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1 A

I ’astaromis 
gan daug 

savo
Rami. Kryžiaus
d i n i n Fondan. 
kolionijos 
“(plot;

j dar ir

ga ir nuo ju, L. Raud. K. Reni, 
reikalais, nieko negirdėti. Die
vulis žino,,-
Gal lauks, kol pas juos kas nors 
ateis ir pradės ju praszyti pri
sidėti prie veikimo ir gelbėji
mo Lietuvoje 
darban, 
bust i.

ka jos iszmiegos.

nelaiminguju
Broliai, laikas jau pa

L. R. KR. REM. KAMPELIS. 
Kalėdinis Fondas.

A

dviem sanvaite- 
liMuviu kolioni- 

h‘quotas”
Rėmėju Kale- 

K,a i kurios liet, 
prisiusdamos 

su kaupu,
ant tolinus

1 Fondan parinkt i atiku.
I

(broliai ir sesers, amerikiecziai 
lietin iai, turi jauslia szirdi ir 
ne< Inos
tems užmaryj vargti.

Seknnez.ios liet.
prisiimto savo “t|tiotas 
t ra n: Broliu
dvigubu L
N. Y., W i

Aield, N. J., I I I

savo 
pasižada 

Kalėdiniu 
Tai-gi

reikia tik džiaugtis, kad musu 
si'sers,

Pastaruoju laiku

.... $150.00

savo įnoriams bei sesu-

kolionijos
” Cen- 

su dideliu 
A msterdam,

. N. V., 
riinpii.
1‘stiK'ld, Mass. Bloom

K i ngs t on.

Gauti pinigai.
gauta pini

gai isz sekaneziu skyrių: 
Duryea, Pa. .
Fa St. Lou is, III.............
Cbieago ( Roseland) . . . 
Philadelphia, Pa............
Boyne City, Mich..........
Gary, Ind.........................
Trenton, N. J................
Shenandoah, Pa.............
Waukegan, III .............

*

11

32 METAS

FIELD MARSHAL VISCOUNT FRENCH.

4

1J
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prisi mile1 
. (’otin.. 
v

Pa., 
t 'h'velnnd, 

t uks tautine, 
kaupu

J., Lewiston, Me. 
Manchester,

i I lari ford, (‘->!iu 
t )hio

i Waterbury
I l*', Ii žabe t h,
! Raeine, W’is., 
Iii.
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žmogų
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SMITH'S
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LIGHT- 
HOUSE

I ii

3 
r

Ml

N.

lie-

Ltata, tatai -Ota ta.ta taw^^tatataPta^^ta-tata.-tatata^ta*- Wi—tatata- RPI.I , tatatata^
• ta-tata HMM) ta • —ta* iBtataltatata ■■* ■ ta*

Signolines stotis ant mariu del 
laivu, idant duoti jiems žinia 
kur randasi ir pavojingos 
vietos idant nesusimusztu 

ant uolu.

Isz Amerikos
♦ta* ■

Iszcmc szirdi ir vela indejo in' plt5zikai prir;SZ0
i stulpo, aplaistė gazolinu ir ( 

t‘zionaiti-! sudegino ant smert. i 
Oseela, .\)K. -- WL K. Han | 

|i)C!l HI 1BKB8
< O 
a\ o
. a p! a i-I y tax 

ant
(I

me
p" r m

kuna.
Xelir.t hnalia, 

nejp Ii ronbiitejo» 
S7.i>di^sMign, p!t«iaie 
oporacije aut Stopom 
Tasai 
tas isz ne!\

specialistai
> dcl^li’ia
t)

< >
X. /

I
?ric Isz Lietuviszku kaimeli]

128.30 
19.56 
10.00 

1.00 
41.35 
48.00 
23.00 

160.00
Nauji 1920 ženkleliai.

Sziomis dienomis bus iszsius 
ta kiekvienam L. R. K. R. sky
riui nauji 1920 metu ženkleliai. 
Kuriems truksiu ar kurie
gautu, lai atsiszaukia Centram 
o bus Įirisiusta.

Senuosius likusius ženklelius 
1919 melu, kiekvienas skyrius 
privalo sugražinti Centram 

Atskaitos.
Daugumas L. R. Kr. Rėmėju 

skyriu jau yra jirisiunte atskai 
tas, gi kiti dar ne.
szytumem tu, kurie dar lankia 
paraginimo, kad pasiskubintu 
ir prisiunstu savo 
skaitąs.

Visais
kreiptis pas:

J. Tumasonis, L. R. Kr. Sek 
456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Gauti Pinigai.
Gauti pinigai isz 

liet. kolioniju: 
Bronx, N. Y..........
Rockford. III........
Amsterdam, N. Y 
1 Brooklyn, N. Y. (13 s.) 
Westfield, Mass.............
Bloomfield, N. J...........
FJLworth, Pa.................
Rumford, Me.................
Kingston, Pa 
Waterbury, (‘oiiu.... 
I lartford, Conn. •....
(’levoland, Ohio.^.....
Newark', N. J...........
Flizabeth, N. J.........
Lewiston, Mi1...........
N. Fond I)u Iaie, W'is,... 
Philadelphia, Pa... ........

s

sekancziu

...... $1 OS,00
GENEROLAS FRENCH, VICE KARALIUS IRLANDIJOS, 

KURI AJRISZEI NORĖJO NUŽUDYT, BET JUJU 
UŽSIKEISEJIMAI NEPASISEKE.49.00

259.00
75.00

. 91.75
50.00

1.00
13.50

400.00
900.00

... 150.00
1000.00

. 200.00
200.00
100.00
102.00
100.00
150.00
200.00
200.00 siunti? žine per Stokholmą del

Reikia pastebėti, kad daugu-
L. R. Kr. R. skvrin

Tai-gi pra

reika la is
A

sk vriu at-

malonėkit

Į 
ta, jog Lenkije rado>i vidurij<‘• * • • • 1 baisiausiu musz.m, todm laivo 
priverstais apleist savo tevy- 
nia. |

— - Lenkai tomis dienomis pa 
ome
Podolski.
konstantinos.

LAISZKAS NOG
PREZIDENTO SMETONO.

Lietuvos Valstybes
I ’rezidentas

Kaunas, 1919 m.
1 riipkriczio men. 28 d.

Kam'eniee. Igeležinkeli
Proskurov, Staro

Lenkai nutarei 
užymti visas vieta-
Įier Diminkino armije ir kur da I 
neužėmė vietų bolsze\ i kai, kur 
dabar valkiojosi visokios 
dos razbaininku

'Amerikos Lietuviu Tautos 
l’arvbos Piiihthrnlctii

1 aotuviu(‘zionaiti-
iniestelis neijydelis ir lietu-

apleista.'- W'
(

priri-z.ta- prie -I ui 
kromo. per

gazolinu
K i o-

I

•zionaitinio! n,?
r 11

ISZ R0S1.J0S B. F. Mastauskiui.I .a k u'Zo. I, r<>m< • Iii 
]><) prie x 
p’e^z.i k II" 
ir ud'-oi nt a 
ma> teipgi >ude 

k i:.
I a 11 v i a 11 > i a

žmogelis bu\ 
žiu per

kulka >u>tojo ir buvo 
je mirt io". I )akta: ai 
jojo .--z i rd i. k u Iki!
ta apglobė ir >zirdi \ cla iii-iu ta

I kaip manoma- tai kMi
įja žadins- i'' tui’<‘s darb

I (•

per-zau
didi, I

pavoju
i-žemi ■

sir/m.-la \ ie-|

: r

X t ' ■ I pg 
l’oji aplin
t

< >
> m < it.
e.
v ra

ke|i>
tik

. \ le
ant ra 

t ruože amunicijos,
amunicijos

vo kur reikėjo.
Zakicz >ziandien >\eik-t;i ir 

jokio
>zirdie> ir už keliu dienu \ i-i>z
kai pa-veilm. Į

I

i marke >ziadi(Mi t uri

nernuoje mil
į.
i 4

tizgvvcn •
gerins

juodie-

randa-i 
Fabriku via tris 

geležies

< > 
karei dirbime

is/.di rbimo,

East Alton, UI.

viszkn szcimvnii
\ i'-na.
na
parakamu*
Po
sustojo, bet dabar aplaikius di- 

ii-jdeli užkalbinimą nog Denikino 
isz Rusijos, pradėjo, vela dirbti 

o ant kokios
A i t i czionais randa-

Raeine, \Vi
Worcester, Mass..
Manchester, N. II

Leninas nori susitaikint ir pri
žada nežudinti žmonių.

.Moskva. — IN czionais dae- 
jo telegramas, buk Liminas nu-

' Lit liu-'iiian National Council,
< 93 Fifteenth St., N. AY., 

•Į Wash ingi oi i, D. ('.

ban 
pabėgu.: in Lz

\ aisko, žadindami, 
gyx’onlojus. Per 

;e l 
tina tuosius pleszikus ir razbai 
įlinkus isznaikinti.

| tles/j In m i i
ir kankydami 
užėmimą t uju viol u, 1 wnkai I

<1

f Pamotos laiszka man raszyta 
j Spaliu 29 d. 1919

I Lapkriczio men. 23 d. 
i.iiiMi riinesiiiu iszsiunstas in

I nepojii, ateis tilo metu,

111., gavau 
Laivasaliejontu iszligas del susitaiki- 

Pagal taisos iszlygas, 
tai Leninas prižada alijentams 
Imti geru ir jog paliaus žudinti 
žmonis ir daugiau ne Ims tokiu 
liueiperum 
sziam laikui.

1 Jusii rum 
A mud vie-jei t arėjo papildyt 

kamino ta.
Prusiszka marke nupuolė lig 2c'..........

j vo užejas st ra i kas, botWaslii imtomis.

ju met u.
si miestas Altonas kur randasi

Czeverikai pabrangs 5 dolerius 
PirmsoJis

(’zeveriku Partlaveju Draugu 
ve>, J. J. Kalleiihrum, apgar-i

pakeli ' 
žiu del j 
vasara

( ineinnat i, ().

no. Imk Lz prieža>tie< 
mo milžini <zkai moku- 
sziauuziti, aleinanezia 
\ i>i uze\ t-i \ kai pabrang 
Įlenkiu doleriu t langių u.

darbininkai

u

i _Y
\eite?

A merikoni>zkais 
prusmzka• I h ie>z kar<‘

1 I
1 k; i

I Tu>i>zi<a i
(ik!

p 111 i ga i s | 
marki'

--ztavo visada apie 2 1 centus.!
Užmusztas ymtinesc.

I > 11 ga I ingi jauNew York 
v v ra i <

Sziiu I mn 
teip an 
labi (kantai 
kelti preke-

mmo.mas
ežia pinigus (’outran L. R. Kr. 
R. ar Tautos Fondo vardais ir 

pada- 
Praszvtumem, kad ateity-

lidele stiklo <IiHitlive, kur Im- |H(> bildu daug keblumu

užėmė maszinisht vielas, 
miszimo jokio ne buvo.

skobai
Su-! :

siun-
TELEGRAMAI.

ro.
! je visus money orderius ar eze-

kokiu buvo lyg 
Nežino ar ali- 

isz lygas

kada 
nei rusu, nei vokiecziu kariuo
menes Lietuvoje nebebus ir ta

lkiu budu jialiks liuesas kelias 
in Liepojm Tikimės ju už ko
kiu deszimties dienu atsikraty- 
t i per savo ginklą ii- per 
jimtu komisija, kuri ežia spau-

All-lrije.
’ditle- 

dirbtuviu, kur 
sudegė daug visokiu vagonu ir 
brangiu maszinu.

§ Chicago, — .T 
džio czionais buvo 9^2 perski-

Vied n i us,
Ugnis sunaikino czionai? 
le lokomotivu

kius raszytu ant vardo B. Vasz jentai priyms taisos 
Lenino, kuris geidže apsideng
ti aniolo rubais.
Raudonicje paėmė 60,000 kol- 
ezakiniu* miestas Krasnuo- 
jarska in Novoczerkeska.

K rasnojarskas 
Sibire, likos paymtas per bol- 
szevikus, kaipo ir gavosi in uo
lai via pirmas, antras ir tre- 
czias skyrius kolezakines arini- 
jos, kuriu daejna lyg 60 tuks- 
taneziu vyru ir visokiu karisz- 
ku mateli join.

Aliosiąs NovoczerkOsk teipgi 
likos paymtas po smarkiam mu 
sziui su Denikino vaisku.

Bokhara, svarbus miestas 
Azijoi, 200 myliu nog Afgamis- 
tavo likos užejtas per bolszovi- 

Krasnovodsk, prie Kas- 
pysku mariu likos teipgi už- 
ymtas per bolszevikus.
Nog kada bolszevikai pradėjo 

valdyt Rosijoj, tenais žuvo 
30 milijonu žmonių.

Tobolskas. — lu tris praėju
sius metus, nog kada bolsze
vikai paėmė Rosije po savo vai 
džia, tonais žuvo nog bado 
skerdimu 
ežiu apie trisdeszimts milijonu 

žuvo 
apie penki milijonai rusu o kad 
butu tureja atsakanezia ainuni- 
cije ir ginklus, tai tiek ne butu 
žuvia. \
20,000,000 isztremtuju Lenku, 

O 2,000,000 mirė laike kares.
Warszawa. — Suvirszum du 

milijonai civiliszku gyventoju 
Lenkijos mirė nog prasidėjimo 
kares o apie dvideszimts mili
jonu žmonių yra isztremtuju.

alli-ke vieži ules, o siaustu juos Cent 
ro sekretoriui J. Tumasoniui 
156 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nauji Ženkleliai.
Liet, Raud. Kryžiaus Rėmė

ju nauji 1920 m. ženkleliai jau 
gatavi ir juos tuojaus po Nau
ju Metu iszsiusime skyriams.

Sziomis dienomis taip-gi li
kosi nupirkta vilnų net 600 sva 
ru ir jias pasi u tįsime s 
mezgimui sveteriu.

reikalais

| Waukegan, Ill.
it ronins ana diena papildo sav- 

porpjaudamas
Kolos 

jisai ant 
pasvei

kęs ant trumpo laiko, bet vela 
užėjo sumiszimas, 
tris broliai.

du meta adgal ir 
gyvenimą beprueziu na- 
Antras brolis tris metai

I’elras I’e- Menesije 111 uo (|.^ja V()kiecziu vvriausvbe kad
— . - ’ ■ r

rimai poru, leurie nesutiko L‘I P | jJ(>tu\ms tuos
t ronins ana 
žadi nst a.
gerkit1 lyg kaului.
vaitos adgal sirgo

(ji kuogreieziausiai iszvestu isz 
...... i nepraszytus sve 

Tas drabužiu prikrau
tas laivas bus kiliai nemaža pa- 

s mo
ralinis pastiprinimas jos kovo
je del nepriklausomybes, 
musu visuomene pajus 
A mmi kos 
1 .ietuva kuo ir kiek 
Net rukus
k oje Lietuviu misijos, kuria 
siiLMrzia musu vvriausvbe. Pra 
szau palengvinti kelia jos dar
bui. T

sau 
san- 

su-

m vyrai dirbant Anu rican Li-| 
uoliniu t ‘o. fahriže,

i iiiiat ! ••
\ ra i l<;,<
’■ liloas

| mo likos smarkai
Augusta

ant
\ mt is idant

;>ztai apmokamas, jog į •
yra priver>t i pa- į11

t a voru idant Į A<*n i< • perant 
iszeil i unt >a\d. 
Ii>zki žmones >zian<lien yra ap
mokami mažiausia ir tiejei dau 
giaii>ia nukeneze 
]>ragy veninio, 
ko tos paežio 
mokė) į lygiai kaip ir kit i. 
Meksike žuvo daug žmonių nog 
paskutinio žemes drebejimo.

I hiskut i 
kokis i 

daugoliuosia daly.-ia 
žuvo arti du tuks- 

žmoni u.

bm pro I <*> iona

nes
()

\ argo
algos

už \ iska turi

Citv.

pieln laikei
<

i>z jiu drucziau>ia>.
Sadauekas 27. m.

