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Isz Amerikos
Kate aplaike puikes laidotuves 

, — Puikios lai- 
atsibuvo ana die

Lenox Mass 
dot uves kates

Toji kate kasztavo (>,000 
buvo locnaste Mrs.

w

na.
doleriu ir
Carlos de
Yorko.

Ilerodias isz
Visi tarnai ir pazms- 

tami dalvbavo laidotuvesia ku
ri kasztavo keliolika tnkstan- 

Kate palaidota 
metaliniam grabelijo.
Graikai ir Italai apleidineje 

Amerika.
Suvirszum 18,- 

iszplauke 
ieviszkes

Straikas atszauktas, angleka- 
siai sugryžta prie darbo. 
Washington, D. C.

W. of A. unijos virszininkai 
atszauke minksztuju anglcka- 
siu straika ir priėmė preziden 
to Wilsono pasiūlyta pakėlimu 
mokesezio.

Anglekasiai gaus 16(4
Dabar (*jna 

ant
sn-

unijos

11

U. M.

dau-

rziii doleriu.

New York
(MM) Graiku ir Italu
isz Ai ne riko in savo 
in laika penkių menesiu, nežiū
rint ant brangumo keliones. rrw

I

ginu mokesezio. 
isztyrinejimai anglekasiu 
pakėlimo dauginu algos ir 
trumpinimo valandų darbo.

Kaip girdot, tai anglekasiai 
padare su kompanijoms kon
traktu tik ant 90 dienu lyg isz- 
si baigimo kontrakto kietųjų 
anglokasyklu darbininku,
ris baigsis Aprilaus menesije, 
kada kietųjų anglekasiu darbi- 

naujo mokos-

ku-

brangumo 
l'iejei iszeiviai ir kiti iszsiuntel
m savo levynes arti trisde- 
szimts milijonu doleriu in lai-Į 
ka asztuoniu menesiu. 1

Aplinkinėje Wilkes— 
Pa., ateiviai kuopomis apleidi- 
nejv o savininkai kasikiu jau 
pradeda rugot, jog prasto dar
bininko ezionais mažai pasiliks 
jaign t ei p apleidi nes 
ateiviai.
Sužeisti kareiviai maitinami 

arsziau kaip Francijoj.
Chicago.— Nemažai sensa

cijos padare ezionais kongres- 
monas Kovai C. .Johnson isz

karos

tevvnes

Barre,

ateitoje

Royal C. .Johnson 
Nevarios, siu lįsdamas
sek rętori ųį .t elegra-
ma, kuriamo užmetineje, 
kareiviai, kurie randasi 
miltinoje 
Sheriden 
m i ne kaip Franci joj. .

Johnnsonas buvo ezionais at 
lankyti tuja ligonbute ir mate 
kaip (>0 ligoniu likos iszvaryti 
isz valgomos sales be pietų. 
Tiejei ka aplaike valgi, gavo 
tik koles bulves, žirniu ir tru
puti mėsos kuria vos galima 
buvo matvti ant toriolkos. to
Scrganczios mergaites 

poteriai iszklausyti.
Gladvusza

buk 
ezio- 
Fortligonbutejo 

vra arsziau maitina-

riejo i ka aplaike

Kenosha, Wis.—
Raemer, ;
gaite, negali siausti kaip kitos 
mergaites ir turi sėdėti namie 
arba stumdytis ant ratinius kė
dės ant kurios važiuodavo kas 
rytas in mokslaino. Bet priesz 
nuvažiavima in mokslaine kas 

sustodavo Szv. Tamo- 
sziaus bažnyczioje,

ninkai spyrsis 
ežio.

Gal ir bus atszaukta 
prohibicije.

Washington, D. C.— 
džios spaustuvo dirba diena ii 
nakti taksu stempas del

Isz to gali- 
turi vilti, kad pro

Vai

svai

S W. D. BOCZKOWKKI, Pre*. A M Kr. 
F. W. BOCZKOWfiKI, Editor 32 METAS

ginanezin gėrimu.
ma spėt i, jog
hibieije trumpam laike bus at- 

Iszaukta.
spaustines dažinrotojans, jisai 
apreiszke, buk tikrai nežino, 
bet turi Imti pasirengiąs ant 
visko, kad taksiniu stempu ne
užtruktu, jeigu prohibicije bu
tu atszaukta.
Na j orkas aplaike 50 milijonu 

svaru cukriaus.
* 'New York.— Iii ezionais ana 
diena likos atgabenta 50 mili
jonu svaru cukriaus isz 
siana valstijaus ir kitu 
nu valstijų.

New Yorke kožna 
gyventojai

Ant užklausvmo

Loui- 
piet i-

sanvaite 
sunaudoja

szeszis milijonus 
riaus, kas padaro po du svaru 
del kožno žmogaus. Laike 
cukriaus stokos žmonis aplai- 
kydavo tiktai po puse
Dabar tasai enkrius bus iszda- 
lintas po visas krautuves.

Ar bus pabaiga svieto ar ne? 
Washington, D. (’.—

1 užtvirtino, 
buk pabaigos svieto ne bus 
szia sanvaite, todėl kožnas pri

laukti 
Kiti astro- 
“ pabaiga

sva rn
apie 
cuk-

zmogaus.

svaro.

Val-
asztuoniu metu mer- (^i°s astronomai

svieto užejs

idant isz- 
praszyti Szv. Motinos kad 
gražintu jiai sveikata kojosia. 
Kada mergaite nuszlubavo 
prie altoriaus, kokis tai vaikas 
pavogia josios ratine kode, o 
kada mergaite po maldų norė
jo važiuot in moksląine, kėdės 
nebuvo, 
keliu su 
idant Dievas sugražntu 
sveikata.
visa, pasijudino isz 
pati be jokios pagialbos nuėjo 
namon.
Kare užacjo didelia 

sunkenybia ant žmoniu.
Washington, D. C.—

mergaite

sn-

Mergaite puolė ant 
aszaromis ir melde

• • •
JUU

Staigai sudrėbėjo
vietos ir

%

GENERAL' RASUJTCM i
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SERBIJOS VAIKU SKAUTAI PRIESZ MOKSLĄ IR PO ISZMOKINIMUI 
TIEJEI VAIKAI DAUG GERO PADARO DEL SĄVO TĖVYNĖS.
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na pas juos atvyktu dvaro kon-j
komiteto pirmininkas j patarlius ir 4 musu

K

AFTER ONĘ
K d/AllTTl 1

r įįte 
lV£-\

su panašiais sėbrais isz greti
mos mums valstybes,jie iszple- 
te savo akipleszumo ribas ir ju 
gaujos plaeziai papilto. Jie, 
sakydami, 
bolszevikus, puolė ne.bolszevi- 
■kus, bet latvius. iv niimndLl

LIETUVOS MILITARE " 
MISIJA AMERIKOJE.

* <X<y

M
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SERBIAN
CHILDREN

BEFORE i
BECOMING

MONTH'S
TRAINING At

VOOENA ‘

MUSZTRO.

Jie
kad kovoje priesz

Ir pirmuti-

Lietuviu egzekutyvio Komite
to Oficijalis Praneszimas.

Sziuomi vrn

Visur

mo srityje lenkai puolė ’ musu 
kareivius 
Kankines

t roles I
Jam nepaklausius 28 X. 9 vai. i paėmė in 

i atvyko
Nerado namie, nilejoitus nuo

in gretima SližiiUkaima ir pra-į markacines linijos

ryte (i 1 eg i on i n l>a i 
suimti.

i nelaisvia.
jo: kaimas yra 7 kilometrai in pie-

• I J _ _ ___ __ _ XStravepinku, ant de
rube.qiaus.

de jogrobti. ’ I^Žf*\’Tėiio gyveh- ta 'pat "diena lėTIcai du kartu
tojo atėmė verszi. 
jo kaimo

savžudinstas, 
kokios! f

valo Indi malszus ir 
linksnjai Kalėdų, 
neina tvirtina buk

” bet po szveneziu 
(o gal pabaiga guzutes,) todėl
kožnas gali miegoti malszei be 
jokio rupesties.

Daugeliuosia aplinkinėse ka 
da dažinojo apie pabaiga svie
to, žmonis teip persigando, jog 
papildinejo net
bijodami ubaisybių 
laja diena atsitiktu.

Jeigu ant užklausymo apasz 
talu pats Christusas nežinojo 
kada bus pabaiga svieto, tai 
ka astronomai gali žinoti. Jei- 
ku atejtu pabpiga svieto, tai 
bukime tvirtais, jog mums 

{apie tai niekas nepranesztu isz
jog

Washington, D. C.— Szia
dien Amerikos gyventojai mo
ka konia p.o 235 dolerius tak- 

ant meto ant užlaikymo 
gyvasties arba konia po i 

tai 
už...

su 
savo {a 
4 dolerius ant sanvaitos, 
yra, turi mokėti daugiau 
randa, maisto, aprodala ir ki
tus reikalingus daigtus. Tie jei 
padotkai yra didele sunkeny
be del nekuriu 
labai atjauezia ta ja sunkeny 
be.

Konia visos tautos ant svie
to laja sunkenybe sziadien at
jauezia, o kaip kur, tai da dau
giau 
Vokietija instume svietą in di-

žmoniu krrrie

žmonis yru prispaustais.

Ka kalba p. Riege apie 
amerikonizacije atejviu.

Washington, D. C.- 
Valstijosia randasi apie 16 mi
lijonu žmoniu kalbancziu 47 
kalboms, skaito 1,394 visokius 
Tabk'fHszczins spi’drtibifnis*’ 38 
kalbosia, kuriu skaitytojai da- 
ojna lyg 14 milijonu.

Sziadien visi ir kožnas geis
tu amerikoniza votis,
komitetai tvėrėsi ant ameriko- 
nizavojamo atejviu. \

Sztni ka kalba apie laji ame 
rikonizavima kamisorius 
ga.

< < r 

nyczias ir 
prigimta kalba ir 
raszczius.
kinasi angliszkos kalbos, 
tai niokslainosia ar kitur, 
neprivalome nuo jojo 
jiems juju kalba ir mokslą.
Drapanos pabrangs nuo 25 lyg 

60 doleriu.
Preke drapanų 

atpjnanti meta ketina baisei pa 
brangt pagal 
Kriancziu Dra uguve.

Drapanos kurios kasztuoję 
szimet 25 doleriai, tai atojnanti 
meta ka^ztuos 60 ir daugiau 

Sziadien Chikagos 
kriauezei kurie dirba nuo sztu- 
kiu, uždirba ant sanvaites lyg 
125 dolerius. Priek tam stoka 
darbininku kriancziu szapuo- 
sia.

Suraszi ne
gyvėlius ir primusze 

du gyventoju, atsisakiusiu pa
rodyti jiems savo gyvulius. 
Apskritai lenkai laiko

s in to dvaro valdv- 
nes savininkai artymi jiem

re i lai

Rio-

Pogul atejvis turi savo baž 
savo kliu bus, 

savo
Tegul atejviai mo

at 
bet 

atimti

Chicago.—

doleriu.

lauko

savo 
lai Iš

pranešima

lingu kiszti 
ma,
žmones: savininkas turėjo isz- 
begti in Lenkija, ojo žmono su- 

szn i pi nejima prieszoimta už
naudai.

Spalio 30 d. imisu
sumeme lenkus, kurie

grūdus Gaidėliu
kaime (Utenos Srityje.)
rok vizuoti

sargyba 
norėjo

Vėliausios dar nevisai patik
rintos žinios yra los, kad ir kau 
nijosUlemarkacinos linijos pa
frontėje lenkai Jjzaukia naujo
kus, pradėjo daryti žymias gy
vuliu rekvizicijas. Suvalki
jos užgrobgtos dalies ežia neini 
n i, nes joje lenkai tikrai mobi
lizuoja musu pilieczius.

Antra tarus, togu lenkai atvi 
;rai pasako, kam jie spieczia jo 
gas musu pafrontėje.. Pavyz-

i laiko.
I

Isžskalbe marškinius ir 750 
dolerius.

Indiana, Pa. — Jaigu kas tu
ri 750 dolerius kuriuos insiuvo 
ir marszkinius ir tuosius nepa
deda saugesnėje vietojo, nepri
valo marszkiniu skalbti.

Blorsvillcje yra tok is papra
timas, jog darbininkai dirbanti 
stikliniam fabrike turi Įsikalb
ti savo marszkinius. Jonas 
Nezleskis iszkalbes savo marsz 
kinius, užmiršo kad insiuvo 
750 dolerius bumaszkoms, ka
da vandeni iszliejo, paregėjo 
su baimių, jog išliejo bumasz- 
kas in upiu kurios nuplaukė 
sau in tolima kelione atsisvei
kindamas ant visados su Jonu.

Isz Lietuvos
Kaip darbuojasi musu lietu- 

viszka kariuomene Lietuvoje, 
musu pa

skirti in dvi 
atvirai už-

Lenku Veikimą 
fronteje galima 

kuomet jie 
puola musu sargybas, rinkti
nes ir kuomet jie nepuola bet 
elgiasi taip, kad savo elgimosi 
iszszaukti musu pasiprieszini- 
ma. Poržiifresimė skyrium 
kaip jie pasirodė paskutinio
sios savaites lailai.

Spaliu 27 d. apie 30 lenku su

dali:

Porži ūžėsimo

savaites laik,y

750 dolerius

delias skolas kurias turės isz- 
moketi musu gent (kranto isz gailestiles bot bu-

\ebggns szokinejo kazoku, ant
n____i: _. - ? - asl

kulkosvaidžiais atvyko in Bur- 
beikiu kaimu (Utenos srityje), 
iszstute sargybas ir pradėjo 
pleszti ramius gyventojus su
ome daug grudu ir iszvože.

