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Isz Amerikos
14 užmuszta 78 sužeisti nelai

mėje ant strytkario. •

Pittsburgh; Pa.— Nesuvaldo 
mas elektrikinis karukas nu- 
szoko nuo sztangu prie Mount 
Washington tunelio, trenkda
mas in telegrafini stulpą ir per 
siverte. Keturiolika pasažie- 
riu likos užmuszta o 78 sužeis
ta. - Karukas buvo baisei pri
grūstas pasažieriais.

Norėjo iszneszt in padanges 
unijos anglekasius.

Philipsburg, Pa.— Laike su
sirinkimo anglekasiu kurie tu
rėjo unijos mitinga, kas tokis 
padėjo dinamitą prie sales isz 
puiriu vienas szmotas truko. 
Anglekasiai ižbegiojo laukan 
ir pamate da daugiau dinami
to, kuri užgesino ir ižgialbejo 
kitus nuo baisios mirties. Eks- 
pliozije padare daug bledes ar
timiems namams.

Pirko maszina dirbimui pinin
gu už $680.

Mount Carmel, Pa.— Norė
damas greitai pralobt ir turėti 
daugybia piningu lengvu budu 
Vladas G. Akaviczius pirko 
nuo dvjeju apgaviku maszina, 

pthU£K'kif>I? tik pa- 
reikalaus. Už taja stebuklin
ga maszina užmokėjo 680 dole
riu. Apgavikai dingo o teip- 
gi ir piningai neiszmanelio — 
Kiek tai kartu apie tokias ap
gavystes prasergejome Lietu
vius. O gal tasai žmogelis gai 
lejosi ižduoti kelis dolerius ant 
laikraszczio todėl ir gyveno 
tamsybėje.
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Užmuszimas vieno kareivio 
kasztuoje 37,000 doleriu. 
Toledo, Ohio.— Tūlas redak 

toris czionaitinio laikraszczio 
apskaitė, buk užmuszimas vie
no kareivio europinėje karėje 
kasztuoje 37 tukstanezei dole
riu. Tame redaktoris turi tie
sa, nes tiek piningu, kiek visos į 
vieszpatystes iszduoda ant ve
dimo kares, pripuola tiek ant 
kožno užmuszto kareivio.

Gerai kad su visais panaszei 
padarytu valdže. ’’

Newport News, Va. — Val
dže aresztavojo kompanija Les 
ter Brothers iiž tai, kad davė 
suputi daugybe bulvių, cibu
liu ir kitokiu valgomu tavoru, 
laikydami pakol preke pakils 
ant ju dvigubai. Valdže nubau 
de juos ant $5.000 ir dvieju me 
tu in kalėjimą. 

MH*

Bolszeviku laivas atgabeno 
daug ginklu del ajdublistu. 
Tula Pacifiko pristova. — 

Valdžios detektivai ant rusisz- 
ko laivo “Szilka,”
plauke in Amerika, 
terp paslėptu kailiu daugybia 
visokiu ginklu ir amunicijos, 
kuriuos kaip rodos atgabeno 
del naudojimo ajdublistams 
ant sukėlimo czionais maisza- 
cziu ant naudos vokiecziu. 
Randas laiva ir visa tavora 
konfiskavo o bolszevikus užda
re kalėjime.

kuris at- 
surado
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Sukapojo sunu, iszvire szmo- 
telius ir iszmete po lauka. 
Olathe, Colorado.— John C.

Bush, 40 metu senumo farme- 
ris ir jojo motina Natai ije, li
kos paszauktais ant slieetvos 
veikale juju sunaus,
Otto, 11 metu senumo. Pagal 
prisipažinimą motinos, tėvas 
teip žveriszkai pasielgdavo su 
savo sunum ir plake, jog viena 
diena krito jisai mirsztantis. 
Nelabas tėvas norėdamas savo 
žveriszkuma užslėpti, sukapo
jo sunu ant szmoteliu, ininete 
in katila verdanezio vandens 
iszvirdamas sukapotus szmote- 
lius, po tam iszmete szmote- 
liūs po lauka. Motina Busho, 
86 metu senele, apsakė toliaus 
palicijai,.buk josios sūnūs po 
papildytai žudinstai, kerszino 
jiaja nuszovimu, jeigu kam ap 
sakytu apie tai.

