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ISZ AMERIKOS
Burdingieris nužudė savo gas- 

padori, — munszaine prie
žaste.

Wilkes-Barre, Pa. — Per- 
semtas munszaine, Juozas Ma-|įp.. 

prade ja s e r

Apleido vyra, nes buvo per 
geras.

— N’eils
pripažinimu lindi

Chicago, 
nėr, pagal

to

4C-■nas tof’-jdi
,4

r -
------______________3 ......

lietuviai trauke ant Klaipėdos
A. Berg-

...... ..<<1

| ninku kaipo vienas isz geriau
siu v\ riir
persiskyrimn nuo silvo paeziu- 
_?s Genovaitės pagyvenias su 
ja ja tik dvideszimts dienas.

Bergncris pasako, jog neži
nojo isz kokios priežastes jojo 

i o gal del to 
per geras del jo- 

kaip pati prisipažino.
Argi kas 

sziam dvidesziintam szimtme- 
tijc motoro pamestu savo vyra 
kad tas buvo jai per geras

Gyveno 66 metus su vienu 
plaucziu.

Bettysburg, Va.

aplaike ana diena

ežiu t as, 48 metu,
geli pas Juozą Golmana, nubė
go pas Mikola Glaukaiti, 48 
metu, kur radosi ant bardo, pa-| pncziule ji apleido, 
1 ’ • - - —1-1!------ I . 1 M.

sios ’ ’

i

leido jam in krūtiniu kelis szu-j į<n<l 
vius, nuo ko krito negyvas.

kuris buvo 
laike 

pasiutimo, likos
kaipo bu

dintojas, pakol palicije visko 
neisztyrines užga nad ina nezia i, 
nes isz pradžios buvo manoma, 
jog szandimas buvo isz nety- 
cziu.

Abudu vyrai buvo geri <1 rau
gai ir neturėjo terp savos jo
kiu nesupratimu, bet pas gas- 
pndoriu rasta sumogonka, ir 
tas gal buvo priežaste 
iningo atsitikimo.

Glaukaicziui pataikė in szir- 
di, nuo ko tuojans ir mirė.

Vilkai sudraskė 20 kiaulių.
Trenton, N. J. — Du vilkai, 

kurie kaip rodos 
kuris

Juozas Surka, 
Macziuto adjutantas 
tuomlaikinio 
uždarytas kalėjimo

nelai-

pabėgo i 
rirkuao, kuris pro 

, keliavo, sudraskė !
priguli n ežiu prie farmeriu. Jo
nas Gethings famieris užtiko 
tvarte viena isz vilku kuri nu- 
saovc.

Paaukavo save del milemo.
Mare Shce- 

i in Ludvi- 
ka Gaten, o kad jisai labai ge
re munszaine ir norėjo ji nuo 
to atprastie, ižgere puskvatier- 
ke iodinos. Ludvikas ižgirdes 
buk jojo Mariute nprejo ])aau- 
kauti savo gyvastį už jojo nu 

in ligon- 
ant keliu.

na ir

sz
> ezionais
20 kiaulių

“New. York. — Ma 
hftYi blįvo fniufiiyn’ju's

r*

sidejima, nuvažiavo 
būti, kur prisiege 
jog daugi a u ne gers, 
kaip ant tu patycziu Mariute 
ižgijo, priverto Lndvika ant 
apsivedimo ir dabar ji laiko 
drueziai už sprando. Liudvikas 
graudinasi, bet už vėlai.

Lietuvos atstovas surisztas.
Washington, D. C. — Valde

maras Czarneckis,

htivau

girdėjo, idant

biblija,

Kada 
daktarai perjįjove kurni miru
sio George Smith, 66 metu, ku
ris mirė staigai sėdėdamas ant 
krėslo skaitydamas
persitikrino buk velionis turė
jo tiktai viena pinuti. Dūktam 
nuomone yra, buk Smilkąs gi
mė tiktai su vienu plaueziu, nes 
vidurei buvo sveiki ir ne buvo 

kad Imtu sirgias

jęMŲęTj

ANGLISZKI KAK.EIVEI APLEIDŽE IRLANDIJE.
Paveikslus parodo paskutinius pulkus nngliszku kareiviu apleidžiant Irlandije, kuri 

, nesdabar yra laisvu sklypu. Daugiszkentejo tiejei kareivai ajriszei daug juju iszžudino.

Du regimental Lietuvizskos kariumenes 
perejo per rubežiu tyksle užėmimo 
Klaipėdos. Francija užgriebė Ruhr 

apelinke Vokietijoi. Amerikos 
kariumene apleido Vokietija.

Beilinas. — Lietuvei 
sumiszimo ko- 

iszsiunte du

pusi-
naudodami isz 
kis dabar 1 
regimentus savo kareiviu už
imti Klaipeda. Vaiskus jau pe
rėjo per rubežiu. Daugelis 
parubežiniu gyventoju trauke 
drauge su lietuviszku vaisku.

— Francuzai pradėjo Ket
verge siausti 120,000 kareiviu 
ant užėmimo Ruhr aplinkines. 
Belgije siuenzia 1800 kareiviu 
iii pagialba Fraucuzams.

užėjo, 
savo

Isz Lietuviszku Kaimelio

I
— Vokietije atszaukc savo 

ambasadorius isz Paryžiaus ir . 
Belgijos. *

— Prezidentas Kardintas 
paliepė amerikoniszkiems ka- ; 
rciviams apleisti Koblenca, 
Vokietija. Iszgabeninias vais- , 
ko prasidės Petnyczioje.

Dabar galimu tikėtis naujo 
muszio Europoje
inklaipytu Lietuva, 
kas isz to gali iszkilti;

in kuri bus 
ir nežino

Helena Kuta,‘ 5 m., 1821 Cul- 
lerton Avė., pasimirė nuo žaiz
dų pavieto ligoninėje. Jos dra
bužėliai užsidegė jai žaidžiant 
degtukais.

Isz Lietuvos
' burnos,

rašaline ir pradėjo dra-Už savo gabuma likos inleistas 
in Amerika.

New York. — Pasinaudoda
mas isz nupuolimo daug snie
go, V rainas Ovnniesov, kuris 
radosi Kuategardeje ir ketino 
būti sugražytins
negeistinas atejvis 
imigracijos virsziniukams, jog 
gali užsidirbti ant savo užlai- 

geras artistas.
Ovaniesdv iszejas 
krovą daug sniego

Farmington, Ill. — Musu 
miestelis guli puikioje aplin
kinėje terp girriu. Norints rafi-

jokiu ženklu tl
plaueziu ar kitokia liga.

: Fordas statys fabriką už 10 
milijonu doleriu.

Si. Paul, Minu.* 
neužilgio pradės statyti 
nais dideli fabriku automobi
liu kuris kaszlu<)S deszimts mi- 

kuriame turus 
tukstaneziu 

darbininku,’ kuriems iszmokes 
ant meto 
algoms.
Paliuosuotas už apkriksztini- 

ma szunc.
Boston, Mass. 

Edwin Curtis, 
ant savus atyda visu j)resbite- 
rijonu Amerike už apkriksžti- 
nima mažo szunyczio turtingos 
motorus, už ka likos praszalin- 
tas nuo kunigystes, vėla likos 
priimtas per bažnytiniu val
džia, aplaikydamas savo pa va
pi je adgal. — Vėl, su presbite- 
rijonais viskas yra pripažinta.
Lietuviszkas vargonininkas

r
La ikrąsz- 
” skelbia 

i, Newarko Lietu- 
paraplįos klebonas, 

vargonininką
(Mikolaiti)
Esu tas isz- 

bažnv- *

lijonu 
užsiėmimu

doleriu.
14

Fordas
ežio-

25. ;.ui|ijoatis doleriu

— Ku n i gūži s 
kuris atkreipė

adgal kai] io
J parode

Vėl Baisios Žudynes, 
Gruodžio 3 

puolė lenku

uždejes 
kad ji 

Į kai]) tik Ino

paduszku ant 
neiszrektu. Bet 

kartu pasitaikė
d. anksti rtya už-’ateiti in rasztine žmogui, kuris 

kuris ir pamate, ka sargas isz- 
mergaite. Žmogus

partizanu būrys 
Kucziunu miesteli, kurs randa
si neutralej juostoj, musu pu-

6

kymo kaipo
laukan su- 

isz kurio 
padirbo puiku stovyla mote- 

kad iszkale isz 
geru skulp-

riszkos, rodos 
akmens, nes buvo 
turu. Virszininkui tai pnregoja 
paleido artistu, kuris važiavo 
pas savo broli in Fowler, (ko
loradą. Ovaniesov yra Armėnu, 
gimusiu Tiflise.

Atlygintas už teisingysta. 
Jacksonville, Fla.

ant keliones, 
pekszezias in ezionais, tolumo 

idant prisipažyt 
prie kaltes už iždirbinia mun-
szaines, bet 
linksmas su keliolika 
kiszeniuje. Valdže atmetė ap
kaltinime, iszmokėjo jam ke
liones kasztus ir $1.50 ant die
nos.

G a ford, 47 metu 
pinigu

— Jonas 
neturėdamas 

atėjo

110 myliu,

Lietuvos 
atstovas, l’taminko diena likosjtis 
surisztas mazgu moterystes su 

p. Elenora Szalte- 
Svodba atsi- 

\\ orcetiteri. Mass 
bažnyczioje.

vieti-
I r ('za r-
M

stenogra fe 
niute (Schultz.) 
buvo 
nioju
neckis negalėjo apsisaugot nuo 
patogaus veidelio amerikonisz- 
kos lietuvaites.
Mirė irz baimes, jog jojo pati 

mirs.
Stevens Point, Wis. - 

58
Jonas 

Wroblewski, 58 metu, gyve
nantis kaimui j ju Plover, per 20 
metu, kur buvo žinomas kaipo 
didžiauses augintojas 
visam valstijų, 
kada jam prarrasze, 
pati, kuri randasi ligonbutije, 
negales gyvent po operacijai. 
Buvo tai netikras daneszimas, 
nes jojo pati ketino sugryžt 
namo už keliu sanvaieziu. Ser- 
ganezei nepraneszta, jog josios 
vyras mirė.

Skunde ant SI,000, aplaike 
$2,000.

Allegan, Mich. — Sudas pri
pažino Deck Lenterui 
doleriu prieszais Berta Haan 
ir septynis jojo draugus už isz- 
t rauk ima jojo isz namb nakties 
laike, iszsmalavimu jojo kūno 
ir apibarstima plunksnomis.

Lentomis skunde tiktai ant 
tukstaiiczlo, bet sudže iszklhu- 
Fes liudininku ir kiek jisai nu- 
kulUe, i?« nmku tu j u naktiniu

arbuzu 
mire staigai, 

buk jojo

2,000

sveuziu, pasakė, jog tūkstantis
doleriu per mažai, pripažinda
mas jam du tukstanezius.

a p voginėjo bažnyczia.
Newark, N. J. —•
\ “ Now York Times 

buk Kelmdlis 
viu p........
skundos 
Alberta MeLitis 
policijai vogime. 
krafvduVes baksukus*
ežioje, kur maldingieji žmones 
meta aukas del biednu.
policijos, McClilis prisipažinę 
prie kaltes.
$300 kaucija. Byla bus nagri- 

Tref'zio policijos dis-

viu ap-
savo

Jis

Anot
?s

paleistas po

nejuma 
t rikto teisme.

