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Isz Amerikos
Brangenybe atėmė motinai 

protą.
Pottsville, Pa.— 

masi baisia 
kaip galėjo 
septynis vaikus, 
nesenei mirė, 
cziene isz didelio rupesezio ne
teko proto ir turėjo būti patal
pinta in priglauda del paikszu 
in Schuylkill Haven, 
kio tai laiko motina 
dama iszmaitvti savo 
buvo priversta atiduoti savo 
vaikus del kitu žmonių ir 
daug prisidėjo prie 
mo vargingos motores.

Rupinda- 
brangenybia, ir 
iszmaitvti savo 

kuriu tėvas 
Helena Galevi-

Nuo ko- 
ncgale- 

• vaiku

tas 
papaiki-

Mirė ubagu name, paliko 
$3,000.

Troy, Pa. — 
szimts metu adgal,

S

ATYDARIMAS UŽPUSTU PER SNIEGĄ GELEŽINKELIU
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Apie trisdę- 
iniro czio

nais butelinis tarnas, palikda
mas savo seseriai Zofijei Tay
lor 3,000 doleriu kuri būdama 
labai paezedi motere, piningus 
nesziojo visados su savim
pati gyveno nuo mielaszirdin- 

Mažai žmonių 
bet 

kada motere apsirgo ana die
na ir nusidavė in vargszu pri
glauda jieszkodama pagialbos 
kur po keliu sanvaieziu mirė. 
Po josios paduszka surasta se
na krepszeli kuriame radosi 
tris tukstaneziai doleriu bu- 
Tnaszkuemia ir-sena# -vrevulve- 
ris.

gu žmonių.
žinojo apie josios turteli

Neturėdama artimu gy- 
miniu. valdže piningus paėmė 
po savo apgloba.

Per ukaza

Visos alines tobliezios turi 
būti praszalintos.

Philadephia.— 
jojo malonybes blaivybes in
spektoriaus, visos alines tobli
ezios prikaltos prie karezemu 
turi būti praszalintos ne vė
liaus kaio 23 szio menesio. Ta
sai ukazas yra del visu miestu 
valstijoj o jefgu po tai dienai 
salinu inkai nepraszalins 
niu apgarsinimu, tai gf 
pulti po $500 bausmes.

gi

ali- 
di pa-

Trumpas gailestis — greitas 
džiaugsmas.

*

Chicago.— Panedelije mirė 
czionais Vladyslovas Skiczke- 
vieze ir likos palaidotas utar- 
ninke, nes sirgo ant influenzos 

novos dide- 
pacziule 

jauna

Velionis paliko 
liam gailestije savo 
Marcelin.
naszle turėjo gilinki, nes prili
po prie josios Vaitiekus Ned- 
zv'cdzinskas 44 metu amžiaus, 
atiduodamas naszlei savo szir- 
di, ranka ir turtą,
žadėjo pasilikti jojo 
ir abudu tuojaus nusidgve p^s 

’ i su- 
perejo

Sored o je

Naszle pri
motere

skvajeri Pomeroy, kuris 
riszo pora ir gailestis 
po mirusiam Viadukui. — Vėl,
tokie dalykai tiktai atsitinka 
garsingam Czikage.

New York.—
prrymti 

visu daliu

Kas nemokės skaityti psalmu, 
tasai ne bus inleistas in 

Amerika.
Dėdę Samas

neužilgio pasirengia 
daug svecziu isz 
Europos, bet jeigu tiejei sve- 
czei negales perskaityti paduo 
tos psalmos, tai ne bus inleis- 
tais in szi laisva sklypą. Kož- 
nas atejvis in czionais bus eg
zaminavote s ar 
jeigu moka,
jam paduos jojo kalboj^ viena 
isz drukuotu psalmu kuria tu
rės perskaityt. -Ne visada tie 
patys psalmai buna duoti ant 
perskaitymo, nes kas tris me-

• i t? : - >. * L 4

a skaityti 
tai inspektoriai
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Kankyta per velnią.
Paryžius.— Apie akyva, ne

paprasta patologiszka atsiti
kima danesza in czionais isz 
Laissay, 
liję Grosses, viena beteve, 
du Fleurett nuo 12 metu 
kankinama 
Merginai rodosi 
ris jiaja kandžioja 
arba degina

II n a

jog motinai piktumas perėjo, 
vela sugryžo gyventi drauge 
su motina. Keli menesei pra 
cjo, sunus užtemino, kad moti- 

vaikszizioje susiraukus,
pikta, mažai kalbėjo ir rodos 
ka tokio per diena mislino.

Kada ana diena sunus isz- 
važiavo su reikalu in artima 
miesteli, žmonis gyvenanti ar
ti palivarkolio, iszgirdo riks
mą ir szauksma pagialbos. 
Žmonis subėgto in narna, kada • 
atydare duris, porsistato 
sipms baisus regėjimas.

Su kruvinu kirviu rankosia, 
su baisioms akimi, 
iszžiurincziu veidu, sena, žyla 
moteriszko stovėjo prie lovos 
ir laikas nuo laiko nnloidinejo 
ir vėl pakelinejo kirvi,
malkas kirto. Ant lovos gulė
jo jauna marti kraujuosią ir 
ra i vesi konvulsi josią, 
toja paregėjus. stovinezius 
žmonis durysia, trenkė in kam
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mokslo,i s i
Paveikslas parodo geležinkeli einanti isz Mahanojaus in Philadelphia, Wis likos užpustytas per sniegine viesulą praeito

■ - - ... A i, kur likos pripusta net dviloka pėdu sniego. Kaip kursanvaite. Kaip kur net deszimts maszinu vos praniusza nekurtas vietas
kelei da neatidaryti. Buvo tai viena isz didžiausiu snieginu viesulu kokios nepamena žmones nog daugeli metu.

ISZ ROSIJOS, LIETUVOS IR 
LENKIJOS.
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Žudin-

ugnia. 
josios buna užtikrinti atspau- 
doms dantų ant josios kūno ir 
apdegimai, rodos kad 
jiaja kas apdegino.

Mergina be jokio
kada buna kankinama per pik 
ta dvasia, pradeda kalbėti vi
sokioms kalboms, kaip: 
liszkai, italiszkai, 
t. t. arba atsakinėja ant tokios
kalbos kokioje jia kas užszne- 
kina. Negana to mergina at
spėja mislis žmogaus, norints 
tasai nieko in mergina nekal
ba, tiktai jeigu kas ka pamis
ima, tai mergina tuojaus ir at 
sako. Jal

pa kirvi, o patiXnetesi per ki
tas duris iszbegdama ant kie
mo.
uis

!
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Isz Lietuviszku kaimelu
jjmg: 
pavojus perejt ir tikysi 
greitai pasveikt.

žauckas ir jojo paeziule pavo- 
li sirgo, bet jau pradeda 

vela

Lietuviai belaisviai gryžta isz 
Franci jos.

Lietuviu belaisviu 
Francijojc dalis, 
žinoti savo pinigais 
iszkeliavusi 1 Jei uvon.

likusiu 
va- 
vra 

Tokiu 
kurias esą apie 700, daugiausiai pru-

galinti
, jau

Lietuva pa

apie 
sutarti

lietuviu
priesz 

valdžia

ir

Lietuvei susitaikins su Len
kais jeigu apleis Vilnių. 
Warszava. — 

skelbe iszlygas, pagal
ji sutiks taikytis su Lenkija. 
Atsakydama in talkininku už- 
klausvmus 
lenku karine 
bolszevikus, Lietuvos
isz savo laikinos sostines, Kau 
no padavė savo iazįygas, kurio

Viena, Lenkija turi pripa-i 
žinti pilna Lietuvos nepriklau 
sornybe su sostine Vilniuje, ku 
ri dabar lenkai turi užėmė. 
Antra lenku kareiviai turi eva 
kuoti kraszta in sziaure nuo 
Dauguvos upes, in Rytus nuo

Pietus nuo

su lietuviu.
Lenkai veja isz Seinų lietuviu 

kunigus.
0 Gruodžio kelios

su-

Sugar Notch, Pa.— Darbai 
daugiausia 

sutrukdė didelis sniegas, 
ka kasyklos negalėjo dirbti ko 
los dienas. Czion randasi to
kiu motorėliu kurioms noapej- 
na ne bažnyczia no koplyczia, 
už guzutia
Musu pavapi jo 
Povylo auga

• nuolatini darbszavima pra- 
laužtf inVysknpo-Ptormluolu- iS^szinsko, kuris 
. • i . v iqlnnirnfti surinkti visas naklv-

ejna gerai tiktai
per

pragaru.

se yfrt trys punktai-:

Vilijos upes ir in

ant 
Akimirks-
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darbas užvydusiosBaisus 
uoszves; norėjo sukapot 

savo marezia.
Artimoje Krag-

randasi puikus palivar- 
priklausantis prie

Black Diamond, Wash. — 
Kasyklos dirba kas dien lyg 
sziai dienai, 
lai po 15-tam bus nekurtos per 
mainos. Nuo Sausio menesio 
likos czion užmuszta 
bininkai.
nog kada asz czion gyvenu, 
tai yra, iii deszimts metu likos 
užmuszta 115 ^darbininku. Ka 
syklosią dirba apie 600 žmo
nių. Szaltis,; czion buvo dide
lis, upes užszalo ant dvieju po 
du. Czion Washingtono Stei- 
te randasi daug bolszeviku ku 
rios valdže aresztavoje ir da 
ketina neužilgio visus suymti,

llet kaip girdėt London.— 
shire, 
kelis, priklausantis prie nasz- 
les Ilarvey, kuri turėjo viena
tini sunu. Motina labai buvo 
prisiriszus prie 
pasiutiszkai mylėjo, 
sunūs sugryžo isz kares ir ap- 
reiszko ifiotinai, jog ketina ap 

v nz-

e j tu in
S. S. Petro ir 

smagei, o tai per 
darbszavima

Seinuose 3 
deszimtys lenku valdžios 
kurstytu, vyrivir moterių, insi

jo, Kanauninko Grigaiczio, bu , 
kad isz Seinų ( 

iszvažiuotu likusieji dar 4 lie-Į 
kunigai,

ta ir reikalavo,

grasindamituviai
įjuos varu iszvarysią.

Latviai vargina lietuvius.

stengėsi surinkti visas pakly
dusias aveles iii viena.
viskas pas mus malszir ir suti- 
kimia gyvena.

Export, Pa.— f 
Vasario, mirė <

Szeip

Diena 14 
Jurgis Bele v i-1

du dar-
Uždarbei neblogi, 

czion sūnaus kuri
Kada

Mirsztan-

. . v . v t v iv. pvVIJUU JlUUZjllįįlV V1«U« IXIIVIUli,
Latviai buvo užpuolė Mažei ežius 53 metu amžiaus ant d^i°’nea vįau furį pravardes ir ran-
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Pakol persigando žmo- 
atsipeikejo isz savo bai

mes, jau motina su paleistais 
žylais plaukais, stovėjo 
rantinio szulinio.
nije, vienas suklykimas ir gar 
sus pliumptelėjimas, vandens 
ir viskas nutylo. Tik isz stu- 
bos diiejtinejo kriokimas ir vai 
toj imas mirsztanczios nioteres 

Sena motina baisei neap- 
kensdama marezios, jog iszejo 
isz proto ir tai buvę priežaste 
baisios žudinstos.
ežia daktaras sziėk tiek at
gaivino kuri da turėjo ant tiek 
pajiegu, jog pasakė, kad uosz- 
ve, kada ji atsigulė po piet, ne 
tikėtinai pietesi ant jos su kir
viu rankosia ir uždavė jiai pir 
ma smūgi per galva, po tam 
apjakinta paszehimu, kirto pa 
ti nematydama kur.
aplaike mažiausia szesziolika 
žaiduliu ant viso kuna ir vaka 
re mirė dideliosia kankesia. .

