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Isz Amerikos
Didžiauscs hotelis Amerike, 

kasztuos 20 milijonu doleriu.
Dažinota, Imk 

kokis tai nežinonuts milijonie- 
ris pradėjo planus ant statvmo 
didžiausio ir puikiausio- kote
lio Amerike, o kuris kasztuos 
suvirszum 20 milijonu, ant pa
statymo, 
kurios tasai milžiniszkus 
mas stos, kasztavo tam milij- 
nieriui arti puspenkto milijo
no doleriu.
Motina iszejo, mergaite sudege 

ant smert.
Knnlope, Pa 

zo Lahiczio 
vandens, palikdama 
szesziu motu sūneli ir keturiu 
metu mergaite. Badai vaikai 
beviliosi aplink karszta pecziu 
nog kuro 
užsidegė, 
te nelaime ir adbego 
mergaite balsei apdeg«‘, 
t nejaus nuvežė in ligoubnli bet 
vakaro sulaukus mirė didelio- 
sia kaukesiu.
Valdže konfiskavo gėrimu už 

$3,500,000.
New York.— Vos likos už

drausta pardavinėti geri ims, o 
valdže konfiskavo in laika vie 

gėrimu už 
milijono doleriu.

(Chicago.—

Tik viena žeme, ant 
na- 

>-

.—- Moti*re .Ino 
iszejo parneszt i 

šluboje

mergaites
Pakol žmonis

gialbeti
kuria

szlebuke
penia

uos paros visokiu 
pusketvirto
Daugybe gėrimu buvo jau su
krauta k i vu ir lanke 
gos iszplaukimo in 
Kuba.
Mergaite apsiszutino ant sniert

Chicago.— Kada p. Vasiljė
gas privežlio- 

menesiu senumo

pro- 
TI rl \ J H i <*1 y

ne mazgojo padla 
jus devynių 
dukrele Zofije prie karszto vau 
dens, inpuole in viedra ir bni- 
sei apsiszutino nog ko mirė li- 
gonbutije.
Maldaknyge iszgialbejo jam 

gyvaste.
Xew York.— Pa Ii ei je aresz- 

tavojo czion koki tai nežinoma 
žmogų, kuris užklupo su peiliu 
ant Kranciszkos Cierco ir sun
kei jiaja sužeido. 
tai sargas namo 
mėtėsi ant užpuoliko, kuri 
\’e in sargu. ICniVn 
in krutinę arti szirdies, b(
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De Valera, naujas prezidentas 
Ajriszines republikos.

SINGING STAR.
SPAbiGLP-D BANNER." <*
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Ana diena prasimi nes prezi
dentas re] 
Vrtlcrn,* khi^ 

|ke pradėjo nauja paskola 
lAjrijos, kuri
szimts milijonu doleriu. Po vi
sas ajriszines parapijos 
pradėjo pardavinet
bolidus, kurios bus sunaudotos 
ant pagerinimo viso sklypo.

Matydamas 
Hart Super, 

s sž<> 
taikė 
‘l ant 

giliukio Super t u re j > kiszt-nin- 
j(* maldaknyge in kuria kulka 
atsimusze ir Super likos iszgial 
betas nog tikros mirties. Ar gi 
nopaguodot maldaknyges, kini 
iszgialbejo žmogui gyvastį / 
Motina atsikratė nog kndykio 

indedama jin in vaiiza.
Bridgeport, Conn.— Palicije 

iszsiuntinejo telegramas po vi
sas aplinkines, 
nelaba motina, kuri nepapras- 

nog savo

Kulka pa

idant sugauti

sekan-

gerai apsupus būdyki
T indejo in

neš

tu budu atsikratė 
dvieju menesiu kudykio. Pali
cije apie tai pranesza 
ežiai:

Jauna motina, apie 20 metu 
amžiaus,
iii sziltas drapanas 
juoda valiza nuėjo ant Grand 
Central stoties ir sustojus prie 
langelio kur pirko tikiela, ap
maino savo valiza su kita pa- 
jiaszia valiza kuri st(»\ ejo prie 
Roberto Rahlando.

Kudykis turėjo užmigti
kada Rahlandas. norėjo atida
ryti savo valiza, su i-zgaseziu 
iszgirdo kudykio verksnia.’Per 
sigando nemažai kada paregė
jo valizoje kudyki. Ant kndy
kio marszkineliu radosi kor- 
cziuke ant kurios buvo para* 
szyta, jog tas, kuris kudyki pa 
yms, tegul pasielgia su juom 
mielaszirdingai, nes motina ne
turėjo piningu ant jojo iszauk- 
Įtejimo. Kudyki paymta in

ISZ ROSi.JOS
■ ■ 11 * ............... ....

Archangelsko lietuviu liki
mas. T ‘ j “ 
reje, Archangelsko srity, 
lu kariuomene aplinkybiu 
cziama turėjo pasitraukti. Ru
su kariuomenes dalvse, karia- 
vusiose priesz bolszevikus, bu
tą ir lietuviu.
isz Archangelsko anglai buvo 
pareiszke, jog svetimszaliai no 
rusai gali iszstoti isz kariuo
menes ir grižti in savo krasztus 
Svetimszaliais buvo inva^dyti: 
estai, latviai, lietuviai ir len
kai. Tad Archangelsko lietu
viai ir sziaip Lietuvos pilie- 
cziai kariszkiai buvo kreipėsi 
tuo reikalu in rusu kariuome
nes vada Milerį.
vadas atsake, 
insakyniu Lietuva nepripažins- 
tarna atskirta nepriklausoma 
valstybe, todėl jo kariuomenė
je esamieji lietuviai laikomi ru 
sais ir negali būti paleisti. Tik 
anglams užsistojus, jie buvo pa 
leisti. Tacziau nesant geros 
lietuviu organizacijos, jie pate
ko lenku globon, kurie jau ne
bepaleido lietuviu isz savo ran
ku ir tada, kili laivas isz Ar
changelsko buvo atplaukęs in 
Dancigo, isz kur nusigabeno 
lietuvius tur but in Lenki 
Vis dėlto kai kuriems lietu
viams. pasiseko nuplaukti in

Daug lietuviu yra li
kusiu dar Archangelske.
Bolszevikai siunezia kinezikus 

ant latviszko frunto.
Bolszevikai siun

ezia daug kinlszko vaisko ant 
latviszko frunto, bet latvei at- 
musze visus juju užklupimus 
su dideleis pasisekimais, pay .n 
darni keliolika kaimu.

Isz Gniezno danesza buk lon 
kai paėmė daug vokieeziu in

Polimoje Rusijos sziau- 
ang- 
ver-

Atsit raukdami

In tai rusu 
kad Kolczako

Tacziau nesant

ki.

Ryga.

lt y ga.—

nelaisvia, kada tiejei aplobli-
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Lietuva ne nori prigulėti prie 
. drauguves, kur Lenkai 

priguli.
1 lelsingfors 

kimo czionais siuntiniu isz Hs- 
tonijos, Latvijos, Lietuvos iri 
Lenkijos, kuris užsibaigi* likosi 
paskirta kamisije kuri sutvers 
plana ant apsiginimo nog bol- 

Lietuvei tanu? pose-

Aiit susirin-

m
T•i
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h
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K
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GROMATA ISZ LIETUVOS.
A. J. Gotoidas, 

ir Centralio Bendro Lietuviu 
Banko klerkas
Mass, aplaike laiszka nog seno 

. kunigo Pauliuko, tik ka gauta

sandarietis

So. Boston )

szeviku.
dije apie bolszevizma visai ne- 
dalybavo. Lietuvei nesutiko da 
lybauti jokiame užmanyme in 
kuriu Lenkai prigulėtu. Lieiu- 
vei isz pradžių innesze užmauy 
ma idant ICstonai, Latvei ir L'n* 
tuva susivienytu ir 
prieszais Lenkus, 
ant to nesutiko ir 
užmanymu.
ma latviszku ir lenkiszku dele
gatu, tai

<\jt u
bet Ustonai 
a t me te loki 

Pagal pranoszi-

VISI

i isz Troszkunu.
M ielas Antanai!

'Tavo laiszka gavau 
už atminti.
pasakyti, kad asz jau nebeesu 
Szimonyse. Gyvenu jau dvie- 
ji intdai J'roszkunuose. Szimo
nyse po manes jau antras kle
bonas.

1915 m. po Szimonym buvo 
Vokieeziu sun

kiosios anuotos stovėjo už No- 
j, o rusu La- 

Szimoniu mies

, acziu
\risu pirma turiu'

; didis muszis.

Lietuva nori susivic- 
nyt su Vokietija ir padaryti su 
taika su Soviatu Rosije.

Bolszevikai
daugiau

Bolszevikai prispaudineje dar
bininkus kaip nelaisvius.
1 lelsingl ors. — 

pradėjo darbininkus
prispaudinet, ne kaip už carisz 
k u laiku.
viatu dingo.
bininkus prispiripeja ant dirbi 
mo kožna diena po dvyleka va 
landa ant dienos ir tai privers
tinai, po bausmia. Visi darbi
ninkai kokio jisai po butu ama
to, turi tojo paliepimo klausyti. 
Tasai naujas ukazas bolszevi
ku yra rustai ir žveriszkai pri- 
vereziamas ant iszpildimo.

I ’rižadėtas rojus so- 
Dabar visus dar-

Czekai suėmė Kolczaka ir ati
davė in rankas bolszeviku.
Irkuckas.— Czionais randas 

admirolas Kolczakas kalėjimo, 
paduotas in rankas bolszeviku 
per 0Kokuį po paėmimui Ir- 
kucko per raudonąja armije. 
Jeigu Czekai nebūtu atidavė 
Kolczako in rankas raudonųjų, 
tai ne butu aplaike kurio ant 
varimo Ty^nsibirskp geležiu-

ežiu n u ir Szepetoje
nauckii lauke.
kilis ir visi sodžiai buvo tarp 

Langai drebėjo 
\ isi žmones bu 

o kiti

nuo granatu buvo iszduobeti
(rfr

n io.

Anykszcziai. — Kažin ar yra 
kur teip varoma spekuliacija 
kaip Anykszciuoso.
maž kiekviena diena iszveža ve 
žimus grudu, miltu mėsos ir kt. 
Lapkriczio 18 d. net patys len
kai persigando, pamate toki di
deli transportą einat i per Bal
nikes ir Alunta.
milicininkai lyg nemato lokiu 
transportu einant.
nueina kur kratos 
žiuri dažniausiai visa ikitu da
lyku. Kaip pa v. pas M. Misz- 
kiene, kur paėmė kiausziniu ir 
kt. Žmones kalba, kad tai mate 
vt‘(|inius vežant,
nesulaiko — nežinia.
patys nel(‘istu iszVežt i, bet jiem 
nevalia naktimis vaikszczioti, 
mat karo stovis.

Lidakiu

Czia be-

Anvkszeziu 
•r

O jei ir 
daryti tai

bet kodėl jn
Žmones

M uszt vnos
gyvi liko, 

visai 
už terba. Mu- 

kairnyno,

- Parapijoje Seme- 
niszkiu kainu* neperseniai vie
nas kaimynas su savo sūnumi 
primusze kita savo kaimyną se
neli (>() m. jo žmona 70 motu ir 
dukteri, kad jie vos

atsitiko už 
menka dalyka, 
szeika prikibo prie 
kur dejes jojo terba, kuria bu
vo indaves kaimynui grūdams 
puvežti kleboui.
supylė grūdus vienan maiszan 
r inuveže, terba kažin kur užsi- 

Jos vieton kaimynas 
norėjo kita terba arba audeklą 
atiduot, bet muszeika ne ome 
vis reikalaudamas savo terbos. 

m uszei kas# sėd i -kalėj i -

Kaimynas 
•7

mete.

Dabar 
me.

Užubaliai. 
k rities.
nimo, kuris mėgsta 
smintis .
nepraszyti svecziai, kuriems ne 
patinka toks jaunimo pasilinks 
minimas ir ima laukiniu žmo
nių paproezius rodyti.