I; i s i ž i n o t i Moskva. -
g i miszimo proto i r buvo

L ‘ ‘ ‘

saves.
§ Martins Ferry. < >.

ezms. r I.

Fe-!
senu-

Martins Ferrv. (>. Ame- 
m i v <i^ Hun i«iU(U iivniuA 

rican Sheet ant Tin plate kasi- s|,i,tjs Lietuvai ir dideli.
klosią kylo ekspliozije kurioje 
užgriuvo 19 darbininku bet vė
liaus visus ižg n’o.

§ Butler,
ymta 323 žmonis už platinimu 
bolszevizmo.
laikvta kurie buvo arsziausi.

J uju buvo 
Jaunesnis iszejo 

už-

pirmas,trenktas in 
Ralin>ka.

(SadaiH'ko pakauszi- truko i>zj 
ko mirė. Ralinskas likos 

Abudu \\rai 
gszczio.

1S5 svarus
1 199 svaru.

Gyvulis o ne žmogus tiktai 
panaszei padarytu.

Milwaukee, W’is.
vuliszko pasielgimo puoh*

ta votas.
;lIll (> petin au 

pasiIi- Į'v,‘n‘

a rož
ini vo 

Si'danckas 
o Ralinskas

!f

j isz proto k yriams Pa. ('zion su-
baigė
me.
adgal iszvažiavo ir niekas neži
nojo in kur per ka Petras labai 
tuom stisirtipino, jog isz to pa- 
paiko ir atėmė sau gyvaste.

visuomene
Lietuviai

s kreipk it es

metais

Isz. t u t ik 15 sii-

Mat 
kad 

gelbėja 
galėdami,

susilauksite Ameri- 
in i sijos,

Meksiko 
niam drebejime žemes 
atsibuvo 
Meloiko, 
tanezei žmonių. Alioto j 
Coiizllave kone visi namai sa

rin vo.

4 4

griuvo. Teocolo sugriuvo vi
sos kareiviu kazmares, kur din 

vbe kareiviu, nes dre- 
netiketinai ir 

Ba 
Port

g v 
de- 

vyniu metu mergaite Viola (‘ai 
nugabenta iii 

ligonbuti, kur daktarai po ap
žiūrėjimui mergaites nutarė, 
jog nog tojo bjauraus pasielgi
mo nciszliks gyva.

Mergaite

lahan, kuri likos

apsakė

A iika

sau
X’elionis buvo goru krikszezio- 
niu, paėjo isz
I ’anevežio
parapi.įos.
du kūdikiu kurio randasi dide
liam vargi*.

Kauno 
apsk riezio, 
Paliko motore

gubor., 
Biržų

ir

Lietu v.
Kryžiaus Rėmėju sky-

Visai
pas:

Su naujais 
Rami.
riai turės ])advigubiuti narius 
ir pritraukti savo tarpan visus 
Amerikos lietuvius ir lietuvai- 

gi nežino, kadNes kas

ATSAKYMAI.

Del keliolikos 
Gal jus

go daug; -----
liejimas atsiliko 
neturėjo laiko 
ranka žuvo 428 žmonių, 
Baranca del Agna- vanduo teip 
pakylu, jog užliejo visa miestą. 
Daug lavonu isztraukta isz ma
riu pakruszcziuosia Vera Kru
ze ir Raconda.

('aseomapeke
griuvo kurioje žuvo gana dide
lis skaitlis žmonių, daug narnu 
teipgi sugriuvo. Jalopoje mies- 
telije 22 žmonis žuvo o keli 
užimtai likos sužeista per puo- 

f lanczius inurus.

gelbėtis.

bažnycze

žuvo

su

i r
užmiesti kur

policijai, 
buk kokis tai vyras alėjas prie 
josios davė jiai saldumynu 
nuvedu jiaja in
papilde ant josios iszžagejima
ir lenais paliko pakol jiaja ne
surado praejnanti žmonis po 
keliu valandų.
palicije jieszko ir
suyms, nes 
jiems gana

Tojo gyvulio 
kaip 

mergaite 
aiszku 

kaip jisai iszrodo.

roi los 
davė 

apsakymu

Great Neck, N. J. — Žiema 
ezion gana lengva, žmonis dir
ba sziek tiek ir viskas nialszu. 
Lietuviu yra pusėtinas būrelis 
ir sutikime gyvenas J taU J- ItaA* /.

Scranton, Pa.— Du angleka- 
siai likos 
o deszimts uždarvti 
pliozije Bellevue 
Isz pradžia gandas 
Imk 150 vvru likos uždarvtais 
kasyk losią, per ka subėgo daug 
žmonių prie kasykla, o mote
rių ir vaiku riksmai buvo per- 
ymanti žmogaus szirdi. 
lėkusiai tame laike dirbo No. 1 
szafte rabuodami piliorius, kur 
likos uždegtas guzas nog kurio 
kylo ekspliozije.

— Household Outfitting Co. 
sztoras, Manliatten Opera

su-

pa voji ngai sužeisti 
per eks- 

kasv klosią. 
; pasklydo

ing-

Manliatten
House ir kiti namai likos 
naikyti per myne kuri kylo vi- 
durije miesto czionais 
iszncgza

les.
musu broliai Lietuvoje reika
lu tije pagelbos, kuri kai kartas 

Tai-gi vi
si darban ir spieskimes prie 
L. R. Kryžiaus Rėmėju. Meti
ne mokestis — vienas doleris.

Kai kurie skyriai veikia.
Brooklyno L. R. Kr. Rėmėju 

, kuris 
szia sanvaite eina visu smarku
mu, 
nūs, 
traukia
Pan. Szv. parapijos svetainėn. 
Kaip matyti, tai pasekmes bus 
neblogiausios.

Kitos liet, kolionijos ir-gi 
darbuojasi. Daugumas ju ren
gia forus ir kitokius budais rin 
ko aukas. Joms taip gi garbe 
pripuola už darba.

Bet ne visi dirba.
Kai kurios, ir tai dar neina-

skubiai reikalinga.
spies kinies

skyriai surengė Bazara

} Nors szaltis ir nemalo- 
bet noras szi bei ta laimėti 

žmones Apreiszkinio

k us.

o

tennis žuvo nog
priežas-ir k i tok i u

žmonių. La iki1! kares

IVOLU V/UV11U1S. BledCS AlUW^l, AI. veik Vlikk IlVAllik-
(inLSQP.QOOitr?*?*^^ dar ffiiei Priežastis tiek nelaimiu yra

viszt proezi u: 
visokiu 

kokia
savo

Ta misija pranesz Jums 
Įilacziai apie dabartini Lietu
vos padėjimu ir iszpasakos ko 
jai daugiausia trūksta. ( 

girdeli kadherbu.
Sau Ids

Labai malonu

nepažinstate 
ritsziu areliu ir kokius 
vieszpatyste naudoja ant 

žinokite tai, jog ant
randasi Amerikos Lietuviai, nežiureda 

. ... . — -. ~.

O l.. ..

* Saule 
nepripažinsta 

Valstijų ereli.
pana- 

sziai elgiasi kaip kudykis: jam 
visi nigerei yra juodi ir juos 

Teip ir jus 
visztinio proto pilozopai: jum 

vienokiai visi. 
♦ ......... .

Priesz Kalėdas, miesto 
line rieszutai kasztavo po $5,20 
už švara; radzinkos $3,4.5 sva- 

obuolei po $2,30 svaras; 
nuo $3,45 ir daugiau už

. * >“Saulds” antgalvio 
amerikoniszkas erelis, 
kios kitos tautos, nes ‘ 
kitokio erelio 
kai]) Silv.
kurie musu' tautieeziai

ne ko- nd partija,
4 *

A e

negali atskirti.

orelei isz rod o

ras; < 
žąsis
švara.

rr

Ber

Japonai iszdirba isz sziaudu 
plosezius 
lovas ir

maiszus, czeverikus
nog lietaus, stogus, 
daug kitokiu reikalingu daly-
ku. i„

remia Militarine 
Komisija, kurios tykslas suda
ryti Lietuvai pavyzdinga bri
gada Lietuvos 
Kariuomene Lietuvai 
stijuinti, nes tik sustiprėjo ga
lime reikalauti sau privalumu 
teisiu.

A ežiu Tamistai ir už

kariuomenei, 
reikia

Tams
tos praneszima, laikyta Ameri
kos Lietuviams, 
ekzempliori gavau vienu žygiu 
su Tamstos laiszku.

kurie viena

Didžiai Tamsta geibias 
(Pasiraszo)

A. Smetona.
Lietuvos Valstvbes

Prezidentas.

Originalui atsitinka.
K. Czesnuli.

•ii

LiiL A. L. T. Sekretorius.

i*

t t.
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RADIO SEHOEFC INSTAL.L.K.D
ok LIGHT HOUSE.

Signolines stotis ant mariu del 
laivu, idant duoti jiems žinia 
kur randasi ir pavojingos 
vietos idant nesusimusztu 

ant uolu.

n

■*4>

♦ f ? ► ?

TPAP

L. R. KR. REM. KAMPELIS.
Kalėdinis Fondas.

dviem sau va i te
mis gan daug lietuviu kolioni- 

savo
Raud. Kryžiaus Rėmėju Kale- 
linin Fondam

kolionijos
(plotas” su kaupu

I ’astaromis

ju al liko H i (plotas 1) L.

ga ir nuo ju, L. Raud. K. Rem. 
reikalais, nieko negirdėti. Die
vulis ž/mo^ ka jos iszmiegos. 
Gal lauks, kol pas juos kas nors 
ateis ir pradės ju praszyti pri
sidėti prie veikimo ir gelbeji- 

Lietuvoje
Broliai, laikas jau pa(

i

J 9

32 METASW, II. IIOCZKOWMK1,1’res. & Mgr. 
k. W. UOCZKOW8KI, Editor

FIELD MA USUAL VISCOUNT FRENCH.

li

nelaimingu,jumo 
darban, 
bust i.savo 

pasižada Gauti pinigai.
Pastaruoju laiku gauta pint

ai isz sekaneziu skvriu:

i 4

dar ir
I Fondai) parinkt i aukų.

| broliai ir
I

LIGHTHOUSE

I

L

A

V E 
ž < I rK'i U ■

į

1
teis

■f

. X ■' X k

w■ W;J

SMITH'S
P01NT

LIGHT
HOUSE

J

L IGHTHOUSa Tl£Nt>KR ARBUTUS M
■ v

i

r*

Ik

O*

<a/U\DMU-L.
poiHT

light Hoirse
>'*****’ J

n 
r

•s ir
p, JL;

i
• f

Kai kurios liet, 
prisiusdamos

J 
ant toliaus Kalėdiniu

Tai-gi 
džiaugtis, kad musu 

sesers, am(*ril<ii*i*ziai 
lietuviai, turi .jauslia szinli 
neduos savo broliams bei sesu
tėms užmurvj vargti.

liM.
“I

t ran: Bronx, X. i 
dvigubu kaupu.

!reikia lik

Sekam/.ios
• prisiuntė savo

ir

kolionijos
M / 1( 011- 

sii dideliu
(plotas”
r, m. ■

Amsterdam
ss

Duryea, Pa. ...
E. Si. I .on is, 1II..............
('liieago ( Roseland) . . . 
Philadelphia, Pa............
Boyne City, Mieli..........
Gary, Ind.........................
Trenton, X
Shenandoah, I ’a. . 
Waukegan, 111 ...

. . . . $150.00

J

LN. Y., W’estfielik Ma
K ingston,

I I Inrl ford, (’one., 
Į (III io
I Waterbury, ( onn., 
i 1*’Jiznbet li, 
I Racine 
III.

field, N. .L, J;

prisiuntė’

. Bloom
Pa., 

( levelniid, 
t ukstaiitine.

:-ll

*

\*
Wis.’,

kaupu
J., Lewiston, Me. 

Manchester,

ne-

X.

Isz Amerikos
j L n. I -II ............. ■■■

Iszcmc szirdi ir vela indėj o in Pleszikai pririszo 
Kuna- | stulpo, aplaistė gazolinu ir ■

udegino ant smert.
- W'

i
pru i<zt;i

kuna.
X e 11 r.

žmogųr)

I
>’ric Isz Lietuviszku kaimeli!

Gauti Pinigai.
Gauti pinigai 

liet, kolioniju: 
Bronx, X. Y.....
Rockford, III...
Amsterdam, X. Y. 
Brooklyn, X. Y. (1 
West field, Mass....
Bloomfield, X. J... 
1*31.<worth, Pa........
Rumford, Me.. 
Kingston, Pa..
Waterbury, Conh. 
I lartford, Conn. ... 
('leveland, Ohio....... 
Xewark, X. J........
KJiznbetIi, X. J......
Lewiston, Me........
X. Pond Du Lae, \\ is... 

'a...........

isz seka nežili

•) 
♦)

t Imalia, 
noje Ii -onbiitejo.

’rt. padare 'tebT'iimi
t)

(1

- (’zionait i-1 
specialistai1

žiu per

128.30
19.56 
10.00 

1.00 
41.35 
48.00 
23.00

160.00
Nauji 1920 ženkleliai.

Sziomis dienomis bus iszsius 
ta kiekvienam L. R. K. R. sky
riui nauji 1920 metu ženkleliai. 
Kuriems trūksta, ar kurie
gautu, lai atsiszaukia ('entrain 
o bus prisiųsta.

Senuosius likusius ženklelius 
1919 metu, kiekvienas skyrius 
privalo sugražinti Centran.

Atskaitos.
Daugumas L. R. Kr. Rėmėju 

skyrių jau yra prisiuntė atskai 
tas, gi kiti dar ne.
szytumem tu, kurie dar lankia 
paraginimo, kad pasiskubintu 
ir prisiunstu savo 
skai tas.

Visais

GENEROLAS FRENCH, VICE KARALIUS IRLANDIJOS, 
KURI AJRISZEI NORĖJO NUŽUDYT, BET JUJU 

UŽSIKEISEJIMAI NEPASISEKE.
... $198,00 

40.00 
250.00 

75.00 
91.75 
50.00 

1.00 
13.50 

400.00 
900.00

Ta i-g i p ra

s k vriu at-

nkije radosi vidurije 
baisiausiu miisziu, todėl buvoi 

apleist savo tevy-

ta, ,)< CJ* J 11
’ LAISZKAS NOG

PREZIDENTO SMETONO.
pri verstais
nia.

— Imenkai tomis dienomis pa •

Lietuvos Valstvbos
I ’rezidentas

Kaunas, 1919 m.
Lapkriczio men. 28 d.

reikalais
kreiptis pas:

.L Tumasonis, L. K. Kr. Sek
450 Grand St. Brooklvn

malonekit
geležinkeliomo

I kalniški, 
konstantinos.

I

I

apleist a s.
S 

Oscela, ArV. - 
locll IIHHKMS

> ( 

po pi i<* <av<> kromo, per 
p’c'/.ik u.',
ir >udcgiiiln' ant sm< rl.

!<•!> t'-ipgi >iid 
Toji aplinkine 

per nig
inoma. lai keli 

jei t urejo papikiyt laja žudins-
'kaii-iiio ta.

Prusiszka marke nupuolė lig 2c! 
Wa.'h i ngt ona<.

ma rkc >ziad ion t uri \ ertos 
Amerikoniszkais 

prusiszka

1 .akk-zo., k romo I ii 
į 'ci'Zau

'žodi, kur 
i *

I ><ik t a ra i
:U7,‘i'i a

I 

. ij. 11 < 111 -1 ■—- -

zionait inio! nmiostelis 
pi i(> <1 id viszku szeimynu

Indi-; vienm

... 150.00 L Y. 'Amerikos Lietuviu Tautos
’karybos Pinhlhmlčui ‘ 

B. F. Mastauskiui.

LietuviuEast Alton, III. t 'zionait i- 
neijydelis ir liutn

ia udasi
Fabriku yra tris 

i.'Z< I i rbimo, 
parakamu* o Iroeze amunicijos.