Negalima apraszyti 
ties sunaus kada sugryžo
mo netektos motinos ir jaunos 
pacziules.

sipaeziuoti, motinai tasai 
manymas nelabai patiko.

Simus apsipaeziavo. Motina 
jaunamartes labai nekente, 
apie ka visai priesz žmonis su 
tuom nesislepe.
prispirtas apleisti motina ir 
pasisamdė netoli nuo motinos 
kitus namus.

Teip praėjo kokis laikas, ro
dos kad neapykanta senos mo

tosios 
Simus manydamas,

Simus buvo Motore
metas ‘

Velionis prigulėjo prie i 
lietuviszkos draugystes Sal
džiausio Szirdies V. J. ir sla- 
voku dr. Szv. Stepono. Laido
tuves atsibuvo 16 diena su baž 

Palangos parapijoje nytineins pamaldoms paėjo isz
Suvalkų guber., 
kaimo, - Visztyczio parapijos, 
pergyveno Amerike 16 metu 
ir per visa ta laika pergyveno 
czionais.
liudimia motere, du sunus 
dvi ęluktcres.
no sutikimia su visais ir turė
jo didelius laidotuves. Likusi 
szeimyna dekavoja visiems už 
atsi lankymą 
ir suraminimus.

kius ir norėjo juos užimti, bet vos kuria sirgo konia 
laiko.Lydos (per penkiasdeszimts .pavartojus ginklus gavo pasi-

myliu nuo Vilniaus in pietus) 
tuojaus po pasiraszymni po su 
tarimui,
eitu pagal Lydos, Vileikos 
Polocko geležkelio linija.

Treczia, kad visos sutartis 
tarp Lenkijos ir Lietuvos bu
tu po tautu lygos kontrole.

Kauno žinios.
Prezidentas 

A. Smetona ir Vytinusysis Ka 
riuomenes Vadas gen. 
Liatukas 8 Sausio buvo 
lanke Ukmergės mieste, apžiu 
re jo valdiszkas instaigas, 
riuomenc ir iszklause visokiu

ir 
gyventoju.

suvažiavę isz apylin-

ir kad Lietuvos siena
ir

Valstybes

Įeit, 
atsi-

ka-

pasiskundimu 
Pas i ta i 

žmonių bu-

praszymu 
cziabuviu 
ke turgaus diena 
vo daug 
kės, visi labai indomavos auk
sztaisiais svecziais ir szirdin- 
gai juos sveikino. Preziden
tas paaukavo po 1,000 auksi
nu krikszczioniu ir žydu ligo
ninėms. Gryždami augsztieji 
svecziai buvo sustoję Janavo- 

Kaunan sugryžo ta
ežia diena vakare.

Prusu lietuviai baudžiami.
Lietuviu veikėjai 

ir Brazaitis buvo

je. pa-

Vidumis 
vokiecziu 

valdžios nubausti 300 markiu 
sztropo arba 30 d. areszto kam 
dalyvavo lietuviu pokelyje, 
iszkeltame Klaipėdoje 22 Lap. 
Santarvės oficieriams. Pokely 
je dar dalyvavo Stigliorius ir 
Brukąs, bet jie buvo isztcisin- 

Dabar visoje Prusu Lie
tuvoje renkamos aukos užmo
kėti sztropui už gerbiamus lie 
tuviu veikėjus.

Tarybos su latviais.
Mintaujoje 15 Sausio buvo 

invykusioii latviu lietuviu 
kojnįsiios del valstybių ribų.

lygiui , fpmj* 
kėA Dorpato neprįvecje prie jp-

ti.

invykusioii latviu

Pasįtariinas, lygiai^ kąip ,VaD

Latviu kareiviai ei-
dasi nuolatos po prižiūra val
džios slaptos palicijos.
Šamas turi visus ant akies.

Dede
gailes-

na-

’ t s

Palangos apy- LIETUVOS ATSTOVYBES 
PRANESZIMAS.

tinos visai isznvko isz 
szirdies.

1I.#

traukti.
darni nuo Prekules ant Palan
gos pleszia ir rekvizuoja lietu
vius Darbėmį, 
linkese.
latviu kareiviai užpuolė viena 
ūkininką perszove per Įauga 
aukle, sėdėjusia trioboje su ku 
dvkiu ant ranku, s Dabar vėl 
su lyg gautu žinių isz Bauskės 

yra paliepusi 
visiems lietu- 

prie
(priimti ju pilietybe) 

La t vi- 
neleidžia

latviu valdžia 
iki 17 Sausio 
viams arba prisiraszyti 
latviu 
arba iszsikraustyti isz
jos, bet savo turto 
su savim iszvežti. Užsienio pas 
portas Latvijoje kasztuoja 
apie 300 rub.

Latvijoie
_ 4

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE 

PRANESZIMAS.

Sziomis dienomis gauta se
kanti privati kablegrama isz 
Kauno per Beri i na nuo 
Bielskio:

u Lenkai

Kap.

iszpasitraukė
Aluntos ir Kalėtu in Szirvin- 
tus, sunaikindami viską ir te
rorizuodami gyventojus. Nak- 
tijo priesz pasitraukimu Len
kai atidavė karata szaudima, 
iszilgai visa minta.

Jsz neoficialiu szaltiniu pra-
neszama lęad Kap, Lazdynas 
iszvažiuos isz Kauno Ameri
kon už keliu dienu/po Sausio 
20, 1920, o Kap. Bielskis už po 
ron sanvaieziu.

Valstijos
(State Department,) oficijaloi 
praneszo Atstovybei, 
16, 1920, kad jie kablegramu 
insake Amerikos Generaliam 
Konsului Londone užvizuoti p. 
M. Narjausko pasporta, ir pa
gelbėti jam invažiuoti įn

Lietuvos Atstovybes

Dopartmentas.

vienytas Valstijas.

Vasario

Su-

Pavistaicziu
10 diena

. I
pagelbon, ir norėdama dėtis 
prie vienos bendros Lietuvos 
laisves paskolos, pirmoji yra 
Misijai inmokejus: 15 tukstan- 
cziu doleriu surinktu jos nuo 
bonu pirkėju ir pasitiki, jog vi 
si pirkusieji, pas jia bonus su
tiks pamainyti juos 
Laisves bonais. 
Pasirasze
Lietuvos Misijos Pirmininkas. 
Lietuviu Prekybos Bendrove 
Pasirasze

Praneszimas Lietuvos MisijosVasario 1U diena sz. m. 
Amerikos Anglu laikraszcziuo 
se pa tilpo gana ilgas matomai 

ne
pripažinime Lietuvos Valsty
bes ir kitu mažųjų valstybių, 
kurios faktinai vra nuo Rosi- 
jos atsiskyrusios.
neszime liko paskelbti du laisz 
ku Amerikos Vyriausybes 
(State Departamento) 
Kgzekutyvio Amerikos Lietu- 

Pabaigoj szio 
jog

Paliko dideliam nu oficialia praneszimas delei 
ir 

Velionis gyve-

ant laidotuvių

Mount Carmel, Pa. —

Amerikos

Tame pra-

prie

Delei Lietuvos Prekybos
1 

i 
Jin

In 
musu miesteli buvo atsilankė 
bažnytinis choras isz Girard- 
villes, kuris sulosze trijų aktu 
veikalėli po vardu “Nastute” 
su dainomis ir kitais pamargi- 
nimais. Loszejams nusiseko 
gerai, bet publikos mažai atsi
lanko, o tai isz priežasties 
bjauraus oro.
musu vietiniu choristu ne bu
vo ant tojo vakarėlio, o gal 
visi buvo susirgia plurza.

— Leboris.t

o tai isz
Stebėtina kad

Baltimore, Md.— Mielasis
Lietuvi, jau saules laisvos 
spindulei szvieczia, 
paslėgti Lietuvos žemia, tie
siai neverta baltimoriecziams 
nusiminti, reikė Lietuvos bo
na nusipirkti ir tai paskubinti 

narius 
Greitai prieszos 

galva nulenks ir ginklus savo 
žemen tropks. Rasztiues du
ris jau atidarytos, soredos va-

jau
skubina
,r-

viu Komiteto, 
pranoszimo pasakoma 
Amerikos Valdžia tokios pat 
politikos laikysis ir sulyg ki
tu valstybių. 

v

Sziame praneszime viena ge 
ra puse, jog Lietuvos valsty
bes pripažinimo klausymas li
ko iszstumtas pirmom eileu. 

pribrendęs.

ir iszmoketi ir naujus 
užraszyti.

karts nuo sžęsztos valandos
igi 9-tos; kotvergais nuo szesz

subatoms
nuo 4 lyg 6 po piet. — Stoties
tos lyg deszimtos;

* » W J J" * . '

iždininkas J. Karalius, 112 N
iGreene Str,

Matomai jis yra* 
Paskelbtieji laiszkai primena, 
apie tat, kaip in musu Valsty
be buvo pirmiau žiūrėta, 
gyvenimas begh ir apie 
kaip bits toliau, nieko aiszkaus 
nepasakoma.
kime jog susilauksimo laiszku 
visai kito turinio.
veikiau galėtu atsitikti, reikto 
visai nenustojus'' vilties, dar 
tvireziau dirbti. Visas pripa
žinimo dalykas pridera nuo 
paežiu Lietuviu ir jeigu tasai 
Lietuvon žmonių balsas yra ir 
bus tvirtu, jis bus, be jokios 
abejones, iszklaūsytas. Viena 
syki iszkele savo vėliava, turi 
mo

bet 
tat

Mes tvirtai ti-

Kad tai

dar

jia ginti, ginti amžinai. 
Todėl ne ant valandėlės teno- 
kilsta abejone Lietuviu szir- 
dyse — Mes esame tvirti — 
visa teise su mumis.

; Vileiszis.

Bendroves sutartis su 
Lietuvos Vyriausybe.

Remdamasi Lietuvos 
riausybes ingaliojimu mio Spa 
lio 31 dienos 1919 
punktas 7, Lietuvos Misija 
Lietuvos Prekybos Bendrove 
ypatoje savo vedėju ir direkto 
riu, 
tarė:

L Lietuvos Prekybos 
drove, tikdama, kad nuo Ame 
rikos Lietuviu butu užtraukia 
ma vienos ruszies Lietuvos 
laisves paskola ant 5 mili jonu 
doleriu isz penkių 
ežiu penkiolikai metu 
įinka sutarytoja
20 diena 1910 m. N. 5836 tarp 
Lietuvos Vyriausybes ir Ben
droves sutarti delei iszleid'mo 
ir pardavinėjimo ant vieno mi 
lijono doleriu Lietuvos Bonu 
isz 5^ uuoszimcziu dviem me
tams, skaityti sunaikinta.

2. Lietuvos Prekybos Ben
drove pasiūlo ir Lietuvos Mi
sija pilnai sutinka, idant vi
siems, kurte yra iszpirko arba 
dalinai užsisakė nuo Bendro
ves minėtosios ruszies bonus, 
butu duodami Laisves pa s ko-

1919

Vy-

1591 
ir

Lietuvos

Jonas Vileiszis.