Taip panasziai buvo lapkri- 
czio 23 d„ kai atėjo vienas gir
tas, snieguotas Likiszkiu vai
kinas dviem kareiviais vedinas 
Vienas kareivis taip pat buvo 

Inoje ome visus szpy- 
JaunimaSf 

Bet kai 
tai uo

du ris

- A lytaus 
Czia yra nimiaža jau-

<r

Bet kartais

aps-

’•ražiai link
ateina

girtas, 
gomis 
nieko

va isz i nti.
jiems nesako.

vienas troboje iszove, 
praszylus sveczius pro 
iszbruke.

Kunigu permainos. — Legec
kas Petras, Ukmergės dėkomis, 
paliuusuojaihas nuo savo pa
reigu nuo sausio 1920 

Leonas,
Ukmergės dekonu.

m. Spa
ly ava rsko

dvieju ugniu. 
per 5 dienas, 
vo iszvaryti Panviežin v
pasikavojo apie Ūži na. Laukai

J
ra natos k ryto 4 pudu sunku- 

Asz viena iszdikinau ant 
atminties, sveriu 130 svaru 
tnszczia.
lojo padaryti toki granata už
griebus koki narna.

Bažnvczia Szimoniu ir kle- 
%,'

bonija su visomis tribomis su
degino vokiecziai, o'varpiny- 
czia iszspro'gdino su dinamitu. 
Sprogstant subyrėjo netik .visi 
langai, bet sienos artimesniu 
namu. Sudėge taip.pat nuo 
granatu Vilamskaiczios (ji jau 
nebegyvena) namas ir Abromo 
Aiži ko kareziama.
žydu pirti vokiecziai suardo ir 
suvartojo kurui.

trejus metus nebuvo 
miestelyje ne vieno žydo, — vi 
si buvo iszvaryti Rosijo.ii. To
dėl ,ju namuose t gyveno liko 
žmonos, 
ežiai arde ir kuriuo.

Sunku apraszyti ir apsakyti 
ka. mos pergyvenome 1915, 
Liepos menesyje, Žmones gy
venoje ižeme urvuose, kaip kn 
ri syki, kad įszsisaugoti nu6

sveria 130
Gali suprasti, ka ga-

keviezius
klebonas,
Jasienskis Povilas, kapel. 2-jo 
pulko paliuosuotas 
pareigu, 
kijon. Maliszauskis Juoza
pas, Vilkijos vikaras, kapelio
nu 2-jo pulko.
centas, Tvorų vikaras, Utenos 
vikaru. Mežaeika Augusti
nas, Tverų altariszta, skyriams 
pildyti pareigas 
Tverų bažnyczios.

nuo savo 
paskirtas vikaru Vil- 

M aliszauskis

Bei nori s Vin-

Mežaeika

Per

Vėlyvi o

o diliuosius vokie-

pergyvenome 1915,

nub

vikaro pilie 
Tverų bažnyczios. Jankaus
kas Martinas, Rokiszkio klebo- 

Szventybrastin kuratu. 
Labanauskas Ignotas, Sziauliu 
mokyklų kapelionas Rokiszkin 
klebonu. Vegele Augus. Szven- 
tybrasties kuratas, 
kin klebonu.

Szv. Trejybes klebonas, 
“Vytauto bažny- 

’ Kaune Bumszas Bronis-

nas,

Survilisz-
Prel. Januszevi-

ežius,
rektorių
ežios’’ I
lavas, karo kariszkasis kapelio 

‘ nas Kaune.
lavas, karo kariszkasis kape-

• lionas Kaune, artilerijos kape
lionas rektorių Szv Mykolo baž

• n vežios Kaune.
ned., szv. Trejybes vikaras 
Kedainuosna vikaru prie Szv. 
J urgio bažnyczios, vikaru prie 
Szv. Trejybes bažnyczios Kau
ne. Ignataviczius Staniai. 
Vabaniku vikaras, Joniszkelin 
vikaru. Laniauskas Juoz., Jo-

* 1 1 T t 1 •« •

Bumszas Broniš

Sagintas Be-
Tre.jybeS vikaras,

Ignataviczius

niszkelio vikaras, Vabalnikuos
■ * - \

NAUJAS AREOPLAX'TAS I R JOJO PADIRBĖJAS.
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W. I>. BOCZKOIVNKI, I’reR. i Jlgr. 
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jog padovanos $100,(MM) tam žmogui 

kuris iszrastu ir padirbtu areoplana, kuris iszkiltu i|f padtfti-

i JJ
padovanos $100,000 tam žmogui

ges nog žemos be insilekiojimo, kaip tai paprasti., .gjreoplunas
turi daryti pakol Nzkils iii orą.
liamas Beach, isz New Yorko, kuris
valandos ir 
Paveikslas
<-r>

gali iszkilti isz viet 
. g<galima apie jin apraszyti.

(>s

rl'oki areoplana padirlm Wil
i

be
gali lėkti 134 mylės ajit 

pagialbos insilekimo. 
ne kaip

ialbos
eriau iszaiszkina taji nauja areoplana, • • ’r

Vilkiszkiai.
parapijos.)
mas gana didelis.
kaimui yra kapinynas ir 
medine koplyl<*l<* į 
žemes susmukus, 
be tvoros.
pasakoja seni žmone

(Kaiszedoriu i meninius pamatus,
\ ilkiszkiu

Prie

pamatus, 
iszvede sienas ir pastate geg- 
nes (kreklas), taipogi iszmuri- 
jo vartams szuhis.

.“i ties kap jau attdnanczia m1
kapinynas |

kai- 
tam 

sena
puse»e: 

o I
Ta koplyezia, kaip bus 

s, state ir 
kunigą prie jos užlaikė |........
Vilczikai, valdovai Vilkiszkiu 
dvaro.

Yra vil- 
vasn- 

ra koplyezia bus visai užbaig
ia ir zomatas apie 

užtvertas.
zitos koplyezios prisideda ir 

okolica. Darbams 
vesti, medžiagai teikti ir pini
gams rinkti yra iszrinktas ko- 
mtetas, kūriau ineina Kaisze
doriu klebonas kun. Alponsas 
Varnas, Adomas Jakszta. Sta- 

Nuo'svs Rudis

m I
kapinyna

Prie statymo 
•J

ponai i Szakniu

J u gimine vėliau vi
sai isznyko, o tasai dvaras per
ėjo in kitas rankas, 
t i uis savininkas 
dvaro buvo Jegersztolas.
jo visa dvara atpirko priesz ka

ITiesz! ežia stalo meistras Juozas Ski- 
bickas labai sąžiningai ir ga-

IĮaugama žmonių isz tu 
kaimu savo darbu ir

, noriai prisideda prie 
bet yra ir kieta- 

labar jan sprandžin, kurie* nenori nieko
1919 duoti ir dijbti, jiems 

metais vietoj senos koplyezios kad viską kiti padaryti.
garbe uoliesiems, 
peikimas apsileidimas ir

Laukime apsilei- 
dediu pasitaisymo.

Pasku-
V ilkiszkiu \<lomas Jaks/.ta,

I . *

ir Moliejus
Jonas Kupcziunas

K oply-• I a kszta.
ra Vilkiszkiu kaimas.
pirksiant d vara vilkiszkiecziai 
insižadejo: jeigu jiems pasi
seks pirkti Vilkiszkiu dyaras, 
tai koplyezios neapkus, o atsi- 
statys ja.
ta dvara nupirko ir 
vykdina Savo apžadus.

žiai.
pinigais 
statymo

Tikrai vilkiszkenai | koplyezios, 
(

statyti nauja,p radėjo
medine koplyezia (i 

sieksniais
Szimet jau pradėjo

gražia 
sieksniai

iIgio ir 4
S 1

ploczio s/.tobliams 
gražus ak

roclet u, 
Tad 

geda ir pa- 
szik-

TELEGRAMAI.

§ Kopenhaga.— Lenkai 
pradėjo mobilizavo! daug > ais 
ko nes tikysi bolszevikiszko už 
klupimo.

§ London.— Uralo kalnosia 
surasta turtinga gisla 

Daug žmonių keliauna
iii taja aplinkinia.

§ Madrid, Isziianije. — 
žmonis likos užmuszti o 28 su
žeisti nelaimėje ant 
Cordova geležinkelio.

§ Berlin.— Paskutinei 
kiecziai apleido Gniezma (Dan 
zika.)
tai po savo valdžia.

likos 
aukso.

9

Beliney-V

vo

Miestą apims allijen-

Pasilik.
Bernas dekavojo už tarnys- 

ta, o gaspadoris tarė:
r— Pasilik da pas mane, o 

duosiu kita tiek kiek gavait '

Sausio 10 
likos surisztas mazgu 

buvusis kareivio

Svodba atsibū

Detroit, Mich.— 
diena, 
moterystes 
Aleksandras Paznikas su pana 
Marijona Januszauckiuto isz 
Chicagos. Kun. Kemcszis suri- 
szo jaunavedžius Szv. Jurgio 
bažnyczioje.
vo pas tėvelius po No. 931 Vino 
wood Ave., Sveteliu buvo daug t 
ir kožnas linkėjo jaunai porai i . 
pasekmingo gyvenimo. , i i

Ponas Paznikas, nesenei su* . 
gryžo isz kariumenes Kurioje 
tarnavo Dėdei Šamui ir karia
vo už laisvia svieto. • ,

■ ------- ♦ « » ........... .......

Puikus Jurgis.

Ponelis:— Kas tai gali būti, 
tu Jurgi nukirtai medi isz ma
no girrios! , ' t

Jurgis:— Mat asz esmių, tę-
1 k . 11 i ii ’‘U A * k 11 r ' J' «

e8l»kiu, jau ęonu kaip ir ponas
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KAS GIRDĖT
L’Edu i r, iszcj- 
Franci joj,

> 
nežinoma liga prezidento AVil- 
sono buvo užtrucinimas.

Pagal tvirtinimą 
raszczio, tai prezidentas

Laikrasztis 
liauti Nicoje, 
skelbe nepaprasta žtentia

¥
ap

link

‘ ik-
Wil-

tojo lai

sonas likos iržtrucintas per ko- 
juodmnki 

Pa-

Jugo-Slavu in >

k i tai balkaniszka 
praejta Jnniaus menesi, 
naszi užsikeisejimai buvo ant 
gyvaseziu ministerio Nitti isz 
Italijos ir Trumbiczo, delegato 

tilikos posėdi
bet užsikeisejimai ne invyko.

F ---------

Masaczirižeje 
dideliu pasekmių nes kalėjimai 
Bostone, Taunton, 
ir Fitchburg, kurte kitados bu
vo pripildyti girtuokliais, 
dien vra tuszti. 
kalėjimus visai nždrire. 
szlapiuju laiku ‘tosia 
muosia 
daugiau 
yra vos 2,000. 
atsiskyrti su guzuto, 
vybo gal atneszti 
del visuomenes.

blaivybe turi

Newberry

FŽia- 
Ne kuriuos 

Lai ko 
kaleji- 

randasi nog 6500 ir 
kaliniu, o sziadien 

Norints" skaudu 
bet bhii- 

gei od an (T r>

Valstybes dopartmeiitas gar
bu k Kanada uždraudė ga-sina,

benti popiora in Suv. VdlstijeS, 
o gabens ta’ja popiera kitur. 
Dabar iszdavejni dantimi da 
rugos ant popieros ir josios pa 
brangimą.

ValstijeiSuv.
kas metas, apie 
cukriaus ant kožiios 
kad ezionais randasi 
milijonu gyventoju, 
na sunaudota kas

sunaudoję 
szinitą sVaTU 

galvos, o 
iipi e 110 

todėl bu- 
apiėmetas 

vienuolika bilijonu svaru.
Amorikas iszdirba 

gana ęukriaus, bet to neužteko
ir turėjo pargabenti del savo 
gyventoju da devynis bilijonus 
svaru.