I I ’o karei < I i rbl u\ e 
iizLrvvmi-.-nistojo, bet dabar aplaikiu 
,orius irideli užkalbinimu nog Denikino

K. linu

a pin i"l y t as gazoli n n , na
pa\ oju 
i'/.cmc u 

, .........-t.l vie-i
lo.'te ir ,'zirdi \rla iii-iu- Ja daugiau.'ia 

kaip m <

operacijc ant Slepou 
Ta.<ai žimcjclis bu\ 
1a> Lz nc‘\ 
kulka ^irtojo ir buv 
je m i l t ic>.
jojo >zirdi, kulka 
ta apg 
\ o kur reikėjo.

Zakicz .'ziandien >\<*ik-Ja ir 
norimoje aut jokio
s/.irdies ir už keliu dimm \ i. i>z 
kai jurveik".

gele l(‘S

t ik 
vie- 

anl ra
K i o

ege.
v ra

juodie-

amunicijos
sdi-

1 ()()().()() 
200.00 
200.00 
100.00 
102.00 
11)11.00 
150.00 
200.00 
200.00

ISZ ROSI.JOS

Kam'eniee, 
Proskurov, Staro - 

Lenkui nutarė 
užvmti visas vietas
per Deninkino armija ir kur da 
neužeini* vietų bolszexikai, kur; 
dabar valkiojusi visokios 

pabėgusiu isz 
pleszdatni į 

y\eiliojus. Per

"I

i Li I h m’ n ian National Council, 
7t>.‘t Fiftee’ith St., N. W., 

•' Washington, D. C.

ban
Idos razbaiidnku 

vaisko, žudindanii, 
ir Raukydami g 
užėmimą tuju vietu. Lenkai kol 
tina tuosius pleszikus ir razbai 
n i nl; us isznaikinti.

Lim>tos L-dszka man raszyta 
j Spaliu 2<> d. 1919 m

I Jipkriczio men.
Jusu rupesniu
Liepoju, ateis tuo metu,

r i5

gavau 
Laivas

•I

d. TO’Įisz Rusijos, pradėjo, vela dirbti 
ir turės darbo ant kokios dvie- 

A rt i czionais randa
si miestas A Ilonas kur raudasi 
(
vo užejas <t l aikas, bet 

,k 1 užėmė maszinistu vietas.
miszimo jokio ne buvo.

ju met u.

•toto • > 

iszsiunstas in 
kada 

nei rusu, nei vokiecziu kariuo
menes Lietuvoje nebebus ir to- 

įkiu budu paliks liuosas kelias 
Tikimės ju už ko

kiu deszimties dienu atsikratv- 
ti per savo ginklą ir per alli- 
jeiitu komisija, kuri ežia spau
džia vokiecziu vvriausvbe kad 
ji kuogreieziausiai iszvestu isz 
Lietuvos tuos ni*praszytus sve 
ežius. Tas drabužiu prikrau
tas laivas bus labai nemaža pa
spirtis Lietuvai ir didelis mo-

Philadelphia, I 
Racine, Wis....
Worcester, Mass.
Manchester, N. II

Reikia pastebėti, kad daugu-
I j. R. K r. R. skyrių 

ežia pinigus Centran L. R. Kr. 
R. ar Tautos Fondo vardais ir 
t no Imdu daug keblumu

Praszytumem, kad ateity-

inas SI 1111- iszlygas,

Leninas nori susitaikint ir pri
žada nežudinti žmonių.

Moskva. — IX czionais dae- 
jo telegramas, buk Lmiinas nu
siuntė žine per Stokholmą del 
aliejentu iszligas del susitaiki
nimo. Pagal taisės
tai Leninas prižada alijentams 
Imti geru ir jog paliaus žudinti 
žmonis ir daugiau no bus lokiu 
liueiperum kokiu buvo lyg 
sziam laikui. Nežine ar ali- 
jentai priyms taisos 
Lenino, kuris geidže apsideng
ti aniolo rubais.
Raudonicje paėmė 60,000 kol- 
czakiniu’ miestas Krasnuo- 
jarska in Novoczerkeska. 
Moskva. —

TELEGRAMAI.
lidele stiklo dirbi live, kur bu- 

skebai
xpada- Vietinius, Au.'l riji*1 >ru>i>zka I 

tiki 
pinigais | 

marke

Czeverikai pabrangs 5 dolerius
I’irm>edi> ’ ,, • ,> I rie.'Z kare

! 'kaštavo visada apie 21 centus.
i ■'

i r Ipakol i ;
m<> mil/.iniszkai mokv-eziu del j

atei nančzia
pa b ra n;

Įlenkiu doleriu daim'iau.
darbininkai

Cineinnai i, ().
(’zeveriku Pardavėju Draugu
\c>, J. J. Kaltenbrum, apg i r>i

ro. rraszytumem, kad ateity- 
Su-Į je visus money orderius ar cze-

no, buk i>z pi h‘za>tir

sziam-ziu, 
\ i-i cz»*\ m \ kai

Szi adieu 
teip aug> 
fabrikantai 
kelti preke?

Ii!

Užmusztas ymtinese.
Xe\v \'ork 
v\ rai dirbant Aim rieaii

Petras Pe-

kokiu
Nežine ar 

isz lygas

Ugnis sunaikino czionais dide-Įjn Įjep(>jn
le lokoniotivu dirbtiniu, kur 
sudegu daug visokiu vagonu ir 
brangiu maszinm

§ Chicago, — Menesije Gruo 
džio ,czionais buvo 982 perski- 
rimai poru, kurie nesutiko terp 
savos.

§ Martins Ferry, t>. 
rican

kius raszytu ant vardo B. Vasz 
kevieziutes, o siunstu juos Cent 

J. Tumasoniui

inkla ir per

ro sekretoriui
-156 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nauji Ženkleliai.
Liet. Raud. Krvžiaus Rėmė

ju nauji 1920 m. ženkleliai jau 
gatavi ir juos t nejaus po Nau
ju Metu iszsiilsime skyriams.

Sziomis dienomis taip-gi li
kosi nupirkta vilnų net 600 sva
ru ir jias pasiiinsime skyriams jos, kuriu daejna lyg 60 tuks- 
mezgimui sveteriu.

reikalais

V/jPukegan, III.
I ronius ana diena papiIde 

perpjaudamas 
kaului.

si rgo 
misziino proto ir buvo 
kės ant trumpo laiko, bet vela 
užėjo suinisziinas,

Jaunesnis iszejo

sav- 
sau 

Kolos san- 
jisai ant su- 

pasvei-

I >u galingi jau-
Li-|

I’'"1" hlil;,,įvaite
I

I

žudinsta, 
gerkle Iv 

kS
to’ < ’’ 

adgal
\ a.'iira ,

;iĮ1l I noliiim ('o. fahriže, 
i limit re \ uit is idant 
! kas 
;iik>< 
lino likos smnrkei

A ugusta

\ ra Į
>ztai apmakama>, jo

yra pri verst i pa-11
ta\ oru idant Į ž<*me perant 

iszeili aut savo, b»*t protoiona 
liszki žmones >ziandieu yra . 
mokami mažiausia ir tiejei dauj 

vargo a.nl 
pa<ili-

| H'oi’i

ap

lillkeneze
nes algos
o

giaiisia 
pragy veiumo, 
ko los paežio 
mokei i lygiai kaip ir kiti.
Meksike žuvo daug žmonių nog 
paskutinio žemes drėbėjimo.

Cit v.

dasiži not i 
jin drueziaiisias.

Sadauckas 27.m.• >7
Fe- 

senii- 
trenktas iii

J uju buvo

K rasnojarskas 
Sibire, likos paymtas per bol- 
szevikus, kaipo ir gavosi iii ne- 

ant ras ir tre-
czias skyrius kolezakines armi

A ine-
Slieet ant ’Tin plati* kasi st 

klosią kylo ekspliozije kurioje raĮi||js pastiprinimas jos kovo-
R) darbininku bet ve-1 je (|ej nepriklausomybes, 

musu visuomene pajus 
Amerikos Lietiniai gelbėja 

galėdami.
susilauksite Ameri- 

misijos, kuria 
sim^zia musu vvriausvbe. Pra 
szau palengvinti kelia jos dar
bui. Ta misija pranesz Jums 
phieziai apie dabartini Lietu
vos padėjimą ir iszpasakos ko 
jai daugiausia trūksta.

Labai malonu girdėti kad 
Amerikos Lietuviai, nožiuroda 
mi partijų, remia Militarine 
Komisija, kurios tykslas suda
ryti Lietuvai pavyzdinga bri
gada Lietuvos 
Kariuomene Lietuvai reikia 
stiprinti, nes tik sustiprėjo ga
lime reikalauti sau privalumu 
teisiu.

Acziu Tamistai ir už Tams
tos praneszima, laikyta Ameri
kos Lietuviams, 
ekzempliori gavau vienu žygiu 
su Tamstos laiszku.

|H

laivių pirmas, Mat 
kad

užgriuvo I 
liaus visus ižgavo.

§ Butler, 
vmta 323 e.* 
bolszevizmo.

tris broliai. visuomene
1 /lėtiniai

Ralinska.'
1>Z 

aresz- 
bu vo 

Smlauekas 
o Ralinskas

ĮSadaui'ko pakauszi< truko 
i ko mire. Ralinskas likos 
i tavotas. Abudu v\ rai

j isz proto du meta adgal ir už
baigė

I
tavotas.
Ii pedu augszezio.

18.5 sva russvėrė
už \ i>ka turi svaru.

Gyvulis o ne žmogus tiktai 
panaszci padarytu.

Milwaukee, Wis.

Meloiko 
niam drebejime žemes 
atsibuvo 
M e k > i k o, 
tanezei
Couzllave kone 
griuvo.

I ’a.'k ut i 
k o k i s i 

daugeliuosia daly.'ia 
žuvo arti du tuks- 

žmoniu. Mieste ; 
visi namai su- 

....... Teocolo sugriuvo vi
sos kareiviu kazmares, kur din 

nes dre- 
netiketinai ir 

gelbėtis.

m

Ba 
Port

bažnycze su

go daugybe kareiviu, 
liejimas atsitiko 
neturėjo laiko 
ranka žuvo 428 žmonių, 
Baranca del Agna* vanduo teip
jiakylo, jog užliejo visa miestą. 
Daug lavonu isztraukta isz ma
riu pakraszcziuosia Vera Kru
ze ir Raconda.

(’aseomapeke
griuvo kurioje žuvo gana dide
lis skaitlis žmonių, daug namu 
teipgi sugriuvo. J a lupoje mies
teli je 22 žmonis žuvo o keli 
užimtai likos sužeista per puo- 

u lanezius murus.

ŽUVO

Auka 
vuliszko pasielgimo puoli1

gy 
de

vynių metu mergaite Viola (’ai 
kiliau, kuri likos nugabenta iii 
ligonbuti, kur daktarai po ap
žiūrėjimui mergaites nutarė, 
jog nog tojo bjauraus pasielgi
mo neiszliks gyva.

Mergaite
buk kokis tai vyras alėjas prie 
josios davė jiai saldumynu ir 
nuvedu jiaja in užmiesti kur 
papilde ant josios iszžagejima 
ir tenais paliko pakol jiaja 
surado praejnanti 
keliu valandų.
palicije jieszko ir 
suyms, nes 
jiems gana 
kaip jisai iszrodo.

mergaites

apsa k e palieijai,

no- 
žmonis po 

Tojo gyvulio 
kaip rodos 

mergaite davė
aiszku apsakymu

gyvenimą beproeziu na- 
Antras brolis tris metaime.

adgal iszvažiavo ir niekas neži
nojo in kur per ka Petras labai 
tuom susirūpino, jog isz to pa- 
paiko ir ateini* sau gyvastį*.sau
Velionis buvo geru krikszczio- 
niu, paėjo isz
I ’anevežio 
parapijos.

Kauno 
apskriezio,
Paliko motore ir 

du kūdikiu kurie randasi dide
liam varge.

guber., 
Biržų

kreipkitės

Lietu v.

Pa. Czion <u-

metais
Kryžiaus Rėmėju sky-

Visais
pas:

Su naujais 
Raud.
riai turės padvigubinti narius 
ir pritraukti savo tarpan visus 
Amerikos lietuvius ir lietuvai-

Nes kas gi nežino, kad 
reika-

Tai-gi vi- 
spieskimes prie

taneziu vyru ir visokiu karisz- 
ku inaterijolu.

Miestas Novoczerkesk teipgi 
likos paymtas po smarkiam mu 
sziui su Deni kino vaisku.

Bokhara, svarbus

3 žmonis už platinimu ĮJetuva kuo ir kiek
!>/. tu tik 15 su- 

laikvta kurie buvo arsziausi.

ATSAKYMAI.

Net rukus 
k oje Lietuviu I 

■"I JI 
į

ni iestas 
Azijoi, 200 myliu nog Al'gamis- 
tavo likos užejtas per bolszevi- 

Krasnovodsk, prie Kas- 
pysku mariu likos 
ymtas per bolszevikus.
Nog kada bolszevikai pradėjo 

valdyt Rosi joj, tenais žuvo 
30 milijonu žmonių.

Tobolskas. — ln tris praeju- 
kada bolsze-

kus.
teipgi už- 
S.

viszt proeziu: 
visokiu 

kokia
savo

Žinokite tai, jog ant 
antgalvio

Del keliolikos
Gal jus nepažinstate 
rusziu areliu ir kokius 
vieszpatyste naudoja ant 
herbu.
“Saules”
amerikoniszkas erelis, o ne kil

nos ‘ ‘ Saule 
nepri pažinsiu 

Valstijų ereli. Ne
pana-

randasi

'm
'll!
II

A
mi

k ios kitos tautos 
erelio

į s
■

'^'11

4

y

Du angleka- 
pavojingai sužeisti 

o deszimts uždaryti per eks
pliozije 
Isz pradžių 
buk 150 vvru likos 
kasyklosia, per ka subėgo daug 
žmonių prie kasyklų, o mote
rių ir vaiku riksmai buvo pur
vinanti žmogaus szii'di. 
lėkusiai tame laike dirbo No. 1 
szafte raliuodami piliorius, kur 
likos uždegtas guzas nog kurio 
kylo ekspliozije.

— Household Outfitting Co. 
sztoras, M a nhatten Opera
House ir kiti namai likos 
naikyti per myne kuri kylo vi- 

3 miesto czionais. Bledcs 
isznosza aut 200.000 doleriu.

Scranton, Pa. 
šiai likos

Bellevue 
gandas

per 
kasyklosia.

pasklydo
uždarytais

Ang-

tęs.
musu broliai Lietuvoje
lauje pagelbos, kuri kai kartas 
skubiai reikalinga.
si darban ir
L. R. Kryžiaus Rėmėju. Meti
ne mokestis — vienas doleris.

Kai kurie skyriai veikia.
Brooklyno L

skyriai surengė Bazara

mu. 
nus, 
traukia

f

Great Neck, N. J. — dienia 
czion gana lengva, žmonis dir
ba sziek tiek ir viskas malszu. 
Lietuviu yra pusėtinas būrelis durije
ir sutikime gyvena.

M a nhatten
SU

kitokio 
kaip Suv. 
kurie musu tautieeziai 
sziai elgiasi kaip kudykis: jam 
visi nigerei yra juodi ir 
negal’i atskirti.
visztinio proto pilozopai: jum 

vienokiai visi.

kariuomenei.
Lietuvaisius metus, nog

vikai paėmė Bosijo po savo vai 
tenais /.im,

skerdimu ir kitokiu priežtpj- 
cziu apie trisdeszinit 
žmonių.
apie penki milijonai rusu o kad 
butu tureja atsakanezia amuni
cijų ir ginklus, tai tiek ne butu 
žuvia. \
20,000,000 isztremtuju Lenku, 

O 2,000,000 mirė laike kares.
Warszawa. — Suvirszum du 

milijonai civiliszku gyventoju 
Lenkijos mirė nog prasidėjimo 
karos o apie dvideszimts mili- 

isztremtuju. 
iielr uolnimin vrn.

