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fe 33 METAS

ISZ AMERIKOS Sugryž adgal in Rosije.

Apsivedė su poduktia ant pa
liepimo mirsztanczios pa- 

czios
Binghampton, N

penkes dienas po palaidojimui 
savo paežiu, Robertas Hayes, 
35 metu amžiaus.

Y. — In

apsivede su 
savo poduktia Mas’ Meritt. To

mi rsztan-

amžiaus, 
adgal su

kad porele

kis buvo velinimas 
ežios paezios.

Mav vra 20 metu • • 
apsivedė tris motai 
kareiviu Moorer In meta laiko 
susilaukė kudyki, o
nesutiko, aplaike persiskyri
mą. Mergina paėmė volą savo 
pravarde po tėvais ir sugryžo 
gyventi pas motina ir patėvi 
Tlayesa. Motina apsirgo ant'; 
neižgydamosios ligos ir žinojo, 
jog turės noužiigio apleist szi 
.svietą, bet daugiausia rūpino
si kas atsiliks su josios dukre
lių ir anūkėliu. Todėl melde sa
vo vyra idant po josios smert, 
apsipaeziuotu su poduktia, ka 
lasai iszpildc mirsztanczios no
rą.

Mirė du kart; bet paskutini 
karta mirė ant tikrųjų.
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Nigeris nužagejo 67 metu mo- 
tere, užkibo ant stulpo.

Tulsa, Okla. — Nežinomas 
nigeris, sužagejo C>7 metu mo
terie Holden vilioję, l’ž
žvoriszka. pasielgimu likos isz- 
Irauktas isz pavietavo 
mo ir pakabintas per 
žmonių ant artimiausio 
grafinio, stulpo, 

mvne szaudo 
pakol nepadaro

kaleji- 
mvne 
t‘(de

po tam inir-
in lavonaszus 

isz revolveriu 
isz jojo sietą.

Motore ant kurios nigeris už- 
> artimoje girioje 

rieszutus, o kada toji pradėjo 
szaukt pagialbos atkiszo in ją
ją revolveri, kerszindamas už- 
muszinm. Riksmn moteres iž- 

irdo kiti ir pribuvo in pagial-

i k lupo, rinko

įĮ da rakali, motore jin pažino 
palicije jin uždareI

Mažo laivelio ilga kelione.
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ISZ VISU SZALIU
Miestas Cork dega isz visa 

•niĮBzs
Dublinas, Irlandije. Mies-' 

tas Cork likos padegtas isz vi
su szaliu per pasikelelius. 

įsi ugnagesei isz Dublino like 
Lyg szam raszi-! 

mui sudegi* 212 
lies vakaru ugnies da neužgesi-j 

Padėjimas Irlandijoi yra 
baisus, 
kare prieszais Anglija.

I

i iszszaukti.

Vi-'
LS

IK).

Pastoris William Felter, ku-

paleis- 
apleido ana 

iszplauk- 
kur mo-

ris likos misiunstas in Siboriji 
cariszku laiku, po tam 
tas ant liuosybes. 
diena Philadelphia, 
damas vela in Rosije

b() I sze v i k u s k r i k szcz i on v- 
Kun. Fetleris yra pasi-

k v s
bes.
redias teip paezei kaip ne^ziojo

Ashville, N. C. — Penkesde- Siberijoi. Jisai ginu1
I

Jisai ginu* Latvi- 
szimts dovini metai adgal, Mrs. joi, Taisone, Kurlandijoi. 
Morta Pruett, būdama tada da 
jauna motore, lankydamasi pas 
savo gymines, staigai apsirgo 
ir po keliu dienu mirė.

Kūnas likos nugabentas ant 
kapiniu ir jau ketino jaja už
kąst, kad sztąi 2vienas isz gy
miniu patarė da karta pažiūrėt 
ant nebaszninkes; persitikrin
ta kad Morta buvo gyva. Po 

Morta pasakė, 
jaute ir girdėjo verksmą

I

ha. Vėliaus palicijo suome juo- 

kalėjimo, 
bet ne ilgai ten perbuvo, ba in
asztnonos valandas jau kibojo 
ant stulpo.

Daktarai indėj o merginai bez- 
džionkos gile; turėjo kudykio 

protą.
Chicago. — Ana diena 

dare pasekminga operacije 
daktarai Klein ir Shonk ant 19 
metu merginos Mares 

insiudami 
ile idant atvesti

pasekminga
pa-

Koli- 
jtai

45 jiedu laiveli 
ana diena

Typhoon 
in New 
kelione

atgaivinimui
J°g 
savo gyminiu bet negalėjo pa
sijudini ne kalbėti.

Ana diena Morta, kuri susi
laukė 78 metu amžiaus mirė 
ant tikrųjų pas savo sunu nog 
paraližaus. Motore buvo vedus 
du kart palikdama szeszis vai
kus.

Nauja gyduole ant iszsigydimo 
rumatizmo.

Mount Cannel, Pa. — Ana 
diena stojo priesz sudžia Ona 
Kimseliene, už sumuszima ant 
uliezios savo pažinstamaja Ma
re Mazuriencr. •’Laiko teismo 
iszsidave nepaprasta priežas- 
to del ko viena prietelka už
klupo ant kitos, be jokios prie

Pati padare isz savo turtingo 
vyro ubaga.

Valparaiso, Ind. — Teip, vy- 
ruczei, daug paizin gali isz sa
vo vyru padaryti turtingais, 
bet dydesne dalis moterių gali 
instnmti savo vyrus in gyluma 
pragaro per savo neiszmintin
gu pasielgimą ir iždavinejima 
jojo sunkaus uždarbio o ir tur
to. Panaszei atsitiko ir su Chos- 
teru Wirt, kuris kitados buvo 
prezidentu plieninios kompani
jos, aplaikydamas metines al
gos tris milijonus doleriu! 
Sziadien tasai žmogus yra pri
verstas dirbti kaipo prastas

1 l/» Y vi

geidže atsiskirt 
miszko pragaro, 
stūmė in toki varga, 
ma jojo visa turtą ant parodu 
ir augszto gyvenimo.

jog pavėlino 
“svietisz-

darbininkas ant fanuos. Dabar 
nog tojo že- 
kuris jin in- 

ižduoda-

žasties. ajszkinoKimseliene 
buk jiji sirgo rumatizmu, ne
galėdama aplaikyti palengvi
nimo nuo daktaru, nusidavė 

burtininke.
nuo daktaru 

ant rodos pas 
rp - “burtininke.” 
Toji apgavike, žinodama tam
suma “ polanderiu ” 
Rimsclienei sumuszti 
tinia y pa ta kuria patiks ta j a 
diena ant uliezios, o tokiu bil
du inmusz savo rumatizma in 
kita ypata ir pasiliks ižgydin- 
ta.

polanderiu

i

I). A.

ka protą, 
vaikszczioti.

ai plauke 
Yorka, 
8000 invliu. 
vojinga kelione ir kone 
skendo keturis kartus.

Milžinas kareivis.
Now York. — Dvdžiausiu 

mariniu kareiviu Amerike 
Reuben A. Pratt, 2!) metu 
žiaus kuris turi 6 pėdas ir 9 
colius dydžio, 
svaru. Paojna jisai isz Denver,

Turėjo del jojo pa- 
spocialiszka

szewskiutos, 
bezdžionkos g 
jaja vela prie sveikatos ir pro
to, nes mergina turi kndykisz- 

negali kalbėti ne 
Daktarai mano

jog.mergina pasveiks ir turės 
protą kaip ir kitos merginos.

Praejta meta Mare likos at
rasta skiepo josios motinos 
miesto Jolliet, 111. Mergina bu
vo baisiam padėjimo, visa sza- 
szuota ir uteliuota, o kada už
klausta josios motinos Jonie
nės Žumdekienos (motore buvo 
jsztekojus už antro vyro) kaip 
ilgai mergina
tai motina apreiszke, jog per 
17 metu jaja turėjo uždarus

),alieI’° skiepe.
p ir m il

radosi skiepe,

l
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GAMBETTO SZIRDIS SUDĖTA AUKSINTOJE DEŽEJE 
ANT ATMINTIES.

vadi namo(lanibrt to.I .eono 4t r szir-

0I n

1 i
szaiii

narnai. Nede-i

I’a^ikeleliai apszauke1

200 užmuszti per drebėjimą že
mes; 15 COO nnsililrn lv»

atbūdamas
Turėjo jisai pa- p 

ne nu-

Vl'.’l
am-

s ve rent is 287

Colorado.
sinti specialiszka dydumo 
mandiera ir ązoverikus.

Isz Kariszku LaukuJ

Lenku Žaurumai.
Kaunas, 11. II. Vakar at- 

muszom prieszo tvėrimą priesz 
Godraicziu sza-

11.

bet tape 
vėl isz- 

Dubininku-Joniszkiu 
mes prieszo

>1

" L

15,000 pasiliko b. 
pastoges.

Rymas. — Visi kaimai Tepe- 
leiiio gubernijoi Pietinioje Ala- 
banijoi, likos 
smarku drebejma žemes 
atsibuvo praieita 
Du szimtai žmonių, 
daugiau pražuvo, daug 
.n, o 15,000 pasiliko -lie pasto- 
gio. Mietelis Tepeleni likos 
v i s i sz kai sugriautas.

Slaptingas .. milaszirding^! 
žmogelis kurio nieką 

nepažinsta.
London. — Visas 

džiovina, sau smegenis kas 
galėtu būti tuom milaszirdiil
gu žmogeliu kuris dalina 
vo turtą del tuju, 
džie jojo pagialbos. 
vra

sunaikinti per 
kuris 

petnyczia. 
o gal ir 
sužeis-

Mietelis Tepeleni

D

b

miestas

arba

sa- 
kurie gei- 
Žmogelis 

vargingai pasi red las o 
ateidamas in ligonbuti
kokia mielaszirdinga. priglau
da, padeda 500 svaru ant sta
lo ir iszeina nežinant del vir- 

Palieije jojo taip
gi jieszko, bet lyg sziam lai
kui jojo pedsakio 
ne 
na.
U j vaj! — žydelei neturėjo 

pinigu turėjo atsiskirt su 
savo barzdoms.

Visai netikė
tu būdu, likos užpulti 
žydelei kupezei kurie isz Szo- 
piniezio in czionias 
Kada trūkis sustojo 

inszoko

szininku.

nesurado
jojo būvio, kur jisai yvt-

Povo Republikos
dis likos patalpyta Pautheone. kur ilsisi Iraneuziszki didvy- 

Szirdis tojo pat rijote likos indeta in auksini kielika ir 
uždaryta matalinioje dožeje.
riai.

Pralejimas kraujo už mokslą;
80 užmuszta.

Filipinai.Manila, 
tuonesdeszimts

Asz- 
Morosu likos 

užmuszta muszije 
n isz k a kuri 

pri verst i- 
salos

Ala-

šu filipi- 
konstableiije,

kilo isz priežasties 
no mokinimo vaiku ant 
Puta.

Moksliszkas agentas
jau i pribuvo pas M erosus ant 
salos Puta, tyksle 
Morosu idant ‘sitrnHuotu 
vaikus in mokslaines. 
puslaukinei nenorėjo 
apt to, per ka 
juosius norėjo 
to. Isz to kilo
vi na i>asekme. •

dkiai tapo parduoti, bernukai 
po $2.0<) o mergaites po $2.50 

valgo žoles, 
szaknis, žieves, lapus 
senu mulu, kuriu jau negalima 
parduoti. Cholera irgi siau- 
ezia.

Padėti pablogina pleszikai, 
kurie atiminejji isz gyventoju 
paskutini ju turtą.

Vyrai nuodija 
savo paezias ir patys

Iszlike žmones

prispirimo‘ 
savu 

Tiejei 
sutikti 

konstabulorije 
priv(*rst

musziai su kru-

ir mėsa

Cholera irgi

prie

ar prigirdo 
žudosi, 

Jt<ud lik jiemkeJLLuiHdi mz J>a- 
do.