* M
7'4

2 d. Vasario 1920 yra nu-

Ho?i-

nuoszim-
, sziuomi 

Rugpjuczio

John J. Roman. 
Prezidentas. 

Francis J. Kalinauskas 
Pasirasze

Sekretorius.
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Pittsburgh, Pa.— Du na
mai sudegė kada ugnis pakylo 
kromia Jono Žaronskio. 
dės isznesza ant $50,000.

§ Baltimore, Md.—
Sara Black, 57 metu, užsprin
go ant smert per nuriyma savo 
netikru dantų.

§ Chicago.— Du sūdai li
kos uždaryti isz priežasties 
prohibicijos, nes teismu jokiu 
ne buvo o sudžios neturėjo ka 
veikti.

§ Washington, D. C.— Per
l Ku

bos, 7 laivoriai nuskendo, terp 
tuju randasi Leonas Uczevi- 
czius isz Clevelaudo ir H. Si- 
rodi isz Philadolphijos.
ANT PARDAVIMO LOTAS

los bonai o tiems, kurie netik- apsivertima valties arti j • 'i • • • « w ABen-tu ir kuriu pinigai per 
drove jau butu Lietuvos Misi
jai pasiusti, Lietuvos Misija 
sutinka gražinti in menesi lai 
ko nuo szio paskelbimo.

3. Lietuvos Misija sziuomi 
paliudija, jog Lietuvos Preky- 1 J Tfc 1 . J 1 _ _____

nije, didi svarbumą veikiau
bos Bendrove, turėdama omo-

Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pėdu didumo. 
Parsiduos neperbrangei. At-
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KAS GIRDĖT
Gavėnia.
Laikas pakutns ir apmalszi- 

nimas savo 
mu.

Geriausia

kuniszku smagu-

gyduole ant pra
leidimo Gavėnios

‘ ‘ Saule.
vra užsira-

* »

Pagal apskaitymu mokytu, 
tai musu svietas vieszpntauje 
jau nuo 72 milijonu metu. ■

vienas miestas Suv. 
gali pasidžiaugti tuom, 

jog jame užgyme du preziden
tai: John Adams ir John
Quincy, kurie gyme Braintree 
Massachiiset tse.

Tik 
Valst.

John Adams

I

KUR 0

V

SAULEI
KAIZERIS TURES APSIGYVENT

M

JII

buvusio kaizerio idant jin pa-Allijoritai nepaliaus 
statyt priesz teisina už papildytas bjaurybes.
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Paymkime žmogų, 
yra skaitės ir mates dau 
žai kalba, o ypatingai kokiam 
norints susirinkimia. 
žmogus, norints yra

s?

mTok i s 
apszv i es

tas niekados nepradeda kal
bos apie tikėjimą, Dieva ir k u 

Bet tegul kur pasiro- 
kuriam
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Siun( zi<» Pinigus in
Lietuva, Pigiausia

Geriausiair
nigus.
do kokis plykhipis, 
da panosia, gerai neiszdžiuvo, 
tasai kur tik užejna, pradeda 
posmuot apie Dievą, tikėjimą, 
ir dvasiszkus.
vesi raszytojui sutikti 
toki grinOTOlt 8U ’ skystoms 
smegenimis, vos hiejo per du
ris jau pradėjo apie Dieva, no 
rodamas parodyt kitiems, jog 

bolszevi- 
pra goltRnu'gi'- 

Vy riiczei , iszm i n t i n gas 
žmogus neužkabi nes szventuju 
tik pusgalvei, kurie nori pasi
rodyt “kas tai asz!” — 
nojuj (ir kitur) randasi 
toki grinoreliai skysto prot 

pasirodo

Aha diena da- 
viena

ir jisai priguli prie 
kiszkos veisles 
niu.

Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove

SKYRIUS ■

PARDUODAMA

X &• t *
I 

X 

f 

❖

4>

T t

NAUJAS SZIOS BENDROVES
PRADĖJO SMARKIA AKCIJA, t

SIUNCZIAME PINIGAI,
LAIVAKORTES, ISZGAUNMA 

PASZPORTAI IR T. T.
—$—$—$—

Dabartinis pinigu kursas su pasiuntimu toksai:
100 ma ' iu arba auksinu $
200 ma iu arba auksinu 
300 markiu arba auksinu 
400 markiu arba auksinu 
500 markiu arba auksinu 

1000 markiu arba auksinu 
2000 markiu arba auksinu 
3000 markiu arba auksinu 
4000 markiu arba auksinu 
5000 markiu arba auksinu 

10000 markiu arba auksinu

❖
❖ 
❖
♦♦♦ 
t 

tIsvieto 
“Lin 

Pasai kolos

Ilgiausiu plentu ant 
gal kėlės vadinamas 

r

valstijų, o
New Y or k o in 

Ilgis jojo isz

v ra 
coin Highway, 
eina per 
t raukėsi 
San
nesza apie 3,284 myliu.

4 !

dvvleka 
isz : 

Era nciska.

Meksikoniszka republika tu 
ri 767 keturkanipiniu myliu, 
arba truputi vra mažesne už 

Texas,
M on tana ir New Mexico sudė
jus visas in viena.

15
isz kuriu tik dvi treczios dalis 
nemoka raszvti ne skaitvti.

4 41

767

valsczius

yra apie

kuriesutvėrimai, 
kuom kvepia.

ŽMONA.

California,

Meksike
milijonu dusziu

A ežiu karei, Amerike užau- 
milžiniszkos skaitlis mili- 

Sziadien Amerike 
vra suvirszum dvideszimts 
tukstaneziu milijonierių. Dau
giau kaip puse visu deimantu 
ant svieto randasi 
amorikoniszku tureziu.
t uju deimantu apskaito! ant 75 
miliardu.
visu piningu ant svieto 
dasi tehvriam Įnikę Amerike. 
Pennsylvanijoj ant kožno dvi- 

pripuola 
o New 

100 tnks- 
sziadien 

vieni 
Rodos ko

kia tai užkrecziama liga 
erne žmonis ant daiwmo' pinin 
gu kad ir nesavžiniszku ir va- 
gingu budu. Nėr ko stebėtis, 
jog terp tnju tureziu ir vargiu 
gu žmonių kyla kova priesz 
vieni kitus, o kas akyviausio, 
jog tiejei turezei sukrauna sa
vo turtus nog brangenybes už 
kuria vargszai turi mokėti.

savo pabaiga 
o toji pabaiga neužilgio užeis 
ir Amerike. — Karalei sugriu- 

savo auksiniu sostu 
sugrius ir amerikoniszki mili
jonieriai, nes darbininkai

go 
jonieriu.

suvirszum

rankosia 
Verto

Suvirszum puse 
ran-

deszimts gyventoju 
vienas automobilius, 
Yorke yra juju net 
taneziu.
Amerike randasi tiktai 
turezei ir ubagai.

Žodžiu,

ap-

vo nuo

no 
miega ir jau pradeda smarkei 
kovoti prieszais dydžturezius.

Ar tai reikalingas kasztas? 
Badai moteres ir merginos 
Suv. Valst. sunaudojo kas me
tas gorsetu už 75 milijonus 
doleriu. —Ar-gi tai ne biznis?

Katras vyras savo bobai ap- 
sileidže, tasai velnią in namus 
insileidžia. Tiktai szviesi mo 
tore saldina vyro 
bet su 
gero ir gana.

Tiktai szviesi
gyvenimu, 

tamsia boha neturėsi

Musu darbuosia ir žodžiuo- 
sia bukime atvirais 
k i me ant to, ar 
ar ne. Bukime savim, steng- 
kime sujudinti musu tauta del 
pajudinimo tautiszkos dva
sios. z

nepaise-J 
kam patinka

Bukime savim,

Ne vienas siunta,

Malia- 
keli 

o
*

Juodu da nesenai teapsivede, 
bet Luces vyras jau turėjo pro
gos pusėtinai vargo patirti Di- 
džiause nelaime tai ta, kad Lu
ce neužsitiki savo vyru.

Andai vakare juodu iszejo 
pasivaikszczioti, ir jis netyezio 
mis pažvelgė in proszali einan- 
czia merguže.

— Tai tu tok is? — nžsiszoko 
Luce. — Tu žiurėjai 
merga ir dagi rijai seile!

—Pavydi atsiliepė vyras. — 
Asz žiurėjau in 
lange, o tu mieloji žinai 
asz juos mėgstu.

—Matai kaip vyrai teisingi!
— sznekejo Luce. — Jei nelfti- 
eziau maeziusi, lengvai iszsi- 

intum bet dabar..
— Nutilk, mieloji! — ramino

vyras. — Asz tave taip myliu, 
kad ir bloga minti niekuomet 
nemanau insileisti in savo szir
di.

Ji nuleido rankas ir tarė:
— Blogas dalykas!

tiek temyti, kam reikėjo vesti ?
Jis pažiurėjo in savo žmonos 

veidą ir nusiminęs tarė:
— O kad bueziau bent ka ma

in 1a

saldumvnus
kaip

(f

Jei tik

nes.
— Neprigausi mielasai 

manės.
— Mieloji! Ar tu juokauji ar

tu

jog

isztikruju?
— Kam gi taip baisiai 

manos tyeziojiesi ? 
j°.
jai ja ir vesti.

h

ISZ

— ji szneke-
— Jei tu ja myli — gale-

Xsz myliu tave, ir nurimk 
vo nepasitikėjimu užgauni ma
ne, ir tai bereikalo.

— Na asz tylėsiu, — ant
lo pareiszke ji. — Bet tegu pa
sitaiko szitaip da syki!

— Nelauk.
— Gerai mielasai!
Juodu sustojo prie sankro

vos lango, kad pažiurėjus iii 
Vyrui) rūpėjo, kad jo 

žmona užmirsztu atsitikima ir 
todėl jis sznekejo apie 
ežius.

Ryte.
Po vestuvių sziandie Luce 

da pirma karta eis dirbt. Ir eis 
jie du kartu.
tikt mergų. Enant in darba pa 
matys isz tolo merga, užrieczia 
galva, augsztyn ir taip eina pro 

Na, ir sržiaip netaip isz- 
sisuko ni'iižrtiMtines savo žmo
na.

Darbe.
Ji netiek in savo darba, kiek 

pro langu žiuri, ar nepamatys 
savo vyra. Ir pamate kad jos 
vyras sznekasi su merga. Paba-

auksus.

szali.

fxa-

žibu-

Vyras bijosi su-

negalėjo perkalbėt kitus apie 1°’’ Visi subėgo, pi a-
thi, ka pats netiki.

— Yra tokiu vyru kurie 
jieszko malszumo per apsive- 
dima.

dėjo in burna pilti Vandens, ir. 
atgaivino.

Nekurie

o pati

žmonis rodosi 
piiikei, jog mano kad yra di- 
deleis inteligentais.

— Mergina kalba akimis, 
meilužis szirdžia, 
liežuviu.

— Motore gavus nauja szle 
bia, neapsimalszys pirma, pa
kol nepasirodys joje del vyro, 
kuri labjausia myli ir tai mo
teliai kuria danginusia neken-, 
ežia. _

klubinio TToThndijos ant iždavymb
Bet jeigu liulandije atsisakyt tai padaryti, 

tai bus priversta jin iszguiti isz savo sklypo, neš allijentai jokiu bildu ni'pavelins kaizeriui 
Badai kaizeri ketina iszvežti ant sala rytines Indijos 

Paveikslas parodo didžiausia miesteli ant
gyventi Europoje.
likusi savo nelaba gyvenimą, 
kuri eina smirdantis upelukas.

balsas.
Telefono ragutis iszkrito isz 

jos rankos. Ji net pajuodo isz 
piktumo, 
sau namo.