Ta paežiu diena lenkai pasi
kvietė pas savo in Gelvonitis 
Sližiu dvaro užvaizdą ir insake 
jam, nežiūrint in lietuviu val
džios iszloistus instatus, mokė
ti kumecziams senobine alga t. 
y. maqesne.

pleszti ramius

’ Y Lenkai taip-pat ii i ' •

is musu pafrontėje.. T 
džiui in Gclvouiu rajonu alsinu 
ežia keletą nauju kuopų if sa
kos, kad tai viskas pripsz ber
montininkus. Vietos žmones pa 
sakius, kad prieszaky stovi lie
tuvi ukariuomene, lenkai sun
kinėjusi neqinia kas 
(lietuviais) bus.
kusios kuopos jau daro pastan
gų pereiti Neries upe ties^Czio- 
biszkiais. / 
pulti tame rajone esanezid mu
su kariuomene. Kaip tai skau
džiai atsiliepia kiekvieno ka- 
riszko szirdyje viename musu 
laikrasztyj pramanyta žihiute, 
buk kokie tai

puolė musu lauko sargyba 
Damba vos dvare, bet abu kar
tu buvo atremti. Isz 
puses vienas nukautas ir vie
nas nukaustas ir vienas sužeis
tas; mes nuostoliu nuturėjome.

Spaliu 28 d. lenkai puolė mu
su patrulo prie Kasperiszkiu 
dvaro (tarp Punios ir Butrimo 
niu), musu trys kareiviai pate
ko in nelaisve.

Ir apskritai nupiesziis 
dra vaizda visur negeruoju pa-

Turmon- 
to —- Smalvų — Salaku linijo
je lenku gusrai ir 
apreiszke didelio 
insiveržia sziapus demarkaci
nes linijos grobia sodžius. Ute
nos kryptimi daro rekvizici
jai, 
lat daro žyalgybn.
pasikartoja ir Suvalkijoje. Nuo 
Dauguvos iki Visztyczio musu 
kareivis priverstas budriai bu
dėti, kad*galėtu atsakyti in ju 
puolimus.

Kolczakus isz Lietuvos vejant.
’ * «

Liepos 26 d. iii Kurszenu 
miesteli Sziauliu apskrities ate 
jo kaž kokie rusu būriai. Žy-

minosi legioninkus.

Lenku

ben-

pešti niukai
judejiiqpvlt

Szirvintu kryptimi nuo- 
Puolimai

Dauguvos iki Visztyczio musu

su jais 
Napjai atvy-

Jie nori apsupti ir

“Varszuvos po
nai ” vadinėjo'pafrontėje, date 
tvarka, gražino gyventojams 
rekvizuotus .
musztus davinėjo
Musu kareivis žino kad lenkas 
eidamas in musu žeme dengia
si brolisto, bot rodo tikra puo- 
likoplesziko veidą. C. ’1 “ ’ 
tai, kurie chraiinoiioms 
szuvos ponu”.
tikrojo vaizdoja
aukszcziau minėtu žiniute.

Spaliu m. nakti isz 25 in 26 d 
lenkai puolė musu sargyba Bal 
sicszkiu kaimo, kursai yra kotu 
ri kilometrai in pietus nuo Stra 

Užpuolimas; atinusz-

gražino 
gyvulius, * “x 

rasztukus.
o uz-

Szit fak- 
” Var

getų snorus ir

jo kaž kokie rusu būriai, 
midalis kareiviu, užkalbinta ru

i akis, 
To bū

relio vadu buvo dabar plaeziai 
žinomas VirgolicZas.
džioje paaiszkejo, kad jie atsi
dangino in Lietuva Generolo 
Golco insakjunu.
szedamas Kaune, paliko raszta 
žinia Virgo Ii ežio sztabo virški
ni ūkas pulkininkas Vasil jo v.

Pirmose dienose nauji 
ožiai pasirodė kuo esą. 
qmones, kurie svajoja apie, ca
ro Rusija, kurie nori gražinti 
Rusijai ” 
laikus, ir vol insteigti viena nc- 
daliama Rusija. Sn panieka 
svecziai žiurėjo in naujai insis- 
teigusias Pabaltijos valstybes.

Tuo laiku mes del tulu prie- 
žaseziu nebuvome griežti ir no- 
privertemo,ju iszsidanginti isz 
Lietuvos ribų.
szilo, 
mums.

siszkai, tik iszpleszdavo 
nieko nesuprasdama. 1

Pat pra

Apie tai vie

sve- 
Tai

laimingus” carizmo

Sn panieka• • • ♦

Dabar jie su
šusti pro jo jau

veniku.
tas.

grasina 
Užima Sziaulius ir vi

sur i n veda savo tvarka.
Tai žmonos kurie nieko 

klauso, kurie nepripažinsta jo- 
■M • . A

ne-

praneszaina 
i visuome- 

kad Lietuvos Liuosvbcs 
Sargu organizavimas ir tvarki 
rnas bus iszimtinai 
Lietuvos 
Amerikoje.
tarimais padarytais bendrame 
Tarybų posėdyje, Pittsburgh, 
Pa., Militaro Misija, atlikimui . 
to darbo, paskyrė Lieutenanta 
prana J.'Purvą ir laeutonanta 
Joną K. Milių.

Lietuvos Militaro 
Amerikoje susideda 
Mmtu, pulkiniko Gedgaudo, 
Komisijonieriaus Žilio ir Brig. 
Generolo Juododžio (du Lietu
vei vienas Amerikonas.)

Misijoje ir jos sztabe dabar

nini ju puolimai sugniužo prie Amerikos Lietuviu 
Mums praneszta kad liejRygos.

latviu kariuomene, padedant 
santarvės laivynui, puolė Ust- 
Dvinsko tvirtuma ir iszplesze 
ja isz Kolczako-Bermonto gau- 

Szis Bermontas, 
kurs nerodo savo tikrojo var
do ir dabar pasivadino 
gi

jn ranku. Bermontas

vedamas
MisijosM i Ii tares

Sutinkant su nu

kuni- 
siuneziaAvalovu, 

protestą radiograma anglu lai
vyno admirolui, i.
Kam jie padeda latviu 
szininkams”.

J’atys rusai tinkamai invor- 
tino ta Bermonto -Virguliczio 
akipleszuma. 
franto vadas Judeniczas, o ve-! 
linu sziaures-vakaru rusu val-

GSZC1U

f nurodvdamas, 
i “riau-

Rusu sziaures 
o ve-

M isi ja 
isz trijų

dzin iszleido atsisžankima in randasi septyni Lietuvei: Pulk
vadinamu Kolczakn karinome-1 
ne, kurf nurodoma, kad ju žy
gis yra Ros i jos reikalu parda
vimas, kad visi ju vadai iszga- 

tai ru
su iszgamu darbas. Insakoma 
kareiviams ir karininkams pa- 

maisztininku-plesziku

mos ir visas ju darbas,

likti
gaujas ir ejti prie jo in Narvos 
f rimta, kur dabar eina arszios 
kovos su bolszevikais.

Kaip pažiuręs įn tai patys 
kolezakai, mes nežinome.koleza ka i, męs nežinome. Bet 
jau yra gandu, kad ir ju tarpe 
kvla nesutikimu.
ir susikerta ju eilese esantieji 
rusai su vokieeziais.
ka ir patys ju vadai, 
ozas priesztarauja Bermontui- 
Avalovui, szis — Virgoliczui.

Koks-gi turi būti musu elgi- 
Tai galima iszreiszkti 

tik tuomet nusira- 
tuomet padėsimo 

pakelta ginklą, kada 
Lietuvoje neliks ne vieno žmo- 

gau-

Nesutinka

Nosntin-
Virgoli-

masis!
trumpai: 
minsime, 
priesz

/

jos.

jei Lie- 
vokie-

apskrityje

kurie nuginklavo 
szei-

gaus isz tosios piesziku
Bet ežia turime dar pri

dėti: visa tai butu lengviau ir 
greieziau invykdinta, 
tavoje nebūtu dar like 
ežiu.

Vilkaviszkio
kaip pranesza mums, straikuo
ja dvaru darbininkai.

— Jurbarkas. Spaliu 31 d. 
atėjo ežia apie pusantro szirnto 
vokiecziu,
musu milicija ir pradėjo 
myninkauti. Iszplesze muitinė
se ir žemes ūkio ministerijos 
ingaliotinio kasas, suėmė .kelio 
lika žmoniu. Kita diena atėjo 
dar daugiau vokiecziu su arti
lerija.
kio turto vokiecziai iszsiveže 
in Vokietija.

Szimkaicziai,

Daug prigrobto viso-

Raseiniu ap. 
Ir ežia buvo apsilankęs vokie- 
cziu būrys.
žmones atėmė daug pinigu. Isz 
Szimkaicziu girininko atome 
3000 auks.

Bekresdami pas

Paderewskis padėka vos 
dinsta ir vela sugryž prie 

muzikes.

uz

Warszava.— Pijanistas Pa
derewskis, susiprato, jog dirb
ti del labo savo tėvynės Len
kijos neapsimoka> už dyka 
priek tam jojo 
nemokėjo pripažinti jojo pasi- 
szvontima del labo tėvynės, 
darydami jam visokos kliutes. 
Todėl Paderewskis padokavo- 
jo už dinsta vyriausio ministe- 
rio ir ynisis vela prie skambi
nimo ant pijauaus, nes tas jam 
daugiau apsimokės, ne 
būti Lenkijos ministoriu.

H
f 

braciszkai
o 
,»

kaip

ANT PARDAVIMO

kios valdžios ir yra gryniąusio

Gedgaudas, Komis, dilius, Ex- 
Officio Misijos narys Žadeika, 
Kapit. Bielskis, Kapit. lazdy
nas, Lieut. Pnrviš ir Lieut. Mi 
liūs. Amerikoje, Misijos szta 
be dabar yra penki Ameriko
nai, kiti yra užrubežiuose arba 
Lietuvoje.

Lietuvos
Amerikoje tapo suorgpnižuottk 
ir veikia pasiremiant ant tei
sėtu ingaliojimu ir insakymu 
nuo Lietuvos- Valstijos ** per 
Prezidentą Smetona, Minister! 
Pirminikn Galvanauskn ir Už-, 
sieniu Minister!, Voldemara, 
taip-gi nuo Lietuvos Kraszto 
Apsaugos Ministerijos per Ka
res Ministcri, Zadeika, ir pasi
remiant ant rekomendacijų ir 
padavadijimu Lietuviu Komi-- 
sijos Taikos Konferencijoje, 
Paryžiuje, per A. Voldemara, 
prezidentą, M. Ycza, v ice-pre
zidentą ir Amerikos Lietuviu 
Atstovus gerb. T. Nontszevi- 
cziu ir B. K. Baluti ir su pil*. 
niausiu pritarimu ir sutikimu 
abieju Amerikos Lietuviu Ta
rybų ir Lietuviu Egzekutyvio 
Komiteto.
riu musu laikraszcziu iszreiksz 
ti, abejojimai apie teisėtumu 
szios misijos galėjo būti pada
ryti tiktai del stokos tikros in
formacijos.

Visi darbai Lietuvos Milita- 
res Misijos yra pilnoj žinioj 
Lietuvos Valstijos, jos ingalio- 
tiniu Amerikoje, Lietuviu Eg- 
zokutyvio Komiteto ir abieju 
Amerikos Lietuviu Tarvbu. 
Tad, Amerikos Lietuviu Visuo 
mene yra praszoma kuo karsz- 
cziausei remti szia misija, jos 
darbus ir jos tykslus. . .

Gavom nuo Kapt. Bielskio 
isz Londono sekanezio turinio 
kablegrama: Musu kariumone 
netoli Joniszkiu suome szimta 
penkiasdesziints 
tris szimtus vokiecziu. 
nuostolei, trisdeszimts nžmusz 
tu ir szimtas sužeistu.
LIETUVIU

Militate Misija

Todel, visi, neku-

o užmusze 
Musu

EGZEKUTYVIS 
KOMITETAS. 

(Lietuviu Atstovybe
Amerikoje.) 

PirmininkasM. J. Viitikas.
B. F. Mastauskas.Narys ir Pir 

minikas A. L. Tarybos.

Karkovas ir kitos vietos 
paymtos per bolszevikus.

Moskva.— Generolo Deniki- 
no armije likos ižguita isz 
riatino, Poltavoje. 
rejo trauktis
jevo geležkelio
Karkovas likos paymtas, kai
po ir Vaiki.

Pi- 
Teip-gi tu 

isz Poltavo -K i 
aplinkines.

ipo ir Vaiki. Kolczakas Sibire 
traukėsi in užpakali.
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Preke Oukriaus kasdien ejna 
in viražu, bet geistina butu ma
tyti idant geriau << profitiėtidi 
ojtn teip~gi in virszti su pagial 
ba virvutes.

leisti lankai, iszkirsti misakai 
ir didele vargo ir aszaru nasžta 
gal jau pardaug suspaudė tavo 
szirdi t.,. <

Bet atsimink, brolau, kad 
varge gimsta stiprybei kad ant

pri- 
ase- 
nori

moterėlė
iszsitaro terp kitu,

žu algų.
C c ugi

su

Paskutneis laikais tiek 
viso ariolkiniu vagiu, jog 
kuracijos kompanijos ne 
priymti daugiau asekuracijos 
ant Vvno ir arielku. 
| | k r l _ . - - n ™

Tula lietuviszka 
ana diena
jog inteligentai lietuviai czio- 
nais negali užsilaikyti nuo ma- 

Ant to atsake tūla 
biznierka (arielkinyne) 
kam mum reike inteligentu,
tegul ejna dirbti kaip ir kiti, 
kam ežia reik© laikraszcziu, 
knygų ir mokytu vyru!“

Teip szirdele, kam reike in
teligentu, bile randasi kvailiu, 
kurie moka 60 doleriu už gor- 
cziu guzutes sumaiszytos

kitokioms truciz- 
noms kurios del kvailiu iszeda 
žarnas ir serga patys nežino 
nuo ko.
turi rugepjute ant 
bet atejs laikas kad tiejei 
rinkti tukstanezei iszcjs 
fitieriams per szonus.
genias žmogus nenorėtu tiek 
prakeikimu žmonių ka 
dien aplaiko arielkininkai 
pleszdami nuo žmonių kruvina 
skatiką.

nialasn ir

patys
Dabar arielkininkai 

smirdalo 
su- 

‘ ‘ pro- 
Intoli-

11 t >

szia-
aplaiko

apsivedi-
Francija jau nemigoje,

Svietiszka kare ir snkuopi- 
nimas kareiviu isz visu szaliu 
in Franci ja turėjo nemaža in- 
tekmia kas kiszasi 
mu.
jog turi daugiau moterių ne 
kaip vyru, nes daugelis iszte- 
kejo isz svetimžemiu.