Kada vena 
badauja, likusioji dalis gyvena 
turtingai, jos eksportai paste
bėt nai didėja, bet tos turtingo- 

teeziaus ne
duoda jokios pagelbos badau- 
janez^oms apygardoms. Szelpe 
juos svetimtaueziai, daugiau
sia amerikiecziai.

sios provincijos

Ch i ui jos dalis

Darbas pasiutėlio.
Risen 

įlinkas 
ne”

Vokietije. —
4 4

;i-

gaspados
Kataviea. su- Bomba rumtūiiszkam senate 

užmusze dvi ypatas.
London. — Kas tok i s numė

tė bomba in ruinuniszka sona
ta nog kurios likos užmuszti 
M. Groceanu ir buskupas Ra
dii, kitas sąnaris senato ir du 
biskupai likos mirtinai sužeis- • 
tais o daugelis maždaugiau.

Mergina būdama dvieju mo
tu senumo sirgo ant kudykinio 
paraližaus, o kada visi stengi 
mai jaja ižgydyt buvo nepa- 
sekmingi, motina nutarė pa
slėpti kudyki nog žmonių ir 

iUL per 17 metu laike jaja tamsiam 
skiepe, tokioje pat tamsybėje 
kokiam radosi 
protas.

Nelaiminga Mare turės būti 
Mass. — Po mir- auklėta kaipo mažiauses kucly- 

kis. Reikės jaja mokyt kalbėt, 
vaikszcziot, manstyt raszyt ir 

už. skolas ir skaityt.
Cleveland© gyventojai gyvena 

laimingai.
Cleveland, Ohio. — Praejta 

meta, gyventojai szio miesto 
iždą ve ant “kendžiu” 7,600,- 
000 doleriu, ant kramtimo ta
bako, paperosu ir rakamojo ta
bako $6,080,000; c i gani $3,920; 
perfumn ir kitokiu kvepalu 
$5,600,000; ajskrimo ir kitu 
atvedinaneziu gėrimu $4,600,- 
000'. Prie to nesiskaito pinigai 

teatru ir kitokiu 
pasilinksminimu. Yra tai ženk
li vos iszlaidos ant užganadimo 
žmogiszko smagumo, o kad 
tuosius pinigus, nors daleliu, 
nusiunsti in Europa, tai ne vie
nai sierateliai nuszluostytu 
aszaroles.

Nepaprastas atsitikimas.
Marinbtte, Wis?— Nuo dau

gelio metu Katre Armstrong

Teip ir padare už ka likos 
paszaukta pas vaita,.bet ruma- 
tizmas jaja neapleido. — Kvai
lai ir lengvatikiai moteriai ga
lima viską inkalbeti.

Rado $970 senam czebate.
Gardner, 

ežiai Jokūbo Haggerstrando, 
likos parduota ant licitacijos 
visas jojo turtas 
palaidojimu jojo kurni. Velio
nis nesenei pribuvo isz Finlan- 
dijos. Kada pasfatita aut lici
tacijos velionio czebatus, kokis 
tai žmogelis pirko juos už vie
na doleri. Ydant persitikryt 
ar czebatai geri, inkiszo ranka 
ir vydu 
Isztraukes, 
diržą, kuriame 
leriu bumaszkoms. Pinigus tei
singas žmogelis sugražino ir 
bus nusiuneziami del likusios

ir pajuto ten daigta. 
pamate pinigini 

radosi 970 do-

szeszi

nuszaima Lietuviu

Podvaranca.
lyj ineme batalions Lenku Pus- 
tilkius ir Šuntakius, 
Lietuviu karaeiviu 
muszti.
szalyj atmuszem
tvėrimus. Moldžiunus turi Len
kai apstatė.

Lenkai
sugautuosius, kaip tai Majoru 
Romanauska ir devvnis karei
vius. Oberleitinantai Gincze, 

ir D-ras Ben-

motiniszkas

gyventojai 
“kendžiu

Kalte ir vyro, 
savo bobai ant tokiu 
*ku raskaziu.”
Alaska nepaiso ant prohibici- 

t jos.
Tacoma, Wash.

McDonald, direktoris prohibi- 
cijos ant Washington© ir Alas- 
kos, apreiszke czionais, 
daugelis žmonių Alaskojc da 
sziadien nežino apie prohibi- 
cijos tiesas, tenais tikras rojus 
del tuju kurie netiki in prohi- 
bicije.” •

Alaskojc galcma gauti ko 
tik dnszia geidže, bet reikė tu
rėti pinigu užmokėti už visus 
smagumus; stiklelis ramybes 
kasztuojc tenais du dolerei.

Ten nesiranda jokio prohibi- 
cijos agento, o kad ir rastųsi, 
tai greitai jin praszalintii isz 
Jcelio, t - ■

( c buk

naszles, kuriai teipgi pranesz ižduoti^ ant 
apie vyro mirti. •

Kad ir paeziule kriokia per 
miega — turi jaja maityt!
Boston. —• Beda žmogau, jai

gu turi gulėti lovoje su krio- 
kiante moteria ir negali už
migti po sunkiam darbui, bet 
da dydesne beda, jaigu tau sū
dąs neduoda persiskyripia nog 
tokio kriokenčzio ,krokody- 
liaus. Charles Jones turėdamas 

t ♦

tokia moterėliu, negalėjo il
ginus dalaikyti su jaja ir ap
leido jeszkoti sau kitur rames
nio pasilsio. Už tai jojo paeziu
le apskundė ir dabar nebagas 
turi jiai mokėti po 4 dolerius 
ant sajivaites. — Ka tai ženkli
na keturi doleriai, 
'žmogus turi atsilsi naktimis.

si e rateliu i

jaigu tik

kentėjo dydcliu^ skausmus 
strenuosia, toip, jog vos galėjo 
vaikszcziot. Ana diena netikė
tinai nupuolė nog trepu ir ste
buklai! skausmas dingo tuo- 
jaus. Per puolimą smarkei su- 
simusze, bet dekavoje Dievui 
už ta j i atsitikima, kuris ja ja 
ižgyde nuo skausmo kuri ken
tėjo per daugeli mėta.

strenuosia, toip, jog vos galėjo

Oberleitinantai 
Malinczauskas 
doris vra sunkiai muczyti ir 
karaoivis Kudlinskas tapo su
gavime per 7 kulkas sužeistas.

Generalinio Sztabo 
Praneszima.

Kaunas, 11. 11. Kairoj Vili
jos upes mpsej tverė Lenkai 
musu žvalgus pas Giliu Ežerą 
ir musu vietoves ties padvo- 
ranezius. Visi tvėrimai vra at- 
muszti. Deszinoj Vilijos upes 
pusėj Drancziu szalyj buvo 
smarkiu susirėmimu ~ tarp 
prieszakiniirvaisko daliu. Pas 
Giedraiczius sutraukė prieszas 
naujas jėgas. Ežerenu (Aleks- 
androwsk) szalyj ineme Len
kai vieno szarvuoto trūkio pa- 
szelpti, Sulakus, Smolnius ir 
Turmontus.

Smarkus susirėmimai.
Kaunas, -r- N divizijos szta- 

bas pranesza: pabėgusieji! isz 
Vilniaus musu kareiviai pasa
koja, kad praėjusi pirmadieni 
Vilniaus gatvėse smarkiai bu
vo susikrovė varsziaviakai su 
želigovskininkais; szaudesi ir 
graiiatas mete.

divizijos sztabas 
pranesza, kad 
pradėjo bijoti lietuviu. Buvo 
toks atsitikimas: Ties Ru- 
dzižiski 12 lenku raiteliu (211 
Dombrovskio pulko) užpuojo 
musu 5 žvalgus. Musu karei
viai tuoj nukovė 4 arklius, kiti 
bematant 
be arkliu 
kovėsi, bet visi žuvo. Musu 5 
vyrai gryžo sveiki.

susirėmimu

1 Kitos N
lenkai labai

iszsisklaide. Like 
4 lenkai atkakliai

važiavo, 
ant sta

cijos, inszoko keli vyrai in 
persk iru vagono, kuriame žy
delei sėdėjo. V ienas isz j u isz- 

revolveri, 
užniuszimu,

Kupczėlei

kerszino 
jeigu

traukės
jevrejus 
neatiduos
prisieginojo ant ATažiesziaus,
buk pinigu ne turi, todėl ple- 
szikai nupjovė
kės ilgas barzdas, iszšzokojmt

Žydelei su-

. pinigu.

visiems pui-

stacijos.kitos 
kele dideli aj vai! bet pleszi- 
ku nesugavo.
Kūdikis gimė grabe szale mi

rusios motinos.
Berlynas. — Ant

daktaru Naukeime 
va I d i szkas < lak t a ras 
apreiszke

žiavimo
susiva-

J 
Shanch 

susirinkusiu 
atsitik i-

kuri jisai pats mate aki-

del 
daktaru nepaprasta 
ma, 
ini, tai yra kūdikio užgimimu 
grabo szale negyvos motinos. 
Tula motoro mirė priosz atė
jima ant sviet kūdikio^ kurio 
tikėjosi už dvieju dienu. Ne
žinant isz kokios priežasties 
motore mirė, kūnas mirusios 
motorėli likos užlaikytas lyg 
kitos dienos ant daktariszko 
iszth'inejimo. Tu ' szeszes 
diom\s po tam, pasirodė prie
žastis mirties moteres. Kada 
grabu atidaro, daktras rado 
gzale gulinezio lavono,

In

( naujei 
Mat,, peružgimusi kūdiki.

puvimu kūno, guzai pradėjo 
formuotis vidhriuosia kurio 
iszstume laukan gyva kūdiki 
isz motiniszkos yszcziaus; — 
— Isztikruju stebėtinas) atsi
tikimas, jog kūdikis po mir- 
eziai motinos užgymtu gyvhs 
in szeszėš dienas.

narna, 
metu suims mirė 

o jaunesne duk- 
sužoista.

(1 
Oc

Villa Alvi-
Durrenbei'gas, bando 

vo szeimyna mižudinti kirviu
uždegdamas po tam 
Szeszio likos 
nuo žaiduliu, 
teria rado mirtinai 

nuszoko nuo 
gonkeliu deganezio namo 

pavojingai 
mirė.

SU- 

aa i

Durrenbergas
su-

sižeisdamas toip 
jog po keliu valandų 
Pati ir uoszve yra sunkei 
žeistos ir randasi ligonbuteje 
.Badai Durrenbergas staigi: 
neteko proto
Milijonai kiniecziu mirszta ba

du— Parduoda vaikus fr 
skandina paezias.

Pekinas

nog<—>

štai 
gėrimo.r>

5

Tures neszioti kelnes arba ejti 
in kalėjimą.

Manila, Filipinai. — Tenai- 
tinis senatas innesze užmani- 
ma, kuris privers visus gyven- ‘ 
tojus tuju salų, idant vyrai ne- 
sziotu kelnes, kas tojo paliepi- 

neklausvs bus nubaustasik inai. — Baisiau
sias badas; kokio nebuvo per 40 ant penkių metu kalėjimo. Val-

mo

metu, vieszpatauja dabar Cld-
Badas palieezia dau

giau kaip 58,000,000 žmoiiiu te- - 
ritorijoje 700 myliu ilgio ir 350 < 
m. ploczio.

Kašdien mirszta apie 
žmonių ir padėtis dar 
pablogės žiema Tik ūmi ir di
dele viso pasaulio pagelba gali 
neprileisti prie didžiausios Chi- 
nijos istorijoje 
Reikia dvieju

n i joje

2,000 
labiau

kastastrofas. 
milijonu dol., 

kad iszgolbejus dali badaujan- 
cziu žmonių.

