Padrutiiita Anglijos flota nu
skandino keletą JDoTsZeviku k4- 
riszku laivu laike muszio Fin- 
landijos vandenuose. 
isz kariązku laivu 
Kronstadtu miestą ir

32 METAS 1
J1 ’BII

--------------------- - -------------------

ORO SVARBUMAS SKREN
DANT SKERSAI 

ATLANTIKA.

Tarnaite pasiliko advokatu.
Philadelphia.— Miss Adele 

Rutes, kuri tarnavo pas farme- 
ri Ohajui priesz keliolika metu 
kaipo namine tarnaite, aplaiky 
dama po 10 doleriu ant mene
sio, dabar užbaigė mokslą ir iž- 

pasekmingai egzaminą 
patentu advokato, su me- 

deszimts tukstan- 
cziu doleriu. Nepaprastas daig 
tas, jog isz prastos tarnaites 
teip trumpam laike dasigavo 
ant teip puikaus dinsto. 
netingi mokintis, tas gali visko 
dastoti.
Nebilo prakalbėjo isz baimes.

Rochester, N. Y.— Nuo dau
gelio motu nebile motore 30 me 
tu senumo Mrs. Elizabeth 
O’Brien, kuri ne vieno žodelio 
negalėjo prakalbėt, sziomis die 

staiga! ir netikėtinai 
prakalbėjo nuo persigandiino. 
Labai nustebino savo vyra ir 

kurie isz džiaugsmo 
riet apsiverkė, jog juju motinė
lė prakalbėjo, 
pasiliko nebile nuo 
ligos da priesz asztuonis 
tu s.

Milijonieriaus sūnūs kaipo 
prastai darbininkas.

St. Paul, Minn.— Henrykis 
Retting sūnūs milijpnieriaus, 

. _ czionais apimti
Minnesota

davė
C cA1,c ant 

pataikė (jniu alga

Kada jin 
be gy-

noniis
Vargonai priežaste nesutikimo 

parapijoj.
Lockport, Mass.— Czionyksz vaikus, 

teje liuteronu parapijoj nuo 
kokio tai laiko vieszpatauje ne 
sutikimas ir kaip rodos para- 
pije payrs.
sutikimo yra.... vargonai 
riuos paaukavo 
nierius.
pijonu laiko taji
už nesavžiniszka žm°Klb
savo tnrtą'"m>rhvkd* neteisingu 
budri dr pareikalavo idant var
gonai butu iszmeąti isz bažny- 
czios.
mai ir dydesne puse parapijo- 
nu atsimetė nuo bažnyczios.

Priežaste tojo lie
ku-

milijo-
Dydesne dalis para- 

milijonieriu 
buk

tūlas

Isz to kylo nesuprati-

nuo

Mrs.

Kas

vyra

Mrs. O’Brien 
gerklines 

me-

atvažiavo in 
darba dirbtuvėje
Iron Works kaipo prastas dar
bininkas. Tėvas Reitingo nu
siuntė savo sūneli idant iszmok 
;u tojo biznio nuo
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Padrutinta Anglijos flota

PK

Prince of Wales, Anglijos karaliaus sunns ana diena i įplaukė isz Anglijos in* Kana- 
Trumpam laike atlankys ir didesnius miestus Suv. Vai; tiju.

Apie penkis

Po mirtei loc- 
paliepo Jonui 

nameli at- 
Jonas netikėtai pra

ISZ VISU SZALIU
Ke-

Nelaime kasykloje.- Keletą 
vyru pražuvo.

• Trinidad, Kolorado. — 
turi negyvi vyrai jau likos isz-
imti isz Oak Vįėw anglakasyk- 
los, o gialbetojai da jieszko 14 
kitu mainieriu, kurie yra saky
ta kad randasi negyvi, per eks- 
pliozija gazo.
vo paskelbta kad 
pražuvo bet daugelis/isz ju isz- 
sigavo isz deganezios kasyklos.

motinžudis ir savžudis.

Atsimenant role istoriszko ir 
pasekmingo Amerikos orlaivio 
skersai Atlantika lėkimo Su
vienytu Valstijų Žemdirbystes 
Departmento Oro Biuras atkar 
toja savo nuomonėj kad kol pa
gerinimai oro amate nebus in- 
vykinti, kad padaryti lėkimą 
savistovesniu, kol lėkimas sker 
sai Atlantika ndbus praktiszka 
ii’ kai j) ten nebūto, vinviena ne
bus galima turėti regularlisz- 
kai nustatyto' laiko. Teeziau 
meteorologai mažai abejoja, 
kad tokia pagerinimai bus in- 
vykinti, ir kad už keliu metu 
in lėkimą oru skersai Atlanti
ka nebus žiūrima kaip in kokia 
rizika, bet kaip in paprasta at
sitikima musu kasdieninio gy
venimo.

Oro raportai • iszleisti po 
virszminoto lėkimo parodo, 
kad dar nėra buvę tokio tinka
mo lėkimui 
kada NC

Szuvi ai 
uždega 

didesne 
dalis miesto dar liepsnuoja.
Užkasinejo gyvus kareivius 

jeigu neturėjo piningu.
Paryžius.— Daktaras J. P. 

Trevast aprasze laikrasztije ka 
girdėjo nuo tūlo a mer ikon i sz- 
ko kareivio, kuriam pasiseko 
pasveikt ir sugryžti pas savisz 
kius.

Vokiecziai po. kožnam 
sziui, surink i nėjo sužeistus,
terp negyvėliu, o bet tiktai to
kius ome, katras buvo vertas 
paymti, katrie turėjo piningu. 
Ant tokiu dėjo raudona kryžių 
o kitus, be tojo ženklo, kad ir» 
gyvus, laidojo in žeme drauge 
su negyvėliais in viena duobia.

Ir mano vos gyvo ne užka- 
G ule jau sužeistas. Vokie

tis mane spyrė ir sudejavau. 
Žiurau saniteriuszai yma juo
da dažala ir deda ant manes 
juoda kryžių.

“Ka jus mano ženklinate, 
paszaukiap — juk asz da es
mių gyvas, ar teip galite dary
ti!

“O ar turi piningfl? — 
klauso manes vokietis.

‘ ‘ Turiu.
“Ar daugi

Deszimts doleriu.
“Duok szian.
Sanitariuszas paėmė pinin-

kryžiu

su rinkine jo

4 <

se.

mu-

raportai 
lėkimo
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laiko, koks buvo 
apleido 

Newfound landa. Abelnai, 
lyg meteorologu retai teatsi
tinka, kad toks oras butu per 
taip ilga laika tokioje dideleje 
kelionėje, kaip kad lakūnai bu
vo iszsirenge.

Oro Biuras iszvieno veike su 
Suvienytu Valstijų pasiseku
siais bandymais lėkti per At
lantika orlaiviais. Sutartis 
buvo deremos, kad gauti mete- 
orologiszkus patemijimus -isz 
Europos ir Azoro salų ir sykiu 
su tuo, tam tikri temijiami bu
vo raportuojami Oro Biurui 
kasdiena po keturis sykius in 
Washingtona, beto dar ir lai
vių Aroostook, 
Trespassey, 
Paskutinėje vietoje szitie ra
portai Oro Biuro atstovo ir 
Laivynio Meteorologiszko Biu
ro nario buvo studijuojami ir 
araneszimai paremti ant szito 
studijavimo ir nurodantis bu- 
sianezias oro permainas buvo 
duodami orlaiviu kamandie- 
riams.

Gegužes menesio istoriszka 
16 dienu szitie praneszimai ro
de, kad padėjimai lėkimui isz 
Newfoundland in Azeres, nors 
nevisai tobuli 
prielankiausi isz 
yra buvę, ir 
Towery patarė viską turėt pri
rengta kelionei jeigu praneszi- 
inas isz Washington© butu prie 

Už kokios valandos 
szis praneszimas atėjo. Ir 
prancszime buvo patarta, kad 
ta paezia diena iszlektu, bet nu 
rode taip kaip praneszimuose 
isz Trespassey, kad . debesiuo- 
tumas bus sutiktas netoli Azo
res.

Sykiu su praneszimu isz 
Tresspassey buvo suraszos, pa
rodantis vėjo pagelba, kuria 
hutu galiama gauti keliones 
kai kuriose vietose. Kaip yra 
gerai žinoma lėkimas ta diena 
invyko ir vienas isz tu orlaiviu 
N. C. — 4, pasiekė Azores be 
jokios nelaimes ir pirmiau pas
kirto laiko, 
naszaujama 
keliones dalyje buvo puikiau
sia, bet artinantis prie Azores 
pradėjo dangus niauktis.

orlaiviai
SU-

E
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ženklinate

uz-

orlaiviais.

Isž pradžių hu
ne! 40 vyru kuris buvo 

Newfoundland.Yra sakytaapaezios 
plienas.

Henrykis aplaiko tik $2.50 ant 
dienos. — Gal nebagelis isz ba
do nenumirs.
Gamta padaro visokius szpo- 

sus.— Mergina - vyras.
Saint Louis, Mo.— Netrukus 

pasveiks ligonbuteje ypata, 
kuria negalima vadyti ne vyrulningai, nokurio paėjo isz 17-to 
ne moteriszke, nors jau turi ar- szimtmeczio.

Sztai pana Pearl sius piningus 
Johnson, gimus kaipo mergai-1 kelis, 
te, nuo savo 
papratus prie visko kas yra vy Lionas apturėjo netikėta turtą 
riszko: nemego siausti su mer- ir pradėjo teįp-gi jieszkoti gi- 
gaitems tik draugavo nuolatos linkio. In valandh laiko konia 
su vitikais. Iszaugus ant mer- vis žmonis is/East Gary pra- 
ginos, priversta buvo gyventi dėjo grabalioti po darželi kaip 
kaipo mergina, norints prie to visztos, bet nieko nesurado, o 
neturėjo didžiausio noro, nes Lionas prisijuokė isz kvailiuAr 
jaute, jog savije turi vyriszka sz\m,dien džiaugėsi i«z 
būda o ir veidas josios turėjo tikėto turto apie kuri tyli kaip 
vyriszka pavidalu. Ncsenei | žuvis ir niekam ne sako kiek
“mergina” 
tūla atmaina, bet del sarmatos 
niekam to neapreiszke, ir neuž
ilgio užtemijo, jog no yra mo- 
teriszkos lyties, tik vyriszkos. |e11u Hamilton innesze skunda 
Daktaras Finley liepo jai nu- pneszais 
siduot in ligonbute ant opera- reikalaudaiiia atlyginimo

1I

Badai vargonai bus parduoti jr žinotu kaip dirbusi
kitai bažnycziai.

Influenzos liga atsinaujino.
Hazleton, Pa. — Influenzos 

liga vėl atsirado szitam mieste. 
Andrius Hilliak yra pirmuti
nis sergantis taja liga. Valdžia 
daro viską idant liga 
tintu.
Inžinierius aplaike $1,000 už 

savo pietus.
Pittsburgh, Pa. — 

Ritter, senas 
Pennsylvanijos 
ana diena aplaike nuo 
nierio Carnegio gromata, kurio 
je radosi bankinis kvitas ant 
tukstanezio doleriu, už pietus, 
kokius suvalgė senam inžinie
riui praejta meta.

Kada Carnegius važiavo ant 
to paties trūkio, buvo labai al
kanas, nors valde 
Ritteris tada vare 
Carnegio nuėjus pas inžinieri 
su kuriuom gerai buvo susipa
žinęs ir papraszo ka tokio

Inžinierius padavė jam 
savo dinerkia ir Carnegius jia- 
ja teip * * iszczistino,” jog nieko 
nepasiliko, o inžinierius nieko 
nevalgo per visa ta diena.

Carnegie pripažino, kad 
. szalta mesa, szmotelis duonos 

su sviestu, buvo jam gardesne 
ne kaip kokia peczenka. < 
negis prižadėjo inžinieriui 
tai atlyginti, bet užmirszo, 
net dabar, kad sugryžo isz Eu
ropos, atsiminė apie pietus ir 
nusiuntė inžinieriui tūkstanti 
doleriu.