Norin t s

paczediniu 
suvirszum bilijo- 

Szimet va 1d/e ke-

/ —

In laika dvieju metu valdže 
pardavė pacztiniu 
markiu už 
na doleriu.
tina pardavinėti taisės markes 
po visa sklypu, už kurias moka 
procentą ir sugrąžys žmonims 
piningus po penkių metu.

New Yorke atsitiko 
dėtas atsitikimas. 
Margarieta Seres 
15
nog užgimimo, 
nam

negi r- 
Kokia tai 

laike 
tai

telet — per Itriiga, bet in vidurį 
juju ne inleis.

------------------------------------—..,.. , .....................- ■ —- - ---;r -- -...........— —

UROMATA ISZ LIETUVOS.
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LIET. RAUD. KR. R.
KAMPELIS.

W1 wrw-'w* 4* «j

1
y

•<

I

i)

ii

> i-

Ml
♦J

IĮ

X

4* tAdomas Urboną isz Mahaiid- 
jaus aplaike laiszka riog 
dėdes Motiejaus Urbono isz Su 
valku gubernijos:

“Praneszu tau kad jusu tė
vas mirė 1916 mete, visi isžbe- 
go in gy lupia Rosi jos, Tėvo vi
sas turtas likos* Motiejui Tnmu 
linui. . Kaimai iszdegyti, Le- 

gaspado- 
Vidgy-

^U\vA—• I
visokiu žy^ 

kurie garsi- 
, buk

I

Apsisaugoki tęs
>>

naši po laikraszcziąs, 
siiincžia įriniugus iri visas dalis 
Europos. Tokie bankai tik api 
plėszo žmonis ir daugiau rei- 
kalauje už nusiuntimą pihingu 
ne kaip reikė. Voluk darykite 
bizni su snViszkois*'kurio'jnriis 
patarnaus krikszczioniszkai.

‘ . . 1 '■ <
Jcvos, ar žilidte, 

jog ne esate prasikaliusioš pa- 
gundinteio Adomo rojuje? Til- 
jo kalte dabar riufstuniė ant se
no Nojaus, nes pagal’Pėftnsyl- 
vanijos universiteto mužejaus, 
profešorią
Lrtugdon iszverto labai sena is 
toriszka dokumentą, kuris pa
rodo, jog ne Jeva suvalgo obuo 
Ii, bet Nojus.

diszku
PO

4 i banku

DOkters
te p / 1

r į 
*4 J 8 *

JI! r 

vt1 
b

Steponas Herbert

Profešoris Laugdonas buvo 
dažiuretojum piuzejaus biblisz 
ko skyriaus ir jau iszverto 
tukstanezius Sumėrijonutežra-
šzu kuriuos surado prie Nippu 
ro griuvėsiu. Pagal išzversta 
šenovisžka Vašzta apie * tvanu, 
tai badai Nojus 
drausta vaisiu, 
bėjo nog tvano, 
rietą Apie jokia JeVa.
tori jo da likos užraszyta 14 
tukstaneziu metu priesz užgi
mimą Christuso.

suvalgė už- 
knda iszsigial- 

bet ten hėrni- 
Toji is-

J "

Savo Let. Raud. Kr. dovana.
• Lėtu vos Raini. Kryžiaus Rė

mėjai sziomis dienomis pasiun
tė Lietuvos Raudonajam Kry
žiui 500,000 
(Sziu dovanu 
Brooklyrnecziu

ęj
> tj
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ėišzkįuosia liko tris 
riai, Sizlavantdjc’du, 
riuosia tris, Vamagiris, Ziuris 
ir Skihkis sudegė. Kaluiniuo- 
sia tik Motiejus Kavalfauckas

Igliaukos bažnyczia 
yij&i sudaužyta.
bažnyczia tik viena katepa nu
skėlė ir langus iszmųszc o Dauk

markiu dovanu. 
( dalis yra ir 
baząro snvifsz 

$2500.) Szios dovanos yra tai 
kuri L.

Rėmėjai ant 
szais 1920 metais

tik ' prddžia darbo, 
Baud. Kryžiaus 
shvo pecziu 
užsidėjo.

sudege.
< * > I'1 A 11 • Gudeliu Linksma Žinia. ‘ ’

’**• 9 4 ♦ >' J, IL. 'į i M > *

Pereitos Savaites pabuigėje 
gauta telegrama isz Kauno kad 
laivas su pasiustais drabužinis 
jau riėtoli Liepojrius. *Ten’ jo 
laukiama bile diena atplauk
siant.

Sz i ži ii ia tu rėtu pradžiugi n t i 
visus, kurie aukavo drabužius 
savo giminėms Lietuvoje, ries 
drabuqiu siuntimas jau beveik 
pasiekė savo tikslo.

sziu smarkei apszaude ir Sim- 
rio Viena szoną Nudaužė o var
pus išz visu bhzhycziu i’zVeže, 
palikdnmi tik po viena mažiu- 

Katrie Kaiinai iszdeginti 
ten buvo apkasai.

I

' < ka.
r Ant Jurgio

• ‘ W U 'I ’’I I fci " 11 i ||i n

Brusbko lauko/isz Gudeliu, pa
lei irius, tai buyo palaidota 14 
krireiviu, p už meto laiko palai
dojo juos Vidgyrūosia ant kal-
krircįViu, o už meto laiko palai-

no, palei sodą, kur padare kapi» 
ries ir isz visu pusiu nuveže in

Gauti pinigai.
Gauti pinigai ir 

» Fondo 
kahcziu kolioniju:

Chicago, Ill (Br.) 
Detroit, Mich. 
Bayonne, N. J. 
New Haven, Conn. 
Sheboygan, Wis. 
Grand Rapids, Mich. 
Collinsville, Ill. 
Manchester, Conn. 
Worcester, Mass. 
Kąport, Pa. 
Lawrence, Mas 
Watervliet, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
So. Omaha, Nebr. 
Chicago, 111. (W. S.) 
Mahanoy, City, Pa. 
Baltimore, Md. 
W. Pullman, 111. 
Chicago Heights, Ill.

viena vieta, ar tai buvo prūsas Pr’e Kalėdinio
priskirti

isz se-
ar rusas, visus ' lygiai užkdse 
riht tujii kapinių, kitu tik kau
liją surinko ir .užkaso. Kaip 
matai, tai sztai sžuo nesza žino 
giszka koja ar ranka. Oj broly
ti dąug szuniu priede žmogie
nos biustebroliu. Isz Gude-

lu^ surinko )r, užkaso.
$40.6o 
177.75
04.00 

300.00

27.00 
1.00 
2.00 

450.00 
100.00 
147.00
52.50 

7tx).oo 
100.00 
177.70 
547.63

80.00 
169.40 
300.00

■j -’r,-
> I

nos in u s if broliu.
liu parapijos tik tris likos už- 
mušzti: Brusonas isz Gudeliu 
Matauskas isz Kalninu o 
ęzes. tai Bnudza isz Slavantos.

Suraszas parodo, buk 
Valst. kas metas dingsta 60 
tukstaneziu merginu ir jaunu 
moterių, kurios gal gavosi in 
rankas m kaliu 
gyvųjų tavom.

Yra tai skaitlis pėrymantis 
ir net baisu pamislyt apie tai, 
jog czionais, sziain laisvam 
Sklypo tiek merginu ir motor i u 
dingtų be jokios žinios, kur vi
si gyventojai po apgloba pali- 
cijos gyvena, o bet kas mene- 
sis dingsta apie szeszi lukstan- 
czei merginu ir niekas nežino 
kas su joms atsitinka.
gui sunku in tai tetikėti, o bet 
vra tai szventa teisvbe. «/

Kalte tame daugiausia sude
da ant teip vadinamu agentūrų 
apsivcdiniu ir 
darbo del 
danksztydanios po vardu agen 
turu prikalbina merginas ant 
paleistuvingo gyvenimo. Mer
gina, kuri gaunasi in rankas 
tokiu rakaliu turi tik du kelius 
ant iszejimo: mirtis arba pa
leistuviu namas.

Todėl tegul levai
savo

arba

sziain

i

y 
tre-

kupcziu

Zmo-

sujieszkojimo 
merginu,

kuri gaunasi in

kurios

r

Ji

IN AMERIKOS LIETUVIUS: sznky.jo

juto

su ponu
Ji žodžiu

Jonu Vilei- 
nupasakos

sGudeliuosia kunigai visi iszmi- 
re: Sakalauckas, Rąulinaitis ir 
Kurtinaitis. Isz nelaisvos vi
sus paleido. Brangumas ricisz- 
pasakytas: zapalku diežute 70 
r., rugiu puskartis 120 r. ark- 
lis 2,000 r. karve 1500 r. ir 1.1.

?--- ---------- ------------ ------------------------ --- —.............I
CŽiu ^ra ytin reikalinga ju- 
Amerikos Lietuviai, greito-

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00sziu.

jums ir placziai iszdestys, kas 
darosi Ijieluvoje, kokia jos Im
tis, kas niusU draugai ir kas ne
draugai.
misija neatsižvelgdama’ iH par
tijas, todėl praszau ja 
ir priimti kaipo valstybes, 
partijų pasiuntinius.

Mes tvirtai tikimės

VyrausVbė $kvi‘e tu ’’ a/

SU 
ji pagalba. Tai patys, teaty-
ti, g 
j u SU

•erai numanote. 'Ir laukia
) . . ■» t H •• < k

Lietuva, labai laukia! Bet 
ir jus kiek numanOm isz jusu

Bazaras Bfooklyniecziu
nusiseke. '

lietuviu Bazarhs 
Pelno liko suvirs/.

No. 1. “rarlžiaus Nuskorells” ir “la- 
grabanas“ 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo__ _____ ----------- i..

No. 2. “Kunfngo FaRlaptis” 
kn^ ir “Vakaruokite** „..220 puslapiu. 
SzitoB knygos preke yra ..... .......  35c.

No. 3. “Auksiniai Peiliai** ir “Dvynos 
Karalaites** ir “Apteaka apie Girios 
Sargo Sunu ir Dukterį** 214 dileliu 
puslapilu .......    preke 35c.

No. 4. Septynios istorijos “Ponas ir 
Szlauczlus” “Isztiktmas Sunns** “Ka
ralius Gentelmonns** “Karczema rino- 
szalijo** “ 
“Motina Sopulinga** ir “Meile Sūnaus 
181 puslapiai. .....................  Preke 35c.
Visas knygas sudėt! in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai lu turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt' 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
vlrsz-mlnetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusfustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
cz|os ir tikrai gvarantlnam kad jumis* 
patiks. Kas myli gražiu istorijų paste 
skaityti tai dar tlirl giara proga pirkti 
už pigia prokla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
vokite szitoip: IV. D. Iloczkowskl-L'o.

''Mahanoy City, Pa.

Brooklyn 
nusnseke.
2,500 dol., kurie bus ėifriaudoti

Preko 50c.
“Irt‘Meri-žodžiu ir rasztu, esate jos labai 

, Ir negalite užmirsz- 
pmtojo kraszto, kuririme ga 

vote gyvybe, kuris iszauklejo 
justi gražia, jautria, dora siela, 
kuriame paliko tiek gražiu at
siminimu, giminiu bei artimu 
Įiažinstamu.

Atminkime! Szioje gadynėje 
yra s p r e 11 d ž i a i nąs 
k imas:

I '. « te ' ' te < - ' 1»

Lietuvos pavargėliu szėlpnriui. 
Patartina ir kitoms lietūViu ko 
lionijoms surengti tokias pra
mogas ir parinkti auka* Lietu
vos žmonių suszelpiniui.