Pagal apskaityma, tai szim- 
tas tukstaneziu Amerikonu ap
sivedė su franeuzaitems ir at
gabeno in Amerika. Portuga
lai paėmė 3600 franeuzaieziu 
už moteres. Tuom kart skait- 
lis moterių Anglijoj peraugsz- 
tina skaitli vyru ant dvieju 
milijonu, priek tam persisky
rimai labai padidėjo prieszais 
vyrus kurie sugryžo isz kares 
su visokioms bjaurioms li
goms ir kitokioms priežasti
mis.

ir 
solo. Mu

Toms dienomis iszspausde 
du puikus szmoteliai ant pia
no su žodžeis 1) ‘‘Kas Nura- 
mys Man Szirdele” duetas 
2) “Lietuva Brangi,“
žika ir žodžius sutaisė profeso- 
ris J. A. Žemaitis, vargoninin
kas prie lietuviszkos Szv. Jur
gio bažnyezios, Shenandoah.

Kompozicije ir žodžei yra 
puikus ir privalo rastis kožno- 
je szeimynojo kur randasi pia- 

Kožnas szmotelis kasz- 
tuoje po 50 centu. Raszykite 
ant adreso J. A. Žemaitis, 315 
So. West Str. Shenandoah, Fa. 
— Markiu nesiunskite, tik pi
ningais.

nas.
Raszykite

Siuntinei Estonijos, Latvijos 
Lietuvos, Lenkijos Ukrajinos 
ir Baltrusijos ant konferenci
jos Dorpate, nutarė priymti pž 
manyma ant Jaikymo karisz- 
kos konferencijos idant snsi- 
vienyt ir kovoti už laisvia savo 
sklvpu.
tiesiog isz Kablio.

» t r * 4
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Ko-gi nuliūdęs esi broli lie
tuvi?
Matai jau blaivosi aptemusi pa 
dange.
siųs tiisktanczius tvirtu vyru, 
pasiryžusiu savo krutinę visa, 
kajs tik ant musu tevyuęt guls, 
atremti. Girdi, kaip tavo bro
liai apkasuose suszale, iszalke 
už tave kenezia.
del tavęs gerieji 
deda gyvybe ir vienas po kito 
dygsta nauji kapai....

O gal tu, broli, esi nusiminęs 
dėlto, kad nebmatai Lietuvoj 
didelio, szventu ąžuolynu, 
berandi niekur amžinosios ug-

Žine apie tai atėjo

t

Kodėl taip nusiminęs?

Matai jau susibaru-

Sakalauskas
Kpiziausko k., Pabaisko v&l„ Ųkmer- 
gOR apskr. Noreika Jonas. — J b 
nes k., Deltuvos vai., Ukmergės apskr

ragnu vai.,'Utenos

Orabauskas Potraa — Kazlisz- SIUNTIMAS PINIGU IN 
LIETUVĄ IR PARDAVINE-

N. Y., arba pas sekretore Lietu 
vos Nepriguhnybes Fondo, 
p-le P. Jurgelinte, 307 W. 30th 
St., New York., N. Y.

anku rinkimo darba.
Socijalistu kontroliuojamas 

— . ------_ į ftplO
__ . _ ________

nor^ spaudoje jau .nekį^tta by-
vo jiems apiė įąi ęrįmByęinih.

Kis pinigais
taip pasielgti, kad apie juos no

fondas nei neužsimena ;
bent kokiu atskaitų iszdavima

vo jiems apife tM primonąftįh.
■X J j aO • * i V W * ’ * ■ • ’ * 'isėliu griuvėsiu iszauga ir pra- Matyt jie ji^ri su t

žinsta naujas gyvenimas. Lie
tuvio siela dar tebcFa augszta 
ir prakilni.
mirsztoj bakūžėj dar rasi daug 
naujos kuriamos dvasios jie- 

Noužgeso Lietuvoj ir am 
žinoji ugnis. Tik ji persikėle 
nuo ankuro in lietuvio varguo
lio szirdi...

H #

Ko-gi nulindęs esi, broli lie
tuvi ? Matai — jau szvinta ap 
temos dangus. Antai nors per 
rukus neaiszkia jau matos pir
mi viliojanti laimes spinduliai. 
Tik nenusimink ir tikėk in at- 
ojti nes lietuvis yra tvirtas ir 
pasiryžęs ka — isztesi.
šiai gynėsi apsiaptas garsioj Pi 
lenu pily ir dabar tikrai stoves 
už savo kraszta, už laisve. —Ir 
platus pasaulis pamatys, 
yra lietuvis ir ko jis nori.

Surūkusioj, už-
lape neldtii.

Norelka Jonas. Pakal- Kauno

gos.

Nar-

kas

4 <

DUOKIT IR DUOKIT 
PININGU!

F. V.“ Darbinnke raszo:

į Tautininku Nepr. 
taip-gi maža atskaitomis “ba- 
deriuojasi“ o paskutiniame 
sandariccziu seime Waterbury 
Conn, tai net isžsiplepeta, kad 
nesą galima atskaitos vieszai 
skelbti.
yra tvarkoje, arba ne ten 
naudojami pinigai knr buvo 
skyriami. *

Apė naujionieczin Laisves 
fondo atskaitas neteko nieko 
girdėt, o gftl asz jias pražiopso
jau.
surinktomis ‘ ‘ Vilcziai 
mis taip-gi kaž-kas per daug 
tylu, o gal.jau jos ir perkeltos 
in Lietuva, juk tenai labai rei
kalinga gerai spaudai parama.

Na tiek to> kaip tonai buvo 
nebuvo, bot kol mos atskaitų 
iszdavineti vengsimo, tai visuo 
mono ne bus užganėdinta ir au
kų nesurinksime per puse negu 
kad galėtumo. Apie tai reikė
tų gerai pagalvoti tiems vi
siems, kuriu yra priederme ir 
atsakomybe tokias atskaitas 
pagaminti. Dėlto kad tas, ku 
ris aukojo auka arba prie tu 
auku Surinkimo savo darbu 
prisidėjo, turi teise tokiu at
skaitų reikalauti ir turi 
gauti. »

Fondas

o

szau-

— Pinigu! pinigu!!....
— O kur atskaitos yra ?
Lietuvos valdžos atstovai isz 

Paryžiaus szaukia: duokit ame 
rikiecziai pinigu.

Lietuvos moksleivija szau
kia: duokit pinigu.

Lietuvos moterys szaukia: 
duokit pinigu.

Lietuvos naszlaicziai 
kia: duokit pinigu.

Lietuvos vargdieniai ir dar
bininkai szaukia: duokit pini- 
gU\ . .Veik visos Lietuvos organi
zacijos szaukia: duokit mums 
pinigu.

Teisybe, amerikjecziai ir 
duoda kiek galėdami — bent 
tie, kurie labiaus tėvynes Lie
tuvos reikalams užjauezia.

Rinko Saules namams — da
vėme.

Ruko Tautos Fondas — da
vėme ir tolinus duodamo ir 
duosime.

Rinko kitu sroviu kontro
liuojami fondai, kaip tai; tau
tininku Nepr. Fondas ir socija
listu.... fondas surinko gerokas 
sumas pinigu — reiszkia žmo
nes aukojo. . '

Rinko kun. Dr. A, Maliaus- 
kas. Žmones ir-gi, kaip kalba
ma sudėjo apie keliolika tuks
taneziu doleriu. •

New Yorko apylinkėje pa
stangomis kunigo Miliuko ir 
kitu geru žmonių buvo sutver
tas fondas Lietuvos gelbėjimui 
ir buvo skelbiama laikrasz- 
cziuosę, kad to fondo iszaugini- 
mui buvo net laivais ekskursi
jos rengiamos ir daug žymiu 
amerikonu buk prie jo prisidė
ję — žmones matyt dirbo nuo- 
szirdžiai ir pasekmes turėjo 
but geros.

Jeigu tuos visus pinigus su
dėti in krūva ir pasiusti in Lie 
tuva, tai jau ne maža skyle Lie 
tuvos reikalu užkiszti butu ga
lima.

Mušu 
nors ir nemažai, bet butu su
aukojus keletą kartu tiek, jei
gu butu buvo vienas dalykas, 
inspekite kas?

laiduotos Atskaitos.
Žmones nuplatės prisispyrę 

atkartotinai reikalauja': duoki 
te mums atskaitas...

O tu visu fondu valdybos in 
ta visuomenes baisa permažai . e 4 , « Fiik'

f amerikjecziai

visuomene aukojo

domės teatkreipia ir atskaitų 
arba visiszkai neiszdnoda, ar
ba jei ir iszduoda, tai neužtek-

* A . * B A I A. t a/* — ..tinai užganedinanezias vieud- 
menes reikalavimus. •

Geriausia su atskaitų iszda- 
vimit stovi reikalai Tautos 
Fondo. Bet ir tai nėra taip 
kaip reikia. Kodėl neiszpildy 
tas praeito seimo nutarimas ir 
smuTkmeniszkos atskaitos iki 
sziol Tautos Fondo skyriams 
nėra prisiųstos, tai turėt tik 
viena Tautos Fondo rasztino te 

nies ankuro, nesutinki, senovino, o jau šėhci butu laikas 1a 
seimo nutarimą iszpildyti ir vi-

Matai; kaip
{autos sūnūs

no-

balto vaidylos, nebegirdi malo
niu vaidelyeziu giesmini....

. » ‘ •» » .
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Musteikis Antanas — PIJ^opu k., Tan- 
i apskr. Baukls 

Juozas — Užpalių miestelio Ir vai., 
Utenos apskr. Baubinas Petkas y 

' Ezo- 
Pho-

apskr.

Utenos apskr.

renn1 apskr.; Merkiu, JUoznn
džlu k., Užpalių V»1h
J’riiža JuozaH 
tow vai., Ežorenu upajev.
kllS AndrIllR —— Zjnmuani mviivn n,, 
Kalvurljoa vai., MariampoloR apskr, 
XloBlkeviczliiz Antanas — Pagrudu k. 
Mariampoles apskr. 
naw — Margaravow k., 
vai., Alytaus apskr. Pasferis Jonas — 
PanorintJnkn k., Bumbaninon vai., 
Alytaus apskr.

Sta^zkuniBZklu' k.. Rimszes vai,,

Utenos apskr. 
Gpczoniu k., Driflve- 

AllBzauH- 
Ziminakrlnczlos k

ęaa — 
apskr.

k, ir v, Ežeronu

ties.
kiu k., Marlamp. apskr. Petrauskas 
Motiejus — Panemunes m.
apskr Borka Jonas — Ulaliu k., Svė
dasu v., Rokiszklo apskr. Baltakis Vln 

Anų tu za vos
Jankauskas Pranas —- Szl- 

lu k. Vlszlntu y. Kupiszkio ap. Zabors- 
k(s Juozas SVodašti miesto, Roklsz- 
kip ap Breidis JonaM'L- 
k., Suveikiu v, Rokiszk. ap.

AnnfoiSTfkin 
Szeszlo- 

kas Viktoras — Stanlunų k, Kybartu 
v., Vilkaviszkio 
Jonas —- Kdtaučzlznos, 
valscz., Vilkaviszkio apskr. Mikla.se- 
viezius Petras — Czižięzkiu k. Czei- 
klnu vai., Szvenczloniu apskrities. Pa-

apskr. , Vcnckail Is 
Žaliosios

Visockas Pra-
Bumbnninoa tūlis Jonas — Szeszkinu k, Bartinin-

k., Bumbaninon vai
Mikalauskas Jonas

Reiszkia ne viskas Brastos k., Antanavo, vai., Mariam-
SU- polcb OPHkr. Pavalkls

Su kun, Dr, Maliausko 
“ auko-

jias

NELAIMES LIETUVISZKOJ 
KARIUMENEJE.

Del žinios amerikoniszku Lietuviu 
talpinamo szi surasza idant gimines Ir 
pažinstami žinotu ar juju gimines da 
gyvi kurie kariauna lietuviszkoje ka- 
rlumoneJe.

UŽMUSZTL
Juozas — LiepalotųSidaraviczius

kaimo Szakiu apskr. Pliszko Jurgis.

JIMAS LIETUVOS VALSTI
JOS PASZTO MARKIU.

Oficialis Lietuviu EgzeRutyvio 
Komiteto Praneszimas.

Visos 
Smulkmenos ir nurodimai bus 
pilnai paskelbti per abudu Fon. 
dus musu spaudoje, szie paskel
bimai bus oficijali ir pilniau
sias pasitikėjimas jeis yra pra 
szomas nuo visu del labo Lie
tuvos. .
LIETUVIU EGŽEKUTYVIS 

KOMITETAS.
(Lietuvos Atstovybe' '

Amerikoje) 
Pirmininkas.

Pasiremiant ant nutarimu ir 
uzgirimu abieju Tarybų ir ant 
|jKiuu\ pi mu ių uv;i iii i Hint? įj<jsv- 

dyje Tautos Fondo ir Lietuvos 
Nprignlmybes Fondo, Lapkri-j 
ežio 26, 1919, ir sutartyje su 
Lietuvos Valstijos

plani£ priimtu bendrame pose-

tu vai., Vtlkavlflzkio. apskr. Budrevl- 
czlus Pijus — r 
vai, Vilkaviszkio apskr.
ežius Antanas ™ Mariampolob miesto 
ir apskr., Makarskls Izidorius — 
Jamciklu k., Dusetų vai,

Tupiku k., Gražiszkiu
Paltanavi-

Finansine 
Misija in Suvienytas Valstijas 
per jos teisiotai ingai iota nari, 
Kun. Joną Žiliu, pardavinėji
mas Lietuvos Valstijos paszto 
Markiu yra pavestas kontro
lėm Tautos Fondo ir Lietuvos 
Nepriguhnybes Fondo lygio
mis dalimis.
turi teise ingalioti nuo r‘ves in 
vairias Lituviu 
pardavinfi szia's markes.