Vakare vyras rado ja lovoje, 
gi mieloji!

Svyruodama iszejo

— Kas
vvras. —

szekino
- Dirbant man, bazili

kas vis rūpėjo.
— Mergos!

1 — [rvel!-
— Tikra Al ergos,

nelaimi'!
Bet kam tu

ne kaityti u.riau patinka,
— Negn iln manės T
— Žiūrėsiu, ar tu mirsi.
Praslinko kelios dienos ir jis 

vakaro namo parojęs rado rasz- 
t<Hi, kuriame' 
kad jau jis jos daugiau 
matvsias. — Szliburis.

buvo pasakyta,
nebe-

APIE ATKELIAVIMA IN 
AMERIKA.

s

T 
414

2.50
4.50
6.50
8.50

10.50
20.50
40.00
60.00
80.00

100.00
200.00

kur turės užbaigti 
1 osios salos, per

Noredami pasiusti pinigus in Lietuva, paraszy- 
kite niszkei pilna vardu, pravarde ir adresu to 
kuris pinigus siunezia,
ir pilna adresu (o kas turi pinigus gauti Lietu- 

Pažymekite kiek markiu arba auksinu
siuneziate. Iszpirkite Money Orderi arba czeki 
vardu Bendroves, sumoj pagal czion nurodytas 
prekes doleriais ir siuskite sziuo adresu:

teipgi vardu, pravarde

vo.|<>;

<«®S

ji atszove. 
nusiminė vyras, 

nelaime!
mergos ir mergos!

—Asz tavo 
pridėjo.
mane‘

— Todėl, kad mylėjau ir my
liu!

— Meluoji! — ji atkirto. — 
Jei tu inaiK' myli, kokiu 
reikalu darbi' szneketi 
ta merga?

— Kur? — 
sziandien netik

- JI 
vedi* i

turi 
ten su

nustebo. — 
bet 

neszne-

Ir jo

- ji sznekejo. 
barzda ir nsus.ir

geda!

I's 
su merga,

nei su vvru nei žodžio 
kejau.

Galu gale szitaip taip jam pa 
si taikė ja int ikrint i, kad jis net 
ne ant to augszto dirba. 
Luce pagijo.

— Mielasai! 
užsiaugink
Taipgi apsivilk dirbti eidamas 
praszcziausius drabužiais. Ne- 
siprauks burnos ir nebijosiu, 
kad tave mylėtu mergos.

■— Bet... bet man
Asz nelabai nore- 

cziau but panaszus in valkata.
— Matai mielasai! Tu nemy

li manes.
Ir dabar jis apszepes, susive

lės ir nuskuręs eidavo in darba 
kad tik patenkinus savo 
na.

Karta jis iszejes isz

atsake jis.

,žmo-

darbo 
žiuri, kad jo žmona-ant gatves 

su kaz-kokiu 
galva in v i r-

ir nusiprausė

- praszneko jo 
savo

Visi lietuviai Amerikoje jau 
norėtu, kad in Amerika 
ir isz Amerikos butu 

kaip

w O
NAUJA III I’KAKTISZKA YDA

Su tižiu yla galite taisyti c/.evcrykus, 
hialszus ir 1.1. Siuva druczel ir gerai, 
greit kaip ruaszina. Kasztuoja drauge 
su 20 mąslu siūlo ir 2 adatas su paro
dymai kaip naudot, liktai $1.00. Septi
nius ylos už $5.00. IJžganedinimas gva- 
rantįname. Prlsiuskite popierini doleri 
su szltu apgarsinimu szadion, dabar, 
ant szilo adreso:

NOVELTY SALES CO.
Sta. I). Box 1'21.

f t

t.

kaip 
liuesas 

pirm kares

Dept. A-II!) 
New York, N. Y.

Lithuanian-American Trading Co. 
(Foreign Ecxhange Dept.) 

456-458 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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Reikalingas geras kriauczius. ANT PARDAVIMO.

keliavimas 
kad buvo.

Ar bus vėl taip, nieko apie 
tai negalima ..dabar pasakyti. 
Apsunkinimas iszkeliautiApsuuKinimas iszKeiiauii ; isz 
Amerikos tapo investas prasi
dėjus karei, kad sugauti 
kieti jos sznipus-spiegus. 
keliavimas Amerikon 
tapo 
vimui Vokietijos sznipu, 
rie stengėsi inlysti iii 
ka po visokiais svetimu szaliu 
pasportais ir vardais.

keliaujantiems 
nereikedavo jokiu 

Dabar gi be paš
ant laivo

\ro- 
At- 

lygiai 
apsunkintas ir-gi suga- 

ku-
Ameri-

nore-
visu

(kol kas Amerikos konsu 
Beje

Pirm i a u s
Amerikon 
pasportu. 
porto neleidžiama 
Amerikoje ir Europoje.

Lietuvos gyventojai, 
darni keliauti Amerikon 
pirmu turi kreiptis prie Ame
rikos konsulio savo apielinke- 
jo
lio Lietuvoje dar nėra.
Kaune yra Amerikos valdžios 
atstovas temijiniui
reikalu begi komiai jonierius 
u. Gildo) paduodant aplikaci
ja, savo adresu ir užsiėmimą, 
gimines adresu isz Amerikos

politikos

savo adresu ir 
imines adresu isz 

pus kuri keliauti nori, ir užmo 
keti $1.00.

Konšulis

hingtona vėl padarys 
gimine Amori-

EXTRA DOVANAI

Perdotiins teira
vosi del priežasties szitokio at
sitikimo.

— Asz labai myliu savo vyra 
o ežia asz ji pamaeziau besi- 
sznekant su kita merga, — ji 
paaiszkinb.

— Ka gi tai kenkia?
Ji piktai pažvelgė in 

tini ir tarė:
— Leiskit mane prie 

no.

perde-

tele f o-

Ir ji priėjo prie telefono. Ga
vusi riumari, visU-pirtniausial 
paklotiAe, kas su ja šnekas.

— Margarita! — ntsiliope

kampo szndkasi 
vyru. Jis užrieto 
szu ir praėjo pro szali.

Parejt's vos sulaukė savo pa
ežį os. Kita vakaru ir ve L tas 
pats aktas. Isz piktumo jis nu
siskuto barzda 
burna.

— ‘Kas taki?
žmona. — Jau vėl laužai 
žodi .

— O tu? — pažiurėjo in ja.
— Dabar asz tavęs nepaisau!

— ji užgiedojo.
—Kas pasidarė, mieloji?

— Asz turiu jauniki!
— Ar negaila manes?

p— Ne! — ji atkirto. — Nėra 
l<d gailėtios.

* Mdt, kokibs moters geros!
— jis pastebėjo. —- Jei žmonai 
szihlis plyszta, tai vyras sten
giasi ja užlopyti; bot moteris 
mina szirdi po kojų ir da džiau 
ginsi.

— Nepasakok jau ’man apie 
Savo szirdi! . t

— Kodėl?
— Atyęi negedo? — ji pasa- 

Ašz su tavhn posiskirsiuko.
it myksiu tdkb kuria man ge- 
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Ii c. ritj namai ant kampo W. 
Centre ih Catawissa St. Maha- 

"Užimti 6 szei- 
mynomis, 2 biznavi ir 4 priva- 

Apie dauginus dasiži- 
. (Mch. 2)

220 W. Centre St. 
MAhanoy City, Pa.

atsakaneziai
teip-gi

Kuris mokėtu 
siūti kulnies ir viskas 
tarpais padėti prie senu dirbi-

Mokestis.labai gera. Ga-

noy City, Pa.- • 
b

Kiekvienam iszstusime pakeli teatri
niu piningu Isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti

(

v

teipgi 
iliustruota katalogu geriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszradinui, kas 
prisius mums 15e. del apmokėjimu! 
siuntimo kasztils. Raszyklto tuojaus.

PIIACTICAL SALES CO.

(1(4

mo. gera.
Įima užsidirbti iki $30.00 ir 
daugiau in sanvaite. Atsiszau- 
kite tuojaus:

Joseph Komeza
167 Columbia Ave.,

>

(to 15.) I

tiszki.
nokite ant adreso:

1). M. Graham

Vandergrift, I 1.

FRASAKGA! Visus lalszkus o ir 
piningus in iszleistuve "Saule" 
visados siusti ant szito adreso: W. D.

reiko

? A. O. NOVAKAUSKAS J
> ADVOKATAS 5
k Kampas Main Ir Centre St. J
> SHENANDOAH, PA. 5

121!) N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago. Boczkouski-Co. Miihnnoy City, Pa,
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Geriausi Mainieriams
kojoms tikra• kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 

. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-
gavės ta aplikacija 

isztirs apie keleivio pasilaiky- 
ma ar ne bolszevikas ar sočia 
listas ir tada pranesz ..Ameri
kos ateivystės valdžiai in Was 

, kuri
isztyrima apie 
koje, pas kuri Lietuvos iszei- 
vys nori atkeliauti, ir nieko 
prieszingo neradus (jog no so
cialistas nei bolszevikas) pra
nesz korišūliui, jog gali paliu
dyti aplikanio pasportu kelia-- 
vinių i in Amerika už ka vol 
reikės užmokėti doleris.

Atėivys ir gavės leidimą ko 
liauti in Amerika liekasi 
visais instutymais,
nai iszpildoini link hteiviu.

Ateivys turi Imti ^Hisžkai 
sveikas, besveiki tenčšikolih

po 
kurie pil-

Ateivys turi puti viSiszKai 
\N‘o«vei k i ten Asi Irnl i h, 

isž namu; tiiri niokoti skaity
ti. Bet paliuosuojnmi nuo mo 
kojimo skaityti yru: 
kėliaujanezios pas savo vy-

moters

i’tis; vhikai keliaujanti p)ts tė
vus ir tėvai ‘55 thotu sOnmno 
krililtiijiinti pas savo vAikiiš, 

P. Mikolahiis
■f <

I ' 9 ĄfM HJ d I.cįt (

#004 SriW'Avo., 
I 'Btotiklyn, N. Y.'

■ .r >,<’ 1 J \

l

Jus suezedysite pinigus ir suteiksite 
avalus “Ball-Band”.    _________ ____ . _ _ _ ......................

cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.-

BAlLSBAND”'
. - , • . ***A R'“*‘ X *

“Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie 
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių 
kriaukszlos negal ju perpjaut, nei perpleszt. T* 
“Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato

J)geriausi iszdirbini, koki jus.galite. Ball-Band
k.. "’k. ii » . "1 • • • • T • "TA •

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme , 
, ar czeveriko. Toji žyme*reiszkia ' 

batai, puthbacziai (Himiner) ir czeverikai
ar czeveriko.

(Lopac.) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company

Ala Wn+nv Qt IWishnwalra TnH

<4
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Auksinis Siūlas

Karpatų kalnuose, vienoje 
isz niekur neprieinamoje tarp- 
kalneje, gyveno sena ragana. 
Ta ragana žmones vadindavo 
sudžiuvele boba dėlto, kad jpą 
veidas buvo taip susiraukazlc- 
jos, kaip seno aržuolo žieve.