Motina ir tris sūnūs sudege 
deganeziam name.

Edwardsville, Pa.— Degan
eziam name rado mirti Mrs. A. 
Slifkiene, 54 m, sūnūs Jonas 21 
m., kuris atvažiavo isz kariu- 
menes ant szveneziu, sunai An
drus 17 m., ir Juozas 11 metu. 
Tik vienas tėvas apsisaugojo 
nuo baisios mirties, 
tis ugnies yra nežinoma.
Visi geležinkelei po kontrole 

valdžios.
Washington, D. C.— Prezi

dentas Wilsonas apgarsino, 
buk pradedant nuo szitos pet- 
nyczios užims visus geležinke
lius po kontrole valdžios. Mi- 
nisteris iždo McAdoo bus pa
ženklintas kaipo kontroleris 
ant visu geležinkeliu.
budu valdže mano užvesti di
desni paredka aut geležinkeliu 
ant gabenimo anglių ir visokiu 
tavoru.

Badai valdže užim^ visas 
anglekasyklas po savo valdžia, 
nes szimet locnininkai kasyklų 
iszkase 50 milijonu tonu ma
žiau anglių ne kaip reikėjo.
szimtai saliunu valstije Loui- 

500 saliunu bus uždarytais.
Penki 

sianoj uždarys savo duris ir pa 
i

O

Priežas-

Tokiu

New Orleans, La.—
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li aus szinkavia isz priežasties 
dideles brangenybes ant svaigi 
naneziu gėrimu. Panaszei pa
darys nuo Naujo Meto Ankstau 
czei saliuninku po visa Ameri
ka.

tos isz

Vaicziaiczio eilių;
I

Invairiose Rosijos vietose 
skelbiama neapykanta priesž 
žydus ir agituojama daryti 
skerdynes.

rr

vaiku prieglaudos ir 
kar. P. P. padeklamavo keletą 

Choro ne
galima buvo surenkti, nes Po
locke nėra žmogaus, kuris gale 
tu ji vesti. Publikos prisirin
ko apie 300 žm. Biletu truko. 
Apie puse publikos buvo sve
timtaucziai, kurie pasiliko pil
nai patenkinti vakaru.
viena truko, kad karų (ulanu 
pulko) orkestras nemokėjo 
grieszti musu szokiu, o isz lie
tuviu maža kas moka 
kus” szokius szokti.
562 rub. Gryno pelno liko apie

• * f

Tik

“pans- 
Pajamu

Taip Roslavlyje 
(Smol. gub.) kilo riausziu ka
me buvo užmuszta 2 žydai ir 11 
sužeista. i

Kazoku Kuopa Astrachaniu- 
je isznesze rezoliucija, reikalau 
dagia kad Rosija būti federa- 
tyvi respublika.

Sziomis dinomis sueina 100 
metu nuo didžio laisves mylė
tojo ir karszto tėvynės gynėjo 
lenku vado Taod Kostuiszkos. 
Lenku visuomene szias sukak-

130 rub. Visas pelnas skiria- įuve3 iszgilmingai apvaiksz-
mas Polocko Karininku Kuo
pai.

Archangelskas.

cziojo.
Kapitonas Dzevoltovskis ir 

kiti grenadierių pulko karei- 
viai bolszevikai atsisakiusieji

dalyvaujant lietuviu ir 
o

Czionai gyvena

les.

GYVENIMAS LIETUVIU 
ROSIJOJ.

Berdiczevas. Esama ir Ber 
diezeve lietuviu, tik mes vienas 
kito nežinojom, gludejom kiek- 
ivenas sau, nelyginant iszgas- 
dintos pelytes: kai kurie per 
trejis karo metus ne lietuvisz- 
ko žodelio ne buvom girdoje. 
Rugpjiiczio 1 5diena iniciatyva 
keliu vyru in vyko lietuviu su
sirinkimas. In susirinkimą at 
ėjo apie 40 žmonių.