12 sužeisti eksplozijoi.
Pontiac, Mich. — Dvileka 

darbininku likos baisui apde
ginti ir sužeisti eksplozijoi ga
zolino kuris truko Michigan 
Forge Co. fabrike. Ugnis pada
re bledes ant szimta tukstnn- 
cžziu doleriu. Jeigu 
pribuviu ugnagesini 
tai butu sudegus Wilson siuva
mu maszinu fabrikas kuris ra
dosi artimoje.

Kareivis nužudytas.
Scranton, Pa. n

Mieli.

nebutu 
in laika

j Miesteli jo
Dickson 'City tankui atsitinka 
slaptingos mirtos, o naujausia, 
tai nužudinimas buvusio karei
vio Aleksandro Borowskio, ku
ris likos surastas gulintis lovo
je negy vas su inmusztu paknu- 
szju ir iszlaužta ranka. Bur- 
dingbosis sake, buk Borowskis 
užsimusze puldamas nuo’ tre
pu, bet palicije yra kitokios 
piįnmonąs, tvirtindami buk Bo- 
i 
tam paguldytas in lova.

• •

rojwskjft plikos nužudytas, po

sugryžo namo 
doleriu
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Hųrry II. Gardiner, žinomas
kaipo °žmogiszku m use”, ana 
diena parodo Najorkiecziams 
ku jisai gali padaryti, neku- 
rios moterėles, kurios jam pri- 
sižiurinejo, isz baimes net apal
po. Toji ”žniogiszka muso

( rT--------—   •
po. Toji nžniogiszka muse” be 
jokiu kopeczin ir virvių užsi- 
krapszte ant muro McAlpin 
lietelio 25 laipsniu aiigszczio ir 
užsikrapsztę net aut stogo. Jau 
keli tokie narsumii 
ant smeit.

krapszte ant

užsimuszo

seje demarkacijos linijos, pai^ 
tizauai atvyko isz Varviszkes 
lizdo, skaieziuje 52 žmonių, ap

siaut u vai s ir 
granfttoniis, su vie

nu kulkosvaidžiu.
miszkti prie Kucziunu bažnyt
kaimio, būreli isz 10-15 žmonių 
įleido iii miesteli; szie per mie
steli smarkiai bėgdami szilude 
in kiekviena
isz niekur jiems nebuvo szuvia- 

atsiliepta, tai jie
ėjo jau in si ubas ir pradėjo pi e-, 
szimus ir žudynes. Tuo tarpu

, apsupo Kucziu
nus, laike sargybas.

Ineidami iii vidų, jei tik du
al idare vyras, tai tuojau 

nieko neklausdami ji szove. To
kiu budu tapo nužudyti kiek
vienas i 
durimis 
cas, 
Vincas,

siginklavusiu 
rankinėmis

Prisiartinę

šluba. Kadangi< J

is o*’•riždmni

kiti j u sėbrai

ris

skyrium ties savo namu 
Armanaviczius Vin- 

ukininkas, 42 m.; Sirutis 
ūkininkas, 27 metu; 

Launikonis Augustas, ūkinin
kas, hl) metu; PetravieziiLs 
Martynas, 18 metu; Samuelio- 
vas J'arasas isz Kažaniu kai
mo ir Kazlauskas Petras, daily- 
de, 40 metu, atvykęs su darbai 
in Kucziunus 
raliuniene Juze;
melu, užniuszta 
granatai, kurias lenkai mete in 
tuos namus, kuriuos buvo užė
musi musu milicija. Be to, tapo 
sunkiai sužeisti: Pecziukonis 
Vladas, Pecziukonis Tamoszius 
ūkininkas, 45 metu, ir Joku- 
bauskas Vincas, 28 metu.

Pesztyiies.
Sintautai, 

Sekmadienyje, 
Sintautuose 
traktierių 
papjovė 2

60

isz Lazdijų. Ka
nkini nke, 30 

sprogstant

a p-kr.Szakiu 
lapkriezio 12 d.

Rimkienės 
mysztyne> 

jau subrendusius, 
uotus vyrus isz Sintautų Dedy- 
nn, ir Iszdagu Maceika. Vienas 
mirė vietoje,, o kitas da pujioge 
namo pareiti. Nužudytojni tuo
jau lapo suimti (“L. l’k.”)

Rakalis užklupo ant mergaites.
(Szakiu

Luksziu miestely spalio me
nesi buyo szitoks 
valscziaus 
v i 17 z

Luksziai

i ties 
isztiko h; w ze-

aps.) ——

atsitikimas 
rasztinej. Rasztines. 

sekretorius Ini- 
i

taipgi ir milicijos nebuvo-na
mie ne vieno,

inink as ii
Vo iszejęs kažkur su reikalai

rasztinej buvo 
paliktas liktai sargas Užlipus. 
Taigi tas sargas susigavo dvy
likos metu mehraite. isitemoe

darinėja su 
tuojau suskato szuukti milicija, 
bot jai nesant ant vietos, grie
bėsi, prie telefono ir praneszo 
milicijos virszininkui. Milicija 
greitu laiku pribuvo ir areszta
vo sai ga. Teisnias t ji nuteisė 
penkiems metalus sunkittiVdar
bo.

saiga, Teisnias ji nuteisė

Suszaudymai.
30 d. tapo su- 

szaudyti Vladas Adomauskas, 
Juozas Tiszka ir Vladas Lazu- 
raviežius. V isi jie bino nuteisti 
mirt iii už Kopcziu dvaro už
puolimu (Disnos up.) J u gynė
jo praszyma, kad butu do\rano- 

yvybe, valstybes vir- 
sziniūkūs Pilsudskis atmetu.

Baudžia tik-lietuvius.
Vasaros atostogoms lenku 

valdžia buvo leidusi keletu Vil
niaus dvasines seminarijos kle- 
riku su
Nepuiki. Lietuvos pusėn ir nei- 
tralen zonom Grižus klierikams 
atgal in Vilnių mokintis, lenku 

klieriku,

Lapkriczio

ta jiems (T. n

tam tikrais leidimais

a

už

kurie irgi tokiu pat

valdžia prikibo prie 
reikalaudama po 30 tuksi, len- 
kiszku markiu pabaudos 
lenku sienos parėjimu. Klieri
kai lenkai,
budu leisti Lietuviu pusėn, ar 
ncitralen zonon, nenubausti.

Lietuviai darbuojas.
Po Kalėdų ketnama suszauk- 
Vilniuje Lietuviu

Draugijos suvažiavimas. Nenu
ilstamai toj draugijoj darbuo- 

Basanaviczius.

Ii Mokslo

jas d-ras
Lenkams atėmus nuo mįniipos 
draugijos butą, prisieina Drau
gijai su rinkiniais ir knygynas 
tai pint is nnksztame bute.

J.

♦

dL’

J

Anglekasei prigulinti in uni
jos spiresi idant valdže paimtu 
in savo rankas 
nžmokedami 
4,500 milijonus doleriu,

visas kasyklas 
kompanijoms 

J nes 
tas butu daugiau naudingos-; 
niu del visuomenes ir darbi
ninku; Nupirkimas butu leng
vas, nes yra tai mažiau no kaip 
ižduotu szimet per žmonos ant 
kalėdiniu dovanu. Dabartinis 
sistemas darbo, straikii ir kito
kiu darbininkiszku ergeliu yra 
pasibaisėtinas.

apsiojtu be grafto? 
Tada bosai, politikieriai ir kiti 
rakalei turėtu auksino rūgo-

Geriau tegul t ei p pasilieka

Bet ar

pjuto.

kai n v ra.

. • T • Mdasi pusėtinas būrelis Lietuviu 
susidedanti 
mynu, szesziu

isz dvilckos szei- 
k liotuyąicziu ir 

dvideszimts ])avieniu, bet viši 
gyvenu broliszkum sutikime. 
Nesenei pradėjo dirbti angle- 
kasyklos ir darbai ejna gerai. 
Sutikimas žydi visame, o no
rints norėtumėm kad nfus’ka
da atlankytu poni Baltruvie
ne, 
kad jąja gerai pavieszint kaipo 
gera diedienelia, 
neturėtu ka 
motei’eles 
pasielgė

broliszkam sutikimo.
1 - !" 11

bet ne sti koczelu, tiktai

nes pas mus 
veikti, ba. visos 
mergeles dorai 

Terp musu
ir 

visame.
mažo būrelio turime ir viena 
musu lietuviszka biznierių val
gomu tavoru, kuris pasielgė su 
žmonims krikszczioniszkai, to
dėl pas ji visi ir ejna. — Far- 
miugtono Lietuvaite.

Jeddo, Pa. — Szeszi žmonis 
kurie leidosi rogutoms nuo kal
no susidūrė su automobilium. 
Penki isz juju randasi Hazle- 
tono ligonbnteje. Heleha Kaz- 
lauckiute 16 metu, josios tė
vas ir motina likos pavojingai 
sužeisti.

Keliolika 
dienu adgal Jonas Banaskis’li
kos nubaustas per skvajeri gž 

• motorus. Bd- 
prižadejo mokėti sa- 

30 doleriu ant 
rii-

Tamaqua, Pa. —

'apleidima savo
rihaskis 
vo ‘moteriai 

ir duoti
Po tam apsigyveno 

West Penn. Bet kraujas Jonu
ko neapsimalszino, Nedėliojo 
atejas pas paezia, pradėjo jdja 
smarkei apdaužinet. Girdėda
mas klyksmą savo motinos, 15 
metu sūnūs pagriebė beisboli- 
ni pagali, kirto tėvui per galva, 
kuris J^ito kaip jautis. Steiti- 
nei nugabeno jį in koza, o ant 
rytojaus nuvožė ji

menesio 
mvbia.

jai

in Coal

Detroit, Mich. — Darbai ge
rai ejna o ir uždą r be i neblogi, 
už tai ir musu tautiečiai tru- , 
puti pasileido, . todėl siuneziu » 
jums szipkorte idant pribūtu i 
in musu miestą p.p. Baltruvie
ne su savo kuinu Tąradaika, ; 
padaryti, ezionais paredka. \ 
Czion randasi dqug vįaokiu 1 
fabriku, bot daiigiausialeip 

“munszaininiu 
kurios dirba dienft •

ezionais paredka. 
randasi daug vįaokiu 1

vadinamu 
dirbtuvių” 
ir nakti. Vieni daro sztopa del 
savo privatiszko sunaudojimo 
o kiti del pardavimo kitiems. 
Musu patogios lelijėles — bo- - 
butes kaip pupytes yra užim-'* 
tos labai darbu, bet ne nami
niu tik munszaininiu, jog nuo 
persidirbimo nekurios sukrinta 
in kapus, kitos in kalėjimus o 
treczios iszpiszkina po velniu 
su prielaidineis in svietą pa
likdamos savo vyrus ir vaikus, 
o tai vis vaisei munszaiues. 
Czionais prisiuneziu jums pra
vardes tuju fabrikantu ir kitu 
szirdeliu, o gal Baltruviene su- . 
naudos. — Katilėlis.

Scranton, Pa. — Szesziolikos 
metu Jokūbas Bradowski, isz 
Dickson City, negavo naujo ‘ 
bilos nagrinėjimo, kaip jo ad-
vokatai prasze ir turės eiti in 
kalėjimu. Jis kaltinamas, kad 
padaręs begediszka darba su , 
septynių metu kaimyno dukte
rimi. Kuomet teismas buvo, tai 
teisėjas uždraudė paežiai mer
gaitei ateiti ir liudyti, Jos vie
tojo liudijo motina, kuri papa
sakojo, ka jei mergaite sakiu
si. Delei to Bradowskip advor 
katai norėjo nauja nagrinėji
mą, bet ju praszymas tapo at
mestas. j.