Bado apygarda sudaro 352 
apskrieziai Chiįi Shantung llo-

are)

nan ir Shansi distriktuose. La- 
bause kenezia Chi-li ir Honan, 
kur 40,000,000 žmonių badauja. 
14,000,000 žmonių yra arti mir
ties ir jau niekas jiems nebega
li pagelbėti.

Visoje toje szalyje 
nepavyko ir negalima 
pagerėjimo padėties iki seka
mo birželio.

>Gauta abtentiszku žinių, kad 
Hwanglo, kur gyveno 100 szei- 

tmynu ir kuris dabar visai ap- 
jlęistas mergaites, vaikai ir ku-

derlius 
tikėtis

dže pirks daug kelnių ir iždą- 
lys pusnuogiams gyventojams. 
— Kam po nogiu filipinie- 
cziams keblias, kad tenais vie- 
szpatauje dydeli karszczei. Už 
civilizacije ir apszvieta turės 
dabar paaukaut savo smagu
mus ir laisvia pusnuogiai Fili
pinai.

“MEILE”

4 4

Litą ra t u ros — mokslo visuo
menei katalikiszkas laikrasztis.

Iszeina kas menesis.
Vienas isz invairiausiu lietu- 

viszku laikraszcziu.
Meileje” talpinama daug

invairiu ir naudingu kiekvie
nam straipsniu skaitymui.

Iszeidinejo jau isztisi metai.
Iszleidžia Kunigas M. J. Ur

bonas.
Kaina metams $1.80c.
Užrubežiuos metams $2.00
Raszyk sziuorn adresu.

“Meile”
301 State Str.

DuBois, Pa.
A
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KAS GIRDĖT
Loeninikni kasikiu nesuti- 

mokesezio 
pa- 

užinesdami inn 
ir teip yra 

pragyvo 
ženklyvai aljiigo. Apie 

g(*ra: 
susirinkimo

ko ant pakelinio 
anglekasiams pagal juju 
iviknla vhtnu.s 
glekasiams, buk 
gerai apmokami, o 
nimas 
taji dalyku anglekasiai 
apsvarstys ant 
kokis ketina atsibūti szia sau- 
vaitia.

Prezidentas 
tanko S. A. Smith 

Trust Co.,

Czi kūginio 
isz Xor 

apreiszke 
si

imt n r 
\ irsziniul 

]>roeenta už

1
them
jog pagal sutarti padaryta
kitom" l>ankom> likos

knrRapprsik(*le injoniėritUy
m......... Florida, in 1’aradonu

ir Europa
Tampa, 
Kali foru i a, arba 
kitas vietas pkrszcziuosia ty- 

To'ji jeruzoli-k uju mariu. ••

KUR BŪNA?
■ X ■■. ■» ’..V . '! . /V ' ’ ' ' 'r

Į_______ ~ X . _ Į________

Paieszko savo dėdžių Motin- 
reiviams. Mes jnu žinome, kad ju ir Jurgi Bardu paeinu isz

Del kę Lietuvei kariauje su 
Lenkais?

Bloga lenku ka-Kaunas.

niiszka liovra ir iii tėnais įkartais net alkani.
jie blogai aprengti, apauti ir Vilniaus Red.

Zinofna, ir 
j mums karas—no juokai, ir mes

Prohibicijos agentai darode, r 
buk visi tonikai ant prigolbeji- 
ino auginio plauku 
jokios pasekmes, 
jere taji tohika 
Ja neiižteminta idant kam isz- 
augtn plaukai 
Stebuklingas tai tonikas!

skevrbs kaip uteles. iĮ - -----, --
nemaža kcnczianie. Bet mes ži
nome, del ko kariaujame:

bankom? 
ta i<zmoketi savo 
kams dešimta 
darbiu kaipo Kalėda dovana 

dvidoszimt:
Virszininkai bau 

k u priguli prie geriausiu a p 
darbininku, 

smegenimis.

o del paeziuotu 
procentu.

mokamu darbininku, kuri) 
dirbu smegenimis. Bet k it 
darbininkai dirbanti smegeni 
mis, kaip redaktoriai, prie lo
jo sztamo darbjninku nepri 
guli, ne profesorei imivvrsitetu. 
Dreiverei, fabriko darbininką 
ir kiti tam panaszus aplaikys 
paikos dovanas ant Kalėdų, ha 
tivjei vergszai ka uždirbdavo 
po szimta doleriu ant sauvai 
tęs. negah'jo >au "kaliko už 
czedvt ant ateiti)

Istorije Szventa - Seno ir Naujo Instatimobrolis 
pirmiau 

veno Shenandoah dar 
kur jisai buna.
gub. Bahru kaimo, 
\ii51sczuaus,
kau Vinco Margevicziaus 

a d gal

Mano pus 
Margeviczins,

J uozns1 
g y -. 

U(‘žitie 
Isz Suvalkų

Veisėju 
Teip-gi pajiesz 

ku- 
gyveno

*v r*

♦
I

■p,

j b*-

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui

Traku Ujezdo. 
Jeigu kaspino apie juos, malo
nėkit praneszt. * *

M. Burda,
1083 24th. Sti,

-■A--.4 -

Asz Joana Cuisinione pąjesz- 
kau savo sunaus Juozu (/ųisinip 
pedidelio ūgio, geltonu plau
ku, 30 metu amžiaus, 

girdėjau kad jisai

x 4

ris 12 metu
Amsterdam' o priesz tai She
nandoah. rreipgi
ir Motiejaus Margevicziaus 2 
ni(‘tai migai gyveno I41 Salle, 

po tam iszvažiavo in Phi- 
Teg ui jie visi at-

,__ , : mes
giname savtoženfoy norime tu- 
__ _ ___ ___ _ ______ ^’ie- 
kas neturj .teises mums jos at- 

kaip niekas neturi teises 
atimti lenkams Varszuva. Tie
sa, dabar Vilniuje maža lietu
viu bot jug tukstanezini lietu
viu iszbego isz \ ilniaus priesz 
lenkams ateinant. Be to, jeigu 
ir isztikruju miešti' maža Imlu 
lietuviu, tai vistiek Vilnius pu
si lieka 
buvo, isz senu laiku.

ni' t u rojo j ro| j savo' šišftttnė Vilu i u, X 
nes žmones į 

galonais, bet

ant liežuvio!

asek u racijosPraeita meta
Kompanijos ant gyvaseziu isz- 
nokejo kas diena po milijoną 
loleriu suszelpino del likusiu 

giminiu, arba isz viso iszmoke-
Liet iivos sost i’ie, kaip 

Dar visai 
Varszuvo<s 

gyventoju buvo žydai, rusai ir
Jeigu gi ta dangu- 

ir labai žymi, panore- 
ru- 

kitos
lenkai

io po mirczei ypatų $391,917,- Į nesenai dauguma 
475.17.

Pagal metini raportu augsz 
*z i ausi o valdiszko daktaro Ire- 
am(o» lai suvirszum 4*100 ka- 
eiviu neteko rankos arba ko- 

karei, 06 neteko
abieju akiu, o 644 neteko

akies. Ant kožno tukstan- 
amerikoniszku

nubiunsRi iii Krancije, 
kos nusiiinsta in ligonbuezius,
>eptyni ant kožno tukstanezio 
mirė nuo sužeidimu.

ioa švietimu
v įe

Detroit, Mich.
____ Ir

pajieszkau

greitos
.szuektQS,
W._ Visginiu. Kaip jis mane, pa
liko gyvenau
rin svarbu ręikala, jeigu kas 
žino apie ji, meldžiu prauoszt, 

Miss Jotine (knisius
Bok 56if Clinton Jnd.
(t. 101)

Arniadolej. Tu- 
svarbu ręikala,

y

III.,
Iad(‘lphia. 
siszukea ant adreso.

Ant. Margevicz, 
329 E. (/enter St

Shenandoah, Pa.

nos 
ežio k arei vi u

1 10 li

vokiecziai.
nia, nors

|tu prijungti Varszuva prie 
su, vokiecziu 
valstybes, tai žinoma 
niekados nesutiktu su tuo. Tai
gi ir mes negalime sutikti, kad 
musu sostine priklausytu kam 
kitam, o m* Lietuvai. Taigi mes 
žinome,

ar prie

del ko kariaujame. 
Lenku gi kareiviai apgauli ir 
kariauja del svetimiijn. I )aiig

I

Paieszkau
mano dede, ir pusbroliai Motie
jų Rudaitis ir .Jurgis Povilai-

Jeigu kas žino apie juos
praszau praneszt, busiu dėkin
gas.

tis.

Endriu Klimą

Clemons Povilaitis,
- 3 Bok 83 
Belleville, 111.

it R.

Paieszko 
Gadbmskaftes

Paieszko Vincenta Kundra- 
tavieziu isz Lazdijų para., Je- 
suniaukos Kaimo. Turiu svar
bu reikalu, meldžiu atsiszaukt.

John Pokas,
Centurv W. Va.Bok 41

Asz Stanislovas Rupszis pa- 
joszkau savo pus brolio Krano 
Gervulio isz Kauno gub. Szau- 
liu pav. 
metai a d gal

Szventupiu kaimo. 8 
gyveno Pittston, 

Pa. po tam iszvažiavo in IIlino
jaus steita ir gyveno

t
. Preke knygos 35c. 

Viskupas Motiejus Volonczauskas.
lyg Paskutinio Sūdo. 

Purasze
***r C*

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA. /j

miest e 
Royalton. Jis pats ar kas kitas . 
praszau duoti

t-’.

įCo.Xi.e

Knygos Didumas 6% per 9%. 
150 Paveikslu.

sosers Zosės 
ir pus-į*i‘seres 

Oleses Gudniczikos,
,gyveno Somersvilie,
■rr<'lszin Apskr. ’ Meldžiu 
szaiikt ant ardreso.

Bronius Ga.dilauskas
Coal Center, Pa.

savo i man atsakima 
nes turiu labai svarbu reikalo. I 
(Dec. 17)

Stasis Rupszis
390 Van Dyke Ave., 

Haledon,

lenku tai gerai suprato ir gri-l
Ižo Lenkijon. Du jmlkai poz.mi I
I • • • • I •

pirmiau
Mass, isz 

atsi- 1
Jonas D. Roekefelleris 

ant 
ne žino kiek

sauvaites !kadronai raiteliu isz IJisziszkin 1 Bok 82 
adgal paaukavo ant milaszjr- ir Radunes teip pat pasitįauki* 
dingu tykslu milžiniszka sumajisz fronto. Juos, tiesa, niigin-

Viedniu garbingas 63> milijonus

."kaliko

Viedniszki 
daug 

pm ^••jimn.
pribuvo in 

daktarai. I
/<,el io>.i a

apra^zineja 
vikozka

la'kra-zrzia: 
npio bolsze 

Joenei

kuri.-
I

tingiausias žmogus 
kuris badai pah 
jisai turi turto. dvi

tur-,niecziu jau 
svieto, j Varenos namo.

negalėjo užstoti kelio.

pasit ranki* isz p<» į
Niekas jiems Paterson,’ X. J.

I Du es- Tilksta ntisNakfci
rii"i"zka> daktaru". Kuri." pu
šku! i n i Uosiu, /'^‘Tio'ia t'Uiivui- 
tese rado huda iszbegimo 
Mo."k v o.".
na i s
vargt*.

pergy ven< lama." 
kelis metu?

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

i iena, brolio su nuPaieszko fgivo 
vyria ilsioji vadovy- Antanu, Kazimiera ir Kleopu,

e t j .1 * «

doleriu, lyg sziam jklavo, bet vj

milijonus
mirusis

laikui jau iždavi 
arba 12.7

475 milijonus|ho parsiuntė 

Carnegie.

juos namo, kad pirmiau gyveno 
. i kareiviu, bar nežinau kur.langiau nesukeltu likusiųjų

Per Daugelyje fronto vietų isztisos szaukt. 
te -Į paaukavima tuju 'milijonu ant lenku kuopos ir pulkai parėjo 

didžinii.'iam i milaszirdingu tykslu

isz kaip

aplaike
... ’ 1 .

t’/.mokėjo jisai pen-j >au gera vardu, nes per tai pri
kiš rublius ant aplaikimo bol-

. . • , • t •

r*

Chicago, da- 
Meldžiu atsi-

NUGA-H. Mikntaitis,
208 Arthur St., 
Zanesville, Ohio.

ežiu —kraujui.