M, J. Vinikas,
B. F. Mastaiiakns, Narys* ir Pir 
mininkas Amerikos Lietuviu 

Tarybos.
MakarsklsVincas — 

valą, Szakiu
Juozas -- apskr. Jaccvlczlus Vladas — Ąlelman-

Juozas Žuru k„ Merkines vah
taus apsKr. , Auks?tuoHs Jonas —» apskr.

l.ooniszklu A., Kriukų 
kpskr. Sczosnulęvlczlus

Aly- dravo k.,

Roklszklo

Grubllauakas (lępku suszaudytus.) 
Sinickas Antanas.
Savu kas Antanas ■— Punsko m., Ma- 

riampolcs apskr., Kuzmickas Antanas 
— Patkeliu kaimo. Veiveriu vai., Ma- 
riampolcs apskr. 
Baubliu k., 
Pacevicziuss Pranas — Rukszniu k., 
Slavikų vai.,. Szakiu apskr. Raczkaus-

Petrikas Matas — 
Ukmergės Vai. ir apskr.

Liubavo vai., 
KriszcziunaB Jonas

miniu k, KvloUozkiu vai,., Marlampo-
CB apskr. RoczhmuB Jonas — Moc- 

kutu kų Szakiu va|. Ir apskr. Avilius

Mariampoles 
Pus-. į Auks?tUolis

Dargucvlu k., Valkininku vai., Alytaus 
apskr.
klszldu k., RuruRZisskes vai., Kauno

Pyplys Antanas — Keblisz- Antanas — Guiiniszklu k, Antanavo 
kiu k., Pakupnto vab, Kauno apskr. vai., Mariampoles apskr - Lukoszevi- 
r . • • . ■-* * ' ’ “ - “ ’ “ -■ ■ ■"' - -1
Žiežmariu vai

Adomaviczins Jonas —- Ba

apskr. Abudu Fondai
H

kas Kazys — Aleksandrpvos., Traku 
apskr., Davolis Stasys •— Vaglikos k., 
Szauszuoliu vai., Širvintų apskr. Šve
das Jurgis — Navininku k., Suvalkų 
apkr. (Kauszinis Petras. I
Vincas — Pabulniu k., Simno vai., 
Mariampoles apkri. Stelmokevi- 
czius Simas — Judeliszkiu k., Nemo- 
junu vai., Alytaus apskr. Klimauskas 
Antanas — Degucziu k. ir vai., EŽere- 
nu apskri, Aleknaviczius Mikalojus — 
Breslavo Lauko k., Bugirniu vai., Dia
nos apskr. Jubupaitis Juozas — Pu- 
sziniszkiu k., Radviliszkio vai., Sziau- 

(nukautas per neatsar- 
Krcgždys Juozas Veive

riu k, ir vai.. Mariampoles apskr, Ka- 
tąuskas Domininkas — Katinenu vai. 
Tauragės
Jonas — Gar Ievos 
vai.. Kalino apskr. 
zas ‘
Kovaliaskas Vincas — Kurkucziu k., 
Garlovos vai., Mariampoles apskr. 
Sklnulis Konstantas — Szetos vąj 
Kėdainių 
Gralsu, k 
apskr.
k., Antuzavos vai.,
Karpaviczlus Juozas — Szikezniu k., 
Kybartu vai., Vilkavtszkio apskr. 
Sližys Juozas — Dovidiszkiu k., Lu
ksziu vai., Szakiu apskr. Kratlnas 
Aleksandras — Ukmergės miesto. Ma
linauskas Kostas —- Kodlszkiu k. Dar- 
suniszklp va!., Kaiszedoriu apskr. 
Daumarkas Tadas (užmuaztas suėmus 
spekuliantus.) Volciehovskis Myko
las. Romanovas Jonas; Rinkevi- 
czins Jonas.

MIRt NUO ŽAISDU.
Gudaitis Andrius — Naujamiosczlo 

k.,_ Uyajy, JPąurages; apskr. . Barelius 
’ Btitkaiczlu k. ' Szimkaiczių

Raseinių ’apskr. Adomaitis

lldr^ppkr; 
guma).

apkri.

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 
k CIT r A

ožius Jonas — Elaszkiu k., AnykszcziuBaneviczius Mykolas — Varkaliu k 
Kalszedorlu apskr. v.f Uktuerges apskr. pbpseviczius Pet-

, Sadaus
kas Pranas Milžinu k., Rumis^lu 
val», 
tanas —* isz Raudondvario, 
apskr.
ežiu k., Survillflzkln vai., Kėdainių 
apskr. Vitkcviczlus Stasys - 
navps vai., Tolsziu apskr.
Pranas — Vaiszkponiu k., Szetos vai., 
Kėdainių apskr.
— ValRzkonlu k., Szetos vai., Kėdai
nių apskr. Valkauskas 
Kumlnlu k., Josvainiu vai 
apskr.
nos dvaro, Panomiihes vai., Marlana- 

apskr Tomkus Vincas —7 Kai- 
szedoriu miesto Blažys Juozas Rase
nu k„ Baisogalos valo Kėdainių apskr. apskr. 
Raczlus Aleksandras — Lancziunavos 
k., Kėdainių vai., ir apskr.
Izidorius — Pancries k, Rumlszkes 
vai., Kauno apskr. Labunskas Pranas
— Uogintu k., Rumiszkes vai.. Kutinę 
apskr'
Vilniaus miesto.

• f

•t

Jaksztys Juozas — Penkinių k., Alvi
to vai., Vilknvjszklo apskr. ;

Kauno apskr., Petrauskas An- 
Kauno 

Jonaitis Antanus Szv. Brasz- 
val

- Gadu- 
Mlocelis

ras —- Novlku k, Deltuvps vai., Ukmer 
Kęs apskrities Streikus Jonas — 
ManuliszUiu k., Antuzayos v, Ežeronu 
apskr, Stmžinas Adomas 
niHzkiu k., Nuveikiu vai., 
apskr SakąMs Bronius — Basillsz- 
klu, k., Obeliu v., Roklszklo apskr. All- 
Hzauskas Juozus — Panemunes miost., 
Kauno apskr.
■-r Veiveriu k., ir vnl., Mariampoles ap

Streikus

pol.

apskr,
Nuveikiu vai 

Sakąlls Bronius -

Anto-
Ežcrenu

Marczlulionis Mikas

Valkauskas Prana? Stanlukynas Vincas — Sze8tAkavo k. 
' • Krasnavos val,r i

Pranas — Žukauskas Pranas — M end Ino vos k 
Kėdainių “*

Ąisz.rotaa Jonan — Maskve- k.lugteje).

Krasnavos vai rr Mariampoles apskr.

•»

Misiūnas

K.edalpu vai. ir apskr. (pasiliko rl- 
Merkeviczius Antanas —

Bnicziupu k„ Pažeriu vai., Vilkavlsz-
kio ąpskr. T

orgar. acijas 
Lie- ' 

tuviu Egzekutyvis Koinitelas 
konaroliuos pardavinejima tik
tai pr tarpininkyste Fondu.

Vįeszas pardavinėjimas pra
sidės Gruodžio 10, 1919 ir tesis 
iki Kovo 31, 1920. Laikas gals 
būti pakeistas sutartyje su Fou 
dais.

Markes bus pardavinėjamos 
visur viena preke vienas auk
sinas už 25 centus.

• Kadangi siuntimas pinigu in 
Lietuva yra sziuo tarpu grynai 
spekulatyvis 
d norineziu duoti greitai 
gin pagelba savo giminėm ir 
pažistamiem yra labai daug, 
i ai L i tu v i u Egze k uty vi a K om i- 
tetas kaipo te is iotas 
Lietuvos Valstybes

1
: W 
WT

Capitol Stock $125,OOOJW 
Surplus ^Profits MW>00.OO

I

Mokame antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą pri
dedant prie juou piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Buose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jkb turė
tumėt reikalą su rnnsn Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

Riekia Antanas — Kibei- 
k|u k-. KampMszkiu vai., Vilkaviszkio

Žilinskas Petras — Kybartu 
miesto, Vilkaviszkio apskr.
nas Mykolas — Marianąpoles miesto 

Urbanavjczius Bronius — 
Peldžiunu k, Girkalnio vai.,

Vitiilskis Juozas — Uzuliu k. 
jl uoiiioiiu v aii>AJuuuq , vumb/uu3
Juozas Kuodžiu k., Sintautų vai., Sza
kiu apskr. Ligman Aleksandras Var 
tu k., Bartininkų vai., Vilkaviszkio

ir, apskr.

apskr.

Voncku-

Baseinu

Tamaraviczius Arsenijus — Pažaisliu val.L Kaunę apskr, Dumczlus 
Ramoszka Pranas .

— Povžlliu 4c., Kanovos vai., Alytaus 
apskr.
k., Jurbarko vai., Raseinių apskr. apskr., Rimkus Adolfas Szniamaicziu 
Jaksztys Jonas —- Josovicziznos 
Kanovos vai., Alytaus apsklr.
noris
Raseinių, apskr.
gis — Palionių k., Vaišiju vai., Seinų
apskr. Taulionls Julius —7 Vemkiszkiu
k., Auraslavos
Kru?znauskas Antanas — Labavos k.,
Jezno vai, AlyUuis apskr. Juodvalkis

“ ' ' , Titllszkiu

Losaitis Vincas — Rotulid 
Raseinių

k„ 
Sar- 

Antanas — Sidlavos miesto, 
Karunevlczhis Jur-

vai., Alytaus apskr. apskr.

Jurgis — Trlnkus^nlu k 
vai., Ežeronu ftjfekrEžeronu pfck 
nardės ' 
vai., Mariampoles apskr.

Tarpučiu k
Širvaitis Ber- 

Alęksandravo 
Stlkliunas

val M

Szauliu apskr.
Pravozniszkiu k.,

ir neužtikrintas, 
pini-

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. KaRierlUR.
R. T. EDWARDS, Vice-KaB.

k., Radviliszkio1 vals
Lydekaltis Pranas
Kidulių vai., Szakiu apskr. Sriubas Jo
nas Pigoniu k., Anykszcziu vai., Ute
nos apskr. Szermnksznis Juozas 
Czekaniszkiu k., Debeikių vai., Utenos 

Jakas Jonas. Mavszakas 
Abraipas (žydas) Vilniaus miesto. Ba
lutis Antanas Daugszergires dvaro, 
Pakuonio vai., Mariampoles apskr. 
iMikelionis Juozas Valancziunu k.| 
Leipalingio vAl.', Alytaus apskr. An
driukaitis Antanas Augustavo dvaro

Pakuonio vai.

•>

atstovas 
Amrikoje 

ir abudu Fondai sutinkant ir 
užtvirtinant Lituvos Valstijos 
Finansinei Misijai, per jos tei
siotai ingai iota nari 
Žliu, nustat kad szios

Adomas — Kalvarijos miešto, Mariam Szakiu v„ ir apskr. Czeberokas Bal- 
poles apskr. , Sonda Jonas — Punsko 
miestelio, Mariampoles apskr. Biriu
kas Povilas — Szlepecziu k., 
kiu vai., Ežerenii apskr. Kvletauskae 
Simas — Ukmergės apskr., Burba

Kun. J. 
markes 

pasiustos in Lietuva registruo
tose laiszkuose kartu su tam 
tikrais paliudijimais ižduotais 
per Fondus laike pirkimo mar
kiu, bus iszmainomos Lietuvos 
pasztos.ant Lietuviszku pinigu 

verte bus pilna.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo / 

valandos Iki 10 valanda isz ryto, < 
1 iki 3 tnl popiet 0 iki 8 vakare. J

» e * «■»«■> «a»i — oi — i

Telefonai, Bell - Kensington 5316
East 6720

I

apskr

Titlisz-

trun — Karmilcs k., Kovarsko vai., 
Ukmergės apskr. Tvaszkevlczius An
tanas Aluntos k. Ir va!., Utenos apskr. 
etao ctaoa aehot aeotaoaot oatoaaott 
Šlapikas Antanas Garszvenu k., Male- 

Cibaviczlus Vladas

sinas pinigais.

Kejuitone,
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas:

Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.Juozas — ZuVlhJ k-> Simn oval, Mari- tu vn., ir apskr.

Gudinskiu k., Kukutiszkiu vai., Utenos 
apskr. 
driju k, 
apskr.

ampoles apskr.
Gudeliu k.r Balbforlszkio vai., Mari
ampoles apskr.

maino-
Pikas Andrius —

Strelęziunas Povilas Ukta- 
Anatalieptu vai

Kąpoczius Antanas Panoviu 
dvaro Mariampoles apskr. Puidukas
Juozas.

EžorenuPzervus Petras — 
, Alytaus 

apskr., Jakovus Nikodemas — Plkta- 
galiu k., Anykszcziu vai,, 
apskr.
dėlių k., Balbierlszkiu vai 
poles apskr.
kiszkiu k. Miroslavos vai 
apskr

ko rplcst., Mariampoles apskr Matu-

Novickas Ausiszkiu k., Nemajūnų vai,
vai

Jubupaitis Juozas — Pu-

apskr.

— Žemutiniai Szgncai,

Pauliukevicziuą 
bažnytkaimio ir 
Adomėnas Juo- 

Kaunas,

•I 
apskr. Kalina Pranas — 
Josavainiu vai.,

Dovainis Petras ~ Beiliunu 
Ežorenu ^pskr.

•I Kėdainių

Vilkavtszkio

Szakiu apskr. Kratines

Jongs - piitkalcziu k. Szimkaiczlų
vai. Raseinių 'apskr.
Jonas — Plegu k„ Luksziu vai., Sza
kiu apkr., Ritbergeris Julius — Bliu- 
viszkiu k., Griszkąbudžlo vai., Szakiu
apskr. Gudlszkls Vincas — Rudžiu 
k., Plokszozlu, va! Szakiu apskr.