Jonas Zimbauskas tapo 
Dale li^onbuto kur randasi pa- -nubaustas $15 už bloga važia- 

vima automobiliu. Pasekmėje k 
to kitas karas, kur važiavo tū
las Heisleris, turėjo invažiuoti 
iii stulpą, nuo ko susižeidė su 
Hoisleriu važiavo trys jnuni- 
kaieziai, kurie gyja ligonbhty. 
Zimbauskas važiavo Fordu. 
Jis turi malioriaus bizni.

vojingam padėjimo.
— Palicijo aresztavojo Jo- 

n’a Tauczaiti ir Frana Ryan isz 
Shenadorio už nesziojimo gin
klu be pweinVithb. Kada ant 
juju padaVi krata, rado dideli 
peili, revolveri,' 3 auksinius 
ziegorelius ir pinigu.

klu be pa'Vcln’iimo.

Chicago* ——- iMrs. Ida Mnr- 
sik, 85 m., 2815 Millard Ave., 
sudege, kada užsidegė jos dra
bužiai jai kuriant pecziu.

Lelija Užusieniute, 4 metu, 
31—156 St., sudegu jos drabu
žiams užsidegus nuo krosnies. 
J i meto popierėlius 
ir nuo ju užsidegu

k. i

in kikislii 
jos drabu-

■#

— Throop distrikto polici
ja aresztavo Mikola Kiplinka, . J . •* M - -v w 'v , A14 metu, isz 2413 Herman Ave., 
Vinoa Bornatavieziu, 12 metu 
ir jo broli Juozą, isz 118 Brigg 
St. Jie kaltinami, kad apvogė 
pulniimi Mikola Worobos, 118 
Bąulbvard 1 St.,Bqulbvard; St., iszneszduini 
apie $50 vertes cigani ir $10 pL 
%-k i r*»rt i n i
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KAS GIRDĖT
Su nauju metu pasidaugino 

hzeimyna musu skaitytoju 
ženklyvai, ir tai isz visu daliu 
Amerika o ir isz Lietuvos, kož
nas užsimoka skola kaip tikri 
džentelmenai, nes 
duotojo skriąusti.

Padekavoniu už laikraszti ir 
puiku kalendori aplaikeme 
tukstanezius, o jeigu sulauksi
me sveiki sziu atejnancziu Ka
lėdų, tai stengsimės ižduoti da 
puikesni kalendorių del musu 
inilemu skaitytoju.

Juk “Saule 
laikrasztis, iszejna du kart ant 
sanvaites ir kasztuoje mažiau 
kaip centas ant dienos, o cen
tas yra mažos verties sziadien, 
kurio ir mažiauses 
nori priimti. O kiek tai 
džiaugsmo atnesza laikrasztis 
per metus? Kaip suramina 
žmogų nulindimia Ir visuosia 
nusiminimuosia. Sziadien žmo
gus negali apsiejt be lajkrasz- 
czio, turi skaityti, idant daži- 
noti kas ant svieto dedasi, su- 
jeszko gimines, apraszo apie 
įnirti mileliui ypatų, o ir suvie
niję persiskyrusias szeimynas.

Tokiu
Saule”

musu

priimti.

metus.’

ne nori iž-

yra nebrangus

vaikas ne

v ra

I
I

I

I

< •

szirdingai skaityto

i

I
I

t

lai knis zeziu
, kuria skaito deset- 

kai tukstaneziu Lietuviu po 
visas dalis Ameriko ir viso 
svieto, nes nesza spindulius ra
mybes visur kaipo ir dangiš
ka saule.

A ežiu
už platinima jusu laik- 

raszczio, nes tai jusu, ba nepri
guli prie jokios drauguVes ne 
szakos, kurios rūpinasi tik sa
vo naudai o ne skaitytoju. Mes 
lietu rime jokiu krepszelninku 
kurie rinktu prenumerata, nes 
inusu agentais yra patis skai
tytojai, kurie patis žino kas 
jiems yra smagu todėl ir savo 
d raugams vėlina 
iiiom smagumu.

Lai Dievas užmoka skaitvto- 
jams už juju szirdinguma ir 
platininiu savo laikraszczio 

Saplęs.

jams

pasidalyt su

savo
4 *

I

i
5

I

randasi

Yni ,galo dnžinojo 
ir prisipažino, buk 

grabu visai nukratė.
Pagal musu nuomonių, jeigu 

tai butu tiesa, jog cariszki žem- 
cziugai atgabenti grabnosia in 
czionais du metai adgal, butu 
jau senei iszimti, ir kas žino 
kur jieje dabar randasi.

Amerika, 
apie viską

m- n «. ii w» > i«ir*nii»».*- —• f-i-i ir*-«-Mr-r-HiįįįĮht n -* 1W1- -ij-j*,—

ISZ RUSUOS

badas,Rosijoi vieszpatauje 
neiszpasakytas vargas ir žmo
nis valgo lavonus savo milemu- 
ju, bet už tai bolszevikiszki 
ponulei turi visko pilna ir yra 
sotus, 
neszu apie 
Maskvoje 
bolszevikiszka

buvo pripildytos 
szimtai negalėjo

Vėlinusi telegramai da- 
a p viii k sze'zi o j i n m 

naujus metus per 
aristokraeije. 

Visos restauracijos Maskvoje
laja diena 
sveczeis , o 
gauti vietos.

Sztai ka telegramai danesza: 
Sveezei buvo pasiredia kaip 
ant baliaus, mot eres buvo pasi
redia pusnuogei, kuriu kruti
nės buvo papuosztos deiman
tais, perlais ir kitokeis žem- 
cziugais, rodos kad žmogus ant 
to visko žiuri per sapnus.

Szampanas, kuris kasztuoje 
kelis milijonus rubliu bonka, 
buvo naudojamas ka.ip vanduo. 
Geriausi valgei buvo duodami 
del sveeziu už kuriuos mokėjo 
po milijonus rubliu, visi turėjo 
pinigu užtektinai.

Teip tai bolszevikiszka aris
tokraeije — ponai (o juk bol
szevikai sake, jog ponu ne bus 
— tik visi lygus) gere szampa- 

gardžiausius val- 
mirszta isz ba

do ir valgo vieni kitus.
Gal laja žino atidaris akis 

mielaszirdingu Amerikonu, ku
rie iždave milijonus ant gialbe- 
jimo ižbadejusiu rusu nuo ba
ilinęs mirties.

na ir valgo 
gins, o žmonis

i i *7
Pirmas numaris

jau
70 puslapiu. Ant

mėnesines 
iszejo pavi-T >

dale knygutes 
meto kųszluoje $2.00 o pavienis 
numeras 25e. Adresas:
žile”, 3654 Richmond Str. 
Philadelphia, Pa.

3654
Zvaig-

SAULE
„„.„g, mt

. ■ -1 ; - ............

ISZKLAUSYTA MALDA 1
nmA ^***PJVT lik los

Ilf'

Bolszevikai sudegino dievus.— 
Kova “priėszais dangai.”

Bolszevikai isz- 
o gal 
“ka 

tai

Moskva.
tikrųjų neteko proto,
P r i e žoi lis i szsi p i 1 d o, 
Dievas geidže nubausti 
pirma atima protą;,”

Jauna Wrtijtf kolnUnislu ap- 
vaikszczioilaini Kalėdas, pra-

> >

jog:

v a i k szez i oi 1 am i Kai ėda s, 
“kova priėszais dangų 

surengdami viena isz bjauriau* 
apvaikszeziojimu

svieto didžiausiu

dėjo

kurissiu 
prieszinosi 
tikėjimu.

Tasai apvaikszcziojimas už
sibaigė kada studentai su pa- 
siutiszka linksmybių ir lauki- 
neis klvksmais sukrovė dideli 

ir pradėjo
met v t iszkimsztus isz 

sziaudu ir popieros Krikszczio- 
niu, Mahometu, Žydu ir Badu

laužu kuri uždegė 
ant jo

Mahometu, Žydu ir Buda 
Dievus, bet savo t n komi 
(szvontu paveikslu) nedegino.

Parodoje nesze visokius pie
tį kejiina,sziuitis iszjuokdami 

užgimimą Cbristuso ir 1.1.
Sumiszimu jokiu

nesistenge
ne buvo. 

I’nlicije nesistenge uždrausti 
tojo pasiutiszko apvaikszczio- 
jiiuo.

Atsiszaukimas in visus Ameri
kos Lietuvius kurie esate pir
kia lotus Newton Falls, Ohio,

Buvo Kireziu Vakaras.
— Mikite gultu, labanakt! 
.Jonukas iv Maryte liūdnai

apsiašzarojo /litkiiitino in mie
ga maji kambArL

Nuo/larbo ir kitu ^upolĮoziu 
tevas tiy diena. bliV^ hvliai n'u% 
vargęs. Kadangi ViUKaj nėllavi
• • t MJ t I •

inais ir praszymais iCiHedu do 
vanu, lipio kurias nlisilaglo jam 
klausyti ir 
k i ne tikuti va re juodu gultu sep
tinta ’‘Vnlnnda, ’ ' ‘ 
niu.

tėvas ta diena. bhVij labui

jam rhmybcs visokiais’ klausi

Jn khmftinms atsn-

vieton asztbo-
* t 1

— Tokia dabar brangeny
be, kad sunku ir apsakyti. Isz- 
laidih galybe, o juodu dar ko 
užsimanė: dovanu! Ne be tie 
jau laikai. Pirmiau viskas bu
vo pigiau, o prie to dar szv. at
minties mano paeziute sugebė
davo szi ta. sutaupyti; nnu-gi 
vaiku ir tarnaites užlaikymas 

Nei pats jauvisa apsunkina.
ka pradėti ir konebežinau 

griebtis.
Abu vaiku nemiegojo. Gule- 

damu lovoje 
tete negerai
nesuteikdamas dovanu ir nu
varydamas taip

verkszlono, kad
jais pasielgė,su

anksti gultu. 
Prie mamos taip nebuvo. Kuo
met ji gyveno, ir eglele rasda
vosi ir in vairiu dovanu būda
vo. (J dabar visai nieko.

Kas-gi atsiliko su tete
kad jis taip persimaino - ir pa- 

— klausinėjo vie-

-------------® 
do po anklode ir netrukus ‘už
migo.

* *

Skaitydamas lai k ra sz t i tė
vas buvo bepradej(\s snausti. 

valApdiĮ 
ijh Piiazo- 

ie apie rust n su vai- 
’ pagailo 

Bet ka padrtryti, juodu 
bereikia budint 

Bot-gi noras įiaimdyti 
ga ar ne —

Skardus laikrodžio 

kes^.tlĮimiiid ąine rfti- 
kucziąis pasielgi imt’ ir 
jUm. iUii i?.. 
jau miega* L 

miOr 
trauktų ji linuke, o 

sąžine, pradėjo igzmotiiieti jam 
netikusi jirtkiėlgima. Juk jisnetikusi |>rtkielgima.
yra levas, naszhiieziii tėvus.

Noras pamatyti juos ji nuga
lėjo ir tylomis, ant galu pirsz 
tu, prisiartino prie kambario 
ir pamažu pravėrė duris.

meldėsi, 
susigrau- 

iszgirdo Marytes 
palaimink musu te 

gaili aszari nuriedėjo 
per jo skruostus, o Jonuko p-n 

“busiu geras vai 
ji pralinksmino ir Visai

laiku abu vaikueziu 
Pamatęs tai jis labai 
dilio ir kada 
žodžius “ 
te” dvi
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Prezidentas Hardingas mano 
paskirti kamisijo susidedanti 
isz septynių sąnariu, kuriu už
duoti’ bus uostimas ir ragavi
mas visokiu gervinu idant da- 
yinoti * kiek kožnam 
idkoholiaus.