' "idejo daug prie 
nog j žmonijos ir palen 

kuri po tam mz- 
tai austrijo-

A praszine-! gus

persiskyrimoszovikjszko
savo paezos.
tekėjo už kokio
kiszko padono.
ja ji>ai daug apie

o
turtingesnius

anszviet imo 
gvinimo daug 

kentejiniu milijonams žmonių. 
Gerai duoti, jaigu žmo- 

isz tuszczio uz- 
Salamonas ne-

turi bet. k k

tenai!ini • bono nei pats 
ypatingai apie bu-• pripylė”.padejma 

vu."ius turtingesnius žmonos t 
Di<t(*<m* dalis tuju žmonių tu-' 
ri džiova i>z priežasties 
tekliaus.
ims ubagu, terp kuriu 
pažinti daug
lu. daug moterių isz augsztes-} 
nio luomo, kitados 
bet sziadien vaikszczioje 
sos ir skamuiluosią.

KitadO" turtingos 
dabar 

duodamos 
la franciiziszkos ir angliszkosl 

fa lui k ant u i
ir kromu tiktai ant savo užlai-j‘‘lHe 

Kiti vela.

neisz- i 
vra pil-j 

galimai 
buvusiu geiiero--

I Ivežios

t nrt ingos,. 
ba-,

pripylė”.

Isz Lietuvos

randasi 
miest uosiu.

kalbos, del vaiku

vyriausiai lenku 
Zeligows- 
in Vilnių,

4 «

uu-
Vidu-

Tie

Paieszko savo dėdžių Kazi- 
ir Antanu Bereikti isz 

Szuklin Kaim6, priesz kare gy
veno Chicago, 
kur. Jeigu kas žino apie jiuos 
ma 1 o n e k i t. pra?nosz t.

Marijum}* JMsiikiene,

iniera

dabar nežinau

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel- 

Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu įietvarka, indigestija. dispep 
sija, konstIpacija, galvos skaudėjimas, 
Inkstu Ilga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudcjitrpi. užszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne- 
ppprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaista. Duoda gera 
apetitą, padidina svarumu, nuo ju mic- 

i^gamn garai, ^padaro kai nauja asz- 
NUGA-TONE sustiprina visasIIS Kent Lane, { 

V\|ilkes - Barre, Pa.
. -v ir ~ ■

Paieszko saw tetos Elzbie
tos Mielam ienos pilei na isz 
Marijampolės apakti,

menj.
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tuksianczial 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirj)k szi skelbimą, paimk in aplieka, 
gauk bonku NUGA- TONE r jei visai 
.nebusi užganėdintas, sugražink bal
ance apietkoriul ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptlekoj, prisiusk mums 
$J.0() ir gauk pilnai gvarantuojama vai

namo.
Kai lenku valdžios delegaci

ja drauge su lietuviu delegaci
ja nustatinėjo Suvalkuose de
markacijos linija ir pasirasze 
taikos sutarti su Lietuva, tuo 
paežiu laiku
vadovybių paliepus 
kio divizijos trauke 
neva sukilusios. Tuo paežiu lai 
ku Gardine lenku valdžios 
rodymais kūrėsi nauja
rities Lietuvos Valdžia, 
ponai sziadien veikia, kaip tei
sėti Vilniaus ir Gardino žemiu 
atstovai. Ar turi jie kokios 
nors tam teises.' Jokios. Visas 
tas Zeligowskio žygis yra su
galvotas lenku ponu drauge su 

i musu dvarininkais, l’ž musu
Ilenku kareiviu krauja jie nori 

ingyti nauju žemiu, kad galėtu 
dar geriau atsiganyti. Tuo 
tikslu ėjo lenku legionai in

t

tos MiclamienosVilniaus piliecziu vargai.
Vilniaus miesto valdyba už- 

le.p) sandeliam didžiausius 
kuriuos sumokėti 

reikalauja per 24 valandas. Vi
su plesziami ir niekur nerasda
mi teisybes Vilnimis apylinkių 
.xxliecziai ypacz laukia lietu
viu. labai

■ : ' musu karinome 
esanti daug gerinu 
inegu lenku. Vilniuje praeitoje 
[savaitėje upas 
i'jo kalbos apie evakuoti*.

(tojo sandeliam 
I mokesnius.

y pa tos. 
ma/.csniosia ’ 

moks

ne yra teip 
savo I
>zmo

kimo, 
lamingi, nes atyduoda 
paskutine.^ drapanas 
toli duonos.

Dabar, kada pabėgo i<z to 
sios žeiniszkos jieklos,
si pargabent savo paezia ir gy 
vent i <1 rauge.

už

stpjige- ‘

f

Iglaukos.
para., po levais 'vadinosi Juo-

Teguf atsiszaukia ahtrr J

ypacz 
gerai atsiliepdami 

ne, kuri 
sudrausta,

atsiganyti.ge r m u
<‘j<>

ir Gudija, o dabar in
Su lenku kareiviais

ziuke. 
adreso.

Ant. Zabliackas, 
Eden Crest Cranston, 

Elmwood St a.
Providence R. 1.

stą, už siuntinei primokama.
DRUGGISTS; You can get Nuga-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St, Chicago. ‘ Absolutely guarauted. 
Retail Oflce $1.00 Tiktai S 2.00

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszcjo isz. spaudos nauja 

knyga "Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szakuis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ię kaip varto
jami, Šu lotiniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekojo. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir ręccp- 

Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukailis.

704 Puslapiu.
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Griebė ųž masznos ir pa kilo augsztin.

M gr i jonu o A nd r u k i a v i cz i e u e 
isz Jeznos para, paieszko savo 
vaiku Aleksandros . Sįoponai-pablogo. Mieste 

. Vis
’laukia pagalbos’ isZ'Varszuvos 

kad lenku 
leidžiant i 

arti prie Viltimis, 
j kad velitiu urnai ja apsiautus, 
j Lenkai tikina kad Vilnius Pi R 
i.sudskio esąs laiduotas ir kad

i ir tikina
i kariuomene 
lietuvius

i

žmones, 
tvezia

prie

I lousto- j . . . ... . 2

“ “ I ----- -- __ T,

ui1t"vėdiHI'<>'kū-il,u.i?ia P/'K»lbos kiek tik

Būgai ."ekretoriu 
ima ap."kaitima, tai Snv. Val- 
stijei iždą ve

iždnve 24 bilijonus 
milijonu doleriu.

nes bilijonai li- 
kuriuos nie- 

nežino tiktai
\\ **1L juk žmones ."iidejo bili
jonu.". o kam žinot 
dingo!

ros 
szimt." 
tai ne vi."kas, 
ko." ižduoti apie
k a>

I ‘ome 
graudina"! ir lieje 
jam nepsisekor 
Anierikomi", jog

savo

l’ k raina 
Liet uva.
grįžta Lietuvon szimtai lenku 
dvarininku, kurie nori gelbėti 

dvarus, nes musu valdžia
nutarė smnažįnti ju "dvarus, 
kad aprūpinus žeme vietos gy
ventojus. Tie ponai nieko ne
turėtu priesz tai, kad žutu kuo 
daugiausia neturtingųjų žmo
nių,
bo musu tėvai 
ponai laiko savo paakinti 

kariauti jie visaipir de-
Bet

valdžia.

kur jieje

Brisbonas

j reikia.
ligowskio

Paliepimas szaukti ne
sumanyta seimą, 

ktiip kalbama Vilniuje, atėjės 
isz Varsznv.os, Plebcscito len
kai nenori, nes tuomet reikėtų 
Zeligowski ištrenkti. Vienas 
lenku pulkas ėjo per Vilnių mi
mo, tai vra 
mindamas daina

iii Vavszuva dai- 
priesz dvari-

labai ..>
i 4aszaras ba 

jiertik rint 
geriausia 

veisle žmonių po pasanle, tai 
o seniausia

jĮninkus. Isz Szvenczionin lapkr.
atėjo 8 kuopos nauju' 

maisztininku. ”
d.

norii.icziu žemes, kuria dir- 
jr protėviai, o 

sa-

tis, Kazys Siviekis ir Juozą Ge
ležiumi., vieihis ^yvčnd' New 
York, kiti Brdoklym Jeigu kas, 
žino apie juos ’teg^rP- praneszii 
gnt adreso; ; ? r

Vaclovas Joniką,
29 C. St.

4.
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Detroit, Mich. 15t Hudson Aye.—j.--- į.—--------------------------------------- 1----------------------------- 1- Rochester, N. Y.
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Jieviešiems
šmeižia IJetuvos valdžia ir nie

kad ji eina 
• ir vo-

I

kad lietuviai kanki
na Vilniuje lenkus ir 1.1.

luoja sakydami, 
drauge su bolszevikais 

kieeziais, 1__  _______

KVITU Knygele Draugystėms del 
is/,mokėjimo pinigu ligonla- 
ma

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasieriaus uog sudėtu pinigu ant

VYRU
LIGQS

o f & Xv \ r ■ -
Daktarai) KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktarai)
LT^rrr_,_ ' - . , .

32 inotp^i^valrlas Jigas vyru ir motoru, todėl Jas nuodug-
1___  _ T ..... ~ ", ž,'
vyru, spuogus, niežėjimus. Ilgas tinimo,

llszkui, por laiškųjį asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusiuz-
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.

NedolięjnJs 1^1,2 vai. popiet,
Dr. KOLĘR, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

W lįt Į|,*l —I *

■..............

PittshurgO,' mokinosi Vurszavoje, studijavo begije 

nia! pąžjnsta. Gydo ųž&lnnodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimps, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinaneziaš nuo neczystumo kraujo. Atslszauklto ypa-

X4

50c.

judeiszka, o seniausia szlekta 
tai jeruzolimiszka szlekta vei
sles Levi. — 'Turtingi Ameri
konai kas kart daugiau szali- 
na."i nog tos sinirdunezios 
szlektos ir sutvėrė privatiszkas 
draugijos milijonierių Atlan1- 
tic City, O kada toji negeis
tina szlekta ir ten insiskver- 
bo, Amerikoniški milijonie
riai persikėlė in Newport kur 

tiktai tas gali su 
jeis draugauti ir gyventi terp

I A* v i. -

nutarta, jog

juju, kuris galėtu sau pasta
tyti paloceli.
rodami pinigu ir iu tenajs in- 
siskvėrhe ir dabai? Newportas 
buna apleidžiamrfs per mili

Bet Žydui tu-

Lenku aeroplanas. Lapkr.
13 (1. in Kauna vėl buvo atskri
dęs lenku aeroplanas, bet su
tiktas musu aeroplanu ir ap- 
szaudytas kulkosvaidžiais, nu
skrido in Kaiszedorius: kadan
gi ir ten ji sutiko kulkosvai
džiu ugnimi, tai pasuko in 
Auksztudvuri ir sugrižo in Vil
nių. H ,

Žudymai Vilniuje. Kaip pra- 
nesza, Želigo\vskio. kaiTuonie- 
ne 
mus.
sužeistu.

padariusi Vj|niuje žudy- 
i ir 200 

miesto ir 
yventojai apL 

j verezia 
imti, jo iszlcistųs.. pinigus.

Yra 30 nužudytu 
Vilniaus 

prienūcscziu 
pleszti. i

- L 
Zeligowskis

susirinkimu \
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
, . MAHANOY CITY. PA.

‘ *■ >■ '

MYLĖTOJAMS.MUZIKOS

H

M ■

50c.

