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Isz Amerikos
Daug sudege ugnije kuri kylo 

szokiu salėj e.
Ville Platte, La.—■ Devynio

lika merginu ir szeszi vyrai su
degė ugnije, kuri kylo szokiu 
salėjo nuo trūkimo gazinio pc- 
cziuko, o dvideszimts
niaž-daugiau apdegė. Vienati
nis iszejimas isz sales 
siauri tropai, kurio likos 
kiniszti beganeziais isz sales po 
pasinxlymni ugnies, e • 1 “I •

Isz Lietuvos
RUSO-VOKIRCZIAI 
GINKLAVO LIETUVISZ-

KA VAI3KA SZIAU
LIUOSIA.

NU-

/

— Lietuviszkas

szeszi

buvo 
už

pasirodymui ugnies. Daug su
sižeidė szokdami per langus.

nuskendo ant 
szturmo 
asztuo- 

Norints kiti

18 laivoriu nuskendo ant cžoro 
Superior.

Sault Ate Mario, Mich. — 
Laivas “Myron” 
ežero Superior laike
su kuriuoni nuskendo 
niolika laivoriu. 
laivai atplauko nelaimingiems 
in pagialba, bet viesulą buvo 
teip baisi jog negalėjo prisiar
tinti prie skenstanezio laivo ir 
gelbėti laivorius.

Kinsman

Protestonu biskupas perejna 
ant kataliko.

i Baltimore, Md.— In seniina- 
rije Szv. Marijos czionais in- 
žonge buvusis protestoniszkas 
biskupas Fredrikas
ir mokysis ant katalikiszko ku 
nigo Kardinolas Gibbonsas la
vins jin katalikiszkam moksle.

Lietuviszkas susirinkimas 
iszvaikytas

Grand Rapida» Mich.— My
ne susidedanti isz szimto žmo
nių, dauginusia buvusiu karei
viu, užpuolė ant neva bolszevi- 
ku susirinkimo Lietuviu salėjo 
kurioje dalyvavo apie tris szim 
tai žmonių. Susirinkusius 
žmones iszvaike ir 
raudona vėliava.

Nelaimes.
Buffalo, N. Y.— Szeszios da- 

žiuretojos ligoniu ir vienas isz 
ju tėvas likos užmuszti per tru 
k i kada automobilius užėjo ant 
geležinkelio.

Howell, Mich.— Harry Dic
kerson, jo pati ir du vaikai su
dege deganeziam name.

Munsing, Mich.— Isz ežerio 
isztraukta 18 lavonu, nuo

“John Owen

pasigriebė

pa
> j
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Pirmiau Kuliai bu- EDWARDAS, SŪNŪS ANGLISZKOKuliaij _____  _
vo parapija ir prigulėjo prie KELIAVO NAMO.

KARALIAUS ISZ-

W. I>. li(M'ZKOWNKI, PrcR. & M g r.
F. W.BOCZKOWNKI, Editor 32 METAS

skendusio laivo 
laike viesulos.

Žioplei seile ryjo.
Minneapolis.— Vietinis bra- 

, jog negales 
galonu alaus,

S-

Pana Ed-

voras matydamas 
parduoti 34,000 
užėjus blaivybei, buvo priver 
tas iszlieti visa alų in Mississip 
pi upe. Žioplei stovėdami prie 
upes net seilia ryjo, jog tiek 
gero “sztopo” iszlieta in upia.
Duktė anskunde tęva ant 300 

tukstaneziu doleriu.
Du tu th, Minn.—

munda Budd, 42 metu amžiaus 
apskundė savo locna tęva dak
tarą Budd ant 300 tukstanezius 
doleriu už blede. Kada josios 
mdtihfi mirė, buvo už augytinia 
pas koki tai Milleri ir tik neše- 
nei sužinojo kad jos tėvas, ku
ris jia ir prigunde atsisakyti 
nuo globėjo pravardes ir persi
kelti pas tęva.

Sngryžus pas tęva, trumpa
me laike jia iszvare isz namu, 
per ka dabar skundže tęva, jog 
tiek neteko per apleidimą savo

DENIKINAS SUMUSZE 
50,000 RAUDONŲJŲ

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA.

Plunges Valscziaus, o dabar vo* 
kiecziains iszejus, tapo vals- 
cziume.

Spalio menesije 
kampelis isžgirdo ta naujiena 
kad Lietuva jau pripažinta

Ta pa
se 

jcziaus sueiga ir svarsto apie ke

Vilnius 
n i zonas 1 
ginkluotas per rnso-vokieczius1
Lietuvei tikėjosi nuginklavimo |iu jr tiitulaisvina. iii

• 1a* i • I • •» M * « A « M V X AT % 1 . I A - < fe -•< A fe fe A

1 d. ir szis

ne-
gar

* pi i klausoma valstybe.
bziauliuosia, likos aii-įczjn (|Įenn buvo Kuliuu

nuo senei, o paskutina < 
lauke lyg 2 valanda naktii. 
tris valandas po tam likos ap
siaubtais ir nuginkluotais. Rn-|b‘‘guli beveik
sai paėmė

Vals-;

LAIVYNO DEPARTMEN- 
TAS. 
pranesza

Sekretorius

mariniu orlaiviu 
ežiu laiveliu, kurie

Daniels 
kad pardavinėjimas 

ir skrondan- 
prigulėjo 

laivynui, pasirodo taip 
m i ngas, kad ju iszparduota 
keliolika szimtu 
doleriu.
paskelbimas yra atspauzdintas 
naudai mananeziu tuos laivus 
pirkti, ir juos galiama gauti 
Navigacijos Reikmenų Biuro. 
Sekretorius sako, kad 
nas vieszai parduodamas aero- 
natiszkus dalykus už prienama 
kaina,tikisi atriekti du tikslu: 
iszaukleti aviatorius tarpe cm 
kuriuos ...5..11d„..„oltai tao etaoe 
liu gyventoju ir sunaudoti kal
kiniuos mariu orlaivius, kurie 
buvo pagaminti laiko kares ir 
kurie dabar, sumažinus laivy
no programa, yra nereikalingi.

DEPART- 
Uru bežinos

Pirklybos Biurui, kon
<r
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PRINCE OF WALES SECKETAR.Y OF TUG NAVY DANIELS

Badai persilaužė per bolszevi- 
ku glitas tern Oralo ir 

Tambovo. '.10

už 
tukstaneziu 

dienu

past

iHelsiiigfors.— Generolas De 
nikinas, prieszas bolszoviku, 
pranesza, buk jisai persilaužė 
per bolszevikiszkas glitas terp 
Orelo ir Tambovo sumuszda- 
mas 50 tukstaneziu raudono
sios armijos.

Generolas Yudiyiicz, pribuvo 
su savo sztabu in Kevalu, sostą 
pile Estonijos. Estonai pavė
lino jam atgabenti Savo sztaba 
in ligonbutes, nes vaisko nein- 
lcidže,: tiktai ant tokiu iszlygu, 
jeigu sudės savo ginklus. Daug 
kareiviu sudėjo ginklus ir apsi 
sėdo Eston i jo j.

Generolas Ebertas, vadas ru 
su-vokioeziu, praszo padavimo 
su tai kos ir paliovimo 
seredoje, 
praszimo da neatsake.
Lietuvei su Latveis sutiko ant 

darymo taikos su 
bolszevikais.

Darpat.— Lietuva su Lat
veis sutiko dalybauti su Esi) 
nais ant paraginimo bolszevi- vestj J talijai tabokos lapu mo

prieszassnsiriiL • 
ir phm-;

J. Petkų-j 
nas, dėlto, kad Kuliu Valscziu-!

: puse Plunges 
Ir sulig Krotin 

nutarimu,

^,ena: kinui buvo pakviestas
lu1

i ges dvaro užvaizdu

nuo Lietuviu 
tukstaneziu markiu.
ginklavimui rusai pasiūlė 
tuviams laika, bet lietuvei pa- , -

ginklu plunges dvarui prisci

Po

Pardavinėjo

ido ’i luv dvaro žemes, 
nu- g0S Seimelio 
■ reikia taisytinuo kiekveijos de- 

szmtinos žemes, ir tokiu būdu 
seinu 

Valscziuje taisyti puse 
Bet Plunges dvaro užveizda Ji 
Petkumis su tuo nesutinka 
žada skustis augsztajai V’yrės-' 
nybei Kaunan. ! 
jis ten pesz. ■

Nustatyta Lenkijos rytu šie.-Jaunas karalaitis yra labai szirdingo budo ir mylintis per vi 
na. I 
žiaus, Penkių Taryba galut inai; tai hus 
nustato Lenkijos rytu i 
Suvalkų gubernijoj lenkai 
na visa Suvalkų apskriti 
gustavo Apskriti, 
maža sziaures vakaru 
ir didesne Seinu apskrities da- 

Gardinas lenkams neten
ka bet Sokulo, Bielsko ir Bals
togės apskritys tenka Lenkams 
Toliau siena eina iszilgai Bu- 
go upes ligi senosios Austru- 
rusu senos ir paskui siena ligi 
Dniestro. Ties Lietuvos Bras- 
ta wena inlerikiiMm leriku nau
dai. Garbino, Vilnaus ir Mins
ko likmas dar nesąs nuspręs
tas.

lie-

I

kelius
Lai w-

reikalavo sugrąžinimo f 
ir apleidimo užimtu namu. Nu
ginkluotas lietuviszkas 
zonas dalimis perėjo in 
ežiu pulkus likusioje uueje na
mo. Kituosiu vietosią rusai 

lietuvius, 
rusai aresz-

Kituosiu vielosiu 
nuginkluoju

gami- 
vok ie

kuliu 
keliu.

tepgi
Radzviliszkiuosia 
tavojo lietuviu kariszka sztaba 
SZiauliu burmistras ir komen
dantas apleido miestą .

Matyt Lietuvoje nekas, visa 
Lietuvos laisve gali payrt bile 
diena, ir ant niek nueis visi 
stengimai patrjotu.

Mažeikiai.

nueis

Rugs. 13 (Q

"'I
Žiūrėsima ka sveikino sii Su v., Valst.,

Cc> u u.

Kunigii i kszt i s Ed wardas, impedis Anglijos sosto, alsi- 
ir iszplauke praeita subata in Jlali-

laxa, kur sv(‘cziuosis dvi dienas ir plauks tiesiog in Londoną.
vi-

• savo
(oru karalių ir pasielgs su savo padonais žmo-

Ijonku žiniomis isz I’ary-'sus su Envois suėjo, o jaigu Užyrnus Anglijos sostą po 
‘ p;

rvtu siena.: nb^<aj* Paveikslas parodo Anglijos Karaliaus sunu ir Sekre- 
ynes.gan

.’ Au' 
iszski riant 

kampa

torįii Daniels isz Amerikos lai v

p

musziu
bet Latvei ant jojo

1. sto
tyje bilietus beperkant Ple- 
chav, sėbras Szpitzhold sulaikė 
dvi žmoni, norėjusias važiuoti 
Kaunan pasiskusti auksztes- 

savo li-
pasiskusti 

aini vyriausybei del 
kimo, kad ju vyrai vienas gau
domas kur diena, kur nokti 
slaptosi o Ritas (V. Visgandis) 
sėdi Sedos kalėjime, katra bu
vus Kauno vyriausybe atradu
si nekaltu.

Tiesa, V. Vizgaudis žinomas 
ir su kunige-,»l^aįpo “cicilikas

liais labai nesugyvenas, gal už 
tai ir Dievas ji nubaudė, kad 
szi pavasari nuszove jo seneli 
tęva ir jauna broliuką.
teko girdėti, bolszeviku laikais 
tai jis didelis buvo ju prieszas, 

apkriksztytas bol

Kiek

o sziadien 
szeviku.

Ii.

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

Morta Gražiene, 
Falls, N. Y. nuo tėvo ir brolio 
isz Czižiku, 
Alytaus apskriezio:

Iszsiskirstėme sesele 
platuji pasauli isz savo 
gio lopszelio. Tuio lopszelio.