Visais reikalais įiet. R. Kry
žiaus Rėmėju kreipkitės pa

J. Tumasonis,

pasiilgę.
G g

Ir negalite užmirsz- 
-A * •

sutikti
o ne

Nors ilgas, keleriu metu, ka
ras neleido mums tiesnog su
sisiekti su jumis, broliai Ame
rikos Lietuviai, teeziau 
Lietuva, visa ta varginga laika
isztolo jai teisiama jusu dosnia 
pagalbos ranka.
nes Vadovai, susimala savo 
kraszte buriu, paskalba Tautos 
vardu Lietuvos nepriklauso
mybes abalsi ir kada sunkiau
siomis aplinkybėmis jie dėjo 
valstybes pamatus, jus n avion 
žodžiu, bet ir gyvai darbu (‘jote 
jai talkon.
tame karo juros 
nies liežuviai laike
Lietuva isz visu pusiu, jus savo 
aukomis skubinotes in ta dide
li pavojinga gaisra gelbėti nu
kentėjusiu musu kraszto gyveu 
toju. Mums sukrutus statyti 
ant padėtu pamatu naujus de- 

respublikos Tu
mus, jus kaip teko mums patir
ti, susi bufete in visokias drau- 

savo 
saikiai uždirbtomis ir atsargiai 
taupytomis leszomis padėtumo 
te statytis nepriklausomai Lie
tuvai, sutelkėte krūvon visokio 
paszaukimo ir amato tautie- 
cziu, kad jiė pargryže I’evynen 
daTbuotusi invairiose kuriamo
sios valstybes ir tvarkanezios 
visudnienes gyvenimo srityse. 
Taippat tinka giideti, jog Anie 
rikės Lietuviai nerimsta, kodėl 
LiėtiiVos vyriaiisybo ligsziol ne 
pasitihtusi pas juos savo atsto-, 
vo. Tos Visos žinios 
siekussos,

Kada Tevy- 
susimete kad tie

musu pasiuntiniai ras juos tar 
avo ke-

Jie pranesz 
nuka-

pe pakankamai dirvos
liones
jums apie
nuota ir nualinta Lietuva, bet

žengian-
Di-

tikslui.
iszvarginta Valdulis” “Gailinga Szoble” n

S

L. R; Kr. R, Sefcr.
456 Grand, St.
Brooklyn, Y.

Lietuvos li- 
patąpti jai laisva de- 

inokratinga valstybe, ar vėl iii- 
, » , • • ” • '* 1 i 1 i 4 V •

drąsiai ir garbingai
ežia in visiszka laisve.
džiules ir sena iinsistovojusios 

grįžta in ra- 
ryvenima gydyti

savo
yra 
vie-

J 
metiniu dukteria, 

uždaryta 
kambarije isz kurio neisz 

Įeidinėjo ne ant valandėlės.
Mergaite buvo kaip 

Negalėjo nieko kalbėti ir 
Mergaite 

kuris atėjo

fru d v

daugiau 
temina ant savo dukrelių ir 
pirma dažnio kur josios kėliau 
na ir pas ka idant apsaugoti 

prapulties.

Kuomet liepsno- 
sukuryje ug- 

apsiaute

r-j

jiaises nog

valstybes po karo 
mu’ poilsio.
v

tas

užtiko daktaru 
pas motina 
ir dabar randasi 
d ra u g
gaite mokina kalbėt, 
skaityt, •r

kis.
nieko nesuprato.A

$

kada toji apsirgo
apgloba 

lives del vaiku, kuri rier 
raszvt ir

NESITIKĖJO JOG JAM P Al) Ali Y S 
TIEK SMAGUMO. mokratingos

po

Jeigu surinkti visus Žcmcziu 
kokie 

tai n?
gus ant vienos krūvos, 
tik randasi ant svieto, 
užtektu ant užmokėjimo skolos 
kokia Angliję turi ir padareturi ir 
ant vedimo karos.

Gal ne vienas užklaus, 
yra verti Visi 
svieto ?

kiek 
Žemeziugai ari 

Pagal naujausio ap
skaitymo,' tai vienas karatas 
deimanto yra vertas 30) dole
riu, o visi deimantai 
brapgus akmenai ant 

ant
Isz viso' ant svieto

Slunczlu fizlrdlnga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų“. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbb tai tuojaus griebiiios už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparSigabeuau isz redystos 
“Saules’’. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

gijas ir bendroves, kad

gyvenimą gydyti 
žaizdų; musu nedidelis krasz-

, vos pradėjęs 
gyventi, turi szarvotis ir grieb
tis ginklo ne tam, kad kitus už
pultu, bet kad atsigintu nuo už 
puoliku.
tuvos žemes te be ra užimta sve
timos szalies ginkluotu

Alusu kaimynai,

savarankiai

Gi kuone puse Lie-

pajie- 
k uricgu‘v.amžiais laike mus vergijoje, te- 

betykoja iszblaszkyti musu ne
priklausomybes pamatus, snar- 

dideliu
musu pradėta statyti.
ir tenka minnus minai
ranka plėszti dirvonas, o antra 

kalavijas, kad

dyti visa, kas vargu 
Todėl 
viena

vienas

ir kiti 
svieto 

13,906,642,000turi verte 
doleriu.
randasi apie 46,355,474* karatu 
žemcziugii, o daugiausia juju 
turi Afrika, ba net 170,57^,000 
karatu. . , ■,

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prisiuskite 
in redyste ‘“kaules” ant apdarymo nes 
nauju no greitai galėsite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios/o kitu visai 
gal negalcsito gauti. Apdaryta knyga 
ilgiaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja Ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf,

, mus pa
džiugino Lietuvos 

vyriausybe ir visuomene, 
jus taip’didžiai esate susirupi- 
iie; gimtojo kraszto likiniu.

Tik, deja, buvo kliucziu,
leidusiu Lietuvai tinkamu žy
giu atsiliepti in ta justi 
tinga norimos baisa, 
dien ju, dėkui Dievui,

kad

ne-

kristi in verguve, iszkdti Lie
tuvio vardui ar jam dingti už- 
mirszimo juroje. Ir tas musu 
Tėvynės likimas šziandiep pa
reina nuo musu griežtos valios, 
nuo musu tvirto pasiryžimo 
tapti laisvėms, kaip kad musu

ranka laikyti 
prieszininkai nesunaikintu sun 
kaus darbo vaisiu.

Ginantis isz oro tuo 
žygiu Lietuvai 
tvarkytis viduje, 
kia sudaryti tvirta 
'tInga sžalies atstovybe. 
suSirupiriuši laikinoji

protėviai senojoje yra laisvi 
buvę, nuo mušu paežiu meiles 

gyventi ir nuo mokėjimo 
ta Ii u esybes 
dyti.
las neberasite
savo gimines arba 
žinstamojo.
ft
kiti bus dinge kovoje už Tėvy
nė. Bet užtat rasite priam
O'

stojanezia už savo tėvu žeme.
Aukodami turtą, dal’ba if 

nukibsime

laisvi
meile darbu paro- 

Sugryže in Lietuva tu-

*11 Y -
Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in Kotelį

HOTEL LAWRENCE
J. IV. P RALE IK A, Savininkas

Ruimai: |2.50 igi $4,00 ant savaites
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas, ir sząltas vanduo kožnan) 
ruime. Garine stiluma.

Puse'bloko nuo Marketo, 
Vicnhs blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San FrAncisčo.

yvu vieno kito 
artimo pa

vieni bus žuvę-' 
ii sielvarto ir vargo pakirkti,*

Bet užtat rasite 
’•ancžia jaunimo karta, našiai

■r

5 >1 M......... ■ ■ 11 I —4

r* Dabar vyrai nelekia salterią 
bobos pradėjo atydarinoV trii- 
sdH^vietas ant praleidiiho laiko 
kaip tai jau padare Kansas 
City bobeles. Žinoma, jog tin n 
sali u ne nesiras jokiu 
niežiu ant “ežiu,” 
randasi puikus kri ksztolinėi 
stiklai isz kuriu gers saldus 
gėrimus turtingos tingynis. 
Moterėles ten* gales rūkyti pa
pirosus o drūtesnes ir cigarus. 
Vyrams in tuosius “saliunus” 
bus galima tik isz lauko dirs- 

/II T d'. ;

kaip tai jau padare

spjuudi- 
bet in vieta

ANT PARDAVIMO LOTAS.
Puikus lotas' niieste Frack Ville, 
Pa. 150 per 30 pėdu ’’didumo. 
Parsidtios neperbrarigei. At- 
sisžaukito in “Saules”“ ofisą.

v (t. f.)

rūpės* 
Sziait- 

nebera, 
► sjuii-‘ 

ežia pas jus Amerikon laite tik
ra misija isz keliu asmenų prle-

paežiu 
paskubomis 

vjstt-pirpt rei 
demokra- 

Trio 
valdžia 

skubOdiuna rltosziasi testeigia
mąjį Seimą, kurio taip ' nekan
triailaukia visas kruSztas ir vi 
sa musu tauta.
mojo seimo

Bet ir steigia- 
susilaukus kiek . «• r 1 ? f '■ - ' ■I“ • f■ " ’ . • į t ■ • ’ 4 ■ «

daug iszkarto redcs indeji stin-

ir Lietuvos vyriausybe

1 ’ 't *' " 9 i 9

grauš pląnjngp darbo, kokios
begales leszu, kiek žmąniu, mo- 

iu’darbiiotiš valątj^)j^ in-kanęziu
staigose ir visbomenje!

m

r
•< "fl *

GERIAUSIA
DOVANA

kuria dilaugsl^
t

Aukodami turtą 
pagal i auš gyvybe, 
kelia in szyiesia ateiti busimo
sioms neprįklausoiri'ps Lietuvos

Teg u 1 jok ‘ d i dž i uo- 
”i šankias, bet1 

t

kartoms. 1
daniošioš, mines
gąrbingąš musu Tėvynes atgi 

. mes mi 
gadyne

jimri^iąiflĮS kaip W 
iiteiri ^ąrW"®ftėit ips

Į?ąutiec4iri'Y'rn.t įsa Lietuva zju- 
r i in jus if laukia išz jūsų ’šilo-1

\ i
į

1
je sunkių-šiirikiąušidji} valant 
doje ateihknt pagelbęš. Tikiuo
si, kad susilauks,JfTędel ,jąų: 
išz anksto Trius dąUuoju, šįush

; . •/ i

doje ateinant prigelbęą. Tikteo- 

išz anksto juįns’ dęktibju, šį 

dį hgi dus i u s pas vėi kiriiin us'' itf-
dairias isž ■ Lietuvos ' iūo^szir^

daug, datrjg labu dienu,

i

i

; su kuria dllmigal^ 
per visa nusta, yra lal- 
krasztis “Saule’’. Skai
tys JaJa Ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, seduo, brolis ir prletolis.
Tiktai $3.00 yjmtmęto. Priekiam

gaus Puiku Kalencįorl. ::
w. D. BOCZKOlYBKI-COMrlXI 

Mahanbr City. Fa. . .

Tiktai 13.00 ant męto.
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, Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, etudijavo begije 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jaB n uodu g- 
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, inVairias ligas 
pacinanczias nuo neezystumo kraujo. Atsteiauklte ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rušisz- 

k- kat ir Lonkiszkal. Ofisop valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedoilpmis iki 2 vai. ąbpiet.