Ka tik Iszcjo isz spaudos *nauji voi 
kalai. Gaidos su, žodžeis del piano:
1, Lietuva Brangti t
2. Kas Nuramys man S^irdole.

Pas 'Darže)! Trys Metgoies.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mtfirts Miegoti*
6. Sudiev Gimtine. *’
7. Kap man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli,
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkolis.

Pręke po 50c. nž Idekyiena.

f,x
4*

Siuskite piningus registruotam laiszke 
or per Money Orderi, stempu nepriimu

J. Ą ŽEMAITIS, Iszlolstojas,
»Į* 8. *'«M % St>WP<lo»hį I>

G I
' L

* t'1"! *' * ’■ ’'*i, ■' *. t/ / c*

Lietuvos Pręjkybt

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

J MARIJAMPOLĖJ 
i n VIRBALYJE
1 kuogieieKiuu.sia iszmoka pinigus pasiustus per savo

i •. i e

os ir ,
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas

A
i t

i

4

'<11

f

AGENTŪRA NEVVABKE 
dek pinigus L. P. P. Bankam

. Ifol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

7 nuosz, padėjus 2 metams,
5 nupsz. padėjus 1 metams.

’f 4 ' d ' r > <a • ■« * m •« • .jr3 nuosž. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie

• i i id**1 'i i *rv ii * ii , •susidojijrm banke duoda Banko agentūros vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

'» f .
.U,i ■ .v ’■i* . M*® r *■/ M) |

f 1 r Yf| f C M į

* 4'i ' i

n

(P. 511). r
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike is?siunteme daugybe saitu milžirpsaku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga' prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susipta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. 1 Juos greita parsįduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o. knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite: 

iQi J L? *' '1 1 k

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO. r i MAHANOY CITY, PA *1
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Na, žiūrėk vaikuti, kad prie 
žmonių, nereikėtų tau sarma
tos daryti, — pasakė tėvas, 
imdamas drauge su savimi in 
darba szesziolikos metu duk
terį.

Kas nėra girdėjos raudojan- 
czio balso szarmanankosl Kas 
nėra sustojęs ir pažiūrėjęs in 
sukanti rankini, fleni ir szale 
jo (Jaipuojanczia jo dukteri, 
pavogta, arba pirkta 
Iszpradžiu tas balsas 
ausi, norisi greicziaii to negir
dėt i ir miegūstas iszmeti per 
langą varini... Nusikratęs gir
di ta baisa toliau ir toliau, ir 
kada jis pasidaro vos girdžia- 
mu, tada kaŽ-kas 
reples in krutinę 
pradeda spausti 
kuo ilgiau klausaisi, 
biau dairosi kokiu tai nepap

jauto tartum 
ta tik ka szarmankos dūdos

tėvas

jo dukterį 
vaiku, 
erzina

V

Į

I

į

I
B

i

'I
11
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Uęgalį susilyginti, Q ka# turi, 
tas ir duoda, 
ta sidabrini; žinai juk 
jis yra?

Matai, tas ponas, nors tu ir 
, vis po 

bėdos jau

tas ir duoda, Žiūrėk in szi- , 
keno

kas diena dainuotum 
sidabrini duoda; 
nėra.

Tokios J r tam 
kalbos eidavo tarpe jiedvieju 
kas vakaru; kas vakara buvo 
nusiskundimai 
jai, tepgi ir tėvui 
doma. Kad ne tas 
nis pinigas gal nžsimirsztu, bet

{panaszio:}

u(ir pagal iauN 
dėjosi in 

sidabri-

kasdiena rasdamas sidabri
nis nedavę }>ono< ęžmirszti.)

Nesijuto tęva#, nesijuto 
Lucija, o gal nesijuto ir geras 
ponas, kaip jie kasdiena pra
dėjo malyties, ir jeigu kuria 
diena nesimato tai kaip viena 
teip ir antra puse jautėsi lyg 
kuo prasikaltusioinis, lyg jom 
ko trukiu.

— Ęet gi tas 
mylėtojas muzikes ir dainos 

gali iszrekti, ir tame balse at- —

rastai baisiu.

Garbinantis tavo balsa

Ateiti in kampa parko?.. 
Ka jis man pasakys?

Invairios mintis kaip jum 
bangos, vienu po kitai Jiejąsi 
mažoje Luęijos galyuteje.

Žingeidumas taukiai ir tvir-
• t « '■< ‘ *

laikrodis. Senis suskaite vie
nuolika. Nuleido galva ir dar

tęvas,

suleidžia 
ir pamažu 

szirdi. Ir 
kuo la-

jauti nelaime, vargu ir badu...
Sztai po nuobodaus ir erzi- 

nanezio, nudėvėto ir skaudaus 
“Persiskyrimo 
szrūbeli ;ir 
“kazoku”,
greitas, bet tuoj, tuoj 
kris tas

ponas tai

karta tarė

labiau užsimąstė. Juodi ir grą
žęs, paveiksimi slinko vienas po 
kitan), ir jis įsmeigęs akis in 
vieną vieta skąitę jęps.

atrodęs tarpduryje 
cziausia buįlarnųvęikią. Kad ne tas. 
ta .s ž i nge i durnas bu tu pa rod ž i u - 
si tėvui laiszka ir pinigus, bu
tu paklaususi jo patarimo, bet 
karta žingeidumas pergalėjo, 
prasidėjo tragedija ir ji turi 
jau sayo atskirtas mintis, savo 
atskartas paslaptis, savo, atski
ra gyvenimą; szirdis ir meile 
liko atskirtos nuo tėvo. Urvo 
ant penktu lubu^ kur jie gyve- 
n<y isziveno pasidarė du gyveni
mai, isz vieno sulieto pasidali
nimo vargais, pasidaro du ir 
kiekvienas jau turėjo savo ru- 
pesezius.

— Gal nusikratysiu nuo tos 
parkeiktos gatves! — pamisli- 
no Lucija ir su taja kategorisz-

akis in

Pęrtraukę tas jo svajones pa- 
s policijan-

— Ęį seni! Ęik in miesto 
lavonbuti! Senis pakelę akis ir 
lyg sunuszes lyg tu žodžiu ne-
dagirde# užklauso:

— Ęur?M. Kas?.,. Kodėl?...
— Neklausinėk, bęt eik! 

paliepiancziu balsu, kokį abel- 
nai policija vartoja, szuktelejo 
policijantas, — tavo 
inke,” 
rusi!

Policijantas iszęjo.
Kaip kokis gyvas szoszelis, 

kaip koki gy va mara, arba bai-

“ giesmių - 
ten guli, rodos nusidu-

I

TARADAIKA.

t

I

Brolyczei ant svieto ne kas, 
Jaigu vyras buna asilas;

Jaigu savo bobos nesuvaldo.
Tegul toki vyra žaibaą su

skaldo.
Ten kur vienam mieste Oha

jyje, 
Vyras savo boba praganė,

DELBI PLEBESCITO LIE
TUVOS RYTUOSE.

visuose tos Sąjungos nuspren
dimuose. Pagaliaus prie szios

;i I

1
I

Tautu Sąjungos iki sziol nepru 
klauso musu kaimynes valsty- 

,bes,
■iri

Kąi-kuriuose lietuviu laik- 
raszcziuose jau patilpo žinių, 
buk Lietuvos Valdžia yra su
tikusi ant primesto Lietuviams 
pleebscito kaip Vilniuje, taip 
ir visame Vilniaus apskiityjc. 
Isz tos priežasties Jau raszomi 
straipsniai, kuriuose apgailes
taujama Liętjuvos Valdžios po
litika (Sandara No/44.’“ 
testuokime ir ginkimės;.

Tuo tarpu isz paskelbia oli- 
ęialiai žinių yra vien tik teži
noma, jog Lietuvos Vablžia 
yra pareiszkusi Tautu Sąjun
gai, kad jeigu jau kalbeli apie 
privedima Lietuvos Rytuose 
plebescito, tai reikia nutarti, 
kad toksai plebescitas turus 
būti padarytas ir in pietus nuo 
Curzono-Polko linijos tose vie
tose, kur lietuviu bus pakelta 
pretenzija, tolinus kad in ry
tus nuo szios linijos negali bu t i 
plebescito toj Lietuvos Rytu 
dalyje, kuri yra in sziaure nuo 
demarkacijos linijos, ant ku
rios buvo sutiko patįs lenkai 
Spalio 7 U iena, 
Markine - Varėna - Bastūnai - 
Slobodka, atsisakydami nuo 
visos teritorijos in sziaure nuo 
szios linijos, o tuomet ir nuo 
Vilniaus ir jo apskriezio ir pa
galinus jog delei plebescito 
pravedimo reikalinga, kad Lie
tuva butu de jure pripažinta, 
kaipo nepriklausoma valsty
be.

Tokios tat buvo Lietuvos 
Valdžios pastatytos sąlygos. 
Iki tos sąlygos nebus iszpildy- 
tos, negali būti kalbos apie 
plebescita. Negalima klausyti 
gyventoju, ar jie nori prigulė
ti prie Lenkijos, kuri yra visu 
valstybių pripažinta, kaipo ne
priklausoma ir priimta in Tau- 

, ar prie Lietuvos, 
laikinoji Valdžia yra 
nes toksai

Pro-

kaip Rusiją, Vokietija, 
Latvija, kuriu balsai kaipo mu
su kaimynu turėtu būti irgi 
svarbus.

Tokius tat naujus klausi
mus prisieina iszryszti, jaigu 
jau norima kalbėti- apie Tautu 
Sąjungos nusprendimo pildy
mą. Savaime suprantoma, jog •Y. « A « A « • •

lt■
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^eligowskio kariuomene pir
miausia tur but isz Lietuvos 
iszkraugtyta, o tuo tarpu dar 
ąziundieu ji tebesedi Vilniuje 
ir Tautu Sąjungos kariuomene, 
jau žadėjusi nuvykti Vilniun, 
dar ikisziol tebelaukia, kuomet 
Lietuviu kariuomene galutinai 
iszvys isz Vilniaus ta užsiliku
si Vinių jo “lenku poną”.

Tokiu budu iki plebescito 
dar tolimas galas ir sziandien 
prisieina atkreipti visa atyda 
in tinkama Lietuvos reikalu 
nuszvietima, in agaitacija tarp 
paežiu Lietuvos Rytu gyven
toju. Reikia varyti darbas ne 
tik szioj Lietuvos pusėj, kame 
nėra lenku, bet ir anoj pusėj,

rillji

*

nr'

,1"
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Nek Pittsburgia užtiko, 
Bet josios nepaliko.

Inkiszo in dželn, 
Ba niekas neda.ve belą. 
Jaigu nulėpausis vyras,

dykle su nuleista galva, su
lenktas slinko gatvėmis senas 
muzikantas linkui npe.sto la- 
vonbuezio.

Nieko jis dabar nematė, nie
ko negirdejo, nieko nejauto, ėjo 
nesamas sunkiu pragyventu 
keliu prie dar sunkesnio kelio 
ateities ir ga,lo.

Inslinkp per pirmas duris, 
praėjo ilga karidorui ir pasu
kęs po desziniaj sutiko sarga,

— Atejąil....
paskui manes! ir nuvede jin 
lavonbuti n.

Ėjo senis, bet jam rodosi, 
kad tai bpvo jau paskutini 

in ta visa ir žingsniai jo gyvenime.,
Margas, atidaro (Juris layon- 

buezio ir inleido seni.
Ant stalo gulėjo brangi Lu

cija.
Gražios jos akis buvo už

merktos, veidas vaszkiniai gel

4'Tai jau szirdeles niekas, 
Priesz ženybak tegul gera 

rimbą intaiso, 
O'tankei kaili pataiso, 
Ba kaip tiktai apsileis,

ka minęzia užmigo.
Ir isztiesu nuo to« užburtos 

mv]i dienos prasidėjo kitas gyveni-
• ’ 9 i j v i

nusiszipsojus
Lucija.