Niagara

Ūdrijos valsczio,

Žem. Kalvarija, Telsz apsk. Amerika iszdundejote, 
Rugsėjo 10 d. po piet atjojo isz 
Sedos Maižeiku komendantas 
PI. su trimis kareiviais iri Ge- 

“cicilika” 
Bet szis valscz. ko 

mieto rinkimo reikalais buvęs 
Sutikės ko- 

mendantos bepareinanti isz dir 
vos jo broli Juozą, pradėjo 

, ku- 
smu-

ezaitiu sodžių suimt 
Ad. Miką.

kliame sodžiuje.

bar laimingi g: 
Nors ir nesakau

licierius ir apie 150 musu ka- 
eiviu, kurie pirmiaus buvo Vo 

, vėliaus
pasiliko Prancu-

Rymas. —

ISZ VISU SZALII
* s

40 sužeisti darbininku 
sumiszime.

Ketu rcsdeszimts
žmonių likos sužeistais sumi- 
szimo kuris kyli) nuo soęialisz- 
ko apvaikszėziojimo. Daug liko apvai kszezio j i mo. 
kos aresztavota.
Popiežius perskyra tris * - 

amerikoniszkas poreles.
Jiymas.— Tris amerikonisz- 

kos poreles, kurios apsivedė su 
europiszkais szpiclcis,

mote- 
buvusios

globojo.
Mergaite svėrė pusantro svaro.

Williamsport, Pa.— ’ Dakta
ras L. Baker, 
katos bjura, 
aut svieto naujoi 
dyki — mergaite 
tik pusantro svaro, yra sveika 
ir gyvens. Pravardes motinos 
daktare neissdave.

broli Juozą, 
trenkt kumštėmis veidan 
ris nuo smarkiu kuloku 
giu krito ant žetnes; tuomet ko
mendantas praliejo muszt na- 
gaika irkojomis spardyti. Pas- 
jui Liepes kareiviui muszt, bet 
karevis nemuszes. 
kiams 'buvo insakyta 
bos niekur neiszeit ir padaryta 
smulki krata. Jieszkota rasz- 
tuir ginklu. Girdėt, kad Plech. 
esąs ne patenkintas A. M iką ir 
dantį griežiąs, 
ežiuose po slapivarde 
mas isz Rojaus” 
Sedos apskr. žudynes ir pra
garsėjęs 
pirmeivis 
“cicilikas 
kas”.

Vakare vėlai bepareinant ma 
tomai, slaptoji policija eme 
szaukti: 
neiszbegsi". 
leidosifiegti 
isz sžaiituvu szvilper kulkos 
virsz galvos. Bet szis liko ne- 
nusžautas ir nesužeistas, pabė
ki

Namisz- 
isz trio-

kad laikrasz- 
“Ado- 

apraszinejas

nuo davatkų, kaipo 
cicilikas
tąsi r

< 4
9 9

M

C t
nes kas 

bolszcvi-

■. ‘ ♦ V

M
ei, stoi, Miką, žalty, 

Nelaimingasai 
nors isz užpakalio

rapartavo in svei 
buk jisai priėmė 

gymusi ku- 
kuri svėrė

.4

Žmoneliai stebėsi tuo kas tai 
butu kad Telsziu ir kitur apskr 
valdžia kitokia, o ten 
riszka”
draugai sako: kas tai butu, juk 
jis soc. liaud.
bolszevikas.

^čieso-
Kai kurie A. Mikos

n

»W.

KOMERCIJOS 
MENTAS. 

| Namine?
sulis Gordin
grama praneszancziu,vkad Ita
lija nori gauti uonopolio teises 
ant tabokos, kasyk 
Ecuadoro RepuR

‘(

ir

prisiuntė kable-

4yklu ir giriu 
B Koji!/ * Ecu a - 

leriaus vyriausybe turėtu e/ pa-lai-:ietijos nelaisvėj 
<e paliaubų,
'ijoj, o dabar pastojo Lietuvos 
armijon. Apart ju yra Prancū
zijoj ir Belgijoj apie 800 lietu
viu (buvusiu tremtiniu Vokie
ti joj,) kurios svarbu pargaben 
ti adgal Lietuvon — adgal in 
save ieviszke, pfic sttVb giriii- 
ii i u.
guma ju turi

Todėl sumanome 
atsiszaukti prie ju, kad jie sa
vo giminėms ar pažinstamiems 
prisiunstu pinigu 
Tuo tykslu rengiamas yra ju 
suraszas, kuris bus netrukus 
prisiunstas Am. Lietuviu laik- 
raszcziams. Tikras gražinimo 
iszlaidas dabar sunku apskait- 
liuoti dėlei kainu mainymosi ir 
invairiu žmonių ypatingu rei
kalavimu (daugelis ju neturi 
drabužiu.) Todėl patariama pa 
siunsti ant Delegacijos ranku 
szimta doleriu iszlaidoms kiek
vienam. Delegacija, pei’ savo 
Pareiviu Komisija, 
visas iszlaidas, gi likusius per- 
siuns Kaunan, idant jie tenai 
būti iszduoti jiems ant ranku.

Lietuviu I viatas apgarsino naujas tiesas 
neatsisakys pa- gyventojams, sulyg kuriu, visi 

gelbėti ir sziame reikale. tiejei, kurie nemoka raszyti ne

Amerikoj.

p

siunsti 
kur tai-

adgal in

Pinigu jie netur bet daii- 
savo gimines

gryžimui.

kus daryti sutaiką ir 
delegatus in Darpata, 
kos konferencije prasidės apie 
1 Gruodžio, 
atvažiuos in 
džio.
Vokiecziai kraustosi isz

Mintaujos.
Kurszas.— Vokiecziai kraus

tosi isz Mintaujos ir bėga in 
Prusu parubežius. Liepojos 
frunte vokiecziai buvo parei- TAS. 
kalave latviu atyduoti Liepo- 
ju- 
ežiu

Soviato valdžia
Dorpatą 1 Gruo-

Liepojo 
parei-

nopoliaus, teises su iszlyga, jog 
ii gvarantuoja, kad tabokos isz 
lirbyste pasiliks tik toje res
publikoje, Yai yra neapdirbtos, 
tabokos nebus siuneziama in 
užrubeži, kad ja apdirbti par
davimui. Italijos vyriausybe 
už tai duos Ecuadoriaus res
publikai kreditą ant $15,000,- 
000.

DAFBO DEPARTMEN-
Isz Associated Pre^^""' 

sužinoma, kad Timothy Shoa
Vietoje sutikti nnt vokie- Lokomatyyu Peckuriu ir Inži-

neriu B|rolijos Prežidfentas, 
Chicagoje, lapkriezio 16d. pas* 
kelbe, kad geležkeliu brolijos 

prisirengusios dėti savo 
pastangas, kad gauti daugiau

pareikalavimo, 
pradėjo užklupima priesz 
kieczius ir stumia juosius ad- 

F 
vokieczius

latviai
vo-

dabar 
geidže persiskyrimo ir neužil- 
gio popiežius perskyra 
riszkus ryszius del
Elzbietos Pratty isz New Yor-
ko kuri isztekojo už kunin- 
gaikszczio Heniriko von Meck- 
lenburgo; Daratos Deacon isz 
Bostono kuri isžtekejo už ru-

yrasnl ' . .
Latviai ingalejo 

ir paėmė Gronina'. 
atsimetė in

visi po 
b ran- 

sesu te in 
ir (la

ka!11, o mes, 
asz bado nc- 

keneziau ir nekeneziu, bet daug 
vargo pritirti teko.
jus karei ir dar priesz pradėjau 
mokytojauti privatiszkai. Ka
rui prasidėjus patekau valdisz- 
kose instaigosia tarnauti — 
rasztininku prie apkasu, kurios 
arti mus kasė, 
rusui asz 
prie tėvo, 
likti, 1915 metais mirė pirmoji 
moezeka. Užėjo vokiecziai pa 
sidare betvarke ir vargai; ka
ro viesulą viską pranaikino. 
Paliko vos buvusias sienas, nes 
gyvulius ir ka daugiau geres
nio sunaudojo prieszas.
mokindamas Mariampoles gim 
nazijoj balsei suvargau. II-

K«

Prasido-

Pasitraukent 
paslaptoms Ii kaus 
nes jo gailėjaus pa

Bosi-

nazijoj balsei su vargau, 
gainiui prabėgus geležiniai sos 
tai karalių lūžo ir mes Lietu
viai pradėjome kvėpuoti
nų oru lįetuviszkos dvasios. ir 
otganizuoti kariuomenia. Szia-
dien, j^ots day prieszai apnykia
musu tėvynei bet musu narsus 
karžygiai smarkei su jois ko
voja ir jeigu mus brolei lietu
viai amerikioeziai neapleis, tai 
lietuviai laimes. Daug paliti-
kos rt&F’ka raškyti. Asz moky
tojauju Seiriju mlostelijo.

Diedukas Jonas Zubrus ir 
kaimynas Juszkauskas mirė ir 
daug kitu žmonelių, daug užgi
mė ir daug apsivedė. Su Diev 
brolis M. Ražauskas.

Bostono kuri isžtekejo 
siszko kuning. Radzivillo ir Da 
ratos McCombs isz Washingto- 
no, kuri isztekojo už Williaino 
McCoombs.

Daro bizni isz savo 
sužiedotiniu.

Paryžius. — Palicije uždare 
kalėjimo tūla jauna vyruką ku 
ris apreiszke savo meile del 50 
merginu su kurioms susižiedo- 
jo. Susipažinęs su viena isz- 
gaudavo isz jos visus piningus, 
ejdavo jieszkoti naujos aukos. 
Dabar apreiszke, jog geriau so 
dėti kalėjimo, ne kaip stoti In 
akis visom savo mylemoms, 
curios iszasztrino nagus ant jo
jo pasveikinimo.
10 užmusžtu, 120 sužeistu 

sumiszimuosia Egipte.
Kairas.'— 

likos užmuszta 
mirtinai o 98 mažiau, 
eziuosia koki kylo czionais.- 
Maisztininkai padoge tris pali- 
cijos stotis ir paliuosavo užda
rytus ten maisztininkus. Vais
kus likos pasmauktas ir in kėlės 
valandas apmalszino maiszti- 
ninkus. 
ta.,
Laivas su reikalinga pagialba 

belaisviams iszplauke in 
Lietuva.

La Pallice, Francijo.— B. K.

Vokiecziai mokesnio, nežiuriant tai, kad

aprūpins

Prekulna, 
traukdami paskui save 
degina ir naikina.
Bolszevikai privertineje vii ts 

mokytis, katras neiszmoks 
neaplaikys maisto ir 

darbo.
Moskva. —

prasi- 
viską

demokratas, no

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant 
maqua, Pa. Atsiszaukite po No.

_ ___ ________ ___ .(IP.'PS)

Centre St., Ta-

ne 442 E. Btoad St. Ttqnaqua
Lm, .w... u ♦........... ilnuds?'

t L 1 ‘

Tikimos, kad Am. 
laikrasžcziai

Petrogrado‘šo

Geležkeliu Administracijos Di* 
rektorius Hines pasiuljo moke^ 
ti pusantro mokesnio už virsz* 

darbininkams, dirbant 
tems prie prekių siuntipojimo 
darbu.