1 Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi minutes reikė paeit in deszfno riud Pcnn’a.' stacŲos,

AB AB »»»»ABI AB^^O A A A A A AKB Ai»A<B A A A A O AB Al •••>

TT1?....... ' ■ .......... ■■■-’■ r - ■ ......
Pagelbekite Lietuvai Pirkdami

- Lietuvos Paszto ženklus >

VYRU 
LIGOS

* >

PęriąusiąSį būdas rpąsiuntimo piningu Liėtuvon,. periąusiąSį būdus įjąsiuntimo piningu Lietuvon,' .tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvųs-, «kad ai^eri^ietMai nusipirke;galetu nusiųst saviėm- 
siems netik del laiszfeuį b|)t ir didešrie suma, pinigu’ vietoje. ‘
Lietuvųs-, -kad aipefikieėjįai nusipirkę;galėtu riusiuist feaviėm-

Kįekvieiiąs’perkantis'Liethvos Pašžto ženklu rieiriažiau
te te 1 -X* IK< te Jn . 1 — A -te A A. AB□A 4. I a. * k U A . £ .. te r ii

kaip už S auksinus ($f.25) gauna paliudijimą kuri riušluntris
Lieįuvon kartu jsn 'Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto iarba lždiries stotyse. 4 *

I?aszta-žehkliai yra szitokiu kainų: po 10,15,

skatiku sudaro auksina j. I Pars! duoda po 25c. ^ž fcblMha. '
;Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 

1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu riešiuribztaihe?'
‘ Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo įkyriuose arba

”” *i j.1 ( Vi’’, | ' -h 'n. kA * jV j i N*" 1* ll

rK. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.
' y u- ' ..f,; ~ įj

gyvais pinigais, Paszto {arba' Iždines stotyse.
w> ^as^tja-žehkiiai yra szitokiu karini; i>d 10,15, 20, 30,40, 

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po ' 5 auksinus vibįa. ’ (lOo
— r. k _ ’I ___ ' te. . t-l I1 ' jL . . . t__ i • I 4 < te ■ »

3o; 40,

' ,Į ji, » |i ■ r ' A ■ 11 4 i i l į | i " '' * , i f j 1 • ,7 i ! ■ |K.« ' \ j j-Aę į

Lietuvos Paszto ženklai riarsiduos tik iki 31 d.Kovo, 
A< . * *te V/ • t’ « ’ • kA . t A < a* M 1 '* ' 1 te . a ■ v* < ! •• V • ir • ik. ' ' if . 'L.
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pas centro sekretorių:
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• DukteGrofo
Aphakft nuo laika kihla Turkai 

huTOUpsIattbla Vied n In.

isztikima (yiorna) pati 
kui tarnaite igi sziol.

— Szalyn — suriko Kara 
Mustafas ir tpip smarkoi spyro 
in smilkinį su koja, jog biedna 
bobele apalpus nusiryto.

— Damuszkit jiaja — sury- 
tie tuoj’rtus

Szalyn

Persigando tarnai įsojo isž
* pildyt prišakyma o indukes Ka 
pi Mustafas taxe in save:—Tji

’ yra vienatinis mano atkerszihi- 
mas, tegul tasai Vicdninis 
vadas ne turės džiaugsmo per 
ciela gyvenimą, tegul jam nub- 

'latos stoves niit mislcs smertis 
jojo mylemos dukters, nukan
kinsiu ir in sžiriotus sukaposiu, 

1 o "paskui tbvui nusinnsin. Tai 
bus geriauses ntkmszin’mas!

Kada tarnai
• inejo in budyke 
do tuszczia, ne vienas ne <lryso 
stoti priesz akis indukusio po
lio ir pasakytic jam, jog Joa
nos ne yra budykeje. 
tada jieszkot senos Zairos, 
tai jiji, 
nos grafaites,'turi už jiaja a»sa 
kyt.

Tame žine 1 
kyma pasklydč po ciela tin kini 
abaza. 
moteres, ka 
visokias vigadas ir 

sziadien

ko in budelius o 
prisakymu iszpilde.

Ir teip toje

o pas- klupojenti vaikina, kuris mato-
nuu buvo kuom' tai ‘užimtas, 
prisilenkinejo ties kokia gulin- 
czia Turkąite ant žemes.

— Kelkit

tasai

Rara Mustafo 
Tonuos, ir ra

Pradėjo 
ba 

kaipo dažiuretoja jnn-
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dienojo dingo 
daUgybo krikszbzioniu ncval- 
uinku isz rankos pagonu.

Laike tuju riksmu ir 
jimu

gelbėt

vaito- 
nevalninku, 

Kara Mustafas sodo ant ark
lio ir su pulkeliu savo jaiiczaru 
iszjojo isz abazo, palikdamas 
savo didelius Skarbus, 
no paimt ne užriniszt negalėjo 
teip kaip nevalninkus. O per 
kur bego Turkai, ton paliko bei 
sus ženklus sunaikinimo: degi
no miestus, kaimus ir dvarus 
palikdami krauju ir ugni.

Vieta kur stovėjo abazas, 
buvo t}rka, Turkai pabėgo, 
vaikai, ir da kelios mergos ir 
mot eros su kitais nevalu inkai s 
ka spėjo iszsislapstyt laike pju 
vines po vežimais ir

kankintu

ba j u

o

npie baisu priąa- skarmalais ir daigtais, tai

Nelaimingos mergos ir 
da vakar

smagu gy
venimą, sziadien likosi ant 
smert lazduotos, biednos neVal- 
ninkes, kurios džiaugėsi, jog 
liks per krikszczionius atimtos 
ir bus ant valnystos, pm’sigau- 
de krikszczioniszki vaikai mel
de nuo Turku susimylejimo, prr 
žadėdami del juju valnysta ir 
gyvasti nuo savo tautiecziu; ki 
tos moteres volei slapstėsi sa-< 
vo budykpse, tarp visokiu daig

Nes vos maža dalele spe-<

turėjo ,

tu, tarp vežimu ir kur tik 
lojo.
jo pasislėpt.

Toje tai valandoje kokis 
va i kinelis, kuris spėjo pabėgt 
nuo budeliu, atbėgo, kad pasi-i 
slept meczete, kuriame buvo pa 
sislepe dvi moteres, — Joana 
su savo dažiuretoja^ i

— SusimiIdamos, pašiepkite 
mane — 
kiszkai.

—' Priesz ka tu begi! ■— pa
klausė Joana.

— Priesz smerti.
vežiras liepe užmuszt visus ne-; 
valninkus.

Joana sudrėbėjo, 
dingt dabar, kad už 
ketino būti valna,

paszauke vaikas vo-

Didelis.

Dingt,, 
valandos, 

tai baisybe! 
Atsigrvžo-gi in Zaira ir paszau
ke:

mano te-
o asz

— Gelbėk mane! 
vas apteiks tave turtu, 
tavos nuo savos ne atleisiu ir 
puiku g 
si.

Toje valandoje atbėgo 
nai Karo Mustafo, 
dažiuretoja Joanos,

yvenima igi srnert ture

tar- 
o pažinia 
paszauke:

— Kur padėjai duktere va
do Vokiecžin ? — Kara Musta
fas liepe atvest.

— Tai-gi asz josios jioszkau 
ba man dingo tame sumiszime 
— atsake Zaira.

— O szita kas per viena? — 
paklausė budelei rodydami ant 
Joanos.

— Jieszko jiji drauge su 
manim dnkteres vado vokisz- 
ko.

se- 
pavežlo-

— Tai ir jiaja reiko nuvest 
ant vietos kur visas žudo.

— Duokite jai pakaju, 
nesne už mane ir vos 
je, ne pasidžiaugs isz josios no
krikszczionis ne mums ne su- 
gadi. ' ;

Tai pasakius, iszejo draugo 
su tarnais ’ vežiro, o Joana, 
drauge su'vaikinu pasislėpė 
meczete už kokiu ten dektu ir 
kitokiu daigtu, ne tvirta da, 
kas su jiaja bus. Tame ir sute
mo.

— Zaira stojo
poną, o tas paklausė:

— Kur duktė vokiszko va-

priesz savo

kitokiais 
ne- 

oIryso iszlinst isz slaptynes, 
gal da Turkai 

Ir pats kara- 
nepavelino 

inejti-

tai isz baimes, 
int juju selina, 
ius Sobieskis 

vo vaiskams taje nakti 
net in turkiui abaza, o pats gu
lo po tnni puikiam iugalęjbnu 
pAgohu — ant žemes po medžiu 
ir teip nakti praleido, 
kart stojosi stebuklas: 
trenksmas petkuhinis 
vaiskus ir gyventojus 
niaus baisei pergazdino. Kara
ntis, kuiiingaikszcszci žalnierei 
rfioisezionni, visi buo baimes 
pastyru ir žiurėjo in tamsybe 
nakties, o ežia daugybe durnu 
ir kibirkszcziu pilna pildange-

Isz pradžios mislipo Lon- 
Tnrkai bėgdami 

savo

sa

Ant 
baisus, 

visus 
Vied-

sę.
kai, jog tai 
pakiszo minas po savo locnu 
Abazu, nes ne trukus iszsidave 
jog tai ne Turkai,
žalnierei rado skryiiė šu para
ku*, tycziorn ant vivato ūždege.

Netrukus plečiu musztines 
kitokia szViesa apszviete ba 
szviesa saules, kuri pradėjo te
kėt.

Žalnierei lenkiszki 
turkincm abaze kaip skruzde
les o ir isz Viedniaus pasipilė 

Kož- 
__ w „ __w. _ laimo, 
o po teisybei tibk visko Ant to 
pleciaus buvo, jog kožnas apsi
krovė visokeis daigtais. O rei
kė žinot, jog ta vieta, ant ku
rios Turkai abazavojo, tai už
ėmė keliu valaku plota. Iszalke 
miesezionai rado daugybe mais 
to visokio, dideles kaimines gy 
vuliu, maiszu su miltais, kavos 
ir visokiu vaisiu, 
visokiu tavoru, '

y

nes Lenku

mirgėjo,

Vaiskus ir irtiešczionis. 
nas jieszkojo del saves

« » i. a ‘h • a « k

y

piningu ir 
ka iszplesze 

pagonai, geležies, visokiu gink
lu ir brangenybių.

Tarp g
niaus ir biskupas Kolonitzas 
pasirodė, nes norint ėjo nuo bu 
dykes in budyke, norint ir 
brangus
pasipynė, tai ne ranka ne dasi- 
lypstejo; ne ko kito jis vaiksz- 
cziojo, tiktai renkinejo vaikus, 
ka buvo pagonai paėmė in ne
valė, o kurie visuFir visaip pa
sislepia nuo smert.

Kada teip vfiiksztinejo, 
regėjo tarp budykiu, 
griuvėsiu

■y Ventoj u miesto Vied-

gana
daigtai jam po kojų

turk in i o

kalbėjo valki- 
nolis. — Turku jau nėra, eisiva 
in miestą.

— Negaliu —sątshke Turkai 
te vokiszkai vos girdėtu balsu.

Vaikinei is steugesi
gulinezia, nes jdjo pajiegos bu
vo per mažos, o kada teip 
czinosi, kad jiaja pašodyt 
žemos, sztai ir biskupas su pul
keliu vaikii prisiartino.

— Ka ežia datai? paklau 

vietojo atsakyt,

mu- 
ant

ba b i-

se.
Vaikinei is 

paszauke:
— Prigelbekit man, 

jau idant ne numirtu.
— Kas stojosi tai moterei? 

— paklausė biskupas.
— Tai nevalninke Turku, 

vakar pabėgo isz budy kės, pei 
diena ir naktį nieko ne ihUge, 
tarnai Kara Mustafo jieszkojo 
josios, kad sugėdinus džmuszt 
ir teip didėlėje baimėje per ta 
ciela naktį perbuvo, 
mes per ciela naktį 
in vieta, norėdami ka toliause 
nusiyrt nuo tos vietos, o kada 
lenku žalu i ere i uždegi 
ka, tai jiji nuo to trenkamo’teip 
persigando, jog puolė ir da da
bar negali atsikvotet. Ka at
gaivinu, lai velM Apalpstalai

do!?
,— Nežinau, pone — atsako, 

puldama ant veido — dingo ta
me sumiszime.

— Asz turiu jiaja turėt, tuo 
jaus man atvesk.

Zaita tylėjo, nuleidus galva 
su tinsiŽomitiimu. ?

Uzmiiszkite jiaja! — ąuri
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Viename mieste yra daug 
Lietuviu, 

Nog Dauksziu aplinkiniu 
y

5

’ 0 kaip katras ne turi

Slapste- 
isz vietos

para-

i * t
y

jau ne vieno praszian, kad man
prigelbėtu, nes kdžnas užimtas 
rankiojipiu likucziu po Tiiiku, 
ne klausyt ne nori mano praszy 
mo. Gelbėkite jia teve!