— Tcip
— sumurmėjo tėvas, 
liau in ta klausima sziuo žy
giu nesigilino.

Nors paprastai ir yra sako-

matyt JIS
bet to- mas ant penktu lubu.

Pradžioje kas tris vakarus, 
vėliau kas du vakaru, ant galo 
kas vakara, kad ne su tokiu 

. reikalu Lucija 
iszeidavo isz namu, ko pirmiau 

, Pareidavo suner- 
vuota, pikta, pareidavo links
ma, dainuodama ir apsikabinu
si bueziuodavo tęva.

Žiurėjo senis
nors jo akis buvo gyvos bet ne
galėjo suprasti tos miglos, ku- I 
ri nedavė aiszkiai matyti, to vi
so, ka matydavo pirmiau.

— Lucija, ar tu nieko nuo 
manos neslepi? — nuleidęs 
gala, ruszcziai užklauso tėvas, tonas, o ant kairiojo szono juo*

— Ne tėvai, tiktai tikiu,

9

sz. m., būtentsvais pasuka 
szannanka cipSna 

t iesa 
rodos 

ant gal-
susi rintes 

priglaudimo, šu
to, kas praėjo ir

♦ I

Taktas,
& 4

juoja

tapo padaryta

kazokas” 
ves ir isz skausmo 
į I įiraszys 
grąžinimą 
varingo.

Ir visos tos szarmankos de- 
.. Turbut jos iszrade- 

jas savo dejavimus supylė in 
tuos szmotelius medžio isz ku
rio antgalo
szarmankos dūda.

Taip jis pasakė iszeidamas. 
Gaila jam buvo sarmata da
ryti, nes ji buvo vienatiniu jo 
džiaugsmu. Suprato senis, 
kad nelabai paranku yra eiti 
in buri rinkti skaitikus, klau
sant iszjuokimu.s pažemina
mus nuo miesto žiopliu, kurie 
tankiai dare ta del savo užsi- 
ganedinimo, žinodami, kad ta 
mergaite ju burįje

.jau tas

tylės ir 
nieko nepasakys, jeigu tik jos 
skruostai geltoniu priims rau- 
svesne spalva.

Nors jai atsibodo
viskas, bet ji nesitraukė nuo 
tėvo, vien dėlto, 
kaip jis ja myli.

Juk ji dainuoja jau su tėvo 
szarmanka nuo szesziu metu 
amžiaus ir galėjo, rodos, apsk

kad žinojo,

mane kasprasti su tuo, bet 
dedasi aplink.

Mate panas 
važinejanezias karietose, 
tomobiliuose, lankanezias kas 
diena operas, szimtus neszio- 
janezias ant saves, ranku ir 
galvos, žibanezias ir kvepian- 
czias isz tolo. O ji? Ji 
pnsbase, braidyti po purvinas 
gatves, ir sustojus prie būrio 
girtu ir isztvirkusiu vaikezu, 
dainuoti sena daina, 

atkiszus bubneli 
laukti, kol pasitycziojes 
inmesuvarini. Ir kasdiena kož> 
na viena diena 
pats.....

Vakarais darosi atskaita.
—< Ar neskauda 

gerkle? Gal persiszaldei; szia
dien szinrpus oras...

— Ne man viskas turi Im
ti gerai....

— Ka-gi mes kita veiksi
me?! — suraukęs veidą ir isz- 
pletes ranka, kareziai suszu- 
ko tėvas.

Lucije uždengė 
veidą ir pusbalsiai tarė:

-—• Nelm |i|<zejimo.... Alktį 
braidyti po purvą ir dainuoti.

— Asz senas, o tave bijau 
paleisti viena in 
dar mano akys jieužj^merke.

Bet tas kasdieninis malda
vimas teip jau atbodo, 
žmogus gyvas 
linsti.

skrybėliuotas 
au-

turi

in ju buri
eit pati

kas

vienas ir tas

Lucija,

rankomis

svietą kol

kad
gali in žeme

Lucija, szia-— Palauk, 
dien man rodosi neprasta die
na, variniu biskis yra....

— Tęvui nesunku sukti 
rata, bet man po buri landyti 
oi, kaip atbosta.

— Ka dabar veiksime, bile 
teisingai, —- ir tuos
tares papylė ant stalo keloli- 
ka variniu ir viena sidabrini.

Yra kitaip gyvęnancziu.
— Su tureziais,

žodžius

vaikuti

ma, kad senas žmogus — ly- Įai su kitokiu 
gus vaikui, bet tas nevisada 1 
pilnai atsako klausimui. Kar- nebūdavo.
gus vaikui, bet tas nevisada

tais gyvenimo 
szirdios jausmai, 
spėjo g 
tuoja visai 
merkta akis daug 
mato...

Žinai ka Lucija, — palin
gavęs galva tarė senis, — ne
beeisime mes daugjjau dai
nuoti pas to gerojo pono lan
gai

patyrimas ir 
kokius siL 

yvenimas supilti, dik- 
ka kita ir pri

dengiau

mes

— Tai kodėl t! — nuste
busi užklausė Lucija.

— Gyvenome mes tiek lai
ko be jo sidabrinio, pragyve
nome pragyvensime ir toliau.

— Bet-gi kas diena sida- 
— nenorėdamabrinis, — nenorėdama su

prasti, o gal ir nesuprasdama 
užprotestavo mergaite.

— Kam mums to jo duos- 
numo, užteks mažu variniu.

Ir isz tiesu, kėlės 
pas gerojo pono langa jie ne
dainavo, bot karta netikėtai 
pasisukę in ta gatve, uždai
navo ir po gerojo pono langu.

Ponas ^anailgai i 
gi u lange nesirodo tik po ge- 

iszkiszo savo 
i pamaGziusįįl 

kuri Lucije atkiszo jam bub- 
neli. z

Tuo žygiu inmete ponas ne 
tik sidabrini, bet drauge ir ko
ki tai, dailiai sudėta popierga
li, virszui kurio stambiom rai
dėm buvo pažymėta, 
nerodvk!”

Lucija paėmusi sidabrini ir 
perskaieziusi virszminetus žod
žius, raszcziuka greit inkiszo 
in anti.

Nebegalejo daugiau dainuo
ti, nerūpėjo anai rinkimas va
riniu, tik su plakanczia szirdu- 
te lauke vakaro, kad parėjus 
namo pamatyti laiszko turini.

Atėjo laukiama valanda, 
kuomet tėvas pradėjo saldžiai 
knarkti ir szviesos žemutiniuo
se languose pradėjo gesti.

Lucija dar karta apsižvalgu- 
si, su plakanczia szirdžia ati
darė laiszkeli. Akis insismeigo 
in marguojanezias raides, o pa
mėlusios lupos patylom sznip- 
ždejo:

— Ka jis ežia raszo?..
Užsižibino panaszia. in 

ko aki” 
šiai ka ji pamate, tai buvo pri
segtas kampe laiszko, popieri
nis pinigas. Paketo akis in 
aukszta, giliai atsiduso ir dre- 
banezia. ranka atsegė pinigą. 
Laike jin rankoje, o galvoje su
kosi, griuvo kažip-kas ir buda- 
vojosi naujos, mintis, szvietp 
saule ir juodos audros debesis 
žere žaibais in visas puses.

Nuleidę akis ir skaitom 
“Dangiszkoji giesmininke!

ra valandai i 
Ifinksma veidai

dienas

Gerai! Eik

Boba kaip ubago botagas pa- 
. sileis!

Apie viena triksa da žinau, 
Koki Pittsburgia girdėjau, 

Ba dą ant tolinus pasilaikysiu 
Kitu kartu užsakus ižszauksiu.

atsisakydami

kad, kada nors busime laimiu 
gaiš!

— Tu, gali būti laiminga, o 
man jau.... po visam....

Toks gyvenimas tęsęsi gana 
ilgai. Lucija kas vakara iszei- 
davo, pareidavo tankiai gana
vėlai, o tėvas tylėjo vis dar ti- • . ~ W •• « •••

davo didele kruvina žaizda.
Rankoje turėjo tvirtai su

spaudusi maža sidabrini pini
gą.

Skaitykite laikraszti “Saule”

kedamas, kad Lucija, kuria jis 
taip myli, negali turėti priesz 
ji jokiu paslapcziu, o jeigu isz- 
eina tai taip tur būti, taip rei
kia.

Bet sztai Lucija užvieszpa- 
tavo melancholija. Visai nieko 
nekalbėjo, nieko nevalgė, akis

Pirmutine Lietuviaxka
BANKA

A * #

Bostone ant vienu krikszti- 
nn buvo gana alaus, 

Buvo ir inpnszaines gardaus 
Gaspadoris nepavidejo, 
Ba. bankieteli turėjo.

Su nirbiru net laistėsi, 
Rodos sodomije darosi, 

Ant. pagalios susivaidino, 
Ir kumaa kūmai nosi pagadino 

Bet ir kumui už tai gerai už
mokėjo, 

Kaktoje biauria skylia turėjo.
Net saidvakai neižsįstovejo, 
Per ka. miestas blede turęjo.

Gerai darote vyruezei, 
Kad musztis, tai musztis 

druezei.
Jaigu su kuom muszti neturi, 

Tai saidvaka pleszti gali;
O jaigu viena ir nubelsi, 

Tai vis Lietuviu varda pakelsi.
Kaip kartuves nupelnysi, | 
Už kaklo ant ju užkibsi.

• # ♦

kame sėdi Želigowskis. Toksai 
agitacijos darbas ypacz svar
bus Lenku okupuotoj Lietuvo
je. Lenkai pasigire, jog asigna
vo yra sziam agitacijos darbui 
dvideszimts milijonu savo len- 
kiszku markiu. Tam darbui rei
kia paaukuoti kiek ir Ameri
kos lietuviu doleriu.

Atvykęs Amerikos isz pat 
Vilniaus d-ras D. Aleseika yra 
suteikęs linksmu žinių, būtent 
kad parsikelus Lietuvos Val
džiai Vilniun, dar, priesz atei-

*

sziuo žy- jps pajuodo ir indubo, veidas 
dar labiau pagelto.

— Kas tau, dukrele?
-r Taip.... nieko.... — tai 

buvo visas atsakymas.
Vakare sėdėjo senis vienas 

giliai užsimąstęs. Sunki, nema
toma ranka spaude jam kruti
nę.

t i niekam

Ka? 
uviL 

szviesa. Visupirmiau-

— Kas Lucijui t.... Kas Lu
cijui?... sznibždejo sau vienas.

Jau visai sutemo. Ant gat
vių judėjimas nutilo, szviesos 
languose pradėjo gesti, o Lu- 
cijos dar nebuvo.

— Kur ji sziandien taip il
gai nepareina?.... , <

Žaveji tu mane sa vo dan- 
giszku balsu ir dėlto siuneziu 
tau maža dovana. Priimk ja 
brangioji! Nepamirszk rytoj 
vakare ateiti tik ne prie lango, 
bet in sziaurini kampa, parko 
kur asz tavęs lauksiu. Pakalbę;

t

.« į. •■'tMr. 'nV vf
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Apaczioje. pradėjo muszti

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Pri|ma piningus, del 
saugaus perlaikymo, telpgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus C menesiu. lėždirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuor 
jautiems in TBvyne. Banką esantį 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departąmepto 
su kuria atliekant reikalus n£rą 

, jokios baimes. Mąstykite ant 
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma: 

t I

Joseph G. Bogden, 
j Ranker & Alderman.

