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Isz Amerikos
140,000 mokytoju pamėtė

‘ dinstus praejta meta.
Cleveland, Ohio.— Ant sej- 

dažiuretoju 
praneszta

mo mokytoju ir 
mokslainiii, likos 
delegatams, buk praejta meta 
pamoto d instns 
ožiu mokytoju

140 tukstan-
1792 mokslą i- 

nesia, 48 valstijosia.
Priežastis tame vra blogos 

algos, nes mokytojai negalėjo 
iszsimaityt laiko szios brange
nybes ir turejo jieszkoti geres
nio užsiėmimo kuris 
ketu geriau.

apsimo-

Tokis vyras neprivalo pa- 
cziuotis kuris sarmatinasi 

buexiuot.
Grand Rapids, Mich.— “Sii- 

riszu jus mazgu moterystes” 
pasakė sudže W. Getto in jau
navedžius J. P. Sandersus, 
ant galo pasakė 
idant neužmirsztu 
t i savo jauna paeziulia.

. jaunavedis nutirpo isz sarma
tos ir ne nepasijudino isz vie
tos. Tada sudže suriko:

savo pa-
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Apdege Lietuviszka bažnyczia
Tamaqua, Pa. — Nedėliojo 

po miszparu, apie septinta va
landa vakare, ugnis kylo lie
tu vi szk oje 
Petro ir 
riaus.
sirado namieje. Ugnis pada
re bledes suvirszum ant trijų 
tukstaneziu doleriu, daugiause 
per vandeni ir durnus/ Badai 

kylo nog elektri kinio 
drato nrie altoriaus.

Užmirszo jog turi paezia
i f

White Plains, 
ezionais sudo idant su-

bažnyežioje S. S.
Povylo prie alto- 

Tame laike kunigo no- 
namieje.

ugnis

tos.
meto,
sergai ’

i

• • • jisai
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BARONAS KERIIAN.
Naujan Belgijos/ Ministcrlu nusiustas in Vokietija.

Mlnlstcris in Vokietija po

------ ->4-, < . -—------------

Isz Lietuvos
‘ ......0

Nuo Elgites iki Kauno. — 
Szaiu apskriezio buvo surinkta 
musu kareiviatns invairiu do
vanu: mėsos, tabkao, baltiniu 
pirsztniu —*- vsio labo 70 pūdai. 
Tas dovanas atveže 22 
Dauguvos frontam 
laitis isz Plokszcziu su kitu at
stovu “ 
Draugijos”.

gruod.
Kun. Va-

Lietuviszkas Vaiskas Sukylo
Bombardavo Kauna. Reikalauja užmo- 
kesezio kurio negavo nuo kokio tai laiko
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Kalbama, buk lietuviszki po
litikieriai dabar daugiau sten
gėsi padaryti sutaiką su Len- 

visa er-

Warszawa. — Pagal daneszi- 
ma lenkiszko žinių bjuro, 
riejuviszkas vaiskas Kaune, 
kilo prieszais valdže 21 
r i o, i 
deszimts

tai 
su- 

I Vasa- 
apguldami rotužia per dvi- 

va landas, 
idant priversti valdžia ant isz- 
mokejijno jiems 
užmokostia kurios 
nog kokio tai laiko.

Lietuviai bombardavo

Kareiviams
Džiaugsmas isz 

'<autu dovanu buvo begulies 
Jos'parode, kad tarp Įeitu vi u, 
ginaneziu savo szalies rubežius 
ir tarp lietuviu varaneziu savo 
valstybes kūrimo darba szalies 
vudnjc yra pilna sutartis. Upas 
musu kariuomenes ant fronto 

visi iszrodo 
apsirėdė gerai, arkliai 

gyventojais 
musiszke kariuomene

kotures

prigulinczia 
neaplaike

kije ir kad užbaigti 
geli.

Tame
musztas

maiszatiie likos už- 
a įnori koniszkas ka- 

riszkas mokytojas Harris, ku
ris instojo nesenei in ILetuvisz- 
ka kariumenia.

Mieste su kyli mas kareiviu 
da vis tesasi ir visas Kaunas 
yra po kariszku tiesu. Žmonių 
nevalo vaikszczioti po ulyczes 
po 8 valandai vakare. Padėji
mas yra pavojingas.

jI
I 
$ 
dgelež- 

kelio stoti ir kitas dalis miesto 
diena ir nakti.

*Ant galo pribuvo kiti karei
viai ir apmalszino pasikelelius, 
kurie buvo apimti bolszevizmu.

kuo])iiikiauSis,
^zauniai, 
gražus cziabuviais
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Poughkopsie, N. Y.— 
m ak Brown isz 
melde 
trauktu jojo ryszius motorvs-

Brown apsipaeziavo 1918 
kalbėdamas, jog

ant amnosijos arba nete
kimas minties ir ant smert už- 
mirszo, jog jisai yra paeziuotu 
Žmogum. Browno pati teip-gi 
stojo ant teismo ir pasiprieszi- 
no prieszais
Brownas savo paezia gerai pa- 

i sau 
kad butu jiaja i 
altoriaus, todėl gęidže nog jo-

rs

persiskyrimą.

jaunavedžiui tinsta, tiktai neatsimena
pabueziuo-

Bet

4 4 Pa-
bueziuok tu lepszo

bet jaunikis sarmati- 
savo paezia 

Tada sudže

cziule,” 
uosi bueziuot 
priesz audžia.
priejas prie nuotakos pikszte- 
lejo in raudonas lupeles pa-

atgimime p^viwkaritoriu, o
czinlei, jog net balsas buczkio

jaunavedis teip susimaisze jog 
vos neiszszoko isz kailio ir isz- 
ejo isz sudo visas paraudona
vęs kaip isz v irtas vėžys.

Mergina sudegino savo 
kudyki po pagymimui.

Minneapolis, Minu.— Olga 
Manko, kuri staigai apleido 
miestą, likos aresztavota. Pa- 
licije isztyrinejo, buk mergina 
pagimdžius kudyki, indejo 
in szepa, 
ir uždoge o drauge sudegė ir 
naujei gymusis kudykis. 
bar palicije daro slieetva, 
kudykis likos sudegintas bū
dams gyvas ar mirusis.

kudyki, 
prikiinszo popieros

Da
ft r

ISZ VISU SZALIEJ

Yra lai pirmas Belgijos 
užnibalgimtij avietines karen.

7sz R0S1.J0S
Baisus badas Petrograde. — 

3,000 žmonių mirszta kas 
menesis.

.1 leisi ngforsas.-r- 
niann Zeidler Viborge 
niu 
vusioje caru sostinėje. Pra
neszta, kad tena? žudo žmones 
ne tik vargas, szaltis ir badas, 
dar sziltine, eliolc 
za.

Ligi sausio 15, sz. m., 
tingumas pasiekė .‘>,000 žmonių 
nienesije. Karsztu dirbtuvėse 
dienoje pagnmbuyma tik 1,000

Tad didžiuma miru-

sutinka 
kaip reikia tiktai baltgudžiu 
batalijomis palaiko kai kuriuos 

papro-
inkiredamas kartais gy

ventojams.
vb važiuoti geležkeliu, ypatin-
r

k i o.

I
blogus rusu kareiviu 
vzius,

Kaizerio turtas isznesza ant 
200 milijonu doleriu.

Berlinas. — Kada kaizeris 
, paliko 

paskui save miližiniszka, turtą. 
Dabartės vokiszka valdže sten
gėsi taji turtą užgriebti ir pra

verto, 
apskaito 

mt du szimtu milijonu doleriu, 
buvo manoma, 

kad kaizeris buvo vienu isz turė
ti ugi ausi u 

m

mivedias prie pabego isz Vokietijos

sios dabar porSiskyrt, bet mo 
tere tvirtina buk jiji yra tikra 
jojo pati ir nog jnjo nesiskyrs. f IH
4 * Velnias ’ • baczkoje areszta- 
votas. — Buvo tai naminis 

/ alus.
Worcester, Mąss.— 

pondentas * 
sztaj ka 

44 L«i iširi
Kaip visur, 

miestas likosi 
kaulas. Kas daryti? Tūli pra
dėjo namie dirbti ta 
ta skystimėli” 
lietuviszkoj szeimynoj sumano 
pasidaryti to 
Kaip sumanyta, 
ryta, 
pyle in baczkute, 
vojo” 
in skiepą, kad 
butu smarkesniu.

Už kiek laiko vėliau, pati 
szeimininke nuėjo in skiepą 
su kokiu tai reikalu, bet nepa- 

bacz-
Kaip greitai akis už- 

atszoko,

dejo apsvarstinet jojo 
kuri lyg sziai dienai

Prof. Her- 
», gavo ži- 

apie stovi Petrograde, bu- 
sostineje.

Didelis vargas bu

ai nuo Eglaites iki Radvilisz- 
Stotys labai apleistos 

purvinos ir sziukszlinos. Eglai
tes stot vie pasitaikė sutikti

4 4
Kores-

Liaudies Ver

Priesz kare

vokiecziu
'^OS ’1

i.muuics v ui- sk] 

raszo m Jai k- • \i:„.
.........

taip ir czionai 
kaip •sausas,

“szven-
aluti, 'fuloj

skvsti molio, 
tai ir pada- 

Pasidare aluczio 
‘4 už
ir nunesze 

inrugtu
atšaka neziai

szaltu
•n

ir badas 
i ir influen-

mir-

pasitaikė sutikti 
tremtiniu 

gr i žtancz i u isz 
J u iszvaizda baisi: 
apdriskę.

, šu
le ropka-

1 kad

mirszo žvilgteret ir ant 
kūtes
mete, taip greitai ir 
nes pamato, kad visa baczku- 
te szokineja. Szeimininke bai
siai persigando nes pamislino,

Dievas paliepė jiai nužudyti 
savo vyra.

Little Rock, Ark.— Palicije kad ne kas kitas, kaip tik vol- 
aresztavojo ezionais Marijona 
Ross, kuri nužudė 
Laike slieetvos kada josios 
užklausta del ko nužudė savo 
vyra tai atsake, 
sies vyras miegojo, 
jam galva kirviu, nes toki bai
sa aplaike nog Dievo idant sa
vo vyra nužudyti už tai kad 
buo niekam netikės žmogus.

visam 
Ihirejo jisai daugiau

sia dirvos, turėjo S3 dvarus su 
250 t ūksi ari ėž i u margu lauko, 

daugybių pinigu 
visokius fabrikus 

po

Turejo jisai 
indejas in 
geležinkelius ir priemones 
visa svietą isz ko aplankydavo 
didelius procentus. Prusai 
mokėjo jam jmspenkto milijo
no markiu metines algos o Vo
kietija apie penkis milijonus.
Paskutinis alyvų medis sugriu

vo Getscmenos darže.
Jeruzalemas. — Laike snie

gines viesulus, darže (Jetseme- 
no, sugriuvo ‘‘szventas medis 
EI Butini, tai yra alyvų medi 

Christusas
Pagal sen o vi szk a pada-

procentus.

mel-prie kurio
dėsi.
vima Turku, tai tasai medis ka
da sugriūtu, tai butu pabaiga 
airku vieszpatavimo.

“EI- Butini
apjuostas geležiniais 
apsaugojimui

karstu.
siu lavonu iszvežama rogėmis 
isz miesto in laukus ir verezia- 
ma sniegai! be niekur nieko.

suverezia- 
ake- 

už- 
Bolszeviku valdžia 

teisinasi tam 
priemonių. ISet yra žinoma 
kad bolszevikai bijosi vieszuju 
laidotuvių. Nes tas padaro 
miniose dideli 
nvse s 
visai nenori bolszevikai.

Bolszevikai pacme Oncga.
Bolszevi- 

prie Onegos

stotyje 
daugybe lietuviu 
tik dabar dar 
Rusijos, 
iszbliszke, 
keliavo isz Rusijos dar 
ir likt dabar pasisekę jiems 
Lietuvos pasiekti, 
lėliai iszrodo' pdnišzkai:

Jie isz- 
rudeni

Daugelis lavonu 
ma upon Nevon įszkirtus 
les.
drausti.

Vieszi e,j i liūdo j i ina i

tikslui nesama 
Bet yra žinoma,

Nes tas 
inspudi ir žmo-

Tiktai žy- 
pui- 

kiai apsitaisė, veidai net spindi 
Matyt, skani jiems buvo 

Pakraczius 
komendantui kai kūrinas 
tanezius isz Rusijos

luonele.