Biskupas pasilanko tieš 'gu- 
linczia motore, jiji atidiii’d bis- 

akis,

KUriė' linksmai gyvena 
Tai jau gąna.

Khr tik in kur susiPehka,
Ne viena sarmata patinka,

Ba mei’gicow tižfundyti pfaszo, 
graszio,

Tai tuo durys atidaro, 
Ir isz grinezios von iszyaro.
Isz to nekarta pasidaro 

, pesztines:
Szauksmas kaip per nesztines. 

Ir da to negana:
Ir poruoti terp saves odas, 

Nepaiso, ne ant gėdos, 
Tusios dienos neisžeina, 
Kdd VelheWbepd^erna. 
Vyrai bobas pametineja, 
Irt kitur sau iszvažineja. 
Ba ka gal vytas daryti, 

Turi nog bobos prasiszalinti.
() tankei ir boba vyra iszvaro, 
Mislina,

nekarta

M.WOOD5^M-)W«O WILL MANAGE 77IE"PERSI-II N.G-FOR.-PRESIDENT'
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TRIS BROLIAI WOODS ISZ NEBRASKOS, KURIE STEN 
GESI KURSTYTI GENEROLĄ PERSHINGA ANT 

PREZIDENTO IR JAU PADARE VISUS PLANUS 
ANT TOSIOS KOVOS.

pažiurėjokuti
aut biskupo ir paszauke:

— Tėvo!
Ilihkupas

klaidžei

jog susilauks gero, 
Valnyste turės, 

Kita prisikalbės.
Oj bobeles, szlektai iszkirsi 
Jaigu savo vyra pravarysi 

Neviena ligoje stenes, 
Okas serganezia prižiuręs?
Geriausiu priedeliu, yra tavo 

• locnas vyras, 
kad irgreitai atidengė 

nždahgala nuo.veido ir pamate 
nuvhrginta veidą Joanos.

— Mano kudyki! r— paszau
ke — o mes jau šu tevii ir bro
liu apverkėme tave ir laikome

Nes Joana jau tuju Ž6(1žiu J“1 ,,nvo Vincento diena 
negirdejo,

Nes Joana jau tuju
, ba teip buvo Silpna 

ir alkana, jog Apalpo ( aiit nau- 
Biskupas skabriausiam ir 

, ką buvo 
prie jojo, Ii epe padaryt isz kar-

Jd- 
didžiausiam vaikam

toliu nesziklus paskui inpyle in 
burna apalpusios kelis laszus 
vyno, kuri biski atšigaivyno, 
sudėjo ant nesziklu vaikinelei 
kaip vabdlelei apspytia nesze
Jo a h a i r lab a 1 nava t n e i t o j i p r o 
cesije iszrode.

Biskupas Kolnitz 
grafui Stareinbergui ta brangu 
skarba del jojo, 
biskupui 
doleriu, už kuriuos tai pinin
gus biskupas nupirko dideli 
mūra ir patalpino jame visus 
tuos vaikus surinktus apleis
tam abaze per gurkus.

(GALAS.)

atidavė

Dave už tai 
szimta tukstahczih

Dalaike žodi,
Girtuoklis būdamas kaltas 

kelis dolerius szinkoriui iszge- 
re drinksa ir kalba:

—~ Tai dabar negaliu užmo
kėti kaip pede paimsiu, tai ati
duosiu.

Szinkoris:— Juk tu ir arttiom 
kartu ta pati kalbejei ka šzia- 
dien!

— Nugi ar ne dalaikiau 
prižadėjimo? Juk ne užmoke- 

meczeto, jau:

pa
ne toli

4

L?

Tas užpyksta tai
prižiūri.

e

ant vienu 
varduvių

Kur užtikau ir merginu

Buvau nesenei

y

Kur buvo ir mergina ne viena. 
Užėjau ir asz in taja besieda,

y 

tik ne

paneliu y

Bet nemaža tii rojau geda 
Zobova buvo graži, 

lietu Višzka,
O buvo tai angleskai žydiszka 
Buvo jaunikaieziu ir
Lietuviu ir peisuotu žydeliu.

Mat tai buvo išz dirbtuves 
f’ormonai,

Tiek to, tegul huną gerai, 
Nekurie lietuviszkai ir mo

kėjo kalbėti 
Bet nenorėjo szneketi.

O kada insitrauke ir norėjo 
padainuoti

Tai merginos ptadejo sznai-
y

y

ruoti
Ne norėjo iszsižioti, 

Lietuvi szka i da i n uo t i
y

y

Tiktai angliszkai 
' O bus gei-ai. 

Nu ir pradėjo dainuoti
Angliszkai szokt,

y

KUR BUNA?
Alano giminaite Autose Gri 

koniute po vyru 
vardes, isz žagariu 
Udrios para. ■ 
kia ant adreso, 
niute arba. »

Mrs, Win. Alszewsky, 
410 W. Carpenter St.

Springfield, Ill.

JSZ

S- 
nežinnu pa- 

Kaimo, 
Tegul atsiszau-
Cecilia Verks-

pus-sesereMano pus-sesere Antanina 
Veczkiute, po vyru Muklediene 
paeina isz Suvalkų Radybos 
Liszkiavos para., zaimiu kaimo 
girdėjau gyvena Shenandoah, 

reikalą. Pra-Turiu svarbu 
szau atsiszaukt ant adreso.

Ant. Paniekas,
86 Maple St.

Lawrence, Mass.

Pajieszkau Antano ir Liud
viko Sireikiu, pirmiau gyveno 
Pennsylvania, Valst, dabar ne- 

Paeina isz Kauno 
Turiu 

atši
lto 8)

žinau kur.
Gub., Szauliu apskr. 
svarbu reikalą, 
szaukt ant adreso.

Tekle Jocaite

praszau

34 Reed St., 
Springfield, Mass.

Pajieszkau
Mariampoles 

KleHiszkio gmino.

Buvo kaip rhajofes, 
Giedalas ne kas.

Tada žydelei

Tikrai žydisžkai.

9 u

užtraukė sa- 
viszkai, '

O kad merginos bemokėjo, 
‘Suf?iczihupusios tylėjo, 

Mergicos nog žydeliu pipiru 
say°,

Jbg' lietuviszkai nedainavo, 
noriIr kad lietuviszkai ne 

kalbėti
Ne su Lietuveis užsidėti.

Ant* galo szokiai prasidėjo, 
žycĮelėms ’ ant 

keliu sėdėjo.
Ir bucziiiotis pradėjo, 

Lietuvai jsz to rėukesi,
Ir labai piktinosi. • ' 

Ne dyvai ba tąi naktigonikos, 
Lietuves, tik 

pagbnkos.
Negerai mergelės.‘darote, 
Jogbu kitAis šhbrrtujete, 

tink ‘ su jeisels nelipsi poruosite

MUZlkOSMYLETOJAMS. 
a j • ■' »

* Lietuva Brangi piano' solo ir
<

duetas Ant piano

PAsžokusios

Liėtuy'ęi isz to raukėsi

Rodos ne
I

Jog feu’ kitais šobrauiete
t * •• C<. ■ ‘ • Lt* 1 * M.O * Z

JJaujiveikiilai:
i i 9 \ H / > L • gk

y

pajiesz- 
gyvena 

Kauno gub., 
Praszau at-

Asz M. Mikalunas, 
kau Ona Jasevicziute 
Chicago, Ill., isz 
Panevėžio para., 
siszaukt ant adreso:

M. Miller,
812 Exchange Ave.,

E. St. Louis, Ill.

Pajieszkau Frana Žvirbli, 
meldžiu atsiszaukt ant adseso:

Martin Szaulis, 
1917 Welch Ave.

Frana

y

Niagara Falls, N. Y.

Detroit, Mieli.

Mano draugas Mikola Stas- 
keviezius, girdėjau kad buvo 
labai sužeistas keli metai adgal 

Turiu svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukt:

Ant. Diczpotris, 
2491 Dace Si.

Sioux City, Iowa.
Mano szvogerka Ona Kucin- 

cikiene, isz. Suvalkų gub., Vil- 
kaviszkio apskr., Bartiniku pa
ra., taip-gi mano marti Kata-

Tegul atsiszau-

Si mana Rusi ec- 
apskr.

Turiu la
bai svarbu reikalą, praszau at
siszaukt aut adreso.

Jos. Jakubynas,

ka, isz

959 Muskegan Avė., 
Zanesville, Ohio.

Mano pus-broliai. Juozas Na 
polis ir Kastantinas
Jeigu kas žino apie juos, malo
nėkit praneszt.

Ona Navickiene 
959 Muskegan Ave„ 

Zanesville, Ohio.

Riekia i.

Mano broliszStanis Macijaus
- ■ . ■ _ I \ A < I • J. _ t ♦ . . *

kas, daugiau kaip 30 metu Amo 
Praszau atsiszaukt antrike.

adreso:
J. Macijauskas, 
2511 Larkin Al., S.S.

. > * Pittsburg, Pa.

Mano sesuo' Juraszkaite 
vyru Puteikiene..

po 
Turiu svar

bu reikalu — gavau laiszka isz 
Praszau atsiszauktLietuvos?

ant adreso.
James Jiiraszka,

Box 237 r . Divernon, Ill.I I ‘Jjj

Asz Jonas Zubrickas pajiesz
kau Onos Tamuliavicziukes ir

Tėvas Baltrus
, . b jKas fruramys Man Szirdele Antaną Žiba. _

Tamuliaviczius važiuodamas in 
Lietuva priesz karo paliko dutv 
tori Gilbertville, Mass.

t piąpo. Abu veika- 
iįldntimu . už $I.00>,

taip-gi mano 
rina Kuslicne. 
kia ant adreso:

Wm. Szatulaitis,
2314 Russell St.

Detroit, Mich.
Pajieszkau Bronislavos Mi- 

kalczikes, po vyru nežinau pa
vardes, Kauno gub., 
phra., pirmiau gyveno 

’a. dabar
Meldžiu atsiszaukt ant

delphia, I 
kur.
adreso:

Szaulenu
Phila-

nežinau

Just. Zdanis,
316 Newell St., 
Pittsfield, Mass.

Pajieszkau Juozą Lubinska
isz Suvalkų gub., Mariampoles 
apskr. Turiu labai svarbu rei- 

žino te-kala, jeigu kas apie ji
gul pranosza ant adreso:

Alex Lubinskv,
498 Tedrick St. y 

Sebastapal

_______________  t 3

Pajieszau Kaži Stenuli, gy
veno Nanty Glo, Pa., taipgi 
Szimas Abramaviczius ir Auta 
nas Klokis, visi trys isz Stara- 
poles 
gmino. 
adreso.

S. Brankeviczius,
Farmington, Iii.

Jonas Banda- 
Vilniaus

Pa., taipgi

Balberiszkfo
Tegul atsiszaukia ant
apskr.

Box 221 
Mano brolis 

raviezius paeina isz 
Radybos, Traku apskr., Pikia- 
loniu kaimo.
szaukt ant adreso:

Mike Bandaravicz, 
28 Long Brick 
Glen Cove, N. Y.

Mano draugas Ignas Tarnas 
pirmiau gyveno Blaine, W. Va., 
paskiau iszvažiavo, dabar gir
dėjam gyvena Chicago, III. Pra
szau atsiszaukt ant adreso:

G. Barauskas, ' 
Bor 184, Blaine, ,W. Va.

Mano brolis Ambrazas Dudo
nis, isz Suvalkų gub., 10 metu 
kaip Amorike.
szautk ant adreso:

M. Dudonis,
Harrisburg, III.

Praszau atsi-

Praszau atsi-

Box 94

Asz Alese Matusoniene pa
jieszkau mano teveliu Jonu 
Gaizaucka isz Kaimo gub., 
Ujezdo, Ciakiszkio paczto. Te- 
<ul atsiszaukia ant adreso:

Alese Matusoniene, 
Bridgewater, N. Y.

KAS GERIAU.