P. B. Llc. 159.!

Cor. W. Long. Avę. & S. Main St.
DuBois, Pa.

t <•'

KAREIVIO MALDA!
I ■■■ ■■!<■* I I ■
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Vieszpatie Dieve, aukszeziausias vadovai, 
Tavo vaikeliams mum# žodi leisk tarti: 
Aukos, paskirtosios szventajai kovai, 
Szii’di sukruvinta turi vadavai, * 
Rūpesti viena, leisk szirdi atverti,

: Žodi leisk tarti!
Viską mes mOteme: ramiaja būti,
Mei'le szeimyną — brangiausia gnsztele, 
Gęlmeiszvysime jęigu reiks &iti....
Dieve! prarandame gal mieląją būti! 
Bet nesiguodžiam, surinksime galia,

Keliom, iszbale

f * •

Filadelfijoi ana diena bjau- 
rei atsitiko, 

Viena vaikina nelaime užtiko, 
Ir tai gulinti lovoje, 

Atsirado keturi pailemonai 
stuboje.

Be jokio parduno in lakupa 
nugabeno, 

Kur per visa, naktele dejavo, 
Ant rytojaus 40 doleriu užsi

mokėjo, 
Bet ir linksmybia turėjo, 

Sųdžę. szliubii davė, 
O pankui veseile padaro, 

Isz pradžios niekas nepribuvo,
Ba karezemos atydarytos bu

vo.
Bet kada likosi uždarytos 
Pribuvo vyrai ir

nepraszytosv

t

9 

merginos

Mislino, kad gaus atsigerti, 
Ir pinigo neužmoketi. 

Vienas su alaus baczkute, 
In kupra kitam mete, 

Tai ir sziadien sveikatos ne 
turi, 
szaukia 

Dievuli.
Palicmonai pribuvo,

Strėnų nepakelia

;• Vieno dalyko negalim iszkensti 
Vieno dalyko negalim tylėti
Laisva Tėvynė vėl gal' prarasti!
Viską, vai, viską tau troksztam paszvensti!
Teikis tik, Tevę, jos pasigailėti!

♦ i

Jijnmns. brangioji, pugijnde, angino, 
J i mus jaut riuusęi globojo, mylėjo į 
Grožio ir į džiaugsn^o tiek suteikė gryno t 
Vargas, pavojus dnbar. jei, i|žtyino,

Reikę grynojo

Teikis, mums padėti!;

Ui mus jautriuusęi globojo, mylėjo;

•r* TT *i < • T ’ > r

Szirdįs mums plyszta, beklausant jos dyję
'• ' z * ' ■'

Reikia, oj, ręike gynėjo — gabumo!
Mes silpnajiegiai^ bet troksztame vęiktį!

*’ ’ ■ ’l 1

Meldžam tik Tęva, ąugszcsjiausia galiuna,
> ’

[ ••

k Nesigailesim ne turto, ne kūno!

• Teikis Tėvynė# nelaime pąbfiigti,

l't ' ’ I * : . ’ X ’

• . > •

, I I > ‘
' 4! ' * ' ♦ * * ' » ' < . 1 'l .

/

Saules suteikti!
4H v,-> t' 0

tu Sąjungą 
kurios 
Kaune, nes toksai pyktausi
mas lengvai gali būti iszkreip- 
tas ir gyventoju 
sziaip, 
prie nepriklausomos Lenkijos 
ar vėl grižti prie senosios Ru
sijos, prie bolszeviku arba prie 
vokiecziu, Atsakymas ant 
sziaip pastatyto klausimo gali 
iszeiti tik ant Lenkijos 
dos.

Todėl jaigu norima, kad kur 
, reikia 

kad visos valsiy-

suprastas
ar jie nori prigulėti

Atsakymasd*

na u-

nors butu plebescitas 
pirmiausia,
bes, kurios yra Tautu Sąjun
goj, pripažintu de jure Lietu
va, kaipo nepriklausoma vals
tybe. Toksai pripažinimas rei
kia turėti ir isz Suvienytu 
Valstijų Valdžios, kuri nors 
oficialiai prie Tautu Sąjungos 
nepriguli, bet daug

sint Želigowskiui, Vilniuje in- 
vykos isz visos Rytu Lietuvos 
Valstieczin suvažiavimas, ku
riame dalyvavę, valstiecziai 
isz tolymu nuo Vilniaus kaimu 
ir kurie nors ir yra pamirsze 
lietuviu kalba, bet tvirtai yra 
pasiryžę ginti Lietuvos valsty
bes reikalu. Sutvirtinimui ju 
valstybinio nusistatymo reika
linga leisti laikrasztis, skleisti 
invairus atsiszaukimai, siunsti 
agitatoriai, 
skleisti Lenku
Lietuvoj reikalinga leszu ir tai 
tuoj, neatideliuojant, nes jau 
lenkai agituoja ir net gyrėsi 
turia tani tikslui pinigu. Lie
tuviai negali pasilikti su savo 
darbu užpakalyje ir todėl d-ro 
Alseikos darbas tur but pla- 

a a a V • H..

Tokiai agitacijai 
okupuoto jo j

1

nusveria

ežiai paremiamas. Jis Tonka 
aukas, kad sukėlus paežiu Vil
niaus apskriezio valstiecziu su
sipratimą, kad sutvirtinus ju 
nusimanymo, jog jie privalo 
dėtis ne su lenku dvarininkais, 
bet su Lietuvos liaudimi, kuri 
stoja ir už ju paežiu reikalus. 
Lietuvos Informacijų Biuras.

/

■4'

Tada Veselkos pabaiga, buvo,
Dieve duok laiminga gyye-

» nima,
O tuom tegul bus gana!

KURSUI IWHOLIS
Tai ącrlauslu proga daug 

. I

Greituole nusiuntimo pinigu
• auksinu, in Lietuva nusiusti. 

" Greitume nusiuntimo pinigu 
H nieks su manim negal lenk- 
į tynjuoti; visiems pinigu siun

tėjams pristatau kvitas su 
| pmaszais priėmėju pinigu.

Lalvakorczhi agentūra in 
liepoju, Hambuiga iy visur. 

Pasai kelionei in Ltetyvą. 
Padarymas Lietuvjszku do- 

I, kymontu.
Pinigus siuskite per paczto 

L Money Order. Raškydami 
pridėkite 2c stamps ij\ visada 
ajlrosavokito sziteip:

F.MIK0LAJNI8,
[ 68 Undąon Avė.,
L Brooklyn, N. Y.

t,

r

L ;t • ,y u/-/ «, *
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MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

t Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke.

! Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Cb. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway New York

.4
♦

i

i

CANARD L1NIJE
■ • >' ■ M rf1 . t • • 1 ■ • '■ |» " " , |

[j Didelis laivas AQUITANIA 
k iszplauks 25 January.

— IN CHERBOURG —
F ■ W

L Tiesogus kelias in -
Hamburgą ir Liepoju

• Treczios Klasos Szipkorte 
IN HAMBURGĄ . . $125.00

■ IN LIBPOJU . , $145,00 F Pridedant •« War Tax
—-..y---- 1

Kreipkite* i« artisl***! Cąaard Lialjoi Agontą
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Žinios Vietines
pripuola

Eslu po

Parduodu laivakortes

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

O
Didele kaucija sudėta Valstijos • 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kurs*,
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

UNION 
i NATIONAL]

BANK 
M4HAN0Y J 
L CITY

CMltol Stock 8125,00048
Sarplu A Profits 8440JMM0

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu- Procentą prl- 

•dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jns turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryte lig S vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasleriua.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. 8AKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

i DAKTARAS W. BURKE
; LIETUVIS
418 W. Market St. Pottsville

Su rišo m s ligoms priima, nuo 
▼Blandos Iki 10 valanda ha ryto* 
1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

4

SAULE *
Girardville, Pa. —

— Szia sanvaite 
czvertis meto. Pasninkas Sere- 
doi, Petnvczioi ir Subatoi. 

r a

— Temvkite vyrai! J. Stan- 
keviezius turi dideli pigu spe- 

visokiu 
darbiniu

c i a 1 i szk a pa r t lav ima 
szvontadieniniu 
apsiavimiK

ir
Todėl jeigu rei

kalaujate. kokiu czeveryku tai
rn

dar turite gera 
už maža preke, 
isz progos. •4 

• >

proga pirkti 
Naudokitės 

05 W. Center St-. 
(D. 14)

“Art Shop’e. 
dovanu 
Teipgi

szeiminos. 
kvietku 

Jennie Refowicz,

Pirkite kalėdų dovanas 
Rasite visokiu 

del visos 
gausite gyvu 

del Kalėdų.
129 W. Centre St. (t. f.)

— Pas ziegorninka J. Stan- 
geriausia 

pirkti visokiu dovanu 
ledu.
dabriniu 
moterems ir vaikams, 

kaipo (ai
špilkų, lenciugeliu, iri. t. Teiįl

apsi a v imu

ko v i ežiu, gausite 
ant ka- 

Visokiu auksiniu ir si
la i k rod e 1 i u v v ra m s

niu daigiu

y 

A ūksi- 
žiedu,

gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pas jin suezedinsi- 
te pinigo, 
riams duosiu puiku 
r i u.

Visiems kostume- 
kalendo- 

305 W. Centre St. (t.f.

Isz Lietuviszku kaimelo

SHENANDOAH, PA.

Kun. Pautienius sužeistas.

ryta

pulda-

puolė. Daktarai 
padare 

nuvežti,

Naujas Llctuvlszkas Graborlus J 
KAZIS RĖKLAITIS. < 

516 W. Spruce Si. Mahanoy City Si

— Praeita ketverge 
kada Kun. S. Pautienius, pra- 
baszczius czionaitines lietu- 
viszkos bažnyczios, eidamas in 
bažnyczia ant misziu paslydo 
ant apszalusiu trepu,
mas sunkei ant deszinio szono 
iszlauždamas ranka prie peties, 
yra nukentėjas nuo susiinuszi- 
mo kada
Scanlon ir Berkheiser 
egzaminu ir nutarė 
kun. Pautienių in Ashlando li- 
gonbuti, po operacijai likos at
vežtas namon.

(lai lest is a penu 
pijonus, 
kada dagirdo 
kun. 
“Saules 
Pautienius greitai 

i i r vela sugryžtu 
mon.

• visus para- 
ir pažinstaihus, kada 

apie 
Pautieniaus.

’ J

nelaimc 
Redvste 

geidžia idant kun.
pasveiktu 

sveikas na-

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Darusis Daktaras Kartumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet 

Telefonas—Bell 859 K.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberiu szdpas.
Uniojs prekes tiktai. Pra- JLL 
i»zom. Teipgi iszmoklname LVVX 
vyrus Ir merginas balbe-
rlauti. Neužmirszklte nu- 

i maro. Netoli Union. R. R.
stacijos. »’

N. Kossokoffs, 
1202 Peno Avė. Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

c

MYSLES.

ir choras

Buvusia 
vargoninkas p. St. Daunaras 
sugryžo volu pas muš ir apėmė 
dinsta, nes pavapije 
buvo užgunadyti isz p. Dalina-,
ros nenuilstanezio darbszavimo 
del garbes Dievo ir tautiszku 
veikalu. Vienatine tėatraliszka 
kuopele mokinasi nauju veika
lėliu ir lankysis po neknrias 
kolonijos palinksmyt žmonis 
savo perstatiniais, nes praej- 
tus metus tuvejo'dydeli pasise
kimu loszimuosia. Dabar po va
dovyste p. Daunaros atgijo tea- 
traliszka kuopele ir yinsis prie 
naujo darbo. — Diiilioš Mylė
tojas.

Dailios Mylc-

Lawrence, Mass. — Oras gra
žus bet po truputi pradeda bū
ti szaltesnis oras. Darbai’su
mažėjo, nekurie fabrikai dirba 
po 4 dienas. Turime czion dvi 
bažnvteles: Rimo kataliku ir 
“nezaležnu, 
reti kanuodaugiansia 
jonu. Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, terp kuriu randasi vi
sokiu pažiūru žinoniu. 
ric da nežino per katras duris 
ejti in bažnyczia, 

Turime 
kurios turi po 

szimta, du ir tris sąnariu. Teip
gi randasi ir moterių drangu- 
ve- — La.urentiszkis.