Žydeliai

rytu 
vietos 

griž- 
žydelius, 

rasta* pas juos daug audeklo,
gelumbes ir szilko.
daro puikius szeptus. Kas vie
na syk gauna suvažinėti Rusi
jon ir atgal, lieka milijonierių.

Užtat musu geležkeliai vis 
dar negali susitvarkyti, ypatin-

Pleszikai, susigėdo, atsitrauk
davo. 8 vai. ryta pleszikai jau 
apleido miestą, tik nuo Augsz- 
telku dvaro (keli varstai nuo 
Sziauliu Kelines linkui) palei
do isz armotos 10 szuviu, mato 
inai taikindami in geležkelio 
dėjo (sadeli), bet neko pikto ju 

atsisveikini- 
Pasirode, 

ugerai atmineziai” vokie- 
cziai paiko pecziuose granatas; 
neapsižiurejus pecziu užkurtus, 
granata sudegino netoli stoties 
gražius, dideliu^ medinius na
mus. Nuostoliu sudaužvtam

tikrai vokiszkas 
mas 
kad

nebepadare. 
gerai atmineziai

9 Grud. po pietų vokiecziai isz- 
si kraustė su visu. Ant rytojaus
10 d. Gruodžio ryta jau pasiro
do lietuviu žvalgai ir parėjo so 
niai laukti musu svecziai, liet, 
kariuomene. Miestelio ir apy
linkes gyventojai ėjo pasitikti, 
mergaites bėro kareiviams su
karpytas spalvuotus popieriu- 
l<us, i _ “ ’ ’ ~ ’
gražia prakalba, in kuria 
nas karininkas gražiai atęake, 
žmones verke isz džiaugsmo su
laukė atadavimo isz vokiecziu 
jungo. • e

Seda. 25 XII sudege pil. Mi- 
levicziaus Kluonas, 
bėmažko 
daug statomos 
nuostoliu, padaryta apie 50,- 
000 auks.
žastis dar tikrai nesužinota, 
bet žmonių spėjama, 
uždegta szoviniais, nes ta die
na vaikai szaude isz kariniu 
szautuvu in ta kluono gala, 
kuriame buvo sukrauti sziau-

Manoma, kad tarp isz- 
szautuju kulku buvo kulkos 
4 4 dum-dum ’ **
Szios ruszies kulku pas kol- 
czakininkus (bermontininkus) 
buvęs daug. Dabar pas mus 
vaikai ir net suaugę žmones 
yra daug prisirinkę pamestu 
szoviniu “paszaudyti,” 
tikėtis, kad panasziu 
gali būti ir daugiau, 
atsargus.

k us aptiekorius p. B. pasakė 
vie-

lih
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Nuostoliu sudaužytam 
karo pradžioje miestui prjdare 
kolezakininkai labai daug gim 
nazijos bute visi langai iszdau- 
Žyti, antrame aukszte stovėjo 
arkliai! Visi valdiszki namai 
skaudžiaus ar menkaus nukep
tojo, nelenkta.nei privatiniu na rii i • i i ’ • • •m u: 
kainavo nuostolius '32 
nais markiu.
szimai mieste ir sodžiuose, ka
me prievarta inbrukti Bermon- 
to popergaliai?! Vis tai iszesz- 

Fran- 
euzu misijos pirmininkas gen. 
Nisselis tikina, kad visi nusto- 

, sąskaitos 
Netolima ateis pa- 

Bet ar galima atlygin- 
drasky-

Tam tikra komisija ap- 
milijo- 

0 kame dar ple-

sukelia nepasitenkiina. To "ai nuo Radviliszkio.
Vagonai nekurianami, langai tu toli gražu dauginus.

. . . . * _ . . . . ■ ••

Arkangeiskas. —- 
kai paėmė Onega,

Baltųjų mariu

dai.

Sudege 
visas paszaras 

medžiagos;
ir

Užsidegimo prie-

kad bus

Ii ■

t

i

t

41’1
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ar deganezios.
kartais iszdaužyti, szalta pasiu
tusiai. Privažiavus prie sto
ties visi bėga vidun, 
tapojaji szalta ir trepineja, szo- 
kineja, kareiviai gi iszsitraukia 
armonka ima szokti. Szokiuose 
nori dalyvauti ir paszaliecziai mus, nužudymus? 
bet milicijantai neleidžia — sa
ko muzika užmokėta, paszalie 
ežiams uegal ima., V is gi gero
kai apsiszilde iszvažiavome to 
liaus bet vos 2 verstu už stoties 
— traukinys sustoja; pasirodo

Kol antra

nors czia|liai busią apmokėti 
inteiktos. 
rodys.
ti už žmonių tąsymus,

'PS 4
inlurkps, prie 
apie 80 myliu nog Arkangels- 
ko. Reikia 

gaisru 
Bukitenuo

I■■f

'M

'1
s

Kelme. — Jau ir isz musu 
apylinkes iszsikraustc 
ežiai.
plesze žmones, imdami arklius 
vežimus drabužius, žodžiu sa
kant, kas tik jiems pasipainio- 

iszejo 101 jo to ir nebematysi 4 d. grud.

irias inlindo in baczkule ii 
savo vyra, neranda per kur iszejti.

Greitai 
ant gatves szaukti 
pagelbos, kad ta iszdykeli vel
niuką suaresztuoti. 
policista, parsivedė in 
ir nuo tolo atsistojus 
pirsztu ant baczkutes, sakyda
ma, kad ten velnias yra inlin- 
des. Policistas omo klausinė
ti, kaip tas viskas gi 
Gavės paaiszkinama, 
ko vežimą, paėmė ta 
ir abudu szeimininkus ir 
vėže policijos nuovadom 
padare bandymus ant to 
įlinko: instate termometrą 
pažiūrėti, kiek laipsniu karsz- 
czio turi.
mažai turi karszczio ir 
pavojingu.
nai paragavo to 
kraujo.
darni, kad 44pretty good.” 
kusi atidavė nesžtis adgal.

jau TELEGRAMAI.
kada

jog kada jo- 
perskele

pas i-

Papelne 13 milijonu doleriu 
ant susmirdusiu žuvu. t

Washington, D. C.— Amo- 
rikdniszki spokulantai
naudoje isz visko idant tik su
rinkti milijonus nog žmonių 
nepaisedami ka jiems parduo
da, bile už tai aplaiko piningus 
norints ir žmonis mirszta nog 
supuvusio ta voro.

Sztęi i 
departamentas buvo

žuvu bleszinesia. 
Didesne dalis isz tuju žuvu 
buvo supuvia ir niekam neti- 

Apie tai praneszta 
kupeziams, bet tiejei tvirtino 
bulę žuvis buvo geros.
j

ežiams, norints valdže ant to

ptaejta rife ta,

daugybia

kusios.

apsisukus iszbego K J 
palici jos

stovėjo

vokie-
Traukdam iesi baisiai

instate

kares 
pirkęs

bulę žuvis buvo geros. Valdže 
sugyažino visas bleszines kup
eziams, norints valdže ant to 
trotino tris milijonus doleriu.

Spekulantai vietojo sunai- 
Linti žuvis 'blesziniuosia, tai 
pardavė žmonim ir tokiu bildu 
uždirbo ant toįo susmirdusio 
tavoro tryleka milijonu dole
riu. Taji giszefta iszt/rinojo 1 YV» * --19

buvo du sykiu 
lankais, 

griuvimo.
Szis nuotikis iszgasdino fana- 
tiszkus Turkijos žmones.

Gethsemano darže
asztuoni alyvų medžiai daugeli 
metu sulyg padavimu, dar nuo 

Nuo sehumo 
skiepą suskilę medžiai buvo 

ir apkalti geležiniais 
taipgi paspirti akmenais, 
saugojant juos nuo griuvimo.

Dijelis pelnas padarytas už 
alėtu būti, alyvas ir alyvų aliejų, kuris bu- 

yo gaunamas nuo szitu medžiu, 
taigi daug pinigu padaryta 
pardavinėjant ražanezius pa-

Turin, Italija.— Pulkau-
% TRUPINELEI.

Suradus

rodo su

4 4
paszau- 
velnia”

mi-
Ten 
■zel-

Pasirodė, kad visai 
nėra

Tuomet visi po- 
“ velniuko” 

Dar ir pagyro, saky- 
u pretty good. Li-

Policija pavėlino daryti kiek 
tiktai nori to skystimo del sa
ves bet kitam tai nti už pini
gus nevalia duoti,
tuo kartu velniukas likos liue
sas nuo 44dželos.” 

---- ♦ 

Japonije

Reiszkia

visus kitus sklypus iszdirbi- 
mia netikrųjų žiedu isz popie
ros ir szilko.

Suvirszum 70 milijonu
3 f  y _   _ • _ _ ______ __ y..

Kristaus laiku.
apriszti 
lankais, 

al>-

įlinkas Brakpapa perioke 162 
mylės ant valandos sugedo garvežys.

garveži sujieszkojo
vai., kurias iszstovejomo lauko
vidurije prie 15 laipsnų szill-

Isz to suszalo 4 žmones, 
palikom

4
su areo- 

planu kuriame radosi ketini 
žmonis.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Lu- 
žemes pavietas užaugo ant 
47,000 gyventoju pagal pasku
tini surasza gyventoju. Du- , . -- .. T > J . . . nitarimame traukiny atvezo-bar Luzernes paviete J

miestely

I
i§ Libavas.— Rusiszki so- 

viatinei laikraszczei * skelbia 
buk Rosije paneszo bledes ant 
32 bilijonu rubliu per kare.

Žinunai pripažinsta, fyuk
amerikoniszkos anglis yra pi
giausios ant svieto.

Septyni sztamai szirsziu 
pana-

nuszove moteriszke 
nekuo nekalta, uždėjo kontri
bucijos 2000 markiu 
niai pasiliko 30 su virszum vo
kiecziu, ir tie žadėjo apsaugoti 
miesteli nuo kitu plesziku 
jiems miestelis turejo duoti vėl 
tui valgyti, popierosu rūkyti ir 
pinigu už 4 tlienas 2000 markiu.

Bet sztai 7 gruod. užeina di
dele partija vokiecziu su 
riaiisiu sztabu:
nojo, kad ežia yra gauja pasi
likusiu plesziku, surinko juos 
visus, suvadino nuskriaustus 
žmonęs kad padarytu kam ko
kia skriauda padaryta. Isz tu 
30 plesziku 12 pasmerkė ant su- 
szaudymo, ir ta paezia nakti isz _ A A - * a

Ii

vipaskęs-czo.
viena visai suszajusi
Janavos stotyje, 2 vos gyvu sa-

#

'S
vDa- 

randasi 
isz viso 390,186 gyventoju.

§ Washington, D. C1.— .Fra 
250 
vie- 

Priežastis tame; jog 
szoimynos

dažiureti kudykiu kaip tur- 
cziu szeimynos.

§ Santa Barbara, Gal.— Da- 
žiuretojas Padorewskio 
mos Hemphill pranesza, 
neužilgid pribus in. AmęrBca

darytus nuotu alyvų akmenų, ojįa meta Suv. Valst. rrir
jog tai yraNora abejones, 

vienas isz szitu medžiu, dabar 
audros sugriautas, 
gąsdino fantiszkus turkus, pra- 
flaszaujant ju monarchijai 
ba ig a. /________

VARGDIENIS.

kuris nu-

pa-

*

Bakūže. surukus, sukrypus, 
Languose matyt skarmalai, 
Dievuli, koksai visur skurdas 
Iszalke,' iszblyszke vaikai.... 
Vargdienis ar darbo nędirba? 
Ar jo nesutrinti delnai?
Delko tHd už triūsa tik badas 
Ir sankasai kryžius —vargai?. 
Jisai su gaidžiais anksti ke- 

. [lias
Delko jo likimas nuskriaustas ? 
Delko keliais eina žemai?
Kur gal susirast jis pagalbos? 
Kada jis auszrine iszvys?

—J------ - T5l

peraugsztina Ir gula kas diena volai.

plesziku
Kaltas esti daž-

tukstaneziu vaiku žemiau 
no meto.
vargingos negali

far- 
buk

Ignacas Paderewskis garsin
gas pijanistas davinėti vela
koncertus...