Sena ragana turėjo savo val
džioje szimtus žmonių, karliku, 
kurie apdirbi nėjo jai priklau
soma žeme ir atneszdavo jai au 
ka.

Ragana turėjo neiszpasaky-1 
to gražumo dukteri, kuri va
dinosi Baltute. Tokis jos 
vardas buvo dėlto, kad jos vei
das baltai žibėjo, kaip sniegas.

Baltute niekados neiszeidavo 
isz namu, nes motina ragana už | 
duodavo jai sunku darba. 
reikėdavo suvyti auksiniu siū
lu kamuolius.

Kuomet ta 
visoms nuotakoms 
dainuodavo sekaneziai:

— Tavo vyras, 
vesi, padarys tave nelaiminga 
tavo szeimynoje nebus 
mo; tu apverksi savo likimą

Tu ji m v 
Tu

kuri 
Tok i s

Jai

sene verpdavo
, taikraiti

kaip apsi-
J

sujiki-

karezioms aszaroms. 
lesi,’ o jis tavęs nemylės, 
neturėsi vaiku, kurie tave galė
tu suraminti. Tu ilgai gyven
si, bet laimes tu nepažinsi. Cha 
cha,cha!

Motina buvo uždraudusi 
dukteriai palytėti to vindelio, 
bet viena karta, kuomet moti
na buvo užsiėmusi savo tais 
žmonėmis nyksztukais, mergi
na prisėdo prie vindelio, ant 
kurio

bu vo

vindelio
verpdavo

tu, kuri

visa gyvenimą.
vyra ir gorus

Buk laiminga.
vindeli

buk

jos motina 
auksinius siulus kitu merginu 
kraieziui, pradėjo verkti ir už 
dainavo:

— Buk laiminga
dėvėsi szi auksini siūlą 
laimniga per 
Turėk sau gera 
vaikucziuR.

Ir vis sukdama 
kalbėjo: .

— Laiminga
Ragana iszgirdo vindelio 

girgždėjimą ir puolėsi in kam
barį.
genis linkėjimus visoms

Ji szoko ant Baltu
tes, iszplesze isz vindelio auksi
nius siulus, ir juos sumaisze 
su krūva kitu siulu ir suszuko:

— Tu neisztekesi, kol neisz- 
rinksi tuos siulus, o kitaip tu

takoms.

.]»

Laiminga!.... 
iszgirdo

Ji iszgirdo ir Baltutes
nuo-

Asz 
jeigu

gui! — susznko sene.
jam nusuksiu sprandą, 
jis antru kartu pabandys prisi
artinti prie mus klonio.

I — O ne, mamele, tu jam ne
padarysi nieko blogo, jis toks 
gražus!

! — Jei tu mastysi apie ji, 
tai asz tavo uždarysiu skiepam 
Nuo nekurio laiko tu persikei- 
tei. Kas tau yra? Ar-gi tu 
neturi visko, ko tik tavo 
dole užsigeidžia.

Ne, mama!
reti toki gyvuli, kuri maeziau 
lipant ant kalno, ant kurio sė
dėjo tas žmogus. Asz noriu 
nusileisti nuo sziu kalnu tarp- 
kalnen, noriu 
augszoziausiu kalnu, noriu 
vaikszczioti, noriu matyti žole, 
medžius gėlės.

— Kvaila 
Tu nori turėti

Kas tau yra ?
szir-

Asz noriu tn-

Asz

užlipti 
kalnu,

ant tu

tavo galvele! 
Tu nori turėti arkli jodinėti. 
Bet tame tai tavo mirtis. Ark
lys negali laipioti po kalnus! 
Ar-gi tu nematai bedugniu 
grioviu? 
daugiau apie tai. 
nors dirbk.

Baltute daugiau 
klausinėjo.

nematai
Ne, nei nemąstyk

Vėl v k k a

nieko ne
Bet kuomet pa

siliko pati sau viena, ji pradė
jo laužyti galva apie tai, ko
dėl arkliai negali laipioti po 
kalnus, o avinai gali, ir kodėl 
tas jaunas raitelis toks gražus 
taip labai patinkantis. Ji dar 
norėjo, žinoti, kodėl motina no 
rejo užmuszti ta jauna 
ant arklio.

Tuom paežiu laiku,
gražuole Baltute, kuriai buvo 

metu, 
panaszin

v v ra ♦*

kuomet

sukakę vos szesziolika 
lauže sau galva ant 
klausymu, jaunas puikus jau 
nikaitis, tankiai ateidavo prie 
apaezios kalno. Jis norėjo da 
žinoti, kas-gi gyvena ant kal
no tarpkalneje senoje pajuodo 
šioje pilyje, 
kartu
priverstu prie tos 
gos pilies.

* Tas jaunas vyras 
Talaitis, kuris buvo pagarsėjęs
savo drąsumu ir savo gražu
mu. Jis vadinosi Miras.

Viena rytmeti Baltute dai
liai iszsipuosze ir nutarė pasi
žiūrėti in veidrodi, 
vo apdėtas 
tais rėmais, 

nos dovana.
Baltute dar 

mi priesz veidrodi, kaip 
girdo arklio dundėjimas, 
apsisuko ir 
taralaiti

Jis jau daugel 
jieszkojo tako, 

paslaptį li
kuris

buvo ka-

kuris bu- 
auksiniais

Tai buvo moti-
apva-

gėrėjosi

— Czia žemai pas mus ve
jas taip smarkiai 
kaip ten ant kalnu.

Karaliaus tarnai 
karalaiti ir Baltute.

nepuezin,

pasitiko 
Visi Uu 

sisteboje žiurėjo ir stebėjosi 
Baltutes gražumu.

Ji nenorėjo

— Szai jums karaliene! — 
tarė karalius in tarnus.

— Asz ne karaliene, — nu-
sigaiidusi tarė Baltute.

—f Asz esti karalius, — ta- 
Tu busi ma- 

tai-gi busi karalio-
re karalaitis. — 
no žmona, 
ne.

žmona ?— Tavo žmona? ' Mama 
man sako, kad asz niekados ne 
isztekosiu.

— Ji juokavo.
— O tii liepi k tas ?
— Ne, nepiktas.
— Tai tu he žmogus?
— Asz....
— Bet mano mama 

kad visi žmonos pikti, ir kad 
asz net mastyti neturiu apie 
juos.

asz žmogus.

neturiu

Kas tavo motina ? 
Asz nežinau;

sake,

ji verpe 
aukso del kraiezio nuotakoms.

— Na, jau mos atvažiavo
me. Asz tau parodysiu karalie
ne motina. Tu pamatysi ma
no motina, — tarė karalaitis.

— O ar ji negraži ?
— Graži — atsake karalai-

tis.
Karalaitis insivede in palo- 

cin, kur iszdidžiai sėdėjo kara
liene motina apsupta merginu. 
Jos visos verpe. .

— Motina, pažiūrėk, — bal 
šiai tarė karalaitis, — asz czia 
atsivedžiau Savo numylėtinė.

Baltute niekados nemaeziu- 
si kitu moterių, apart savo se
nos sudžiovusios motinos,
maezius tokia gražia karaliene 
motina, nustebo, ir atsiklaupu
si suszuko:

— Kaip tu puiki!
Karaliene motina

Baltute ir pabueziavo.
— Ir tu verpi ? — paklauso 

Baltute. — Bet tavo verpimas 
minksztas, malonus.

ve i’i) i a tavo mo-

pa

puke le

Kieta auksa. -

nusistebėjo
Visi pradėjo netikėti, o

— OJta-gi 
tina?

— Auksa.
atsake Baltute.

— Auksa!
visi.
karaliene motina paklausė:

— Kudyki! Tai gal ir ta mo 
k i verpti auksa.

— Taip, moku.
neleidžia verpti auksa.

— Kodėl ?
norėjo

Tiktai mansavi-
pasi- 

Ji 
pamate jauna 

in kaina.
busi nelaiminga per visa savo Tuom laiku ji užmirszo apie [nuotakoms, bet nenorėdama už

jojanti
Baltute norėjo pasakyti, 

ka jos motina verpdama linki

viską, ji maste kad tik kas gauti susilaiko nuo atsakymo. 
Jlogo jam neatsitiktu. Ji — Kaip tu puiki!

‘^piMės, pradėjo | puikus tavo parėdai,

| vanojo?
[ — Mano draugai, karlikai,

kurie dirbo del mano motinos. 
Jaunas karalaitis iszgirdes Bet jei norite paimkite.

ta szauksma, sustojo, pamate turiu daug daugiau. — Ir Bal-
I Baltute tute nusiėmė daugybe brangiau 

ir nenoroms pamislijo, isz kur siu karieliu ir iszdalino mergi- 
galejo atsirasti ta puiki kalnu noms.
fėja. Baltute priėjo taip grei — Tai tavo motina labai 
tai ir taip lengvai artinosi kad turtinga.
iszrode, jog ji nesieke žemes, o — Asz nežinau, ka reiszkia 
tik oru leke. būti turtingu. Bet mano

— Nejok czionai augsztyn; motinos visi kambariai ir kel- 
ir maste sau, kad jauna mergi- gryžk adgal, jei mirti nenori 11 norės pripilti tokiais brangiik- 

— sake Baltute.
—.. *O jeigu asz pasakysiu,

t visai Į motina aprėdė Baltute.
— atsake karalaitis. | diena buvo jos szliubas su jau- 

Karaliene no- 
kas yra | rojo iiždeti ant galvos auksine

gyvenimą.
Baltute nenorėjo tu siūlu 

visa siela geide, 
kad visos merginos butu lai
mingos. Apie save ji nieko ne
mąstė, sau nieko nenorėjo.

Bet sene nerimavo del Baltu- Tave czionai nori užmuszti. 
tęs likimo, nes ji jta mylėjo. Ji 
bemastydama, kad jos gražuo
le dukteri kas nors gali pavog- nežemiszko gražumo 
ti, ji jia pradėjo laikyti uždary
ta, kad nei vienas mirtinas žmo 
gus jos nepamatytu, 
davo jai gražiausius ir 
giausius drabužius, dovanoda
vo daug brangiu akmenų, 
state jia puikiausiais daigtais

jieszkoti, ji

Ji duo-
■ bran-

ap-

Ji
iszbcgo isz
bėgti žemyn, -priedais karalai |akmeniai, 
t i ir vis szauke; v-'-.

— Nejok 7 czionai, nejok!

na Baltute nieko negali norėti 
daugiau.

Bet Baltute nebuvo laiminga, kad dabar man mirtis 
Ji labai kankinosi viena užda
ryta, 
motina verpe ta auksini verpa- 
la, ji žiūrėdavo in besisukan- 
czia ugni ir mastydavo apie 
tai, ko ji suprasdavo.

Viena karta Baltute tarė mo
tinai.

— Sakyk, mama, juk žmo
nes panaszns in tave ir mane? 
Ar jie masto taip, kaip tu?

Sene sudrebėjo; V , v' L 
—v Nemastyk^apię žmones,

- Jeigu tu iiuėisi pas

. ke Baltiito; '.Ji dar nežinojo

Naktimis, kuomet jos —

A

jie piktu 
juos, jie padarys tavą nelaimiu 
ga. '

0 sztai keletas dienu ad 
galios, — tarė Baltute, — asz* 
maeziau, kaip nėtoli ant kalno; 
lipo labai gražus gyvulys, ku
ris visai nepanaszus in mus 
avis. 0 ant to gyvulio sėdėjo 
žmogus, kuris buvo daug kartu 
gražesnis už mus karlikus. Ar 
tai ir-gi žmdgnkr*^ ' 

Prakeikimas tam
tai ir-gi žindįfnkT^

žmo-

Koki 
brang

imas tau juos pndo-

būti turtingu.