Ritteris

nesipla-

ti 30 metu.

kast.

nc-

300 žmonių jieszko j o paslėptų
jų piningu; tik vienas 

turėjo gilinki.
Gary, Ind. —

metus adgal mirė czionais Mrs. 
Sarah. Kohlqr. 
nininkas namo 
Rezacui idant ta j i 
naujintu.
lobo — pirko sau naujas dra
panas, nauja arkli ir t. t. o žmo 
nis stebėjosi isz kur Jonas 
tikėtai aplaike turtą.

Jonas pertaisydamas nameli 
rado paslepia vienam kampeli- 
je maisziuka su .150 dolereis, 
po slenkscziu rado 800 doleriu, 
o kasdamas prie pamato užtiko 
puodą kuriame radosi seno- 
viszkj sidabrinei ir auksinei pi

už-

Fredas 
inžinieris ant 

geležinkelio, 
milijo-

milijonais.
maszina.

už-

iszczistino

pripažino,

Cąr-
L UŽ

, ir

nesigraudina kad 
atidavė savo pietus ir padary
tu tai vėla už mažesniu preį^

Neszdamas tuo- 
namon, pabėrė 

Kaimynai surado tuo- 
kudikystes buvo įsius piningus dašiprato isz kur

ryti... 
iszvažiuoti

1I

gus ir padėjo raudopa

SaVO lir

Ncsenei žuvis ir niekam ne 
užtemijo pas save [surado.

Pavogtas buczkis kasztuoja
$25,000.

Now Brunswick, N. J.— Miss

Juozapa Hoffman 
, 25 

Pearl tukstaneziu doleriu uz pavogta 
Neužilgio pa Įbuczki. Akyva, ar mergina

po tam
ki u-

Mažas
Sykesville, 111. — Mikolukas 

Stacker, 12 metu senumo, 
pykęs ant motinos, jog jam ne-
pavelino bovytis su karabinu, 
už ka aplaike gerai per sedy- 
nia, kada motina iszejo laukan, 
indėj o patronu in karabinu ir 
lauke atejnaut inot’nos. Kada 
toji žengė per slenksti, tasai iž- 
gama paleido szuvi užmuszda- 
mus motina ant vietos,
paleido pats sau szuv* in 
tinia. x
Meksikonai pagavo du Ameri- 

koniszkus lekiotojus.
Marfa, Texas.— Liutenantąs 

Paul H. Davis ir Harold G. 
Peterson du lekiotojai isz Ame 
rikoniszkos kariumenes, likos 
pagauti per Moksikoniszkus 
bandytus ir dar reikalauja nuo 
Amerikos valdžios 15 tukstan
eziu doleriu del ju paliuosoji- 
mo, kitaip sako kad pagautus

Gyventojai iszvare bolszevikus 
isz Odcssos.

Londonas,— - Bolszevikai li
kos iszvary ti isz Odessos per 
tenaitinius gyventojus. Kijeve 
ir Ukrajinoj buvo teip-gi bol
szevikai iszvaryti. Odessa bu
vo svarbiausias miestas bolsze- 
viku rankosia.
kad Ukrajinai su pagialba Len 
ku iszvare bolszevikus isz Ki
jevo.

Milijonai vokiecziu ketina 
apleist Vokietija.

Bcrlinąs.— Yra tikrai patvir 
tinta kad keletą milijonu vo
kiecziu bandys apleist Vokie
tija, kaip tik gaus proga ta da- 

Didesnis skaitlis ketina 
in Argentina

(South Amerika) kur valdžia 
ilutare duoti jiems žeme dykai, 
tonais teip-gi reikalinga dau
gybe visokiu amatninku ir, val
džia su noru vjsus vokieczius 
priims in savo sklypą.
Savžudinsta isz vargo — pasi- 

aukavimas geros dukters....
Madritas, Iszpanija.— Aldo

na Vandrone, patogi mergina 
atome sau gyvnfcte isz priežas
ties dydelio vargo.
mirė josios tėvas ir nuo tos die
nos
Idant apsigint nuo vargo, pa
togi Aldona omesi už darbo — 
siūdama ir tepliodama paveiks f I
Iris.

o

Ne sėnoi

siduot iri ligonbute ant
cijos, kur pasirodė jog
yra tikrai vyru. Neužilgio palbucjj^ Akyva,
sveiks, po tam pradės gyvent [aplaikys tiekį Kiek ppyresi.

Prakalbto priesz smert.
Suttersville, N. II.— Dvylo-’

kos motu senumo mergaite Kla

kaipo vyras.
Anglekasiu konvencija 

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.— Delega-lra Lansing, miro praejta vaka-

tai anglekasiu Unijos j įz trijų ra?

lekiotojus nužudins. Amerikos 
valdžia pareikalavo nuo Mek
sikos valdžios kad tuos du le-jiegu, dienomis ir nakfimi ir 
k io to jus paliuosuotu. Isz to vis 
ko duodasi suprasti kad gali 
pakilti erglis tarpe Ameriko ir 
Meksikos. Szjamo laiko Amc- 
rikas turi dideli skaitlį kariu- / 

prie Meksikos rube- 
Keleta pulku 8-tos ka

valerijos jau nusidavė prie Rio 
Grande upes.

Dar praeita Utarninko ryta 
abudu lekioto jai likoš paliuo- 
suoti.
jioszko bandytu.

menes 
žiąus.

Klara nuo užgimimo nie- 
distriktu, pradėjo savo kon-lko neprakalbėjo ne nė girdėjo, 
vencija Utarninko ryta. Unija Kėlės valandas priesz smert vi 
pareikalaus nuo kompanijų 6 sa szeimyna husistebejo 
valandų darbo ant dienos, pa- mergaite prakalbėjo in 
didinimo mokesties ant 60 pro- tėvus, sakydama jiems 
cento virszaus, ir keletą mažos-1jia turi parėdyti grabo, 
niu rpikajavifflu, _ tarus tuos žodžius mirė.

kada
savo
kaip
Isz-

•"l

Amerikos kariumene

Neužmirškite kn<l dubai “N-UBeS"
i > »• , 1

proiiiimerata yra $3.00 aut viso meto 
o $l«60 aut puses Kieto,1 •»'

ant manos. Tame atlėkė szrap- 
nelis ir patalke in vokieti ku
ris kryto negyvas.
no piningai turi prapulti, 
mislinau sau. Nusliuožiau pas 
jiižmuszta ir pradėjau krausty
ki jojo kiszenius. Radau ne tik
rai mano deszimts doleriu, nes 
da tris szimtus doleriu 
mai paymti nuo kitu sužeistu-

Paemiau viską ir net manju.
engviau pasidarė. ’ ’ 

Teip apsakinėjo

Kam ma-
pa-

> mato-

sužeistasis
kareivis, kuris vos nepasiliko
gyvas užkastas ir 
szimts doleriu 
nuo baisios mirties.
Palaidojo tuszczia graba, o la

vona paliko namieje.
Berlinas. — Kaime Ermsch-

pradejo kenstį vargą, weider atsibuvo laidotuves 68 
riietu senumo moteres, kuri už- 
simusze puldama nuo kope- 
cziu.

tiktai de-
ižgialbejo jin

Dirbo isž visu savo pa-

ant ghlo nelaiminga mergina 
apjako. Tada vargas buvo da 
dydėsnis kuris pradėjo spausti 
isz visu szaliu tnorginu ir sena 
motina. Tūlas anglikas dagir 
dės apie nelaime moterių atlan 
ko jiaises ir pasiūlo pagialba. 
Pašilde Aldonai už josios gra
žus plaukus 5,000 franku ant iszkast tuszczia graba, parga- 
ko mergina noringai sutiko ir 
puti paėmus žirkles nukirpo 
nuo galvos ilgus plaukus. Ati- 

' * "1! t

Vežimas nuvožė graba 
ant kapiniu ir užkasė. Bet ko
kis buvo nusistebėjimas, kada 
gailininkai sugryžo namon ir 
paregėjo sau gulinti ramiai la- 

Pasirode, kad tai lai-
dotoju kalte, nes pamirszo in- 
deti lavona in graba, kuri tusz- 
czia nulidejo iri kapus ir palai
dojo. Nepasiliko daugiau nie
ko kaip tik gryžt ant kapiniu,

vona.

bent namo, inde t lavona ir ve
la isz naujo laidot.

Teip ir padare. Mat visu da-
davus plaukus, paėmė piniji- lybautoju laidotuvesia teip bu- 
gus kuriuos atidavė motinai, o 
pati nuėjus in kita , kambarį 
h 

I 4szove iii krutiwQ ię atliko

vo makaules apsvaigintos, kad 
net nežinojo ar grabe kas ran
dasi, ar tuszczia lydi įu kapus.

teeziau buvo 
visu, kurie

Kamandierius

lankus.
praneszimas atėjo.

su
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Kaip buvo pra- 
oras vakarinėje

Sergent, Ky.—
paei-

130 metu senumo. Pirma karta 
važiuos treinu.

Dede John 
Shell. 130 metu senumo,
nantis isz Greasy Creek, Leslie 
pavieto, kita menesi nusiduos 
ant Blue Grass jomarko, kaipo 
sveezias Commercial Travelers 
draugijos. Bus tai senuko pi r 
mutinis važiavimas ant treino. I ’ 1
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GIRDĖT
Svietas yra tai plati dirva 

ant kurios duonos yra užtekti
nai, tiktai reikia mokėti jos 
jieszkotie prigulineziai ir 
miegoti.

ne-

Bjauros naujienos nekurto- 
sin lietuviszkosift npigardosia

t

r*

r

Tai jau ne 
Kas kartas

Sai tokia

-

•» 
i

I
I 
fI

R

FK

SAULE"
FT

duodasi girdėti.
kas do kriukis.
niekiau ir niekiau.
progresas, tai jau suvis ne kas.

Teip ir 
kuriobedieviais

drąsus ir tan-

Ana diena vienas to- 
kada pradėjo

Kftip kftuluota smcrtiR pra
deda žiūrėt žmogui in aki tada 
szaukesi prie Dievo, 
su nekurčia
yra ne vos labai 
kei užsipylia makuolia mėgsta 
pliovoti ant Dievo kurio nepa
žins ta.
kis atauszias, 
griaut ir žaibuot, tai nuo gėrė
to nusirito žemyn ir vos spran
do nenusisuko, 
perkūno.

mu t pabijojo 
Kitam fabrike nu

laužė abi kojas, tai prasze pa- 
szaukt kuningn ir prie Budin
toju savo klaidas iszpažino. 
Isztikro navntnas daigtas, jog 
arsziftusi bedieviai be kuningo 
nemirsztn.
ti neužsimoka, 
ar arkliu vadytis, ne 
die vi u.

Tokiu bedieviu bu 
vėlink jaueziu 

kaip be-

trijų paskutiniu 
New

nes, be Dievo baimes, prie nie
ko ne tikus.

Ne prie tanciaus, ne prie ra- 
žanoziaus. , ' .

Jicszko džiaugsiu tambiuo-
Del jau

GROMATOS ISZ LIETUVOS Į ATSISZ AUKIM A S IN VI- 
1 SAS LIETUVIU GELBĖ

JIMO. ORGANIZACIIIAS
• ... .. ,7. . • -r——n ■ ■ ; .. .

Idant skaitytojai baletu žinoti kas 
sziadion lietuvoju daVosi-ir kad isz tu- 
Ju Aromatu dažlnotu opia savo ncku-

I’rio vienos klusos pri rlM'Kimino., talpinamo laz vi- Pildomas abieju Tarybų Ko- I

“Ak, kaip man niclii gal- j 
fiband&iau visokius masgojimvs, !