GELEŽKELIU 
TRCIJA.

taiki

z skaityti nuo 17 lyg 50 metu , 
Baisus atkerszinimas jaunikio. | amžiaus per szeszis 

Borlinas.— i

menesius
Borlinas.- Jaunas kareivis | !cnuocz ‘?rcs ‘užmokti skaitytį 

sugryžes isz kariumenes in sa
vo miesteli Cattbuse, Branden- ' t

Deszimts žmohiu 
.120 sužeista 

maisza-
P

Europiecziu nesužeis

Balutis, isz Paryžiaus pranesza 
szteip: '

“Szioqris dienomis iszplauke 
isz La Pallice vienas lalivas 

musu 
Jis pa- 

Nc-
kitas laivas 

Pa. “Gtaf Serenyi Belą,
ąpart prekių, paima Lietuvon

(“August Wilke”) su 
prekėmis in Klaipeda, 
ome dali musu kareiviu, 
trukus iszeina

ir raszyti.
Kas to nepadarys, tasai bus 

burge7d\ržinojo“bukyojo^ .nu° d1arJ)0. ir blls
ma susidraugavo su kitu ir ne- pris 5ir^a? P1’10 katne gauna 
norėjo su juom pasimatyti. Nu- ma^a dali maisto. bo- 
liudos jaunikis rasze pas myle-' via^as privertmeje visus nuo 
ma, jog atkerszys j jai už josios

priskirtas prie tii, katrie gauna 
labai maža dali’ maisto, 
viatas privertineje visus 
darbo mokytis po dvi valandas 

neisztikimysta ir dalaikc savo a11^ (Benos. _______
žodi. • • ■ • ■

Kada mergina ' stovėjo ant llsz Lietuviszku kaimeli)
■ I. I k

West Pittston, Pa, — An-
i nuszove 

uos paleido kėlės bombas ku-1 ant smert savo paozia,

žodi.

geležkelio stoties, kur valdže
iszdalinejo bulves, jaunikis pri
— a a Jr * h a

begiąs prie stovinezios mergi- drius Mislin, kuris

rios truko su baisiu smarkumu kad neiszvire jam valgi pagal 
-----------------žmonis, |jojo norą, dabar iszsikalbina,užmuszdamos szeszis žmonis

ir P‘lti jauniki, asztuoĮbuk taja diena buvo pasigeriąs 
ir nežinojo ka dare.

M kuris

niolika žmonių sužeista.
* ;■ ' i M .i t h

Nauja vokiecziu armija ye^esi 
in Lietuva. ;, . r..,

Telegramas | Jakutfoviczius. 
isz Kauno, pranesza buk aplai- 
ko žinia isz Tauragės, jog in 
Lietuva veržėsi nauja vokisz- 
ka armijo, 
trisdeszimts tukstaneziu karei- \ r
viii. Toji armijo turi apgink
luotu automobiliu ir jau perė
jo isz Mažosios in Didžiąją Lie 

Badai vokiecziai ejna

Kopenhaga. —

kuri susideda isz

tuva.
tie6idg(bnt Sziauliu.

'. i . ■. ,.'V. i.' i . W

i

Donora, Pa.

AMINIS-
Užmarines pirkly- 

bos už savaite, kuri baigias lap 
kriezio 5. d. 1919 praneszimo 
matomo, jog Sziaures Atlanti
ko uostuose iszviso tasavaite 
atvežta 4,159 karai, iszsiunsti- 
mui in užmari prokiu. 
paezia savaite 1918 m. buvo at
vežta tik 924 karai.
ežio 5 d. 1919m. Sziaures At
lantiko uostu elevatoriuose bu
vo supilta 18,117 433 buszeliai 
javu. Ta paezia savaite gauta 
2,577,955 buszeliai, o iszsiusta 

Tu uostu 
buvo pripildyti 

92% pilnumo.

2,835,951 buszelis. 
elevatoriai

Ta

Lapkri-

Lapkriezio 3d. 
1919m.\buvo 13,036 karai isz
si uneziamuju prekių atvežta 
Pietų Atlantiko ir Užlajos 
uostuose, o spalio 27 d.

už tai pat uostuose buvo 10,951 karas 
Lapkriezio 5 d. Pietų Atlanti
ko ir Užlajos uostuose buvo 

, arba

Atlantiko
tuose

8,826,466 buszeliai javu 
82.6r< ju pilnumo.

14 d Lapkri
ezio ligoninei pasikorė Jonas 

Savžudystes 
priežastis, sakoma, 
tuoklyste, nuo ko jis gavo pro
to sumiszima.

Neseniai buvo minėta 
raszcziuose, kad Pittsburghe ta 
po nežinia

Sieninis Kalendorius 1920 
' metams.

buvo gir-

laik-

keno užmusztas 
straiklaužys Juozas Jakucevi- 

Jis buvo tikras Jono 
Jakucevicziaus brolis.
ežius.

f

I*

Jau gatavas, tik 
Turime 

su gražjiis

25c. Labai 
Popicros del 

pasveikini-
dailus,
laiszku
mais ir dainelėm, tik 20c tuzi- 

linant sykiu popiera ir 
kalendorių gausite už 50c Pri-
sluskite orderi o tuojaus gausi
te.

nas.

J. Yeruszevicz, 
Pirsztenas.1 Box 68 Lawrence, Msm.

."m ...
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KAS GIRDĖT
Amoriko nebotu liek straiku 

jeigu visus profitieriiyj uždary
tu kalėjime.

Reforma-

Prisakvmai ant

P1

•U

■I I

f
t
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S
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prekes ejnaKuom daugiau 
in virszu, tuom daugiau turimo 
uždirbti, 
dirbame, tuom daugiau iszduo- 
dame. •Kuom daugiau ižduo- 
dame, tuom daugiau prekes ky 
la. Ir vela, kuom daugiau pre 
kės kyla, tuom daugiau turimo 
uždirbti ir teip tasai užburtas 
ratas sukasi toliau.

Isz Baliat, Wiskonsino dano- 
sza, buk tonais gyvena porele, 
kuri per 48 metus no karta terp 
saves nesusipesze. 
toji porelei 
tuom pasigirt, 
tu

Kuom daugiau už-

Laiminga 
Ne kožnas gali 

Ar-gi tai bu-
nebilei,!

Deimantai ir kiti brangus 
žemeziugai atpigo ir juju ran
dasi užtektinai, žmonis pradė
jo juosius pirkinet daugiau 
no kaip priesz kare,
tas dalykas, prie tokios bran4 
genybes, juk žmonis turi ka to
ki ncszioti.

Papras-

------- — v
Buvusia vokiszkas kaizeris

Hohenzolleris jieszko kup- 
cziaus Amoriko ant savo laive
lio “Meteoro,” kuris likos pa
dirbtas Suv. Valst. ir apkriksz- 
tintas per buvusio 
dukteria 
1902 mete, 
iszejo ?!

prezidento 
RooseveltAlicija

Ant ko jam tas

bukTelegramai pranesza, 
Lepinas prižadėjo Japonijai 
daug pavelinimu ant isztyrilie
jimu Rusijoj, jeigu isztrauks 
isz tenais savo vaiska. 
nija tai užgina, 
ma tikėt* -- 
ten ir ugnis.

Japo- 
Bct kam gali- 

Juk kur durnai,

Petrograde puse kvortos pie- 
• kasztuojeno Kasztuoje asztuonesde- 

szimts rubliu. Ant pažiūros to
ji preke mums iszrodo gana 
augszta, bet turime neužmirszt 
jog puse kvortos bolszevikisz- 
ku rubliu, sziandien neverti ne 
skatiko. - Z

“ambasado-
Martens Su v. Valst. kai-

Bolszevikiszkas 
rius” t 
ha, jog t$ifc!agines skerdiny’- 
czios pagelbsti rusiszkiems bol 
szevikams ant aplaikyrno pri
pažinimo pei’ Suv. Valst. kaipo 
tikra valdžia. Badai bolszevi- 
kai už tai prižadėjo skerdiny- 
czin milijoninius užkalbinimus 
ant pristatymo mėsos in Rusi
ja, kada tik vertelgysta 
Rosi jos ir Amoriko 
jins. ______

Berline insiutus 
“szalyn su Amerika, 
vuoje Ilindenburgas! Bet jei
gu Amer i kas sulaikytu ižgabe- 
nima mėsos in Vokietija, tai 
tiejei rėksniai uždarytu savo 
snukius ir paliautu rėkia prie- 
szais tuosius, 
da “niunos 
nustiptu.

Pagal 
kuom daugiau sklypas turi pi
ningu, tuom daugiau branges
nis tavoms. Suv. Valst. 1 Lie
pos radosi begije 5,816,825,779 
doleriu, arba ant kožnos galvos 
pripuolė po $54.63. Priesz tai, 
ant kožnos galvos pripuolė po 
$18. O gal del to tiek žydisz- 
kos veisles plauke in Amerika, 
nes juos pritraukineje cziouai- 
tiuis “Gold.” 4

terp 
atsinau-

mine roke:
lai gy

Vokietija, 
uždarytu

kurie jiems duo- 
idant isz bado ne-

nuomonia žinunu tai

-Antsusirinkimo Chicago In
stituto Registracijos, 
Buthalf isz Indianapolis, kuris 
per vi$a savo gyvastį tirynęjo 
gyvasezio asokuraeijes, pripa
žino, buk kndi žmonis gyvena 
ilginus ant svieto no kaip riebi. 
Toliaus, jog nepervirszinis nau 
dojimas 
gyvastį nesutrumpma, o go
riausia ir sveikiausia gyventi 
vidurinėje vakaru szalyje o pie 
tu dalyje Amenko yra nesvei- 
kiausia. — Kas isz to, kad žmo
gus ir geistu pray Įgyt savo gy
venimą, tai ne turi kuom.

H. W.

alkoholiaus žmogaus 
nosutrumpina, o

•i.

SAULE

Kas mus lauke utejnanti me
ta, nesunku atmj’t. r v

toriai stengėsi mus atpratyt 
nuo blogu paproeziu, o inkVep- 
ti in mus kas yra gero del musu 
sveikatos.
1920 motu bus sekanti: dirbk; 
melskis; ne rūkyk paporosu, 
pypkes ar cigaru; nestraikuok; 
valgyk ajskrima tris kartus 
ant meto; ojki in teatra tik kar 
ta, in szeszis menesius ir mo
kėk savo padotkus.

Mete 1921 dirbk: 
savo darbdaviui; 
gurno; melskis;
ant meto ajskrima, ncjkic in te
atrus ir mokėk padotkus. 
tam metui programas 
kantis: Dirbk, mokėk padotkus 
ir nieko nekalbėk.’

Mete 1923 nereikės jokiu pri
sakymu, nes visi busime paym- 
tais gyvais in dangų.

kloniokis 
nekramtyk 

valgyk karta

Po
bus se-

RUDENIUI ATĖJUS.
(Isz Jaunystes Atsiminimu).

Mes jau buvom labai iszsi- 
ilge Senio Žvyrgždo, no teip jo 
kai]) jo pasakėlių; būdavo arti
nasi vakaras, tai ir pareina in 
minti, ar neateis Senis Žvygž- 
das in'nakvyne: Kas žiu kur 
szi lailm buvo nusibastęs, nes 
ylga liilka jo nebuvo matyt.

pasikėlė -savo 
paskutinius spindulius už tam
saus miszko; dienos 
blyso, o žvaigždutes 
kitai praspinde ant dangaus 
skliauto; piemenis gyvulip^ in 
tvartus varinėjo; o linu rovėjų 
skambėjo dainų ahisai laukuo
se. Mes sėdėjom apie kud- 
menta (židynys.) ir laukem<‘

Sziuoni' kartu uorei-

♦

EMA GOLDMAN, BOLSZE- 
VIKU VADE BUS ISZGUI-

TA ISZ SUV., VALST

RMMA
I

Toji garsinga anarkiste ne- 
isz Su v., 

moks- 
senei, o 

kuriais persiėmė Czolgoszas ir
nužudo prezidentą Mikinleju. 
Su ji a ja liks 
anarkistas 
man.

užilgio bus iszvežta 
Valstijų už prieszingus 
lūs kokius skelbė nuo

iszvaryta kitas
Aleksandra Berk

KEISTI DALYKAI.
(Deklemacija.)

Szis pasaulis nėra blogas, 
Nieks negali to sakyti. 
Žmones geri, pažangiojo. 
Akiu nėra kam badyti.

Visi geri, apsiszviete. 
Vienas kita myli, gerbia, 
Glosto, spaudžia apkabina 
Patol, iki vienas kito, 
Ant svk sulaužo krutinę.

• Ir isz to pasididžiuoja. 
Vienas kitam užsileidžia, 
Ir kalboje paguodoje, 
O kaip szuo su kate žaidžia. 
Ir vis spastoms kisza koja.