J y

Lietuviu

ne m viena, 
draugystes,

Rimo
’ abi stengėsi tu- 

parapL

Nakti

tai ne e j na 
ir kėlės 

turi

Springfield, Ill. — Darbai 
ejna gerai, augliu kasi klos dir
ba gerai, kožna diena, katras 
supranta gerai savo darbu, tai 
darba aplaiko lengvai, bet in 
fabrikus sunku gauti. Mieste
lis yra nedydelis bet gražus. 
Lietuviu yra gana dytlelis 
skaitlius. Praejta sanvaitia S. 
L. R. K. 171 kuopa turėjo susi
rinkimą, ant kurio pribuvo p. 
p. Jonas Guistas ir Jurgis 
Viszniauckas isz Detroito, 
kalbėdami apie dabartini pa
dėjimą Lietuvos 
del musu broliu 15 doleriu au
kų, trumpai atejteje surinks da 
daugiau. Springfieldieczei pra
dėjo atjaust del S(ivo nukentė
jusiu broliu nelaimingoje 
vyneje.

K 
K

isz

ir surinkta

Te-

Pranoszame del 
nios, buk musu tautietis Kazi- 

[mieras Kalėda, 337 W. Mount 
Vernon uli., pirko pora arkliu, 
kuriuos naudos del pasamdi- 
mu. Kam

VISU Zl-

I

ant
szermenu, arba

i

reikė briezkos
kriksztinu ar
parvežimo augliu, perkrausii-
parvežimo

|mo ir 1.1.
lankyti pas savo tautieti.

anglių, perkrausti- 
nepamirszkite atsi-

Naujas Buczeris. 
daugeli uDel

Simas Soroka,
pažinstamas 

atidarė nauja 
buezerne ir groseriu sztora po 

.Jisai su-No. 310 W. Coal St.
pirko visokio naujo tavoro, o 

iniesa visada gera ir szvieža
I

visada gera
Siuva visokius siutus lr'paigabenta isz Alllentown. To-

nauja biznio-overkotus pagal nau- del atlankykite 
jausia mada. Turu viso- Hu, busite visame užganedin-
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
Iszprosina vyru ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

t i. 1
kiti ant mėsos:
rei po 24c. Pork czaps 30c. Vir
ta hame 55c. Kaniūkai po 12c. 
Frankfort balonukes 28c. Gal
vi ena 20c. Stoikas po 35c.

Czia paduoda keletą pre-J • V • 11szvieži szolde-

Frackville, Pa. -
Muslevskis, 25 metu

GEORGES’
* Namu darbo ‘ice Cream’as

Galima gauti sziuos vietuose: 
No. 317 W. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St.

. No. 728 E. Pine St.

9f
Wagner kuri

J u ozas 
senumo, 

nog kokio tai laiko draugavo 
su Mrs. Anna 
yra persiskyrus su savo vyru.
Ana diena atėjo in narna Bat- 
dorfu kur Ona gyveno su savo 
sesere, bet likos per Batdorfa 
iszstumtas laukan, 
apsvaigintas, kada Juozas ra
dosi ant ulyezios szove in Bat
dorfa, pataikindamas jam in 

A [lisle ve k is maty
li ryto

nes buvo

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” del viso
kiu pareikalavimu. “Brickkiu pareikalavimu. *1
Ice Cream’as“ po SOc kvorta, 
$2.80 už goreziu.

*' HARRY GEORGES 
M pAnfs»r N L

krutinę.
damas, jog jojo auka 
paleido pats sau szuvi in szo-

Abudu randasi Ashlan
do ligonbufi, kur randasi pa
vojingam padėjimo. *

— Ana diena miesto pacztas 
likns nerkelta in kita viof.n.

na.

Mahanov Citv. Fa.

t

o niekad joje neguli? — Upe.
JaigU tavo

12 coliu ilgio, kuom jisai buti^?
— Pėda.

* Del ko Irlandije yra pa-
— Ba tu

ri savije korka (miestas Cork) 
Kuom skyrėsi

reivis nog
— Kareivis stoję priesz 

o motere
da ant veido.

. Kas tai yra, ka turi lova
K nosis turėtu

naszi in bouka vyno?

deri

geras ka- 
patogios moteres? 

“pau- 
“ de-4 4 pauderi

Mftl

Motere Panaktiniu.

*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA
Laidoja kunus numirusiu

HM I

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75p. ir mes užmokame

Pasamdo
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga

mtoinobiiiuH, riginuH ir vežimui doi per paczta. Adresavokitei 
ialdotuvlu, krlksztlniu, veseiliju, panl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalytus ir tt 
520 W. Centre Si. Mulmnov City. P»

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

CUN ARD LINE
$1 .00

Laivas “Saxonia6 (14,300 tonu) January 18

tas

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanczlos istorijos ir pasakos
yra pulkuą skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus pade- 

istorijas ir pasakas ir tureisto
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net Isz 937 puslapiu.

Puiki ilga užimanti istorija istorija 
apie Jnnaszn Korczakn ir l’atoga 
Karvedžliite. 262 puslapiu.
Istorija apleSzaklnaH,* hodoras žydas. 
Puikus apraszymafl isz XVIJtl amžio. 
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Vaidelota 
apisaka isz pirmutines kpuses ,$7,imt-
meczio, iszimta isz Lietuviszku užlie
ki). Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pas 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vloszkello Duobes.

Maurus

Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Sūnus Malkians.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyta malda Varg
užio. 
Puiki pasaka apieFrancuziszka
Oukte Akmenorinus.
Istorija apie Klaru, dora mergaite.
įstoji ja apie NUsprenstasis. isz Mas- 
koliszko. z
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko pashiptl.
Puiki istorija apie Slerata.Pulki istorija apie Slerntn.

Mos tikrai gvarąntinam kad visos tos 
istorijos ir pasaltos Jumis labai patiks, 
A -1 — J j.. .. 1 .. 1 . . .. 1- 1 i - t • I * • • ■ .

kad norite 15 f 
keliu dienu p-auhite per paczta,

D. BQCZKOWSKT-CO.

todėl prisiuskite doleri ir sakykyte 
istorijų už ta doleri o už

W. D. BQCZKOWSKT-CO.
MAHArtpY CITY, PA.

Gera Dovana Jusu Vaidams
Už maža pinigą galite duoti jusu vaikams dovana 
kuri pripras jusu vaikus prie taupinimo.

Kaimelis Burg, kuris randa
si juodoje girrioje Vokietijoj, 

motere, kuri 
panaktinio“.

I 
I i
I 

s

§

i

Sėklas Taupinimo Papratimo
■ —

Duokite kiekvienam vaikui viena szera musu PRE
FERRED STOCK’D kurie gali būti įszmokami me- 
nesineis mokėjimais.
varduose. Užmokėkite už viena ay du menesius po
tam TEGUL PATĮS ATMOKA.
Mokeszcziai yra labai žemos—tik $5 ant menesio, 
(17c. ant dienos). Tokiu budu pripras . prie 
czedinimo. •

Tegul szerai buna vaiku

Pennsylvania Power & Light Co.
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus, 

Fill this out NOW; mail it TO-DAY

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG 
k laša in Eidkuniis per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)

pildo
Pa-

Randasi 
dinsta 
veikslas parodo jaja apvaiksz- 
cziojent nakties laike kainui su 
savo isztikimn szuniti.

I

< 4

O 
t)

Justi mieste ar apelinkeje randasi agentas.

KAM KENTETI?
Raumatizmo, neuralgijos ir Vaumcnų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

Ja PAIN-EXPELIER 4-
\'Hizbažonkll8 užreg. 8. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų. •

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
M f • % w Iii*YaizbiižcnklĮ.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas, 901 ir 903 
E. Centre St. Mahanoy City, 

Atnesza $1200 in metus. 
Parsiduoda isz priežasties kad 
locnininkas apleidžia bizni. Ge
ras investmentas. Atsiszau- 
kite aut virsz paduoto adreso.

(D. 21)

Pa.

ef—............. .................................................

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono įmonių Ui 
pulkus plaukus, o tclp-gl sulaikė puo 
Urna plauku labai trumpam laike, Ir 
vieta iszpuoluaiu, atauga tankus plau 
kai: G Varant?. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
Raszy 

Drs. Urundzas (Cosmetics, 
St*. W. Brooklyn. K. I

l’RASARGAl Visus laiszkus o ir 
piningus in Iszlelstuvo “Saule” rolka 
visados siusti ant szfto adreso: W. 1). 
Boczkowskl«Co. Mahanoy City. 1‘a.

V>

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

i.

Pasitlnkam žmonis ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ:— '
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Bartaszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszinaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. PaleidŽlaro pasažierlus 
Ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi In musu virsz-mlnėta agentūra su reikalais, vaigo Ir nęlaimes 
nodatirs niekados. Tautieczial brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvicczlam visus kreipkitės In musu agentūra per lalszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžlniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefoną^: Spring 0537.

Buckwaiter

A

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., M
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa. 1
I enclose $..................... in [full - part ] payment for..................... shares
your Preferred Stodk at $93 and dividend per share. Please make out 
certificate in name of *

shares

; NAME

ADDRESS

and foreward to me

Address r

4

I
§

1 Signed i

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktu ir Viena**

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“ kuria man prl- 
siuntet, norint asz prisiuneziau už- j 
mokesti už ta puikia knyga, bet vie-, 
nok aplaiklau kaipo dovana, už tai

kavone kuria praszom nuo inanes pri- 5 
imti. Tol puikioj knygoj talpinasi j 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny-1 
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
tinedamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaiksžcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos ppikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras* skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka mąn 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime sziamo 
gyvenimo. Viso giaro velijontis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszloistuves o gausite tuo
jaus per paczta.

asz prisiuneziu tamstoms mano pade- £

i

Peczei

S

. Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu.

Grotai ir vidurys yra teipgi 
padirbti isz gero geležies kad 
ant Ilgio laiko užtektu. Vis yra 
geriau mokėti preke už gera 
pecziu negu mokėti kožna meta 
už pataisymus.

BUCKWALTER ENAME- 
LAVOTI PECZIAI sucezdina 
jumis rarbo, nereike szvakso 
nei szepecziu.

Yra skirtumas tarp enamelo 
ant pecziu. Nekuris enamelas 
yra kaip kvarba, jisai sutruks 
ir nusilupa, 
pecziai enamelas yra uždėtas 
atsakaneziai, nesutruksta nei' 

nesilupa, yra tai tikrasis enam
Todėl pirkite geriausi 

pecziu o busite užganėdinti.

Turėsite

t

Bet Buckwaiter

eli*. Ž

*GUINAN’S
MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL. |SHENANDOAH,

1 V

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in SveikataA

Neužmlmkite kad dabar “SAULES* 

prenumerata yra 18.00 ant ilso meto 
o UJiO ant puses meto.'

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 pageltai 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėt!

f 1

> Knyga MSveikata“ turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
aįtfaszomi visokį apsireiszkimhi žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu, Puikei

NESHTKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu szlrdinga padekavone už 
telp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas Ir akąltes kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink* 
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 

ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. |
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
“Saules”. 7 * ." *
Ir skaityti o turės smagumo daugiau

_ J

Vincas Malalszka. Sparrows Point Md.

Prisiuskite mumis $2.00, -o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokitc:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
Vėlinu kožnam jlaja pirkti' 

i A 1 ' ' i ' f A' .-i1 * * .

kaip už szlmta doleriu. Su pagarba,

Yra tai Banka kurios virszininkai yra. juso tantieczlai Ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs- 
. cijos, kada norite kur investyti piningus afba pirkti 

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

namus.

Pasakykite savo draugams ir pažlnstams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

J. H, Garrahan, Attorney. W.F. Rynkewics
„ P. O. Fenton T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pfm. D. F. Gulnan, Trasa.
A. Daniaewic* M. Gavai*
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