Tnuiiutrimu^ ir piskas tas | 
9 nrpaptlbijo nuo tu bjauriu plcis^ J 

Man ge da net darosi P9 j 
“Ra, tai kam tau k t si be* . 

reikalingai t žiurik, kokie mano plau- i 
kai grafus, tutinus ir Susti, 0 tai l

k

<
1

In laika 
menesiu New Yorke likos 
aresztuota 18 tukstaneziu vy
ru ka pamėto savo paežius. — 
Akyva, ar tame yra tiktai vy
rai kalti, o moteres kaip anio- 
leliai F

Tūlas laikrasztis, davadžioja, 
buk arielka žmonijai daugiau
sia kenkia ir žmogų in 
paverezia.
Ne arielka žmonis sukvailina 
tiktai nekurie 
žmonis svaigyna.

niekus 
Yra tai neteisybe.

laikraszczei

Jeigu uoszvia ir su cukrium 
apibarstysi, tai vis bus karti, 
burnoja nelaikysi.

Ne vienas vyras rugoja, jog 
boba kvaila. Brolyti, boba ra
žu runa daeda vyrui gana.

Jeigu mandra boba turėsi 
tai per visa gyvenimą 
stenėsi.

Vyras turi savo silpnybia, o 
motere turi daugybia.

sunkei

visokeis užma-
Viskas

šia užkaboriuęsia.
nesniu dukrelių negali inętina 
nieko pasakyti, o ka kalbėti 
apie taisės/katros turi nuo 17 
lyg 19 motu? In akis motinai 
kabinasi?

Ne lietuvyste kelkime, tiktai 
dorybių, o tas varda Lietuviu 
paktais.

Po teisybei, lictuviszki val
kelei neturi nuo ko ymti gerosI 
paveizdos, o ir tėvai nepaiso 
su kuom sūnelis ir dukrelių 
draugauja.

Draugavimas su 
ant gero ne ejna ba:

Su geru, geru bus, su szlek- 
tu, szlektu bus.

sos žmonių ka ncgriepzijo?**
° Ar sziteip, kuningo. O ko

kio tat t”
Ant to kuningas muistei, at

sako : ‘ ‘
guli vaikai, kurio da įio turi 
proto kaip reikia, o prie antros 
klasos priguli kvailei, ka nete
ko proto?’ »

Valnamanis kaip muilu su
odins nutylo ir akis nuleidias 
atsiveikino su kuningu.

— Kožnas gali žuvi pagaut 
ant meszkcvoa, (iktai yra dy- 
dcle užduoto pasirinkti mesz- 
kcrc.

notikuseis

— Ant mažo nustok ir ne- 
rugok, — ir už tai Dievui dėka- 
vok.

krasztu Ąmoilko del juju naudos miteta.S savo posėdyje Rug]).
'• • r ’ /t < ♦ ' 1 * Ii— >■ *• « a •

su kruBztu Ąmcriko oei juju naudon imiieius savo poseayje ivugp.
n* toipi \ 7, 7 d. 1919, iszklauseS praneszi-

Kun. N. Petkus, Susivieniji- mo p. Turezynaviczienos, Tau-
mo Dvųsiszkas. Vadęvus gąvę tos Komisionierkos Lietuvoj 
isz Kurszenu nuo kun. J. Na- Labdarybės, nutarė priimti jos 
vieko, sekamo tųviiiio laiszka: plana suorganizupti Pagelbini

uRodos jąu galima raszyti | (Auxiliary) Amerikonu Komi- 
in Amerika., 
jienu pas mus norą, 
ko dar sulauksimu.
gerokai nuo kares nukentėjo. I leriu kas menuo Lietuvos lah- 
AĮędžįagiszkai visai sunaikin- darybos reikalam.

Kurszenu puse pnrapijpsĮgelbiųio Amerikonu Komiteto 
■ isz^egintą,.(

• •

Ypatingų nąu- teta prie musu gelbėjimo Orga- 
Nežinia, nizaciju idant per ji sukelti 
Lietuva nor po szįmta tukstaneziu do

, • » ’ " * m " ’ *• ' ’ • • ' " ■ ■ 1 xr * ' . b f « ♦ «n v »J' 71'1 * • 1 

tu, ypacz kur buvo muszįu, vie
ta.

. Suorganizaviriini tokio Pa-

Pamaldos laikosi lyfa reikalaujama kad mos Lie- 
szopoje. Įsz mano triobesiu tuvei turėtum

fel
į!.

h

i

/ iibandeuiu viaokiua rnatoo^ 
trinkimui, muilovimus ** ir vuk 
nieko 
kanu.

kai praįut, tutinus ir či/sįi, O tai j 
lodtl, kad af vartoju RUFFLES tt9 I

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- į 
piAntjs vanduo? Ne!! RUF- ! 
FLES yra tai paprasčiausia j

1J "1 ‘m - — . ’ • • ■ plaukų ir odos su stipri n toj is,
kuris prigdbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keli^ mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirktę šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekojė, tai

cikia kelių mėnesių galvos i 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 

čiais suvilgant g-dvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ! 
Nusipirktę šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik l 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 1 

atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |
F. AO. RICHTER O CO.. 3X6-330 Broadway, New York

Lietuviai su 
nymais pasikalinėja, 
gerai, puikus užmanymai, bile 
pradžia, o ne trukus sutversi
me in lietuviszka vieszpatysta 
o ir baudževa užvesime, norint 
ir dabar nestokos baudžiau
ninku ir nužemintu tarnu. Bet 
ar kas pamislino, kas bus isz 
musu atejnancziosios gentkar- 
tes — isz lietuviszku vaikeliu 
katrie turi nuo 12 lyg 16 metui 
Isz senesniu priviso jau sporti
niu tinguliu, o isz jaunesniu va 
giu ir prasižengėliu,
girdėt, tai tėvai gaĮvas kasosi 
ir nežino, ka daryti su savo su- 
neleis. Sunelei vagia nuo le
vu ir nuo svetimu o ir namuo- 
sia pataisos nestokos lietuvisz
ku latreliu. Del Dievo! Kodėl 
apie tai nepamislina tiejei, kat 
rie privalo apie tai mislytil

Tas pats yra ir 
tems,
relių nepaiso kur 
rais valkiojesi. 
dukrele nuo 
priesz vyrus 
lauk motyn I
mo isz savo šuneliu ir

Dukrele auga ant tingi-

Kur tik

su mergai- 
Motlnos ant savo duk- 

josioš vaka- 
Gerysi, kad

14 metu jau moka 
cziaupytis.
sulauksi džiaugs 

dukre-

Pa

ii u1
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Kaime Deklevicai, Grodnaus 
keli bolszevikai

mi- 
pamogdžiot

kuti igas laike 
pradėjo
Vienas isz juju insi-

Ir kas atsi-

gubernijoj, 
pradėjo iszjuokt kataliku tikė
jimą kada 
szes ir 
kunigą.
roglino ant kubilo ir pradėjo 
sakyti pamokslu pliovodamas 
visokeis žodžeis.
tiko? Kada nulipinejo nuo ku
bilo, puolė staigai ir buvo ne-

Likusieje bolszevikai 
baisci nusigando, bet tame na
gai as.

Sztai in valanda po tam, mi
ra du kiti bolszevikai o ant ry-

Tada

gyvas.

tojans mirė da keturi, 
bolszevikai suprato tame baus
me Dievo ir pradėjo muszti pa- 
klonus priesz katalikiszka Die
va, kuri priesz tai teip iszjuo- 
kinejo.

Terp žmonių rodos nestokaa 
piningu, bet biznei ne klun ti-* 
kia, ypatingai saliuniuosia am
žinas tusztųmas.
tame uždraudimas pardavinėti 
guzutia o alus visai netinka-; 
mas — kaip buiza.

Priežastis

kyti darbus, 
jog katras ne turės 
niszku ukesiszku popicni

Kasyklosia bus sunku aplai- 
nos bosai sako, 

ameriko- 
, no

turės jokiu tiesu prieszintis ka 
mo norints; kas kiszasi darbo, 
o kad ir prigulėtu in unija, tai 

Todėl pasi-
kanuogreieziausia 

ukesiszkas popieras.
jeigu kas neturės popieru, tai 
ir varys adgal isz kur pribuvo.

nieko neženklins, 
rūpinkite

Atejteje

Vienam mieste, kur randasi 
daug Lietuviu, 
kuningas suėjo isz netycziu su 
vienu laisvu pažiūru lietuvisz
ku inteligentu, kuris nieko dau 
giau neturėjo ant liežuvio tik
tai “progresą v ir apszvictal?” 
Norėdamas priesz dvasiszkaji 
“pasistatyt” pradėjo tauzyti 
apie “gamta” ir Kopernyka ir 
ant galo užkliudė ant spavied- 
nes. “Asz visai ne ejnu iii 
spaviedni kuninge, ba no turiu 
isz ko spaviedotis.

Labai gerai

lietuviszkas

“Labai gerai, — tore ku
ningas malszei. — Norintb Szv. 
Jonas kožuą vadina melagiu, 
kuris sako, jog no turi grieko.”

“Gali mane kuninge prie to 
neprilygint, ne tojo szvento ne
minėti.

4 4

prię szventuju,

»>

Asz tamista prie to nemai-- 
szau, o, da ypatingai prilyginti 

nes tiejei pęri
laika savo gyvenimo nenorėjo 
save vadyti be jokju nusidėji
mu.”

Valnamanis buvo labai aky
vas, prie kokiu jis 
gintas.

Matai tamista, yra dvi kliu

bus prily-

U

<|j_____ _____________
W. F. RYNKIEWICZIUS 

---------NOTARIUSZAS—7— 
PRIVATISZKAS BANKIERIUS

233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
_ I-

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Numinus Rakandus nuo ugnes. 
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigius, 
kaip tai kukardas, juostas* karūnas, peczeczius ir 1.1.
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 
kreipts pas mano ant virsz-mineto adreso.

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

viena bendra 
sudege plojimas, tvartai, fol-[Lietuviu Komitetą atstovau-

Žmones i
Sziauczia szn|ino. Auįu labųlĮganizacijas. 
daug, 
mirszta. 
tvarkosi.
veikėju, pvarįnjįnkai atsigre-Jferencija vįsu musu
že Vurs?uyon. . •
nūs duonos visai maža. Rasi-[gelbėti IJetuvos žmonis.
mirė kųn. Ą. -pąyilionis. Da- Sziuomi yra visos musu gel- 
bar klebenau jų kuų. Pranekie- bejimo centrales organizacijos 
tis kartu ir dpkonu Kaune. Ko- praszomos

vąrįas. Žmones

Lenku garsus rnsztininkas, 
Ignotas Daszinski pranaszaujR v 
Lenkijai nelabai smagia ateiti 
prie szios dienos Lenkijos žy-; 
giu.

Daszinskis sako — 
srednia zostala rozbita materi- 
jalnie ir moralnie. Spoleczcnst- 
wo polėkio, stoi przed kryzy- 

Lietnviszkai — “Kla
sa vidurine, tapo sumusztu įriti' ’ 
terialiszkai ir moraliszkai. Len 
kiszka visuomene stovi priesz 
kryžių.” 
Daszinskis sako — 
sus apsigavimas vienu ir kitu, 
pasirodys pilnam faktu grynu
me, tegul tik isz keturiu ka- 
riszku Lenkijos fruntu 
me Lenkija pralaimės.

Tai-gi iszeina teip, kad Len 
kija keturiuose szonuose savo 
rubežiu vis kariauja su kaimy-! 
nais, o kaip tik viename szonc 
pralaimės, tada visos ju lenku 
gedulingos klaidos pasirodys 
grynu faktu nedasipratimu.

v f

Dvasiškiu 
Lietuvos

suvargo. Į janti visas musu geibo j i mo ęr- 
Keikalinguina

' ’ * ' • i 9 • ’ • . • <4gerokai tokio Kąmitctd užgyre Pildo-
,i valdžia mosis Komitetas ir nutarė tam 

Stoka intęligentu, tikslui susząukti bendra kpn-
i organiza- 

Apic Kursze-lciju kurios turi sau už užduoti

seni.