§ Paryžius.— Kariszka mi- 
nisterije paliuosavo nog Sau
sio menesio 190,000 kariszku 
nelaisviu ir nusiuntė visus in 
savo tėvynės isz kur pribuvo.

Darbininkai§ Rymas.—

me Kaunan.
niausiai paežiu tarnautoju iria 
szinistu apleisdimas, 
lyste.
no Važiavome geležkeliu 52 va
landas pre 15 — 17 
sniego.

Sziauliuose

girtuok-
Nuo Eglaites iki Kaib

laipsniu
vy

ti reitai suži-

siirenka ir deda mydu 
szei kaip renka bites.

Fordas užkalbino plieno
už 15 milijonu doleriu ant isz- 
dirbimo savo automobiliu.

'"H,

* f

Kolezakinin- 
kai bei bermontininkai su vo- 
kiecziais ėmę spiostis, ;nuo lio-
jįO»-mcnosrb, pleszdami miestą 
ir apylinke, i.^

Grudžio 4 d. jie nuginklavo 
miestą milicija ir Sziauliai li
kosi be savo apsaugos. Pleszi- 
mai patankejo. 7 Grudžio vi
sai netikėtai eme kraustytis isz 
veždami, kas kliuvo. 8 Gruo
džio 6 vai. ryta manyta padary
ti nemažai pleszimu, nors tai 
komendanto buvo uždrausta,

7 in ,8 suszaude.
nam isz ju pasiseko sužeistam

Tiktai vie-

Konge (po valdže Belgi
jos) likos surastas szmotas 
gryno aukso sverentis apie 
dvyleka svaru.

>» 
rinio

I ill
■■

Laike musziu ant vaka- 
frunto Francijoj, likos 

iszmesta 175 milijonus grana- 
Ten tai piningai isztik-

* J

J
s

. I
<’•1

j H
’iij.,-

1

■ ■ J

du.
ruju ėjo su durnais.

Žmonis gyvenanti 
riniuosia sklypuosią skaito 
pradžia dienos nuo tekėjimo 
saules. .________ „
piet, o. Rymionis'liuo 
nakt.

. * Visi pripažinsta kad 
laikrašztis “Saule” 
giausiu laikraszcziu ant svie-

pabėgti in dvara, szito sužeisto 
butą kataliko. Ryta 
parvesti kunigą ir taip aprūpiu 
tas szv. sakramentais
Tuos likusius suszaudytus ryto 
meta nuvožė ant rinkos sutver
to in eile pusplikius: baisu bu
vo pažiūrėti žmonoms savo ąm-

prasze

mire.

Piove di JSoligo. sutverė sovia- bet ežia daug sutrukdė gaisri
ninkai: jie, kad ir plikomis žiui to homaeziusiemš. 9 Grud,i—iJk!

.valdžios* nanius.
žuvo daug žmoniųszimtai su

tu valdžia, paymdami visus
Musžtinoje rankomis, per žvalgus sužino

dami, kame plesziama,visu biu-
4* o liku-d. dar viena suszaude, 

sius gyvuosius aresztavo iszsi-

Visi

vaka-

r
Atėnai ir Žydai nuo 

pusiau*

yra sma-
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SAULEKAS GIRDĖT apie koturesdęszimts žmonių 
prigulinti prie tosios keliones.

1

ti;

A

K
-
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Pulkauninkas Vladyslovas 
Lazdynas, Lietuvos kariume- 
nes 
atvažiavo i 
francuziszko
isz Havros, jieszkodanuis czio- 
nais tūkstanti inžinierių ir na
mu statytoju dirbti Lietuvoje. 
Lazdynas sako kad Lietuva 
yra turtinga, nereikalauja pa- 
szialpos isz Ameriko ir neat
važiavo czionais rinkti jokiu 
niiku, geidže tiktai surinkti 
czionais amatninku ir kitokiu 
j > rof esi jonai i szk 11 žmoni u 
kuriu pagialba galėtu 
tyti Lietuva, 
nas kalba:

norime vvru

generalio sztabo narys, 
in Amerika ant 
• laivo Lafayette

su 
a t st a- 

Tolinus Lnzdv-

Mes norime vyru, kurie 
apsiymtn atstatyti uostus ir 

teip-gi mokyto- 
aletu pagialbeti pa- 

insteigta Vil- 
Mes gei- 

ge lūži akeliu mo
ku rie vado- 

geleži akeliu at st a tvino

])rieplaukas, 
ju, kurie g 
statyti naujai 
niaus universitetą, 
džeme gauti 
degas ir žmonių, 
vantų 
darbi* ir kitu darbu.

*

Med volaneArcibiskupas 
iszdave paliepiam visiems kn- 

, idant 
})arapijonku su 

o 
ku-

nigains savo
nenprnpinetu
tikejimiszkoms apejgomis,

motorus
ne})rigulinczei apsi-

diecezijoje

ypatingai taisės 
rios v ra 
redia in tokias madas 
mai buna per augsztai, o nog 
virszaus per žemai.

k a žo

Kariszkas snraszas parodo, 
kuriejog tieji kareiviai Kurie su- 

gryžo isz kares, tik vos vienas 
procentas jaunumenes paym- 
tuju nog farmu, sugryžo prie 
darbo ant farmu, 
deszimts devintas 
pasiliko didesniosia

Tiejei jhuni vyrai pama- 
europiszkus miestus ir 

nenore- 
sugryžt prie ukiszku

o devvnes- 
procentas 

miest ne

miestus
šia.
te
miestiszka gyvenimą, 
jo vela 
darbu.

Isz to gali kilti didelis pavo
jus faunams, jeigu ir 
jau nu mene pamot i nes 

gyventojai

toliau s 
farmas

ir gali susimažyt 
mažu aplinkiniu per ka mies
tai milžiniszkai užaugs. Gali
me atejteje tikėtis 
ma visokiu produktu ant far
mu ir badas didesniosia mies- 
tuosia.

sumažini-

r1.u

t
ji,

4i

I

>5

apie koturesdęszimts

Andrews aplaiko pavcliniina 
nog kiniszko ciesoriaus, kuris 
prižadėjo jam visokia jiagial- 
ba ant atbuvimo tosios pavo
jingos keliones.
kasztuos suvirsziim puse mili
jono doleriu ir yra 
tokio budo.

Praejta meta iszvežta isz 
Ameriko in Vokietija visokio 
tavoro už szimta milijonu do
leriu, o in Austrije už 43 mili
jonus doleriu. — Ir Amerikas 
tvirtina, jog da kare su Vokie
tija nepabaigta ir pakajns ne
užtvirtintas. — Wel biznis is 
biznis, o kare kitas dalykas.

Tūlas žmogelis raszo isz 
Lietuvos savo gyminems Ame
rikoje szitokia žinia:

‘ ‘ Dekavojame 
lietuviams, kad atsiuntė bied- 
niems žmonėms silkių ir miltu 
ale tie biodnieji tu daigtu ne
gavo ne už pinigus, 
kad tai yra ir 
nas daigtas.
tu pūdais ir temokėjo po rubli 
už švara, o biednas po rubli ir 
dvi grivini, o ubagas ne už pi
nigus negavo; iszvaikszcziojo 
ir liepe ejti poteriu kalbėti — 
kur tu, sako, gali ėst tokius ge
rus miltus. O silkių liubduos, 
ale ant asabos po viena, imda
mi už silke po 120 kapeikų. O 
po tam žydams pardavė, tai ir 
mes gavom priest kiek 
jom, pirkdami nuo žydu

Amerikonai iszduoda 
metas suvirszum bilijoną 
leriu ant szilku, 
procentas daugiau ne kaip tris 
metai adgal, norints paprastas 
szilkas sziadien ne yra tiek 
naudojamas ant apredalu; 
priek tam szilkas milžiniszkai 
pabrango.
dien naudoja daugiau pareda- 
hi isz szilko ne kaip kitos tan
ios nežili rudam i kiek už jin tu
ri mokėti. Sziadien Ameriko
nai pradėjo neszioti daug 
szilkinįu apatiniu drapanų ir 
tasai paprastinai labai plati
nasi ne tik terp turtingesnes 
klasos žmonių bet ir terp var
gingesnių.

tai v ra

ne yra

Toji kelione

pirmutine

Amerikos

Kur duos 
ponams sugad- 

Ponai pirko mil-

nore- 
, ale 

tik silkių, o miltu ne pamatyt 
Tai tokia musu vai-

atsitiki- 
kad Lie

nes vi-

kur ponai turi ga- 
Beturcziai 

atidirbus už

negavom, 
džia.”

Tai ne vienintelis 
mas, o labai dažnas, 
tavos žmones szitaip skundžia
si.

Beturcziai badauja,
sos gerybes tenka ponams 
kaip visur, 
lia savo rankose, 
turi dirbti, kad 
save ir už ponus, o ponai valgo
— už save ir už beturezius.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje tik ka gavo nuo Dr. Bids 
kio sekanti kablegrama:

“Sausio 20 d. Inter-Allied 
Komisija, patarė sudaryti Lic- 
tuviszkai Lenkiszka 
sutarti priesz
Pirm sutikimo padaryti 
kias sutartis, 
kalavo kad lenkai

Nepriklausom/!
kas 
do- 
150

o

Amerikonai szia-

Tas v is-

tas nesuprato kas tai yra 
vata.

Kas tai yra nelaime? Nelai
me yra tas viskas kas mus 
nog Dievo atitraukė.

Kas tai yna laime?
kas, kas mus artina prie Die
vo.

Kas skundžesi ant darbo
(FV-

Darbas yra tai didelis 
luomas, kuris pajudina viską, 
tinginiavimas tai mirtis, dar
bas tai gyvenimas.

Prie davado blogas stojosi 
geru, prie nedavado isz gero 
blogas gema.

Jeigutmus vargas spaudžo, 
neturimo niekados ant Dievo 
rugoti. ” Pracjs nelaimes, be-

i /
su kan-

dos ir vargai, tiktai be uiurne-
jimo reikia lankti — 
trumu. _________

Viena isz pavojingiausiu 
moksliszku kelionių yra ren
giama per Roy Chapman An
drew, kuris rengiasi keliauti 
in tolimiausius , užkampius 
sklypo Tybeto, kur gyventojai 
tojo sklypo nepriyma jokio 

rljoji. kelione 
atsibus su pagialba milžinisz- 
ko areo

isz

svetimžomio.

Mil it are 
Bolszevikus.

to-
Li etuvei pare i-

pripažintu 
?e su 

miestu Vilnium, ir kad Tautu- 
Lyga turi gvarantuoti tokias 
sutartis tarpe Lietuviu ir Len
ku.
rencija nepavyko, 
reikalavo Mažeikius, Aluksta

Lietuvos

Lietuviu-Laivi u konfe- 
Laiuiai pa-

ir atlyginimą už Palanga.
Lietuvos atstovybe Amerikoje

ATSAKYMAI.

L. Misijos Informacijų Biurui
— Prisiunsti straipsnei 
rikos Raudonamjam Kryžiui”

M e m or and u m as L i e t u vo s

4 4 Ame-

ir “‘
Misijios” negalime tai pyti, ne
kuriu lapai yra neaiszkus ir nu 
galimu' perskaityti, nes ats- 
pausdimas ant-^paudomos ma- 
sziniukes neaiszkus.

A.K. Clarence, Pa. — Jaigu 
kunigas aiszkino, jog
su t vore dangų ir žeme, tai žino 
ka kalba, 
te i p mus mokina

Jaigu tomistu turi 
kitokiu nuomonių apie tai ir in
tai netiki, tai Jie musu rekalas. 
Žmogus turi protą ir pagal jin

Dievas

nes to mokinosi ir 
Szventas

Rasztas.

eina, ir svarsto praeito ir atei
to szio svieto. Niekas tamis- 
tos proto negalrvaldyti, bot ga
li jin pagerinti ir taniištos nuo
monių permainyti su gerais da- 
vadais. Mes su tokeis diRpu-r 
tais neužsiimame, tik patariglD

ta ir kitokes Jihygas apie sut
vėrimą, daijgaits ir žemes, / Jei
gu protestonai pripažystii sut
vėrimą svieto per Dieva 
mista esi kataliku isz gyvenimo 
ir kūmai už tainistos atsake yi- 
fiiiH klausinius laiko krilcszto 
kaip: “Tikiu in Dieva Tęva 
visogali, su tverto ja dangaus ir 
žemes”, tai ko daugiau galima 
tikėtis nog tamistos? Matyt, 

silpno tikėjimo žmogus.
Mrs; A. M. Woodlawn/ra.—

skaityti daugiau Raszta S&įenj

o ta-
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UZ ŽUVUSIUS KAREIVIUS FRANCIJOJ.

Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

mirtinai

se.

>-
likos

raminsi gana didelis būrelis — 
tuju tikėjimu: katalikai, lute-

buvo 
am bijau-

i P-

ga-

— Gerai žinomas gyvūni
jas, .Jonas Lukaszinnas, 

sužeistas Mjiple 11 ill 
kasyklosia ir kada 
bentas namon, mirė

Velionis pribuvo in Ali 
riko apie 30 metu adgal, buvo 

visus kurie jin 
stengusi suszelp- 

ti tuos kurie reikalavo p iszial- 
pos. Velionio 
apie tris metai adgal.

ronai ir laisvamaniai, bet visi 
malszei užsilaiko ir nedaro i 
kiu nesupratimu.

Aeziu kad jirobibieijė 
rike užėjo, ba nekuria isz musu 
brolužėliu butu sutrukia 
buizos nes pilvai buvo taip isz- 
sipute kad butu neužilgio eks- 
pliodavoja.

Baudžiava.
(Du paveiksleliaL)

JO-

Ame-

nog

I.
Dusinanti kaitra, 

apipili i darbininkai

mylėtas per 
pažinojo, nes

moterų jo re 
Bad ko 

viena vedusia dukteria ir ke- 
atsi-J jaidot uves

Adomas
Lloyd St 

o k;i- 
nerado stalcziuje

Tame laike
Stasys I judri kas 

ant

sa-

kuriu 
piniii-

turis suims, 
buvo sukatoje.

— Saliuninkas 
Macknauckas, 421 E,
užsnūdo truputi už baro 
da pabudo 
300 doleriu, 
liūne radosi 
ir Jonas Selini f le
puolė nužiūrėjimas, jog 
gus paėmė. Prispirti prie nui
ro per palicije prisipažino prie 
vagystes ir sugražino 147 dole
rius, o likusius praleido. Abu
du likos pastatyti į>o 500 dol 
riu kaucijos lyg teismui.

. Cascade, Wis.— 
delis ir sniego 
<jaug. Lietuviu czion

Musu apigarda 
i lietu visz- 

kas kaimelis. Visi gyvena 
sutikimia, formos gražios ypa
tingai Lietuviu.

delis būrelis.
iszrodo kai}) tikras

Visi

Portland, Ore,

Szaltis di- 
nupuole gana 

g'ana di-

Czionaiti- 
nis iniešths peperdidelis, darbu 
mgžai jies darbininku pervir-
Szinis skditlis, todėl ir darbas 
riigus o Glaistas labai brangus.
Oras labai'iiėsvdikas ir labui 
drėgnas, Jęptiėb palijo ir i s/aJ-
tiis vejas, diėn^szilta o vakaro 
szalta. Geriau kad in.čMeh ni6-
• l jį 4' via. * . 1 t . A m I L / r J ' •

» • "r f / ' ' ’ ' U.' i 1 '"Vlosis. jpodžlu tegul niekas n$~
kas wviižittotd/bė^ pokaiti -gili-

važiuoja in Westus arba vaka
rinius valstijas.

Collinsville, Ill. Sniego 
mažai nupuolė nes kokia keli 
coliui, bet vela atszalo, 
gražus ir sausę, 
dienoki, vienas iStsiklos dirbu 
gerai kitos blogai kaįp katros 
iždirba tik po dvi dienęs. To* 
by^iomelaike/Lietu viu cMonui s

oras
Darbai ne-

iždirba tik po dvi dierųis.

Springfield, Ohio. — Czio- 
nais Lietuvei j 
(rvvenf nno; kokios asztiioiiiu 

szeimymi yra apie 50 o 
Darbu

vijose

Ji žino kad'

O kaip ji ji mylės, su kokiu 
džiaugsmu neszios ant ranku..

, Jis bus jai suraminimu 
nelaimėse.

Ona gerai suprato už ka ant 
jos barėsi urėdas,
ji jauna ir graži, bet labai da
boja savo motefiszka garbe...
Du metu atghl jrparnesze savo 
vyrui visa pluoszta: plauku isz 
‘ ‘ Kol eros ’ ’ barzdos! ji iszrovu 
jam tada, kada jis per daug 
pradėjo lysti prie jos su negrą-

. — — -...L-—į. - - 'V . ■ - ’

— Teisingai suskaitėm?
— Teisingai, ponuli.
Bet sugryžes Jonui namo ir 

vėl suskaijiavus — stebėtinas. . - I "a_  • R *dalykas! Kur pas ji galva bu
vo? Suvis netiesa!

— Eik vėl pas poną,

juokavimais girraiteje, 
kur tyczia nusunte ja iszpjauti 
žole norėdamas nuo žmonių pa
slėpti savo užmanymą, — liet 

Nors sugryžo namo 
sumusztn 

bet nekalta.
Tecziaiis greit szie atmini

mai dingo, kaip balsas netyezia 
pajudintos stygos. Ji giliai 
atsiduso, 
ir aszaras 
darbo.

Oras buvo troszkus, pauksz- 
cziai lyg iszsigande lakiojo in 
visas puses — viskas 
besiartinau ežia audra.

Urėdas ragindamas 
ninkus keiksmais nesigailėjo ir 
botago.

Vėl kaž-kur sudundėjo, 
jau areziau... duok Pont? Dieve 
lietjuczio!

Tyku buvo visur, tik maszi- 
nu girdėjosi užimąs, darbinin
ku sznioksztimaš1, urėdo kieks- 
mas, bailus paukszcziu cziulbe- 
jiinas...

Staiga baisus riksmas suju
dino visu szirdis ir lyg kardu 

(I i rdejosi verksmas 
labai nuskriausto žmogaus...

— Nelaiminga!
— Kas atsitikę?
— Lyg nematote ?

ziais

savo 
apsiriko, 
visa

purvere.

k

> sukruvinta

stygos, 
nuszluostc ] "akaita 

gr’ besi užir vėl

reiszke

darbi-

bet

tik 
buk jau iszmintingesnis, ir apie 
nieką kita nemanyk. Kas per 
monaifb Mes ne girtuokliai, 
valgom kas papuola, — kur
gi dingsta musu kruvinusi dan» 

Tik pats suprask: rytoibas ? ' . y _
paskutine, mokeseziu diena, o 
pas mus ne sulūžusio dvylekio. 
Magduke visai sudžiūvo: kau-

Jau ne pati neisz- 
kaip ežia reiks toliau

’k 
neitu

lai ir oda. 
manau, 
gyventi.

Jonas tiesa pasakius,
daugiau pas pona,;kad motina 
nekartotu dažniau szitu žodžiu.

— Lauke sniegą. Tvartelyj 
bliauna alkana karve..

— “Te bun—kas bus! ei-
1

“Kole-
parmusze Ona., matai kaipra”

ji vartosi... o nelaiminga, Die- 
, — bet 
szirdis

siu .. — Pamąstęs tarė Jonas 
ir ne drąsini nuėjo pono namu 
link.

* ?

— Na, ko tu ežia? — rus- 
eziai užklausė ponas.

v — Szitai... klausykit, ponu
li... vis tas skaitlius... — Ir Jo
nas nutilo, nuleidęs akis , nes 
sziurksztus pono žvilgsnis per
gąsdino ji.

— KaTKatu ten bumbi? 
Nieko nesuprantu.

— Dovanokite,
Tiktai mes nemokame skaityti 
ne

delio, kad tas

Prakaito 
nuogomis 

krūtinėmis, juodomis rankomis 
—y t kokie szeszeliai juda dul
kiu debesyje.1 
dus, kiti grėbsto sziaudus, treti 
meta pėdus in kuliamąja

ynlian mano, Dievuliau 
gi jau to bjaurybes ir 
akmenine!

Kelios m o turės pribėgo prie 
Onos, ji visa ])amelynuVus var

ant žemes!,akis klaidžiojo

Pone Dieve ^S^įęncziau-
“ /-gi4taip

muszti neszczia moterį? Juk ji 
gali pamesti.

tusi
lyg suiniszusios r

sis, ponaiti, ar galima*

ponuli!.,.

raszyti... Padarykite jau to
kia geradejyste, suskaitliuoki- 
te dar karta,
skaitlius... kaip ji... asz žmogus 
neturtingas... o juk ir 
Dieva nuodėmė...

— A, a! SzitaipbGerai!...
Ponas pakilus piktai trukte

lėjo kabanti szniuruka,
Inbego tarnas.
— Paszauk urėdą!
Inkiszes rankas in' kiszenes 

ponas, piktai, skubiaisžings- 
niais vaikszcziojo po kambarį. 
Jonas omenyje skaitė, kiek dar 
primokus jam.
t jw«

• — Girdi, 
skaitlius neteisingas.

piktai,

priesz

1

Ant slenks
čio pasirodė urėdas..
• — Girdi jis sako, kad

Nusi-
atiduok

Vieni nesza pe-

.'meta penus m Kuliamąja ma- 
jmi pradėjo apsi-' szina, kuri yt kokia baidykle 

’ ■ ’ ryja juos ir iszmeta grudus per
dvi skyles aut grendimo, kur 
juos akymjrksiiyj supila in 
maiszus ir nesza prie dvieju ar
abu.

gyvent nog
metu,
pavieniu apie 20. Darnu yra 
visokiu daugiausia fandres ir 
maszinsznpos kur uždirba nog 
$4.50 lyg$10. ant dienos. Lie- 

gyvena dydeliam sutiki- 
Turi

Iraugyste kuri
viena l

ryja juos ir iszmeta

I 

Greicziau,

gali pamesti.
— Sza! jus rup.... szunsnu- 

kės cit, ir jums tekši Susilauks 
kita szita bjaurybe; ir szlyksz- 
ežiai nusispjovęs greitai pasu
ko namu link, ( 
gan t i Onos vyra.

Aloteres nieko neatsake jam, 
bet ju pažiūrėjime viskas buvo 

Visi

iszvydes aibe-

Vesk ji in kontora ir 
jam kas priguli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

Inžengus in kontora jis rus- 
oziai užklausė Jono:

— Ko tu nori? — Nelauk
damas atsakymo, pradėjo bai
siai muszti ji, spardyti, paga
lios tarnai iszmete sukruvin
tais drabužiais^ L 
parėjo Jonas namo.
dusi žmona klausė, kas atsiti
ko?

girtasjer> <*-> 
Persigan-visos užspaustos mintys 

tylėjo, rustumu perimti.
Dvi moterys paėmusi Ona 

kuliamąja 
maszina ir pasiuntė bobute Ma
rijona.

Dangus apsinįauke, pamažė
liu pradėjo lynot ir kas-syk vis 

Persigando

greicziau 
Ona! Ar pas tave rugusis pie- 

ar koks velnias? 
Juk tuoj ir vakaras bus...

Pasakius tai urėdas rupestin- 
dangu. Ka-

I > a sze 1 p i n e' n a s ; u 11 y j e,
grąžei gyvuoji?

tuviu 
mia.
i

po vardu Lietuvos Simus, tik
labai mažai darbuojasi del la
bo tėvynės ir del’savo locno ap- 
siszvietimo.
organizuoti

Nesenei pradėjo 
avo kapelije, bet 

kada vieni ėjo mokytis tai kiti 
juokėsi, 
dže visame sunki.

— Ana diena mirė senas 
jaunikis Jonas.Rugys, velionis 
paėjo isz Kauno vedybos, Kau
no aps. • Betigalos parapijos 
Likos palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms.
kiu artimu giminiu, todėl lai-

s

o reik žinoti, jog pra-

Nuturėjo jo-
------------- ----------

dot u veins užsiėmė Petras Ra- 
Ve 1 i on i s .kai bodavo

jog turi broli Danora,~Pa. To
dėl jaigu kas apie jin žinotu tė-

Silringfield,

gau e k a s.

gul danesza del P. Ragaucki 
,1001 Link Avė., 
Ohio.