Jaroslavis. Liepos 30 d. ir 
Rugsėjo 3 d. czionai buvo su- 
renkta “liaudies dainos vaka
ras, ’1
latviu suaugusiu chorams, 
paskutiname ir rusu vaiku prie 
glaudu chorui. Manoma buvo 
surenkti etnografijos koncer
tas, bet lenkai tur but bijojo 
pasirodyti, nes girdėjo lietuviu 
ir latviu gerus chorus, tad san 
lyga, kad A. V. apsiimtu vesti 
Inkų chorą ,tada, girdi sutiksią 
dalyvauti.

Kastroma.
apie du tukstaneziu tremtiniu 
lietuviu. Ju tarpe randasi ne
maža ir intiligentu. Gyvuoja 
pasztalpos. Draugija artistu ir 
Socijalistu Liaudininku kuopė 

Teko man būti bent ke
liuose augszcziaus iszvardintu- 
ju draugijų susirinkimuose. 
Daugelis žmonių daug geru no 
ru, gabumo ir iszkalbingumo 
turi. Tik gaila, kad tie musu 
iszsilavinusieji žmones su savo 
gerais norais, gabumais bei isz 
kalbingumais bemaž nieko ne
dirba

Polockas. Galu gale ir Po
locko lietuviai susilaukė, ilgai 
laukiamo pirmo lietuviu vaka
ro. Rugsėjo 17 d. Karininku 
Kuopa surengė Geležinkelinin 
ku Klube vakara spektakli. Ar 
tįstai mėgėjai suvaidino 3 
veiksmu farsa — Audra Gied
roje, Po vaidinimo 2 mergai-

suvaidino

. ' •!
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Kr au j i ngo 
karo viesulas iszblaszke mus 
lietuvus isz gimtųjų vietų ir 
tukstaneziai pabėgėliu privers 
ti liko glausties po svetimos pa 
stoges..
pondenciju letuviu laikrasz- 
cziuose isz visu pakampiu pla- 
czios Rosijos supažindina mus

l.U szimto pleszimu ir

Begaline eile kores-

su lietuviu kolonijų gyvenimu 
ir j u reikalais.
sziaures

Bet... apie 
lietuvius, gyvenan- 

czius, Archangelske, • vargiai 
kas tegirdejo, o ju gi ežia 
maža,

ne- 
apie 300 žmonių, dau

giausiai karo banga isžniesti.... 
Tiesa, mėgino vietiniai lietu
viai neatsilikti nuo broliu J;au- 
tiecziu ir buvo net pasiuntė p. 
D. delegatu nuo Archangelsko

pildyti karo valdžios paliepi
mą, — iszteisinti.

Riauszes, plesziniai pakilo 
vyrauti ne tik sodžiuj, kur nė
ra apsaugos, bet ir miestuose. 
Antai Petrograde nakti in 4 — 
X suskaityta apie pustreczio 

vagyseziu. 
Vagiliu lobis ta nakti gali but, 

.* kainotas api 1,223,000 rub.
sziaur

• vlietuviu kolonijos Rosijos Lie
tuviu Seiman, bot deja, dau
giau jokiu vieszu pasikalbėji
mu del bendru reikalu lygi 
sziol neinvyko, net ir pasius- 
tasai Petrapiliu delegatas, jis 
pats ir vietinis Centralinio Ko
miteto ingaliotinis pabėgė
liams szelpti, sugryžes nepasi
rūpino duoti viesza praneszi- 
ma savo rinkikams apie darbus 
Rosijos Lietuviu Seime.