Kad tik kita parsimesti. 
Kitas ulpa, gailestauja, 
Tau, akyse nor patikti, 
Bot akmeni, laiko sau jo, 
Ir szunim nedrovi likti.

Na ir loja apszmei žiniai s.
Kitas turi ypatybes, 
Ir nor būti keturkojų, 
Kaip iszvengt uemalonybesf.... 
Ka-gi daryt tokiam “gojui?”..

Tegu tiekti keturkojis. 
Daugel žmonių nesupranta, 
Kai]> gyvena ant szios žemes, 
Nors ji tikrintum per amžius, 
Jis vis mėgsta but aptemęs.

Tegu tiekti kaip jam tinka.
— J. V. Kovas.

y

UŽSAKYMU IR SIUNTINIU 
NESIŲSKITE MUMS IKI 

MES PRANESZIME.
•........................

Surinktiej iki sziol siuntiniai 
ir užsakymai 
ant laivo.
kyti pas savos, visus siuntinius

yra lioduojami 
Malonękite palai-

kokius kas turite, ' rengiamus 
arba' prirengtus siusti in Lie
tuva per musu Bendrove 
mos praneszime per szi 
raszti.' ' * • ‘

Užsakymai ir skryneles sup
laukė pas mus teip ,skaitlingai, 
kad mes nespėjome nei suženk-

iki 
lai k-

linti ir knygosna užraszyti, ir 
pakvitavimus pasiusti, neku- 

Ta pada
rysime be kraudami ■' in laivu, 

(to 95) 
LITHUANIAN AMERICAN 

TRADING COMPANY
680 Fifth Avenue, 
New York City, N. Y.
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riems irfz siuntėju.

4

Saulute vos

szviesa 
viena po

Mes

va kariones, o mažiuke sesute 
visai snaude, isz ko mes turėjo
me žaisle, 
kumszedami, tau su pirsztu ja’ 
per luputes dambrtiodami kaip 
kuris iszsimaneme, kad tik tu
rėtume daugiau; isz ko szaipy- 
tis, o mama garny no vakariene.

Ant kiemo sulojo szunes, su- 
skatom žiūrėt kas ateina, o—gi 
žiūrim senis Žvygždas, sudžiu-

ja naudodami; tai

gom ir mąstėm; nors ir norėtu 
kur kitur eiti ant nakvynes, ne- 
iszleisimc, o turės papasakot 
pasakėlių ir atsitikymu, ypaez 
defym’Aoki ylga laika kaž kur

dodavo.
kejo stapdyti kad liktu ant nak
vynes, nes piits praszesi, esąs 
labai pavargęs. 1

Po vakarienei, kada visi prie 
angi sznokucziavo, tėvukas ra- a « 'A '*a * . • agino ka nors' kalbėti ir Zvygž- 
du ir papasakoti ka mptjo, nes
•jobuvo toks nikis (‘ujiasjįjeijo
nopraszysi, ot tai tyli kaip žek 
me, ale papi aszius kad insiaiu- 
buos kalbėti, tai suhku teipat 

Atsake 
Mak-

sustabdyti. — Gerai.
Žvyrgždas, ir pradėjo. -7 
kolium, jei tiktusi tqrp jn kare,

Kele-

gždas. — jus norite kad asz 
jum papasakoeziu naujienų, o 
paskui jus negali pertikrinti; 
žinokit kad sviete yra. visokiu 
pastebėtu atsitikimu.
vau karta asz isz Katino plohtu 
in Mariampole pavijo mane va- 
žinojentis karietai kokis ponas, 
r jaiij ant nelaimes su 1 užo pas
turgalio karietos ] ' , '
daryt, kalvio arti iiėra, klaipiį
tur^alio karietos ratas, ka®
4M.JV, JVM4V1V/ lUVl l&V&U, 
lęjė, kas-^i galėtu ratu šilta?

‘, nes
K

aszies, ponas insisedo, važny- juokėsi 
ežia sueziulbe arkliams, ir pra
dėjo risztute bėgti. Žydas isz*- 
sisziepes laike aszi, pagaliau# 
nespėja bėgti, 
darys, malonu but 25 
uždirbt, na ir žinot kaip žydo 
sumąstytą: Žydas aszi insiki- 
szo in pasturgali iszsketie ran- 

davaj., suktis, 
kaip malūno sparnai, un ir du-

ponas insisedo,

Zydas isz

kiv-gi žydas 
rublius

Žydas aszi insiki-

kjas ir kojas ir

asz manan Maskolius Hrusai' 
duotu per pliudresj:
kad Maskoliaus esąs kareiviai

sznekano

vėl 
verke, o Žvyrgždas ti’eptelejas 

? j.

J džiaugėsi 5 tai ir

užtraukė
,Džyru džyru, duok pipyru, 
Jei neduosi asz supyksiu, 
O supykęs pakratysiu. 
JLr in kampa pastatysiu.

Sukomės, lepsejom ir trepse- 
jom ilyi vėlybu iszvakaru, 
ylse lekavom, kaip cziuczius 
r i « i u b _ (J ' ■ - J h

varo visus gultu. — Na, vaikai,
- -i » _ * ' i £ I ,i C I

kaip
pa-

laiku kaitros, paskui tėvukas h

trirgo iki Mariampolci. Prade-
* * a a —. a w e « jgu gaila, pasilinksminote iki’ 

soeziai, dabar eikite visi miego 
ti, o rytoj kas gyvas in lauka 
avižų ryszti. Ir tuo iszsiskyrs 
tem kiekvienas savo gulyklom 

—J. V. Kovas.

Eikjo visi kleget juokajs. — 
jau, ,eik, melagiau, visai nurie
tei nuo koto, — Prasklydo bal
sai. — Kad laikot mano mehi- 
guni, daugiau nepasakosiu. —

šyt, važiuot toliau negal, 
aszis in alnhenis rėžia; mums 
teii begarbstant rato nuopoli, 
ateina žydeli s plentu nuo Ma* 

P riampoles,, žydas tuo su žingei
dumu prisiskubino prie mps, - 

La.
Matai kas pasidaro 
Duok patarti kaip

<lnug iszĮtikimcHnijlMat karta Ui kas ežia pasidarę:.
Y ’ L klauso. —

itsakem.
kur tai, kokem miesto, karaliai 
laike seimn, tarp ju buvo Mas-
kolius Prūsas ir Prancūzas mat dasigant iki kalviui. — Paklau et • • • 4 t • • •jie susiginczino katro kareiviai Se ponas. — Ui asz ponui palai

ZVyrgždas nusiszvpsojas paša- 
kc. ;

Tėvukui gal nepatiko pasa
kų užbaiga, suvis linksmo vei
do neparodo tik paliepė Žvyrgž 
dui. — Geriaus pagriesfk ant 
smuiko, tegu jauniejei luputi 
patrepsės, kokiai’ neveik , — Ge 

v . Na>
taisykite kojas.

PKASAKGA! Visus Uiszkur o Ir ‘ 
piningus in iszleisluvo "Saule” ^elke 
visados siusti ant szito adreso: D.
Hocskowsld-Co. Mahanoy City. Fiu

isztikim.esni; ale tai dar lakuo
se Mikalojaus.
užkaniaiidieraves savo kareivi 
szokfi per Įauga, pribėgės ir ne 

buvo labai augsztai 
ant kelintu lubu. Paskui Pran
cūzas ta pati padaręs ir tas ne- 
szokes; Na, paskui, Masko
lius užkamaiidieraves, mat tas 
iszsibegėjas bėgti, ir dar 
kės — Dievui duszia, 
liam užpakaline, — ir jau Ipitu 

j l?irdi caras capt ir 
Taigi sa

kau mat ^maskoliaus kareiviai 
szoktu kad ir in ugnį: Atme-

girdi Prūsas
ky tau už galo aszies, o

szokes;

besžokas,

bastėsi, juk tai tur 
kanticzkas;

Kad jis 
stivnses 

kanticzkas, ir rodydavo su pir- 
in savo kakta.

žmogelis nebuvo mokytas ne- '

prisirinkęs pilnas 
kaip jis sakydavo: 
visa ka raszydaves in

sztu

Na, paskui

>asa- 
o kara-

, sulaikęs už kojos.
naujienų

Taigi

mokėjo ne skaityti, ne raszyti, 
bet daugbes mokėjo ant atmin
ties; Sako ne kantiezkose 
giesmių tiek nebuvo kiek jis 
niokodavęs ant atminties ypaez 
globėju (patronu.) bile kas ko
kio vardo paprasze giesme pa
giedoti, o jau jis rėžia: kiti pa
juokdavo ji, sakydami: kad ne 
metinėm kalendoriui tiek var-/

szoktu kad ir in ugiji: 
nu, Tumpu Jonas pasakodavo 
kada jis dar tarnavo prie Miki- 
lojaus,tai mat sako kaip juos 
užkamandieravo ant reviju, tai 
kaip pradėjo eiti, tai nežiūrėjo 

, ar sniegas ar javai, 
Vienas isz 

klansancziuju atsiliepe 
ni, jau meluoji kaip te galėjo 
įJuti sykiu ir sniegas ir jevai t. 
O žinai tuos krasztuose vis teip 
buna, ten kur apie cibira: žiū
rėkit pas mus ar auga pipirai, 
girviezia, saldymedis, ir kiek 
tokiu stebėtinu szaknn saldžiu

ar sniegasar balos 
vis tiek jiems esą.

ponas 
sau važosi. — Gerai, ponas pa- 

Kad tu dalai kyši, iki 
Mariampolci, duosiu tau 25 rub 
liūs. — Kur-gi asz neiszlaiky- 
tau atsake — žydas. Prakeikta 
sutartis, imk ir laikyk,

Žydas nutvėrė

sake:

sudoreta mokesti 
ponas.

gauni 
pasakė 

už

rai ir ta jums padarysiu, 
tai, vaikai 1
Žvyrgždas suszuko, ir pradėjo 
skambint stygas; 
užtraukė džyrnoeziu per 
gas, smuikas tarsi audros 
gautas, tai reke, vaitojo, tai vėl

Bematant 
stv- 
pa-

J

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Likt 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

GERIAUSIA SEKASI
x A X
x
X| Liet. Amer. Pramones Bendrovei $ 

X DĖLTO KAD X
i* Teisingai Sumaniai ir Gabiai yra Vedama .♦?
X XSe- t

II

SKAITYK SZIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI:

du nėra, kiek jis galėdavo isz. !r knrcvau p.dmant tik Uejen-
giedot, o vis globėjam pritaiki- 
davo stebėtinus 
ju gyvenimo.

nusidavimus
ka kiek sudėta, taigi o ten viso 
kiu pilna, sako ten ir driveldri- 
kiranda:

t
♦ T i 

•X X X X X X X X X• r 
•t X

1) Szioji Bendrove daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik in kelis 
menesius laiko.

2) Szioji Bendrove placziausiai varo bizni jau net keliose szakose 
ir turi insteigus keletą skyrių, kaipo:

a) Konstrukcijos (statymo),
b) Exporto ir Importo (invežimo ir iszvežimo prekių in Lietuva

ir isz), , . 1 ‘.ul.' K
c) Industrijos (iszdirbystes), taipgi
d) biurą siuntimo pinigu, laivakorcziu agentūras etc.

) Szios Bendroves investytas turtas jau sieke keletą szimtu tuks- 
taneziu doleriu.

4) Szios Bendroves szerai geriausia turi verte1, nes pinigai saugiau-
. ' procento,

XVisi žinojo kad ■'! ".“‘"“i . Kl!E !M žm°Kel, ten 
■. "y y y“ i i inus.

Taigi, taigi, ton visai kitaip ogi 
a!sz ana meta kaip buvau isz- 
siustas prie juoduju mariu, o 
žmogel ka asz te visko prisiste- 

visur

jis meilioje, ir dažnai firideila rv„\K.,u. ’ 1<WP P“K
Lt i /mi 4' Zi-fi *wr tr* i Ir t < 

isž savo kantiėzku niekas tuom 
netikėjo, bet visi priimdavo 
jam už teisybe, o iszto turėda
vo ramu pajuoka, ir visi pra- 

Na, tėvai daugiau

bet visi

niokojo ant 
žmones sakydavo:

szydavo: 
pameluok.