Box 126

kuningaiksztis

ir

Tūlas kuningaiksztis uz 
svarbu prasižengimą vieno pa- 
dono iszdave jin ant smert; ta
sai vargszas puolės ant keliu 
melde jojo susimylejimo, 
dovanai, kuningaiksztis buvo 
neperpraszonias. Tada nelai
mingas žmogelis, kuri sargai 
vedė matydamas, jog jau nie
kas jin ne gelbės, priverstas in 
paskutinybe, baisei susijudino 
ir pradėjo kanuobjauriausiais 
žodžeis plūst ant kuningaiksz- 
ezio. Kuningaiksztis žinojo jog 
tas žmogus ka toki kalba, bet 
per dideli lamina žmonijos, ne
girdėjo ir paklauso vieno isz 
dvaroku, ka toki jis kalbėjo? 
Dvarokas, kuris buvo dorųm 
žmogum, atsake:

— Maloningas Kuningaiksz 
ti! jis kalbėjo, jog tasai kajia- 
rodys mielaszirdyste ant szio 
svieto, aplaikys mielaszirdingu 
ma ant ano svieto, kur visi di
deli ir maži vargszai bus sūdy
ti. ,

Kuningaiksztis susijudintas 
taiseis žodžeis, dovanojo gy
vasti prasikaltėliui. Tada ant
ras dvarokas tare in ta pirmu
tini, jog netinka savo pono 
prigaudinėti, o atsigryžias tarė 
kuningaikszcziui, daduodamas, 
jog jis prigavo, nes tasai pikta- 
dhris teip ne kalbėjo, kaip jam 
pasakė dvarokas, tiktai bjau
rus žodžiu mete ant kunin- 
gaikszčzio. Kuningaiksztis dirs 
telejo- rustai ant abieju dvaro
ku ir tare in ta antra:

— Ar žinai tą? 
gyste yra geresne, 
teisybe. Jojo melagyste pada
re mielaszirdyste, tavo teisybe 
butu padarus didesne rūstybe; 
jojo melagyste apsaugojo gy-

nes

4

jojo mela- 
negu taVo

vaste; tavo teisybe butu atėmus 
gyvaste — vienog, — dadave, ,
atsigryždamas in pirmutini: —
Daugiau ne meluok, i .

i

Pittston, Pa.

Nilo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui
Preke knygos 35c.lyg Paskutinio Sūdo.

“ parasze Viskupas Motiejus Volončzauskas.
ĮV; D; BOCZKAUSKAS t CO; MAHANOX CITT/pA.

'■F

i lai šu ' pHt
jF 4 "* ’ * a > *«

' laiszko ąrbą\ money orderi, svarbus reikalas praszau
Siuskite* ,• doleri registruotanj

r 
Yra 
atsi-

szaukt ant adreso:Stampomįs ppęrįims. J

'315 Sr West St.( .

Keturi metai adgal Januario menesijo frahcuzišzki avi
atoriai bombardoje) vokiecziu miestą Frieberg, duodami vo- \ 
kiecziams paragauti juju paežiu gyduolių už bombardavimu

ko didis vežitas ir su pirsztu
parode ant Zairos.

— ___ „ ____ „ _ . _

tautEaryžiatis.’—' Kur randasi Vokietis t
Susimilk pone! -^paazah

J. A. Žemaitis „ fczlęi$tojas.

-ShcnandoahjPa.

J.’ Zbbbriėk,
I 913 Hess St. S.

- Saginaw, Mieli.
v
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f Praeita subata Ashlando 

ligonbuti, mirė Antanina Davi- 
davieziono 50 metu senumo, pa 
ti Stanislovo Davidavicziaus 
nuo W. Spruce St. Nebasznin- 
ke per koki tai laika sirgo ant 
invairiu viduriniu ligų ir likos 
nuvežta in ligonbuti kur keti
no daryti jiai operacije. Apricz 
vyro paliko 4 dukteres isz ju 
dvi ženotos Fr. Klimaviczieno 
ir Mart. Sinkevicziene, toip-gi 
du sūnūs. Pergyveną Ameri
ka 29 metus. Prigulėjo prie Mo 
toriu paszialpines draugystes. 
Laidotuves atsibus Serodoj 9 

W. J'raskauskas

Sziadien Readingo ka-

vai. ryte.
graborius.

— Juozas Aleksinas
namus po.

pirko 
No. 1001 ir 1103 E. 

JMahanoy St., ir 1036 ir 1308 E. 
Pine St.’ 
saliunas ir gyvenimai ant 4 
szeimynu.

+ Nedėlios vakarti mirė sa- 
liuninko M. Stepanavicziaus, 4 
menesiu senumo sūnelis,
doluves atsibus Utarninke.

— Ponstva J. Czižauckai isz 
Balti mores lankėsi pas ponstva 
F. W. S. Boczkauskus. Atlan
kė savo milžiniszka buri pa- 
žinstamu, iszkeliavo namon su 
batos rvta.
vela atlankyti musu 
kur duos puiku koncertą kokio 
žmonis szioje aplinkinėje da ne 
buvo girdėja.

— Po miestą prasiplatino 
daug limpanrziu ligų o labiau
sia terp vaiku, 
žiuleliu mirė.

Namuose talpi naši

Lai-

Neužilgio pribus 
miesteli

Keliobka i.iu-

SUSIRINKIMAS.
i

Extra susirinkimas

1 • t L

hz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

parapi
jos Szv. Juozapo bus laikytas 
27. d. Januario 1920 m. 7 vai. 
vakare, Szv. Juozapo parapi- 

Kiekvieno pa- 
privalumas atsi-

Szv. Juozapo 
jos svetainėje, 
rapijono yra 
lankyti ant to susirinkimo, nes 
bus svarstyta apie mokėjimą 
metines mokesties in parapija 
ir kiti parapijos reikalai. (J. 27 

Komitetas.

SVARBUS PUS-METINIS 
SUSIRINKIMAS.

Svarbus pus-metinis susirin
kimas Szv. Juozapo Ryino-Ka- 
taliku Parapijos Mahanoy City 
Pa. atsibus Petnvczios vakaru 
27-ta diena szio menesio, Boez- 
kausku saleje.
prasidės 7 vai. vakare. Visi 
parapijonai yra užpraszyti ant 
szio susirinkimo nes bus daug 
svarbu dalyku apsvarstyta.

Klebonas ir Komitetas.
(to Jan. 30)

Susirinkimas 
vakare.

IhMn > •WWWW—WI <»■ mil I —i WO IIWI—W WWIWRI II
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l Didelis Iszpardavimas

. .......................... . ...... .. *

stubas ir szitio tauticcziai pa
lankavo savo laika ant to. 
.^Prekaitis, J. Raszimas, 

P. Raczius, A. Dills, A. Mikė
nas, A. Katinas, A. Kalinauc- 
kas, R. Bargda, V. Balcziunas 
ir M-. RuczinskaSo.., vJ)irbo visi 
szirdingai, o jujuiftdarbas.paro
de gera vaisiu, ha surinkta net 
$577,50c. su tais, ka jau turė
jome kasoje. Piningai likos nu 
siunsti in Centro 
p. Kursinsko $630.00 
Sajaksiecziams už toki pasidar 
bavima o ypatingai rinkėjams 
kurie nesigailėjo savo bran
gaus laiko del nukentėjusios

Didelis Ugninis pardavimas.
■W

to

— Pirmutinis saliuninkas 
kuris likos aresztavotas už per 
laužimą blaivybes tiesu yra An 
tanas Sukockis. , ,

— Nomuniecziu Pokylius at 
sibus 9 Vasario ant Maherio' 

Yra tai puikiauses
metinis pasilinksminimus 
kurio suvažiuoja svoczoi isz vi
su szaliu.

— Jaunumcnes Pokylius at 
sibus 2 Vasario ant Maherio 

Szis pasilinksmini
mas bus pilnas gyvybes ir sma 
gumo.

svetaines.
ant

svetaines.

21 Sau-

Lietuvos.

ant vardo
Garbe

LiJtuWsJ ’Sirijus.

Refovicziu sztpfhs kuris maž- 
daugiuus likos apnaikintas per 
ugni ir vandeniu dabar turės 
dideli iszpardavima visokiu ap 
naikintu daigtu,» todėl moteres 
|t merginos dar tur gera progą
sau nusipirkti visokius reika
lingu daigtu už labai numažin
tas prekes;
didelio pardavimo pirksi to 
rai ir suezodinsite piningo. Par 
davimas prasideda -Utarninke 
27 Jan. 10 vai. 'prlo^ž piet. 129 
W. Centre St.

Ateikite ant szio 
g«

Ž ♦>
It.Fr" “ ■ a;

❖ 
t
❖
t❖
♦i.
2

♦£ Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes 
galite pirkti už labai numažintas prekes. «į« 
Pluszinei kotai moterems, puikus materi-

£ joks, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. *

X
galite pirkti už labai numažintas prekes.

♦
<♦ 007

f

A geri (ura I’ntvirtinia per 
Fcnnsy]vauijos Valstija.

Parduoda Szlpkortca in visas dalia 
svieto. Teipgi siunczla piningus. 
Apie prekes Ir t.L kreipkitės ant 
szlto adreso: .. ’

JOHN GOYITE,
IV. Centre Si. Mnlianoy City, Fa

I UNION
NATIONAL 
L BAN K t 
M^AHanoyJ 

^CI.TY

<♦

<♦

BANKIrMergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas 
I*; tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- £ 
*:* duotas už numažinta preke. Turjme keletą *

LIETUVISZKAS
SAPNINYKASBranford, Conn.— Draugys

te Lietuvos Broliu ant susirin
kimo nutarė pauakaut del Tė
vynės Lietuvos $100.00 ant ko 
visi sutiko.

— Pracjta sereda, 
šio atsibuvo puikus koncertas 
publikineje mokslaineje kuria
me dalvbavo 
Petrauckas, kuris pagiedojo 
Italiszkai, Latviszkai, Francn- 
ziszkai ir Lietuviszkai. Ponst
va J. Czižauckai isz Baltimo- 
res pagiedojo puikes solas/ ir 
net turėjo keliolika kartu pa- 
antryt savo puikes giesmes, 
teip patiko publikai. Tame kon 

dalybavo pana 
, Adomas

SzaukeviczillS ir Antanas Sta- Visados Biuatl ant azlto adreso: W. I). 
niszkis. Bocxkowskl-Co. Mahanoy City, l’a.

Gaila, jog publikos susirinko — 
mažai ant teip puikaus koncer 
to ant kurio butu szimtai šuva 
žiavia isz visu aplinkiniu, 
rengėjai tojo koncerto ne buvo 
placziai apie jin apgarsinia ir 
niekas isz aplinkiniu apie jin 
nežinojo, o ir isz micstiszkn ne 
visi girdėjo, jog taji 
koncertas ketina atsibūti, 
atejteje naudos daugiau 
koriszko atramento, 
sziadien niekas negali apsiejti, 
jeigu nori gera dalyka apskclb 
ti del visuomenes.