Generolas Slabaszeviczius Vladis
lovas — Butkaicziu dv. Raseinių aps- 
krl., Šulcas Priczkus — (lakūnas

Kitthd, nukritus bu oriai-
I* . < Al < • T t 1 v 1

Ukmergės 
Tamulynas Antanas — Gu- 

„ Mariam- 
Zekas Juozas — Vąn- 

., Alytaus 
Czoslonis Antanas — Puns-

lionis Antanas — Duseinku k., Ūdri
jos vai., Alytaus apskr
Pranas — Pralameczes k., Simno vai., 
Mariampoles apskr ,r

Buczlonis Juozas Valkininku k., Lie 
punu vai,, Seinų apskr, Dauiotis 
Juozas Utenos k., Ledynu vai, Seinų

Saliklis

Seinų

zas.
Rameikls Alytaus apskr.

Jonas Doszkuniu k.,

NELAISVĖJE.
Cižauskas Klemensas Dombrovskos 

k., Jevaravp vai, Mąriampoles apskr. 
Bilža Stasys Kanevaicziu k, Radviliriz- 
klu vai., Sžiaullu apskr. Kalikėt Juo- 

Tvauauskas Vaclovas Maszalisz-
khi k, Merkines vai., 
Cinellovlczlus
Daugu vai., Alytaus apskr. Zurlis Zig
mas Burokarelcziu k„ Nipdžindes vai. 
Alytaus ap. Jaounskas Jonas Simnlsz- 
klu kaimo Slabados vai, Alytaus apskr 
Patackas Vincas
Kalinas Onufras Alinavos kaimo

DINGO ,BE ŽINIOS.
Pankauskas Jonas Skaruliu k., Ja- 

nayos vai., Kauno apskr. Stauczaus- 
kas Kazys Prpveniszkiu k., Rumszisz- 
kes vai., Kauno ąpskr.
kas Jonas Kampiszkiu vai., Vilkavisz- 
kio apskr. Žamboceviczius Antanas 
BajorĮnlU k., Garjevos vai., Marlampo-

Rakancziu kaimo.
apskr. JLaukis Juozas szvenczloniu 
k., Leipnu vai,. Seinų apskr.
Jonas Balsupiu k„ Szunsku vai. Mąrl- 

Aleksa 
vai ir 

apskr. Kalvlnskas Jonas Oktos k„ Sei
riju vai., Alytaus apskr. Mprkunas Be 
nedlktas Rundžiu k, Žemaitkiemio vai, 
Ukmergės apskr. Kulboką Jonas Gri- 
nis Bronius. Kalvlnskas Jonas. Ras- 
lauskas Juozas. Siugo^dinis Povilas 
Važatkiemio lf., Aszmenes vai,, M^- 
riampoles apskr. Stribulskas' Jonas 
Žagąriszkiu k„ Punsko vai., Mariam- 
ppl. apskr

ampolęs apskr. Kumelenas 
Meldževlczlu k., Szvencztoniu

Ramanaus-

les apskr. Meilutis Juozas Paneriu 
k., Rųmsziszkės vai.,

Stribulskas' Jonas

Luzdauskus Jurgis
Sasnavos k., .Szunsk(l vai,, Mąriampo- 
les apskr. ' Janickas Pranas Atlai
ku k, Simno vai. Kalvarijos apskr.

Kauno apskr. 
Simonąviozius Mykolas Bakiszkiu k., 

, Kauno apskr. Mi
kalauskas Juozus Nauju Antupių, Gi$u 
vai., Vilkaviszkio apskr. Ulborkis

Rumsziszkiu vai.,

les apskr. / Janickas Pranas Apgini-

pa-

jo-

Siuncziu piningus in visas dalis 
svieto, parduodu sz1pkort.es ant ' 
geriausiu linijų, padirbu ir Notari- i 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku
mentus. Esmių užtvirtintas per 
Feunsylvanijos Valstija ir po atsa- 
kanezia kaucija ir prižiūra banklno 
departamento. Raszykite ant szio 
adreso:

J. G. BOGDEN, Banker £ Agent 
Cor. W. Long &Main Sts.

DnBOIS, Pa.

Tszmainvmp
t. y. už kikviena auksina mar
kiu bus iszmokama pilnas auk- 

Markes pa
siustos in Lietuva be tinkamu
pakvitavo j imu nebus
mos ant pinigu, bet jos bus ga
lima vartoti siuntimui naminiu 
ir uzrubeqiniu laiszku r kito
kiu siuntiniu.

Visos galimos pastangos bus 
daromos apsaugoti siuntimą ir 
užtikrinti iszmokejima pinigu 
ypatom kuriom markes ir
liudijimai bus siuneziami, vie
nok, nei Tautos Fondan nei Lie 
tuvos Nepriguhnybes Fondas 
neapsiims patys persiusti 
kins pinigus nei markes, nei jie
apsiims priimti kokius nors tie 
positus, pinigus ir markes kad 
juos palaikyti siuntėjui ar siun 
cziamam. Visas persiuntimas 
ir visi susineszimai bus daromi 
paežiu žmonių kurie nusipirko 
markos. ' J ’

Lietuviu visuomene, Ameri
koje, yra praszoma kuo toli a u- 
sei paremti szi užmanymą ir 
pilnai juomi pasinaudoti kuo
mi bus atneszta dviguba 
da.
pa savo giminėm, o antra, pa
galba Lietuvos Valstijai sukel
ti umu laiku, sziek tiek 
gn.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa-

Dr. KOLER yra viena
tį) tlnis tarpe Lietuviu d> 

ktaras Pittsburge. Mo- 
S kinosi Varszavoje. b<»- 

dljavo begljo 2< m. >n- 
vairias Ilgas vyru Ir 

' moterų. toCel jau nut>.
tugulal pažinota. Gydė 
užsinuodiji!ma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmua 
ligas tinimo, in vairias Ilgas paeinan
čias npo noezystumo kraujo.
Bzauklto ypatiszkal, per laistkua mm 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklazkal 
ir Ruslszkal.
Of is os valandos: nuo 9 ryte Mg I 
vakare. Nedaliomis iki 2-y. popiet 

i ii 1 'i c "T 11 i " i * * ■■ < i »

nau-
Viena, parama ir paszel- J

VilkaViszkio apskr.
Antanas Geidžiu k., Skirsnemu nes 
vai, Raseinių apskr. Tamoszaitis 
Antanas — Skirsnemunės miestelio, 

, Meras Antanas Ai- 
.(Judžiunu vai., kedainu 

apskr. Alasauskas Vladas Bumbulu k., 
r,, unuuuirivn u.,,n<v,, Kali- 

nauBjcas Petras 'Paurakeno k., Pakuo-

, pini- 
|gu. Visi piningai sukelti per 
įszi vaju bus panaudoti Lietu
vos Valstijos ir Kariuomenes 
reikalams. Szesziosdesz imtas 
nuėszimtis' bus tuoj' persiuns- 
tas per kurjera in Kauna, o li
kusioje bus sunaudoti, po Val
džios direktyva, 
reikalams.

Geidžiant pilnesniu informnč 
ciju kreipkitės pas sekretorių

~ ♦ W' t* ( ▲

Zelenka Juozaš Pamotetls, Pakuonio Raseinių apškr. 
vai., .
czlęs Petras Varenu m. ir vai Alytau? 
apskr. Degutis nikodomas, Vizbaru

Sarge 

as dvylikiu k JBatutis Petras Vaina- 
trakiu k. Rakauskas Antanas Dobi les 
k Leipus Antanas Lepeciu k., Tiltisz-.

vai., Ežeremi ap, Vitkauskas Al
fonsas 
apskr., 
Bobru
Seinų apskr. Giedraitis .Jonas — Kau
no miesto.

Mariampoles apskr, Jatjul^vL tomoros dv.,

Juozas. Barkeviczius Jonas.
Kražių v., Skaudvilės apskr.

▲tai-

Simas iszMaletp. Rąslauskas Juor

k<4

Degucziu v.,
VaHnkevlozlus

Szvontareozio

Eežetonu
Jonus 

vai.,

nio vai,, MariampolcH apskr Budzevi-

Bitinas Petras Naumieto 
aųrages apskr. Gruodis Pet

ras Antovaifllų k„ Užpalių vai., Utenos 
apskr. Urbonas Dzidorius Puteikiu k., 
Dusetu vai., Roklszklo apskr. Jokuba- 
viezius Meczifilovas Vaikeliuk., Ityp- 
tu vai., Kąųno apskr. Kfuninskas PrA* 
nas Purvinu k., yiekszniu vai, Szteu-' 
liu ap. Vadulis Kėtrąs — Keležerh’i k. 
Obeliu vai. Rokwzkio apskr. Vait- 
kunaA Petras — 4vlžiu k., Rusėtu vai. 
gpkiszklo aptiki’. Gasimute Alexan
dras — Bortines dv., Ilukszto apskr. 
Krukelis Jonas — Matovlcziznos, Obe
liu valszcz., 
valtis Juozas Laukuniszkiu k 
vai., Szakiu apskr.

ežius Juozas Nikodemas k., KaĮszedo- 
riu apskr.
įpieszto.Ti

apskr. Urbonas Dzidorius Puteikiu k., kariuomenes

•'Oi wr mi —i »i —i — — • mb a— —i iw —i m enr w»' k T
Lietuviszkns Graborius |

A. J. SAKAIAUGIAS I
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
Šulcas 

l,<isiinu42®*£7 
yiur— isz^Pnteu ‘Lietuvos Fugalevi- 
ezius Konstantinas — (lakūnas) Ka- 
latavp dv., Kauno apskr.

SUŽEISTI.
Klemas Andrius — Plioriszkiu k., 

Sląviku vai., Szakiu apskr. Rama
nauskas I*etras — Blelevlcziu k., Vei
veriu vai., Mariampoles apskr,

Morkūnas Juozas — Utenos m. Ka- 
voldis Jonas — Taliszkiu k., Užpalių 
vai., Utenos apsk. I’asauklls Htasys 
— 0irutenu k., Utenos vai. ir apskr. 
Audenis Adolfus — LelvikiU k., 
Hunu vaL, Utenos apskri.
Petras — Rainiu k., Salaleu vai., Ežc- 
renu apskr., Slnkevlczlus Liudas —

UtaiuMi

Utenos apsk.

Le- 
Trijundis

suomene užganėdinti, kad su• Bekincaiu. k., Užpalių vai.,
< ■« * Ą «ę>*% < ♦ * < > "y •♦**>«£? 
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i C-V, '.itijiw hi

Žvaadskis
Kedainu- Baisogalos vai., 

Balvaltis Jonas — Veridovu

Tautos Fondo, p. K. Kriiszins- 
Jcas, 456 Grand ^t., Brooklyn, 

..... . .........  ---- L—J' "•f

Kursą Mikas — Rumlsz- 
kes miesto, Katino apskr. 
Mikas 
apskr.
k„ Kirkainlo vai. Rąsoinu apskr. Tu-
lauskas Juozas — Padraicziu k, Vei
veriu vai., Mariampoles apskr. 
szinskas Jonas Glrlniku k., 
vai., Marlamp,-
Pranas — Papartynu k, Szakiu vai Ir 
apskrities. Byla Kazys — Malaiko- 
nu k., Josvainiu vai, Kėdainių apskr. 
Maknauskus Juozas—’Virbalio k-»
Burtininku valį, 
Rainuuauskas Feliksas — Jadovce k., 
Kainuju vai., Szveczloniu apskr. (pa
siliko ncrlkiuoteje prie gurguolių). 
Kiszkionia Pranas — Panemunes mles 
tolio (pasiliko rikiuotėje.) Pūras Pet* 
m ' 

t ' ' «• r. ‘

apskr.

Kru- 
VolvoriU 

Bebfauslcas

J uozas —X V įr baĮlo 
Vllkavls’zklo apskr.

- Bortines dv., Ilukszto apskr.

Roklszklo apskr. Žiąu- 
juuku

Nc straikuok! linkta savo 
Ims n n. Neįeik kitam dirbt, 
lazinok balberaut. Geras 
iiždarblB, kad ir važuoel 
in k raj u. Apie daugiau?
raszykite ant adreso: «
KosHokoffo International

Burikr Selioę],^1^0
Į ’ ' /V; 'vj.v
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Jeljht sergate nfienihėtlrmu o Jums Jok 
GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO, (gerti! 
U R S U S L1N (M E NTA S N UO K U EU M A TI7. M O. (Ic pi i) R>» k d 
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS. ausHpriua misllpnitą kraują. 
URSUS PLAUKŲ A PSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. 
URSUS SKJLVJNIS BITF.RIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTRRl'MS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prekė

Mąn siunčiame kornaru ant pareikalavimo musų dideli Kataliogą Naminių Gyduolių

GYDUO
Jom gyduolė* m* jJelbČjo pirkit raukit
j. Preke už bonkq

PrtkE...........
PHki....

Prikė .........

UKSUS 
,.>l &o 
..$1.00 
. .$1.60 
..$1.50 
..$1.00

$1 SO

kuriame rasite datijį naudingo skaitymo apie žmogaus kunąl sveikatą, jo lygas ir pagelbg.

URSUS REMEDY @
1160 N. WELLS ST.. DEP. B
L * . 1

•t CHICAGO, ILL,
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PADAVIMAI APIE SZV. 
PANA MARIJA.

11
Piktosios dvasios maisztas.

Angelu kare. Szviesybe 
pergalėjo tamsybe.

Kada dar Adomas su dievą 
linksmai po rojų vaiksztinejo, 
tada danguje atsibuvo toki 
svarbus atsitikimai, apie ku
rios verta paminėti.

Tamsybes kunigą i ksztis — 
velnias — kaskarta su dides
niu nžvydeiimu žiurėjo in Die- 
vo-Tovo darbus, Dievo 
sa, Dievo 
geruma.

szvie-
Dievo

piktumo
Dievo

gražybes ir 
Siuto isz 

velnias žiūrėdamas in 
sutverta Adomo žmona — Jie
va. Ilgai velnias maste ir su
ko galva, kaip ežia pražudyti 
pirmąją moteri, o su jia drau- 

visa žmogaus gimine.
Dievas apio tai patyręs, 
niui pasako: .