Kiek dainų jis 
atminties, 
Nebus daugiau ne tu, ka Juk-
neviezia surinko. Visam jo
amate, prigelbedavo jam jo pa
ties darbo smuikas, kuri užvis 
labiau mylėjo, su kūrinome, ai’ 
giesme giedodamas, ar daina, 
su smuikiu pritardavo; o vėlgi 
turėjo galu iszlavinta artistisz- 
ka nudavima. Būdavo dainuo
ju, tai vis tardamas žodžius nu
davima iszreiszkia su jausmais 
tai* inusijuoke, tai iszsiszepe, 
tai mirktele, tai liežuvi kisztele 
susiraukė, trepteleje, ir t. t.; 
O jei pradės pasakot, tai netar
si kad nebūtu .gyva teisybe/ o 
meilioje ir meluojc ir gala už- 
rieczia, o teisybes toli nesima
to, bet jo melai nieko neinžeis- 
davo buvo žmogus Dievomylis, 
Kada tik jis pas mus ateidavo 
ant nakvynes, tai vakare priesz 
vakariene visus vaikus
klupdydavo priesz nukryžiavo- 
tojo paveiksią, ir turėdavom šu 
juo porterius kalbėti, o jei tik 
katras neniandagei poteriau- 
davom, kad pasuks per peczihs 
su szykszuos diržu tai raižykis, 
o mama už tai ji pagirdavo; 
mes bijodavom jo labiau kaip 
mamos, bet mes ji ir myledu-

bėjau, būdavo apsuku 
kad tik ka dauginus pamatyti: 
Vienam .kaime stote kėlės nau
jos triobas, maeziau kaip jie 
stato triobas, sienas dirba ne
daro. —- Viens isz klausan- 
cziuju atsiliepe. — kur jie sz- 
viesos gauna triobose, jei lan
gu nedaro? — Prisigaudo isz 
oro,
Žinote, kaip giedri diena, tai 
visa szeimyna maiszus (žokus) 
paėmė eina gaudyti szviesos, ir 
nesza in trioba; na, ir tiek pri- 
nesza kad užtenka ant ilgo, lai
ko, o kaip iszgaraviLS pritrūks
ta szviesos, ir vėl ta pati atkar
toja. — Eik jau, eik, melagi..
— Atsiliepe kelį balsai. Ims 
jau szviesa ir pagaus maiszais.
— Temykit ir dangaus tolqiu 
atsitikimu; Tikrino Žvygždas. 
Žinot kaip jie renezia triobas; 
medžius supiąusto 
strampus,

— Atsake Žvirgždas.—

in ilgus

I • i t » I A
4

susi

ipiauoiv m liūtie 

ir ant vieno kito 
krauna, jei kuris medis yra per 
ilgas tad sustojęs du vyru isz 
galu medžio su kulvem (szle- 
ga) musza, ikį trumpesnis lie
ka; o jei pasitaiko per trumpa 
nupjauti, tai aiit galo medžio 
užnarina virves traukia ir me-

it Xt

X

5!

I
!di patesia. — Tėvukas pradėjo

Ilinguoti galva ir tarėlinguoti galva ir tarė —- Gana 
gana melagitiii, pa^akojėi ir 

____ ____ _ _ _____________ nuo koto nurietei. - 
vorii laMiH1^ gražias paša- ežia tau gasptiįdorol, 

trino Žvygždąs, —- K 
kius atsitikimus būtut mate, ir 
jus Uėkitaip papasakotuihet/ 
tai užties yra stebėtina, net ma 
irdabar isz minties neiszeina 
tie reginiai. Jus ir vėl petike-> 
šit kaip tenai J aVip? aitio lauko 
yald; Žinot szitetįj:;. Kiek tik 
yra szeimynos, eina in lau
ka ir nuskina pirma Yisas var
pos, ptada sziaūdijš pjaufta niip 
SL__
namofo varpas tiesiai vėžį 
molu na įf

Sako jis visur teip dai*y-kas. 
davo. 
i i 
kiemą, iszbegome atginti szu- 
nis, nors ji# ju mažaii te bijojo, 
nes būdavo kad isztios ,siivo 
rimbą, ant kurio gale buvo in- 
pintU^^^yro kulipka, tai sziu 
nes cydumi lenda kur katras 
pasprusta, o paskui isz tolo 

Pagarbino# sėdo pas 
kokuli, iszsieme isž szykszuos 
krepszio smuiką, ir pradėjo su
laikyt stygas, sutaikęs užtrau
kė “O žmogaus-amžis kokioms 
pripuola bėdoms” ta giesme la 
bai patikdavo musu tėvukui, 
d

Senis Žvyrgždas insuko in

amsi.
į

Y tėvukui, 
įeito dažnai pa^ ?pu:s ja ir gio-

Y 4 • 4 ♦ . 4 4a ♦ 4 k 4. > < . <f v A ** 4 4 4 4 41* 4\ 4 *7 <♦ į'** .> ♦
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nuo koto nurietei.

tvino Žvygždąs,

Alė kas 
.v-*, -l?aan<- 
- kad jhs to* ;♦♦♦

* I

I

X

X
X

i r

tea ir nuskina pirmu tfisas var

dirvos ir risza in pe^us ir veža
i r 

jittls. 
Eik, jau, eik jad, melagiiį<t»iį 
liepe keli balsai. — Primelavai 
iki soeziai ir stymbur užkuka. 
Matot vaikai, -
• •f > • 1 C # . ■ I1 JUI ' r !•> I ■

ir sumalat iiYpiy
• M • 0 . t ' • vJY

- teisinosi Žvir-

■ '
.ir

. ■; ' . ■:-j ..'“I ;■
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siai yra invosti in turtą, kurio verte yra pakilus jau ant 50% 
reiszkia, apvertus dabar Bendroves turtu in pinigus, gaunama tiek peĮl- 

Užtai ant tiek pat ir szerai jau yra vertesni.
5) Szioji Bendrove didžiausia daro pelną, nes in puse metu po susi- 

organizavimui jau iszgali mokėti szerininkams, nuo pelno isz apyvartos,

no.

net (8%) asztunta procentą dividendo.
(>) Szioji Bendrove tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa

tarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužiu ir maisto saviem- 
siems in Lietuva, negeidžiant isz to jokio pelno, tik su primokejimu 
persiuntimo leszu. ,

7) Szios Bendroves darba užgiria Lietuvos Prezidentas, nes jo pri- 
kuris ežia 

nes isz-

r?
I

siustas laiszkas szios Bendroves eksperto skyriaus vedėjui,
tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra reikalinga, 
girdos, jog yra prisiuneziama laivas su maistu ir drabužiais, dekuoja 
Amerikos Lietuviams už užuojauta. fSztai to laiszko turinys:

“Sužinojęs isz Tamstos laiszko man raszyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuva susilauks isz Amerikos Lietu
viu lapkriczio men. laivo su valgiais ir draubužiais, pra- 
szau szirdingai padekuoti Amerikos Lietuviams už ju 
užuojauta ir pagialba gimtajam krasztui. >

Didžiai Tamstai gerbiąs
(Pasiraszo)

Lietuvos Valstybes Prezidentas 1 I
/ A. SMETONA,

Nors szios Bendroves szerai, sulyg 
buvo Blankina nuo b d., Lapkriczio, 1919 m

f

turto, yra verti jau po $15.00 ir
i., tokia kaina pardaVineti, bet 

kadangi sliplauke daugybe praszymu nuo norineziu prigulėti, tik nega- 
lincziu dabar užsimokėti, todėl paskiaitsiame Direktorių susirinkime bu- ' 
yp' nutarta dar trumpa laika pardavinėti sena kaina. Tokiu budu duo
ti proga Visiems norintiems tapti szerininkais už pigia kaina, Vienok 
patariama liasiskubntii nes užsiraszymai plaukia szimtais kas diena ir 
neilgai trukus netiktai kad reikė# brangiau mokėti už szerus,

Yb nutarta dar trumpa laika pardavinėti sena kaina.

neilgai trukus netiktai kad reikės brangiiiu mokėti už szerus, bot gali 
prisiėŲ,7kad ir už jokius pingus szeru negalėsi gauti, nes. bus visi jau isz-

‘ - Z ' ■ . . > r . Į ' I ' , ' - ' \

Todėl nelauk, užsiraszyk sziandien. Dabar gali gauti po $10.00 
szera. Z 
rant didžiausi ir pasekmingiausi bizni.

punludtk
. • i

civili

Žinok, kad tai yra viena isz geriausiu lietuviu Bendrovių, da-
A A M • M Jb. M A • * * ‘ J u 4 X i— ' — _ *

Neužmirši k pasakyti apie
tai savo draugams ir, siusdamas pinigus, insitęmyk gerai jos adresa.:
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Lithuanian American Trading Co. J.
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112 N. Greene St. Baltimore, Md.
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DIEVO MOTINOS

VERPALAS.

Voras. Pasaka anie linus 
ir pradžia audejystes.

Drobe.

Szaltas ruduo rudiną auga
lus ir žiedus, szaltas vejas nu- 
szalnotus hųms brazdina nuo 
medžiu ir savo szaltomis lupo
mis pūsdamas iszueszioja po 
laukus. Szvenczimisioji Pana 
Marijų tuokart plaukia augsz- 
tybese tarp debesų pro paežius 
saules spindulius.*..

Saulutei atėjus in pietus pa
sidaro puikesnes dangaus gra- 

Dangaus Karaliene ta
da su kuodeliu, paveiksle ver- 
|x\jos, })huikia debesiuose per 
padanges, kol nepasirodo balta 

Tada Pana Marija ei
na pas vargszes 
glaudanezias prie 
ru ir tykanezias, kad galėtu ko 
kiu nors bildu i n sprukti in ro- 

ten nors mažu- 
cziu žiedeliu pražinsti.

Joms užginta yra in rojų iii- ’ 
nes
Sll-

žvbos.

padange 
žiema.

jaus daržu ir

duszeles, besi-
rojaus tvo-

cjti, ten joins nėra vietos, 
mirė be krikszto ir tebėra 
teptos nnodemo pirmųjų tėvu 
Adomo ir J ievos; 
tokios vargszes duszeles

I

t
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/
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ra iri,e
AMERIKA KOVOT UŽ LAISVIA IRLANDIJA KUR BUNA?PRIBUVO IN mano
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galinus prieina -S; j.
<••>?

:v I r

< )

X

&
fe$Į;

J;x

$žwl 4
Jįfe v
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Tuo tarpu senis $ •&
■V':fe
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* pusbrolis Juozapas*

Vilkaviszkiof
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CO LOME L 520 W. Centre SI.
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IM

taji narna

)

ven ima

viena atgal.
szvėluiu

žveriszkai.

dukreles j kadsza li

zinai! pavardes. 9 <

4 * #

paprasze

VOJP y

tus
ba kaip

Tai kaip reikėjo
Dr. KOLERBox 82,vargdieniu liszkai ant kitu neplūstu.

ser-

r* .

Jono,

Atsb
kaip tik

žmonijai GYDO VISOKIAS LIGASjog vie-

11

1
Buvo pas jiaisesv • • žiuri

JAU GAUNAMII

Zt

man

ka su ♦♦♦3

angelas

vokicoziai praliejo bęįffci lino

Tegul bus pagarbintas !... Ivg Aisno. — Kur randasi sužeistas vokietis?

r

M

:• >’ 
1

f - 
.C-

j

M

I 
I

jeigu ir dūk-
r

ios
ant krutinės, o Marija, 

savo 
kaip mėlynus

praejt.
su savo dukrelėms pabaigs/gy
venima, * ’ * fe,__ 1’1’.