>|l

•) žuvo nog bado, 
priežas- 
milijmni 

žuvo
S

Laike kares

R. Kr. Rėmėju 
, kuris 

szia sanvaite eina visu smarku- 
Nors szaltis ir nemalo- 

bet noras szi bei ta laimėti 
žmones Apreiszkimo

Pan. Szv. parapijos svetainėn. 
Kaip matyti, tai pasekmes bus 
neblogiausios.

Kitos liet, kolionijos ir-gi 
darbuojasi. Daugumas j u ren
gia forus ir kitokius budais rin 
ko aukas. J 
pripuola už darba.

Bet ne visi dirba.
Kai kurios, ir tai dar neina- jonu žmoni u yra

loms taip gi garbe

žos lietuviu kolionijos. dar mie Priežastis

JUOS i™
Teip ir jus

orelei iszrodo
kurie

Priesz Kalėdas, mieste Ber-
v^ena

line rieszutai kasztavo po $5,20 
uiį švara; radzinkos $3,45 sva
ras; obuolei po $2,30 svaras; 
žąsis nuo $3,45 ir daugiau už 
švara.

Japonai iszdirba isz sziaudu 
maiszus, czeverikus plosezius 
nog lietaus, stogus, lovas ir 
daug kitokiu reikalingu daly- 
Vu

Didžiai Tamsta gerbiąs 
(Pasiraszo)
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ė
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r
n P;

A. Smetona.
Lietuvos Valstvbos

Prezidentas. K.

Originalui atsitinka.
K. Czesnuli.
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Daugelis musu lietuviszku 
laikraszczin laikosi 
ant paskutiniu kojų ir 
laiko savo gyvata, 
nog privatiszkn
jog keli turės neužilgio suban- 
krutvt.

sziadien 
vos už- 

G i rd e j omo 
daneszimu,

milži-

Tieje kiniszki raz-

Japoniszka

Marinei razbaininkai
niszkai prasiplatino ant Pacifi- 
ko mariu.
baininkai daug laivu apiplosze 
ir paskandino.
valdže stengėsi tuosius vilkus 
isztremti nes tame ne turi pasi
sekimo, o razbaininkai vis api- 
pleszineje laivus.

Pieti-

■ ■

jį 4 ■
IH

i> M 
M

L ■

mos 
ti.

Sztamas žinogedžin Marque
sas kurio randasi ant salos Ta
hiti, kuri guli ant Tikuju ma
riu, terp Australijos, o

Amerikos, pradeda iszmin
Szimta metu adgal Marque 

siecziai skaitėsi ant 160 tuks
taneziu gyventoju, sziadien ju
ju randasi vos 2100 ir tasai 
skaitlis susimažina su kožna 
diena.
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1916 SuvicnytuosiaMete
Valstijuosia persiskyrė vos 82 
poros, kurios negalėjo sutikti 
terp savos, 
persiskyrė net 
ežiu. — 
mintingas apsivedimas ir 
moraliszk urnas.

Praejta 1919 meta 
250 tukstan- 

Priežastis tame neisz- 
ne-

raparta alli-Pagal iszduota 
jentu, tai lyg sziai dienai vokie 
ežiai a t yda re alimentams 1700 
areoplanu, 25,000 :
karabinu, 200 mazdziaru i 
5,000 anuotu. Da turi atvduot 
4670 automobiliu ir 42 lokomo- 
tivas.

ALFONSO 31 GEGUŽIO 1916 METE.

Saule” praejta meta panų-,l I

karo del lietuviszkos visuome
nes snvirszum du tukstanezius 
doleriu, žinoma ne paczeis gry
nais piningais, tik 
muosia ir visokiosia
muosia kuriu verte ant tiek isz
nesze

1 GYVENIMAS
SKUPUOLIAUS.

Nevedės lietuvis 
ntvvkes Amerikon 

didele
Jis paėjo isz

apgarsnu- 
paskelbi- i sutau])in t i

n).
jeigu turėtu už tai užmo jlvbos. 

maszinimu j |<p| Viso paaukavo siivirsznm vyste, 
zdziaru ir His .kiltis (laikrasztiniu kolu-Įv<

Prie Lietuviu glaudžesi pei- 
suoeziai kad isz ju pleszt.

Prie Lietuviu glaudžesi 
kaduoniai, iszguiti 
lainiu ir visokį latrelei
.jiems akis muiliut ir 
apgaudinėt.

mu.)
Piningais teip--gi aukavo ke

bus szimtais.

d v- e 
isz moks-

kadlČ

Francuziszka 
praplatinimo po

juosius

ko laikvtis.
in szita laisva

no*

tai jo artimi draugai,

mot reikėjo paszarvoti, tai 
buvo vietos jo gyvename kam
baryje, nes pastyrusi nebuvo 
galima in ten ingabenti, tad pri 
siejo melsti kito žmogaus kam
bario jo kuinu padėti.

Kada tas viskas buvo pada
rytas,
bei tie, kurie su juo gyveno, nu 
sprendė pasidalinti jo likiG 
Ožius.
pasakojimo velionio, kad gimi
niu tame mieste jo nėra. Visu 
pirmu pasidalino skarmalus, 
paskui puodus, ir tam pana- 
szius menkniekius. Po to kaip 
ir gretinosi prie pinigu apsau
gojimo t. y. kad netektu sveti
miems, tuoj pasiseko, jog jie 
yra jo artimi susiedai isz Lie- 

Gi tuo laiku daugumui 
, kad velionis pa- 

, o tie

Mat J

J*

jie žinojo isz pa

Isz Lietuvos-M
♦ .. ........................... ...... - ----------------- J

ir Bermondtas. Ji santarve bu- ina, tuokart nelabasis Vokietys
ft

JIv
vo gerokai suszelpusi pinigais paleido kleboną ix iszejes ant 
ir visokiais ginklais. — 
Judcniczo kareiviai labai ple- 
sze žmones, lygiai’ taip, kaip 
bermontininkai, todėl jie nega
lėjo turėti sekiniu. Rusu raudo 
noji armija taip juos smarkiai 
sumusze kad Judeniczas su sa
vo dezorganizuotos kariuome
nes likucziais atsidūrė ties pat 

Rusu bolszevikai 
t .. i;c

(iražaieziu dvare mo-|i’o grobi, daugybe visokiu gink

Žeme ūkio dar
bininku padėtis ežia 
sunki.

Sziauliai.
begalo 

Darb ini nk a i' d va ruošė 
dirba nuo tamsos iki tamsai. 
Medicinos pagelba isz 118 dva
ru slteikiama tik 1.1. Daugelyje 
dvaru

j

Tacziau

dvaru -—.moterys privalo dirb
ti nuo 25 iki 45 dienu be apmo
kėjimo, o jei vietose ir moka, 
tai nedaugiau 1—2 markiu in 
diena. J 
terš atlyginimo dirba 45 dienas lu, kuriais jie dabar gales ko-

• I •___A? __ ...

ttuvos. 
buvo žinoma 

|ojo isz Kauno vedybos 
kurie sakosi jo kaimynais, isz 
Suvalkų redybos.

j Sztai pribuvo velionio tikra
jai kaimynas Al—is, kurs per- 
įsistate tikru mirusio kaimynu 
j ir neleido tiems apnuoginti ve
lionio.

Po palaidojimo, 
suteikė žinia velionio 
kokiam pus-broliui, 
ežiam mainose, 
mas, jog mirusia buvo pusėti
nai turtingas, kai]) zepelinu at
lėkė in Baltimore, o atlekes at
siėmė isz Bankos visus pinigus, 
ir apsigyveno pas viena saliu- 

gana ge- 
sveczius

sistate tikru mirusio kaimynu
1:

kaimynas 
buk tai

gyvenan- 
kurs žinoda-

J

Estu siena.
paėmė isz Judcniczo dideli ka-

oidinarijoš gauna 35 rublius ir riauti kituose frontuose.
Kybartu Kelme. Vokiecziai berrnonri-109 pud u s javais.

dvare
—f 30 rublin 84; pttdus javais.'miteto pirmininką 
SzniuVkiėžib'My^^ 35 die-' szauska ir 2 milicija 
nas, ordinarįjos — 90 rnblin 95 to, buvo aresztave 20 ūkininku, 
putlus javais. Gilvicziu dva
re — 35 dienas, ordinarijbs — 
96 rub. 
tiszkes dvare 
rub., 
grin dvare
rijos — 30 rub. ir 81 pud. ja
vais. Tairiszkiuose ordinari 
ja dar mažesne ir privalomo 
dar mažesne ir privalomo dar
bo dienos neiipmbkamos. Nuo, 
darbo moters grižta drauge su 
vyrais vaditiari saulei nusilei
dus, o jos parėjus dar turi apie 
savo gyvulius apsiliUbti, Ar

Darbo ap-

— 20 dienu, ordinaruos ninkai arosztavę ir iszveže I7o- 
-t-u- °4* • 4.....'*• ' ....Mlta-

milicijantu. Maža

kurios apiplesze ir sumusze.
Apie Skaudvile plės: t ’.mo

szventoriaus. lauke klebofla isz- 
einant.
no vežiman ir nuveže Bauskės 

Pavėžėjęs pora myliu 
Paklausius

vargina vo-

Nusitveręs ji irtsodi-

I

80'pud. javais. Joną- nes atihia arba iszžudi pa$::a- bar kasztuoja 
25 dienas 48 tinius gyvulius, paežius nurėdė

• 100 pud. javais Ptlivė-
- 30 dienu* ordina-

nuoguijplaka ir iszvare iii

keliu, 
paleido, 
nnb delko ji taip 
kiecziai atsake mat, kaip mes 
vieni važiuotuinem, mumis lie
tuvis but apszaude, o už Tams
tos mes kaip už muro.

Ka musu kariuomene rador 
paėmusi Radvyliszki? Paė
mus Radvyliszki, jame 
12 armotti (tik užrakezius) vo- 
kiecziai suskubo iszsivežti): 24 
aeroplanus; 100 kulkosvaidžiu, 
70 tukstaneziu artilerijos szo- 
viniu, 100 kulkosvaidžiu^ 70 
tukstaneziu artilerijos szoviniu 
vežimu, drabužiu ir t. L Kadan 
gi vienas armotos szoyihys da- 

500 auksinu 
(markiu), tad 70 tukstaneziu 
— kasztuos 35 milionus mar

ei kur dar aeroplanai, 
k u 1 kosvaidžiai, a rmotos 1

Lapkriczio 
20 d. czja medžiojo vietos lenko 
dvarininko girioje su girios ša 
vi ninku.
Kauno atvykęs karininkas. Be
medžiodami rado Palaukiu kai 
mo S. Lhikevicziu ir J. Laury
nai t i berną Ikaujant.
kas emes juos plustikam jie va
gia pono giria ir szautuvo kul
be rožes Laurynaicziui in spran 
da, jog ne nepasijuto, kaip po 
vežimu atsirado. Po to nuvarė 
juos in dvara, atėmė isz ju su
puvusius kelmus, kuriu tmvo 
prisi rankoje visa vežimą ir, su
statęs protokolą, paleido.

klebe

rasta:

kus sžalti sžaldo. Keletas to- 
kih vos gyvu atgabenta Rasei
nių ligoninėn.

Taip kerszijama už Skaudvi
lės vokiec.ziu nuginklavimą. 
Žmones vieni persigandę dreba 
kiti nukenteje eina in miszkus 
kurdami partizanu barius, pa
siryžo kerszyt pleszikams. Da
rosi be galok laiku. Ir akyvaiz- 

praneuzai užginė
vokiecziams traukti 

isz Lietuvos! Jei jie tai]) per 
visa paskirta laika (iki 13— 
XII.) trauksis, tai klausymas, 

e, kur 
Ar neiszsisems 1

Tuo
met vėl reiks kraustytis adgal 

4 4 besi kraustau-

kiu.

- Zapyszkis.

A. Dambrausku isz
!i1’

gyvulius 
tai nebaudžiava! 
mokėjimas dvaruos labai in- 
airuoja, pradedant nuo 36 rub 

ir 31 pūdo javu, 
rub.
larbininkni savo pinigais dar 
'uri nusipirkti mažesnius dar
bo inranklus, kai dalgi, szake 
lopeta, kirvi ir t.t. Tai tiems 
inrankiams

Yra ir tokiu dvari
ninkus samdo tik nuo Jurginių 
iki Visu Szventu, o ten... eik 
szunu Jodyti.

Man teko būti spa
liu 30 d. Utenoj isz kur norėjau 
važiuoti savo teviszken, 
1110 Ta u ra gi u, szioj pusėj de
markacines linijos. Kažkas pra 
nesze lenku komendantui Tau- 
raguosne, kad 
lenkus lietuviu
Tad 20 legioninku su kulkosvy 
dzin pere jo demarkacijos linija 
ir eme jieszkoti lietuviu karei- 

Szeduikiu sodžiaus gy
ventojus iszsivare isz narnu in 
kalneli ir ten susodinę juos 
Žemeje iszlaike szaltyje apie 
valanda, laukdami užpuolant 
lietuviu. Ir jei butu lietuviai 
szaude. tai butu iszstate priesz 
save vietinius gyventojus. 
Sziandiena kai kurie žmones, 
turėdami pykti ant ko nors in- 
skundžia juos lenku legion in
kams. T’ 
net szaudo.
tely yra vienas išzdavikas, del 
jo pabėgo isz miestelio vargo
ninkas ir kiti žmones.

Kalvarija, — Suv. gub. Mus 
apylinkėje szmuklis puikiai 
bujoja. Javai plaukia anapus 
demarkacines linijos, ypacz in 

Nemanykit, kad

do j visa to, 
kliudyti

Karinin-

ninka, kurio moteris 
rai mokėjo panaszius 
pavaiszinti.

Tas lakūnas turėdamas dyku 
gana

baigiant 180 
ir 1.44 pud. javu. Boto

kas be paliks tose vietose 
jie traukiasi.
tiktai žmonių kantry be ?

J. B—uis ’ 1 
nusprendė pinigu

krūva pini- pas sali,iminke, kuri
Kauno re- pripirszo jam senoka naszle su

Jo amatas — rubsiu- ženotais vaikais.
Keliolika metu pragy

Baltimoreje, nepasakysiu vydejo

daug vaiszinosi 
netrukus

veno
nes nesant jokios jo gimines, ne 
buvo ko prisiklausti.

apie ji bei jo
Is

drauguvo
svietą Baszto

Szvento, tomis dienomis užbai- papasakoj-------- ---  y - --------------- —

vertima biblijos an
I žilviu. Badai ;__
randasi liežuviu, i
uis vartoje savo kalbėsią.

ge

Juk esate Lietuvei ir žinote 
Jeigu pribuvome 

szalelia, kuri 
mus svetingai prieinu, tai ir tu
rime pildyt czionaitiiies tiesas 
ir jokiu pakurstytojo ir bolsze- 
viku neklausvti, kurio likos už v‘* . . • S Lpiktus darbus isz visur iszguiti 
kaipo banitos ir pavojingi pra- ; 
sižengeliai.

------- ---------t —.

Kas darosi sziadien terp Lie j. 
tuviu Ameriko, tai visi vaisei 
pekliniu apasztalu* o jeigu kož- 
nas in ezionais pribuvias tūno
tų malszei, dirbtu sau ant szmo 
tolio duonos ir jeigu yra kriksz 
czionin, kad tokiu ir pasiliktu, 
tai nebotu jokiu sumiszimu ir 
nesupratimu.