— Pribuvusiems in czionais 
ne sunku aplaikyti darbus; peš 
kompanijos darbininku reika- 
huijo ir paozios pakelinėje fjio- 
Rest i. Miestui is yra. ant ligu- 
pios, labai szvarusk ir gyveni-

• l^oteisybes

gai pažiurėjo in
žiu kur toli sudundėjo; bot va
karas buvo dar toli.
buvo dar gana augstai, ir 
spinduliai isz virszaus 
ant darbininku gaivu yt kokios 
strelos. Pas kuliam ja maszi
na stovėjo urėdas, Juozas 
Szeztnickas — sziaudine skry
bėlė su placziais bryliais augsz- 
tas, pilnas gražaus .
žvelgsit i u akyse, isz kurio gali
ma buvo spręsti, jog jis mano: 
“nebūt ežia manes, 
darbas butu perniek”.
ninkai nemylėjo jo ir už' jo ge
ra szirdi ir mandagu pasielgi- 

‘ : “Kolera.”
— Ona, velniai tave paim

tu ! Ko tu tem^knisiesi ?...
Ona isz visu pajiogit stengęs 

Ske- 
galvos nuslinko;

tas, pilnas

iria praminė ji

mas 1 inksmas. ■ l^oteisybes 
j’eikotp pas,mus ponios Baltru* 

_ __  nolįurioL niote,i;olo» 
nepailoriai pasielgia ir kaip ro

>1 * J "*■ •’ J u Op. •
vienos nes nolj uri6k inet^oles 
ii e} )ad o r i a i pašį^iį W i r'kaip'to 
dos pribus jaisos apmulszytii

—* A* ■
1 ii 4

ANT GAVĖNIOS
■ fflri '-r—--. l . I Jh-

GRAUDUS VEIKSMAI arba -Paalbu
(tinimas p)4v Apmisllnlmo Kan-

Bp KriatusiL - - - ' j

/M D. BOCttKOWSKbCO., t

CZiOB Vicszp. JėŽUBO ICl’itUSO. 
4°0

10c 
r1

STACIJOS arbtt!

MAHANOY CITY, PA,
ui

u rudas,

ant sziaudu palei E, Maryt! Tai pono už-
.... Te Dievas jam at

Saule 
jos 

krito

veido su

— visas
Darbi-

si dirbti dar spareziau.
petaite nuo
kasa .pasileido, — bet ji nieko 
neinate, kuone apalpdama nuo 
suiikiu maiszu, kuriuos neš^e
prie arabu. J i apszluosfe pray 

atsiduso 
Save pil- 

na dulkiu, ir purvo orą.

kaitų iszpįlta veidą,
gil i’a i, 1 n tVaukdanuvin

V' į TVs ■** ' ' ■ \

ju už du gerti vyru, neveižint 
in tai, kad rengėsi būti motina.

Su koĮciu nekantrumu lauko 
tių gimdymu, 

džiaugsmu maste ji apie busi
anti kūdiki, skaito dienas kiek

• • 
,11

didinosi. Fersigande vyrai 
mėtosi isz vietos in vieta, jiesz- 
kodami drabužiu. Szitam su-kodami drabužiu.
miszime bobele Marijona klau
sė kur ligone? Bet niekas nieko 
neatsako...

Nakczia Ona sunkiose kentė
jimuose pagimdė kūdiki 
plokszezia galva.

Dvi savaites verke ji be at
vangos, szaukdama: “kur ma
no vaikas? Atiduokit ipan ma
no vaikeli!”

su

mokestis 
lygina!

Temsta. Szaltoi ir pustam
sei grinezioj, aplinkui stala sė

ju gestan- 
i szblyszkusiuose 

matyti nerymastis. 
Moteriszke raiko kieta 

Ant stalo
Bet:niekas nevalgo 
Liūdnai ūžia vejas, 

barszka langines.

Temsta.

d i trys 
ežiose akyse, 
veiduose

duona, 
blindei is.
visi tyli.

asmens.

juoda 
sriubos

Tvarte al
kana karve mykia, už vartų lo
ja alkanas pastiręs szuniukas...

ŽIŪRĖKITE OŽIAI
$1.55vertes knygų už $1.00

H.
Jonas labai susirūpinės dar 

karta nuėjo pas poną. Jis no
rėjo pats pamatyti poną, pa
klausti ir melsti, kad ’ paaisz- 
kintu jam', kas tai yra? Ir isz- 
ties, kas tai yra? v . '

Jis dar lig szio laiko negali 
atiduoti ponui*už užtraukta už
pernai skola, kada jis skolina 
pas poną 30'rubliu ir du rugiu 
puspūriu, szeimynai iszmaitin- 1 > T* •! • • • _ _ _ l'L* _ .
jam prisiėjo i 
žmona ir dukteria.

z Dirbt) nu jismeže, pjovė, malkas kirto

No. 1. “Parlilans NoskureUs" Ir “In- 
j^rabanas* 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo._________________Preke 50c.

No. 2. “Kantaro*Paslaptį*” *1»'Mori
ka” ir “1’akaruoklUi” _.^20 puslapiu, 

e yra__ —____ 85c.
I^ėltlal” ir “Dvynos

ti Jis puikiai primena, kiek 
dirbti sykiu ’bu 

Kiek diei

su kokiu

dar liko lig gimdymai ir ome* 
nyje stongesL perstatyti sau 
kaip jis iszrodys; ir kfufpvjsp^ 
motinos, perstatė ji sau» tokiu
kaip jis iszrodys

• ' ■> 1.1 ': r i 1 'i ii

gražiu*kokio day nebuvo, pa
saulyje. . ■

Szltos knygos preke
No. 8. “Auksintai : 

Karalaites”' Ir “Aplsaka apie Girioo 
Sargo Sunu ir Jhikteri.” 214 dileliu 
puslapiu___________ ___  Preke 85c.

No. 4. Septynios .istorijos “Ponas ir 
Szlaucrfus” “įsitikimas Sinns" “Ka
rolius Gentelmonaa” “Karciema' nnė- 
axalljo” “Vaidutis” “Gailinga. Sioble” 
“Motina. Sopulinga” ir “Meile Sūnaus” 
181 puslapiai.___į_____ Preke 85c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro' 
net- 939 dideliu puslapiu puikiu akai- 
tlmu- Prisluskite |1, o tuojaus gausite 
visąs knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime. ■

J&gu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite v^aa 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra-labai puikios ir užiman- 
ozios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks; Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas Imtis prie skaitymo. 
PHsirrakite popierini doleri ir adresa- 
voklte ssiteip: W. D. BiHJSkowbHW’’' „ 
’• ■*'' ■: • ' MahMoy

t A

J'n ! rt

Dirba taipdirbo kaip jautis.
, neturėdamas ne 

kuo mokestį užmokėti.
t t , i 1 • i ” . *

jo: iszeina, kad jam dar turi

jis ir dabar,
Jis 

dar karta suskaite ir nusistėbe-

•I,

primokėti. Bet kada ponas 
suskaito — iszeina suvis kitaip. 
Pagal pono • smailiu iszpuola 
Jonui iszarti marga lauko, du 
apsėti ir JO^dienu pjauti sziena. 
!■ * — Na* ka ar supratai! dabar?

Supratau,’ ponulu '
' J f M
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UBAGAS
J, Biliūno vaizdelis.

isz užsieniu 
viena gra-

Parvažiavęs 
Lietuvon, gulėjau vk;;;; 
žia pavasario diena pas broli 
ant gonkelio ir traukiau 
non krūtinėn pakvipusi 
sužydusiu medžiu orą. 
nūs vakaru vejalis, 1 szlamen- 
damas medžiu lapais, pute tie
siai man kakton, glosto plau
kus ir veidą, tartum senei ma
nes pasiilgęs, 
Klausiaus, kaip sodne raiboji 
gegute kukuoja, linksmai lu
putis tūtuoja, geriau pavasa
rio kvapa ir klajojau akimis

silp- 
nuo 

Malo-

isztroszkes.

baliunas, kuri isz pat 
mes pažinojau, kaipo turtinga 
pasiturinti žmogų, kuris buvo 
geriausiu mano tėvo kaimynu 
ir bieziuoliu, dabar ubagas?

Visokios nelaimes aplanko 
žmogų szioje aszaru pakalnėje 
bet toksai atsitikimas, 
ir netikėtas,
nesuprantamas.
mano tėvai numirė, Petras Sa
baliūnas nustojo musu 
lankės, ir asz iszvažiaves

15 motu jo iszarti
parvažiuoda- 

retkarezinis savo tevvsz- 
ken, visados girdėdavau, 
Petras Sabaliūnas gyvenas, 
kaip gyvenęs, gerai ir laimin-

mažu-

umus 
visaiman buvo

Teisybe, kaim

kytis, koki 
nemaeziau; bet 
mas

namui' 
ma

Sabaliūnas
kad

szventosios pakraszcziais, kur Rai, had savo dvi (lukterės jau

Dabar su
są va jau 
aszaro-

nepasirims- 
taip, kaip

gražios j ievos žydi, kur nakti
mis laksztingalos stygauja.....
Visur graži prigimtis, bet sa
vajame kraszte ji maloni bran
gi, graudina szirdi. 
pranta, kad kareivis
sodžiun pargryžes, su 
mis puola ant keliu žemes bu- 
czioti. Graudu buvo ir man, 
nors ne kareiviu pargryžau te- 
vvnen.

Kažin-ko dirstelėjau szalin 
ir pamaeziau takeliu ateinan
ti žila seneli. Isz už statines 
tvoros negalėjau in ji gerai in- 
sižiureti, negalėjau net pažinti, 
ar tai buvo ubagas, ar taip sau 
žmogus, nes ėjo 
czi įlodamas, už 
ubagai moka ejti.

Priėjės prie vartelių bailiai 
kaip ir nedrysdamas ju ati
daryti, paskui pamatęs mane 
gulinti dar labiau 
ir drebaneziu 
ar galima ežia inejti?

— Galima, galima, — atsa
kiau stebėdamasis: — 
praszom.

Senelis drebaneziom rankom 
atidarė vartelius ir inejo kie
man. Buvo tai ubagas su ilgais 
botagais, 
sus, kaip dažnai 
musu ubagai, 
ubagas, nes 
nes ant peczin krepszi, teisybe 
visai dar dyka.

Užlipęs ant gonkelio senelis 
vėl bailiai apsistojo, nežinoda
mas kur dėtis.

Kadangi troboj nieko nebu
vo — visi buvo iszvažiave bul
vių sodinti ir asz vienas namie 
atlikau — paprasziau 
sėstis ant gonkelio. 
ir palenkės galva pradėjo kal
bėti poterius....

Nežinau kodėl

kiiszleidos už vyru ir vienu 
ožiu kiekvienai davės po dvi- 
doszimts kelmu....

Reikia paminėti, kad Petras 
Sabaliūnas labai mylėjo bites.

v , HZ
so-

Gyveno jisai vienasedyj 
dvieju varstu nuo musu 
džiaus, paezioj pamiszkej. ke
rnos jo buvo nekiek, bet biržių 
daugybe. Vienu savu kelmu 
namie turėjo arti szimto; kita 
tiek pas savo kaimynus su bi- 
cziuoliais. Kelintas tokiu kel
mu buvo ir pas mano tėvus. 
Atmenu, kaip mes, maži vai
kai, džiaugdavomės, 
Sabaliuna su savo
ateinanti: kaip tik Sabaliuias 
vasara pasirodydavo, 
voine, kad bus biezkuopys, 
kad kiekvienas gausime 
dedas Petro po
pianezio medaus kori.

Sabaliūnas

pamate 
szeimynn

žinoda- 
ir 

nuo 
nemaža kye-

Ir gan 
mažus 

kaip 
biezkuopi ji

be t ir vai- 
Ir ste

llites niekados jo ne-

nusimyne davopie!
balsu paklausė: vaikus mylėjo nemažiau, 

bites; už tai per 
sai ne tik bitėmis, 

labai kais būdavo apspitęs.
betina 1
liesdavo. Kalbėdavo jisai apie 
bites, kaip apie koki szventa, 
abai brangu žmogui daigia,

nebuvo toksai dra- r visados tvirtindavo, kad pi
ešti drąsus

Bet tai buvo
neszias pasikabi-

;es tada tik sekas ir esti geros 
tada bieziuoliai neszvkszius 
r vienybėj gyvena, kada ir ki- 
Jems ju nepavydi. Todėl kiek- 

pasitaikusiam žmo
gui niekados 
medaus duoti...