Asz

mentais.
Ant rytojaus pati karaliene 

Ta
nebaisi,

Asz dabar galiu numirti, | nu karalaicziu. 
asz dažinojau,nes

siūlais. Baltute nenorėjo užsi
dėti ant galvos; bes ji žinojo, 
kad tie auksiniai siūlai yra jos 
motinos-raganos užkeikti 
juos beverpiant.
pasidaryti nelaiminga.

Bet ji negalėjo atsisakyti. 
Ant galo ji nutarė atsiduoti li
kimui ir pavelijo uždėti ant 
galvos diataėdii 
siulu.

Kaip Baltutė nustebo, kuo
met uždėjo tint •gnlvoš jai dia- 
meda, ji pajuto tokia laime, tb- 
ki linksmumą; apie kuri ji hei 
nesapnavo. Ji buvo laiminga 
ta diena, buvo laiminga ir ant. 
rytojaus, buvo laiminga per vi 
sa savo ilga gyvenimą.

Jos diamedojo buvo jos pa- 
czios vOrpti auksiniai siūlai. Ji | 
verpdama, pa's motina 
kelius siulus palinkėjo laimes 
nežinomai 
mergina buvo ji pati.

I

isz auksiniu

merginai,

ragana

ir taja

Verte Jonukas.
KUR BUNA.

GERA NAGRADA
Bus duota tam 
kuris 
apie J uozą Stan- 
kevieziu, isz Vil
niaus guberni
jos. Jisai paliko 
paezia ir vaika 
be jokio užsilai-
kimo. Praneszkite ant adreso: •

Golles Detective Agency, 
299 Broadway, Room 907 

New York, N. Y.

pranesz

2t.

Pajiesžkau iSz Lietuvos ša

»> A' r J*

TARADAIKA 
" ■* t -

Prilipau prie medegos, 
Laiko sziu szalczin jau nete

kau medegos, 
151 i no szposas nuolatos dai

nuoti, 
Ne yra niekada pasilsėti.

Bot ka czia ant pagalios žiu- 
• roti,

f

Reike savo varyti.
Nuslydau in viena vieta
Ten kur in pamariui svietą, 

Miestukas nedidelis, 
O užtikau Lietuviu kelis 
O ir saliuna ten užtikau, 

Kuriame dyva pamaezian. 
Užėjau, kad po kelionei pasil 

sėti, ■ 
„i,Kokio ten sz'topo iszsigerti 

Prie stalo sėdau;
Tame inejo kokis tai vaikinas 

Ir sako: Ko tu atėjai?
Ar gal man skole atnesziai?

Ana syk doleri pragėrei, 
Ir ant rytojaus atneszt žadėjai.

Jeigu dabar padlina neužmo-
kesi, 

Tai tu mane paminėsi.
Kad mister, da darbo neturiu

Tai ne skolos atyduoti negaliu y

vo paczios Domicėlės ir dnk- Aaz atėjau grožei persipraszyti
rclos Kazimicros Poeones
Kauno,gub., Tclszn pav., Rei- 

Vaitusziu kai- 
Bus jau 6 metai kaip ne 

Meldžiu

isz

tnvos apskr., 
m o.
gaunu jokios žinios.
man praneszti ant adreso:

Dominic Pocius,
232 First St., 
Elizabeth, N. J.

Pajiesžkau pusbrolio Dami- 
niko ir Dnmiceles Szmitaicziu, 
girdėjau motina jau mirė. Pa
eina isz Suvalkų Vedybos, Vei- 

* kitados 
Pennsylvanijoj, po tėvu pavar
veriu kaimo, gyveijo

de Mare Valaicziute. Tegul jie 
patys ar kas žino, tegul man 
pranesza, nes nuo užgimtos die 
nos da nesitftatėmes. (to 16.)

Adolfas J. Kubilius, 
335 South First St.

Brooklyn, N. Y.

Asz Stanis Pangonis pajiesz 
kau savo sesers Amilijos Pan- 
goniutes, po vyrui Kuleiszie- 
nes. Keli motai adgalios gy
veno aplink Bostoną, Mass, da 

Praszau at- 
(to 15)

bar nežinau kur* 
siszaukt ant adreso:

Stanis Pangonis.
110 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.
Mano pus-seseres Juze ir 

Katre Zubavicziutes, Juze po 
vyru Murauckiene pirmiau gy 
veno Liverpool Engtahd, o 
Katre girdėjau gyvena Canada 
paeina isz
Lubavo para 
kaimo.
kas pranesz gaus $5 dovanu.

Aleksandra Cukauckas, 
164 Tompkins St. Pittston, Pa.

Idant teiktumeis ne pykti.
O tu szunc snuki, rakali, 
Jeigu atyduoti ne gali, 
Tai ko da in akis lendi,

Ir mane in piktumą vedi.
Leidosi isz užbaręs su galu 

gumines paipos,
Pribėgtas prie vargszo musz 

t i taikos.
Duris atydare,

Su keliu in užpakali davė 
Laukan iszvare.

Kada po kokiam laikui apsi- 
i malszino,

Volei pradėjo plūsti ant vai
kino:

Da in akis lenda prakeiktas 
durnius,

Isz tokio bestijos niekad ge
ro ne bus.

Viską pragėrė ir prakaziruoje 
Ir da moluoje:

Kad negali gauti darba 
Kad turi dideli varga, 
No turi ne geru kelnių, 

Tegul sau eina po velniu. 
Ir pradėjo ponas saliunin- 

kas skaityti,
Visus Lietuvius per clantis 

traukyti,
Tame inejna du davadni vy

rai,

y

Mielinau ,jog jau bus viskas'

Suvalkų Radybos, 
Salaperaugio 

Turiu svarbu reikalą
•>

MAINAU
Vokietijos markes, $25 už 1000 
markiu, kurias galite siusti in 
Lietuva. Adresavokite:

P. Mi koklinis,z I • • • A > 1 i Vr JI C V * 1 1 O J

augsztesne laime. Asz maeziau diameda iszpinta auksiniais 1304. gutfer Broklyn, N. Y. 
crrnr/imifirfn mrirrrnin vianmn yyd -—.. .  , , ......................................  —.. —............ .. ....... .......... .gražiausia mergina visame pa 

šaulyje!
Truputi paraudo Baltutes 

veideliai ir ji naiviszkai pa
klausė :

— ' Ar-gi asz graži ?
su— Tu taip puiki su savo] 

aukąinįata plaukais ir skaisd
ežiu veideliu kad asz dabar jus

į

myliu, kaip beprotis.. < 
—vAsrįr-gi myliu,>.'Asz ir-gi myliu, atsa-

■p,,. , - f

kad tarp žmonių nėra pripras-r

ta kalbėti ta, ka manai ar kaip 
* .to 

4 -jautėsi.’ i

*■' Karalaitis pasiėmė Baltutė 
ir nusivedė in miestu*

— Ar visi szio 
žmones? — paklausė Baltute 
kuomet jie važiavoiper miestą.

. A. 1 . 1 Ui .1 Jt

1 ... ' '

gyvimai 
Baltute,

j

>•«■ 4**

____________________________________________________________________________________________________________________ __________________ ______________ _______ f

ihėtii idgal, 1904 mete, kare .prasidėjo* ^tėrp
Rosijos ir Japonijos. Kur da vienas BususĮ

— 0 dr cžtaTtataiiT Kaip juos • a a tvejas nenuverezia?

i

j

i 
ųėje, Influcnzofi, pasirodymo Ženklai. ' 

f IStrink gerklę ir krutinę su 

PAIN EXPELLERIU 
ir pridongk krutino vilnonę materiją, 
NeapKileiMk taip, kad tavo pagautas bal
tis Ifisivystytu i plėtirisę, pnoutnofllję, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas. 

Npsiplrk Šiandieną sali parankiausi 
ojo nptiokoje Pnln-Eipellorlo.
(los. nutelis. . i

Gerkles skaudėjimas, diegliai kruti-

HfiaphUOJMk taip, ku<l tavo 
tik Ifisivystytu i pietirisę,

Nusipirk Šiandieną auti parankiausi

Tikrieji turi musu vnizba£enkli

J, I KARĄ 4*
Nepriimk k i toki h pauiainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F, AD. RICHTER & CO.

326-330 Broadway t - . -New YorkI • «

■---------- ----------- ------------- -—i - ...............—------ -------- 1

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

Geriausias būdas pasiuntimoGeriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst savieni
šiems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.

*11 > ■*m lM ... *• • • <-•,

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių: •• *

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. v Brooklyn, N. Y. < %

Nuga-Tone
Pasekme po 20 diena 
hrba grąžiname |mna 
pinigus. • *>>
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gerai, 
Saliuninkas meilei žiurėjo,

Ir prakalbėjo: 
Avaja, sėskite, 
Gtil ka getsite?

Ne turime laiko, vyrai atsake, 
Ir tubjaus savo reikalą per- 

, state,
Mes ant nebaszniriko renka

me, 
Ryto su misziom laidosime, 
Gal tamista kiek paaukausi

Nors sziek tiek duosi, 
Deszimts centu davė, 

Ir tarė:
Duotau daugiau, nes no ej- 

na biznis,
■ Negaliu ne guzutes parduoti 

suvis.
Kalektoriai iszejo, 

Saliuninkas už baro nuėjo, 
Dabar paleido liežuviui va

deles,dėles 
Keike Lietuvius invales, 
Gavo kostūmeriai,

1

gavo ir 
visi, 

Ant grieko ir Dievo nepaiso, 
Daugiause kunigai aplaike, 
Bjauriausius žodžius ant ju-

> • ju taiko. 
Paausia pasikasiau, 
Per duris smukau, 

O kada laukan iszejau, 
Atsipeikėjau.

Yra ir goru žmonių
• Isz lietūviszku salinninku, 

Ka su žmonimi grąžei apsi
eina, 

Katrie tik pas juos užeina.
> i........ .> U*W’ * re S '

SKAITYKITE “SAULE<<
L* > j*Į V'* . . ’ijf'

<r

PAD AR A TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, | 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikinta Sveikata ir Spėkas; turė

damas neaiška nrinte ir nusilpnėta kuria; pasibodis' 
Imant vaiHtun d^l padidflnima veiklumo ir vuixtUH svaijtinan- 
čius, bandyk Nuga-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku jau
neli visai nauju žmogų! Devynes iA deAimtes vi«u žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomula v imas viduriu, gožai 
išpūtimai, užketėjlmaH akli ves, tulžinis, anemia, kankinimai rcu- jįJ 
mutizmo, skausmai galvon, neuralgia, stokus energijos, nunilpne* l 
jlmaa nervu ir negalėjimu* mirguoti, paeina nuo utoka nervu 
pajiegos, skinto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos ‘ 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir koŽna Jo veikme remlaae ant nervu pajiegos, 
kurion dldžiaune! užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkltua ir 
grobus, Širdęs plakimo* kraujo cirkuluvlmo. Nuga-Tone yra labai /] 
protingas gydymus nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garbingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir | 
Eosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, nastiprin grobus telp, 
jog jo tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara Jaukui 

podinicM atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir- 
♦nčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingi} 
atitita, ginrą gruumulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

/vjga-Tone sustipris kraujo Ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žlbumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin sav 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvj 
i * _ _ _ * \ J
sava pretelems.