Sziadien valdže ėmėsi rustai 
ant isztremimo visu prieszinin- 
ku szio sklypo ii’ pradėjo te- 
įnyt daugiau ant lietuviszku 
bolszeviku, apie kurios mažai 

, nes Lietuvei 
iszlindo isz maiszo ir pa

įgaliu
lapraszyti kiek pat

ant uiis maeziau, ir kiek su juo gy- 
draugai man apie ji

o.
sai
darbsztus 
negana

veliant i jo

’ it 617 lie-1 Minėtai 
ant viso svieto bt'galo 

kuriuos žmo-1 ft i' •

bolszevikus sukrovė

Norėdamas 
atidekuoti už pirszlybas, nepa- 

nieko sau ir kitiems 
kas buvo galima nusipirkti pas 

Tik tiek ' juos, tokiu tai budn,

savo aki-

geroka 
gyvenimą | krūva velionio pinigu praleido

szvksztuolis buvo 
rubsiuvys

i būdavo negana jam
Isi’/viesoje dirbti, dirbdavo vą
škarais iki miegas ji parbloksz- 
davo.

y

dienos

iki apsivedė su taja naszle.
Apsivesdamas aprasze, 

kės, puse pinigu savo paežiai, 
ir sztai velionio pinigams 
dosi žmones, 
su jais apsirūpino.
vene keletą sanvaieziu, tai yra

su

iszeina.

Visu

Utena.

veik visi pinigai

netol

einanti priesz 
kariuomene

Lietuvon, kad 
ežius” apgintu.

Vaszkai (Pasvalio apskr.) 
Ramiai pragyvenome kelis me
nesius, iszmuszus bolszevikus. 
Nevienas pradžiugo, pamislijes 
sau — aeziu Dievui, dabar ne
bėra pavojaus, galime 
miai darbuotis.
Pradėjo rudytis nedideles gau
jos kolezakiecziu — berinonti-

Juos lie- 
iszvaikydavo.

Paskui tu valkatų nema
žai priėjo, 12 SpTfticrpflSigirdo 
ir vaszkiecziams szautuvu ir 
kulkosvydžiu szuviai. Vi-

) >

vėl ra- 
Bet kur tau!

ninku apie Salotis, 
tuviai lengvai 
vo.

ANT PARDAVIMO.

D i delis sztoras tinkamas del 
bile kokio biznio, su namais del 
gyvenimo, geriausia vieta Gi
rardville, Pa. 
atn adreso:

R. C. Matlack,
111 W. Main St. 

Girardville, Pa.

Atsiszaukite
(J. 9.)

NAUJAS XSZKADIMAS PLAUKAMS.'
Dekavojo milijono' žnklhlnf nt 

puikus plaukus, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, iix 
vieta iHzpuolusiu, atauga tankus pl&U- 

: Gvaranty. Informacijas dykai.
, Raszj*-

hrs. lirundzas Cosmetics, 
8tn. W. Brooklyn. N. T<

szautuvu 
szuviai.

siems parėjo per kuna szurpu- |kai:
Jeigu Pasakykit© kitoms tautoms.

vėl busi k,lu

nu- 
Tas j u

Gvveno visa savo laika 
“ dar 

Valgi ga- 
ir kuopigiausia

Kada 
ant laivo 
gabenimo isz ezionais, 
isz juju turėjo su savim 
daug piningu. Valdžios agen
tas atejas ant laivo padave 
siems užmanymą, i... 
visus savo piningus in 
ir iszsidalintu lygiai, pagal ju
ju prisakymus ir mokslus. Tur- 

• tingesni bolszevikai iszgirdia . v. .•' , i • ,v (:i... gvventi, kad nežiūrint be dar-apie toki užmanymą, nesuiiKo 7-. j f. 
ant jo ir pasislėpė nuo savo var 1 
gingesniu draugu.
do, jog bolszevikai kvailius 1110 1

-1 Doeeinlx-i'io ant isz. pi’nstuose knmbanuosc ir 
kož.nas «;lna neszvariuose. ; ;

piningu.

VI u.

ganaC t

inindavos pats, 
Kubus nunesziojes iszsiversda-

: vo kiton pusėn, ir vėl tiek ne- 
iilnnt sulietu žoliavo, kiek nesziojo su nau- 

kruva ■i!,is-
I

k vi - ( kokiame jie 
ne-

Nuo visu pramogų, ku
tai“])( r los

• szalindavosi.
tasai szvksztuolis taip mokėjo

lietuviu pasitaiko,
Žodžiu sakant,

bin ar ko kito, per neilga laika 
Sztai paro- . sutaupė apie 4,000 doleriu.

Ta padarius 
kiną kitai]) o patys elgėsi suvis susidėjęs su antru 
prieszingai.

žinojo praejteje 
patys
sirode kuom atsiduoda.

Geri žmonis turi sziadien 
nukenst už keliolika pasmirde- - . 
liu kurie užkrate smirdalu visa CZ1 
lietuviszka tauta, 
mas ne miega!

Dede Sa-

4*

- . ii i

kastelgardeje ran-Sziadien
dasi sekantieje Lietuvei kurie 
likos aresztavoti kaipo nužiū
rėti raudonieje: J. Bistris, 
Makutenas, J. Plnngis isz FJi- 
zabeth, N. J.
Flini’ield, N. J.
isz
Kriauczeviezius ir
Visi sako
gerai pasielgia 
juos iszvež isz

szoko in bizni, 
1, rubsiuviu, 

užsidėjo rubsiuviu amato dirb
tuvėlė su keletą maszineliu, ku 
rioje padarydavo ar pasiūdavo 
pora szimtu vyriszku 
Toje dirbtuveloje jam ne kaip 

", Todėl, kad indeju- 
siam daugiau pinigu negu jo

ra- 
kurie pusėtinai 

Gi pagy-
y 

iszsipagirioje atsidūrė abu sa
vo prote, pamate bereikalinga 
ju apsivedima, ir tuomet 
sprendė persiskyrti. 
persiskyrimas kasztavo apie 
500 dol. Gi po to viso abu be
silinksmindami atsidūrė tokia
me pat padėjime,
buvo priesz gausiant tuos 
baszninko pinigus ir kaip szla 
ve smukles, taip ir tebesžluoja.

Szis pavyzdis yra gana tin
kamas tiems, kurio taip pat 
bando daryti, kaip kad dare 
tas neprotingas žmogelis, kurs 
save skriausdamas nevalgė, o 
dirbo be mieros, 
mas save,
nigu, ir tada numirė, 
rus jo gimine su kokiomis tai 
bobelėmis pralėbavo sunkiai 
užprocevotus centus, už kurios 
galu-gale pakeiks mirusi.

A. Kurelaitis.

apsunkinda- 
sutaupino krūva pi- 

O numi-

r ubu.

vietinius

tie musza, kankina ir 
Kuktiszkiu mies-

ą klojosi.

lys: artinas pavojus, 
musiszkiai neužgaes, 
musu laukeliai karo apimti. 
Apie Saloczius visa yra buvę, 
du kart buvo kunigėlius aresz- 
tave; pinna syk abdu kleboną 
su kunigėliu, bet nuveže in 
Bauske paleido.
per Užduszines klebonui Stam- 
bergui iniszias belaikant inbe- 
ge bažnyczion vokietys ir pri
bėgės prie altoriaus nusitvėrė 
kleboną už rankoves ir tempda 
mas szauke: komm mit (eik po' 
draugi). Žmones pakele klyks-*

neužgaus 
laukeliai

nuvožė
Antra syk

Agentūra Patvirtinta per 
l’ennsylvanijos Valstija.

Parduoda Szipkortea in visas dalis 
svieto. Teipgi siunezia piningus. 
Apie prekes Ir t,L. kreipkitės ant 
szito adreso:

JOHN GOYNE,
227 W. Centro SL Mahanoy City, Pi

*
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Jukelis !s.V(lamas, dirbo isz viso vieko, 
vienas.

kad valdže su jei s
bet nežino

Ameriko
[ezionais pasiliks, bet vilties ne 
turi, jog czion pasiliks.

Kai]) pasiklojo, teip dabar tu 
1 res miegot.

J.
Lincoln, N. J., 

da

Baniunas N11,
F

ar
ar

Tecziaus jis to viso nepai- MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

lakstantis Naktų
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AKAB1SZK0S ISTORIJOS

In trumpa laika, 
vaitos, iszsluntom daugybe szi- 
tu Knygų in visas 
Amerikos, ir visi kurie aplalko

Pulki Knyga 
mumis padekavonos.

Knygų in

vienos san-

szulis

szlta prisiuntė

Pulke apdaryta Audekliniais 
Iszmiirglntals Vlrsznls. 
durnas P ___ *77
150 Paveikslu — 701 Pusltipiu !

1)1-
Knygos x 014 coliu.

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bot prlsiuskyto 
mums $2 o Knyga bus Jumis tuo- 
jaus Iszsiusta. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mea tikrai 

kad ir jumislrgvarantiuam 
patiks.

W. D. UOCZKOWSKI.COm 
Mnlianoy and A Street, 

MAIIAN0X CITY, PA.

/A d ’ i

kad tik daugiaus darbo pada- 
Gi užėjus vasarinei szi- 

lumai, nuo kurios gyvuliai gat 
vese krisdavo, jis to viso neat- 
bodamas dirbo ir dirbo, sziek 
tiek ko sauso užsikandės.

Sztai vienoj
1918 mete, 
ant savo darbinio krėslo amži-

nuga-

ryti.

sziltoj dienoj, 
pietų užsikandės

na i užsnūdo, nuo kurio 
benti turėjo graborius. Ir kuo-

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas ant piano. Abu veika
lai su prišiūntimu už $1.00. 
Siuskite doleri registruotam 
laiszke arba money orderi. 
Stampomis nepriims,

J. A. Žemaitis Iszleistojas.
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

I

Sveikata
I

Arba Teisus ir Trumpas
Kelias in Sveikata----

• . h.

Knyga 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
upraszonĄ'visokį apsireiszkimav žmogaus kimo 
gyvenime ir pamokinamai kaip |mogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. “r 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu.. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszaįs. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus ttoįijaus 

v ■.

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu ?

Tokios knygos Lietuviu

jumis iszsiustu per paczta. Adresavokite
W. D. Boczkowski-Co. Mabanoy City* Pa.

- N t. ■ . ■ . •. <, » . ‘ >

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yfa labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė. '

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

lenku puse.
tuo darbu užsiim i4tėvynės isz- 
davikai” 
szies patriotai ūkininkai javus 
savo 4prieszams” parduoda. 
Sziaip jau pasikalbėjimuose jie 
szapkte szaukia, kad tėvynė pa 
sikalbejimuose jie szaukte szau 
kia, kad tėvynė pavojuje, kad 
lenkai didžiausi Lietuvos prie- 
szai ir reikia juos isz Lietuvos 
iszmuszti, o duona dėlto jiems 
parduoda, žinoma ta darbu va
ro slapta. Nueik vargdienis 
žmogus pas gera patriotą ūki
ninką, praszylo kad tau parduo | iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

ne! Neabejotinos ru-

prieszams

Nueik vargdienis

tu nors viena kita rugiu puda, 
tai jis nusiskundžia, kad jau ja 
vu nėra, pardavė, nors ir aruo
dai dar pilni, bet jis gerai žino,
kad darbininkas tieje neužmo- C 
kės, kiek kad gauna už javu pu j 
da anoje puseje demarkacines > 
linijos, dėlto ir neparduoda. C 

Netaip JJudeniczo likimas.
senei Rosijos sziaureS vaka- ( 
ruoso t. y. tarp Pskovo miesto 
ii‘ suomiu inlankos, buvo insi-' 
galėjos rusu generolas Judoni- 
czas, kuris muszdamas bolsze- 
vikus net buvo Petrapili

Jis, kaip Kolczakas ar 
Denikinas, norėjo nuversti bei 
szovikus ir atstatyti senąją Ro 
sija. Del Baltijos valstybių, jis 
buvo tękios pat nuomones kaip

ruošė t. y. tarp Pskovo miesto

ejes.
pri-

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike

SZ1PKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S.X MOCKA1TIS;
Užtikrintas Privatiszkas Bankieritts 1 

Pardavimas Szipkorcziu.Siuntimas Piningu,

1 : 
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224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, ?A.
Ofisas Atidarytas Vakarais. ‘
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DuRteGrofo
Aplsaku, nuo laiku kada Turkai 

buvo apsiaubia Vietiniu.

— Apie tai negirdėjau nie
ko — atsake szeporius. — Die- 

duok kad gautu taje misle, 
mes

ne
I

idant mudu

vo 
tada tuom iszsigelbetu, o 
su jnom, ba be mudviejų 
apsieitu, ir t urėtu va drauge su 
juom keliaut.

— O kasžin,
jam pranesztmne apie tai, kad 
prasiszalintu! — tarė pamaželi 

Stovėjo per valan
da užsimislinias, o 
davė, baksteli jas in žeme 
savo juoda lazdele 
padarysiu! 
labai didelis.

dvarokas.
paskui da- 

sn 
asz tai 

Pavojus tanu* yra 
nebegale ant ki

tu atsidet, kurie apie tai cieso- 
rui pranesztu. Dabar ta* g<* 
riause proga ant to, o .sztai ir 

Tu man pri-

Dabar ta* 
ant to, 

ciesorius ateina.
gelbėsi, o kaip asz priklaupsiu 
tai ir tu tai padaryk, žiurekie,

>
žiūre k ie 

nebageli

f

rode.
J juodo 

ilgu 
teipos-gi 

Szeporis pa

" *

f

f

■
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žiuriekie! kaip jisai 
iszbalias ir susirupinias! Dieve 
duok man!

Tame durys atsidaro ir Leo
poldas ciesoris pasirodė prieba 
tije. Buvo jisai vidutinio ūgio, 
silpno sudėjimo kūno, iszblisz- 
kins ir nuvargus. Akis rodos 
pritemia ir labai baimingu isz-

J’urejo aut saves puiku
iszpanini apredala isz 
aksomo auksu iszsiutu su 
plosczium igi žemei, 
auksu padabintu.
regejas jin pasikloniojo gylei, 
marszelkas-gi mėtėsi ant keliu 
dedamas ant žemes savo juoda 
lazdele ir sudėjus rankas kaip 
del maldos. Ciesoris paklausė 
jojo nekantrei ko reikalauje.

— Szviesiauses ir malonin- 
giauses ci(‘soriau ir vieszpatie! 
— ture klupojentis marszialka

— iszklausykie balso isztiki 
minusio tarno tavo, kuris, tave 
meldžia, idant ka greieziau 
se apleistam Viedniu! Gaujos 

• pagonu kas kartais kaip van 
duo artinasi ir kas kartas gra
sina pavojus tavo vieszpatie

Ciesoris dirstelėjo ant jojo ir 
tarė:

— Kaip tai, ar tai tiktai tu
riu rūpintis apie savo gyvaste ? 
Ar per mano pabėgima page
rintai! gyventojam Viedniaus!

Pavėlink man szviesiauses 
vieszpatie atvyrei — tarė mar
szialka su nusižeminimu.

— Tiek to, — kalbėk — at
sake ciesoris.

Dvarokas teip pradėjo to
laus kalbėt:

— Tai ir insidrasinu staezei 
kalbėt, jog de! gyventoju butu 
daug geriau, jeigu szviesiauses 
vieszpatie teiktumeisi su savo 
dvaru prasiszalint isz Vied 
niaus. Jusu ciesoriszka didy
be esi ne tiktai vieszpacziu 
szitos žemes, nes da ir apgintų
jų musu szventos bažnyczios 
katalikines. Tai jau del to ne 
privalai saves statyt ant teip 
dideles nelaimes. Yra galimu 
jog narsus musu kare i ve i dalai 
kys plečiu ingaledami, nes bū
damas sziezionais vieszpatie, 
nieko ne gelbėsi ba pagonai da 
smarkiau imtųsi, kad paimt 
miestą o ir drauge Tave in ne
valė.
galva krikszczionybes turėtu 
ka ne duok Dieve dingtų! Net 
drebu kalbėdamas apie tai, nes 
ka kalbu, tai yra teisybe! — Ir 
kalbu tai, ka kožnas isztiki- 
miauses padonas mislina ir

Visi teip kalba, jog 
jeigu szviesiauses vieszpats bu 
si tolinus nuo miesto, tai dau
giau ka gulėsi padaryti. Jeigu- 
gi, meilingas vieszpatie, 
tum czion pasilikt, tada eiela 
tavo intekme bus czionai nžda-

Jeigu volei busi atstu i 
nuo sostapyles, tada galėsi su
rinkt vaisko daugiau ir pribūti 
apsiaubtiems ant pagialbos.I* Ciesoris klauso su užsiėmi
mu žodžiu savo tarno, 
valandai atsisuko link duriu ir 
atsitolindamas kalbėjo in save: 
“Pažiūrėsime ir apsvartysime 
tuosius tavo žodžius.