“Klasa

Tolinus tarp kitko
° Tas bai-

mirė kųn. Ą. Pavilionis

tis kartu ir dpkonu Kaune. Ko- praszomos neiszvcngtinai da- 
dainiu mažai, teįszdegino. įie- lyvauti szįoje konferencijoje, 
tųvoj dar irgį perafnu. Rusu Yra pasiūlomų, kad szi kon- 
* v • r w j 1 ii»_^..atsibūtu, .Rugsėjo,

Organizuojasi Lietuvos [ (Sept.) lmo«, 1919 New Yorke.
7? Gųl žinote,I ka* Patariama kad kiekviena or

gy vena kun. M. pu|naųska. gųnizacija srioję konferencijo- 
/ Saliome gyvena je turętu po viena baisa, tokiu 

netoli lenkų l.budu skaitlius atstovu gali bū
ti siuneziamas pagal iszgale ir 
nuožiūra organizacijų.

Jaigu jokiu paremtu pasiū
lytų. permainyti czion iszdes- 
tytas iszlygas nebus padaryta 
iki Rugpjuczio 25, 1919, 
iszlygos skaitysis priimtoji

Pildomasis Komitetas iszrili
ko nuo saves komisija isz Kun. 
Petraiczio, p. P. S. Villmonto, 
p. Stakuio ir Dr. Jonikaiczio. 
Ju užduotis bus pagelbeti in- 
vykinti szia konferencijų ir 
paskui kooperuoti su tuo Ko
mitetu kuris bus iszrinktas 
szioje Konferencijoje.

Tarybų ISgzckutyvis .KomL 
tetas.

Pcf M. J. Vinikas.

KUR BUNA?

d Yra pasiuloiųa kad szi kon- 
bols^cvikai tebeesti apie Į*arie-:perrinęija 
veži.. * 
kariuomene.

d me ;
Mano sesuo 
Detroit, A;tieh. 
bažnyezios,

Gųl žinote,* ka- Patariamu kad kiekviena or-

viena-

Daszinskis labai iszpcikia

• •
,iei

t'' I 

surastumėte, 
praneszkite. Dovanokite, kad 
tuomi jus varginu. . ,

Su gagarba 
Kun. J. Navickas. ! >

Rože Mažeikiene isz Žagarės 
Lietuvos, laiszke in savo vyru 
Chicagon apraszo vienu kares 
tragedija Lietuvoje.

Tūlas Jonas Gurskis dar ka
res pradžioje pateko in vokie- 
czi.u nelaisve. Iszbuvo ten tre-

Buvo palikes mo-jus metus.
tori, o toji, vyrui nesant sugy- 

' veno su tulu vaikinu. Szimet
Jonas Gurskis gryžo isz nelais-I 

dabar ten besiplatinanti komu-; ves.
Jisai prirodo kad len-,

rybei paslėpti, lavona daržinei!

nizma.
ku chlopam (kainiiecziam) vi
sur užkirsti keliai susiorgani- 
zavimo, ir visa darbo klasa su, 
demoralizuota.

Daug jo pridymu yra 
briežta, kad Lenkija gali susi
durt su daug nesmagumu.

— Isz “Naprzod.

Jo žmona su vaikinu susita-- 
rus Jonu nužudė, o savo nedo-;

už-

M

po szienu pųkaVojo.
Tai atsitiko Verbų savaitėje. 

Tuosyk neramybes laikai bu- 
. vo. bolszevikai grūmojo ir ne 

buvo kas kaltininkus nubaus
tu.
kius, lietuviu milicija kaltinin
kus nužiūrėjo ir birželio pra-

durs.

Dievas žin kas czion iszeis 
ir su kuomi darbo žmonos susi- 

Brangenybe ant visko 
kaip kopccziomis lipa ir lipa
augsztyn; darbininkai daugel 
straikuoja, nors gauna mokes
tis pakelt, bet spėjus pakelt, 
viskas kila brangyn nuo s men
kiausio ikį didžiausiam dalg
iui. — S, K.

$

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS "®a

SZIOS 
s.

Szitas 8tcbetinaa ir pulkus kalendori
nis laikrodėlis eina per 8 dienas su 
vienu užsukimu. Parodo dienas pa
vaitos ir menesius apriez valandas, 
minutas ir sekundas. Drucziai padirb
tas, turi 16 akmeniu. Gvarantytas ant 
25 metu. Reguiarlszka preke szito lai
krodėlio yra $18.00, bet parduosim už 
$12.95 irtai tik ant trumpo laiko. Prie 
to da duosime puiku 14 kardtu lencu- 
gell. Prlsiuskite tik viena doleri o liku 
sius $11.05 užmokėsite kada gausite 
laikrodėli. Po 5 dienu jagu nebdrite 
užganėdinti, sugražinkite adgalios o 
mes sugražinsimo jumis pinigus lyg 
centu. Nelaukite liet orderuokito szo- 
dien. Iszkirpkito szi apgarsinlma, pri
sekite popierini doleri ir prisiuskltO in

National Sales Co. Dept. WJ. 
Stm D. Dox 90. New York, N. Y.

Stebėtinas
* I * » , | 1 I • V U • »

Fonografas
Tiktai už

Suslinlldaml surnskife mano vyra.
Wllllainas Arlauckas, kuris mane 

pamėtė iszvažiuodainas In nežinoma 
Iman vieta ir lyg szlara laikui nesugry- 
žo. Susimildami geri žmones, jeigu 

Tik Lietuvai apsitvar- žinote kur jisai randasi arba jisai
pats, tegul duoda man žinia ant adre
so. (to A. 26.)

Mrs. Josephine Arlauckas, 
džioj kamantinejant prie kai-1 Washington Co 
tęs prisipažino. Atkastu dar-1 “ : :
žinei lavonas ir birželio men. 
palaidotus.

Sunkius ned,orybiu pėdsakus 
kare paliko.

Raszytoja Žemaite gavo vėl ITiktai 75c. 
nuo ;
siustu isz Mųriampųles birželio [75c

►

Gryždama Lietuvon, būti
nai nusipirk Tamsta

Bentleyville, Pa.

HETVVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 

. ir mes užmokame

$23”
Tiktai ant 
Trumpo 
Laiko.

p. A. Bulotas laiszka, isz- Lusiuntimo kasztus. Prisiuskit

30 sz. m. Be kita ko, raszo: 
11 i

Jeigu turite senas maldakny brangu.
, czevery- . 

ku, nes ežią . dabar jie labai [ 
100 —- 15Q rubliu J 
Tiesa, ant visa ko

15Q

V'” ••*,^r***

i*
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Geriausias fonografas ka da buvo parduodamas už tokia maža preke. Puikus 
mobagony medžio padirbtas. Drūtas ir puikus. Drūta maszinerlja ir sprlngsas.

8u prižiūrėjimuTuri malonu Ir stipru baisa 17 per 17 ir 13 coliu aukszczlo.
gal užtekt ant vląų gyvenimo. Niekui’ negausite tokio fonografo už tokia maža 
preke. Tokia fonografas parsiduoda už $35.00 ir daugiaus, Už tai galime par
duoti szi fonografa už tokiu maža preke kad pirkome ju 500 nuo subankrutytos 
kompanijos už maža pininga, todėl duodamo publikai pasinaudoti ir gauti fo
nografą už maža preke $23.75 ir tai tik ant trumpo laiko. Ne prHIglnkite szita 
fonografu su pigejs fonografais, už tai kad szi fonografai yra parduodami už 
brangesne preke už musu preke. Duodame 10 naujausiu kavalku ir 300 adatų 
dykai. Gvarantyti* ar sugražinamo piningus. Prlsiuskite $3,00 rankpiningu o 
likusius užmokėsit^ kada gausite fonografa. Raszykite tuojaus kolei gaunate 
už tokia pigia preke. Adrcsavokito sziteip:
FKACTICAL SALES CO. 1219 N. IRVING AVE. Dept. 720. CHICAGO, ILL.

q tuojaus gausite knyga 
Iper paczta. Adresavokitc:
I W. D. BOCZKOWSKI-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

irubliu
ges, prisiunskyte in redakcije
ant apdarymo, nes nauju n6 pas mus kainos dabar, jei su 
greitai, galęsito nusipirk^ lygint sų senove 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
darytį nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt, Apdaryta knyga il-Apdaryta knyga ii-
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas, jiaja myli ir guodp 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. t),

Istorines Knygos
No. 1 7- Parižiaus Nuskure-

I
kamaszai.

ę ’V, I' r f n V?

> nesupran-
( tamps į Duonos, syaras sziezitų 

Mąriampplęi, kur skaitosi pigų 
— 5Q iki 60 kapeikų ; sviesto, 
svaras 6—7 rubliai; cukraus 6. 
rubliai, ir 1.1. Arklys darbininJ 
kas, geras 3000 rubliu; pįenri 
kvorta 60 kapeikų, i . Tai skaį- 
7^,7 Jiotuviszkais pinigais 
(su vojrisžkai- lenkiszkai-lat-

< parašau,

Męrianippleij kur, skaitosi pigų

tant Jietuviszkais pinigais

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausią Lietuviu. Korporacija New Yorke

Lietuviu Atstatymo Bendrovę pasekmingai vykdo *du reikalu atlikimą:
1) Atstatyti Lietuva ękoupmipiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. i t
2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies

■< *1. • Aa ,|f . • ■ -w- • A ' * # * ' •• i ' «

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

Ųa; Ingrabanaa, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo, * Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu., — Preke. 35c.

coliu (lydumo, m

— Preke 35c.
No, 3 — Auksiniai Peiliai;

Dvynos Karalaites, 214 pus

- viszkai-lietuviszku - - -
kaip dar vo;kįęcziai kad inve- 
de). Oirušiszkl pinigai du. 'kai;- 
tu pigesni, j, . . / _ .

pinigai gigus, ir Iszeina vis ant 
viena. ‘

Tik parvažiuok Tamsta, vie
kas bus gerai, Laukiame Tams

Ale kaip Viskas brandų, tai

tos. pus mus lyturiampolcje. Gir

■ v ► r.. I f>

6x9 coliu dydumo. Preke 26c.

pirklyba ir pramone iri Lietuviu rankas. , ’ -
3) Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant
* v m *■ • * ’ f ♦ i f i • Y •, ’ r • ?!• • . • i i* t, gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiri, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

Skyriumii 1) Steigia, Lietuviu Banka sų Užrubežjniu reikalu (Foreign Exchange) 
pininįu rilainymui, siuntinėjimu ir laivakorczlu pardavojįmui ir tt.

2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujančiu in Lietuva ir in kitas szalis. 
■ 3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pii kimo-panlavimo aidus, daliu, iss^- 

jeszkojimus, (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt. Ji

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
Į. valdžios užtvirtinto czartęrio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves
dėjau, kad GriguiVs llckc Nuų- 

yarsivežk Tamsta ir 
ji, jam tikrai darbo bus pa
kankamai kaip lailcrasztijoje,1 

Advp-

j ienose.

No. 4 — Apie Kupczlauj

—’ Fi^ėke 26o. ir
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika
108 puslapiu.
I^r ’Prisuskite $1.00 o gausite

?taip ir advokatūroje.
. katu czippąi labai reik. Tegul

G,Ūgis

iež

visas Knygutes per paczta.
W. D. B0CZK0W8KI - COę .. 