?
■t

Ir Bilpnybea vyru, spuogus, nležejlmuk 
ligas tinimo, tnvairias Ilgas paelnan-

5 
szveskis

t' f
i

) 

laiko

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

• •* 
npio

nemiela-
Kasdiena

Kidulių į 
Jeigu

Zeimu 
kaimo, seniau 

-noy, Cityv vėliaus iszvažiavo in 
South Dėkota, paskiau sugry-

užžavėtas 
atsitiki- 

kalba, 
audė klystu ir 

m... L.

ežias nuo neezystumo kraujo.
szaukite ypatJszkal, per l&lszkus asx 
nogydau. Dr. Koler kalba Lenklazkaf 
Ir Ruslezkat
Ofieos valandos: nuo 9 ryte lig i 
vakare. Nedellomls iki 2-v. popiet

4

ue-
žmona su duktere

o
•J-v-

ii

i
Fl j

Turiu svarbu

Pajieszkau mano szvjjtę^i 
Juozą Merniku kuris, iszvažta- 

ul at-

važineda-
Pii’mas pav(‘ikslas parodo p. Lynch kai pi

*

Bua’o’da viena 
in tolkas, aurnesti nietinenis ir j j’."’ į™;,, Jfjj;

Ik’* 
1J

UNION i 
NATIONAL j 
L BANK 
kmahanoy 

CITY A
■ 
r 
F

Mąno ] 
Rauluszhitis, isz 
apskr., 
riti svarbu reikalu,

VHknviszkes pav., 
gmino ir parapijos

fc

......

■ H BALL, Prczidcntea'll n
I F. J. NOONAN, Vlce-Pret.
£ J. E. FERGUSON, KaslerluB.
■ R. T. EDWARDS, Vice-Kaa.
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Szitam laike p ra e j ta meta,
Prancūzo ant 75 mylinio frunto Pranęįjoj, nog Skiddtos upes

M
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A

toki stebuklą, 
savo gyve-

grumuli — k ūdyk i

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE “SAULE”

?į' 

o

•J,

■i

Mat Kukaitis.
14 Clay 2\ve.,

L. x... . Xs:.: •

♦ As a British

Pajieszkau bYanciszku Men- 
keliuna, Mąike Naikauska ir 
Monika Vaitkites, po vyru ne- 

Turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt. I

A. Szviestis,
782 N. Madison St., 

Rockford, 111.

Notariali Skyrių, sziuo adresu:

dukterį mokino
žiedelius auginti, kai}) juos pas 
kui rauti ir džiovinti ir plau- 
szus daryti, kai}) tuos plauszus 
iszvalyti, kaip verpti, iszlenkti

ANT ADVENTO 
.Gyvenimai lazganytojans

Svieto Vieizpatiei muau 
| JĖZAUS KRISTAUS 

365 puslapiu au paveikslais
Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai.

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

I

Paskui 
apsidai- 

aplihkui, nužemintu balsu

./■-■■j.-.. ■ ąasž- ■

Isz Amcriko pajieszko 
kaneziu gyrniniu isz Lietuvos: 

Blauzduniute v

1 :.ž-

638 Penn Ave. Pittsburgh, P»- 
viena- 

w tinls tarpe Lietuviu da< 
ktaras Plttsburge. Mo- 

> klnosl VarRzavoje, etn- 
. dljavo bcglje ,2< nv. M1’ 
) vairias ligas vyru ir 
9 moterų, todėl jas nuo-* 

dugnlal pažinsta. Qyd« 
uŽBinuodlnlma kraujo

ku-
Motinos privalumu yra 

prie

I

Keturvalakių Vals. Tu- laidotuvių, krlksztlniu, vcgeiliju, pani 
jeigu kas

IP

•fe

'• Priima ligonius lig 10 vaianda ryla 
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 351) IL
113 E. Coal St, Shenandoah $ »** rirn iniF

G

K

meldžiu
(to 95)

I*11*1!"" nrm» i ■     ■ iiiwib am >< im. iw ■ .u ■

kuria ugni vakare, kad but szil 
ta ir szviesu, ir verpia linns dai 
mis dainuodamos arba pasakas 
pasakodamos apie 
karalystes ir visokius 
mus;
kaip prasidėjo 
kas verpti iszmokinof Tada 
viena isz senesniuju moterių at 
si kosti ii* sziaip pradeda:

Matote, kitąsyk tai}) bn-
Viena syki kaime prie vie 

nos griuezios buvo sodelis ir 
laržo gabalėlis. Isz daržo žino- 

sodo

vo.

HJ v* i v » «i, 
limpineja nupuolė.

lau-
ir

apie 
rojaus tvoras drebėdamos nuo 
szalczio ir laukia progos, 
kia mieluszirdvRtes Dievo 
Panos Marijos, kad gautu kaip
nors insprusti in rojaus gražu 
daržti.

Pana Marija padangomis la
kiodama verpia veii>alns, o pas 
kui angelams duoda iszausti 
baltas drobes, o isz tos drobes 
Dievo Motina siuva 
nukus mirusinjii
vaiku duszelems, kad joms ne
būt tai}) szalta už rojaus tvorų 
bebūvant.

Garbinga

( 
nes viralus turėjo, o isz 
vaisius-, o isz dirvos balta duo
nute. T J ‘ * 
ūkininkas su žniona, jau abudu 
gerokai paseno, ir turėjo jiedu 
gražia dukterį; visko jie turė
jo invalias.
ūkininkas susirgo, turbūt blo
gas vejas užputo; kaip atsigu
lė, taip ir nebekėlė; dirbti 
buvo kam;
vaitojo, bet ka tu ežia iszvaito- 
si, kada vargas ateina....

Dirva paliko neužsėta, sodas 
ir daržas neapžinreta, per lan
gus ir duris veržėsi 
szirdingus badas.
sunkyn ėjo vargszu gyvenimas.

Tik viena dykte dvasioje Tie
ji kns*rVtas ir vnka- 

ras melsdavosi szirdingai prie 
Dievo Motinos, Panos Marijos, 
atiduodavo tėvus, save ir viską 
in Jos rankas. O Dievas su Pa 
na Marija klausėsi tos maldos, 
kuri maž-daug szitaip skambė
jo:

&

•A'M

>, i

marszki- 
nekriksztvtu

dangaus Panele 
Atari ja yra tikras visiems mie- 
laszirdystes pavyzdis!..... Ji žiu
ri žemyn verpdama ir mato ne 
jautrias žmonių szirdis in arti- 
----------- rpa niiciaszi rt|jnga 
Dievo Motina nebegali iii

Ji nutraukus 
verpalo gala meta ant 
tas verpalus nusidriekia ir kliu 
va žmonėms už uosiu, lyg kad 
sakydamas visiems žmonėms: 
“Sztai verualas Dievo Motinos 
isz kurio bus iszaustas audimė
lis, o isz to audimėlio pasiūti 

vai-

mo varini.

žiūrėti szaltai;
tai

ze mes,

o isz to 
marszkineliai vargszams

Atminkite, žmones, 
kad jusn. szirdis nebutu szaltos 
kad jus nebutumete 
tas prie tu nelaimingųjų 
laicziu, kurie yra visu apleisti, 
szalti, bada ir paniekinimu ken 
ežia! °....

Paskui plonas Panos Marijos 
siūlelis, nusidriekęs ant žemes, 
apsivynioja apie gerus žmones 
ir jie pajauezia tarpe savos me i 
le ir meile artimo; jis juos su
jungia, jie pasidaro miolaszir- 
dingais ir jaueziasi laimingais.

In kuri tas Paneles Marijos 
stulas užsikabina, tas žmogus, 
nors v ra nedoras, 
nors viena linksma 
tur.

Rudens laike 
ra” 
na ir atgaivina; visi žmones ir 
visi gyvi 
jauezinsi linksmesniais ir 
mingosniais...

Tik voras isz savo slapto už-
» 

nu-

keliams!

sziurksz-
nasz-

bet ta diena 
valandėlė

‘‘bobų vasa-
viska isz naujo palinksmi-

sutvėrimai ta diena 
lai-

ver-

kampio su užvydėjimu žiuri 
nes ji Dievas už puikybe 
baudė, kad gyrėsi visur ir pa
sakojo, buk daug ploniau 
peš už Pana Marija.

Jau isz senovės Vieszpats 
Dievas puikybes ir pasididžia
vimo baisiai neapkentė, tai del 
to ir vora taip smarkiai dabar 
nubaudė už toki maža pasidi
džiavimą, kad jis dabar turi g>’ 
venti urvuose ir slapstyties po 
griuvėsius ir neszvarus užkabo 
rius, verpdamas savo tinklą^ 
kuri nutraukia mažiausias ve- 
jiilis- ... . •

Dangiszkoji .verpėjų atsime
na apie žeme ir tycziomis 
ypacz per “bobų vasara,” nu
leidžia savo ilgus verpalus, lyg 
kad primenanti ūkininkėms 
apie ilgais rudens ir žiemos va
karais verpimu.

Kada juoda žeme 
b.dtas sniegas, moteris pasiima 
ratelius ir pradeda verpti. Su-

žeme
bobų vasara,

apdengia

life
o'J®' .. ....

■ W'

...... > ...•►:•
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Pulkininkas Arthuras Lynch, pribuvo nesenei kovoti aiž laisvių Irlnndija, 
mas po visa Amerika su prakalboms tanu' tyksle. 
Anglijos Pulkauninku, antras paveikslas perstalp jin kada jisai buvo Pulkauninku 
kares Anglijęs su Baurais

■ ■' ■’ vo in Colorado Vulst. Te
klano pusbrolis Juozas Kau- aisj5aukift ant adreso.

Juszaitis, paeina isz Vilkavisz-
kio npskr. Keturvalakių VaKz
Vidgiru kaimo.
reikalą praszau atsiszaukt ant 
adreso: . ., ’.

Juozas ALisukinviczius,
224 E. Lloyd St., 

Shenandoah, Pa.

Mano sesuo Anele Rickevi- 
ezuke paeina isz Kauno gnb. i 
Raudondvario para; du metai 
gyveno Cleveland, Ohio ant 
Polaski St. Tegul atsiszaukia 
ant adreso. (tolio)

John .Rickeviezius,
R. F. D. No. 2 Box 77, 

Cambridge, Ohio.

Mano brolis Pranas Kemzū
ra, paeina isz Kauno Rodyhbs, 
Rtisoinu Vhls., pirmiau gywrt6 
Columbus Osio -paakinu Spring 
field. 111., Jeigu kas žino’ 
ji malonėkit prrtlieszt. (tb 95)

Mrs. Fr. Rumbauekiene,
• Du Bois, Pn.

W. TRASKAUSKAS
LIL I’ U VIKZK AS G1I ABORIt S*

sŠMŠtSf
PIRM UT IN IS J .1ETUVISZK AS 

GRABOR1US MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja klintie numiruniu, Ponamdo 
HUtomobjliUB, rigintiK ir vcžimuH d<l

i- 
ivnžinojiino ir lt. Kraiirtfo dalgius ir lt.

v. • .. . | j . . . 520 IV. Centre SI. Malmnoy Citv. Pa.žino apie ji tegul atsiszaukia —

— “Viešzpatie Jėzau Kris
tau, visagalis Dieve ir žmogau 
sztai asz neverta tarnaite 
priesz Tavo sostą stoviu 
duok mums pražilti, 
Vardas Tavo!.... Pasigailėk se
natvės tėvu, neatimk jiems 
duonos visu dienu! Tu galin
gas 
liūs szviosos!....

v • • Ižinios!....

Angelai atsake:
Ant amžių amžinųjų!....

Paskui dangaus ir žemes 
Karaliene priėjo pati prie stak 
tin ir, aniolams tarnaujant erne 
taisyti verpalus; paszauke mer 
gaito ir pasakė labai 
ir raginaaiezii balsu:

Ziurek. mano mieliausio- 
kaip aszji, ir gerai temykis, 

ue- isz szitu siulu arba verpalų pra 
dėsiu daryti audimu.

Už valandos szeivn iu 
dykle indejus pradėjo aust i pu i 
kiaušiu drobe ir drauge moki- 
no mergaite austi.