Tai kalbėdamas nuėjo in pa

O kas tada butu, jeigu

jauezia.

ryta.

' Ciesoris klauso su

turė

o po

I kajus Marszalka greitai stoj6,i
r
F.
*.j j
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ir su džiaugsmu tare in azepo- 
rt:

— Bus gerai! Szianakt liep
si! sudestinet daigtus.

— Pasiseko tau, atsake sze
poris.

Tame davėsi girdot balsas, 
varpelio ir tuojaus pasirodo tar 
nai neszanti valgius.

Ant rytojaus pavakare atsi
daro bromas nuo ciesoriųio pil
ioriaus ir iszvažiavo puikus 
pulkas, nes tam pulkui niekas 
isz žmonų nedavinėjo linksmu 
vivatu, nesispaude prie karie
tų, kaip tai buvo papratimu, 
kada tik ant miesto pasirody- 

gimi-duvo ciesoris, arba jojo 
nes.

Priesz karieta važiavo kuri- 
jerius ciesoriais, paskui jin dvi 
glitos kareiviu su ilgom piketu 
apsiaubdami karieta, kurioje 
sudėjo ciesoris Leopoldas 1, 
savo 
vaiku: ilntanina, Elzbieta ir 
Leopoldu. — Franciszku, szar- 
v’uoti tarnai palocinei turėjo 
apsiaubia karieta, o paskui 
traukėsi ne mažai karietų, ku
riose sėdėjo augszcziausi 
szininkai ir panos dvaro; 
pabaigos volei jojo 
m ilgom pikem, 
pulką.

Ciesoris sėdėjo iszbales ir ne 
rimei dairosi, rodos bijodamas, 
ir susijudinia gyventojai mies
to ne sulaikys jio. 
mvis malszu. Niekas ne prisi- 
irtinejo, isz tolo tiktai stovėjo 
kuopeles miesezioniu perimtu 
baime, ba da labiaus suprato 

jog net kara-

r
su 

paezia Eleonora ir trejetu 
ilntanina,

palocinei 
karieta,

vir
au t 

karei vei 
kurie baigė ta

Nes buvo

ba da 
lidesni pavoju, 
ius neszdinasi isz miesto.

Kada ciesoriais pulkas per 
važiavo tilta per Dunoju, 
la užsidarė bromai miesto 
m Viedniu pasklydo žinia, jog 
iau rodos nevidonai už muru. 
Pabėgimas ciesoriaus rodos vi
nis gyventojus prislėgė dideliu 
ikmeniu.
nu, vieni klausinėjo, ar tei'sy- 
ie, jog ciesoris prasiszalino 
sz miesto kiti insikabinejo ant 
nedžiu ir stogu, norėdami nu- 
:velgt ar jau nevidonai apsiau 
ie miestą. . Turtingi miesezio- 
iis pabugia apie savo turtą, 
iradejo sudestinet in skrynias 
irau geny bes, 
esnius daigtus. 
)uvo girdėti 
erksmai, klyksmai moterių 

. isur susikuopinia daro rodąs.
Apsakinėjo sau baisės nau-

• • • m i i • i

ka-
, o

J

Visi iszbego isz na- 
vieni klausinėjo, 
jog ciesoris

piningus ir ver- 
Ant ui veži u 

dejavimai ir
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Czeko Slovakas isz gymimo, 
^zevikus kuriuos sulaikė Įiriesz Vladyvostoka 
pirbes mi'dali.

naršei kariavo prieszais bol- 
už ka aplaike

I........ i:
plienini 1 > ji'igu :ihz t n ves teveli 
drąsą ir i norint karta mano gyvenime 

atsispirtuu

pirsztines ir czebatai buvo plie nevalia turkine. 
nlnei. Paregeja ta 
vaisku, visi pt*rsieme 
lyg ne tiek bijojo.

pradžios
Viedniaus
)er vaiskus

Lsz gyventojai
kas tai

M
nežinojos, nes kada pulkasnes

)O pulkui — keliolika tukstan- 
ta- 
ba

•ziu pertrauke per miestą, 
la drąsą inženge iii kožna, 
nate, jog tiejei pulkai yra ap- 

krikszczi il
supradejo szaukt 

smu vivatus, metindami

miestinio gas-

atplauki*

%i

&

i

BALTRUVIENE.

---- -- ,T^- —... .......... .----------- -

Pridursiu czionais viena at
sitikima: Vieno biznieriaus (o 
da patogi bobellpi) pasirengė 
važiuoti in didesili miestą pas 
koki ten spekilista ar spiezlista 

Davė bobelkai dide
li kamuolį bumaszku, kad bo
belkai k611 oneje nieko nesto- 

o bu- 
Na ir

—— ... —---------------

Jis verkeaszaros.
prie žemes prikritęs; ik

Kokis tai vyrukas man davė 
tiligrafa apie Dubojaus mergu- 
czes, tik gėda, jog negaliu apie 
taisės merguczes nieko pasa
kyti, ba tiligrapas buvo be pa- 
raszo ir nuėjo 
meisterio gurbą

viskas in mano 
, ba reikė žinot 

jog rodytojas viską peržiūri ir 
cenzuruoje pakol paveda in ma 
no rankas.

() g:
aut. ko

ii nekuriu mano

mano 
nepa kiaušy tau ir 
tavo norams?

— Turi klausyt 
te\as rustu balsu, 
jokiu pasiprieszinimu 
klausyt, ba yra tokia mano va
le ir paskutine vale motinos 
nebaszninkes, 
kutinėjo vnlandoie

— atsake 
ba ne mėgo 

turi

užpyksta, tai tiktai man 
danesz o plumpt, ir visiems isz- 

O ne, asz neturi ’i da 
vaikinio liežuvio, kurios papra 
tia ant tuszezio bile niekus tau- 

Nemislinkite jog ponia 
Baltruviene isz kialmo iszspir- 

Asz esmių pono akamono 
slūgines dukrele, 
dvuro visztoms, 
labas rytas ne duodu.

Tiek to, kam turiu savo pri
vati sz k a bizni 
svietui, kad pilna krepszi turiu 

Sztai nosenei buvau 
vienoje peczeje terp Mahano- 
jaus, Sentkleres, tai kaip slin
kau pro taja peczia tai net man 
galva apsuko nog raugalinio 
gazo.

blausiu.

f

zvti.

ta ?

ko kito.

užaugau su 
tai ne kiaulei

pasakot visam

nog 
gazo. Apie taji 
tai paprasta brasta

pratruko 
tyliai, 
gai verke.... Rodos visos szesze- 
riu metu kanezios ir skriaudos 
dabar vienu 
ibzsiliejo*...

Saule leidos raudona Pieme
nukai szokavo, gine karviapa- 
laike namo.

Jis paėmė sužeista varle, nu-, 
nesze pelken; mat jam rodėsi, 
kad ji trokszta gerti. Kitąsyk 
Karpatuose, taip vienas austru 

t karininkas melde praeinaneziu 
miesto, czion Amerike, kad jiai kareiviu vardan savo mylimo- 
prisiinistn tris szimtus dole
riu, nes piningu jau neužteko. 
Vietoje piningu nusiuntė kon- 
sztabcli, ba dasiprato, jog ten 
turėjo atsitikt kokia velniava, 

žvaigžde nuvažiavo, 
rado bobelia hotelije su kokiu 
tai feltfebeliu ir abudu parsi
vežė namon ir uždare už grote
liu.

Visaip atsiejna Amerike 
terp Lietuviu, bet gero nelabai 
girdėti, tiktai vis 
szelinvste.

Tai-gi,

kartu aszuromis
gydintis.

IK. !>," I 
i
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kuotu, Iszlęido grąžei, 
cziavimo ne buvo galo, 
iszpiszkejo pas spiezlista. Sztai 
ana diena, po praėjimui kelio
likos dienu, vyrelis gauna nog 
mylemos pacziules

Dede su

atsiejna

isz B..

niekyste ir

Tai-gi mano 
kad mergina, tai kož- 

gau- 
apsidžiauge ir 

kad 
nauja

Kaip oras mainosi, te i p

sios, vandens.
Kiti piktžodžiavo, bet 

jis pasigailėjo ir prikiszo jam 
savo blekine... Vargszas gere, 
gere ir eme mireti dėkingai mi
nėdamas “Viktorija...

piktžodžiavo
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” Neap
sakomas jausmas ji apėmė.

Kaip po baisios audros iszsi- 
verkus lengviau pasidarė. Jis 
dabar jautės, lyg butu palaido
jęs pats save ir savo pareigas, 
o gyventu kaipo savanoris. 
Mirtis niekai...

Sutemds atėjo jieszkodama 
jo sesuo, ir jis pernakvojo gim
toj bakūžei.

Nejucziomis Gerviapiaunio 
bakūže erne taisytis. Nuskydes 
dangtis pabaltavo naujais lo
pais, viduj radosi nauja kros
nis ir užkultasai langas atsida
rė. Net vaikai rodos eme gau 
tis... O kas tai dare — negreit 
kaimynai teprityre. 
dirbo naktimis, jis ir pas ukin- 
nika. Puiki buvo sutaręs nak
ties darbu. Diena jis dau
giausia Gerviapiauny miega ar 
ka nors drožia.

Pamažu jis paprato prie to
kio gyvenimo.
gingas, bet savostiszkai lais
vas ir malonus... Dabar jis jau
tėsi liuesas ir gyveno del nelai
mingos savo sesers ir mylimo
sios gimtos pelkes, isz kurios 
jis iszejo, kurioje gimė ir pra
bėgo ir kurioje palaidotos buvo 
brangiausios szirdžiai jo gyve
nimo svajones....

Putrikes skepetuke jis pado
vanojo sesers mergaitei.
laukti jos gyvos maža buvo vil- 

Žino jis Vokietija.
moterims ten vergauti... Už tai 
jis negalėjo ramiai apie vokie- 
czius pamatyti, 
jiems atkerszyti už tiek baisu 
skriaudų ir kaneziu, tik isz 
pogymio doras ir kantrus lie
tuvio būdas sulaikė ji nuo to 
jausmo, nes nenorėjo nuskaust 
uita nekaltai...

Begaline drąsą ir narsa žadi
no jo dabartinis stovis, 
brangindamas saves jis buvę 
panaszus in užgrudyta plieną, 
nebijanti mirties.

J uo tolyn jis galvojo, juo pla 
tyn ir gilyn -sieke jo suprati 
mas.

Jis jau kelis kart savo gyve
nime buvo pastebejes, kad joks 
nedoras darbas geruoju nepra
eina, ir jam norėjos tikėti, kad 
ir sziu nedorybių kaltininkams 
j u nedorybes kada nors bus at
lygintos. O jis lauke tos die
nos Tuomet, rasi ir už jo kan- 
czias bus atlyginta, 
dejes gyventi del kitu, eme kar 
tu gyventi del visu tokiu, kaip 
jis, nuskriaustu, del visos Lie
tuvos... Jei ne jis, tai rasi jo 
szalies isz jo kaneziu naudosis.

I Ir taip pamažu surado 
nauja gyvenimo tikslą, 
pasauli!

Kada sukildavo jame tokie 
klausimai, ir jis negalėjo ju 
iszaiszkint, jis eina Gerviopiau 
nin ir ten iszaiszkina 
keista Kazio ar jo mylimosips 
pelkes ypatybe, kad czia jam 
pasaulis aiszkiau atrodo... Pa
ti saule, giedra ar debesys kaip 
tai ypatingai, jaukiau ir sup
rantamai szvieczia. Ir jis czia 
jaueziasi tikrai “jis.”

Nes viskas czia jam prilygs-

Czia nerasi nei viė-

Kazys

i 

i
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nelabai moterėlės 
mėgsta kad vyrai sėdėtu namie 
ba bobelka butu labai suriszta. 
Už tad tankiausia ėdasi ir pjau 
naši kas diena.
rūteles:
na nori vyro, o kaip vyra 
na, tai greitai 
norėtu tuojaus numaryti 
gauti kumpiszeiszin ir 
vyra.
kožnos bobos būdas mainosi. — 
Tankiausia, žmogus payma 
aniola, bet tasai aniolas pavirs
ta ant velnio. Asz pati ant sa
ves žinau, kaip buvau mergina 
tai turėjau ir kantrybių, o kaip 
tik apeiženiau su mano Bal
trum, — Dieve duok jam dan
gų, — tai žmogelis vos pagy
veno ir in ketvirta meta mane 
sieratelia apledo. 
mane, jog asz jin
pribeldžiau. Tiek to, daug svie
telis iszmislina, nes asz ant to 
nepaisau, ba kožna matote, jog 
iszrodau ant labai tykios bobe
les kaip aveles. Sziur!

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

MYLIMOJI PELKE.

žmogus

Jis buvo var-

i

gazini gaza 
, bet jeigu 

bobeles vyrus su karsztu van
deniu szutina tai gud nait. 
Jau tai reike nuspjauti ant to
kiu vyru, ka 
boms.

vale
del kurios par

daviau žo
di, jog visados tave 
Ii tisu isz vietos, kurioje 
vaiua.

Iszgirdus tai Joana suprato, 
jog tėvo ne permainys, už 
paklauso:

— Kada turiu isz va žinot?
— Tuojaus po piet, idant 

saules nusileidimą 
stot musu dvare 

saugioje

vietos,
prasza-

bus

tai

apsileidže bo- 
Kaip girdėjau, tai to 

daugiau ne bus.

Iszt ikro 
motore ne turi 
mie sėdi, 
bobelių

V e

Žmonis pra 
su koezioliu

f

Šudidesnio czvscziaus
, kaip vyrai na- 

O ka, kožnas savo 
kamandieravoje 

kaip Kol- 
kareiviais:

ties. Ne

r
IBet kap dabar gyventi, kaip 

dabar??!
Ji iszpyle szaltas prakaitas, 

visas kūnas eme drebėti.
•— Kam? Už ka? Kodėl? — 

Lindo baisus klausimai, del ku
riu tūkstanti kartu jisai lauže 
sau galva ir nerado atsakymo... 
Jis krito žemen ir sielvartauda 
mas eme nagais draskyti žeme 
ir padūkęs dantimis pleszti 
szaknis. Tai vėl saves iszsi- 
gandes puolė ant keliu melstis, 
verkti, bet negalėjo, — kaipgi 
melsis szitokiam neteisybių ii 
bjaurybių pragare...

Taip kankinosi ligi, netekės

dau
žia o jo, jog reike 

, kad su
guli ja, ir 

kur 
Vied-

jis troszko
ten Imsi

Nuvež tave in ten sė
ji sa i ant tavęs 
teip kaip asz

jeigu ne
laukine

pribus isz
kaip

su mūri a, 
nemazgoti 

O

da priesz 
galėt umei 
tarp kalnu, 
vietoje.
nas Hermanas,
turės apgloba,
pats, priduosiu asz tau del vi- 

pnkluota pulkeli isz ke-
kuriu da 

mates;
persistatinejo 

smakai, 
sztant pasistatyt.

ienas apie Turkus, 
:okis vokietis ne buvo 

Turkai 
caip koki 
liekas ne 
Calbejo, jog jau ingalejo Len- 
<ije, Vengrus, jog sunaikins 

trauks in Kvma. 
Tai girdėdami tokius paskalas, 
urtingesni krovė savo daigtus 
uit vežimu ir bego link Duno
jaus, palik ia atvyrus namus, 
)a kam juosius uždarynet, jei- 
;u ne trukus bus iszpleszti ir 
sudeginti.
lavim ne paėmė, bego kad tik 
tai gyvaste iszneszt, o prie bro
lio Dunojinio* buvo tokis 
triukszmas jog sunku buvo pra 
uspaust o ir ne 
triukszme 
miert.