Oh boi! bus tai smagus džia
zas del nekuriu, 
n is džiaugsmas 
ežio, nes kožnas uostytojas ir 
ragautojas aplaikys ant mene
sio po $750, kas padarytu 5,250 
doleriu del visu arba 63 tuks- 
taneziai doleriu ant meto ant 
užlaikymo tosios kamisijos. 
Terp tuju laimingųjų 
idvi moteres.

Matyt politikieriai 
ingtoue turi terp savo prieteliu 
keliolika dykaduoniu kurie ne 
turi “džiabu” todėl nori juos 
npdovanoti tuom darbu.

musu perstaty tojai 
|Wasingtone bovinasi 
piu pinigus...

Kad nors

bet da didės* 
isz užmokės*

tosios

džiabu

Puikei

rasis ir

Wash-

už žmo- 
ner ka kalbėt.
viena lietuvi in- 

kisztu ant tojo “džiabo” tai 
brolyti butu fain, kožna diena 
ragauti geriausius geiymus rr 
gauti po $705 ant menesio. Juk 

priimtu tuks- 
tuneziai už dyka.
toki *4džiaba”

i i džiabo

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Rutiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
R u files nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 05c. a pliekose, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiai į lubaratorijn.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Dilinai ir liežuvninke mote- 
re iszva.ro vyra isz stubos, o 
kaip duris, kurios negirgžda, 
teip ir motore, kuri tyli, yra 
įnylimiausios. . .

kuri tyli, yra

Anu'rikc žinoniH vėl turi 
apie ka kalbėt, nes pagal nau
jausia paskala, tai ant tautisz- 
k u kapiniu Washingtone ran
dasi kafiad amerikoniszko ka
reivio James; Jones, kuriame 
Randasi žemeziugai nužudyto 
msiszko caro verties daugiau 
kaip penki milijonai doleriu.

Tiejei žemeziugai ketino bū
ti szinugleruotais grabe tojo 
kareivio, apie ka vatdžo jau 
buvo girdėjus du metai adgal, 
nes negalėjo užejt ant pėdse
kio, katram grabe žemeziugai 
radosi^ nųs per toji laika daug
Jūreiviu likos atgabentą in

i

.. ,i
ISZ

net ap-
prie duru. Pasžoko 

lovos ir isz džiaugsmo 
siverke. Paskui pradėjo szauli
ti Ietį’:

Skubink, tete, ir žiūrėk, 
kokias dovanas Szv. Mikalojus 

viską tnri-

<1111’11.

; 1
S I t

szia nokti ntnesze;
va, ko nieldevri...

I laba r,
- tarė džiaugdamosi

, — dabar j , .
ra Szv. M’ikąiojiis;

te, - 
nte, 
v ra ? 
nojnu.

Jonukas-^i jhiszokes

te-
Ma 

jau tikėsi, jog 
f asz ta ži-

I

nimna, kuri

apkabi
no tėvo kaklu ir 'visa pasuke, 
kaip juodu prisiminė brangia 

vlstmmet melsda
vosi ir Dievd's dahgnje iszklau-
sydaves jos imilda.

—- l’ni'iu pripažint i, —- pri
tari’ tėvas, jog Dievas isz 
klausė jusn malda ir suteiki* ko 
praszete. Dėlto visados 
Jam geri.

jog

bukite

Ncaikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganČ- 
dinautis, malonus palengvėji
mas tuojau s užstos.
T i kr asu i Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

4.1iH|

i!

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. O. BocikowikbCo« 
Mahanoy City, Pa«
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RAIJ1J08AMERIK0CO LINIJA 9Broadvay, Neverk NY U
ETUVA

PER PIzNMm iP.GA.PTLl/^Ą.
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LITUANIA .
ESTONIA . .

4

M
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j/ / Lietuvei vaduojant in Pillava aplenkia 
lenku jnoMa (karldora)

t lsn trrczlu kln^n p'adnlinla h) kam* 
ImriiN ant 2« I, C Ir 8 lovų.

... 17 Sausio
. . 7 Vasario

Sen Yorke nr l'lillmlrlphln in Hamburgą

Imk 1 ’IiiImlelphia in New Yorkn geležinkrllii.
, KreipklIcH prie Vieliniu Agentu.

žadėjimas 
kas” 
perina i ne.

pamirszau, kaip 
mas laukiai! tuju brangiu Kn 
ledu szveneziu. Būtinai turiu 
pataisyti savo klaida ir isz- 
klausyti vaikueziu praszymo.

(Tždares duris jis immele 
szlures ir naktini apsiausta, už
simėtė szvarka ir iszejo mies
tan 
abu
Mikalojus aineszlu.

lž pusvahindžio 
namon linksmas, 
negu 
džiaugėsi, ka<l alsikele

Nuostabu, kad asz visai 
mažas bilda-

«'l Ji.

1

pasitarimo kokiu 
budu mes galėtum atgauti sa
vo pinigus kuriuos mes esame 
indeje, pirkdami lotus keletą 
metu atgal. Agentai važinėda
mi po anglekasyklas daugiau
sia po Pennsylvanijos ir West 
Virginijos Valstijos pardavė 
Lietuviam tukstaneziais lotu 
prižadėdami aukso 
dideli uždarbi aut 
keliu metu.

Reikale
parneszt i
praszo .

i vaikam to, ko 
Jėzaus, kad szv.

Juodu
I n va irios

kalnus ir 
tu lotu po 
pora metu 

praėjo bet daug daugiau, ir tu 
netik nepakilo, ir 

i verties, ir kada

Kada

lotu kaina i 
gal no turi
agentai žadėjo tuos lotus atgal 
palipti, p szia diena ju tie dva
sios nėr. Taigi mes žemiau pa- 
si riiszi a nutarėm 
per 
esatį* pirkia

Ohio,

atsiszaukti 
laikraszczins kad kurie 

lotus Newton 
Valls, Ohio, paraszytumet 
laiszka pasakydami;

lotu esate 
kiek mokejol cash ar 
mokėjimo!
2) Ka agentai sake
duodami lotus ir 
pirkai?
3) Jei turi plana lotu arba jo 
numeri kokio vieto randasi?
4) Ka manai dabar daryti?
5) Daugiau ka tik turi paduo
damas savo vardu ir antrasza.

I) Kiek pirkia ir 
ant isz-.

jums par- 
kaip senei

t

Kur dabar gyveni. Perskaitęs 
szia žinia tuo raszvk mums 
laiszka, Su pagarba liekam;

v • • 
žinia

Laiszka i 
suok szitaip,

f

Fru n k Vilkai įskųs 
J. Tilvikas

B. Ri'.hinas 
raszvdamas ; 

, J. Tilvikas 
743 Bisson Ave, 

Akron, Oliio.

ndre-

ietuviazkos Knygos
Del iszplatinimo sziu naudingu knygų 

mes pridėsime dovanas.
HAKTAllAS KISZEMl’JE, ninzkiis pninoklnlnmi ir receptui. Knyga

turi 1(17 i»iihI. niullnio apdaru ..................    $i.00
HVGIKXA arba mokslus npte sveikuti!. 132 pusi. t . ...........   .10
LYTIES MOKSLAS, labai Nvarbi ir dldžiaitHO (Inktariszkn. knyga 

lietuviu kalboje, daugeliu pnvelksliu, ll’j/pusl. audimo apdaru
PATARIMAI MOTERIMS IR MERH1N0MN, apie lyties dalykus, su., 

daugeliu pavcikaialhi, 2.»<i pusk audiniu apdaru. ... .. .v..!....’.. $2,00
PATARIMAI ..VYRAMI apie lyties dalykus, kaip imu lytiszkii Ilgu 

apsisaugoti ir pasigydyti. 233 pust, audimo apdaru, i.. . ĮUp«>
LIE rrVISZKdŠ ATVIRUTEI, 2 piindelu<»m JI Klalpiįdo^įmlM j 

vaizdeliai, antras Lietuvos vaizdeliai, Viso 2t grHŽrl padirbti.*..L';&0:‘!
5 knygos ir atvirutes isznesza $12.65 bet imant visas

gera

' * X’

7

ant kart leidžiu už $10.00 ir pridedu dovanu 
britva arba fontanine raszoina plunksna vertes $2.50 
naudokitės sziaja proga kuri tik per 30 dienu bus 
i^zpildonfa. Reikalaujame agentu pardavinėti knygas 
ir kitokius daiktus. Adresuokite:

JUOZAS F. BUDRIK
3343 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

•f *•*4 f,
i .

liko negeras ’ 
nas kito.

Asztunta, devinta ir deszim 
ta iszmusze laikrodis, 
buvo dar neužmigę,
mintys nedave ramumo, 

•r

Maryte, ar tu dar ne
miegi ?

-- Ne, Jonuk, 
saldus mergaites halsai. S ten- 
giposi, bet negaliu; piano akys 
nesimerkia. Begalo liūdna, kad 

8zv. Mikalo
jaus nebera. Bet asz žinau, kad 
yra ir tete negali to užginezyti, 
nes seniau, kuomet dar mamy- 

metai jis atei-

ar
o

— atsiliepė

te te pasakė, jog J

te gyveno, kas 
duvo.

Pasakius tuos žodžius ji nu
tilo. Reikėjo suprasti, kaip juo
du gailėjosi numylėtos mamy
tes. . «

t

— Tacziau klausyk, .Jonuk, 
— po valandėlės 
scsvte.
ma visuomet melsdavosi, saky
dama, jeigu kils gerai meldžia
si, tai Dievas visada iszklan- 
so. Be abejones, ji jiraszyilavo 
Dievo, idant Jis alsi austu Szv. 
Mikalojų su maiszu i n va iriu 
dovanu, kokias kas metai gAu- 
davoni.

rėike'tti ir mud
viem pasimelsti ir paprafizyti 
Dieva, kad atsiiinstu Szv. Mi
kalojų s*u maiszu.

— Asz ir-gi taip mėnau.
— Tuojau abu numetu au

le lode, atsiklaupė ir dievobai
mingai sudėjo rankas.

— Taigi,

vėl prabilo 
Man rodos, kad imi-

Ta ta i

Jonuk,- dabar
Į turi va tvirtai tikėti, • jog gau- 

kokiu praszysi- 
Pirmiansia asz praszv in, 

’vr’n 
Amen. Kada asz pabaigsiu, tai 
tu tada praszysi ko nori.

— Gerai, taigi pradek!
— Brangiausia Jožau, — 

pasiliejo mergaites malda, — 
žvilgterėk ant'musu ir suteiki

si va dovanu, 
va.
tu tylėk, lauk kol pasai:

savo malone. Palaimink musu 
j tėte, idant jis tikėtu, jog yra 
Szv. Mikalojus, tuip-gi lai tote 
nesirustina ant manos ir broly- 
ožio.

I idant
I man lėle, virdulį ir puodžiuku,

I
I

I Nuo* saves asz praszau, 
Szv. Mikalojus atpesztu

Tvirtai tikiu, kad inųno pra- 
szyma iszklausy^i. Amen.

< — Dabar tu prąszyk!
— Mielasis Jėzau, — pra*

(dėjo Jonukas, asz busiu geras 
• vaikas, (Įeito praszau ^avesI

atsiunsk szia nakti Szv. Mika
lojų, kad jis atnesztu invairiu 
dovanu. Asz noriu turėti tiogii* 
ežiu, saldainiu, knygų ir daug 
kit-ko. Amen. ,

sugryzo 
linksmesnis 

buvo. Pats 
vaiku- 

eziai ras atnesztas Kalėdų do 
vanas.