Mergaite atsiklaupė jn ic Pa-
Marijos, susidėjo rankytes 

Pana 
kailio tikriausia motina,

Tu esi Kara- 
Lapolis žoles 

nenudžius kas apsirgo, turbūt 
blogas vejas užputo; kaip atsi
gulė, taip ir nebekele; dirbti' ne 
ta be Tavo paliepimo, ne lapas 
nuo medžio nenukris be Tavo 

Neleisk, kad mano
tėvai, o su jais ir asz drauge ne 
pražiltume, nonumirtumo 
du! Sztai asz duktė maldauju 
Tavos!... Buk valia Tavo, at
eik karalyste Tavo!”... .

Taip, Imdavo, mergaite mal
dauja, o danguje Dievas su Pa 
nele Marija klausosi.

Naktyje besergėdama 
gauti tėvu mergaite trupueziu- 
ka užsnūdo ir sztai mato i nei
nant Dievo Motina, kuri jia pa 
lytojo su balta lelija ir pradžių 
gūsiai mergaitei sako:

Nesirūpink (langiaus, su 
teiksiu tau palengvinimą. Ry
toj atrasi savo darželyje žiedus 
tad nueik in darželi, 
saule patekės; tie žiedai pažiu 
res in tave, ploni jn stiebeliai 
pasikels nuo žemes, sublizgės 
rasos laszeliai, prisiškink daug 
daug tu molinu žiedeliu jie tau 
didžias gerybes atnesz, palik
si turtinga ir žmonijai daug 
gero padarysi.

Mergaite stebisį, bet klausti

Paves!... })askui in stakles indejus austi 
drobe, isz kurios galima pasiu 
t i drabužėlius, ir su tais drabu 
žėliais pridengti 
kūnelius...

Visa nakti prabuvo ukiszka- 
nie namukyje Pana Marija su 
savo sparnuota draugija; kada 
gaidžiai pragydo, pasikėlė, isz 
ėjo ir isznyko. Mergaite pasi
liko beklūpanti ir begalvojanti 
apie stebuklą, 
koki ji pirma syki 
nime mato.

Praszvitus mergaite pradėjo 
isz stiebeliu su mėlynais žiede
liais daryti linu, juos 
isz vale, 
žu audima;

nebodrysta, kokius turtus gali 
atneszti molini darželio žiodai.

Ryta anksti-anksti pakilus 
mergaite nubėgo in savo darže
li, 
ki.

graziai.
suverpė ir iszaude gra- 

isz to audimo pir
miausiai pasiuvo sau marszki- 
nius, paskui tėvui ir motinai.

Dievas ir Pana Marija lai
mino mergaites darba. Beaus- 
dama drobe turėjo gera uždar
bi ir pasidarė turtinga....

' I • 1 * *

Žiuri ir saVo akims nebeti-
Kur tik pažvelgs, sklei

džiasi mažiuliukai mėlyni žie
deliai ant laibu stiebeliu, 
in mergaite, ir, tarytum, saky
te sako:

—• Skink mus, mergaieziuke 
kaip szveneziausioji Panele Ma 
rija tau liepe...

Mergaite žiuręjo-žiurejo h’ 
cine verkti.

— Dicve-Dieve,’ kas
Gavau asz didžias 

dovanas isz dangaus Apveiz-. 
dos, bet dabar nežinau, 
jomis daiyti!....

Taip praverkė visa diena.
Raktyjė užsnūdus pamate, 

kaip in grlil'czia inleke vienas 
graži u-gražiausias angelas,
paskui kitas ir dar kitas, prile- 

atsinesze
ver-

patars! ?

ke ju pilna grinczia,
keisttip įnrankius: rateli, 
palUs ir omo statyt stakles.

Akimirkoje pastate stakles 
ir užtaiso kaip priguli.
i nėjo .Pana Marija, ir, 
rus t.
tave:

BALTRUVIENE.

Žmogus pro taji narna negali 
Nežino kaip ta boba

■ bet man rodos atliks 
kur patvorį ie.

Raudasi tonais da ir 
lietuviszka pmse, kurios vyras 
iszvažiavo, tai tosios snukis 
tikrai ucnlazgotas o ir gyvena 

. Girdėjau, kad del 
ju puikia })irti rengė doros mo
terėles.

Pasitaisykite 
nereikėtų raudot atejtejv.

t

Pilvai t iene paprnsze mane 
iii kūmus, na ir turėjau būti. 
Nuvijome })ekszti in bažnyczia 
ba asz szirdelos negaliu važiuo 
t i bambiliuję, uiafeinun'tuojaus 

i galva apsuka ir ne esmių pra- 
važineti tokinuL .linui pe

rinus vežime.
})ora kurnu; nes kuinas*

Viena laukine porele —- vy
ras turi paezia ir vaikus Lietu- 

pribuvo pas kunigą kad 
duotu szliuba, nes ne pasisekė, 
ba kunigas iszvijo isz kleboni
jos. Žinoma, jog ir ta nuota
ka paskutinio gyveninio su tvė
rimas, -o kaii) moka maskolisz- 
kai plūst, ta kazokas toip nepa
taikytu plūst kai}) ji, o kas ne- 
delia bėga pas ta barzdila.

Viskas butu gerai, kad tiktai 
savo snuki suvaldvtu ir niasko

J **

ant adreso. (to 95)
J uozas M isukeviezius,

324 E.Llpyd $t
Shenandoah, Pa.. į 

h
Mano brolis Kazimieras Bag 

danaviezius isz Kauno gub., ir 
paw., Zeimu panų Bhiudžu 

gyveno Maha-

South Dėkota, paskiau
žo įn Minosville apie 8 motai 

Jeigu kas žino apie ji, 
malonėkit praneszt.

Joseph Bogdan,
204 N. 3rd.,St.

\V. Hazleton, Pa.

Pajieszkau Jurgi ir .Juozą 
Szleideri ir Marijona Szleido- 

po tėvais Jokimite, pae- £1 i • *' ‘/V’ ffe'V i ’ 1 •
Sudergti para.

mene i
na sz Szakiu apskri 
Va Isz.
Kas žino apie juos, 
praneszt.

J. Jauckaras, 
Thomas, W. Va.

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Saulio ir Liepos meno- 
8UO8C, nepaisant ar atnesząt 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryto lig 12 vai.

suvis jauna.
})i*i(luot prie krikszto, tai buvo 
juokas ir po draug piktumas, 
ha kilip pradėjo kudyki ranko- 
sia siikyt, tai vietoje galvukes, 
kojas iszviniojo ir teip ant pa
galios apsitaravo, jog kada isz 
siviniojo kudyki isz skaruliu, 
tai nežinojo ka daryt. Po 
kriksztui sudėjo viską in viena 

su skaru-
leis ir teip glebije parnoszc na
mon.

Tame yra kalte motinos, ku
ri reuge savo dukrele in 
mus.
pamokyt dukreles kai}) 
krikszto turi apsiejti o ir atsa
kyt; ant užklausymo kunigo. 
Bet vargoi ar pati motina žino
jo, tai ir uedy vai, 
rele nieko neiszmano 
toje galveles kudykio, tai kita 
gala atyiniojo. .

* ■ * #

Jau nežinau ka padaryti su 
laja Brooklyno bobelka ir jo
sios ddkreleniis. Jau teip žino 
him pabjauro, jog negali visko 
iszpasakot. Buvo pas jiaises 
vienas vyras ant bardo, tai ne
galėjo dalaikyt ir turėjo bobai 
spirt ir su peiliu gintis, fe .. 
kiu budu

• e • ■

O jus Filadelfijos mergeles, 
atpraskite nuo tu nedeliniu zo- 
boveliu ir nuo tuju baliuku, ka 
subėgate isz visu pabulkiu, 
kada kur suvuostate raugalo ir 
už keliu nikoliu kendžiu. Jeigu 
da katra su giminėms nusiduo
da ant tokio baliuko, tai da pu
se bėdos, nes vienai zuiti ant to 
kiu baliuku isz kito galo miesto 
tai jau suvis neturite sarmatos. 
Kad daugiau apie tai neiszgirs 
tau, ba panaudosiu koezela. • •

Tai ir viskas, ba ir teip pei' 
daug.

Nsa Marijona
(po vyrui Žugždiėne) pajiesz- 
kau savo teveliu Juozo Blauz- 
duno, Jono, Stankevicziaus, 
Juozo BaltramOnio Jurgio Ku- 
szlio ir brolio Juozo Blauzduno 
Simo Jakimavicziaus, Ratilo 
Matuleviczio Ajarijonos Jaki- 
mavieziutes ir Juozo Aliszcziko 
Visi paeina isz Suvalkų guber., 

Bartniku 
Bajoru, 

kaimo arba Geisteriszkiu. Afel- 
džiu isz Lietuvos atsiszaukti 
ant adreso. (to 96)

U. S.1 AMERIKA. ;
Airs. Alary Žugždiene, 

31J3. Ę. Willing Str., 
Tamaqila, Pa.

________________________________________________ ____________

DaMaras Juozas J. Austrą 5:* \ 
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Visi norintieji keliauti in Lietuva tegul kreipiasi j 
pasportu reikale in. Lietuviu Atstatymo Bendroves
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Lithuanian Development Corporation i
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Žinios Vietines

I Ketverge pripuola
®‘‘Thanksgiving Day
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Thanksgiving Day” 
^Mtk^arbn Padekavones die 

na. Tuja diena nedirbs 
ir szvvnte |>o visas Su v. Valst.

— Readuigo 
permaino ėjimą (nikiu, 
kis ejnalitis in Shamokin 3:26 
isz ryto dabar ejs 3:49, tas ka 
ejna in Shamokin 5:11 vakare 
ejs 5:18. Dn truko i likos už
dėti in Szenadori isz Mahanoy 
Plano 5:34 po piet ir 11 vakare.

- Musu lietuviszka kapeli- 
keliaus in

Thanksgiving diena 
priėmimo kareiviu 
isz kares. 1__
na del Sentklerieeziu.

— Poni Juoziene Ancerevi- 
oziene, petnyczios ryta 
vanojo savo Juozuką puikia ir 
<h*uta dukrelių. Motina ir 
kudvkis sveiki.

— Strvtkarin st ra i kas 
ris traukosi per seytynos 
vaitos pasibaigė subatoje.
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geležinkeliu
Tru-

KAIP ILGAI PAUKSZCZEI 
GYVENA ANT SVIETO IR 

KAIP ILGAI GALI 
KENST BE MAISTO.

Sunku pasakyt ant tikro, 
kaip ilgai paukszczei 
gali ant svieto, 

persitikrinejimai
nos

gyvent 
visi lyg

svieto, 
kaip ii-

sziolaikinei 
daryti ant laikytu nelaisvojo 
paukszcziu, o kad kiekvienam 
yra žinomu tas, jog kjiekvienas 
sutvėrimas laikytas nelaisvoje 
trumpiau gyvena ant 
tai nutart yra sunku,
gai paukszczei gali gyvent. 
Buk kas buk, tas kas yra žino
mu yra akyvu ir daveda, jog 

dalvbaut 'JK'kurie sztamai sparnuotu su- 
.^.’3.tvėrimu gyvena gana ilgai 110- 

Bus tai didėle" die- rinl neturėdami liuosybes. Lak

Saint Clair

sugryžusiu Į

apdo-

Mot ina

J
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PUIKUS PYPKEI TABAKAS
>*ww

j
i Didelis Pa rd avimas

— - *"**lyTEATIDEK pypkės rūkymo smagumą toliau.
* • 1—1 1 •• ■ 1 1 1 • •¥* . f

. Nusipirk blešinę Prince Albert 
ir pradėk rūkyti šį tabaką kaip greičiau galint. Rūkant Prince Albert gausi

daugiau smagumo, negu kada nors turėjai, nes tasai tabakas turi savo kokybę.
u

Fringe
f

Visokiu Moterems, Merginoms,

I

'.V vi

ALBERT
the national joy smoke

/F
■€.

•J Mergaitėms Siutai 
Kotai, Kailinei ir > 
Szlebes.