Toks tasai buvo žmogus Pet
ras Sabaliūnas. O dabar sėdė
jo prieszais mane ubagas, 
trepsziu.

— Tai tamstos
sudege ar žemes nebeturi ? 
neiszkentejau rr -

varnam
nepaini rszdavo

scnelio
Atsisėdo

SU

gal namai

nepaklauses.
Tebėra ir namai,namai ir že

man pasiro
dė kad ir poterius jisai kalba 
ne taip, kaip ubagai pripratę 
yra kalbėti. Buvaunas ubagas 
kad kalba, tai kaip žirnius be
ria arba vėl kalba giedaneziu 
gailestingu balsu, kur reikia, 
pratęsdamas ar *nuduodamas. 
Szitasai gi senelis kalbėjo vi- 
3ai taip, kaip kalba žmogus 
nelaimingas, — tyliai, lupom 
drebaneziom; vietomis jis vi
sai nebegalėjo kalbėti,
tum jam kas kvapa gniaužė: 
maeziau tik, kaip jo lupos dar 
labiau drebėjo, virpėjo, jo bal
se keliata kartu, visai rodės 
netikėtai, taip skaudžiai
skambėjo apmaudos ir baisios 
nelaimes styga, kad mane visa 
sziurpas paėmė. In ji žiūrėda
mas pa maeziau,
raukszleta iszdžiuvusi jo vei
dą rieda gailios karczios*asz- 
aros....

tar-

su

kaip per

— Ko tamsta raudi? — pa
klausiau nemandagiai senelio 
kada jisai pabtli^e melstis.

Pakele in mane raudonas 
nuo aszaru be blakstienų akis 
ir norėjo kasžin ka pratarti, 
bet žodis neiszeįo isz burnos,
tik skaudžiai sudrėbėjo lupos. 
Asz kruptelejau: jo veidas pa
sirodė man matytas, tik kur ir 
kada, negalėjau atsiminti.

— Kaip neraudoti? — tarė 
ant galo senelis: — sunku pa
kiemiais pirma karta vaiksz- 
.czioti.

, — O isz kur tamsta? — pa
klausiau nustebės.

— Isz Pavariu. Petras Sa
baliūnas.... gal tamsta atmeni ?

, — Dede Petras!! — suri
kau, ūmai pažines sėdinti prie 
szais mane žmogų...

Atsirėmiau alkūne pagalviu 
ir nustebusiom akim žiurėjau
in seneli. .Kaip tail Petras Sa-

me
— Tai kodėl gi tamsta ka

lėdoji?
— Simus iszvaro.... — 

isztare senelis, ir karezios
tik 

asz- 
aros pradėjo riedėti isz akiu.

Supratau.... supus.... Atsi
miniau, kad Sabaliūnas turė
jo sunu vienaturti, su 
vienameti; atsiminiau, 
su tuo sunu dar lakstydavome 
per biezkuopi už ranku susi
tverusiu medų isz koriu cziulp- 

Tai buvo mano ma- 
dienu draugas, su kuriu

sūnūs

manim
kaip

davome...
žu
paskui niekados nebesusieida
vau....

— Tai tamstos sunūs 
jau savu vaiku susilaukė? — 
paklausiau.

— Tai bent trejetą — dre- 
baneziom lupom atsake sene
lis: — jau ketveri metai, kaip 
jam visa atidaviau. Nieko taip 
ir negailiu, kaip jo vaiku....
Taip juos mylėjau!....
gande, iszplesztomis akelėmis 
lydėjo mane, kaip ėjau in kie 
mo....O, gal ir jie kadaise nors

savo te-

gal

Iszsi-

glaus-

t
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BALTRUVIENE.

$1,000 UŽ KOŽNA PERSTATYMĄ. , 
Klara Dux, vokiszku aktorka. kuri neužilgio losz teatru

Suv. Valst. aplaikines už kožna perstatymu po $1,000.

rankos, neleidžia, ir praszo:— 
tėveliuk, tėveliuk, kam roge
les palikai? asz neturėsiu kuo 
tamstos czionai atvežti.... - — 
Matai: ne šimelio, tik 
pasigailėjo.j 
bet tikra teisybe:

na; ir indo jo

sunkei nubaudžia,
kus; ranka Dievo dalypstes ir 
no turės dieviszko susimileji- 
mo tokie liežuvninkai.

Asz,. mano rūteles no vienai 
nedovanosiu, su szituom ko- 
cziolu kaulus kocziosiu, ir teip 
ilgai kocziosiu, kol liežuviu 
nesuplosiu.

Turite gi
'žinote jog dabar Gavėnia
kelius apžiūrėti ir, (Jorybes mp 
kyli. Po szimts milijonu bla
kių, norite misiulęem vadytis, 
tai turite dorybes mokytis ir 
szvarei užsilaikyti,

- - pravedyti.
yXkysiu ant inspekcijos, kur tik- 

sur nepatjodkas -— visnr riiote- 
reles kaip nežabotos. Visi szau 
kosi Baltruviene ir visi gazdj- 

Ar žinote ka?
apsibelde su gazdinimu, teip 

“baubu.”
gu nebūtu užėjus toji plurze, 
tai nežinau kas butu pasidaro 
ba nekuriu 
susmuko, o liežuvci nuo ap
skelbimu teip užaugo, jog vos 

Sziadien bis- 
ba alutis

11 1 • KUR BUNA?I 1 M f"* 4- X-X 4 *
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Asz Vincas Grusdis 
prisiega Marijona isz Lietuvos 

ipajicBzkau Joną KarkaUcka^ 
isz Vilniaus Redybosį Nemu- 
naiezio para., Vengelonio kai
mo.

i ■ -
per jo •«

Asz ne szunc ne veliiiit tiek.
____________________________________ ... 4

triubelio kiek asz turiu.

na manim.

kaip vaikai su baidui. Jei-

bobelių gomurai 
liežuvci nuo

apžioti galėjo.
kuti apsimalszino,
jau ne toks kaip bnvo(o guzu-
tęs bijosi gerti kad kolom ne
užpultu.

Niekas teip mane nepykina 
kaip tiejei prakeikti liežuvci 
ir apkalbėjimai. — Perkūnai 

in ka tosios nusidavu- 
Liežuvei yra bjauriau-

•inezioje sėdėti, nes 
, vai-

I

grinezias
In visur atsilan-

Meldžiu atsismaukti, ar
ba jei kas žino apie ji, maibtte- 
ki£ prancszt.

William Grusdis, 
1017 lalantį Avė:, 

Rockford, Ill.

(to 19

Mano pus-brolis Antanas 
Sutkus paeina isz Naumiesczio 
Szakiu apskr.

Praszau atsisaukt ant 
(to 19

9

Lekecziu Yriš
vardu irtai ka blogo matysiu 

pravarde garsysiu!
( Aha, be to, k a norėjau -uiky- 

Kada norėjau ta mano pa
mokslėli užraukti, sztai 
kelis telegrapus, liekam 
sius, 
ten merginos neszvarios ir jog 
per tai x gal? susilaukti 
plauku:

ti:
gavau 

tikn- 
viena isz Pittsburgo, buk

Žilu 
mano 

apsiszvaryti, 
ba kaip du karta gausiu tele-

Tai ne gerai 
dukreles, turite

grama 
siu.

• Volei

rS tai kocziolo

«

Jeigu kas žino apie juos 
(to 19

cziaus. 
adreso.

John AVilliams, 
Box 135 Revloc, Pa. 

, Mano broliai Jonas ir Levo- 
nas Dofor, paeina isz Kauno 
gub.
meldžiu prancszt. , .

Ona Paulauckiene, 
214 Wood St. 

Philadelphia, Pa.
> ■ ,

Pajioszkau Andriu Ciplijaucka pa
eina Isz Suvalkų Rcdybos, pirmiau gy
veno Port Carbon dabar nežinau kUr. 
Turiu svarbu reikalą, 
szaukt ant adreso

St. Sabalauskafl,
Bulger,'Pa.

viename pleise yra 
tris bobelkos, dvi davadnos 
moteriukes, o treczia labai 
mėgsta iszsitraukti tai paskui 
už bile ka kabinasi in 
kaip padukus kate, jog ne vy
rai ne nori ant bardo būti. Tai 
moeziutę negerai darai 
savo būda permainyti, 
nieko gero neturėsi.

Paliksiu ant kito karto, 
bus per daug sziom laik. 
Gud bai!

J O

akis

praszau atsi
eto 18

Box 193,

Mano Susiedas P. Kazlauskas, paei
na isz Kauno Rcdybos, Rasei n u apskr., 
5 motai atgal gyveno Spring Valley;

M Valtkates ir R.
Praszau atsiszaukt ant ad-

(to 18

žino, 
sios. 
siu daigtu ant sVioto.

Viena karta užklausiau 
no kūmo: —- 
Taradaikeli, kokis žvėris 
bjauriausias? — tai jisai man 
atsake:

— Isz naminiu 
prisi laižytojas, 
tai apskelbi kas. 
mano kūmas teisybe.

O ar mažai yra. tokiu bobų 
ka laksto nog grinezios in 

nog kaiminkos pas 
, nog kūmos pas ku-

1 — turi 
o szeip

taipgi pajlcszkau 
Petkaus, 
reso.ma-

Pasakykie man 
yra

J. Kuizln,
2118 Carcy ai. S. S.

Pittsburg, Pa.
baperžengnojes 

k repszin.
Maeziau kiek skausmo kiek 

jausimi šukele jo krūtinei tas 
rogelių pirmasis duonos kąsnelis 

Tai no pasaka, svetimųjų iszpraszytas.
nežinodamas, kas 
vėl pradejap —

nevienas isz- niiszes,

isz
Su- 
be-

žvėrių tai 
o isz laukiniu 

Dievaži turi

>

DIDELIS, NAl’JAS-LIETUVOS IR 
ECrOI’OS ŽEMLAPIS — DYKAI

augės norėtu kuogreiczia isiai sakyti, 
namu iszvežti, ne vietoj —

Bet ’n,elio, kad nieku negaliu 
atsiranda tokiu, kurie ir ged: 
neturi....

savo tėvus isz 
tik nedrysta arba gėdysi.

I
)S

siminiau paklausti.
— T * ' ' '

tik penki kelmai beliko: 
namuos vaidai, ten bjtems 
vieta.

man pa-
Tai baigia jau nykti, — dq<si ?

tamstos apgaliu reikalautikur
11 ('

re tamsta dabar
net ir man ramiau ro

mano dienos neilgos,

nog
grinezia, 
kaiminka
m a

Asz Viktoras Ambrazeviczius pa- 
jicszkau mano motina Katarina, tęva 
Juozapa Ir seserį Konstancia Ambra- 
zevlczlu, paeina Isz Suvalkų Redyboa, 

Valscziauš, Bartnlku 
Issnkaliszklu

Jeigu kas žino apie juosima*

Vilkaviszkio 
gmino, Bajoru Kaimo, 
para 
lonekit prancszt, arba patys meldžiu
atsiszaukt.

Vik Ambrazovicaius,
The Berkshire Ice Co. 

Southwick, Mass.

gatis didelia
kurioje parodo

(to 18

su visokeis telegrapais ir 
sėjo nesutikimus aplinkui terp 
žmonių, kaimynu ir poru 

Liežuvis niekesnis

Visiems kurie prisius man kiek nors 
pinigu del pasiuntimo fn Lietuva arba 
padirbimo Davlcrnasties arba su ko
kiais kitais reikalais, 
vlrsz-mineta Mapa,
naujausius rubožius Lietuvos ir visos 
Europos, esu užtvirtintas per Pennsyl- 
vanijos Valstijos kaipo Privatinis Ban- 
kierius No. 159 ir po alsakanczia gva- 
rancija sudėta Valstijai, teipgi parduo
du szipkortes in visur kjir tuoin laik 
yra galima. Meldžiu raszytl agt szito

JOSEitfl (J. BOGDEN, 
Banker

W. Long Ave. & Main St. 
- -A------ .

Parsiduoda geri namai.