— Jaucziiiosi laimingas! 
prie 
— į p

k i t ados

-‘■■I 

va ik n.dedamas dovanas
kambario tarė sau, -- ir pusi Į 
žadu kasmet panasziai elgties. 
Tegu Szv. Mikalojus lankosi 
pas mus kiekviena 
nakti. 

L.. 1

Pradėjo szvisti. Kuomet die
nos vieszpats nugalėjo 
biu eonus ir 
po kitos nyko, 
uos akutes plaeziai atsivėrė 
pirmiausia pažvelgė iii

<1
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.Jeigu nority apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo
\ \ 1 1 • V • B • ■ « • «|

Kucziu

tamsy- 
žvaigždes viena 

keturios mėly* 
ir 

duris,
ar iszklause Jėzus juj.ii praszy- 
mo ir ar atsiuntė szv. Mikalojų. 
Žiuri ir negali atsistebėti. Do
vanos, kokiu prasze, buvo pa-

1

i«s

in New yorka kreipkitės in atsakaneziausia 
(IKO. J. BAKTASZUJS ACKNTURA 

kuri yra vj,siyms Lietuviams gerai žinoma.

■ , < 1 1' '• • " 1

Pabaigė savo maldas abu nu
sidžiaugė, tikėdami, jog ryta

• i rnef tikrai gaus dovanųnPįsihv Į

«
jn yisa^ pasauli 

į Nėw Y oiK e
Iszmaiuome ir siuneziame pinigus jp 

pagal dienos kui’sa; | 
aid stoeziu.ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame;

* • * 1 i • > • . . . -

pagal dienos Riji’ pa s i t i n k a me k e le i v i u sI
r

J 
padarome pas* 

Reikalaukite
I ii 4

porins ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu apt laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. . NEW YORK, N. Y.

Ol'isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedaliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

i
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Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad būtų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti.

Trįs skirtingi augščiai padaryti maklerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arba

autuvo yra padaryti ypa- 
Jic apsaugoja viršų bato, ir

B A L L@B AN D"

I

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

Iliminer ir Lopac. 
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band 
tingai nešiojimui maincrianis. 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrys kampai akmens 
arba anglies negali nei jpjaut nei įplčšt.

Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir,mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

I » * T

Midiawaka WOoIrn Manufacturing Company 
, • 460 Water Si.. Mi.sliawakn, Ind.

Namas, kuris moka milijonus už laipsnį?*

1

n

W •
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Ten, kur sziandien auga ir 
plėtojasi miestas 
metu atgal — kerojo tamsi, gū
di. neperžengiama giriu.

vešioje miszko | kas, 
unksmenej, tarpe iszkerojusiu, 
pakrypusiu 
liu ir beržu — suko sau lizdus 
ir vedžiojo vaikus, daugybe 
invairiu žvėrių ir žvėreliu.

Gilioje tankmėje, toli misz-
vos

Jaukioje ir

daug daug

ir isztvirtusiu eg-

prigimti — ji užžibino ant dan
gaus savo keistus žiburius ir 
sykiu eme pasakoti vęjui savo 
keistas pasakas.

pumeges, 
landės prie krueziu nakties ■— 

sykiu užsnūdo jos glėby. Ir ji, 
naktis, liūliuodama sapnu savo 
mylimojo — nutilo tartum am
žinybe, tik

O jis kai vai- 
karsztai prisi-

{J

sykiu budėjo, kad
spėjus pakilti, kaip tik nubus

SAULE

Virszininkai Culver Military Akademijos isz Indianos
ateito aplaiko auksztos garbes ženklus nuo Generolo Persk i li

7

i _ f|

i
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Laimingas
Girtuoklėlis

KUR .BŪNA?
" ■ r '«!«’#"« ' ’ i» ii ® d.iįi ®

fiįl’

11
■ I
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MONOLOGAS.

oi na gilt-Girtuoklis vakitre 
ve, rankoj neszasidiktoriui. Su
stoja, apsidairo ir pradeda kal
bėt :

1

ke, vos žymiai tarp skarotu, 
lapuotųjų medžiu 
mažute triobele.

graži — jaunute

— glūdėjo 
Joje gyveno

vienai viena, 
mergele.

In ja jau buvo 
vikrus, 
lis, kurs tankiai lankydavo ją
ją. Gi kiekviena syki atvyk- 
dains pas ja — atneszdavo

vejas.
szit, neli keta iTik

tai sužvilgėjo, suklyko 
miszke — pakilo riksmas ir 

Skambėjimu

kas
pa kilo

szuviai nuaidėjo.
ginklu ir trenksmą beganeziu 

szviesplaukis jaunuo- arkliu — nakties aidas rusz-
(

insimylejes

Gi kiekviena 
pas ja — 

daug dovanu, kurias ingydavo 
parduodamas daug 
miszko žvėrių kailiu, 
dingai melde mergeles likti jo 

n t si kalbi
nt įdėliodama jungtuvių 

Stebėtinai nepaprastas 
mergaites gražumas — 
saviep daugelio akis, 
mas godžiai 
jos žvilgsni.
Įėjima. Ji iszlepinla begalines 
pagarbos, beribiu pataikavimu 
■— nei nemane daryt sau pasi
rinkimo: su 
si; visiems i

žmona. Tik įhioji vi 
nėjo, 
diena.

i n va iri u 
Jis szir-

•ziai pakartojo.
Pabudo ir vejas. Staigiai pa- 

siliuosavo isz glėbio nakties — 
nulėku miszkan, suuže, suszvil- 
po saugdamas prikclti-iszbu- 
dint szimtameczius snaudžian- 
czius milžinus medžius.

Paliesti szimtamccziai milži
nai piktai suuže, neužganedy- 

kad ju ramybe
Miszkc darosi nejauku, baisu.

Jaunoji

ti. užgavo.

go. Paveikslas parodo Generolą Pcrshiliga kuris padovanoja 
(!ol. C.

Chambers kurie abudu yra virsziuinkai tosios akademijos.
garbes ženklus del Brig. gen. L R. Cignilliat ir C.

trauke
Jauni-

gaude kiekviena prie lango atgijo.
mažiausi kruste-

i visais linksmino- 
lygiai atsakinėjo.

Vienok skaistumas, dovanos 
ir galinga meile jaunuolio — 
galu gale patraukė jos szirdijo 1 
ir diena jungtuvių jau buvo pa
skirta už keletos menesiu.

Susižiedavęs jaunuolis, kas 
kalta dažniau cine lankvti 

dainų ir 
skdiseziu svajonių — jam die- 
___uį .bego belankant

dažniau
e. Galybėj’

nosį valandos 
mergele.

Tik prieidavo 
da£o skubintis

laikas, t tire- 
_ namon.

apkvaitęs del laimes, tampriai 
plastanczia szirdimi nekantriai 
vis Jauke, tos džiaugsmo valan
dėles, kai gales ta gražuole jau 
vadint savo moterim ir niekad 

su ja daugiau nebesi-niekad 
skirs.

ir jis

• e <

Atbėgo ir jungtuvių diena.
Mergaite pasipuosze iszeigi- 

niais, paežiais gražiausiais sa
vo rubais;
kitu blaiviu 
vainikais.

apsikarstė 
geliu,

rutu ir 
supintais 

Palaiduose plau
kuose prisegta — inpintu vai

keli balti rožių 
O akvse •r

graži,

teblukuriuojanti

“Tai jis... tai jis, mano mie
las,” — sznabžda ji — “szu- 
kavimais ir szuviais iszkilmin- 
gai prnnesza savo prisiartini
mą.”

Meriri szirdises szirdis balsiai 
tvaksėjo; susimaisze viskas: — 
ir ilgesio skausmas

| jutimas.
Vos spėjo keletas minueziu 

prabėgti — būrys rgiteliu, su 
iszkeltais durtuvais, ant kuriu 
kiszojo užmaustytos galvos — 
intrenke kieman. Akimirkoj 
nuo arkliu nuszoke su didžiau
siu klvksmu 
len.

ir laimes

I

glūdėjo gilus, 
blaivutis dangaus mėlynumas. 
Ir ji, taip iszrode nepaprastai 

kad greieziau primine 
gerąją miszko dievaite, atlan
kiusia varginga sodietes 
grinezele, nei paprastu žmonių 
dukrele, gudaus miszko auklė
tinė.

Sėdėdama pas įauga, ji užsi- 
masezius žiurėjo, kur 
kelelis ėjo pro szali 
pamažu, ten toli, i 
dūmoje. Jaunoji nekantraiida-1
ma lauke savo 
kad prie 
'Aukszcziausiojo,

altoriaus 
savo likimą 

amžinai suvienyt su jo likimu
sykiu praeiti

kieman.

sugriuvo triobe-

Valio draugai! — Czia 
kuom užfikast“ ir iszsi- 

gert. E! — czia. dar pilnas sta
las invairiu valgymu. — A! — 
koks nematytas gražumas?!..— 
ir visa taip iszsipuoszusi, iszti- 
sai vainiku eiles... — Ar ne ant 
vestuvių mes czia, draugai, pa
puolėme?” — su pasitenkini
mu rėkavo vienas isz raiteliu 
vis mesdamas mergaites pusėn 
paszaipos žvilgsnius;* ‘

Daugeliui isz .raiteliu buvo 
nuaržyti veidai, o vienas isz ju 
turėjo ant veido'daug senu žy
miu.

Apspito mergaite savo lais
vais žvilgsniais; kalbino ir 
juokės; tai kartais lyg padė
ka su paszaipa reiszke.

— ‘‘Taip tiesa karžygi! — 
tavo garbinga role” — prikas
dami liežuviais — pradėjo ke- 

vis žiūrėdami

v i ii

4 4

žvilgsniais;

lotas, smalsiai 
mergaites pusėn.

— “Ar tik ne jos sužiedo- 
tini, su palidovais — mes ka 
tik palydejom in ana pasauli?” 

‘‘I)a-mažas L— juokavo ju vienas. —
ir siejosi bar iszkelsime vestuves už ju 

medžiu gi u-sveikata; atminsime ju vėlos! 
t k I r MII 4 ■ 1 11/1 4 k I •> I • / E F fl 1 i /x lr.x f

sužieduotinio, j— suklykė užkimo balsai.

!”
Valio, valio karžygi!”

ak vse gražuolė! - 
ar g

ir ranka rankon
taip trumpa gyvenimo kelia, 

džiaugsmais ir 
vargais ir laime-

besidalinant 
sielvartais, 
mįs.

Pasislepi; Užblėso

žvelgė in ja.
Prisiekiu 

prižadu, — atker- 
szyti Už tavo mirti!” — sieloje 

ir aprei-

r 4 4 

savo meile

saule.
gelsvoji vakaru auszra. Susi
gaubė sutemti skraistes; pama
žu ir visa prigimtis jau snau
de. Ir tyla tyla užvieszpatavo. 
O naktis vageziomis, slapta, 
niekam .negirdint iszszliaužc 
pamažu isz savo guolio. Nutil
do viską ir visys sumigde.

Tusztcjo rūkas vis labiau ir 
labiau, o naktis iusigalojo kas
kart smarkiau. Vėl pabudinus 
apsnūdusį veja — apkabinus

J

■szelo, suki
ji — pradėjo iszimujo savo 
naftini
liejos po eglių it pusžili virszu- 
pes isztrukdami kartais in ly- 
jgamagjftuku i c pieyu.

— “Ir ka-gi 
pažinsi kaimyną?.. — ar gal 
būti jis tavo sužiedotinis ?!... — 
atkisze karžygis, pakratęs dur
tuvą, ant kurio virszunes buvo 
užsmeigta atkirstoji galva jau
nuolio.