MUSU ABSOljrnSZKA GVAHANCTJA: Preke Nuga-Tone yra vienas 
doleris Ir 25e. ($1.25) už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deszlmta 
(00) pillulu, arba vieno menesio gydimo. Galite pirkti szesaias bonkutes, arba 
szęszius menesius gydimo už szeszis dolerius ($6). Imk Nuga-Tone per 
dvides/.imts dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku
te ir pilnus, o mes urnai sugražinsime jusu piningus. Negalite prapuldyti 
ne viena centą. Mes imame rizika.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill,

Gerbiamieji: įdedu člonais $...................... Ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

ryj jokiu migdimu ar 
ilkti cukrum, priimnoūmumu puptuię yiuhiu. uuuvvi jic y i it ptti tin kiuiu puiiiivivi. j ra apvijau vuujuiu. luunv 

skoni ir vartuoti irulema be jokio neparanukumo. Bundyk juos. Rekomenduoti vitiemt

Imk Nuga-Tone per

bonkut

Vardas ir pavarde

Gatve ir numeris

Miestas Valstija
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LAIKRODĖLIS

5-Sekundas.
turi 16 akmenų.

SZTAI NAUJAS
Szis laikrodėlis eina 8 dienas su vienu 
užsisukimų, Tur 5 rodyklas kurie rodo 
1-Diena mėnešio. 2-Diena sanvaites, 
3-Valandas, 4-Minutas, 
Druczei padirbtas,
Gvarąntytąs ant 25 metu. Įtegularisz- 
ka'pfeke szio laikrodėlio yra $19.00 
bet per trumpa laika mes parduosimo 
drauge su puiku lencugeliu už $12,05. 
Nesziokite per 5 dienas Ir jaigu jumis 1 
jis neužganodlns. sugražinkite mumis ■ 
atgal ir mes sugražinsim piningus. Ne ■ 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 I 
su orderiu, reszta užmokostd kada 1 
grpiriat-ncszis atnesz laikrodėli in jus 
siūba. Reikalaujame agentu.

NOVELTY SALES CO. Dept. W-lll 
Sta. D. Dox 124 New York, N. Y.

U <
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Daugybe serganeziu gydosi nuo invairiu ligm, be pasekmes 
kadangi jie nežino kad turi viduriuose kirmėlė.

Kirmėles ženklai: Asztrus pilvo skaudėjimas ir viduriuose, 
aptrauktas liežuvis, užkimusi gerkle, bepaliovęs spjaudin 
mas, stokus apetito, plakimas szirdfes, skausmas galvoj, 
svaigulis, ausyse ūžia, juoda po akimi, silpnumas, suklėteje 
viduriai, ‘ iszbliszkes, nerviszkumas, trota pajėgos, iszvar- 
glas Ir t.t.

Tikri ženklai: Iszleldtmas mažių dalelu kirmėles. Musu 
būdas prašalina kirmėlė in keletą valandų, no reike trotyt 
L . v ... .
Suvienytu Valstijų.

-

skausmas galvos,

laiko ne darbą. Serganti atlanko musu ofisą isz visu dailu 
Suvienytu Valstijų. Jeigu norite iszslgyditi atsUankyite,
t.uojAus. Valandos 0 ryto lig 8 vakare. Nedelloj 9 lig 12 vai.

PENN MEDICAL INSTITUTE.
’ ' DO S. Main Štr. Wilkes-Barre, Pa.
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Žinios Vietines
v >.— Isz priežasties štoko van- 

New Boston kasikiu jau 
sanvaites kaip ne

>»

vakaru miro

dens, 
beveik dvi 
dirba.

— Ateinanczia sanvaite pri
puola “Czvertis Meto.

f Panedeli
Vincas Ragažius (teip-gi ži- 

kaipo Ragažinskas.) 
Nebaszninjcas sirgo uždegimu 

Buvo apie 40 m. 
Paliko paezia ir 4 
Prigulėjo prie Szv. 

draugys-

nomas

Paliko teip-gi vyrės

Ai no
rike.

plaucziu. 
senumo, 
vaikus.
Ludviko ir Antano 
ežiu ir buvo palaidotas Ketver 
go ryta.
ni broli Juozą ežia Mahanoju- 
je ir jaunesni broli Antana ne
žinomoj vietoj czionais

Graborius Traskauskas 
laidojo.

— Praeita Nedelia Raudo
no Kryžiaus Rėmėju Skyrius 
ketino turėti prakalbas, bet isz 
priežasties blogo oro 
bos likos atydetos ir bus laiko-

22 Feb. Bocz- 
saleje, tuojaus po nesz 
Kviecziame at si lank v- 

Inžangn

pra kai

mos szia Nedelin 
kausku 
parų.
t i koskaitlingiausc.
dvkai. Kolektos nebus.

t Utarninko ryta mirė Juo 
zas Staczkonis 
nuo 1315 E. 
Nebaszninkas 
plaucziu. 
nuliudimia paezia, 
dukteres ir penkis sūnūs ir bro 
Ii Petra 
Amerike 28 metus;
Suvalkų gubernijos, Starapo- 
les pavieto.
Szv. Juozapo parapijos.

49 m. senumo.
Mahanoy nlyezios 
s sirgo uždegimu 

Paliko didžiausiam 
se j) t y nes

czionais, pergyveno
paėjo isz

raboriaus Saka-

Prigulėjo prie 
Lai

dotuves atsibuvo petnyczioje 
po direkeije g 
laucko.

Liūdna, jog isz tarpo musu 
seni gyventojai pradėjo isz- 
mirti ir kaip iszrodo tai mažai 
juju pasiliks in trumpa laika.

— Praeita Petnvczia 
lando ligonbuti mirė 
Vaiksznis 42 m. senumo 
m i ka i t is.
pažeistas Vulkano

Ash- 
Juozas I 

jau-

SZV. KAZIMIERO DIENA.

savo did- 
vyrus garsius, 

globėjus,
kilmingai szvenezia Szv. Pat
riko diena

Visos (autos turi 
vyrius, 
tautos

savo
tvriai isz-

rusai K i rili aus ir 
szvente

f

Metodijaus szvente lenkai 
Szv. Stanislova ir kitus mes-gi 
lietuviai turimo dydyji Lietu
vos globėja ir szventaji Szv. 
Kazimiera karalaiti — Gyvas 
būdamas szviete
— nekaltybe duodamas su
prasti kad tiktai tauta dora, 
gali būti tvirta galinga ir lai
minga, Numires-gi kada vie
na karta lietuviu kariuomene 
skaitlingesnio prieszo užpulta 
buvo pražūties pavajujo, 
t u vos karalaitis 
saviszkioms

visiem dora 
duodamas

lie- 
apsireiszke 

priduodamas 
jiems drąsos ir tokiu budu pa
dėjo lietuviams pargaloti prie 
szus.

Jau kelinti metai kaip Ame 
iszk i Imi nga i 

Kazimiero
lietuviai

SHENANDOAH, PA.

f Panedelio vakara mirė se- 
gyvontojas Stanislovas 

Kiszkis (Milleris) kuris gyve
no seniau M ei z v i lie o mirė pas 
savo dukteria S. J. Mockaitie- 

sirgdamas nuo kokio z tai 
dusulio.

pi būdamas in AhleHka apie 43

nas

nia, 
laiko ant anglekasiu 
Vėl i on i s gy me - Liėt ii v o je, ui • A. 1 . , . •
metus adgąl, apsigyvendamas 
Meizville. Velionis paliko pa 
ežia ir tris dukteres. S. J. Moc 
kaitionia Shenadorije, 
nikft Leszius Skrantono, 
B. Mockąitienia Elizabeth, N. 
J, Du sūnūs daktaru Joną ku 
ris randasi Kevale, Rosijoj su 
paszelpinia 
drauguve ir Vinca 
vena Pittsburghe.

i j

i
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DR. I. W. HODGENS
Specialistas . užsisenejusiu ir

MA

<♦| Didelis Iszpardavitnas |
♦>f
X

Cginoms A 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes

* a A * I ▲ . II * 'a .a 1 ~

X Visu žeminu drabužiu moterems9 H t

Voro
ti.

amerikoniszka
kuris gy-

STANLEY

Agentūra rntvlrtlnta per 
rennsylvanljos Valstija,

Parduoda Szipkortes in visas dalis 
svieto. To! p gi siunczla piningus. 
Apie prekes ir t.L krelpkltes ant 
fizlto adreso:
j JOJU GOYKE,

2Š7 W. Centre St Mahanoy City, Fa
£

♦j* galite pirkti už labai numažintas prekes. 4 
X Pluszinei kotai moterems, puikus materi- A

kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos. 
Jeigu esate silpni, ncrvlszki ar ligiioti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite Ir puslapiai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir speciallszkas 
ligas privatlszkam padėjimo.

Ar esate norviszki, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailso rytmetijo, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatlnates, 
lengvai pailstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina, 
gerklęjo, kaulių stokas energijos.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome. I

DAKTARAS HODGENS, 
DidziaiiNins ir gerinusias Intaisytns 

niedlkaliszkas ofisas.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte.lig 9 vai. 

Nedeiloiutsž 12 vai. lig 8 vakare.
i 121 S. Main St. Shenandoah* Pa. 

Užima yįsus’tris florus.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
| d • ,■ ,i

Nauji veikalai:
Lietuva Brąngi piano solo ir

f jolas, visokį kolorai, lig 53 coliu didumo.
X X
S

Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas
O

£ tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 
*:* duotas už numažinta preke. Turime keletą $

extra geru skrandu kurias iszparduosim

; Union 
[NATIONAL I 
k BANK į 
^MAHANOY A

•I3P

__________________________________________________________

Capitol Stock $125.00000 
Surplus & Profits

BANK

už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate £ 
*$* gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. *:*

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prt- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
Huose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

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

rikos 
szvenezia 
szvente su iszkilmingomis pa
maldomis bažnyczioje ir 
gia vakarus su koncertais, tcr 
at rus, prakalbomis etc.
budu norėdami pagerbti savo 
szventaji g
t i nuo jojo doros ir 
meiles, kuri ypatingai 
reikalinga Lietuvos kilimo ir 
prispaudimo prie liuosybes.

Todclei szvensdami Szv. Ka 
zimiero diena ir szimet da la
biau sužadinkime tėvynės mei 
le ir pasižadėkime sekant Szv. 
Kazimiero pavyzdi da karsz- 
cziati kovoti už Lietuvos 
priklausomybe ir remkime pa 
gal iszgales visus Lietuvos rei 
kalus, kuri placziai nurodomi 
sziandien musu laikrasztljoje 
ir skelbiami gyvu žodžiu pra
kalbose, susirinkimuose etc.

Musu Mahanojaus 
lietuviai ir rengiasi iszkilmin-

Szv. Kazimiero 
Kovo 4-ta diena bus 

lietuviu parapijos bažnyczio
je iszkilmingos pamaldos

Idant žmonėms 
palengvinus visiems dalyvau
ti surengtame vakare, 
patsai gi vakaras perkeliamas 
in Nedeldieni Kovo 7 diena 7 
vai. vakare Boczkausku 
taineje.