Teip praėjo eiela naktis. 
Ant rytojaus skaitlis tuja, 
prasiszalino isz Viedniaus iszr 
aesze suvirsz 60,000. Komen
dantas miesto (gaspadoris) je- 
nerolas Sterenbergas, isz pra
džios žiurėjo ant to abejotinai. 
Džiaugėsi, jog ne reikės tiek 
maitint jeigu ilgai Turkai lai
kytu apsiauboje miestą, nes ma 
tydams toki baisu maiszati, bi
jojo, idant visi ne iszeitu ir kad 
paskui ne butu kam taisyt su- 
griatu muru, o volei kad per 
tai ir žalnierei pasilikia ne per 
siimtu baime, 
miesezioniu 
kiek suramin t liepe padaryti 
vaiskava paroda po įdyczias 
miesto ir vos vaiskas pertrau
ke su muzikomis, sztai atitrau
kė naujės vaiskas.

Sztai su skambanezia muzi
ke triubu ir bubnu intrauke in 
miestą raitelei isz puikiausiu 
ir narsiausiu vyru, po vadovys 
te kuningaikszczio isz Lotarin
gijos. O puikus tai buvo pul
kas, vyrai sztarkusj visi plieni-

jiems
kuriems

Vengrus, jo
Viedniu ir

Ne kurie nieką su

buvo

viena tame 
antsumindžiojo

eiela

jog ne

k a

O kad del visu 
priduot drąsą ir

nuszluoste prakaitu nuo kaktos ąegg blekegc aptaisyti, jog uet

žalumus; pastanavijo

numirt ant

turėjo jisai da kita ru-
Kol

tėvas ne turės

l’intojeis miesto ir 
ivbes;
Ižiaug 
cepures augsztyn. Ir volei nuo 
kožno baime nuslinko ir ėmėsi 
prie savo darbo.

Dabartės del
padoriaus prasidėjo dienos sun 
kios ir baisios. Žinojo jisai, jo 
mt Viedniaus 
D’be pagonu,
ie žmoniszku pajiegu 
niky t taje 
)<;g 
dtur pagialba, tai pats 
liūs ne sztant atsigint, v J

Buvo jisai kareiviu teisin
au, tai pažinojo gerai savo |>ri- 

gint 
niesta igi paskutiniai, o jeigu 
legalus apgint, tai 
muru.

Nes
nesti: mieste buvo Joana, 
j i ji mieste bus, 
ramumo, ba žinodamas pagonu 
'.aukiniu bilda, tai labiaus bi
jojo del josios nevalios, negu 
miert i.
vainai, nes dukters negalėjo, 
ba prižadėjo mirsztanczei pa-

josios rūpestingai 
ir saugos kaip 
priesz visokius pavojus.

Liepe paszaukt pas save Joa
na, o kada jiji inejo, tarė:

— Mano kudyki,

ui
nevalios, 

Sunu jau paszvente 
dukters

3zei priesz keliolika metu 
prižiūri nes

saugos savo akies

turi d a 
sziandien apleist Viedniu, ba 

ryto uždarysiu bromus miesto 
ir jau niekam iszejt ne pavėlin
siu.

Tėvo! — paszauke mer- 
iszmetinejimu — ai* 

mislini, jog tavo duktė ir augy- 
tine ne bus sztant girdei ūžimo 
ir griausmo anuotu ir žiūrėt 
ant pažeistu?

— Asz to nebijau — mano 
kudyki — nes bijau del tavęs 
nevalios; žinau gana gerai apie 
musu pajiegas ir žinau, jog bai

pribus pagialba

gina suo

anuotu ir

jeigu isz nie- 
,\ tai 

Asz ir 
musz-

-S*‘

sokio g 
liolikos vyru.

Joana dalypstejo iszbahisiom 
lupom tėvo ranka ir iszejo iii 
savo pakaju. Czia Ii epe tar
naitei isztraukt ant vidurio as
los maža, aržuoline skrynele, iii 
dėjo iii ji a kiek drabužiu, vie
na szlebe, szilta skranda (filt
rą) ir skrynele uždare.

— Ar nieko daugiau pane
le ne hns? — paklauso tarnaite.

— Invales bus ir to — tarė 
Joana, o paskui sėdo ant dide
les kėdės skūra aptraukta ir 
užsidunksojo ir teip sėdėjo iki 
p i et.

(Tolinus Bus.)

ANT PARDAVIMO LOTAS.

didumo.
At-

Puikus lotas mieste Frackville 
Pa. 150 per 30 pėdu 
Parsiduos neperbrangei.

“Saules” ofisą.
(t. f.)

siszaukite in

Die- 
vvras savo 
ant aslos

o

Ne-

tada 
ant kožno žingsnio 
czakas su savo 
Baudže kad grineze ne szluota 
baudže kad vaikai 
baudžia kad diszei
— už viską urze ir urze. 
kiek tai ^revoliucijų atsitaiko! 
da arsziau kaip Meksike, 
valėliau brangus, 
bobelia parlupias
spardo, toji cypia ne savo bal
su, vaikai kaip isz kailio lupa
mi spiegia, 
szios už griekus staugia!

Juk po teisybei, jeigu vyras 
sėdi grinczioje ir nuolatos ant 
kulnu bobai mina,

rodos pekloje da

tai jau ar
sziau kaip Rosijoj bolszeyiz- jOgu apalpo.

Vėl vadinosi motina, Petrikemas.
ne buna, tai bobelka pilna bur- jos tikino ji, kad tai ne tiesa;

Kada vyro grinczioje

na boseliu : boseliu ant piningu 
..... ant 

O kada vyras se-
boseliu ant namu ir..
savo vyro.
d i be darbo namie je, tai ant 
visko žiuri, bobelka turi grin
czioje sėdėti ir no pas kumutia 
nosies negali iszkiszti.
tai ne sibiriszka pakuta? Juk

Ar-gi

jos ne žuvusios, jos gyvos, gy
vos... ir meilinosi taip, gerinosi 
jam... Pabudo; burna pilna že
miu. Ji eme ižgastis del tu 
kaneziu, jis norėjo bėgti isz 

kur nors upėn, — 
kad jam lyg protas 

misza...Kaž kas szalia sucypė.

czia» szokti 
Jis jaute,

Jis pra-

' i" .m

apsiporuot yra labai geras daig Krustelėjo — slinko dalgio su-
tas, bet bobeliams tieje lenciu- žeista varle.

Jeinejis, tai rasi

sybe mus lauke 
kur no
Viednus ne užsilaikys, 
llugonas dingsiva tada 
tineje, nes tu kudyki.... drebu
ant paezios mįsles, kas tave 
patiktu. Tu nežinai, kas lau
ke turkiuos novalninkes.

— O ar žinai, kaip man ro
potu, jeigu asz kur butau atito
linta nuo Viedniaus, juk Žinai 
teveli, jog butau didele rupus- 
czia paimta apie tave ir 
broli. 1

Geresne yrą baime o ne

Tu nežinai

i
mano

Jos viena koja
Ji 

stengės pasitraukti, nuo jo, bet 
kiek ne szoko, vis krito ant žais 
dos; žole lindo vidun ir varle 
virpėdama rėžėsi ir cypė....

Akimirksniu, ir danties gelia 
mas, nutilo 
dome, visa siela susikreipe ton 
mažon gyvenimo žaisdon... Ji 
pamate, kaip mažyte varles 
szirdis atviram szone plake, 
trankėsi, virpėjo — kovojo su 
mirtim!

Prisiminė karo lauka; kiek 
ten jaunu žaliuku vyru szliau- 
žiojo, taip, kaip ta varle, jie ne 
cype» tik szauRe brangiausius 
sau vardus ir mirė neprisiszau- 
ke...

— Kuo asz nelaimingesnis už 
juos? Kiek pasauly tokiu

gai buna sunkesni negu vy- įr SZOnas visai atpjautas.
rams gyventi poroje.

t

Arabai teip-gi nerimaujo savo sklypia. ir pradėjo užklu-Arabai teip-gi nerimaujė savo sklypia ir pradėjo užklu- 
pinot aut, savo artimiausiu kaihiynu, žadindami ir apipleszda-
mi juos. Kur randasi kįtąs AxubaaI

jo kanezia—visa

ta.

sau 
nauja

Tokia

I

.1

I

i

kaneziu? — eme jis gedinti sa
ve.

Varles szirdis vis plake,, dir
bo gyveno... Neklauso koks tai 
gyveniinas, ar jis reikalingas, 
ar vertas kam>.. ar ne. Jis nė-

Kokia tyli, tyliai liūdna 
gamta.... Czia nerasi nei viė- 
no medelio, nei vieno žolyno ke 
relio, kuris nebutu kieno žeis
tas, plautas, graužtas ar lauž
tas.,. It vis dėlto auga, gy
vuoja ii' plėtojus. Tyliai skur-

It vis dėlto Auga, gy- 

džiai gema, auga, žydi, tyliai 
j 1 '11 

tik nuleistom ta skurdo prie
žastį — ‘ 
kia ezia iszaugtu giria

noksta ir mirszta.... O tegul 

— inrugusi szlapuma<ko- 

pajuto, kftifii Wi akiu kwWiu | vo pelke* _"
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Žinios Vietines

pinigu czedina ant

varde

L «—- Miestelije inalszu.
— Žmonis neturėdami kur 

praleisti
juodos valandos.

— Da vis kaip kada smarkei 
paszala.

— Lietuviu pirmam
daug pasidaugino in deszimts 
metu. Neužilgio žinosime kiek 
Amerike yra Lietuviu po sura- 
szimui liudnasties. Tik nesibi
jokite atsakinėti ant klausymu 

Visi atsakvmai 
yra užlaikvti slaptybėje ir tik- 

Tas

suraszytoju.

tai del valdžios pasilieka, 
nesikisza prie taksu, tiktai del 
valdžios žinios.

— Kokis tai .Jauk Davis, Su 
balos nakti pasiszove 
mas sau gala padaryti.
•žastis tame yra užvydejimas tu 
los moteres.

noreda-
Prie-

Davis likos nu- 
\shlando ligonbute 

kur daktarai 
iszliks.

— Saliuninkai baise! rugo- 
je ant bizniu, nes karezemos 
tuszezios, o 
jiszkojo sau kito užsiėmimo.

t Praėjiu petnyezia 
skyrė su sziuom svietu del dau
geliu pažinstamu szioje aplin
kinėje ponia Magdalena 
nin pati Jono Traskau<,ko, per
gyvenus 
Velione

vežtas in
sako jog vargei

nes 
saliuninkai pasi-

persi-

invle-

Mahaiiojuj 34 metus, 
mire nog operacijos 

Ashlando ligonbiiteje, pribuvo 
in Amerika apie 43 mcjtni ad- 
gnl isz Suvalkų guber., Žvirgž- 
daieziu kaimo, Szuusku gmino. 
Sznnsku parapijos, 
dinosi Zoliniute. 1 
pribuvo in Brooklyna, kur isz- 

už .Jono Traskaueko ir 
savim 42 metus 
sek miežius vai- 

Jonas isz \Vil- 
Petras 

Auburn, 
Vincas isz Filadelfijos.

tekėjo 
pergyveno su 
susilaukdami 
kus, kurie via: 
lard, N. Y.,’

, po tėvu va- 
Isz Lietuvos

Juozas ir 
namie, Kdwardas isz

Frackvilles, 
isz Szenadorio

KUR BUNA?
Pajieszkau Motiejaus Karu- 

žuka pirmiau buvo pas
Tegul at-

mano
dabar nežinau kur.
siszaukia ant adreso.

Chas. Metrolis.
21 Deming St.,

Pajieszkau mano pažinsta- 
ma Martvnu Scheskey isz Aug 
Ii jos. 
adreso:

Mrs. Eva Broskey, 
28 Cross St., Hudson, N. Y.

Tegul atsiszaukia ant

h

Pajieszkau savo szvogeri M a 
czulaiti ženotas su Jieva SI lie
ki utc. Paeina isz Kalvarijos 
apskriezio. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.

Mag. Sluck i u te 
Box 135 Revloc, Pa.

Didelis Iszpardavimas

<Dr. KOLER♦♦♦ 
❖ <♦ 
<♦

t 
❖ 
♦t* 
v

<♦

t 638 Penn Ave. Pittsburgh, Ps-
Dr. KOLER yra viena- 
Unix tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburce. Mo
kinosi Varszavoje, ata- 
dijavo befflje 2< m. lo
vai riae ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 
dugnlal pažinota. G y d® 
užsinuodlntma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimaa 
ilgas tinimo, fnvairias ligas paeinao- 
czlas nuo noczystiiino kraujo.
szaukite ypatlszkat, per iaiszkns aaa 
aogydau. Dr. Koler kalba LenkiazkaJ 
Ir Ruslszkat.
Ofipon valandos: nuo 9 ryte Ilf I 
vakare. Nedollomis Iki 2-v, poplM

$
Pajieszkau mano pusbrolio 

Detroit Mich. Alex Czesnavicziaus,' • apie W 
—i metu adgal gyveno Shenandori

irdejau gyvena West 
Praszau atsiszaukt

Mano sesuo Jieva Seliavai- ° <hibar
eziute po vyru Szimkienc gir-

; g 
Virginia.C/jllllV pv VJlll MnilliniV4IV| H11 

Jojau kad gyvena Clinton, Ind. adreso.
Taipgi Antanas ir Magdalena 
Senavaicziai.
žinia isz Lietuvos. Praszau at
siszaukt ant adreso. (to 6)

Jonas Senavaitis,
12 Hedge St.

New Haven Conn.

Gavau svarbia
F. Czesnaviczius, 

332 E. Arlington, St.
Shenandoah. Pa.

Mano szvogeris Vincas Trus-' 
ka, pirmiaus gyveno Hartford, 
Conn, Paeina isz Suvalkų gub., 
Seinų pav., Kalveliu kaimo. Te 
gul atsiszaukia ant adreso:

(J. 16)
K« Urbanavicz, 

215% E. Mt, Vernon St.
Shenandoah, Pa.

IAA 
u %Iff

Pajieszkau szvogcrkos K va
ta tht hh tt hahta litthth hthtti 
rejutes po vyru Klimavicziene. 
Paeina isz Marsukanu para., 
Marsigres kaimo.

Praszau atsiszaukt ant adre
so.

Marsukanu para

szvogt'rio 
Paeina isz 

Kauno gub., Raseinių pav. 
turiu svarbu reikalo, 
atsiszaukt ant adreso.

Auna Piktunaite, 
49 School St.

So. Hadley Falls, Mass.

Pajieszkau Aavo 
Vincento K i barto, 

gub.,
Praszau

(to 6)

Juozas Ur-

A HZ Juozas Lukaseviczins 
pajieszkau Juozo ir Antano
Mickevicziu, kurie pirma

W. Chesmilavage, 
Box 602 Minersville, Pa.:

N. Y. ir puss-seseres Pra
vyru

gy
veno Newark, N. J. Paeina isz 
Suvalkų gub., Mockavos gmi
no., Punsko parap., Turiu 
svarbu reikalu, todėl tegiil at
siszaukia ant adreso:

Jos. Lukasevicz 
’ 421 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

(J. 20)

draugas DanieliusMano
Sterugas, girdėjau kad gyvena 
Connecticut Valstijoj, 
szau atsiszaukt ant adreso.

A. Paseviez, 
719 Alabama Ave., 

Sheboygan, Wis.

Pra-

*Gub., Seinų 
Szventažerio

o*

Mano pusbrolis 
banaviezius gyvena apie Brook 
I.Yn, 
nes Urbanavicziutes po 
Zilinckiene ir Ona Draugeliute
po vyru Bulotiene gyvena apie 
Wilkes—Barre, Paeina isz Kau 
no gub., Pilviszkiu para., Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

Jos. Czivinski, 
Box 273 Coal Dale. Pa.