— “Tai — jis... tai jis ma
no mielasai... sužieduotinis ma
no!... Naktyje juos visus ap
siauto galvažudžiai...
sze ir iszžude” — sujudėjo jai 
baisios mintys ir tartum baisi 
kirmėle perszliauže per kuna, 
imdama siDaugtį^saVo lediniu-

Apiple-

1 ‘.0 - ■
Ji stori^UjBŪiįikyti triksz- 

tanezias aszaras, Mr su iszgas- 
cziu pažvelgė in kraujuota gal
va, godžiai insmeigus akis in 
brangiu#braižini Ha.

— “ A tkerszy k, a t ke rszy k 
užmano mirti!” 
vos gi rdinyii sznibždejo po be
kraujės lupos- 
kraujų, o szaltoą,

me glėby.

rodos vos

*smtkau8tytos
’M?#Rist ina i Pn*

Asz Ona K įima virži u te paie- 
szkau Izabelės Ceta vieži ules po 
vyru pavardes • nežinau. Paei
nanti isz Suvalkų Red., Pali
varko Papecziu. Prąszau atsi- 
szaukt ant adreso.

Ona K urna rausk iene, 
Box 266 Coal Ceriter, Pa.

lk fu
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— A, kad tave dienai! Kur 
isz dabar užėjau?...

— nepaklysi u.
•sesių ant jos ir 

vėl mano laime...
Tai tik laimingas asz. Kur 

tik einu, kur tik pasisuku, tlii 
vis mano giliukis... Vakar nu
ėjau pas Ragožinska in saliu- 
na, ten užtikau geni žmonių, 
ir nors pinigu neturėjau, bet 
prisigėriau, kaip tas verszis 
isz balos!... Sziandien einp sau 
namo; sutikau savo sena pa- 
žinstama Kaži Kvailiauska. Jis 
geras mano draugas. Nusivedė 
mane pas Džionsona ir vėl sa
ko: gerk, kiek tik tau telĮNL... 
Ha, ha, ha! Mano giliukis. Bro- 
lycziai, kad traukiau, tai trau
kiau!... Žinot, asz toks žmogus: 
jeigu man duoda, tai ir trau
kiu, ba kaip kada reik net ir 
ant keliu dienu prisitrauki. 
Tas tiesa, ba asz pinigu netu-

'T J 
rį'll/fJl

i»-žį >
Jį
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Ale tai
Sztai Mano draugas Martinas Su

manką 18 metu atgal gyveno 
Ansonia, Conn. • Praszau atsi- 

ĮsZaukt ant adieso.
Ant. Pase vieži us,
* 719 Alabama A ve 

Sheboygan, Wiš.
«•

Mano brolis Jurgis .Janulai
tis paeina isz Suvalkų Red., 
Starapoles Apskr., Szunsku 
Gmino. Jeigu kas žino apie ji, 
meldžiu praneszti.

Jonas Janulaitis,
126 Dewey Ave., 

Scranton, Pa.

nieko 
baczka stovig TARADAIKA g

Na szirdeles, yra visokiu ap
gynėju,

Turime aniolu, melagiu ir veju, 
Jjietuyoje priviso plesziku 

> kvailistu, (
O nopostis krinta vis tik ant 

' socialistu.
Barasi kunigai kaipo Dievo

tarnai, 
tai juodi 

varnai,
pirsztus vienur 

žiuri, 
didi gana 
buri.

Ūkininkai savo u kės sunkei 
varo,

asz
I

•f

isz Suvalkų Bed 
Apskr.,

t

iflį, 
Š 
■V

ŠilkoKvaili štai 5

daužyti indai. 
j«jn>

bonkos ir 
tau mielas, Baime perėmė jaja. Ji sten

giasi szokti ir bėgt, bet koki 
tai jėga suturi ja. Ji iszgastin- 
gai dirstelėja savin: —>hiato 
perpleszta ant saves drabuži;

vilnimis nupuo
lusius ant pusplikiu peeziu ir 
apnuogintos krutinės, plaukus 
o laike ja apkabinę, kildintos 
be nuovokos nusigėrusio kar
žygio, letenos.

Iszsiraugo, kaip kirmėlė, pa- 
siliuosuoja negirdint, užėmusi 
k va pa, isz jo past y rūsio glėbio, 
mergaite, skubiai pataiso ant 
saves drabuži r tyliai, kaip sze- 
szelis 
(

SU

Vtildže per

t

gražuole — pava.i- 
Nesi- 

- prisi-

prakalbėjo mergaite 
pusiomis nuo aszaru akimis pa
žvelgė in sukruvintąją galva.

Ir toji, tarytum su dėkingu
mu pažiurėjo iii ja ir lyg vos 
pastebėtinai sumirksėjo.

Nuo to žvilgsnio,mergaites 
sieloje, tartum nuszvito ir su
ledėjus mm iszgasczio szirdis 
atszilo ir smarkiai suplakė. 

’ — “E,
szink brangins sveczius 
gailek sužiedotinio!” - 
meilindamas pradėjo karžygis, 
suspausdamas baisiam glebije 
mergaite.

Nelaimingoji suriko. Iszgas- 
tyje, visoms jėgoms 
pirmyn, 
reples, rankos, 
prispaudė ja prie saves. O szla- 
pios, geiduliais iszkraipytos 
lupos - 
gailos.

Laukine-gi 
ja su 
žviege isz džiaugsmo: — 
ežiai, kareziai, karžygi!” 
^Szaikos vadas, padrasintas 

szukavimais draugu —T niuž- 
niai skambinda.mas ginklais — 
pakele taure auksztyn ir aki
mirksniu iszsausino ja.

sveikata
— suriko

veržėsivisoms
Tae.zi.i.u tvirtos, lyg 

dar stipriau

geiduliais
- prilipo prie veido mm--

alvažudžiu gau- 
žvcriszku godumu su- 

“ Kar-

i r

— ‘‘Už sveiKata naujos 
drauges!” — suriko jis ir vol 
jo storos lupos geidulingai pri
lipo prie lupu drebanezios isz 
baimes mergaites, o milžinisz- 
kos, plaežios ir kildintos, lyg 
meszkos letenos-jo rankos, lyg 
skausmo priveržė ja prie sa
ves.

Tarvtum milžiniszkas smau- 
glys apsivyniojo jaja, suspaus
damas baisiam 
minga ja auka.

Mergaitei ome vaidintis, kad 
ji su baisiu greitumu puola isz 
netikėtos’ auksztumos. bedug
nėn, o isz kur tai nepastebimai 
plaukia griežtas sykiu saldus 
lyg svajom* auksztas, begalo 
gailestingas jos . sužiedot inio

svajone
------------------a Bestingąs 

balsas.

<rlobyje uelai-

7

J

—u Atkerszyk,
> i

gerai — mielas!
už tave ir

tyliai ji

už mano mirti!
Gerai

atkerszvk

J o

iszniekinima!

_ <t
— Asz atkerszysiu 
savo
susznibždejo su skausmu žiūrė
dama in sužiedotini.

Toliau jai ima rodyties vai- 
dinties, jog ji eina prapulties 

ten vioszpatauja 
Mergaitei darosi

bedugne ir 
baisi tamsa.
gudu ir szalta, vienok ji vis- 
vien stumiama, kokios tai slap
tos jėgos. Prapultis vis siaurė
ja ir siaurėja o ant galo ji vos 
gali beeiti per ja; asztrus ak
menys kabinasi, drasko drabu
ži ir bado kojas. Tik greitai vėl 
-— prapultis eina platyji ir pla- 

, galinu ji iszeina lygumon
apaugusion žaliumynais. Por 
ja skubiai žingsniupjit sužied^r 
tints, ir ih<tf#ajtb pasikėlus 
skubiai bėga jarp prieszais, 
puldama jo glebiu.

Tik nelaukiamas- apsvaigi- 
mas isznyko; nelaimingoji pri
ėjo in save .-iHZgastingai žval
gosi ji po szalis. Mato pusgy-

tyn

tints,

vius " :
kunusdrfbsanczhis ant aslos;

fell

savin:
Koku r i uos gena,

'a

iszdri kasiuos,

pasilenkia prie miegau- 
zio, isztraukia blizganti karda 

ir žaibo greitumu atkerta 
;alvažuclžiui galva. Ir bepro

ti s z k a i d ž i a u g s m i n g u 
mu — žiuri in tas,

g;

vos girdint, pa
kai p pavasario

smalsu- 
pusgyvias, 

dar mirksinezias, akis. Apsi- 
szarvojus laukini* drąsą, kersz- 
dama ji tyliai 
nasziai tam,
nakty kalbasi tarp saves isimy- 
leje gėlės, sznibžda:

‘ ‘ Brangusis niano! 
atkerszyjau 
mano iszniekinima.

Ir ji išžioto, 'Vogtinai lyg 
pantera,

-2- asz
už tavo mirti ir

ji išžioto,
niekam', (negirdint, 

iszszliaužia isz namu, — ir 
giria, laikydama 

savo perga-
greitai bėga
rankose ženklą
les: — susukta maiszan, krau
juota, g 
galva, atemusio isz jos 
brangu asmeni.

isiubuota jaunos mo- 
pcrpildyta 
Ji triurn- 

pergale: Tas, kurs

; a 1 v’až ud ž i o u žm u sze jo 
garbe ir

szirdis,
Plaka 

teriszkes 
k e rsz t o d ž i a ugsi.n u • 
fu o ja savo 
nužudė jos gyvenimą, iszarde
jos laime, — jau negyvas — ir 
jo galva

Gražuole nesibaido nei tam- 
nei piktumo oszianczios 

įiiibs, kurios lindynėse randa 
prieglauda daugybe nuo

žmiu laukiniu.
Vienok tai nebaido mergai

tes, 
senąją, snaudžianczia giria

jos lankose.,.

Kvailintai nedirbdami lygy
be daro.

Mergos vienos karsztai da 
vis davatka uja,

Kitos saldotams mieste pa
tarnauja.

Beda, darbu dirbti nėra kam,
O czioh mokslas

Apie

Jauni, svietui’

reik duoti 
vaikam, 

Mokslo, mokslo visai’ szaukia, 
triobas net ir 

kaukia, 
laimes bėga 

jeszkoti,*
Lietuva Ievyne, lieka vėjams 

daboti.
dabar kasgi gir

dot H
Lietuviai kare dide nori pra

dėti, 
geldų fld-

Amerikoje

Kvailistai stipria 
ta jau gamina, 

Tautininku, drutvietes bom
ba rd not ketina, 

nusiseks i szko v o t i,Jeigu
Kvailistai pradės daineles 

giedoti.
Atsitraukim nuo senojo svieto, 

Nors jis guli po krutino mo
lio kieto.

Sutulkses idinsoi isz duobes 
apuokas,

Szauks maisztan, tautininku 
kuopas,

Apsimaus vėl vvro kelnėm 
‘ Mare, i

Na ir bus grunvaldizka hsz- 
tri karo.

sos,
(r n
sau

ji ieszko prieglaudos pas 
; o 

ji, giria — balsiai sznibžda jai:
— “Iszeik, iszeik vaikei, isz 

ežia!”
Bet nelaimingoji nesupranta

* • • • • • *ispejanezio murmėjimo oszian
czios girios, tik isigilina kas
kart vis tolyn ir tolyn. Ji tar
tum nori rasti, 
eglių, sau priedanga ir gelbėtis 
nuo užmuszeju.

— ‘‘Vaikei apsistok!., neisi- 
gilinks tankmėn!u.. — kaž kas 
vėl jai susznabždejo.