MAHANOY CITY, PL _..ir:;

.važiuoja.
(kaip Tamsta 
parsivežk

Untoni 
yadipai) irgi

••’ir daktaru stoka. 
Kas nori dirbt, duonos turės 
kiek nori.

i:
Visi gryžkit.”

tuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru Vienam žmogui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo in dėtu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIĘTUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite pa&iszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave, 1 New York, N, Y.320 Fifth Ave,

t
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r Baltas Vaidutis
Dvare Avenei

I

r

t
/

SAULE
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nusieine kepuraite ir dek visu 
jpjrmutinįs pianas jam ne nusi- pasikloniojo; ' Ir tame tai lai

ko parbėgo szniokszdamas Dik » M
eonas. Jaunas aficieras prisi
artino prie juju, paklausė: 
' — Mylomi mano, ko teip su 
siergelavia, apsakykite man 
kas ežia pasidarė, o gal asz ka-

■ r 1

mo duosiu rodą!
• Kada jam ne kurie isz senes
niu kaimuoeziu apsakė istori- 
jo grafu isz Avenel ir apie pa- 
sirodima Baltos ponios primi
ne, daduodamt, jog jiji ka tik 
priesz valanda pasirodo Dikso
nui ir liepė priesz gaidžius bū
tie palociuje, užsimislino jau
nas aficieras gilei ir ant galo 
tarė:

— Yra tai isztikro navatnas 
daigtas! man rodos jog girdė
jau būdams vaiku apie grafa 
Edwina isz Avenel, 
da sau primenu, 
ma mano nesziote liepė man 
nusiduot in dvara Avenel ir 
tam katras manes paklaus

9 

atiduotau szita pakeli popieru.
Kada Diksonas viską, 

girdėjo ir mate, kaimuoeziam 
apsakė ir kada tie jei apspito 
apie aficiera, nubėgo Diksonas 
pas savo paezia Jene, 
jiaja in paszali ir tarė:

— Klausykio Jene, asz 
paloci ne eisiu, ba esmių tvir
tu, jog mane tas Baltas vaidu
tis užsmaugs.

Jene vienok pamislinus 
landele paszaUke su džiaugs
mu:

— Jau asz žinau, kaip mes 
padarysime; pirmiause ta jau
na aficiera papraszisimc už po- 
di del musu dukreles....

— Kas tau, motere inpuolo 
in galva!! — pęrtraukc Dikso
nas ’— toki poną praszyt in kū
mus! o ant galo, ar turime at
sakanti pakajeli, kuriame gale 
tume paguldyt t....

— Nes ir be to apsieis! 
pertrauke jam pati, — jeigu
tiktai prižadės būti podžium, gis Brawn,

... X, — .,...... , . — .............

•Gawestonas matydamas, jog
i ’ f ' ; « f " • t , ,

................OS—.—B— Illi »1 I . »■ II I I I ■ II Į—lVMI

niu ir labiau susirųpinusiu i^z- 
rodo 0awpstonas. ‘ Idant taje 
baise baime ųuo saves atgyt, fdave, apmislino dabąr kita, 
ojo tahkei ant medžiokles, pra
dėjo giart kas kartas labinus 
ir lėbavo su iszUkinnVis prięte-

Kalnuose Szkotijos, vietoje, foig. kuriu buvo ne stokus; ųąi-

' 1 '1

apie kurių vienok nutylėjo, no
* f1,, 1

norėdamas pabudint ųužiureji^ 
ma.. Panaite Ona buvo po toi- • 
sybei gera mergaite

koje, savo praszymus perstati-
nėt, o jaunas aficieras linksmai 
žiurėjo in motere, klauso. Ka
da pabaigė, atsake Jurgis, teip

* I t * ■ •

yra tarp kalnu siauras takelis 
sukantysis pakalnėje, randasi 
da ir sziandien kaimelis Ave
nel kurio namolei iszmetyti klo 
niuoso ir rodos prie kalnu pri
lipinti.
kaimelio kitoje szalyje upeliu
ko ant vienos augsztos uolos 
duodasi matyt griuvesei dva- 

liudijenti apie viesulinga 
praeito.

Labai senuose laikuose gyvo 
no toje dvarpile grafas su sa
vo vaikai^ Edvinu ir Ona. 
Pati grafo buvo numirus ir 
palikus vaikelius da mažutė
lius tai grafas tuose vaikuose 
turėjo visa džiaugsma, su ku
riais didesne dali dienos persė
di nėjo.

Atsitaikc sumiszimo laikuo
se, kaip tai ant svieto atsitai-

No per toli nuo tojo,

ir dora,
kindamas» kas kartas turtus nes kad grafaite no buyo, apie 
grhfo.

Teip praėjo keliolika m^ctu .uplaiko senus Gcvaldas groina- 
bc jokios žinios apie jaunų gra
fa. Nes per ta ciela laika ant 
tuszezio Gawestonas jięszkojo 
skarbu grafienes Ąvondalo, 
apie kuriuos vienok žinojo jog

Tas

tai visi numano. Viena diena

ro,

Ąvondalo

tas.

tu po perskaitymui kurios nu
sidžiaugę labai ir isz 'ųenoriu 
su aszaromis akyse paszaukc: 
— Drebėk Gawcstone tu pra
keiktas sukeziau! ba jau valan
da tavo atėjo I

Ant rytojaus vakare velei 
pasirodo Balta ponia toje pa- 
czįoje saloje ir taro in persigan 
dusi Gawestona:

TT- Edwinas grafas isz Ave
nel gyvas ir no trukus pareika
laus rokundos nuo tavos! '

Del Gawostono buvo jau to 
Ar-gi jau visi jojo 

iszmislųi ketino būti ant 
nieki

O kaip 
tai numirda-

buti 
Niekas jam daugiau

no pasiliko, kaip tiktai greitai apie varda Edwina isz Avenel

yra piledvurije paslėpti, 
pats ir nepasisekė jam surast 
palikto testamento ncbasznin- 
ko grafo. Be naudos ^okibs 
ir vis tarnai jięszkojo, o senas 
kamerdinieris nudavinejo, jog 
nežino kur tas rasztas paslep- 

Vicna karta, kada Ga
westonas, jau Dievas žin ke
linta karta paklausė, ar ne ži- už daug.
no kur skarbas ir popieros pa
slėpti ir kad jam grasino viso
kiom kaukėm, senas Geraldas,
ba teip tas kamerdinieris vadi- apsisukt.

ko ne karta, jog Szkotijoje pa- uosi, atsako su szaudu:
Paklausk ponas apie tai vaidulio palocije labai Oųa isz- 

o jiji tikrai gąsdino, del to tai troszko ka- 
•’ greieziause sugryžt in Irlandi-

Tankus pasirodymas Balto
- - - - - •• lt • •

ka

trauke.

kurioje jam

vienok

sikele vaina, ant kurios ir mu
su grafas bu savo szeimyna isz- 

Ne trukus po jio isz- 
keliavimui pasirodė pilcdvari-
je gimine numirusios grafienes 
su liūdna žine, jog grafas pir
mutiniam susiremime su nevi
donais pražuvo, o po draug 
parode gromata,
nebaszninkas da už gyvasties 
priesz savo isztraukima ant 
vainos ketinius inteikt, o ku
rioje, karte smėrtics, buvo pa
vestas ant apglaubos dvaras 
ir vaikai. Teip. tada apsigy
veno ponas Gawestonas, teip 
jisai vadinosi ir pastojo tuo- 
jaus dideliu pęnu ir patsval- 
(1Ž1VI • Bnvot-tai vienok žmo
gus staigus ir sziauszus, tai ir 
ne dyvai, jog jin dvare niekas 
ne kente. Labiause
ne kente jojo ir ne tikėjo nu
mirusio grafo senas kamerdi
nieris, kuri butu senei Gawes
tonas jau iszvarias, kad tas ne 
butu tarėjas raszto, kuriame 
jam nebaszninkas grafas už 
isztikima ir gera tamysta ne 
butu užraszes igi smert būti ir 
maista.

In du metu po smerties gra
fo iszvažiavo staigai Gawesto
nas drauge su dažiuretoja vai
ku ir vaikais, apgarsinias pir
miause tarnams, jog keliauja 
atlankyt gimines nebaszninkes 
grafienes gyvenaneziu Irlandi
jo. Nedėlios bego o Gawesto
nas ne sugryžinejo. Kada pas
kui netikėtai sugryžo in pile- 
dvari, paleido paskala su nu
duotu nubudimu, jog prižiūrė
toja vaiku ir jaunas grafukas 
numirė ant pavietrines ligos 
ir jog grafaite pasiliko Irlandi
jo mokintis.

verke jauno Edwino, 
nes senas kamerdinięris neti
kėjo Gawestonui ir pradėjo da 
labinus akyviau
žingsni temint, nes kaip pats 
tankei kalbėjo, jog turi apie 
tai dažinot, kas su jojo ponai- 
cziu atsitiko

žinoma vienok
dorelei yra baisius, baime-gi 
iszdaVe ir ta nedoru poneli.

Kada GaWestonas ižgabeno 
grnfaiezius in Irlandije, pradė
jo dvare pasirodint Baltas 
vaidu lis, o apie ta 
ilgai pas 
nes buvo no užmirszta. 
minuso tada pasirodo 
bokszto palociaus,

o ant galo paežiam pa- 
Juom labinus žmonis 

apie tai kalbėjo,

Tarnai intikejo
jam ir

kožna jio

“Baltos ponios,” 
ponui apie tai pasakys.

Gawestonas ne norėjo isz 
pradžios to padaryt, ant galo 
vienok godumas dadave jam 
drąsos ir pastanavijo pamė
gint.

O stebuklas!
rodėsi apie jojo
ba jau kita vakara, 
džiojoje salėje vaikszczibjo, 
kurioje kabojo portretas (pa

je. Tas labai patiko Gawesto- 
nui, ba tas laikosi su jojo pla
nu. Pastanavijo tada paleist 
ant Imitacijos dvąra su taje 
misle, jog pats nupirks o tada 
niekam ne gero ir visi skar- 
bai teks jam in ranka. Jeigu

paėmė

in

Balta ponia 
norus žinojo,

kada di- gi ir tada no galotau ju surast,
va-

i

TARĄDAĮKA.
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jin dabar vadinsime :
— Noringai busiu podžiu 

del jusli ktidykio, o da ’ norin
gi au iszpildinsiu antra ponios 
norą. Viską, ka girdėjau igi 
sziol apie Baltu ponia, teip sto
jaus! akyvu, jog pats norėjau 
praszyt ponios vyro, idant man 
paVeliųtu save užvaduot. Pra- 
szau mane tiktai in paloci nu
vest.

Da no pabaigė Jurgis kalbėt, 
kad sZtai tarp susikuopinan- 
cziu kaimuoeziu stojosi sumi- 
szimas. Pricžastc to buvo voz- 
nas isz sūdo isz artiiho mieste
lio, kuriszpradėjo apszaukinct 
jog ant rytojaus priesz piet, at
sibus licitacije saloje pąvęijm- 
lu, ant kurios bus parduotas 
dvaras su Avenel su priklųu- 
sanezeis' palivarkais, o kas 
daugiau duos, tai tam teks.

— Mes to ne daleisime! — 
paszaukc visi kaimuoezei, — 
tai no gali būti, ba Balta ponia 
mums aiszkci ihsakc!

— Laike, kada visi kaimUo- 
czei norą ir prisakyma Baltos 
ponios teip garsei apsako, pri
siartino Diksonas prie aficiero 
ir pasznabždejo in ausi:

— Pone! prigelbck 
tarno reikale, 
mus czion matai, nupirksime 
noringai, nors už paskutini 
skatiku taji dvara ir užlaikysi
me jin del musu jauno ponai- 
ezio, bile tiktai ne paduot in 
rankas tojo rakalio Gawostono, 
kuris vaikus szventos atmin
ties grafo kur ten toli in svietą 
iszgabcno o mums pasakė, jog 
numirė ant pavietringos ligos 

• Ji# ■ J t r • f M# '»» LO • > .
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Žmonelei prasti 
Tai visi geri,

Bet tiejei apszvicstunai, 
Tai konimvisi bizūnai.