Mano duktė Albina NaVicklute Isz 
Liepalingio para., Drlvoniu kaimo; 
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa; Jei
gu kas Žino apie jia, meldžiu prarieszt.

(to 18

s
nuo pa

vietres, ba užimiszu moralisz- 
kai, naikina szeimyneles laime 
pertraukia ryszius moterystes 
— ryszius sutaikęs; sudaro na- 
mieje maiszate, iszguja sutiki
ma, o gaivyua nesutikima; 
džiaugsma permaino ant 
lindimo, laime ant aszaru!

Kas tai yra. liežuviai 
apkalbėjimai?

Yra tai apskelbinejimas 
timu klaidu, iszmislytu 
teisingu.
ka blogo padaro, tai
teles nevalo
idant geram vardui no kenkti 
ypatingai nevalo apskelbineti 
kalcziu sumislytu.
yra pagadyti

adresu:
John Navickas,

138 River St Plains, Pa.

visai 
atsipraszineti se- 

jam 
padėti: jaueziau, kad dali am
žinos vaiku kaltes ir asz savy-

Na tamstos bites? — at- jo neszioju.
O kuo tamsta
Asz nieko daugiau nuo

r
atšaki' jau ramiu balsu Saba-
liimas, 
dos: —
suskaitytos, o daug man nerei
kia... pragyvensiu...

— Girdėjau, 
gi? — paklausė jisai mane.

— Sirginėju... — atsakiau: 
—atvažiavau tėvynėn pasilsėt.

— Pasitaisysi czionai, po 
puszy.nelius vaikszcziodamas, 
— padrasino mane senelis: — 
szita liga tamsta miestuose ga
vai; tai nuo mokslo ir dulkiu...

, gal 
Bet 

Dvasia 
moky-

— Tai kur 
gyveni!

— Niekur.... Kaip iszvare,
krepszi užmovęs, tai pats ne
pajutau, kaip czionai atėjau.... 
Vis gausiu vietele pas koki...
kampininkeli....
nokia....

Supratau, kad negražu teip 
žmogų klausinėti, tik gurdin-

Atsiminiau, kad reikia 
jam kas duoti ir pajutau, kaip 
mano veidas visas užkaito. 
Nieko prie saves neturėjau; 
nieko negalėjau atsilygildi 
tam seneliui, kuris tiek kartu 
man mažam buvo davės pil
nus medaus korius, kuris me
duotom savo rankom nekarta 
kloste man mažam galva....

susijieszkojau iszejo isz
isz kaip už vartelių j>radejo balsu 

ten isznesziau didele duonos melstis už savo prietelius ir

; >
ir tamsta scr O

nu-

ti....

visas 
saves 

negalėjau

man arba

and A Įdomia n, 
DuBois, Pa.

an t keturi nDu geri namai 
familiju su skiepais teip-gi 
ant gyvenimo, 
jos.

stubos da nau-
Teip-gi lotas 50 x 196

Kad kuniguos būtimi ėjos 
dabar sveikas būtum.. 
Dievas nekiekvienam 
szventa duoda, kad ir 
tam.....

Taip senieliskalbėdamas 
lingavo savo žila galva, 
kui atsisveikino su manim ir

sve- 
arba 

Jeigu kas tikrai 
mano rn- 

apskelbineti,

ant kurio randasi du sztcbelei. 
locninin- 

ap-
Parsiduos pigei nes

geidžo
Jeigu

Lengva 
yra pagadyti gera varda arti- 

J mo, bet labai sunku pataisyti 
DievulisnuĮileszta szlovia.

kas dirlia kitur ir 
leisti szia aplinkiniu.
kas norėtu parandavoti stabas 
tai galėtu,
tus nes su savim daigtu nesi- 

Atsiszaukite greitai 
pas: (Mch. 23)

Mrs. Elizabeth Siihanavicz.
Middleport, Pa.

Asz Mare Abugeliene pa- 
jieszkau savo broliu Jono ir 
Motiejaus Baranaucku isž Su
valkų gub., Mariampoles pav., 
Dubravos kaimo. Panemunes 
parap.. Tegul atsiszaukia ant, 
adreso:

Mrs. Mary Abugelis.
Gilberton, Pa.

________________________________ —A----------------------------------------------------

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

vežezia.

jeigu pirktu daig- Du nauji 'veikalai. Notos del plano.
Lietuva Brangi” ir “Kas Nuramys 

Mano Szirdele” duetas
Abu veikalai su prisiuntfmo tiktai $1. 
Siuskite doleri rėglstruotam laiszke ar 
Money Orderi, stempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszlėistojas. 
315 S. West St. Shenandoah. Pa. .

44

taip varys isz namu 
va.... ir senelio akyse vėl pasi
rodė aszaros.

— Ar tamsta in savo duk
teris nesiglaudei?

— Kur man in jias
tis! Turi jos savo vyru tėvus 
dar gyvus, — tegul tik juos 
moka mylėti. Nėra tenai man 
vietos, Senas žmogus visur ne
malonus....

— Ar-gi visur?....
— Ee... Ar neatmeni tamsta 

senu žmonių pasakos?....
dino karta sūnūs žila tęva in 
rogeles ir veža isz namu, o jo 
mažas vaikutis paskui boga. 
Atveže mjszkan, iszverte seni 
povpnszimis, o rogeles szalia 
numėtė.* Ir eina nqmo.
mažas vaikas nutvėrė • ji už

luso- t •

Bot
• •

mGirdėjau,kiemo.
ikamaron;

rieke. geradarius....
4

kady
l’OPIEBOS LAISZĘAMS.

kalbėjo visas

J

1

25 gatunku popierių del laiszku ra- 
szyino tinkaneziu raszyti in Lietuva, 
su visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikintomis eilėmis dabar po kares, 
su visokiais paveikslais ir su dailioms 
kvietkoms. Parsiduoda labai pigiai, 
4 tuzinai popleru su koportoms už $1. 
Agentams duodam gera uždarbi.

Agent For Religious Goods, 
P. O. Box 73 Chicago, Ill.

Atsikėlęs 
peili ir i nejau

ko.
Nulenkė žemai

—■ Atleisk man tamsta 
nieku negaliu tamstai padėti 

iszraudes 
duodamas senoliui duonos rie-

žemai žila 
galva, kaip ir slėpdamas nuo 
manos savo veidą, padekavojo 
drebaneziu balsu ir dreban- 
cziomis rankomis paėmė duo-

i X
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Prakalbos - Dideles - Prakalbos
iVyrai moters dabar tai turėsite prakalbas, Kurios yra su
rengtos tikrai taip svarbiame reikale, k^kio da iki sziol ne
buvo. «

Visi insjtemykite gerai ir kitiem pasakykite kad szios 
nepaprastos prakalbos in vyks Seredoj 7 vai. vakare (Kovo 
3-czia diena) Boc^kausku salėj

Na-gi dabar tikrai gerai sukruskite ir padėjo visus rei
kalus in szali, ateikite būtinai seretĮos vakare in praklabas —

kurios

Nesįvelykite pradžia lygiai 7 vai.
Kvieczia Lietuvos Paskolos Komitetas.

Žinios Vietines LIETUVIU TAG DAY.

K i
i J

T >
4 .

)

*4
«

p i

SAULE %

NESITIKIMO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

*h*^***>^111—, .. . įL._-, u||- ■ .

ANT PARDAVIMO LOTAS
M* *

^♦^♦♦^♦♦•♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦•♦♦<*******t4***************************************4**<'**

Kovas — March.
— Ketverge 

rio.

I

Szv. Kazimie-

— Apgavikai ne miega. 
Sztai po pavietą pasklydo ke
li apgavikai 
arielkines tobliezaites
riu pagialba novos galima pa
daryti stikleli arielkos. Yra 
tai apgavyste, nes tobliezai
tes yra padirbtos isz eukria.is 
ir jokio aiielkinio smok ) josią 

Nesiduokite an-

ne

parduodami
su ku-

nes

Laidotuves at- 
Velionis

po

ligonini! i jo

nesiranda, 
sįgaut.

— ‘ Subatoje atsibuvo laido
tuves mirusio kAreivio Alber
to Leskevicziaus, 21 metu se
numo, kuris mirė abaze Camp 
Logan, Texas,
sibuvo privatiszkai. 
paliko tęva, keturis brolius ir 
dvi seseres gyvenanezius 
No. 624 East Market ulvezios.

— Nuo keliu dienu areopla- 
nai vela pradėjo lekioti pel
nius miestą, lėkdami isz Ne v 
Yorko in ('hieaga.

— Ashlando
mirė Kazimieras K ana rys, 34 
metu senumo. Velionis gyve
no po No. 1102 E. Market Str., 
prigulėjo prie S. L. A. paliko 
paezia ir keturis vaikus.

— Pirkite mesa ir grose- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora ,ir 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
ezeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu.
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu ezeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 
Centre St.

tautieti

305 W.
(t. f.)

LIETUVIAI TEMYKITE

aplinkiniu
<r

iki

Mahanojaus ir 
miestu lietuviai temykite jo 
jau tik keletą dienu liko 

tautiszkos 
Czionai per 

primename da

Szv. Kazimierio 
Szventes kėlimo, 
sergseziame ir 
karta kad kartais kas nors ne
pasiliktu neatsilankos in isz- 
kilmes. Tai-gi temykite! Se- 
redos vakare (Kovo 3-czia die
na) 7 vai. vakare Boczkausku 
salėje bus prakalbos,
adokatas Mastauckas Lietu
vos paskolos reikaluose, 
žanga dovanai. Jiegn kas nori 

geros kalbos

Kalbos

In-

iszgirsti tikrai 
tai ateikite!

Ketverge ryta 9 vai. Lietuv. 
parap. bažnyczioje pamaldos.

Nedelioje (Kovo 7-ta diena) 
2 valanda po pietų ir — 7:30 
vakare Boczkausku salėjo te
atras, koncertas, prakalba la
bai indomus ir naudingi pra- 
ueszimai isz Lietuvos.

* Nepraleiskite nevienas ne- 
atsilankes jeigu negalėsi va
kare, tai buk po pietų 2 vai. 
nes toji pati programa bus isz- 
pildyta du kartu.

Inžangos ženkleliai jau gau
nami dabar Choro kambarįuo-

J

se szalo Boczkausku sales ir 
pas p. Petrusevicziu E Pine St.

Isz kitu miestu
ženklelius

laiszku iri T. Fondo

nori n tie jei 
kreipkitėsgauti

kad ir
rasztininke j>-le S. Rutkauc-
kiute, W. South St. Mahanoy

Pasiskubinkite nesCity, Pa.
paskutine diena gali visiems 
nepritekti.

Rengimo Komisija.

ATSIRADO — ATSIRADO.
Gera vieta pirkti elektrlkinus stiklus.
Suczedlnsite nuo 5c. lig 15c ant ko2no
Btlklo. Pirkite pas:

H. BALL & SON,
-rtf a* ifAtAMA«t

(Mch 5

Kazimierio lietu
viu Tautos Szvento (Ketver
ge) bus kolektuojamn 
strvtu Lietuvos naudai. Malo
nėkite neatsisakyti kas kiek 
galite inmesti auka badaujan
tiems naszlaicziams ir pavar
gėliams Lietuvoje.

• T. F. Valdyba.

ant

(to 19)

AKYVAS SURASZAS APIE 
ARMOUR

CZIA CZIKAGOJE.
SKERDINY-

užmokėjo už kiaules

galvi-

iszsiun-
Ameriko;

visokiu auto-
szaltuju

me-

Praeita meta Armour skordi- 
nyczia 
$282,461,183; už galvijus $201,- 
775,516; avis $28,549,025; ver- 
szius $17,093,031.

Tame mete paskerdė
ju 11,982,342; augliu sunaudo
jo 896,825 tonu; aliejaus sunau
dojo 686,056 baczku; druskos 
14,564 tonu; cukriaus 10,387,- 
580 svaru; skerdinycziu turi 16, 
kas diena skerdžia 44,350 kiau
lių; 9,975 galviju; aviu 24,550; 
versziu 3,905.

Kas diena prikrauna 665 va
gonus su meso kuria 
ežia po visas dalis
wholesale kromu turi 400; dar
bininku 62,120;
mobiliu turi 1,350; 
vagonu turi 5,417.;

Mėsos pardavė czion Aineri- 
ke ir in užrubeži praejta meta 
už $1,308,000,000.