— Ne viena

go ir
vel-

Jieva sutve
riau, per kuria prasiplatis žmo 
nes, bet sutveriau dar ir 
moteri daug gražesne ir

kitu 
pui-

kesne, kuriai nusilenks ir klo- 
žeme 

visas sutvėrimas ir net pikta 
dvasia, nes ji pagimdys Dieva- 

— mano Sunu, ir tada 
savo kojomis sutriusz-

niosis in kojas dangus,

pakele danguje dideli 
Velnias apimtas

žmogų 
žalcziui 
kis galva....

Tai iazgirdes tamsybes kuni- 
gaikszftR isz piktumo sudrėbė
jo ir
tnikszma.
puikyb.es ir keldamas maiszta 
suszuko:

— Asz nusižeminsiu .ir klo- 
niuosiuos in kojas silpnai bo
bai ir laikysiu jia už Dievo Mo
tina, o ji dar man galva

To nesulauks isz
su

besel
— asz panaikinsiu.

Isz vienos puses spar- 
ark-

be i revoliucijai.

trins!!
manes niekas ir niekados! Asz 
stipresnis nakties tamsybėse 
už tave, Dieve, dienos szviesy- 

Tai ka tik tu sutversi 
Asz turiu

jiega! Asz kelsiu maiszta!....
Ir suSzauke' pikto dvasia 

visus juoduosius angelus, sto- 
vinezius po Sutvertojo kaires 
ir užkamandavoio in muszi su 
Dievu.

Tada iszkylo baisi kare dan- 
guje.
nuota kariuomene vede 
angelas Mykolas, isz antros-gi 
— velnias Liucipieris. Dangus 
pirma karta, tarsi nuo perkū
nijos, sudrėbėjo iszkilus pir
mai karei
Smarkiai kariavo Szviesvbe su 
Tamsybe, dvi didžios 
susikovė tarp savos, ju karve
džiai puolė ant vienas kito su 
kalavijais, isz kuriu muszan- 
tis biro kibirksztys, nuo ko vi
same danguje, tarsi, žaibai žąi 
bavo, o nuo žvangėjimo drebė
jo visa žemo, net Adomas su 
Jieva, nuogi minksztose žolėse 
gulėdami, pradėjo gaseziotis.

galybes

Muszosi ilgai. Pergalėjimas 
svyravo tai in viena, tai in an
tra puse.....

Arkangelas Mykolas, maty
damas, kad prieszo' nebenu
veiks, smarkiai suszuko:

— Visagalis Dieve! Pagel
bėk, nepergalesiu neprietelio.

Dievas sau ramiai ant sosto 
sėdėdamas ir in kruvina muszi 
žiūrėdamas atsake:

— Kirsk kalaviju kryžia-
vai!

Kaip tik arkangelas Myko
las taip padarė, tuo paliko per 
kirsti Liucipieriaus sparnai ir 
nu k ryto, o jis pats nugarmėjo 
isz dangaus augsztybiu in pra 
gara su visa savo prakeikta 
kariuomene.

Augsztybesc, tarp spinduliu 
ir tekan- 

czios saules, žibėjo Sntverto- 
Dangaus ir žemes;
Juo alsavo pergalėtojai au

gamu bei 
tos dienos 
vieszpata- 

diena buvo 
viražui, o na kum — apaezioj....

Taip, pagal Sutvertojo valia, 
taip yra

auszrqpf

savo

Žvaigždžiu 
žibėjo

jas 
sn 
gėlai ir gėrėjosi džinu 
ramybe?, nes 
szviesybe
vo ant tanu

zui,

nuo 
visuomet 
ybes: 

o naktis -

i ^iį.

draugo

III.
Apreiflzkimos.

• Kada atėjo IHevfl paskirta
sis laikas, tada žmones pasken 
do nuodėmėse, pradėjo dejuoti 
ir szauktis prie Dievo, melsda
mi iszganymo, tada Dievas 
Mergaite lelija nusiuntė an( že 
mes, kad iszpildyti savo pr i ža
dėjimą, padaryta rojuje, ' fili 
yra, atpirkti žmones i^z prh-
garo gelmių, isz nasrų velnio.

Tada Dovydo giminei pra
žydo baltoji lelija — Dievo nu
mylėtoji Mergaite, kuriai 
gėlas apreiszko apie pagimdy
mą Atpirkėjo, Dievo Sunans

Ji tai iszgir

an-

galva 1

r

Pa-

f

Vidurnaktyje, taip apie ant> 
ra valanda, neapsakoma szvio- 
sa aplink bakūžėlė staiga isz 
miego pabudino kalvį,
žvelgo jįs in kiemą ir pamato 
noaygsztai, tigs paozia bakūžė
le pnlkia žibančia • žvaigžde. 
Daugybe angelu su a tikėtojais 

jSparnaią plėėnodarnĮ ir1 sukda
miesi in rata apio sziaudini ba
ku žoles stogą, linksmai giedojo 
ir skolbo apie užgimimą Dievo 
Sunans, isz kurio bus: 
Dievui ant augsztybiu! 
ros szirdios žiVionems 
ant žemos!”...

Prastuolis kalvis isz 
pamatęs persigando, bet tuo- 
jaus supratęs, kame dalykas,

(birbė 
O gc- 

ramybe

l<4

, .''’■į. ,į .......  . !■ . ■ ........... M. ... .................

tvartelyjo davė Dievui prie
glauda, buo apdovanotas ste
buklu. Jis turėjo gera, tik ne
sveika dukterį’, gimusia be 
ranku; sunkus buvo jos gyve- 

Nelaitninga mergaitenimns.
patylomis insiniaiszo in buri

■ ■..rrT  ----------- 4n—  -   ‘ —I — .  —.................... . ......... .

JEIGU VOKIECZIAI NEPASIRASZYS TAI ISZ NAUJO KUR BUNA?
Alano broliai Maika ir Alek

sandra Kersziai paeina isz Vil
niaus Redybos, Traku apskr

GAUS IN KAILI.
Idtpbu *

>rttoing<
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FRANKfVRl^

<- - - *f
Valkininku para., 5 metai at
gal gyveno Philadelphia.’Pra- 
szau atsiszaukt aid adreso. ’ •

(to 101) 
Anna Piluvienc,

Bqx 36 Lyon Mountain, X. Y.

angelu ir garbinaneziu Jozu 
piemenėlių to kartu’ su jais gar
bino Kristn; jos žydros akys 
gailestingai žiurėjo in Jezu ir 
stebėjosi nedrąsiai su didžiu 
nusižeminimu. ' 
šioji Pana žarija pamato 
laimingąja ir maloniu balsu 
pratardama paklauso:

— Morgniczinkc, 
man isz ėdžiu kudykoli!

Mergaites akyse pasirodo 
aszaros; priėję areziaus 
liu ir labai liūdnu balsu atsilie 
pe:— Kaip asz paduosiu, 

|yn_franku neturiu?
— Na-gi pamėgink, 

vargszinke, — ragino Dievo 
Motina.

Mergaite

Szvencziau-
ne-

c:

[toj

syk ta v pad nok
n r»A

£

Pajieszkau Juozą ir Povilą 
Tamoszaiežius, paeiną isz Kau
no gub., Baseinu . apskr., Ne- 

Turiu svar-

rankas savo laužydamas, 
iszmetinejo:

— Gerinus asz sn žmona ir 
vaikais bueziau atsigulęs tvar
te, o Tau, Dievo Motina, 1,.. 
cziau leidos grinezioje in savo 
lova atsigulti, kad bueziau ži
nojęs, kas tu tokia! A, kad bu 
cziau žinojęs, tai bueziau visai 
kitaip padaręs!... .

Tvartolyj mažas, k a tik 
girnos Jėzus dreba

Motina isz savo nuo gal- 
. vos skepetos padaro vystyklus, 

Adomo; tas Iszgnnyto.jas suvysto mažutėli, paguldo in

skamban-

sau ode-

r
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antroji

bei Iszganytojo. 
dus, su nusižeminimu, 
žemyn nuleidus, pasakė:

— Sztai asz tarnaite Dievo 
tegul stojasi pagal žodi tavo!...

Ir stojosi pagal žodi Viesz- 
paties. Tegul bus pagarbintas 
Jo Vardas!....

Nekaltoji Marija,
J ieva, atėjo ant žemes panai
kinti nuodėmė, papildyta pir
mosios Jievos; atėjo iszrautt 
su szaknimis piktybe, 
jusiu žmonijos szirdyse ir 
gimdyti Dievo Sunu, Atpirkę-[ 
ja vargstanezios gimines žmo
gaus . 
prikels isz numirusiu duszias ledples, sziciuJin pridengia ir 
ir isz naujo parodys kelia inj 
per puikybe pra žudyta j i i 
kurio per velnio-žalczio pagun 
dyma neteko musu pirmieji tė
vai — Adomas su Jieva.

insikore
pa-

I ežio.

so vo■ ,• i migdydama, 
rojų, ežiu balsu dainuoja:

iv.
Bakūžėlėje. Nakvyne pas kalvi 
Jėzaus užgimimas. Stebuklas 

nrie edeliu. 
M

Vaiksztinedama szveneziau ■ 
šioji Pana Marija po svietą, už 
ėjo karta pas prastuoli kalvi 
in suklypusia, po sziaudiniu 
stogu, bakūžėlė, kuri buvo per! 
tverta: viename gale kalvis su 
savo žmona ir vaikais gyveno, 
kitame gale stovėjo 
tarp kuriu pirmąją 
eme jautis ir asilas, 
bakūžėlėje szvenczihusioji Pa
na Marija praszesi in nakvyne 
nes jau keliose vietose pra

po

gyvuliai, 
vieta už-

Toje tai

kad J

mano

uz-
nuo szal-

Liule, liulo Jezuseli, 
Mano brangu kudykoli;
Cziuczia mylimiausia, 
Jezusa szveneziausia!...

Nepriima Pana Marija patar
navimo angelu, hors ant vieno 
jos rankos pamojimo ar parei- 

lauke 30 
bet pati, 

, dar
buojasi ir trasia apie savo liu
dyki, nes kudykio auginime ne 
joks angelas nebeužstos moti-į 
uos.

Gandas apie Dievo 
Jėzaus užgimimą 
šiai skrenda pas betų rėžius, 
gananezius pamiszkyje banda

• "■ • <«* ,. 1 W a '* *

kalavinio danguje 
tu kstauez i u an gėlu, 
kaipo tikriausia motina

Sunaus 
pirmucziau-

piemenei ins, angelu giesme ža
dirta juos isz miego ir szaukia 
pirmutinius pasveikinti naujai 

„ . i .j • i . . i gimusi Kristų, gulinti irszant neleido, o įau baigė tem- ?. . , . •.į ’kianti odelese ant szieno di
džiausiame skurde, nors visas 
pasaulis Jam, kaipo Sutverto- 
jui, priguli. .

Su giedojimais 
lopszine daina Dievo Motinos 
Panos Marijos, maiszosi balsai 
ir giesmes piemenėlių, birbina 
ir žaidžia jie dūdelėmis, lead 
palinksminti ka tik užgimusi 
dangaus ir žemes Karalių, Die 
va-kudykeli. Geros ju szirdys 
atncsze jam nors mažas dovane 
les, duoda ir meldžia priimti, o 

Jėzus, 
isz edeliu

PanaSzunes, pamate Szv.
Marija ateinant isztolo, nei no 
amtelėjo, bet suklaupė ant ke
liu, nes pažino Pana Marija isz 
dangaus. Jai inejus in bakū
žėlė, prastuolis kalvis teisinosi 
buk mažai vietos ir szalta jo 
grinteleje ir nenorėjo
kyti priimti, nes nežinojo ko
kia viesznia jo bakūžėlė aplan- 

, nes 
pusantro

atsi ša

ko, o ir vietos maža buvo 
jis pats su žmona ir 
tuzino vaiku vos tik sutilpo ne
didžioje grinteleje.

Dievo Motina praszesi i r pra 
szesi in nakvyne, sake: “iszsi- 
teksim, kur asz dabar naktyje 
tokiame szaltyje pasidėsiu

Galiaus suminksztejo kieta 
kalvio szirdis ir jis pasakė:

— Kad taip labai nori, ma
no mieloji, pas mane pernakvo
ti, tai eik in tvarto, ten yra pa
kaktinai szieno ir tarpe gyvu
liu nebus taip szalta, tai ten 
sau ramiai ir pernakvosi, o 
grinezioj, matai pati, kad nėra 
kur.

Padekavojo Szv. Pana Mari
ja kalviui už gera szrdi ir,

> 
,»

, ne 
vakarienes nevalgius, nes nie
kas nedave, nepasiūlo, atsigulė 
ant szieno miegoti.

su kurion I ‘'VV 

mr y, z

/X

szveu-

ver-

angelu, su

žiūrėdamas
dėkingai

lai-

gražusis 
meiliai 
juokiasi ir isztiesia prie ju sa
vo mažas rankeles, tarsi, 
mindamas juos.

Szvencziausiojt Motinėlė, už 
siemusi triasu apie save ir 
apie savo kudykoli. Vargingas 
neturtingo kalvio tvartelis pil
nas dangiszkos szviesos, Jcuris 
maloniai ragina prie linksmy
bes piomenelius, atvykusius 
pas Atari jos Sunu su pasveiki
nimu bei pagarbinimu.

Linksma, labai linksma bu
vo prie tu odeliu, kur gulėjo 
kudykis Jėzus, Jo užgimimas, 
tartum amžina szviesa, 'geru
mu ir meile apipylė visa žeme.

Vargszas kalvis, kuris savo
- Į . .. - - ■ V - . . . --------------------- ---------------------- - ------------------I - . 4 1

tapo padaryta tada, 
sziandien, taip bus per amžius. 
Dievas su szventaisiais puikia
me danguje, o velniai su pra
keiktaisiais —

L-Jkidt •' -■dill*:''

TRANSVAAL
Dvideezimte metu adgal m?to 189!) Ajiglikai likos sumusz

ii Jjfcur randasi viena® isz Baniu?