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes *:* 
galite pirkti už labai numažintas prekes. <$♦

£ Pluszinei kotai moterems, puikus materi- X 
jotas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. £t

.. . -

♦> Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas 
” ‘t’ tavoras musu moterų skyriuje bes iszpar- 

duotas už numažinti preke. Turime keletą 
extra geru skrandu kurias iszparduosim <♦ 

'į* už spectaliszka preke. Jeigu reikalaujate «♦, 
£ gero koto tai ateikite ant szio pardavimo.

♦*
❖ 
t J

t' uŽBinuodlntm* kraujo

4

n)6Ki

AfuL

£
N ATI 0 NA L

X
i

O

♦i

f
1*

••

i
DIDELIS PARAPIJOS 

BALIUS.
Szv. Petro ir Povilo parapija 
isz Tamaqua,
deli balių kuris atsibus Utar- 
ninko vakara, 
ant Liberty sales 
nas

Pa. parengė di-

January 
Bus tai vie- 

isz didžiausiu balių ka pa
rapija buvo
ž i anga bus 50e.

13
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Capitol Slock $125,000.00
Surplus A Profits $ 130,000.00

baNK
MAHANOY

CITY ’
i'

T i
T.

•

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
durtam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose,,nepaisant ar alneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumei reikalą su musu Ranka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nūn 9 vai. 
ryte lig 3 vai popiet. Sulįsto
mis 9 ryte lig 12 vai.

GVSNANS į
’Y 1 i♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦t**<*******<***<**<*****<**<<>**'>***%**<*'^*>>

/ * s,
.f

Su visoms Ilgoms priima, nuoi vi>o<’ii"> iigi>ui» pinniH, nuo ( 
vnbindos iki 10 valanda Ikji ryto. 1 
I iki 3 uil poplrl. G Iki S vakare. 1

H BAU., Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlcr-T’rez.
J. H. FERGUSON. Kaxlerlun
R. T. EDWARDS. Vlue.Kas.

Naujas Lietuviszkas Graborlut
Kazis Rėklaitis i
516 W. SPRUCE 8T.

MAHAN O Y CITY, PA

o ke:
ID

Telefonai, B« ll - Kensington 6316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
l.lkl 10 vai. ryto. G8’>val. vakare !

i 2533 E. Allegheny Ave.
j PHILADELPHIA' PA.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

413 W. Market St. Pottsville

f

In- 
25c. 

Atei-

parengus, 
vyrams o 

moterims ir merginoms.
............... (J. 13)

ANTPARDAVIMO?
Tris namai Mahanoy City, 913 
ir 915 E. Mahanoy St. ir 916 E. 
Pine St. Ant viso lotp.
szaukite po No. 720 E. Centre 
St. Mahanojr City, Pa.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų Ir visokių paslapčių kny
ga. Teipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinystė, su paveikslėliais. Surinko 
ir išguldė iš sveti mų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystė* FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas6x9 co' 
liūs. 414 puslapių. Popieros viršais..........................................................1(42.KO
Gražiuose audimo apdaruose........................................................................ 3.6o

Pajieszkau Juozą Szarpaue- 
ka senau gyveno Braddock Pa. 
dabar

Butiszkiu para.
Praszau atsiszaukt

nežinau kur.
IN 1 <1. IIHJIVI HU?

Paeina kite visi.
Kaunoisz

yvena Scranton, Pa. Redybos. 
ant adreso.

Kaz. I’rbonas,
’ 626 Cottage St. 

Athol, Mass.

para.

Pajieszkau Joną ir Jurgi K a 
zoka isz Suvalkų 
apsk r.
Girdėjau
Yra laiszkas isz Lietuvos, tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Kaz. Pakaszsu,
19 E. North St.

Akron, Ohio.

Atsi-

(J. l(i)

Pilna KaladC Kazyrų ir Šešios štukos su PaveikSlCljais ir instrukcijomis.

Visi žinote kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį su pagelba 
Kazyrų(Kortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime* 
yra
žmonių, kurie pas\ 
tokius burtininkus

Pajieszkau mano szvog: : L 
Adomo Waranco seniau gyve
no IIlinojaus valstijoj, 
na isz Suvalkų gub., i

szvogerio REIKALINGA.
Darbininko prie grosernio szto- 
ro.
tos iki Stos.
pas

Mano gimines Marijona Vai! 
kaitė, Kazimiera Petkus, Pet
ras Bartkus ir Jonas Poszkus. 
visi Kauno Redybos, 

Praszau 
ant adreso.

J. Kuizin,
2118 Carey Al. S. S.

Pittsburg,

apskr.
Baseinu 

atsiszaukt 
(to 6)

Paei- 
St a rope

les pav. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Jos. Anuszauckas, 
.‘*>2 Caroline SI.

Bridgeport Conn.

Tegul atsiszaukia 
valandos

nuo 7 
vakari* 

(to5)

tik 
kad 

tllkltančiai

John Rich,
838 E. Pine St.

Mahanoy, City Pa.

lankosi įspėjimui savo ate ties ar laimės ir moka Jiems už tai po kelis ir po k 
lioliką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAN
Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su nagelba savo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. 
Pa* ją vaikščiojo kelti Kazy ras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir

Stefan i j e 
Laidotu- 
ryta, 10 
bažnv-

N- Y ’Alave Petrusevicziene isz mies
to- Margarieta Zatauckiene isz 

Lillie (laveniene 
ir

Sklariene isz miesto, 
ves atsibus utarninko 

. Juozapo 
ežioje su trimis misziomis.

Velione buvo įvirinus budo 
motere, kariavo už teisybių lyg 
smert ir gera motina, o katrie 
jiaja pažinojo paguodoje ir my 
Įėjo. Lai silsysi Magdalena am 
žinam atsilsi po sunkiam dar
bui ant szios 
szeirnvna
tekinio motinas, 
bukos .

valanda £

pakalnes, su visa 
apgailestaujeme ne- 

paezios ir bo-

t? DIDELIS BALIUS.

Parengė Labdaringa Draugyja 
isz Mahanoy City, atsibus Se- 
redos vakara 14 January, Bocz 
kausku saleje.
Moterims ir mergynoms

1 užauga 50c. 
25c.

DIDELIS BALIUS.

Parengė Koojierativiszka Drau 
gija isz Mahanoy City. Atsibus 
Ketverge vakara 15 
Boczkausku saleje. 
vyrams 50c. 
gynorns 25c.

January 
1 užauga 

Moterims ir mer-

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prlsiuskite 
in redyste ‘"Saules” ant apdarymo nes 
nauju ne greitai galenite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
ilglaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

LIETU VISZKAS
SAPNINYKAS

r •• I

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c, ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

GERIAUSIA

DOVANA
bu kuria džiaugsis 

per visa meta, yra lal- 
krasztis "Saule”. Skai
tys jaja ir džiaugsis mo

t yna, teras, sesuo, brolis ir prietelis.
Tiktai 13.00 ant meto.

gaus Pulku Kalendori.
». BOCZKOWSKI—COMPANY 

Mahaiiey City, Fa».

Prlek tam

n? Pa.

Mano levas Petras Saka- 
tauckas isz Lietuvos, Suvalkų 
Redybos, 
Pilviszkiu 
kaimo.
vos gyventoju ino apie ji,ž ma
lonėkit praneszt.

Vincas Sakatauckas. 
Boq 298 Silver Creek, Pa.

Petras

Mariam poles apskr.. 
gmino,

Jeigu kas isz
Antanavo

Lietu-

Pajieszkau savo stiliaus Jono 
Balczaus, pirmiau gyveno Chi
cago, Ill. Praszau 
ant adreso.

Ant. Balcus, 
Marianna, Pa..

atsiszaukt

Box 165

Pajieszkau Kazimiero Hud- 
rokas.
Panevėžio pav.
szaukt ant adreso.

G. Grigas,
61 Cliff St., 

Nagatuck, Conn.

Paeina isz Kauno gub.
Praszau atsi-

Pajieszkau savo sesers Elz
bietos Maknavicziute 
Luiziene, 12 metu adgal 
no Baltimore, 
szaukt ant adreso. (to 6) 

Adele Maknavicziute
66 Horster St. Rhineland 

Baldwinsville, Mass.

po vyru 
gyve- 

Praszau atsi-

pusbrolio

Pajieszkau Antano ir Ludvi- 
gyveno 

isz 
pav. tu-

'<o Sireikei, pirmiau
Peniisylvanijoj.
Kauno gub., Sziauliu 
rin svarbu reikalu, praszau at
siszaukt ant adreso.

T. Jocaite
34 Remi St. 

Springfield, HI.

Paeina

Ne stralknok! Buki* navų 
bosam. Ncreik kitam dirbt. r 
(užmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad Ir važuoai f* 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave. I'ltMnritli. Tn.

r * i

ŽIŪRĖKITE OZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

Pajieszkau Mateuszo, Juozo 
ir Kazimiero Alaburdu ir Pet- 
or Stankūno pirmiau

Praszau atsi-
gyveno

'Power City Pa.
szaukt ant adreso.

Chas. Giarve.
1122 Racine St.

Racine, Wis.

Preke 50c.
”In Meri-

Mano pažinstama Magde Ga- 
venike paeina isz Kauno gub., 
Tauragės para., 10 metu atgal 
gyveno Pittsburg dabar 
nau kur. Praszau atsiszaukt
ant adreso, Mare Valatike arba

Alare Andrejaitiene, 
Box 72 New Baden, Ill.

neži-

Pajieszkau Pranciszkaus Sa
ve ik i o, Suvalkų Redybos, šei
niu apskr., Mateliu Gmino, ir 
para., Pracenu Kaimo 
metai Amerike, 7 metus gyve
no Bruceton, Pa. Malonėkit at
siszaukt arba kas žino praneszt 
nes turiu labai svarbu reikalu.

P. Petronis,
120 RaUber St. 

Rochester, N. Y.

24

kiekvienam ji ateitį įspėdavo. Po myriui viršminėtos burtininkės, jos Kazyros 
pateko Į svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvie
nas, k as jas turi, gali su Jomis įspėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy
ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita pilna 
kaladė Kazyrų ir ŽEilOS kitoniškos Štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai............................................................... $1.$0

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO.,

nas. kas jas turi, gali su Jomis įspėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy-

31 EAST 112th STREET,1 CHICAGO, ILL.'

Pajieszkau savo
Kazimiero Slavicko, Paeina isz
Suvalkų gub. Mariampoles pav
Kleviszkio gmino. 
atsiszaukt ant adreso.

Ant Deltuwa,
224 T. Lloyd. St.

Shenandoah, Pa.

Kleviszkio Praszau
(to 6)

pus-brolis AdomasMano
Tauczikas isz Suvalkų Redy- 
hos, Seinų apskr. Slabados pa
ra., girdėjau gyvena apie 
Pittsburg, 
kala, praszau 
adreso.

girdėjau
Turiu svarbu rei- 

atsiszaukt ant 
(to 6)

Ant Barsztis, 
BBoii 89, Chambers vi lie, Pa.

Mano brolis Franas Gotauta 
gyveno Wisconsin Vals. 
gu kas žino apie ji, 
praneszt.

Wm. Gotautas 
Box 568 *

Jei- 
praszau

Fayette City Pa.

No. 1. “Padžiaus Nasknrells” Ir “In- 
Krabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo..................................
No. 2. “Kunlngo Paslaptis”
ka” ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ...

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” Ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Sunu ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu . .........................  Preke 35c.

No. 4. Septynios istorijos “Ponas Ir 
Sziaucxlus” “Isztikliiias Sūnūs” “Ka
ralius Gentelnionas” “Karczema nuo- 
szallje” “Valdulls” “Gailinga Szoblo” 
“Motina Sopulinga” ir “Meile Sūnaus” 
181 puslapiai....................... Preke 35c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai ju turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusiuntimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiraan- 
czios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa
vokite szitcip: W. D. Roczkovvskl-Co.

Malinnoy City, Ta.

.. 35c.

Valdullx” “Gailinga Szoble

I Sztai Koki Prieteli Turite—. , i

f Merchants Banking Trust Co. Banke j 
r X I I
? Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
J procentą ant sudėtu piningu.
{ Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
j lengvas mėnesines niokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
5 Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir 
t pažinstami.
> Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
c namus.
? Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka. h
C Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
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Pajieszkait Juozo Nevulio, 
pirmiau gyveno Pittsburg, Pa. 
teip-gi
Abudu Suvalkų Redybos Seinų 
du Suvalkų Redybos,
apskr. Krasnavo Gmino, Puns-

Tegul

Bronislavas Peczulis

Seinų

“VAIDELOTA”
Apianka ia« pirmutines puses 
azimtmeczip, isaimtn isz Lietu- 
viszku užlieku. Su paveikslais 

177 dideliu puslapiu.
Preke 3 Be

W.D.BOCZKOWSKLCO., Mahassy City, Pa.

ko para.
ant adreso.

Joe Kasper,
233 Logan Avė

atsiszaukia

Milwaukee, Wis.

Stanis Baguszis, kuris aplei
do Mahanoju keli metai adgal. 
Tegul jis pats ar kas kitas apie 
jin pranesza, nes pas jin randa
si svarbus reikalas.

Mrs. Mary Aidukas,
638 W. South St. 
Mnhanoy City, Pa.

NUSITIKĖJO JOG JAM 1’ADARIS 
TIEK SMAGUMO.

------- -  <> U 
*

Siuncziii szlrdlnga padckavone.Vž 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų”. Du tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ie skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimt^ doleriu. Su pagarba,
Vlnciw Mataičiui. Sparrows Point Md.

parduodu szlpkortcs aut |
į | geriausiu linijų, padirbu, ir Notari- i 

1 jaliszkai užtvirtinu visokius doku- !

Siunczlu piningus in visas dalis | 
svieto,

Esmių užtvirtintas per ♦ 
' J Pennsylvanijos Valstija ir po atsa- | 

kanezia kaucija ir prižiūra bankino | 
departamento.
adreso:

J. G. DOGDEN, Banker & Agent ,

mentus.
I
I
I Raszykite ant szio

Cor. IV. Loiik & Main Sts.
DiiBOIS, l’a. 

t 
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J Daktaras Juozas J. Austrą 
j J LIETUVIS

GYDO VISOKIAS LIGAS

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI —
L. Eckort, Vice-ProA.
W.F. Ryitkewict

P. C. Fenton T. (L Hoimby

ijj Ihivnsls Daktaras Karhimenejc.

k
1 s _______________
ijji 113 E. Coal St. Shenandoah jS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R.
G lig 9 vakare

D. M. Graliam, Prc>>.
J. H. Garrahan, Attorney

J). F. Guinan, Treas.
A. Danimswic* M. Gavula

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Mala ir Centre SL 
SIIENANDOAH, PA.

‘Slaptybe Antgrabio” isz gyvenimo Francuzu
1’rok e 3fic. W. D. B o cio* sk I Co

Lietuviszkas Graborina

A. J. SAKALAUCKAS
Jk) Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” Jfep

2S2 puslapiu- Preke 35c. W. D. Bocakow*kl-Co. Mahnnov Pa.Mahanoy City, 801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

■ — ew !<■ —i —i i—n o —» — — — kb 1 n m— * ■

A 
j* AR SERGATE RHEUMAT1ZMU?

Jeigu sergate Rheumatizmv c Jums jokios gyduolė.* ne gelbėjo patsHraukit URSUS 
NUO KHEUMATIZMO. (geru). PrLė už bonką............. . $1 SO

........$1.00 
.... $1.50 
... $1.50 

........$1.00 

........$1.EO 
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

GYDUOLES NUO
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti) Prekė........ ...............
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė............
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkė....
URSUS SKILV1N1S BI I’ERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė ........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė.

r\ ‘ ‘ ___:_____ , ‘ \
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaua kūną,' sveikatų. Jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©
160 N. WELL.S ST., DEP. B•1 CHICAGO. ILL,

K

..akut*
ia7 įtk > •

W. TRASKAUSKAS
. LIETUVISZKAS dUADOKIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja hunus numirusiu, Pasamdo 
ąutomobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veseiliju, pasi
važinėjimo, if tt. Krausto daigtus ir U. 
520 W. Centro SL Mnhanoj City, Ta.