Tik jaunoji moteriszke ne- 
staptėledama, skubinasi, bėga 
vis tolyn ir gilyn girios, palik
dama ant medžiu szaku, kąsne
lius savo drabužio.

Vejas'jau grieže, liūdna, ge
dulinga gaida, o iszalkn vilku 
gaujos, baisiai kalendami dan
timis, staugdami slankiojo apr 
link. Nelaiminga gražuoly mer 

netokusi špoku krinta 
ant žemes, tapdajua maistu vil
kams; jio-gi su didžiu godumu 
ir alkiu — supleszo jos gliežna, 
kaip lelijos, balta k u na...

# * #

Sziandien toje vietoje, kur 
taip tragingai žuvo gražnolo 
mergaite, : 
pdr keletą szimtmecziu :

po tankiųjų

# # *

Po Kalėdų Veselka atsibuvo, 
Na ir musztis pradėjo, 

Be bonku ir peiliu neapsiejo, 
Kitus teip sumusze kad pa- 

ejt negalėjo,
Turėjo vežimą isz ligonbutes 

• pąszaukti,
Palicmonai pribuvo musztu- 

kus pagauti, 
Bet ne vieno ne rado, 

Už tai da ir sziadien gando. 
Tas atsitiko Ohajaus steite,

Gana dideliam mieste, 
Kur musu broliai kaip lau

kinei gyvena,
Ir ka.ip kada.gyvuliszkai ap

siėjau.
Bet randasi ten ir geru vyru 

Iszmintingu ir geru, 
gyvenaKa krikszczioniszkai

Ir in szventa bažnyczia ejna; 
Tokie no nori su gyvuleis už

sidėti, 
ir myli malszei, 

sėdėti.
Tik skaito

■ I

gaite

h Ji 4 C
■ m

/

XglGARETTKZd

žodžiais legendos, 
™— įši

ltu re miestas, kurs vadinama 
Vilkmerge — žuvusios nuo vii-

žmogžudžiu-gi rtuokliji 
I ■■■■■■■■ r ,M. j.,,

aplink betvarkėje »ft^klagikytį 
ginklai; Oeį^ertos lygOpfiV kn gAi^bei.

Geriausi 
Cigaretei 

i,.J h * ■ ,, 'I " II a...

t

; ; >l lj1 fl 
h i

I

4 •

Tas tiesa, ba asz pinigu netu
riu... Goriau.... (Žakai).

O dabar, traukiu sau su savo 
liktarna namo. Einu kaip su 
dienos saule ir gana. O ka jus 
man padarysit ? A, tik Dieve 
duok, kad jus loki laimingi bū
tumėt....

Ha, ha, ha!...
sau norit: asz

Bot kaip jus 
norit: asz noriu miego, 

snaudžiu. O kur asz dabar ei
siu? Jau naktis... Sėdėsiu ant 
baczkos ir dainuosiu sau, kaip 
linksmas... Man jus užgini to 
negalit. Jeigu norit tai patura- 
vokit. Tik kažin, ar ta baczka 
mane per nakti iszlaikys ? Kaip 
imsiu dainuot, kad neplysztu... 
(Dainuoja linguodamas galva)

Saule leidžias, 
Diena baigias... 
Vakaras arti, arti

(Užsnūsta.

• • •

isz-Liktarna 
sprūsta isz ranku ir susimusza.

dairosi aplinkJis iszbunda 
baczka):

— A, kad ja dievai! Kokia 
durna, reikėjo jai dabar susi- 
muszt.... O ka asz paisau, diena 
gausiu kita. O asž vol giedosiu.

Užtekokie saulele,
Szviesk in mano langeli

y

Ramink mane nuliūdusį 
Ant baczkeles Sėdinti...
Juokiatės, — daili. Ale asz 

ir da moku. Klausykit:
Ausžt'a rytas, saule teka 
Vėl dienele prasidej’; 
Ji ir mane neužmirszo 
Besėdinti pakampėj.

(Pasidaro szviesiau it jis sto-
jasi):

Acziu Dievui, jau pra- 
Jau galėsiu eit namo.

Tik nežinau, in
savito.
Jau laikas, 
katra puse eit... Ale neprapul
siu. Nors galva ir skauda, ule 
asz linksmas kaip ir visi.
(Sukasi ant vienos kojos, dai
rosi, dainuoja):
Ėjo pijokelis sau namo, — 
Jam vietos nebuvo karczemoj. 
Bet jis nameliu neturej — 
Buvo gerai jam patvoryj. 
Eina sau linksmas dainuodama 
Stiklo ariolkeles jeszkodams... 
(Nueina.)

* # *

Paaisžkinimas.
Szitas, moiiologas

i * ♦ > j 11 ii . 1,. w ,
Szitas monologas žodžiais 

yra ti'unįias, bet veikimu gali 
1 1 1 • I J i 1 • 1 • /‘t • J

Girtasbut kita tiek ilgesnis, 
daugiau ir indomiau kalbti ju
dėjimu, lingavimu, žaksejimu 
ir 1.1., negu žodžiais. Kas nio
kos gerai girta nuduot, tai bus 
puikus mondldgos. Daugtasz- 
kis (...) rodoĮ; reik patylet.

Liktarna ^aĮnna padaryt ir 
isz popieros, tik indei ka-nors, 
kiid skimbteltu, siisimuszdama.

Pikturna gailina padaryt ir

KVITU Knygele Dranginėm* del 
lezmokejlmo plnlgv ligonia- 
ma - - - - 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaaieriaua nog sudėtu pinigu ant 
luslrlnklmu - * g *

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
60c,

Paieszkau savo gero pažin
si amo S. Kalinauska paeina isz 
Vilniaus Red., A ii taus Apskr. 
Marcinkonio Para., Bizo kai
mo. Jeigu kas zinu ar Jis gyvas 
ar mires, meldžiu praneszt.

P. Karpavičius,
1853 Edwardsville Rd., 

Madison, 111.

Asz Juozas Pliauskas pai- 
eszkau Prano Urbono kuris bu
vo 
metus 
kriczio 8 diena. Jis nuvažiavo 
pas sesri iii mainas ir ten gir
dėjau po 4 dienu mirė. Jeigu, 
kas žino apie ji meldžiu pra 
neszt. Žinantieji jo sesers adre
są Ųialonekit praneszt.

J. Pliauskas, 
274 Wythe Ave 

Brooklyn, N. Y.

Amerikos Karuomenejo 8 
ir buvo paleistas Lap-

(t6)

Patogi motore yra rojum del 
akiu, pekla del duszios, czis- 
czium del kiszeniaus.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

4

v

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
beriszki daiktai, kaina $3.75. Tai yra

$9.00. Tik pamislyk ka 
Gera balberlszka britva.

Vien balberlszka

labai pigiai, nes szie daiktai mažiause 
yra verti 
gauni.
Gvarantuota balberlszka maszinulte. 
Balbcriszkas žirkliukes. Szukas. Gera 
diržą ir gera szcpetuka. Tie visi daik
tai yra iszdirbimo gero ir kožnas bus 
jais užganėdntas.
maszinuke yra verta tiek kiek mes 
praszome už visus daiktus. Tokia že- 
gražiname plhigus. aszykite tuojaus, 
tna kaina mes parduosime tos daiktus 
tik per trumpa laika ir jeigu norite 
pasinaudoti isz szitu pasiulymu tai 
prisluskite 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 užmokėsite kaip daiktus'gausite. 
Gvarantuojamo užganėdinlma arba 
nelaukite nei minutos.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave.

CHICAGO. ILL.
Dept. 406,

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
įlus pagal naujausia mada ir isz 
geriausio materljolio pagal noro 
koHtuincrlaus. Senus pataisau ir 
iszprpslnu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojanms (r 
busite visame užganMlnti.

llįS K. Centro SI. SIlCNANDOAn.
in w * * *w v *«»*.*«» o a»i o..

S. JUOCNUKIS. 
Lietuvlszkas Kriauczlus.
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CAPITAL STOCK 1125,000.06- •
Burgiui Ir Profit* 3536.M6.5O

Mokama antra procemM ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prio juo 
pinigu a Sausio ir 1 nepai
sant ar atneasat parody/ knygute 
ar ne. Mee norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ik! 3 
'popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

17V
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Sniego užtektinai.
O ir Vandenėlio truputi 

' pnsii Įmigino, bet da vis mažai.
— Anglines 

pasip vieszino priesz iszemima
I laiarf u ant saliunu kurie randa- 
j si a?j t juju žemes..!’''
I — ■ Andrius Rėklaitis, 
linu inkas, likos1, 'skaudžei su
žeis tas Tunnel Ridge kasyklo-

i siu laiko darbo. ‘Likos nuvež- 
i tas! in Ashlando ligonbute.

— - Szv. Magdalenos mote
rių Į draugyste, rengia savo me
tini

kompanijos

sa-

niekas nepražuvo, 
smarkei platinosi
ndrs kiek vėjo ir kad ne Szena- 

i tai sziadien 
didesnia 

nelaimia, nes gal butu iždegias

nes liepsna 
o kad butu

dovio ugnagesiai, 
apraszytumėm apie

czvertis musu miesto.
Laike sumiszimo kokis tai 

rakalis pavogė isz namo Me- 
yorso 400 doleriu ir auksini 
ziegoreli, daug rakandu likos 
suĮaužyta. ir iszpesziotn po pa- 
kampos.

Bledes nelaimingi žmonis 
panesze maždaug! a u 
tuksta n ez i 11 doleriu, 
daugiau, nes

H. BALL. Prezidentas. J
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. J 
Jos. E. FERGUSON, K&slcrlue. <

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS (1RAROIUU8 

IR BALSAM UOTO J AS

balių, kuris atsibus.25 die
na fjzio menesio.

— - Jurgis Budrevicziiis, su- 
nanzlos uos Budreviczienes 

isz t> liesto, likos surisztas maz
gu n loterystes su p. Anele Me- 
liane ku isz Wm. Penu. Vincze-

nūs

iI
kun.

"' K

aut 150 
o gaĮ ir 

asękuracijos ne 
buvoiiię ant ezvprtJįcs tiek. Loc-

’<*■41'*
/

SAULE UGI
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NEPAPRASTAS KŪDIKIS.
sauvaicziu senumo,

'V'' 1

>11

I %

i

jĘfe a kitaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
prietvarAs, ISZPUTIMAI,

NE2LEBCZI0JIMAI, PPvASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,
J ' - NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai

Jis yra labai veiklus ir

Reikalaukite tęsiai iszmus. -

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

nnifRzki n iu 
turėjo tame laike sukrovia 
780 tuzinu marszkiniu kūrinos 
ketino iszsiunsti in Najorka o 
namas buvo vertas apie 45,000 
doleriu.

Isz kokios priežasties ugnis 
prasidėjo, tai du neisztyrineta, 
bet spėjama, jog prasidėjo fa
briko skiepe. Liepsna buvo ma- 

Tainakveja 
ant dvi-,

iiininkai fabriko
9 .

l«4

CHICAGO, ILL.

—■ naiPii II ■■!■■■ I. a J iii BMBieiR^

Lietuviszkas Bankierius REIKALINGA AGENTU.atsibuvo Shenadorije per 
Karalių.

Sausio 7 diena, 
Pennsylvanijos

Apskj’iezio Delegatu i 
viniai .
inu la<ivo nutaria,

Koncertą,
Balandžio

i dali baus
chorą?,. Valdyba ant szin metu 
likos ivszi’inkta sekanti: A. Les- 
kauskus pirmininkas, A. Liui- 
ruszev.iczius isz Meizvilles pir- 
mininlko

vone

pirmo

■ » r \ ” 
................................. ... .