Prick tam artistai irgi nega
lėjo savo talento parodyt kaip 
reikėjo, nes tiesiog turėjo e.jti 
ant scenos nog trūkio, paylsia 
ir uždusiu, nes mane jog kon
certas atsibus 22 o ne 21 diena.

kompozitorius 
kuris

certe toip-gi 
Alberta Dundziliute

bet

va k a ra 
Gal 

dru- 
be kurio

Sioux City, Iowa.—

žas būrelis lietuviu, 
teip toli nog kitu ir apsi

Musu 
czionaitineje kolionijoj yra nia 

at i toivtu 
gyve

nusiu tolimoje vakaru szalyje. 
Neturime mes czion geru vede 
ju, nes vien tik darbininkėliai, 
kurie nepasiduoda didesnėms 
kolionijoms darbavime del la- 

Tai-gi 1919 mete 
buvo

bo tėvynės.
19 diena Gruodžio, buvo su- 
szauktas susirinkimas T. F. 74 
skyriaus ant kurio suėjo tik ke 
Ii sanarei. Pirmininkas Prekai- 
tis pranesze kati turime surink 
ti 250 d. del suszelpimo Lietu
vos, ant ko visi sutiko, bet už
klauso kokiu bildu surinkti tuo 
sius piningus.
rinkli rinkėjus kurie ejtu

Nutarta isz-
pjr

STANLEY'

tokiu.H

Krutancziu Paveikslu 
Teatras

1J9 Hatt Centre Str. Mahanoy City 
Ant kampo 

■>--------------------- .
Szitoj vietoj rodo liktai

paveikslus kurias kožnas lietuvis gali 
lengvai suprasti, kad ir nemokantis 
angelskal skaityt, ne teip kaip kitur 
nejas mato paveikslus bet nežino apie 
ka rodo. Rodom tiktai tokius paveik
slus ka lietuviai myli matyti. Ateikite 
syki o persikanuosite. Kožna paveik-

• šia suprasite apie ka rodo’. Darbinin
kas žmogus kuris nori anksti nueiti 
ant paveikslu ir anksti namon sugryžt 
tai gal ateiti Jn szi vieta pradedant 

ijHuo 5 valandos vakare. Teipgi rodom 
Ir popiet 2 valanda.

l’ANEDELIO PROGRAMAS:
Midnight Man —

paveikslas.
Ranger of Pikes Peak —

stebėtinas

Pa-
veikslas isz Westu.

A Lion in the house — Juokiu- [ 1 f *

gas žveru paveisklas.

1TTARNINKO PROGRAMAS.
Tailor Maid — Juokingas.
Go West Young Woman.
Clino the Mighty.

. SEREDOS PROGRAMAS: 
Trail of Octopus. ' 
jWestu Paveikslas.
Oh Will Behave — juokingas.

2-vai. popiet ir no 5-val. vakare 
INZANGA TIK 5c. ir 10c.

Likos iszrinkti 
rinkikai V. Stanikas, J. Ivasz- 
keviezius ir Svickas, kurie pe
rėjo per lietuvius ir 
155 doleriu, 
siunstj in Lietuva 
Lietuvos prezidento A. Smeto
nos.

kurie
surinko 

likos nu- 
ant vardo

■ &

PRASARGA! Vlaufl lalszkup o k 
piningus In lazlelBtuvo “Saule” reikė

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. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, PA.

y extra geru skrandu kurias iszparduosim 
už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate £

T gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. *?
❖ t

Ncužmlrsy.klte kml dnbnr “SAULES* 
prenumerata yra $34)0 ant viso meto 
o $1.50 nnt pnsoR jfoeto. F F C

lakstantis Naktų

* * i ‘

ARABISZKOS ISTORIJOS

Juos greit parsiduoda lodei 
nelankyto ilgai bot pri«inskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo
jaus iszsiusta;_ Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam; kad Ir jumis 
patiks.

W. D. b6czkowski-co^ 
Mahanoy _ auti A Street, 

MAHANOY CITY, FA.

Knygų ' 4n visaa

1' >
X

ir

Sveikata Arba Teisus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata——
- - - ----- - — ’ T - -

“Sveikata” turi kelis.szimtus visokiu 
teipgi

Knyga 
paveikslu apie žmogau^ kūno sudėjimą, 
apraszorni visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Raikei 
ir drueziai apdaryta audekliijiais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta.

drueziai

GUINANS t
Y Y

O

c.i.iioi siock ,i2c.oon.no 
Surplus £ Profit, ,100,000.00

- — —f «
Mokame antra procentą ant 

audčtu piningu. Procentą pri
dedant prie Justi piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnoszat, 
parodyt knygute ar ne.

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

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

i

X—L

ni-
Pulke nudaryta Andekllnlals 

I.szniargintnlA VlrnzniH.
(Innins Knygos Oxi)!4 coliu. 
150 Paveikslu — 701 Puslapiu

In trumpa laika, vienos Han- 
vaites, iszrluntcm daugybe szi- 
tu Knygų' Mn visas szalis 
Amerikos, ir visi kurio aplalke 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

1

tik 
kad 

tukatančiai

ClltlMHO 
FORTUNC 
TtLLING 
CAROS 

Madam( iJVoRMAXO 

tfANOAOO 
PlAVlNQ CAOO <<M 

CMtCAftO KU

fe

Ji

■■i■ ■■■ ■ ■

o knyga bus tuojaus C'
Adresą vok i te: C

‘‘■i* >
W. D. Boczko\yski-Co. Malianoy, City? Pa.

PININGUS IN LIETUVA
Siūncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susirisima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai5visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visų užtikrinimu in tikėti 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.

/

u
i

t 

t

PASPORTAI
Esame pasirengė iszduoti pasportus deLnorincziu .<

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
is^nildvt tam tinlramiis anlikaniias. 'I *iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
Per, perstatima saves del pasportu musu ofise, ga^ 

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

S. J. MOCKA1TIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 

Siuntimas Piningu.

l

7

ih ’♦ f 
frr.o-

R BALL. Prezidentne
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON. KnelerluR.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

♦

J ’I ; c

Buczer-
..Grosornipn nes turiu

KAM REIKALINGA, 
„to A' a* 14 »i

Pajieszkuu darbo: 
nioii —
patraukimu prie to darbo, del 
platesnio susižinojimo Kęeip-
kitos laiszku arba ypatiszkai.

j P. Kelly,
950 West Coal St.

Shenandoah, Pa.

NAUJAS ISZIIADDIAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono žmonių u) 
puikus plaukus, o toip-gi sulaikė puo 
įima plauku labai trumpam laike, 1» 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas

Informacijas dykai 
Raszy 

Dra. Ilrundaas Cosraetica. 
St*. Brooklyn. N. 1

ANT PARDAVIMO.

Bizniavus namus. SuhunUs 
ir sztorus unt trijų florų po No. 
214 ir 216 E. Qentre St. Mnlui- 
noy City, Pu. Ant kito gulo loto

y

‘Pardavimas Szipkęrcziu.

224-226 SOUTH MAIN ST, SHENANDOAH; PA.
Ofisas Atidarytas Vakarais.

I
'j

<
1
<

t I
1

prie Railroad .ųlyczios randasi 
namas ant dvĮįeju. f aini! i ju e¥ 
kas labai geram padėjime. Au! 
siszaukite pas .. . (to J, 27)

namas ant dviejųfamilijucVts^

Fr. Ęaraszauckas,
217 E. Centre St.

, Mahanoy City, Pa.
1 »■ ■!»■-■■■■» ' ■ - ■* i-ii ■         “

, . > > ’ <

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS, 

Kampas Main Ir Centre 8L 
SHENANDOAH, PA.

* 4LZ

■ Ii !

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny
ga. Teipgi praktiška C. C, St. Germain Delnažinystė, su paveikslėliais. Surinko 
ir išguldė iš svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co’ 
Hus. 414 puslapių. Popieros viriais...........................................................9^.60
Gražiuose audimo apdaruose......................................................................... 3.0o

Pilna KaladC Kazvrm ir šešios štukos su Pav©kSl£uais ir instrukcijomis.

Visi žinote kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortunc Tellers 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį ru pagelba 
Kazyrų(Kor|ų). Ar 
toki burtinhkų 
spėjimai iš nukeltų 
Kažyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime, 
yra 
žmonių, kurie pas 
tokius burtininkus

lankosi įspėjimui savo ateHėš ar laimia Ir moka Jiems už tai po kelis Ir po ke: 
lioliką dolerių, Geriausia ant svieto burtininke buvo tai ponia LENORMAND
Paryžiuje, Prancūzijoje, kuri su pagelba savo Kazyru visiems įspėdavo ateitį. 
1 as ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir
kiekvienam ji ateiti jspi
pateko į svietą irifądjen jonri naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvie* 
nas, kas tas turi, tfaii su tomis isnžti ateiti tain gei
Kazyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį j#pili. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai n ubo vyt i šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuasc. Šita pilra 
kaladė Kazyrų ir iėilOS kitoniškos štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai............................................................... $1.50

Siųsdami pinigus adresuokite

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

kiekvienam ji ateiti {spėdavo. Po myriui viršminėlos burtininkės, jos Kazvros 
pateko į svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvie* 
nas, kas jas turi, gali su jomis/spėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kasyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy-

t

> Sztai Koki Prieteli Turite
į Merchants Banking Trust Co. Banke
S Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
( procentą ant sudėtu piningu.
? Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus]
( Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
J lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
( Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir 
c pažinstami.
f * • A V*. . •' • ' ... .... . 1 1 •*Yra tai’Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos/ kada norite kur investyti piningus arba pirkti ' 
namus.

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
_ _ . • m m mi ■ • ■Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Rynkewics

T. G. Horndjy

D. M. Graham, Pref.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

„___ f.l H.IN____ _______

‘Slaptybe Antgrabio”

0 t r

D. F. Guinan, Trean.
A. Danisewics M. (lavjla

Apysaka isz gyvenimo F rančų zu
287 puslapiu. Preke 35c. W. I>. Bocaow»kt«Cc

Puiki i 
puslapi

istorije apie “Jonasza Korczaku”
■piu- Preke 4lo. W. U. liocakonskl-Uo. Nahanov City, Pa.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
** i

Jeigu sergate Kheumatiemv c Juma jokios žyduolis ne gelbtjo paiaitraukit VRSUS 
GYDUOLES, NUO RHEUMATIZMO, (gerti). PrU« ui bonką ................................. $1
UKSUS LINIMENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tepti)PrJk«......................... ‘
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, austiprina nusilpnitą krauju. PrtkE..........
URSUS PLAUKI APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Pr«kž... 
URSUS SK1LV1NIS BITELIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkė .......
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimžje. PrEkt

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY
CHICAGO, ILL,160 N. WELLS ST.,

»

$1.00
TO

$1.50
$1.00
$1.50

....$1.50

-

. DEP. B

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
vaisinio* iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki .3 ml popiet. C’Iki 8 vakare.

Telefonai, Roll - Kensington 5315 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. G - 8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

I

1j i
I •
I I .1
Naujas Lietuviszkas Graborius

! Kuzis Rėklaitis ’ 1
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA. j
U

Tt Į
Siuncziu piningus in visas dalis | 

svieto, parduodu i
i geriausiu linijų, padirbu ir Notari? i 

it* u imu vioviviuo uvAUa | 

Esmių užtvirtintas per » 
1 iz.a "Vnliitiln ir r.r. ofco_ Į

I
I 
t

ę

szipkortes ant j 

jaliszkal užtvirtinu visokius doku- } 
mentus. Esmių užtvirtintas per » 
Pcnnsylvanijos Valstija ir po atsa- | 
kanezia kaucija ir prižiūra bankine 
departamento. Raszyklte ant szio J 
adreso: ' j

.1. G. BOGDEX, Banker A Agent 
Cor. W. Long & Main Sis.

.. DuBOIS. Fa. ill * I

1
I

į1 Daktaras Juozas J. Austra
lą etų visI

iv IIūviimI, Ihiktarns Korlnmr-n.Je.£
GYDO VISOKIAS LIGAS

A ----------------------------

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
J

IV VUlUUUil IJl<) ,r 

6 lig 9 vakaro ■ K?! 12 lig 2 popiet, 
į Telefonas—Bell 359 K.

S113 E. Coal St. Shenandoah jį

Ne Nlralkuok! Bnkln savo 
bosas. Neįeik kitam dirbt, 
iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
In kraju. Apie dauglaus 
raškykite ant adreso: 
h'ossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh' Fa.

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS
* • • k • r- % <

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GIIABORIUS.

L, i, t H*

PIRMUTfNIS LIETUVISZKAS 
1RABORIUS MAHANOY CITY, PA. ' 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
lutomobilius, riglnus ir vežimus del 
'aidotuviu, kriksztinlU, veseiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir-tt. 
>20 W. Centro SU Mnlianoy City. Pa.

*tu>

i2c.oon.no