Jeigu butu in czion nepribuvia, 
Tai per bolszcvikus pakarti 

butu buvę,
Davadui ir dori, ka mokslą 

pabaigia
Tiejei maži bėga kada 

Del geru duonos visur
invales,

Tokie bėgti in užrubeže ne
norės,

Tiejei ka nuo vaisko prasi- 
szalino,

Ir czionais apsigyveno, 
Ant tuju sakyti nieko negaliu 

Ypacz da juosius pagirsiu.
Bet jeigu katras pasileido, 

Tai terp nickszu pasigadino,
Bet ne tokie bizūnai, 

Kaip tiejei prasimania ap-
9

T

Ir rubavojo monopolius, 
Tokiu czionais nestokuos, 

Pilna utsibalados, 
O visi palaikai, 

Ir tinginei.
• • •

Delaware gubernijoj, 
Apigardoj vienoj

Ten Lietuviu nemažai gyvena, 
Nes kas do vieni, tai jau gana. 
Isz fabriku vage ką sugriebė 

Ar siulus ar gelumbe,
Tai vienus nuo darbo sakinoje. 

Kitus in cypia pakuoje.
Ir turi teip ilgai sėdėti, 

jyg laikui, kol pradės sūdyti.
O ir vieni kitus smaugia, 
Grincziosia kaip padukia,

I

I

Staugia, 
Žmonis praedajmi dairosi 
Ne žino kas czia darosi, 

O pasiutėlei, 
O kvailei!

9

I
1

Vienos bobelkos vyras iszva
žiavo,

Bet netrukus kita gavo
Veseile atprovijo,

Norint niekas nežinojo.
Tegul tik sugryž vyras, 
Tai bus szpielis ne kas,

Tokios szunybes tai ne nan-

9

.pua,
Girdysi kožna diena. 1 ♦
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mums
mes visi, kaip
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szviestunai
Tokiem netikėkite 
In akis spjaukite, 

Isz stubos iszvarykite, 
Duris uždarykite.

Ir da su szunim iszpjodykite 
Ba kožnas, ne kas kitas, 

Tiktai apgavikas.
Dabar po karei du daugiau 

privis, 
Ba isz Lietuvos atsibosti s, 
Ne vienas nuo virves isz- 

. prūdo,
Ir czionais pribuvo, 
Piningu neturėjo,

Ant žmonių užpuldinėjo, 
Pas katruos jaute kelis rublius

9
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Virdžinijoj puikci szvcntd
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iai turėjo mieri visa paloci su
griaut ir skarba gaut.

Vienok tame 
Balta ponia, 
sirode jiji 
ežiam aplinkinėje ir pasakė, 
jog grafas Edwinas isz Avende 
io gyvas,' jog ne'trukus pasiro-

perszkadijo 
Viena diena pa- 

visiem kaimuo- 
pasake

veikslas) visu proseniu gimi
nes gi’dfu isz Avenel, stojo' su 
staigu priesz jin baltas vaidu- 
118 ir tarė tyku balsu:

— Jieszkau skarbu grafo isz 
Avenel T ■ O kvaili! kas diena 
vaikszczioji apie jin, nes nie- dys ir prasze jiu ant atminties 
Įkados nesigaus in svetimas 
rankas, tiktai teks tam, kam 

I priguli.
į Gawestonas
tuom staigum pasirodymu Bal
tos ponios, uždengė sau delnais

M .M I

O kvaili! kas diena

pcrsigandias

nebaszninko grafo, idnat dva
ro in svetimas rankas ne paves 
tu, nes pirktu susideja visi 
per licitacije ir palaikytu del 
tikro locnininko. Navatniau- 
se buvo ir tas, jog tame trum-

Irlandijo. Mes esame tvirtais 
jog musu jaunas ponaitis gy
vas ir ne trukus pas mus sti- 
grysz, ba mums pasako Balta 
ponia.

— Asz noringai — tarė Jur- 
prigelbetau

tai pasakysime jam, jog ryto jums tame veikale, nes piningu

nuo

ATSISZAUKIMAS IN LIE
TUVIU. DRAUGIJŲ IR 

KUOPU SEKRET.

Nc vienas

praleido,
Nemažai ir kraujo iszleido,

Jeigu piningu turėjo, 
Tai žinoma nesigailėjo. 

Vaitas gera pelną turėjo,
suvirsz desetka .

padėjo,
O katrie piningu neturėjo, 
Aut pusantro meto in kalini 

‘ ’ nuėjo.
Kalėjimas neszlektai, 
Dirbi vaikinia mažai, 1

Edala szioki toki duoda, '
IBile numirti neduoda.

ii
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akis, p kada atome juosius, vai pame laike ir tai po kelis kar-
dulos jau ne buvo. Girdėjo po 
teisybei kaip duris sugirgždė
jo, nes ne galėjo sau to iszdet, 
ba ten kur stovėjo vaidelis, 
[tai yra, palei paveiksiu grafin

tus Balta ponia pasirodinejo 
dviejosia vietose.

Atsitaikc, jog Diksonui ran- 
dauninkųi prie 
karezemos kaime Avenel,

Nusidžiau-• l t * I

gias tėvas pastanavijo iszpro-
nes isz Avenel, jokiu duriu ne gimė mergiuke.

vieszkelines
v u z-

asz
Ša

j jog visi ne-

kiemo, 
locije.

i
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mais ir, turėdami omenyje, ko 
juju distriktu žmones reika
lauja, — biliu parems ir pri
ims. Tad-gi dar syki pakar
tojame — siuskite mums drau
gijų adresus, o draugijos, ga- . 
vusios rezoliucijas, primkite ir 
pasiųskite jas savo Kongres
manams ir Senatoriams.

Agitatyve Komisija, 
307 W. 30th St., ’ 
.New York, N. Y.

P. S. — Iszsiusta jau apie 
15,000 laiszku pavieniams ra- 
szymui pas Kongresmanus ir 
Senatorius, 
laiszkus, persirasze, 
ir gavo atsakymus.
jai yra svarbu žinoti, kas gavo 
atsakymu ir nuo ko. Tad-gi 
sziuomi meldžiame visu tu, ku
rie gavo atsakymus 
gaus, kad teiktųsi tuos laisz
kus mums prisiųsti.
ir draugijos, gavusios atsaky
mus nuo Kongresmanu ar Sena 
toriu ant pasiustu rezoliucija, 
teiksiai mums prisiųsti. A.K.

ims. i
ne turiu, o per tai ir prie pirki
mo ne galiu kisztis. '

— Tai pasakykic ponas tai 
Baltui ponei, kaip jiaja ųakti 
pamatysi, — tarė Diksonas, 
jiji tikrai duos tame rodą!

(Tolinus Bus.)

Vienam isz Kppgresmanu 

kalaujanti pripažinimo Lietu
vos neprigulmybes, ■ Ekzekuty- 
vis Komitetas sudarė tam tik
ra komisija parupinimui rezo
liucijų draugijoms del pasiun
timo Kongresmanams ir Sena-

ineszus in Kongresą biliu, rei-

J
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kriksztysimc, o tu tuom laik 
nuvesi poną aficiera in paloci 
ant nakvynes, isz ko džiaugsis 
ponas Gewestonas. O kada jis 
ant to visko tiks, tada ir 
damesįu kelis žodžius nuo
ves ir paprųszysiu jojo, idant 
tave apie gaidžius užvaduotu. 
Tokis narsus aficieras turi dau 
giau drąsos negu tų ir geriau 
gales atsigint vaidulio negu tu

' Diksonas nusidyvijųs tuojau 
[užmanymu paezios, stovėjo da, 
sžtai drąsi Jene prisiartino 
prię ųficicrio, o atidavus garbe 
kaip priguli, tarė:

— Atėjau su dideliu praszy 
mu pas poną, vienok ne žinau,

IJtoriams tu distriktu ir valstijų, 
kur draugija ir draugijos ran
dasi. Komisija gaminimui 
rezoliucijų sudarytu ir 
dinta:
Lietuvos Neprigulmybes Įsz- 
gavimui.

buvo, o žingsinU atsitrauken- 
czio vaidulio no galėjo girdėt, vyt iszkilmingas kriksztinas, 
Pcrsigandias ir perpykęs nu
ėjo in savo pakaju ir pradėjo 
apmislinet plana ir spasaba, su 
pagialba kurio galėtu skarba 
gaut in savo rankas.

No trukus volei iszvažiavo, 
nes tuom kart ne ant ilgo. Su- 
gryžias, parsivežė su savim 
jauna panaite, kuria visiems 
perstatė kaipo grafaite Ona.

Toji jauna mergaite buvo 
po teisybei teipos-gi su baltais 
plaukais su juodom akimis, 
teip kaip grafaite Ona, nes bu- [ 
vo be sztolto, stora ir ne paita- 
szi no in viena paveiksią isz 
giminiu grafu. Gawestonas 
mislidamas^ jog dabar savo pa- 
Ichire/paszaukc salėjo su szan- 
du ant Baltos ponios ir parei
kalavo nuo josios skarbu gimi
nes isz Avenel, del tikros liku
sios gimines, kuria pargabeno.

Baltas vaidulis ir dabar po 
Į teisybei pasirodo, nes atsake 
su piktumu: J ‘

— Dvasiu ne prigausį. No 
ta, kuria pargabenai, 

skat^u ne gaus, nes tikras pa
tampąs aplaikys.

Kada tai pasakė, trinktelėjo 
kaip isz karabino, o durnu pil
nas pakajus prisipildė ir vaidu 
[lis isznyko.

tame mierijo suprasze kone vi
sus kaimuoęzius, o kada jau 
tie jei susirinko, kuningas isz 
netolimo kaimo pasivėlino pri- 
but, pastanavijo Diksonas nu- 
cjti pas jin. / 'Ne toli užkaį- 
meje ant užsisukimo kelio, ku- 
riuom ėjo, pasirodė jam Balta 
ponia ir tarė lengvu balsu:

— Diksono, szianakjt prieazIp“1*1 kaiRtul™ vadi,lt- 
gaidžius pribusiu in paloci iri -. Mano vardas ir pravarde 
lauksi ant manes saloje kurioje p ^rawA atsake gružei'

LIETUVOS. VARGAS.

gimbiiu grafu.

pasirodint 
vaiduli ant į 

gyventojus aplinki-
Pir- 
ant 

paskui ant

tu, ne

I

tada

tuom baisios-

!

KomisijaGirrla ūžia, girria gaudžia,
V o ja b medžiu szakas laužo,

* Nuliūdimas mano spaudžia, 
Raip roplomis szirdi gniaužia.

Liūdnas balsas, žalios girrios, 
Kaip kardas perver szirdi, 
Stovi visas kaip pustytos, 
Rodos ęznoka niiszka girdi.

Szneka pilna atminimu, 
I Apie buvusias gadynes, 

Kas nejauczla nuliūdimo? 
Kas neverkia jas atminės? )• 

Nelaiminga ta Lietuva, 
Sau prieglaudos ji negauna, 
Su sontevois jau pražuvo, 
Jos didybių garbe .ųlauna.

Diėve didis, Dieve brangus, 
Kuomi mos priesz tave kalti? 
Kodėl tamsus ant mus dangus?
Kodėl puczla vejat szalti? • 

]Ues paklydia zper silpnybia, 
Bet mes vienok vaikai tavo, 
GinK mus visur, duok vienybių. 
Turok mus po sparnu savo.

H1 '

paveikslai proseniu sukabinti, aficieris, kuom galiu ponai
turiu tau svarbu dųigta paša- Patarnaut ? 
kyt. Jeigu *tave-gi no norėtu;f 
jn’paloci inleist, 
to /vardo Edwino grafo isz Į- 
Awęridol!' ' . *'

* 1 • „ " k 5 * • i I.. 4

Thi pasakius isznyko, o Dik 
sonas,'kuris jau nuo mažumes

I

Czia pradėjo susimaišzius Jo
♦ v * i ___pareikalauk* W gniaužydama žiursteli ran-
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užvar-
Agįtatyve Komisija

Daugelis tokius 
pasiuntė 
Komisi-

Szioji Komisja jau 
Įekzistuoja suvirsz du menesiu 
ir turi pagaminusi keletą for- 

... mu rezoliucija in Kongresma- 
į Įpųp ir Senatorius.