Inžanginiai tikiotai jau isz- 
pardavinejami, kurios galima 
gauti pas Tautos Fondo Sek- 

p-le Sofiją Rutkauc- 
kaite 602 W. South St.
pas vargonininką. Girdėjome, 
kad isz aplinkiniu pecziu žmo
nes susirupine, kad jie 
les dalyvauti Nedėlios vakaro

rėn-

Krutancziu Paveikslu 
Teatras

139 Eaat Centre Sir. Mahanvy City 
Ant kampo

inpuolos 
Iszrodantis 

skausmu

tokiu

dobė ja ir pasimoky 
tėvynės 

mums

gai szvensti 
diena.

Nebaszninkas likos
i
vai. ryte. —

ne

miesto

9

kasykloje I 
per nupuolimą anglies ir likos 
nuvežtas in ligonbuti kur mi
re.
prie Laisves Sunu draugystes 
ir prie Mikolines 
ir likos palaidotas 
l’taminko ryta be jokiu bažny 
tiniu pareigu. Paliko ežia Ma 
hanojuje broli Joną ir sesere 
kuri gyvena Waterbury. Buvo 
ant burdo pas Frana Krasnie- 
ka 1227 E. Mahanov St. *
borius Sakalauckas laidojo.

— Daug žmonių mirsz.ta ir: |<,>vo 7-ta diena szventeje, ka 

Ana dienai

Nebaszninkas prigulėjo

draugystes 
praeita

Gra-

kiekviena diena atsibuna ke
lios laidotuves.
ant vieno kiemo mirė dvi rus- 
nakos Mare Tynoj 37 m.
mo, ir Mare Vofk 24 m.

Abi moteres laidos d ran
Grabo

rius Traskauckas laidos.
žmonių rengėsi ke-

1116.

ge Po t ny ežios ryta.

liau rr 
&

retoriu

ta i-g i

sve-

arba

nega-

senu-
senu-

, ar jie nega 
šventes pro-

Czionais yra rodomi tik juokingiausi 
ir akyviausi paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

PUIKUS PAVEIKSLAI 
PER VISA SZIA 

SANVAITE

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

—       .............. ;  Į  —• • - - - —

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, pauezaku, 
szleblu, jeku ir del pardavimo maraz- 
klniu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sompclius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway. 
New York City. (adv)

Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas, notos del 
ant piano.
prisiuntimu už $1.00.
kite doleri registruotam laisz 
ko arba money orderi.
pomis nejiriims.

grajinimo 
Abu veikalai* su 

Sius-

štam

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

-*w
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GUINANS ?
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Žtnogtic kasosi galvų,

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

. Bet jis

\kad palengvint niežėjimą.

VI Ii lUVIUVl /.I 

sosi nejučioms.
y žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
kenčift. bereikalingai^ 

nes, tą niežėjimą galima
O

-«** ■’ . lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

| įvykstančių nou pleiskanų. Į
■ . ' JRt U X** JC 0^ j
I panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Į 
! Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
i nų atsinaujinimo. ■ i
I RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. į 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
I RUFFLES, jei turite pleiskanų. i
I * Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
T galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nut> jūsų 75 centus pačto ’ 
į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |

ad. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York <>-*<••«&

VYRU 
LIGOS

> Sztai Koki Prieteli Turite—. ,
Į Merchants Banking Trust Co. Banke 
s Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
c procentą ant sudėtu piningu.
? Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
| Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
? lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
C Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
j 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.

Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Bapka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.

1

I

I

v

5 DAKTARAS W. BURKE
J ’ LIETUTIS.

i? 418 W. Market St. Pottsville* >
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5316
II

t
ii
I

MERCHANTS BANKING TRUST ČO., 
MAHANOY CITY, PA, 

—DIREOOK1A1- 
L. Eckoit, Vice-Pros. 
W.F. Rynkewics

D. Grnįi&m, PtrK
J. H. Garrtihan, AUomny 

, P. C. Fenmn

D. F. Gninuri, Tivma

A. l)aniMewic& M. (lar įla 
T. G. Horn<by i

Keystone, - East 6720 
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLĖ IN NAOJA VIETA “ 
Priėmimo valandas:

Llkl 10 vai. ryte. G - 8 vai. vakare
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
i Kuzis Rėklaitis | 
| 516 W. SPRUCE ST. I 

{ MAHANOY CITY, PA. į

J Daktaras Juozas J. Austrą £ 
LIETUVIS

Buvusis Daktaras K ari n men e J e.
GIDO VISOKIAS LIGAS

į

S
AR SERGATE RHEUMATIZMU?

Jeigu sergate Rheumatlzmv o Jums jokios gyduolEa ne gelbijo parsitraukit URSUS 
ZTZUOLES NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). PrėK« ui bonką ........ $1.50

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

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių

£

£
1 ®

Oi O OI O 1 OI —— O Oi O O O OI —i O O III » Oi o» <o^*»

Daktaras K0LER yra vienatinis tarjie Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo beglje 
32 motus invuirlas ligas vyru ir motoru, todol jas nuodug
niai pažinsta. Gydę užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairias ligas 
paeinauczlaš nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 

s tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
r kai ir Lenkiszkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro. 
J Ncdellomis Iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi mlnutas roiko paeit in doszine nuo Peiįn’a. stacijos. J

GYDUOI.
URSUS LINIMENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tepti) Priki.........................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. PrBkč..........
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prčkč...
URSUS SKILVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkč........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkč 

kuriame'rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą,'jo lygas ir pagclbą,

URSUS REMEDY (B
160 N. WELLS ST.,

J'Prllma ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.i!S113 E. Coal St. Shenandoah

t)EP. B CHICAGO, ILL.
! Ne Rtrnlkuok! Bnklu tuno 
I bosas. Nereik kitam dirbt. 
' Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
N’ossokoffs International 

Barber School* 
1202 Tenn Ave.

daugi jiems butu negalima su 
gryžti namon ta vakara, tode- 
lei czion atkreipiama komisi
jos rengimo atyda 
lėtu iszpildyti
grama du kartu, — viena tuo
jau po pietų kuriame galėtu 
dalyvauti isz tolvmesniu vietų 
žmones ir vaikai —

Mes tikimės ir laukiame 
praneszi- 

Reporteris.

kita va K saESODDODŪB DOH 0HHHH
liauti in Europa kaip tik bus re.
pavėlinta plaukti. Ponas Kyn rengimo komisijos 
keviezius turi suvirszum 
szimtus užkalbinimu ant pasz 
partu ir konia tiek jau pasirū
pino del žmonių.
daugiau nepriymineje aplika
cijų ant paszpartu, nes turi 
tiek užklausymu, jog negali vi 
su iszklausvt.

— Politikieriai pradėjo at- 
sigaivyt ir susipažinti isz nau
jo su žmonimis kuriuos už- 
mirszo, nes J 7 Gegužio atsibus 
nominacije ant pavietavu vir- 
szininku kaip: kongresmonas, 

delegatai ir kiti.
Ar Lietuvei ir szimet duosis 
trauktis už nosių kaip tai yra 
papratia daryti kas metas. Lai 
kas apie tai gerai apmaustyti 
ir susidrutyti.

Pirkite
pas A. Valentanaviczia.

ir

legisla toris,

tris mo.

Valdže jau

nes

mesa ir grose-

(t.f.)

nūs
Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St.

— Jeigu reikalaujate geru
darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 
tautieti Juozą Stankevicziu. 
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 
Centre St.

305 W.
(t. f.)

DIDELES IR SVARBIOS 
PRAKALBOS!

laikomos BoczkauskuBus 
saloje Mahanoy City Pa. Pane- 
deli 23 Vasario (Feb.) 
vai. vakare.

7 :.‘)0 
Kalbės Lietuvos 

karininkas Leitenantas J. K. 
Milius, Lietuvos kareivio uni
formoje. Tai-gi, keno tik gis 
lose teka lietuviszkas kraujas 
kas tik jaueziates esate lietu
viu, — moteris ir vyrai, visi in 
prakalbas, o iszgirsite Lietu
vos Tėvynės baisa, lai nei vie
nas isz jus nepasilieka namie. 
Ypatingai yra kviecziami visi 
Amerikos kariuomeneje buvo 
ir czion augo lietuviai, 
žanga visiems dykai.
Kvieczia Lietuvos Liuosybes 

Sargu Organizacija.

GYVOS KVIETK0S

Tn-

Esame pasirenge pristatyti 
visokiu gyvu kvietku del viso- 
kiu pareikalavimu, 
orderei bus tuojaus iszpildyti. 
Busite visame užganedi/ltį., ...

Jennie Rofavich, 
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Palikti

S

SiMvattm Virs# Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di
delius ir mažus pataisymus, Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai* greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 

l—*,,IW   1 1 " ...... ...

• 1.00

i Į4^
*

t,

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningais in Lietuva ir visas dalis svieto per 
mhsu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti x 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 

,,su visu užtikrinimu intiketi ta pęr 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.

Pittsburgh. Pa.

— ea — <i o i o

Lietuviszkas Graborius

t. d.SAKALAUSKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

SkiiHkiunattiictiU gera brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita . 
britva ynupadaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriauiia britva

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

už taip pigę prekę ir nesigailėsite jų jsigyję. Vartokime tiktai tferas britvas. Kaina ®3.9S

PILNA KALĄDE KAŽYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yfa.aū instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitj jspčti. 
Šios Kazyros yra geriausia žaia- 
in€ iiuosapne'laike |i* šit jomi ne 
tik sųy**-H* ir viaua kitus geriau
sia nubovyti ‘ Meirpyniškuoae ir 

. draugiškuosą>usirinkimuose. šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukci.

BOC.

• >

xyros yfa su lųatrukcijoiiiiu, kaip

Šios Kazyros yra geriausia žais- 
iniiiuosajne laike ii* su Jom! ne 
tik -H! (r visus klius .geriau-

P

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietu va ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
. Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

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

1* J. * i f - a .

»
Į 
i i

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

-Jr
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobUlus/ riginua irrvežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tL 
320 W, Ccnlro SL Mnlmnoy City, Po,S. J. MOCKA1TIS

Užtikrintas Privatiszkąs Bankieriūs 
Pardavimas Szipkorcziu.

<

et
* „ ♦

Siuntimas Piningu.
ilraugiškuosąsusirinkimuose. Šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukci
jomis (angliukai) yra dabar gauna
mos pas inumi*' kaina

ŠEŠIOS, kitomškosmatfiškos 
štukos su instrukcijomis (anglii 
kai) ir TR|3 LIRTUVIŠKOS RNY-

4H.IS
GUTCs: l)Pfl»hiptyMBurtlnltiku. a) ICnbfi1aH< OOHęiptiMKnygele.
Už šeštas kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina / 4^1 alM

Nau]ag Pilnai OrtikuIrsti arba burtų, monų irvtaokių paslapčių knyga* Su pa-
Už šeštas kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

veikalėliais. Lietuviškai sutaisč J. Laukis. Yi-a tai didžjausia ir praktifikiausią nionų knyga, 
burtų Ir delnažinyatls (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius, puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:
S3.BO

1 * S

____ 524-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA
11 • 1 «' 1 •* • <iw. • i J1.* j i. :

Ofisas Atidarytas Vakarais.
S. P. TANIS & CO.,

A

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
u / - 1 K

Jeigu kada busite San Francisco 
.tai nuslduokite in hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. P R ALE FRA, Savininkas 

Ruimai: $2.50 Įgi $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo M&iketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

t
t