‘ ' 11' t . '. < • ■ ■ • 1 ■ . ■ K

sujudėjo, prisi
glaudė prie edeliu ir.... nepasi
juto, kaip iszaugo jai sveikos 
ir stiprios rankos, 
paėmė mažiulei! Jezu, lengvuti
kai pūkeli, ir padavė 
cziausiai Panai Marijai, Dieve 
Motinai. Mergaites szirdis d 
džiai apsidžiaugo ir ta mergai 
to pradėjo isz džiaugsmo 
kom po orą majuoti, 
juoktis, szokinoti, nubėgo to 
vui ir motinai pasjrode links
mai szukaudama:

— Asz jau 
Saukas turiu, galiu 
viską, kas reikia daryti, kai ii

Asz esu svei-
i , *

(Tolinus Bus.)
...L. .1^^ ......... ....................................................... ...
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Asz misi imi,

BALTRUVIENE.
'll

Ka asz jums moteriukes pa- 
r. ^ sakysiu, 
jog dąvadnos 

nesupiktosiu,
Jeigu teisybia pasakysiu, 

Ir truputi pakol ošiu.
Nulapsėjati atif atlaidų,

In viena apigarda kur daug 
Lietuviu, 

Ifez Įnik inejau in bažnyczia 
Kad kur atsisėsti geleezia.

Ir gerai padariau, 
Jog isz laiko inejau, 

Ba tiek žmonių priėjo, 
Net didesne dalis stovėjo.

Apie mane apsėdo, misos ir 
misiukes, 

Storos, laibos ir senos bobu- 
. bes,t • v ' • IAnt kožnos szilkai sznabždejo,

>

J

I I

makszcziu para, 
bu reikalą, praszau atsiszaukt 
ant adreso. (to 101)

M. Tamoszaitis, 
201 N. 4th St.

Duquesne, Pa.

Mano sesuo Magde Į^iutkevi- ’ 
;ziene po tėvais Simnnaiczjute, 
oaeina isz Suvalkų gub., Vilka- 
ziszkio pav., Alvito gmino., 
Kumecziu kaimo., apie 30 me- 
:u kaip gyveno ,Anglijoi South 

Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszankt ant adreso, 

(to 100) 
Kastancija Markeviczięne, 

315 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

Alvito gmino
1

Bank.

7STUTTGARy z
m v.’ ’ p. —

Mano brolis Balnis 
zaitis, 10 metu atgal gyveno

i»uc\ 
i

Janu
VMcbui 
\ i \

eke"fre NCH HAVE
r--------------------- . .
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k Aahanov Citv, Paskiau iszva- 
iiavo in West Virginia. 
;zau atsszaiukt ant adreso.

(to 101)
Juozas Sakalauckas, 

821 E. Pine St.

H£CI
>4»J
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ROUTES AVAILABLE FOR AT TACKINGjjERFiamy IF BERLIN BALKS~’
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Jeigu vokieeziai nepasiraszys ant naujo protokulo tai al 
lijontai yra pasirengia ejti tiesiog in Berlina.
tai yra užeini a. rubežiu nuo Szvaicari jos lyg Ilolandijos; Bel 
gai stovi prie Crefeldo, Anglikai nuo Cologne lyg Bonn; Anu 

xtoblonzo; Prancūzai Alzacijoj. Vokiecziams dm

Pra-

ar-M

Dabar allijen
Mahanoy City, Pa.

rikonai h
ta trumpa laika ant pasiraszymo, o jeigu atsisakys tai vėl; 
gaus iu kaili, bet tuom kart smarkiau ne kaip laike karos.

O* '

Nes kas isz to. kad baisoj 
smirdėjo.

Kopostis žino, koks pokas, 
Ir kokis ledokas;

Lyg' ntgy^tis aline, 
Ar garborine.

Lyg bjaurum preskunu.
Ar kokiu szlapgariu.
Paskui dtisipratau, 
0 vo ir gerai žinau, 

Bobų apsiojima, 
Ij’ juju szvarunui.

Ir teip:
Ant virszaus szilkai,
Po ąpaczia skarmalai, 

Andarokas krajavas apatinis, 
Vilnonis ar pakulinis, 

O jeigu da marszkinius turi
Tai ne skalbti, ba nieks no 

žiuri, 
Panczakas rotai katra turi. 
Ogi kam, bene kas ant dwjw 

žiuri ?

5

>

O czeverikai
Suvis niekai, 
Iszsleivuoti,

■ Ne pucuoti, 
Bo knypkeliu
Be szniureliu.

Tai Szirdeles del to teip smirdi.
Jog net suyma szirdi, 

Jeigu prie tokios smirdeles, 
Atsisėstu szvarios leides.
Ar mielinate ilgai sėdėtu,

Tuo jaus pabėgtu.
Koks ponas, 
Toks kromas.

Moterėlė davadna,
Nesideš szilku'kas diena nie

. kada
Ant. bile skarmalu, 

Apibrizgusiu cvankalu.
Davadna motore ne bezdžioi 

kaus,
Szilku ant saves no kraus, 
.Jeigu szVarins apatinius dr 

bužius turės, 
! Tai ir prasta szlobe užsidės.

Tegul moterc ant veido bus 
negraži, 

Bile būda ir szirdi gražia turi, 
O kas isZ gražios, 

Jeigu natures doros?
Kas isz tu szilkiniu pavedu, 
Tai tik muilinimas akiu.

•’ Kuna savo numazgokite.
Apatinius skarmalus iszskal 

kite, 
Tada nesmirdesite, 

Kad ir szilku nesidosite. 
Kuna tankei mazgokite, 
Galva kasdien szukuokite, 
O tada busite sztant mote

raites, 
Ir linksmos kaip stirnaites.

----*----- Įp------------------
Non^iulrszkito knd dabar “SAULES* 

prcnnmcratB yra $3.00 nnt viso meto 
o $1.50 ant puses meta

II
II

1I

2

u

Mano pus-brolei Juozas Pu
ds ir Jonas Skerbulis, gyvenu
siu Plymouth; taipgi Ipolitas 
Alkis gyvenusio W. Virginia. 
Jeigu kas apie juos žino, tegul 
nranesza ant adreso.

Simon Duda,
Box 105 Bulger Pa

(to 101.

AKT PARDAVIMO.

la rma, 17Puiki larma,17 akicriu, arti 
Ashlando bravoro, viena mile 
in Ashlando miesto.

2 arklei, i
2 kiaules, 150 

medžiu, geras

Geri bu- 
suvirsz 125 

vaisingu 
Par

uduos pigęi. (to Dec. 12) 
Wm. Winkel,

Ashl^f.d, Pu.

dinkai.
viszhi.

vanduo.

R. F. D. No. 1

A. O. NOVAKAVSKAS
ADVOKATAS 

Kampos Main Ir Centre SL 
SHENANDOAH, PA.

A mutura Patvirtinta per 
l’eniisylvanijos Valstija.

Parduoda Szlpkortes In visas dalis 
svieto. Teipgl siunezia piningus. 
Apie prekes ir Lt. krelpkJtes ant 
szlto adreso:

JOHN GOTO,
227 W. Centre SL Mahanoy City, Pa
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Žinios Vietines
r L Szaltas oras.

Tik 8 dienos lyg Kalėdų.
*— O 15 dienu lyg Nauju 

Metu.

k—*

b

■■

!l 1

•I

V z1

%

•—» Suvirszum 300 saliunin- 
kai padavė aplikacijas ant lais 
nu, turėdami vilti, jog blaivy
bių bus atszaukta.

— Geležinkeliu kompanijos 
sugrąžys visus trukius kokius 
buvo sulaikė, nes anglekasiu 
straikas pasibaigė ir anglių ve 
la bus užtektinai 
trukiu.

— Praeita Petnvczia, Kolsol 
kasikloje per eksplozija gazoj 
likos apdeginti Antanas Radę- 
viezius nuo. AV. South St. ir į 
Povilas Sanavaitis nuo \V. Ma- 
hanoy St. Abudu vyrai gydosi 
pamie.

— Niekas nepažinojo 
lo Naujokaiczio kada ėjo 

ana diena, nes iszrode j 
kaip milijonierius. Gal užklau-l 
site del ko!
gu dabina, o reikė žinot,

ežia

I

* w

Ltl

■

g®'

Į?

4. J
į

5' ■

i*.' 

d;

nes

ant varinio

Miko-1 
ulv-

nes

Ba drapanos žmoi 
kad i 

Mikola pirko siutą pas V. Rynj 
kevicziii, kuris pasiutas pagalį 
naujausia mada ir parduoda pi J 
giau ne kaip kitur 
ojkite o patys

— Tcmykite:

gu usi t o. l ’ž- 
porsit i k ri nsi t o.

Tik Utar- 
ninke Dec. 16-ta parduosiu nu į 
žeminta preke Szolderius po 
21c. svaras. Pork Czaps 32c. j 
svaras. P. J. Kubertaviczia 
600 W. Pine St.

visokius daiktus i 
dideliam sztore 

pas O’Connors, 100 \V. Centre 
St., (to 100)

— Puikiausias pasirinkimas 
Kalėdų dovanu pas O’Connors 
JOO W. Centro St. - 2(t.

idabrinu ir auk
sinu daigtu, laikrodėliu, žiedui 
ir t.t. goriausia 
pas Goo. Miller. 113 W, Centn 
St.

Szolderius 
Pork Czaps J I

— Pirkite 
mil. Kaledu

— Visokiu

gausite pirkt i!I
(Xmsį

— Parsiduoda Įtianas geram 
Atsiszaukite 

ofisą.
padėjimo. 
“Saules 
pirkti.
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JIS VISUOMET LAIMEJA.
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Taupumas vol laimoja.
Taupumas visuomet laimoja.. T

mo gyvenimo bėgyje, galima tik gauti, nuolat besilavinant kaip taupytojas kad yra 
Nuolatinis taupymas yra geriausis lavinimas,-kuris užtikrins pasekminga laimejima gyvo

00

Horaic-Toddlor — one ©P tna

J Daugybe žminiu
S • » .

Pirkite Geriausi
ft t IPrasto geležies ar enamelavoti jCANOPY FAIR

ir
REAL APOLLO
Kukninei Peczei

yra tai geriausi padirbti peczei. į 

Kiekvienas peczius padirbtas j 
isz lauko ir vidurije atsargei j 
lyg juso laikrodėlis. Geriausias 
darbas — gvarantyti kėpikai, 
puikiausias peczius kuri kožna 
rnotere gali save name turėti. I

Kiekvienas peezius padirVtas 
............................................ .!

I 
If

atlanko?
musu nau ja sžtora ir labai J j

‘ „ i pamate toki į*' 
pasirinkimą visokiu * | j

J h ♦

u
nusistebėjo 

idideli ------ .—
nuiku daigtu del Kaledu.Ji!

I« Jeigui

pamate

—v>—. — ---- -
patis da nebuvote >

; g saitam sztore tai ateikite o* Į Į 
' i? pripažinsite kad czionais į i Į

randasi didžiausias pasirin-jį 
iji mas tavoro miestu. Ljj, V,*. VA V v I

Privalote visokius pirkinusj Į
•)'

^atlikti ko ankszcziausiai nes?;I
I 1--_ SI— Jf 1 I

t' įi po tam negausite to ka reika- 
Tavoras sykis isz-jJ 

parduotas negalima jo vel’tf

i 
5!i«iaujate.

; ^nnrHnntf __ ____
lį teip greit gauti.. Iszdirbejei| 

, • a -y*’ - - į

Kad musu sztoras ir& 
ft buvo pripildytas visokiais ij 

daigiais bet jau nekurie dai- j 
ggtai yra iszparduoti. Bet? 

vaikams zobovos ne yra tai į ft..;__ i— '_____________ i;__ 1
ft

fcir pardavė jei jo daugiaus ne į 
r 
ex turi.

visokiais

i

I♦ »♦I
1

* Bet?.8

Greitumą ir isztesejima, kurie priveda prie pasiseki- 
, darės.

ft vienatini daigtai ka galima $ 
Įj musu sztore gauti, turime vi- 
ft šokiu reikalingu ir naudingu į 
fedaigtu, ' kaipo tai: visokiu? 
į raszomu daigtu, maszinukiu ?’ 
jį fotografijas traukti, krepszu,^ 
& valizų, tolierku, stiklinu ir

i

nimo bandymuose.
Geriausioje sveikatoje” po venodo taupume lavinimo, taupumas pralenkė“I

jingiansius konkurenl us,
ir pasitikėjimu.
dar neprasidėjus.

Ir sziandiena taupumas
vienytu Valstijų Valdžios ir teikiantis taupytojui

Taupum

pjivo- 
gaszluma, biednuma ir nepasisekiin:t ir pasiekia laime su viltimi 

užtikrintas lenkt vnenisi s yni tikras laimėtojas, jo pasisekimas

atliekamu taupymui pinigu butu.
. in

Galima pigeiiga. Atmink, kad nei vienas
(tf. ! daktaras ncgydls ligos, kuri gali būti

i 
f I Atmink, kad nei geras

yra apsjuoses su Karos Taupymo Ženkleliais, remiamas Sii- 
i saugu kapitalo iudejimar> ) ne’ziuriant kiek

šokiu reikalingu ir naudingu 
ftdaigtu, ' r -;-

lį fotografijas traukti, krepszu 
j- valizų, tolierku, stiklinu ir 
į sidabrinu daigtu, skurinu f 
J daigtu, cletrikinu prietaisu, V 

I į visokiu d-------  I—-I-:- 4.;i. f

Jį o patis pamatysite.
A _______ _____________W ouw i »wn|r im ir r r—ritw ~ t-1. -r~   J 'r~—w mm fni^ii — b i m» h i<w—i»*»'

|H. J. Heiser & Co.
17 E. Centre St.
ahanoy City, Pa. Į

ę sidabrinu daigtu,

dovanu kokiu tikį

A

(K I £

4

Tik keletą savaieziu lig Kalėdų; rn| iSZ(ir|U.
I

Aplaikeme daugybe visokiu; 
materijolu del iszsiuvinejimo, I 
skepetaieziu, krppsziu ir kito-

i vėžiu, tinkamai ir atsargiai jos nelsz- 
tjrcs... Būtinai reikalauk, kad Jis gc-

W. TRASKAUSKAŠ
LlET( VLSZKAS GRAUORH S.

mieste galima rasti. Ateikite | 
v 
s 
t 
i 
v 
*

*1
♦ i i i i i 4 I II I i i « i 

Gaunami teipgi visokiuose ko-1 
loruose—žalio, gelsvio juodo, j 
melino, visi enamelavoti. j

Ppemnos Prekes. I
_____________________________ i

MOUNTAIN OAK 
ir

VALE OAK
(Hiterei)

i

GUINAN
** * —» — * ■*» —■ «*■ «— »«■>» w* **■ — ■—> «—■ <im> «■» «* «■» <» — «a» w» i— i— ii

MAHANOY CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.

N AUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monq Ir visokių paslapčių kny- 
. __ >

ir išguldė iŠ svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia menų 
knygų, burių ir dclnažinyslts FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co’ 
liiiN, 4M muJaniu. Pooiero.<; viriais .

. ... 3^)0
IN«TRU<C' JONU

f$a. leipui praktiška C. C. St. Germain Dclnxz»nystė, su paveikslėliais. Surinko

knyxa. burių ir dclnažinystės FOKTUNE-TELLING mokslų. Formalau 6x9 
linn, 4I4 puslapių. Popieros viriais.......
GrAŽiuose audimo apdaruose ...................

toki

Pilna KalaoC KazyRv šrŠiO« šriMOS SU PAVEIKS i£uai 3 m

tik 
kad 

tūkstančiai

Kniczhi Vėžys.
Tai yra viena isz vėžio rusziu, 

rioje yra daugiausiai vilties, kad ligo
nis gali pasveikti, dėlto kad anksti j.' 
.____ . ___ _ _____ ,_______ re

niu Visokiu gatllllku ir kolonu. Iczian liga isz tos vietos platinas grel- 
i tai ir labai svarbu, nelaukti ilgai su 
į gydymu. Abclnai imant, vėžys tuo 
' laiku, kuomet jis yra
ant krūties bilc kokis gūželis reika- 

; lauja greito ir atsargaus gydymo, ir 
Lietu- ant krūties bilc kokis gūželis rcika- 

Hoio lauJa greito ir atsargaus gydymo. 
. . . * i Nors daugelis gazelių nėra vėžiu, bet

musu Kalėdini tavom, kuris at {kiekvienas isz ju gali pavirsti ln vėžio 
siženklina nuo kitu tavom ko 
kie randasi sztorosia.

gausite naujausio ir |UU- Į nežiūrant kokio amžiaus moteris butu 
kiaušio iszdirbimo jokiu, szilki turi būti, nieko nelaukiant, 
iriu paneziaku, apatiniu drapa- 1• ... ! ilgiau kai menesi, turi būti iszimti.
nu parasomkil, jursztiliiu, Operacija, iszlmant mažus gūželius, 
inasznoliu ir kitokiu dalvku yra palyginamai mažomis ir mažai ar

k u i?
h

&Sic.
r t į

LfETUVlSZkAS
k* •> 1 • i /'• *£ *1 D13 £><111 )(tSvt!ln.U, UvllU K<L(1 ilUKSUl

1U puiku daigtu. Gausite ' d" j pažinti yra, palyginamai, nesunku. 7

J. Refowicli, 129 \V. Outre St.

SHENANDOAH, PA.
Abclnai imant, vėžys 

iszgydomas, ir

— Praneszu visiems 
viams idant noužmirsztn

ne

ir kitokiu

liga. Tie, kurie apslreiszkia pas mo- 
i*as ma-itcr*3 senoanC8> ne8 30 metu, ypatingai 

ir pui- yra svarbus. Visokie guzai krūtyje,

, nusima|
! nanezio chirurgo isztlrti, ir Jei jie esti 
' ilgiau kai menesi,

tinkamųjų padovanojimui ant ba viHai J°kl° kun0 subjauriąimo ne-
Kalėdų. Meldžiu pas savo palieka, jei jis yra paprastas gūželis. 

Isz kitos puses užvilkimas operacijos
tautiete atsilankyti o su jumis reinzkia, Jog vėliaus reikės daryti di- 

M rs. S. J. Ir sunkia operacija, kuomet pri-
.Mockaitiene, 224 S. Main uli.,
skersai naczto.

apsieis žmoniszkai

VĖŽIO LIGA.

Released by the foreign Language 
Governmental Information Sen ice 

Bureau of Community Service 
Inc.,

121 East 2S-th Street, New York City

rvin/.nHi, vviamuo i vinu) uo,i y ll III

flnlo Ir ciinVifi nnornniln Viinnmt viri, 

niekia subjaurinti kuna ir gali privers 
** pr^c in^r^C8, Reikia atsiminti, kad 

(to D. -3.) kiekvienas guzas kuris yra laikomas 
iki tol, kad ji galima butu Isz sykio

I pažinti, kaipo vėžio jau yra tokiame į 

I stovyje, kad operacija turi būti dide
le, o jei nieko su Juo nedaromo, gali 
priversti prie mirties.

Vėžio liga pas lietu-
Netik tarp darbi-

(Pastaba:
vius ne naujiena.
ninku, bet ir tarp inteligentu mlrczlu 
yra nemaža atsitikę. ai-higienos 
rasztu. kaip nuo tos ilgos apsisaugoti 
Ir gydities beveik visai nėra.
noriame ta spraga užklsztl, suteikda
mi Amerikos Uetuvlszkiems laikrasz- 
czlams Suvienytu Valstijų Visuome
nes Sveikatos Biuro Užleisto veikalė
lio vertima. Veikalėlio vardas yra 

''pact8 Which Every Adult 
"Keep Well Series No 

JI galiama gauti raszant sziuo 
United States Public Health

nemaža atsitikę.

Veikalėlio

Reikia atsiminti, kad

Mes ir

Cancer” " 
Should Know 
t 
adresu: 
Service, Washington, D. C. ) 

Svarbesnieji Vėžio Ženklai.
Pavojlnglausls dalykas su vėžio li

ga yra tan, kad ji dažnai prasideda be 
Jei ve 

savo pradžioje tiek padarytu 
skausmo, klek padaro dantų skaudėji
mas austi skaudėjimas, žmones iszkar 
to pamatytu Ir užtlkro stengtus! Ji pra 
szallntl be jokio užvilkimo.

Teczlau prie vėžio skausmo 
palieptos palaimos) pradžioje

Taigi kiekvienas protinga 
žmogus turi žino!i dažniausiai apsi- 
reiszkianczius ženklus.
minti, tccziau, kad tie 
Huomet gali reikszti veži, 
pasirodžius reikia nieko nelaukti, 
kreiptu to gera gydytoja ar chirora-

• f

skaudėjimo Ir auga iszlengvo. 
žys savo pradžioje tiek

tai nėra

..A JL'

(tos 
papras- 

S
dažniausiai

Keikia atsi- 
ženklai nevi- 

bet jiems

PIRMUTINIŲ
MAHAN0Y CITY, PA,

Pasamdo
IRABORIUS 
aidoja kūnus numirusiu, 
uiomoblllus, riginus ir vežimus del 
ildotuviu, kriksztinlu. vesolliju, pasi- 

.ažinojimo ir lt. Krausto daigius ir tt.
Mnhnnoy City, Pn.520 W. Centre St.

SKAITYKITE “SAULE”

1*11 ASAUGA! VIhus lalszku.® o ir 
piningus in Iszlclstuve "Saule” reikė 
visados siusti aut nzito adreso: W. I>« 
BoczAowskl-Co. Muhiwioy City, Tiu

44Saule NAUJAS ISZRAIHMAS PLAUKAMS.
ui

('Daktaras Juozas J. Austrą į
C ''LIETUVIS į
0 BuvuhIs D a Id aras luiriuinenejv, i,
ii .... .  ...........i
4

GYDO VISOKIAS LIGAS
..

12 Ifg 2 popiet.
P Telefonas— Bell 359 R.

Dekavoje % milijono žmonių 
pulkus plaukus, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, II 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plan

Gvaranty.
Pasakykite kitoms rautoms.

Urs. Brundznš Cosmetics* 
Sta. W. Brooklyn, N. Y

UI. -  ■ į - Į| - -T - - - II III »*l 1 •

Visi Žinote kad 
burtininkui Amcri* 
k oje vadmami yra 
Fortune Tellers 
spėja Žmogui laimę 
i» ateitį su pagelba 
Kazyrų(Korių). Ar 

burtininkų
.npėjimat iš nukeltų 
Ka/yrų turi kokią 
vertę męi apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime, 
yra
žmonių, kurie pas 
tokius burtininkus 

f • “
hohką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAND 
m r i fYancurijoje, kuri su pagelba savo Kazyių visiems pėdavo ateitį, 
r an ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karsiiai ir 
kiek vienam Ji ateilįį^pėdavo. Po myriui viršminėtos burtininkė*. Jos Kazy ros 
pateko į svietą ir šiądien fdmi naudojasi tfandausi svieto burtininkai, ir kiekvie- 
nas, k imi jas turi, £a!i rti jomis įspėti ateitį taip feral, kaip ir burtininkai Šios 
Kazyros yra cu instrukcijomis, kaip jus vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kary-

lankosi įspėjimui savo xteties ar Jnimčs ir moka jiems tiž tai po kelis ir po ke:
1 j UUI UiHU Jlv MUVKJ • I I A ji Am* I VZ AXA’A Al i ™ IX

p r * J*Yanctuijoj€, k^ri su pagelba savo Kazyių visiem* įspėdavo ateitį.

kai:

i kite pas:

Informacijas dykai
Ilaszy-

n»s, lean jas turi, rtt jomis ateitj tilp feral, kaip ir burtininkai Šiol 
Kazyroayra cn instrukcijomis, kaip jns vartoti ir kaip ateitį jAptti. Šios Kary- 
ros yra geriausia Žaismė liuobame laike ir su jomi ne tik save, bet ir v imis kitus 
geriausiai nubovyti šeimynižkuo.ve ir draugiškuose susirinkimuase. šita piji a 
kaladŽ Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai...........................................  ,|.M

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO..
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.'9

Yszcziuus VcžyH.
Kita vieta kurioje dažnai vežyii ap- 

Hireiszkla pan moteris, yra yszczius. 
Seniau yszczius vėžys buvo skaito
mas už beveik nolszgydoma liga, bet 
dabar jis yra skaitomas tarp tu, ant 
kurios yra vilties iszgydyti dėlto kad . 
anksti galiama pažinti kai kurios tos 
ligos ženklus.
ma, Jo prasiszalinimas yra palygina
mai nepavojingas.
ris turi gerai būti apsipažlnus 
svarbiaisiais jos ligos ženklais. Nors 
tie ženklai nevlsuomct dar roiszkia vo 
žio liga, tccziau jie yra persergejlmu 
ir reikia, tuojaus kreiptis ln daktarą,

Kuomet anksti gydo-

Kiekviena moto- 
su

kad jis nieko nelaukiant ir tikrai vis
ką isztirtu. • . ' •

Pirmieji perspėjantis' ženklai, yra: 
(1) kiekviena permaina ilgumo Ir tan
kume mėnesiniu tekėjimu; (2) klok-'
viena tekėjimo budo, kuri skiriasi nuo 
tos, kuri yra ligonei
kiekvienas sugrįžimas kraujo tekėji
mu po amžiaus permainos; tai yra po 
to laiko, kuomet mėnesines buvo ap
sistojusios; (4) kiekvienas Kraujo pa
sirodymas po sužeidimui yszcziaus ji 
plaunant, ekzamlnuojant ir t.t. Tie vi
si ypatingai svarbus ženklai. Vande- 
niuoti ir mažai krauju sutepti lekeji- 

svarbus. Tiems 
be al

tu ženklu 
priežasties yra labai pavojinga, o lau
kimas ir atidėliojimas diena nuo die
nos gali privesti prie mirties.

(ToHaua Bus.)

paprasta: (5)

mai yra taippat labai 
Ženklams pasirodžius gydytis 
sargaus daktaro isztyrlmo

,!s, A ¥. «.>. ^,1 ,i.L
Ito,..'LiLlS,« ■ ./..it.*
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;!j I Naujas Lietuviszkas Graboriui

Kazis Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST.

‘ MAHAN0Y CITY, PĄ.

’Priima ligonius lig 10 valanda r^te..g
6 lig 9 vakaru ii *

i Telefonas—Bell 350 R. M
$113 E. Coal St. Shenandoah $

t

PRINCE ALBERT
BUS JŪSŲ
PYPKEI RUKALAS

pRIKCB ALBERT suteikią 
pypkės rūkytojams daugiau 

tabakinio smagumo, negu jiejie 
kada nors pažino. Tas taba
kas turi tokį puiky 'skonį ir

1

kvapsnį ir yra taip vėsus ir 
gaivinantis.
jį geriaus mėgsta už tai, kad 
jisai tini skirtingą kokybę.

Nežiūrint kiek Prince Albert 
tabako rūkysi liežuvio per
šėjimas ir gerklės išdžiūvimas 
tave neerzins. Peršulįs ir džio
vinimas yra prašalinti musų užpatentuotu 
procesu.
—Prince Albert yra toks geras ir užganė- 
dijantis.

z Gminumus raudonuoto kr^padiuose, ruudonoto bleSinSto Ir piinft 
1 

dauL'feliuosc randasi kempt’ drS^numoi palaikymui.
svnr > blakė* liuinldoruoua arba svaro stiklo humidoruosc, kuriu

I

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

Visos šalies vyrai

Už-tai-gi gali rūkyti ir džiaugtis

. Vi!

i
i Sztai Koki Prieteli Turite— ,

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

Į
I

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. w

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.

J Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
I

I

!

I

I

I

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

MAHAN0Y CITY, PA.
—DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Ryukewicz

T. G. Hoin'by . f* 1

D. M. Graham, Pre..
J. H. Gnrr&han, Attorney

P. C. Fenton

f

D. F. Guinan, Treaa.
A. Dauiacwict M. Uav ils.
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žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirm| 

t./ip ir dabar

H

SIUNČIA PINIGUS J LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigiį ir kiti| tinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Banki įcuiy j. uui»iiu.M i^iuiv

141 Washington Street, New York, N, Y.
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