[ Tikslas siuntinėjimo szįu re- 
Izoliucijų in Kopgresmanus ir

j il i

Senatorius yra toks: kuomet
I r 1 h ♦ A A -■ ' *

tas inesztas bilius dėlei, Lietu
vos neprigulmybes pripažini
mo ateis ant svarstymo, kad ne 
butų nei Vieno Senatoriaus nei 
Kongresmano, kuris nebūtų ga 
ves rezoliucijos ųuo Lietuviu 

Candldua. | Draugijų ir nebūtu nezineje
• “ *1 » ' 1
’ l * L 4 • ■:
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Taipgi
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buyo dideliu szeszku, leidosi Į 
kaip kulka namon, kur inpuo-: 
les in tarpti. žmonių ir kuinu, 
pradėjo apsakinot ka mate ir 
girdėjo.
bedamas ne patemino to, 
kokis tai nepažinstams su aky- 
vumu prisiklausinojo jojo ap
sakymu ; • .

Laiko, kada Diksonas buvo 
iszcjas, gyventojai kaimo pare
gėję stove<iami lauko prie kar- 
czemęs, jog kokis tai aficiėrus 
[atjojo nuo kalno, o kada dujojo

Pcrsigandias ir dro- ■ 
jpg '

i Aamėrikoniszki kareiviai (Jžiaugesi kad apleido. Frau-*r-
d

[eija ir sugrysz namon.< Kuę da vienas kareivis!

■ ) į ■' Jf IrfL . > I ''iJkk

apie Lietuvos žmonių reikala
vimus ir norus.

. Komisija bando siuntinėti 
tokius rezoliucijas draugijoms 
ir kuopoms, kuriu valdybų ad
resus pajiege gauti, 6ęt didele 
dalis draugijų po invairias ko- 
Jionijas dar nėra gavusios tu

I w • B « * m e

J*1 skauda — BAtrln- 
kli* su

Pain-Expeller
Jis aumlnkAtins tuo* 

J MIvrutlus raumenis ir 
ub launites v«l uilklufi 
r vikru*,

Xl u rėki te, kiul bu tu 
•u INKARO lenkiu I

Galima gaut visoje 
aptiekpeu ui 35c ir 65c 
arba lislsiuzdlut nuo

AD. KICHTER A 
3?<-33< Uretihray, Yerk

H
t I

I
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rezoliucijų, nes negalėjome pa
siųsti. del ueturcjįmo adreso. 
Tad-gi sziuomi kreipiamos in 
sekretorius, kad jie pasisteng- 
Įtu prisiųsti mums savo adresus 
kad ,mes galėtumėm pasiusti [ 
kiekvienai draugi jai Suv. Val
stijose. . Kuomet visos drau
gijos užpils rezoliucijomis Kon 
gresmanus ir $enųtorius, gali
ma būti tikrais, kad atėjus 
svar&tymui pripažinimo Lietu
vos Neprigulmybes, jie bus ąp- 

Isipažine su Lietuviu reikalavi-

Dr. KOLER
638 Penn Ąve. Pittsburgh, Pi.

Dr* KOLBŲ yra viena* 
ttnl« tarpe Lietuviu da> 
ktoaras Pltteburce. Mo- 
klnoel Varazavoje.

: dljavo beglje 2C m. In-
1 vairias ilgas vyru ir
* moterų, todėl jas nuo* 
įj durniai patinsta. Gydą 

uksinuodlnima kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nleiejlmug 
Ilgas tinimo, invairias ilgas paolnan* 
cslas nuo neezystumo kraujo. Atal. 
ssauklte ypatfsskai, per laisskus aM 
Uegydau. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
Ir Rusisskfd.
Oflsos valandos: nuo • ryta Hg I 
vakare. Nedellomls Iki 1-v. popiet
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SAULE

Žinios Vietines

>— Kun. Augustaitis sury- 
szio mazgu moterystes Joną 
Sladkevicziu isz Mahanojaus 
su Katre Kascnskiuto isz 
Frackvillos.

Katre Kascnskiuto

— Septintas metinis jomar- 
kas Lake Side Farmoriu drau
gijos, szimet atsibus Oktoberio 
1 lyg 4-to Parmenu 
Lake Side.

saloje

Ar-

mu. Bet kad teip darytu mo- 
toriszke privalo pasirūpint

Tada tik

— Utarninko ryta Kun. Au
gustaitis suryszio mazgu mote
rystes saliuniuka Kasparu Bar 
tasziu su O. Radzicvicziene. p. 
Bartaszio pirma motore ir Ra- 
dzieviezienes pirmas vyras mi
re laike influenzos.

J

Kliubai priva-
ir

— Rinkimai kandidatu ant 
pavietavu ir micatiszku urėdu 
jau ne pertoli.
lo dar Jaikyli susirinkimus
apsvarstyti szita reikalą.

Del daugeliu Lietuviu 
pažinstamas Thomas Gorman, 

kandidatas ant 
Demokra-

pasidavė kaip 
Prothonatary 
tiszko tikieto. Gornianas dirbo 
beveik visa savo laika 
luose yra drūtas
vra tinkamas vyras e1 
urėdą.
balsuoti už jin 
ežiu rinkiniu.

ant

kasyk- 
unijistas ir 

užimti ta 
Todėl neužmirszkite 

laike ateinan- 
(ad.))

SHENANDOAH, PA.
I

Kriauczius Jurgis Valai- 
likos kada 

bonka 
eksplio- 

teip-gi buvo sziek 
dra-

apdegintas,t is 
karsztas prosas uždegė 
gazolinas ir pasidaro 
z i jo. Namas
tiek apnaikintas ir daug 
panu sunaikinta.

— Darbininkai isz General 
cigaru dirbtuves aplaike padi
dinimą mokestios
cento virszaus. Darbininkai to 
nereikalavo bet kompanija pa
ti sav-valiai jiems padidino 
mokesti.

n it 20 pro-

Fvartas prigulintis prie 
Turkey 
padan- 

Tvartas ir

r n

Vinco Adamavicziaus, 
Run, likos iszkeltas in 
ges Seredos ryta, 
automobilius kuris radosi tvar
te likos visiszkai sunaikinti. 
Yra sakyta kad kas padėjo di
namito, 
kaltininku.

Palicije dar jieszko

Gilberton, Pa. —

Nelaimingas

Vincas 
Rindakeviczius likos užmusztu 
per nupuolimą anglies Gilber
ton kasykloje.
vyras dirbo su savo du broliais 
JVest Skidmore veinije, 
jisai buvo užgriautas per 
puolimą anglies.
dirbo visa diena ir beveik visa 
nakti ir kada daėjo prie Rinda- 

buvo be 
.Nebaszninkas tu-

kada
nu-

Gialbininkai

kevieziaus jisai jau 
gyvasties, 
rejo 24 metus.

Ana diena 
susirinki-

Kalbe-

Hazleton, Pa.—
Feeley teatre buvo 
mas ir prakalbos, kaslink pa
dėjimo Ukrajinu, Lietuviu ir 
žydu sziame laike Europoje. 
Susirinkimas buvo atidarytas 
per Dimitu Kapitalu.
tojai buvo Kun. J. V. Kudirka, 
Kun. Jos. Dzendzera, N. D. Ve- 
]yczko, Ant. Valas ir R. Slobo- 
dian isz Philadelphijos. Rezo
liucijos buvo sudarytos ir likos 
iszsiunsti pas Prezidentą ir 
Taikos Konferencija.
minėtos tris tautos protestuo
ja prieszais užėmimą ju tėvy
nių per Lenkus ir bolszevikus.

Virsz-

PRABAIlGA! VIhus lalszkus o Ir 
piningus In Iszlcistuvo “Saule” rciko 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Boczkowskl-Co, Mahanoy City, Pa.

I • I

Apie priderystes 
szeimyniszko 

gyvenimo.
— <1 • • Į HĮ

Jeigu mus szeimynos panaszios 
butu

In Stfventa Szeimyna Nazarete, 
Tada tik mums Vieszpats Die

vas laimintu, 
nereiktu baugintis 

ateitia.
Bet pati moteriszke turi but 

visuomet blaiva ir nepriesziil
ga vyrui, neturėt savmylistes 
ir pasididžiavimo, turi puti
nai pagal savo prižadėjimo ir 
pagal prisakymu Dievo gar
sintu per Szventa musu Bažny 
ežia elgtis, neužmirszt niekad 
savo prižadėjimo duoto vyrui 
Akyveizdoj paties Dievo, pa
slėpto Szvencziausiame Sakra
mente, tai yra būti paklusni, 
isztikima, pildyt vyro vale ir 
guodot ji, o vyras teip-gi pri
valo atminti visuomet, jog 
jis prižadėjo globstet moterisz
ke, būti jai isztikiniu, 
visuomet matyt gerus

gyvenant bus lai- 
gyvenimas 

tarp
sauja usmas,

kalta, jeigu tu jia vedei, ar-gi 
ji priverto tavo, nedoras vyro, 
sudėti prisiega ir paduodi jai 
ranka prie susiriszimo?
gi no tavo kalto, kad iszsifin- 
kai sau už draugo gyvenimo 
nekoneziama? Tokiuose daly
kuose jaunieji turi pilna vale 
ir, kaip jau rasziau pradžioje, 
iszsirinkti ypatas mylimas ir 
mielas szirdžiai, o no akinis ir 
kokioms kitoms pažvelgoms, 
arba noroms.
klaida, apsivediai 
rodos pas Dieva,
di savo, ir jeigu jau esi surisz- 
tu su moteriszko 
tada nors ji ir
pažiūros butu, privalai visados 
klaust savo proto, kaip turi 

Privalai būti isztiki-

Jeigu padarini 
nesiklausęs 

protą ir szir-

szeimynelia, 
nemiela tau ant

elgtis.
mu jai, kadangi prisiegiai isz- 
tikimyste ir apgloba, nes jei
gu prisiega kas laužo, tas nuo
lat turi atboti bausmes Dievo, 
kuris yra teisingu ir kuris tik
rai baudžia žriiogu už tokius 
blogus darbus da ant szios

Apie tai teipos-gi turi 
paminti visuomet ir moterisz
ke, kad ir butu nekeneziama 
vyro, o elgtis teip, kaip praei- 

, o tokiu 
arba in-

ze-
privalo 
darbus

mes.

jos, o teip 
minga szeimyna ir 
ne bus vergyste, kadangi 
poros bus meile 
sutikimas, o Dievas tokiems 
nesigaili savo palaimos.

Paklausk pats saves 
skaitytojau, ar teip yra 
szeimynose? Ne! arba visai ma 
žai yra tokiu szeimynu, kur vy 
ras ir moteriszko elgiasi teip, 
kaip privalo elgtis, 
žadėjo vienas kitam, 
būti sutikimas ir palaima Die
vo tokiose szeimynose kur vy
ras ir moteriszke laužo 
prisiega?
prižadėjimo bent toji moterisz
ke, prižadėjusi 
ir klausyt vyro, 
pareikalauja nuo jos, 
ton iszpildimo vyro noro, 
pila ji lietumi 
trenksiniiigu žodžiu, o kartais 
tokiu, kad ausis 
užsikimszes begk.
ras, 
jeigu yra staigaus 
apmaudingas, greit 
liautis, musza moteri ir skriau
džia jos Į) i Inas pajiegas ir

Tuomi vienog nopa- 
kadangi

Y
-'J

Dievas

mielas
musu

kaip pri-
Ar gali

savo
Ar-gi nelaužo savo

mylet, guodot 
kada tas ko 

tai vie- 
api- 

perkuniszkai

nikszcziais 
Tok i s vy- 

jeigu nesigėdija, ypatingai 
pobūdžio, 
užsirusti-

JOS 
sveikata, 
taisys moterį szkes, 
nors ir sveikata jai visai atim
tu, duszios jos neatmainys; tu
ri per visa savo gyveninja 
kęst susikrimtimą, sunkenybes 

apsiriko ve
dant jia, nes neinate kaip ne
turtinga ji dvasiszkai, o kaip 
jau minėjau su tokia 
rui sunkus gyvenimas, 
nėra taTp poros 
paguodones, ten ir 
sutikimo būti 
kartus abiem gyvenimas buna 
visados, kadangi ne szirdis o 
tik rankos j u surisztos, o ku
rias daleido suriszt ne del tik
ros savitarpines meiles, ale 
del kokiu kitu paszalinu savo 
pažiūra, o dažniausiai del mate 
rialiszko turtingumo, 
vienog laimes vėlesniam gyve
nimo suvisai nesuteikia.