2\rmoro dirbtuvėje sunaudo
ję visa^f dalis gyvulio ant
sos, klijų, muzikaliszku strunu 
muilo, aliejų, piešk i nes popie- 
ros ir kitokiu dalyku kaipo ir 
visokiu vaistu kaip suprarena 
lino kurio svaras kasztuoje 
$5,000 o reike 175,000 aviu ant 
padirbimo vieno svaro ir kitu 
reikalingu vaistu ant paleng
vinimo žmoniszku ligų.

Armouro kompanije 
da isz penkių broliu 
Charles Watson,

svaras

»

Sluncziu szlrdlnga padekavono už 
tolp puikia knyga kokia yra “Tukstan- 
tls ir V įeit a. Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaųs griebiuos už knygos, 
ne rupi tnan noreiicalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta kny&a 
pakol sap neparslgabenau isz redystes 
“Sanies”. Vėlinu kožnani Jiaja pirkti 
ir skaityt! o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Mnlaiszka. Sparrows Point Md

Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 podu didumo. 
Parsiduos neperbrangei. 
siszaukite in “

At- 
Saulos” ofisą.

GYVOS KVIETKOS
> J .......   1

‘ Esamo pnsironge priutatyti visokiu 
Gyvu Kviotku del visokiu pareikalavi
mu. Fns JENNIE REFOWICH, 
129 W. Centre St.,

P«H
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
LIETUVISZKAS [ —

SAPNINYKAS
J -.1 TVV • J • Z» •. . “ 1 

Arba iszguldimas Sapnu L 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu, tiszki. 

ir mes užmokame 
nusiuntinjo kasztus. Prisiuskit 

. • JĮ

Whcrrity namai ant kampo W.

noy City, Pa.

Tiktai 75c.

75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
PRASARGA! Visus lalszkus o Ir 

piningus in iszlcistuvo “Saule” reik© 
visados siusti ant szlto adreso: W» D. 
Boczkowski-Co. Mnlianoy City, Pa.

Ncužmlrsgklto kad dabar “SAULES" 
prenumerata yra $3.00 ant visa meto 
o $1.50 ant nusės meto.

m
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t ❖

♦t*Didelis Iszpardavimas į
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.T. Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
*£ ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes *:*

i

h 
e v
t

i-

1

nd • lt

Union
National

BANK
KMAHAHOY5

V 
v 
F

Capitol Stock IIS^OOOjOO 
Surplus A Profits *180,000.00

galite pirkti už labai numažintas prekes.
Pluszinei kotai moterems, puikus materi* !♦.

Praszczauses
doleriu

aplaiko pensija lyg

stokjarada lyg

užima

suside- 
Ogden, 

Lawrence ir 
Filipo kaipo ir devynių kitu 
s va r besn i u vi rsz i n inkų.

darbininkas
uždirba nog 24 lyg 25 
ant sanvaites; geresni po 30 ir 
32 doleriu geriausi nog 35 lyg 
40 doleriu ir daugiau, o ant se
natvės 
smert.

Nog laiko kada gyvas gyvu
lis gaunasi in 
tam laikui kada pakabina me
sa szaltam magažinia, 
tiktai 40 minutu, o visas tas
darbas pereina per 45 visokės 
rankas. Kožnas darbininkas 
yra specialistu savo darbe ir 
atlieka viską be jokios kliūties 
— Armour 
for 1920.

and Co. Booklet

REIKALINGAS.

Mokantis

Darbininkas ant farrnu. Jeigu 
katram nusibodo dirbti mai
nuose ir nori pabėgti nuo dul
kiu, pailgipt savo amži ir su- 
ezedinti sveikata,
visa darba ant ukes gaus nuo 
$50 iki $75 ir pragyvenimu, ne
mokantis darba gaus pagal sa* 
vo vertybe kolei iszmoks. 
sas darbas dauginusią dirbusį 

Ukes darbas b’C 
yra kaip senovės
maszinom.

Vi-

baisetinas. 
Katras žmogus norėtu pirkti 
farma tam užsimokėtu pirma 
iszmokti farmeriaut.
szaukite ant adreso:

And. Abraczinski
K. 2

Atsi- 
(to 21)

Catawissa, Pa.

GERIAUSIA su kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lai- 
kraszlls “Saule”. Skai
tys jaja ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prletelis.
Tiktai $3.00 ant meto.

gaus Puiku Kalendorl. :: ::
W. D. BOCZKOWSKI—COMPANY

DOVANA
Pylek tam 
• •

noy City, Pa. Užimti 6 szei- 
mynomis, 2 biznavi ir 4 priva- 
____  Apie daugiaus clasiži- 
nokite ant adreso:

D. M. Graliam,
220 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
n ! r ■ '  uI I I ■ — —i M ■ ■ ■ life. 1—■ 1 I

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant imp 1 Aprllaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakaru uždaromi G valanda va
kare, Isžskirent PANEDELIAIS, li
tais vakarais kada luina atydarytas 
krimlnaliszkas ir civlliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA. 

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK, Secretary.

(Mch. 2)

(M.30

SIUNCZIANT PININGUS IN LIETUVA 
siuskite visus, nes didesne puse siuneziamu 

piningu lieka žydams.

MANO KI KSAS SU NUSIUNTIMU:
500 AUKSINU

1000 AUKSINU
000 AUKSINUo «>

$ 7.50 |
14.50 | 10,000 AUKSINU 140.00
42.50 |

5000 AUKSINU $ 70.50

20,000 AUKSINU 280.00
Piningus prisi lįskite per paežio Money Orderi ir
adresu to, kuris turi •auti piningus Lietuvojeganu piningus Lietuvoje. 
Jusu piningai bus iszsiusti be užvilkimo ir jus 
gausite kvitas nuo priimtu piningu.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

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

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimu kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvoj, 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.

s Reikalaukite vietiniuose 
pas centro sekretorių:

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tautos Fondo skyriuose arba

T

F a’

<

VYRU
LIGOS

M.

S-

J

11 <
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£ jolas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. Y
AMf At^/vvvM Su am 1 a e Virmr dAMergynoms ir ‘Mergaitėms szlebes. Visas 4

- - 1
♦a4

ttavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 
£ duotas už numažinta preke. Turime keletą $V 

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

Y gero koto tai ateikite ant szio pardavimo.
t V

t

GUINANS i
. A^A A^A A^A A^A A^A. A^A A^A a4

Sztai Koki Prieteli. Turite—? , 
Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

kada perkate namus.
Yra tai Banką kuri pagelbėta jumis atmokėti skola per 

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

Yra tai Banka kurios virsztyinkai yra juso tauticcziai ir 
V -____ _ _ A______ ______ •

y-

pažins tami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szitapining
Bankh žino kaip jumis geriausia pagelbėti.MERCHANTS BANKING TRUST €0.

MAHANOY CITY, PA.

D. M. Graham,’Prer.
J. H. Garrhban, Attorney

-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vico-Pres.
W.E. Ryokewici

P. C. Fhdioii T. G. Horn

f

I). E. Guirutn, J‘r«^s.
A. Laniscwici M. tlavjla

I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsbųrgc. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begijo

Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes
32 metus invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta.

/ vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo noezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 

, tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi minutas relke paeit in deszino nito Penn’a. stacijos.

■ I— — 111 —I If f f» f f — f f f f*
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Piningus in Lietuva
S. J. Mockaiczio Privatiszka Bunka yra tai 
vienatinis Priyatiszkas Bankierius Shenandori 
kuris yra patvivtintas per Pcnnsylvanijos Vai-
stijos Baiikini Departamentu,

M. A A — A

ir kuris siunezia
piningufc tiesog in Lietuva.

Musu atsakantis susineszimas daleldžia mums 
siusti piningus per Drafta arba Ppstal Afoney 
Order už labai pigias prekes.

Piningai siuneziame per mus negali dingti nes
esame Patvirtinti Bankieriai o ne agentai.'

Parduodamo szipkortes ir galime iszrupinti
B ’ *' 1 i < 1 * * k a * ' a ' S ’ . ’ * f Jjumis /fręikąĮingus pasportus, atsakaijc?ius ir

Su bent kokiu reikalu hreipkites pas mus o
pilnai užganedanczius.

gausite teisinga atsakima dykai.

Pi +

► .
i

S. J. MOCKA1TIS
' Lietuviszkas Bankierius. . . į:

100 E. CENTRE ST. SHENANDOAH, PA. $
&

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos roene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlua.
K T. EDWARDS. Vice.Kaa.

f

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki JO valanda isz ryto, 
1 Iki o vai popiet. C Iki 8 vakare.

— Oi O W I' «■»> — 1

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN-NAUJA VIETA 

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

2538 E. Allegheny Ave.
Į PHILADELPHIA, PA.
*. e <i ws w mwii * 4

Naujas Lietuvisžkas Graboriui 
! Kaži s Rėklaitis I 

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

įį Daktaras Juozas J. Austrą ! 
? LIETUVIS |
•p BavuMs Daktarus Kariumeneje. I 
S GYDO VISOKIAS LIGAS i 

—- iji-Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
'IK 12 lig 2 popiet. G lig 9 vakare

* Telefonas—Bell 359 R.
;į 113 E. Coal St. Shenandoah
ft

GYDO VISOKI1S LIGAS

NAUJAS 1SZRADD1AS PLAUKAMS.
Dekavoje milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o tolp-gt sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta Iszpuuluslu. atauga tankus plau
kui: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

IAR SERGATE RHEUMATIZMUP
Jciįu nerijate Rheumatlrmv o Jums jokios jjvduolčs ne gelbėjo parsitraukit UKSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAflZMO, (gerti). PržKž už bonką.................................... SI.5O
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Prčkč................................... $1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prčkč..................... $1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prčkš..............$1.50
URSUS SKILV1NIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkč....................$1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų'draugas nelaimėje. Pržkč $1.50

Mes siunčiame kožnajn ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©., 
DEP. B160 N. WELLS ST., CHICAGO, ILL,

Informacijas dykai.
Raazy-

Urs. Brundzas Cosmetics,
S t a. IV. Brooklyn. N. Y.

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Rampas Main ir Centre St. 
SHEN ANDO All, PA.
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i Ne striiikaok! Būkle urvo 
. bosas. Norelk kitom dirbt 
Iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir vajuos! 
in kraju. Apie daugiaus 
raszykite ant adrcąo: 
Nossokoffs Interuatloual 

Barber School, 
1202 Penn Avit. ritUburKlų Pil

•m

•4,’. '' į ! V

. .’Kai te?Jc-

f

/ ——— /
Sluvntua Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpytus ir kitus di

delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pr|dedamc kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina S»1.OO

J flip amui It ■ III nap emw

SkuHkl»*ntinile mm (’oru bi-ltvn. UNCLE SA^’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją įsigyju. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRU 
SU INSTRUKCIJOMIS. Sio» Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jasevartoti ir kaip ateit) jspčti.

inč liuobame laike ir su jomj nv{ 
tik save, bet ir visus kitus geriau-; 
šia nubovyti Šeimyniškuose it 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina SOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš. 

' kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY- 
2) Kabalai. O)Supnu Knygele.

St.lS
NnMjnH Rllnasa Orakulai arba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-

I 
burtų ir delnaŽInystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose * *( SiO.SO

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

(<jYKi>CII
FORTUNE 
TELLING 
CARDS 

HaoaM(1ThOIWAI© 
STANoJkftD 

HAttNti CABUCA CWk AOO.

I.

H* *4 
^■į 

U7 &
Šios Kazy ros yra geriausia tais- i

GUTEs: l)Pn»1upty .h r*tih įtikti.
Už šešias kitoniškas magiškas šlakas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

veikslSiiais.JLictuviškai sutnlsč J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 

audimo apdaruose * •. SK3.I5O

•r

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

l'J N .

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GKAIIORH’S.

PIRMUTtNIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kunua numirusiu, Paskendo 
automobilius, riginus ir vežimua< del 
laidotuvių, kriksztiulu, veseillju, pasi
važinėjimo ir ti Krausto daigius ir tt. 
520 W, Centro Si. Mftlmnny City, Pa.

’II

Jeigu kada busįte San Francisco 
tai nuslduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. 1§Į $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltafii vanduo kožnam 
ruimo. Garine sziluma.

Puse bloko nuo Maiketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco._<