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems retka-1 |>r(>trr<
lama.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir matius už pigiausia preko, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai krelp- 
kltee pas mano, nes asz gailu jumb* 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

SOI E. Fine SU Mahanoy City, Ta.

žiniszi ka 
v v k s 15

invvko 
i Choru 
su važia

is/ svarbesniu nutaria 
rengti Mil

kų ris in- 
(April), 
septyni

tyli net Asl.lando 
ir visoje aplinkinėje 
Ifle4zinits mvlin tolumo.
ir visoje ft- /

Isz Shenandoah, Pa.
Cžkviet ima i

pagiidbininkas, dCaz.
' ~ ~ __ Žėglis rasztiuinkas* Pana Emi-

JONAS M. CISARIKAS į Cannel iždininke, F Dulke isz 
.Fire Insurance Aąent = Track Villes ir S. Petrusevi-

F

Ė

liję Kvlminskiute isz Mount

Mount (’arinei iždo

I
I
I

ir Laivalorcziu Agentas
J. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

X T

MAR3ZKINU DIRBTUVEDIDELE 
reikalauje agentu parduot! ju marsz-

I kinus tlesog neszlotojams. Pigios 
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills 
503 Broadway. New York. ad.

kinus tlesof neszlotojams. Pigios
i

X I

Apdraudžlu (Inszurinlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

C

315 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City Į

W. TRASKAUSKAS 
į PIRMUTINIS LIETUVJSZKAS 
6RAD0BIUS MAHANOV CITV, TA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
. Automobilius del Laldotuviu Krlk-

■ z tini u. Vesellju, Pasivažinėjimo
Ir t L

52Q W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

IJetivIazkas Graborlni

K. RĖKLAITIS
I Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblnlnka mote re.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, I‘A.

Bell Telepbonas No. 149

CHAS. S. PAR M LEY 
Real Estate Agent 
Jeigu norite.pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis tarno patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas ir telp tolinus.
238 W. Centro SU Mnlianoy City, Fa.

Notary l’nbllc

T

T.lreaUnil. LlotnrUzk.
B A M K A

' Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus Baugiam palalkl- 
muL Hlunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, groi 
tai, ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atšalima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
801 W. Mahanoy Ave^ 

i MAHANOY CITY. - PA.

*

eje.

DR. JUOZAS J. AUSTE A
* (Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumnn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 Ug 
9 vakare.
118 E. Coal SU Shfenandoah.

Bell Tel. 359-R.

GERA PROGA PLIKIAMS!
II ■ I !■ II ■ J

Arablazka Alostls yra tikrai pasek
minga Ir kas priiiuns keliolika stem- 
pu Ir saro adresa tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raižykite 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite laz s žios progos visi kurie yra 
pus-pllklal arba visa! yra nupllkla. tX

( ežius psz
globojai.

Parsiduoda g
Ghluna pigiai pirkti. Atsi-

% 
ori vargo-

1 nj,i.
I szmikite po Xo. 512 \V. Maha
nov St. lt'I

I

Marszkiniu fabrikas ir penki 
namai sudega o deszimts smar- 
*kei apdege, bledes padaryta 

ant $150,000.

miesteli Pa-
nedelio ryta apie pusią szesziu 
atlankė 
ezion ne 
Krjero opera hau 
šiai ejdami in darba Vtarninko
ryta užtemino liepsna Storey 
and Hoppes ant Pine 
t ados buvo tai sena Armory

Mahanov City

ugnis kokios 
buvo nuo sudegimo 

s. Ajagleka-

baisi

uli. (ki-
tai 

Hali) fabrike 
tuojaito davė 
siams. Ant alarmo subėgo žmo
nis ir anglekasiai darbiniosia 
drapanosia prigialbet ugnage- 
siams kovoti priesz baisu ne
vidoną, o reike žinot, jog pas 
mus patis darbininkai ir biz
nieriai priguli prie ugnagesiu 
drauguves, nes ezion nesiranda 
apmokamu ugnagesiu kaip di- 
desniuosia miestuosia. Isz prie
žasties daug nupuolusio sniego 
ngnagesiams buvo didele kliū
tis gautis pri(^ ugnies, todėl 
liepsna turėjo pinuybia.
rints ugnagesiai dirbo sunkei, 
bet turėdami supuvusias pul
pas kurios konia visos sutruko 

ugnies. Pa- 
szaukta in pagialba Szeuadorio 
ugnagesius kurie pribuvo in 40 
ininutu —- Columbia ir Polish 
American kompanijos, 
aplaikyta žinia isz Tainakves, 
Ashlando ir Port Carbon, jog 
tenaitinei ugnagesiai yra pasi
rengia teipgi pribūti in pagial
ba, bet apie septinta valanda 
ugnis buvo po kontrole, bet de
gėsiai dege per visa diena o 
ugnagesiai pyle vandeni idant

marszkiniu i|’ 
signola ugnage-

pric

negalėjo inveikt

teipgi

neprasidėtu, 
marszkiniu fabri- 

pamatu, 
Czekai- 

R. Norriso ir T. 
o namai

isz naujo ugnis
Iszskiriant
ko, kuris sudegė lyg
sudegė namai Lynch,
ežio salimas,
Norriso ir Cliffordo,

Thdm'&B, Hydra-
Richordelfero

Llewellyno, 
makorio, Piz, 
Heel), Stern, Dregoris, Kinge- 
man ir Takanevicziaus smarkei 
apdege. ,,

Uvnagesis Pavla uskas isz 
Szenadorio baisei susizeido nu- 
puldamas nuo stogo, kiti likos 
apdegyti. ir sužeisti, žmonis 
saugodami savo gyvastes, bėg
dami isz deganeziu stubu likoą 
smarkei apdeginti o motoro 
Demskiene szokdama per Įau
ga iszsuko kojas. Gilukis jog

ant pui
kaus pokylio kuri laikys “Ne- 

Draugijinis Kliu- 
5 Februario 1923 Mahe- 

?, jau likos isz- 
Szis pokylis yra 
visa

mun'iecziu 
b4as” 
rio svetainėje 
siunsti.
sus po visa Amerika kaipo 
vienas isz didžiausiu ii; links
miausiu ant kurio pribuna sve
teliu isz visu daliu Amcriko.

, — Andrius 
likos užgriautas 
kasvklosia ant smert. Velionis 
turėjo 2!) metus, Įialiko paežiu 
ir kūdiki, buvo apsivedias tik 
metas laiko, 
laimingo kuna 
bert ulyežios, 
ne isz didelio gailesezio norėjo 
sau atimti gyvastį.

— Sūnelis Antano Makuls- 
kio, 26 S. Catherine uli. puolė 
ant ceberio ntpleszdamas no
selių. Daktaras turėjo prisiūti 
sanari.

— AYilliamas Vitkevicziuš, 
16 metu, likos apdegintas Wm, 
Penu kasyklosia. Martinas Ga- 
valskis, 35 metu likos sužeistas 
tosia paeziosia kasyklosia.
*

uar-n

Butkeviczius 
Shenandoah

Kada atvožė ne- 
namo ant Gil

tai Butkeviczie-

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija.
Specialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, geras 
czisti kambariaivalgys 

visiems.
Dideli parankus greiti laivai 

tankiai iszplaulda
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis 
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute. 
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY 

2G Broadway. NeW York.
Arba pas vietinius agentus.

:r

I ■ ■<

I ■’

LIETUVON IN 16 DIENU 
per Southampton aut Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30.704 tonu

Berengaria 
52,022. tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnkn 
Greitas persėdimas Southampton^.

Lietuviai ypatlszkai lydėti 
In Plllava 2 klesti $150.00 Kares 
In Flllava 8 klesa $100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
In Southamptona ir ton persėdu, 
antjnilžlnu laivu. Kožna savaite.

Greiczlausi Iplvui pasaulyje. 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del isz.kalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar .aplellnkeje.

auLmilžInu laivu.

Szita mergaite Norma Loeb, penkių 
duktė Dr. Carl Loeb isz Chicago, yra viena isz nepapras- 
eziausiu kūdikiu. Kūdikis miega ant lentos, maitina jaja tik
tai vaisinėms sultiiui, sėdi pati ant krėslo ir vaikszzioje pati 
kada jaja motina laiko už pažastų.

viena

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI | 
PUIKIAUSIA DOVANA.
Kam duotis nuplikti©? Mes 

tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. KiekvĮemlm 
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo
terų. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien. Adresuoki-

* ' ' ''' ’2

Dr. BKUNDZA CO„ 
Broadway and S. 8dh St., r* i v f •<» t % # m w •

KUR BUNA?

te: (t.4)

Ignotas ir Franciszkns Ausz- 
traczialis isz 
niekos, 
ir 
Uzvcnczio 
Szunikiu, 
Juju.
Ausztraczialis. Visi gyvena 
ezion Amcrike, bet juju adresai 
yra nežinomi. Atsisza likite

«5f

parapijos Luk- 
parapijos Kerkliuku, 

Stanislovas paejnantis isz 
parapijos,

gubernijos. 
Aleksandras 

Visi

Kauno 
pajeszko

kaimo

Box-9. W. Brooklyn, N. Y.

nežinomi.
mieli brolei tint'Šzito udr 

: tKurope 'SeottaidA

TAMAQUA, PA.
44 ĮVEST BROAD ST.

KOŽNA SEREDA'. 9 ryte Iki 8 vakare. 
2-trns Floras

daug metu pasekmingo praktikavimo.

D AKT A RAS I. W. HOBGENS 
Flilladellphla Specialistas 

Užslsenejaslu Ir Chyoolszku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
llszka gydimą, per }dak.tara kuria turi

Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlazk! ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir Rankamas po val
giui, guzai, svaigulis* silpnumas szlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti. ’ t

Odos ilgos* Iszberlmai, papuczkos, 
dedervinei Ir kitos odos ligos grėltai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai matykite ma- 
ne- * ; „

Ramatlzinas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą, *

Ar esate norvuotl 
silpni ir nuvargę, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, oarpiatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbllszkusls ir 
Iszberlmat ant veido, pailsės, fcuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales Ilgas pilvo, Inks
tu,' kepenų, pūsle#, lumbago Ir neuri
tis.- ' ■ •

Ateikite gausit A rodą dykai. Po tam 
lazalszklnslu kokis skirtukas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Pndekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garslnglauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvorgais ir Potnycziomis 10 
vai. ryte ibi 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryto iki 12 piet\ 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St (2-tras floras)

I

tai palengvinti.

Ir trote nuodeju,

Pottsville, Pa.

( 111 VJĮ7 V AVWV rwwnl p

Aleksander Ausztraczialis
18 Barnside Lane

(tjlG) Hamilton, Lanarkshire

D
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

-—$------ .
Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartmnet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai ^ra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbcs jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkitei savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—>_

* DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

LEON ECKERT, Vlco-Prez. ;x
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

W

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlus
W. —. —- -* >

1 .J " H. n-M j<:.LEON ECKERT, VJco-Prez.
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Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu.

Enamclas netruks nei nesilups.

Mažiau kasztuos pataisymai

M«
7;

8
Mažiau kasztuos pataisymai, už tai 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peczius 
turi but fferas.r?
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Moterems Pluszinei, Kailinei
* Hl*'*air' Kitokį Kotai
Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi 
Gera tavora visada apsimoka pirkti 
Gal ir daugiaus 
neszipsite musu i 
Gaunate naujausios mados kotus.
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pinigo mokėsite bet ilgiaus
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1 GUINAN
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201 W- CENTRE ST
MAHANOY CITY, PA.
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