Jeigu vyras apsivedęs tik 
del turto vėlesniam gyvenime 
kenezia sunkenybe, nevertas 
yra pasigailėjimo, kadangi jis 
suvis gal nepamislijo apie dva- 
siszka turtą tos, su kuria už
mano apsivesti, bet jeigu to
kiame karte moteriszko, kaipo 
nekeneziama vyro turi amžinai 
sunku junga nelaimingumo ne- 
szioti, ar szoip ar toip moterisz 
ko verta pasigailėjimo, 
tik isztikima buna savo nege
ram vyrui.

ir vergyste, kad
nes

bus vy- 
Kur 

savitarpines 
meiles ir

negali, be ko

kuris

jeigu

Ka-gi moteriszko

tam numerijc sakiau 
budu pataisys vyra,

y s jo prilankuma ir paguodo- 
ir padarys gyvenma sau ir 

bet tik turi 
turėt energije, kantrybe; būti
nai turi dabotis nuo savmylis- 
tes ir valdyti savo liežuvi nuo 
piktžodžiavimo, 
karte nelaimingumas jos nepa
sibaigs, negut 
suos nuo jo.

Tokios pasibaisėtinos buna 
pasekmes apsivedimo be tikros 
meiles, be apsvarstimo, kurias 
vienog da gali jeigu 
praszalint tai bent 
iszmintinga ir dora moteriszko 
bet jeigu moteriszko nebūna 
doresne už vyra tai gyveni
mas jiems ant žemes buna pra
garu. Vengkite jo, ypatingai 
tie kurie da ncapsivede, buki
te akilais užmanymuose apsi
vedimo, 
tingai dvasiszkai, patogias do
rybėmis, o gyvenimas draugisz 
kas nebus jum tuomi pragaru, 
prieszingai smagiu ir laimin
gu, jai tik abudu busite do-, 
ra i s.

Nesiteisinkitc, jog negali
ma pažint kas yra doru, o kas 
ne, kadangi žmogaus pasielgi
mas liudija aiszkiai apie jio po 
budi ir duszia, norintieji apsi
vesi tur būtinai pažinot vienas 
kita, bet pažinot perdėm, t. y. 
ne tik pavirszi, bet ir duszia, 
ka atsiekt žmogui doram ir 
protingam visai nesunku, 
jus-gi ženoeziai privalote vien 
tik turėt savo atmintije savo 
prižadėjimus ir pagultu pri
žadėjimu, duotu vieno kitam, 
elgtis, o tada busit laimingi, 
jeigu visame savo proto ir Die
vo rodos klausysite ir nieko vie 
nas be kito neveiksite, tokiame 
karto apie jus szeip galima bus 
pasakyti:

I *

Palaiminti yra tie namai, 
Kur vyras su paezia
Gyvenu sutikime gražiai. 
Nes suriszti vieną dvasia.
Kaip privalo but leidžiami 

vakarai szeimyniszkam rateli.
Kaip-gi smagu buna vyrui, 

kaip jau minėjau, kada pargry 
žūsi ji isz darbo moteris ir vai
kai pasitinka ji 
džiaugsmu ir meilumu. Kaip 
noringai jis tada pasiliks na
mieje, nes smagiau jam yra to
kiam karte būti burelij savo 
meilios geros szoimyncles negu 
kur ten užnamije tarp sveti-

ne, 
vyrui lengvesni

sraru.

C ( 

u 

4 4 

i 4

1

prieszmgam

mirtis paliuo-

visai ne- 
sumažint

rinkites ypatas tur-

jog

O

M

su tikru

apio visas patinkamybias, ko
kias gali savo.vyrui suteikti. 
Jai negali kitu kuom paleng
vint jo sunkaus būvio priva
lo bent sanjaust, t. y., 
džiaugsmu, liudnastim, links
mybių ir kartybėmis, žodžiu sa 
kant, ka juuczia vyras priva
lo ta pat jaust ir moteriszko, o 
tokiame karte tarp vyro ir mo
teriškes ne bus niekiui ginezo, 
o neesant ginezui nebus ir bar
nio ir vaidu.

Niekad moteriszko nepriva
lo apsunkinot vyrui ranku, ka
da jis pareina nusidirbęs, 
gut patys matydamas, 
moteris turi daug darbo, 
kurio jia atitraukinoja kudy- 
kis, tada vyras privalo 
vyt ana ir tuomi palengvint mo 
teriszkiai.

Vyras parėjės isz darbo, nu
siprausęs ir pasidrūtinęs mais- 

, pri- 
Apsi- 

atlikus 
tuos darbus kuriu diena atlikti 
negalėjo esant vyrui darbo, ka
da ateina ir jai- laisva valan
da nuo užsiėmimo, arba bent 
tokia kurioje atliekamas buna 
tik toks darbas, kuris nereika
lauja nuo atlikinetojos vaiksz- 
cziojimo, vyras privalo skaity
ti savo szeimyneliui ka 

arba

WILLIAM 0. JAMES 
----  Kandidatas ant -----  

COUNTY COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir intckųies.

dalytis

ne- 
kad jo 

nuo

pabo-

tu pagamintu per moterį 
valo pasilikt namieje.
triasus motcriszkiai,

nors,
ypacz laikraszti, arba raszta, 
isz kuri u daug naudos pasemt 
gali ir sau kiekvienas žmogus, 
kadangi vis randa ka no buk 
pamokinanezio, o kuri tai pa

galimokinimą gali pritaikyt ir 
prie savos, jeigu iszskaite koki 
papeikima žmoniszku 
musu paežiu idu

ypacz 
y J V •ęįi* tokia 

j$la turi ir pats, arba pati rupiu 
tis jia parneš a. Skaitymos žino 
gui, kaip kiekvienas musu skai 
tytojas jau persitikrino labai 
yra naudingu žmogui daigtu.

(Tolinus Bus.)

I jeigu

UBsys

R R M F. O V
co., JsilL

Pataria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi- 
na skausmus o sudrutina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina.. Mid. R O 
U r sub Kraujo Valytojas, naikina visokius .už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
Švarų ir stiprų kraujų* 'Kaina.... S3.OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.$3.00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera del visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir tfj Kaina.....
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveitoos. Kaina............... .
Ursus Vaistai nuo Kornu. išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina.........KOc
Ursus Vidurių Svelnitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titų valgyti ir būti sveiku. Kaina.,,. J5Oc 
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolės sumažjs skausmų, nors dantis 
it- butu skylėti. Kaina....«.l-«- SOc 
Reikalaukite inusų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 N, Wills St.,

•1

Dop. B. Chicago, III.

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, szleblu, jokiu Ir 
del pardavimo marszklnlu, apatiniu 
andaroku, tlesog In namus. Raszyklte 
o gausite sempellus dykai. Madison 
Mills. 503 Broadway. New York City.

I

Nnnjn Ir naudinga Ylių Gulite taisyti 
ezoverikus, pleszkos, maiszius ir 1.1, 
tol p gerai kaip su įmurzina. Suczodlna 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu sziauczlszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpulo. Prisiusklt popierini 
doleri dabar. National Sales Co.
Dop. 134. Sta. D. Box 1)0. New York.
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Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 E AST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

%

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant

Sudžiaus Orphan’s Korto

112 Advokatai Jin patvirtina

Advokatai Non-Partlaan Judicial 
Campaign Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerlus.

M. II. Moyor, Sekretorius.

James A. Noeckcr,

ROBERT E. JENKINS
Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Jsz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

Naujas Igzradhnnš del plauku.

Dekavoje % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta iszpuojusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Bruudzas Cosmetics, 
Stn. W. Brooklyn, N. Y.

, UNION
inational;
L BANK
L MAHANOY
.K- CITY'J

I

V f 
r

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedain prie Jusu piningu l-ina 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar no.

Mch norim kad ir jus turė
tumėt reikalą bu musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras 7nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

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

P. J. MULDOWNEY
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

Reikalaujame JfflJUrS!
I ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo I $10 iki $’5 į savaitę, pereidami per stubaa 
i su musų nauju išradimu, Atsisaukit tik 
I laišku: . UKSUS REMEDY CO..
I ISO N. WELLS St.. Dap. B. CHICAGO. ILL.Dtp. B.

W. TRASKAUSKAS
—GRABOBIUS—

*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlu, pasivažinėjime 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Fa

•«»» HM RB Mn |M| m, — II MM? W «•»4

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

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

PrleiĮihno valandas: . 
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
j PHILADELPHIA, PA.
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____________ įį_ _______ I__
A. C. NOVAKAUSKAS

Advokatas ::
Cor. Main and Centre Street

SHENANDOAH, PA.

• •

Naujas Lietuviszkas Graborius 

Į Kapis Rėklaitis i 
Į 516 W. SPRUCE ST. < 

C MAHANOY CITY, PA. <

Szitas Stebėtinas
Fonografas 
rekordas tiktai $95

PATHS 
ir 1 dubeltavas

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tarn $5 ant menesio.

J Sapphire akmenukas kuri ūži 
ma vieta adatų ir niekad nerei
kė mainyti. Iszduoda stebėtina 
puiku baisa ir daug geresne už 
kitus fonografus. G ra ji na bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

GUINANS

Turi

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

I Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
t Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

Yra visada pasirengus priglalbeti savo deposltoriami 
biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti lavo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositorial yra jo prletelel Ir kada pradedant bū
ti vienas Isz Ju deposltoiiu — tada gaunate szita patama- 
vftfca kuri prigelbstl, Padaro prieteli kuris gal but jumli 
reikalingas,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Prcs.

savo

)

f

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treiui.
J. H. Garrahun, Attorney W.F. Rynkewicz A. Pan i sew i cz M. Garui* 

P. C. Fenton
i ♦

T. G. Hornsby

T^~"" ...... i -j: ------ .i. - j |W|

Augštos vertės Gramafonas
Tiktai $19.50.

I

>

i

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimo su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOLA 
groja rekordus visokiausio išdirbimoir visokiausio didumo, kaip: COLUMBIA. 
VICTKOLA ir kitus. Tokios 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. TANIS,
31 East 112th Street Chicago, III.
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Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

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

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

K7
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‘Slaptybe Anterabio” APyRa’C(l lsz gyvenimo Francnzu jvv I.mgiuuiu vs; p.slepiu, r,,u au. n. n. i o

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
puslapiu- Treko 35o. 1h Bocnkowhkl-Co« Mahanoy Citji !**•

Preke 8Uo.

puslapiu- Preke 35o.

ALL NATIONS DEPOSIT RANK 
•mSo Lntvnkorcxlu Skyrium.^ 

P, V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
ritlNburgh, I‘n.12th and Carson SL,_S. 8.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinąs! savam name kur- 
rio verte iszncsa apie $150.000 ir vartoja šte
ine laiko apie milijoną dolierlu Ir randasi po 
kontrole Vai. Pennsylvanios. Ui sutapintus 
Pinigus moka 4 procentą, 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancelarlja del padirbimo 
Dovlornascziu Ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubcžinis skyrius randasi po 
Vadovlsto gerai žinoma Karolįaus Varaaziaus . 
valdlszko Notaiijuszo.

Už BUtaplntu
SluncEia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

ck

JniY