* 
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<
į Isz priežasties lengvos žiemos 

ft esame priversti iszparduoti 
į* musu dideli pasirinkimą puiku 

moterių kotuf

l

\ 
I
\
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J

$25 Moterių kotai po $19.50 
$35 Moterių kotai po $26.50 
Specialiszkas “Wool Vemhh

į!sztingalos laikytos kletkose da 
gyvena 15 metu, strazdai lyg 
17 tubas viturelis pergyveno 
24 motus savo giedanezio 
veninio. Ilgiause gyvena juod- 
varnei, pelėdos ir papūgos gar 
singas yra juodvarnis 
pergyveno jau 50 metu 

Įžiaus, o teipogi vienmete paju- 
, o vienok randasi 

da senesniu, nes tūlas juodvar
nis Indijose pergyveno 64 me-

ir v-K.

1

v ra kuris
am-

Kiekvieną kartą prikimšęs 
pypkę suPrince Albert aptu
rėsi vis daugiau* ir daugiau 
užsiganedinimo. To tabako 
skonis ir kvapsnis yra malo-^ 
nūs ir gaivinantis.

W. n
L.

Y

D 
r

k
ft

$ Specialiszkas kotas, vilnonios 
$ suknios po $10. Gvarantyti ant

1

ku
ša n-
Mo-jgn kakadu 

termonai ir kunduktoriai suti- 
už valanda.

kož- tus o tūla pelėda senele 68 me- 
Da ilgiau gyvena

ko ant 50 centu 
Mieste Vela krutėjimas ir 

t uis yra užganėdintas.
—• Parsiduoda pianas geram 

Atsiszaukite 
ofisą.

! adejim
‘ Saules 
pirkti.

e.
1 4 Galima pi

vandp-

$ triju metu.

j! Daug visokiu plusziniu, kailinu 
!į ir kitolnu kotu del diktu 
to moterų.i

,wPrince Albert tabaką gali 
rūkyti prikimšęs pypkę arba 
susukęs į cigaretę kiek 
jums tinka be liežuvio 
peršėjimo ir gerklės iš- 

' džiuvimo. Musų užpaten
tuotas procesas panai- 

;kina tabako perštį 
džiovinimą.
Gaunamas raudonuose krep
šeliuose, raudonose blcŠinčsc ir 
pusė Svaro blekfis humidoruosc, 
arba svaro stiklo hurnidoruosc, 
kuriŲ dangteliuose randasi 
kempė drėgnumos palaikymui*

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO* 
WINSTON-SALEM, N. C.

A
> 11’
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GUINANotus.
ninei paukszczei, padekim: gul 
be gyvena lyg 70 metu senumo, 
žąsis nevat lyg 80 metu Pauksz 

gi abelnai skiresi nuo žmo 
niu tuom, jog
nio pavydalo skaitlis metu ne 
palieka jokiu pėdu. Gulbi1 tu- 

isokiu , l,iti 70 metu senumo suvis isz-

in
gei ;■ - czeir»

ant ju pavirszi-

’A

K,

i- ir

rj>'

,)l 1

to.
[D 
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A

7 ik keletą savaieziu lig Kalėdų I.

Aplaikome daugybe 
mitcrijohi <1

VIS
Iri iszšinvinejimo, lodo R'P kn’P ir penkis metus

skepetaieziu, krepsziu ir kito- purinu. Driek tam iszlaikv- 
kiu puiku daigtu. (Jausite vii- nias pankszi 
h'ii vNdkhr gatunku ir kolorin. nepaprastmas.

m puiku daigiu. (Jausite vii
turinti.

mas paid

I Refowich, 129 W. Centre Si.

DIDELIS BALIUS.

Parengė vietine kuopa Susi
vienijimo Lietuviu Rimo Kata- 
bkn, Mahanoy City, Pa. Balius 
atsibus Seredos vakaru 26-—ta 
\ovemh<‘i io, Boczkovvsku salo- 

Visi sąnariui kuopos o ir 
kiti yra užpraszomi ant 

>zito baliaus nes komitetas pa
dėjo daug storones 
atsilankusieje gi 
linksmai vakaru, 
sos orkestrą g ra j is 
kus ir svetimtuutiszkus szo- 
kius. Inžanga vyrams 50c 
Motijfjj^jr merginoms 25c.

žiu be maisto vra 
. Teip padekim: 

erelis iszgyvemi be jokio mais
to 21 diena, 
ne lesus iszgyvent 
albatrosas 35, pigva 
tvirtina pergyvena

sirinka gali nieko 
28 dienas, 
i-gi kaipo 

be jokio 
maisto cielus du menesius lai
ko.

r
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DAKTARAS NAMUOSE

k

Wcfd U
B

JU? <

W'J p,<
IJ h

iri PIru ll N
M1JĮI ll

P
X. •

is i
• 1 A •idant visi

alėtu jiraleisti 
Pirmos kla- 

Lietuvisz- 
ir svetimtuutiszkus 

vyrams

“VAIDELOTA”
S Aphnks ftez pirmutines punea 
j Bzimtmeczio, lazimtn iaz L,ictu- 
) viszku užlielcu* Su pnvcikolnia 
) 177 dideliu puslapiu.
/ Preke 35c.
W.D.BOCZKOWSKLCO., M.h.noy City,P.

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga Daktaras Namuose. Kny 
gulei telpa visokios žoles su ap- 
raszymu visokiu žolių, szaknu, 

ir nuo kokiu ligų
varto ja Inos, 

kais užvardijimai

žiedu ir t J. 
vra su lotinisz- 

teip kad 
gauti bile 

aptiekoje. Teipgi ir gem pata- 
visokiu slaptybių ir su 

Tokia k n y-

..s’ kiekvienas gales jins

Inžanga

BOCZKAUSKU SALEJE 
Novemberio Menesije.

I-aFayctto Kluborancdcli. Nov. 21.
SzokiM.

Ut*rninke, Nov. 25. Atlas A. C. Klubo I 
Balius.

Serc^oj, Nov. 26. Susivienijimo Rimo 
Kataliku Kuopos, Bailus.

Ketverge, Nov. 27.
Balius.

Subatoj, Nov. 29.
Szokis.

LaFayetto Klubo

I.aFayette Klubo

Kaunas Krutamu Paveikslu 
Kompanija.

S MAHANOY CITY, PA.
ir MT. CARMEL, PA.

Ne stralkuok! Buklu savo 
besąs. Ncrelk kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosi 
in kraju. Apie 'daUgiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
liiOi! Fenn Ave.

Lietuviszkas Graborius

A. d. SAKALAUCKAS

Pittsburgh, Fa.

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

knyga SVEIKATA turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didelčs vertės knyHą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus* Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis įimtus si šo
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimu 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja S2.oo

Humoro® ir* Satyru. Tllcri 
Juokai surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius, Gražiais audimo apdaruose tik $1.00
PssMltsptyss Burt 1 n i uku ir nukė

limas kortų su dadžjimų visokių ši ūkų. juokų ir 
Šposų* Puslapių 30. Kaštuoja tiktai............25 c.

Metropoli ton 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą, 
balsą, o tik tąsyk kož- 
nas sutiks ant to. kad 
yra tai geriausias ins
trumentas ur teip pi- 
gę prekę.

KAINA $12.50

▼•-wr irRprr

SVEIKATA >

y.

ra’

I

M SERGATE RHEUMATIZMU? I
< Uflrimu, 

daugeliu receptu.
vertėtu būti naudinga 

► ypacz moterims. 
Preke lik $1. Adresavokite:

gule
A. RAMOSZKOS KNYGINAS11cožnanl o

Baltimore, Md. I ?

Jeigu sergate RhctimMIznati o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo narsitraukit URSUS 
GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO, (gerti). Prėke už bonką ..............
URSUS LIN1MKNTAS NUO RHEUM ATIZMO. (tepti) Prėkė.................. ’
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prčkė ... 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prėkė 
URSUS SK1LVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkč

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus ktnuj,' sveikatų,’jo lygai ir pVgclhį.

Prtkė ...

... $1 so

....$1.00

....$1.50

....$1.50

....$1.00

....$1.50
Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų dideli Kataliogą Naminių Gyduolių
M. Žukaitis,

451 Hudson Ave.
Vai-Pasiūlo nauja knyga

” kurioje telpa 
400 geriausiu parinktu ir isz- 
megintu valgiu ir daug kitu 
naudingu patarimu. Preke ap
darytos tiktai $1.50

“ Ramybe 
maldaknyge.
Preke $2, $2.50 ir $3.50

“Szv. Rasztas’’
naujo instatymo. Preke $2.00 

“Anikszeziu Sziletis’’
kiausios eiles. Preke 10c.

giu Gaminimu
< t URSUS REMEDY 

160 N. WELLS ST., 
fTWCTumiiiirw .n——Mn—iKwrwschwrw

DEP. B CHICAGO. ILL,
1
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Ball-Band

D M. Graham, Pres.

Mishawaka, Ipdi
♦ v \ ’ t

2h
«*i<

“Instalga, kuri iszmoka milijonus dcJ gerumo”
H

I

New York, N, Y.
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Popie-

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perploszt.

nau.ia
958 puslapiu.

D. F. Guinan, Treaa 
A. Danit»ewic* M. Gavula

T. G. Horn <by

> A. C. NOVAKAUSKAS J
> ADVOKATAS 5
C Kampas Main ir Centre St« <
> SHENANDOAH, FA. S

O 
<)

Siuncziu Piningus In visas dalis svieto 
Parduodu Szlpkortes In visur kur tik 
galima. Siunczlu visokius daiktus ip 
Lietuva ir kitas szalls. Ilaszyklte ant 
szito adreso:

J. G. BOGDEN, 
BANKER

Cor. Long & .Main Sts.

()c. tuzinas. Adresą vo
kite sziteip:

A. Ramoszka,
514 W. Saratoga St. 

Baltimore, Md.

BALl.©BAND"

> 
Rochester, N. Y.
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Mainierio Ceverykai 
su tampriais padais

I
I

Sztai Koki Prieteli Turite—^, 

Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
. — DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pree.
J. H. Garrahau, Attorney W.F. Rynkewics 

. P. 0. Fenton

Pui- 
La- 

bai tinkama vakaru rengėjams, 
Plati nt imant daug duodame 
nuoszimti.

Lemen toriu, 
Rožancziu,

Katekizmu 
Szkapleriu,

ros gromatoms raszyti su i n vai 
isz Lietuvos, rais paskaitimais ir kvietkoms, 

Szitic krutami paveikslai paro- Preke 
do lietuviu gyvenimą Ltetuvo- 

Renktc vakaru juso inies- 
Raszykite ant szito adre-

Nupirko nuo Tatra 
tion Co. 
tus (Johnsono)

paveikslus
Prod lie
pa rvež-

tl

te.
so:
Kaunas Motion Picture Film

Mfg. Co.
Pres. V. K. Puodziunas

Sekr. M. Truska
314 Walnut St., 

Newark, N, J.

kite pas:

LIETUVISZKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu 

2Q5 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
msiuntirno kasztus. Prisiuskit 
75c. o
per paczta. Adresavokite: 

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

tuojaus gausite knyga

/

2t)
Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainqse. Jums 

nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir kasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

. 1

Jus galte gaut “Ball-Band” batus, pus-baczius 
. (Himiner) ir czeverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 

juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudinas 
Kamuolys”. Toji žymę reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company’ 
| 414 Water Street,

VI 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms.

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, X. T.

NAUJAS ISZHAPIMAS PLAUKAMS.
Dekavojo V4 milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 

rta IszpuoluHlu, atauga tankus plau- 
Informacijas dykai. 

Raszy-

DuBois, Fa.

Naujas Lietuviszkas. Graboriui

I
 Kaži s Rėklaitis I

516 W. SPRUCE ST, 
MAHANOY CITY, PA. |

ra. 
E

I

I

1

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

r O' Į j*F

( > t.Jp ir dabar .

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ
( ---- . 'i - t 4^"”1 '

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas; •

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street,

nu 
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