ŽINUTES ISZ ROSIJOS.
Vokiecziai užėmė Ryga stro

piai stengias suvokietinti visa
* 'y

kraszta. Be to, yjra žinių, kad
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Isz Kares Lauko
Vokiecziai perpjovė giarkle amerikoniszkam kareiviui.
Paryžius.— Vokiecziai kaip rodos ne turi mažiausios jaus

ies ir mielaszirdystes, nes juju žvCriszkumo ne viena tauta nega 
Ii peraugsztyt. Ana diena vienas isz amerikoniszku kareiviu 
kuris radosi ant sargybos, likos surastas su perpjauta gerklia. 
— Vokiecziai iszvaro žmonis isz grineziu laike dideliu szalcziu 
o užima grinczps del saves ir arkliu, o žmonis su mažais vaikais 
susZala ant sniego.

Vokiecziai isztrauke vaiska isz Rosijos. — Bolszevikai perkirto 
geležkeli prie Irkutsko.

Petrograd.— Generolas Krylenka, pranesza Bolsževikams, 
buk vokiecziai pradėjo siunsti daugybia vaisko in vakarini ir 
žiemini frunta. — Bolszevikai perkirto Trans Sibirska geležke* 
Ii arti Irkutsko, sudegino daugybia lokomotivu ir vagonu. Terp 
Bolszeviku ir tikrųjų revoliucijonieriu eina smarkus musziai po 
daugeliu vietų Liberijoj.

Pasekmingas bombardavimas francuziszku lekiotoju.
Paryžius.— Francuziszki lekiotojai sunaikino 18 vokiszku 

ereoplanu, teip-gi numėtė arti 20 tonu dinamitu ant vokiszku 
geležkelio stoeziu, fabriku ir abazu. Daugeli miestu uždege.

Anglikai paėmė da keturis miestus Palestinoje.
London.— Generolo Allenbio vaiskas Palestinoje eina pir

myn. Dabar užėmė keturis naujus miestus prie turkiszko ge
ležinkelio. Angliszki lekiotojai bombardavo keliolika turkisz- 
ktcrpoziciju, užmuszdami kelis szimtus turku.

Piktadarysta vieszpatauja Harbine.
Harbine, Mandžurijoj.— Pasibaisėtinai platinasi visokios 

piktadarybes. ”-------1----- ------------------ 1_*~ 1-----nn'T‘Per pastaruosius tris menesius ten buvo 237 
žmogžudystes. Daugausia' sanryszyje su vagyste Sziaip viso
kios piktadarybes, tai kasdininiai nuotikiai. Daugelis razbai- 
ninku persirede kareiviszkuose drabužiuose.

Saulei nusileidus gyventojai neiszdrysta pasirodyti gatve- 
Svetimtaucziai 

rengiasi isz savo tarpo sudaryti palicija. Miestas yra neva ru
su valdžioje. Rusai gaspadoriauja. Tai negalima nei tikėtis, 
kad dalykai pagerėtu.

se. Palicija negali apsidirbti su pleszikais.

40,000,000 darbininku Vokietijoj badauja....Socialistai grasina
ąukilimu. ~ ’
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Paskutiniai musziai 
vakariniam frunte liudija, kad 
vokiecziai labai skaitosi su sa
vo pajiegomis ir stengias be 
nuostoliu užimti svetimas pozi 
cijas. Tasai lėtas nors ir nuo
seklus karo būdas rėdo Vokie
tijos karini nuovargi.

Bet ir begaliniai szio karo nu 
varginti vokiecziai visgi del to 
randa spėkų tęsti kara ir savo 
užmanymus vykinti. Kadangi 
Anglija su talkininkais jusda
ma savo pajiegas nenori nusi
leisti ir taikintįes be sziokios 
tokios pergales jausmo. *'

Ii* nežiūrint in nuolatines kai 
bas ir notas apie tąika karas 
dar gali užsitęsti.

Eina gandu, kad armijoje 
vietomis jau vėl pradedama

z A
Londonas.— Sulyg Reuterio praneszimo isz Amsterdamo, 

Berlino socialistu laikrasztis “Vorwaerts” aiszkiai pasakyto j 
atakoj ant Vokietijos maisto kontrolieriaus von Waldaw, už- 
reszkia, kad dideles Vokietijos žmonių mases ne tik yra alka
nos, bet tiesiog badauja. Laikrasztis sako, kad žemiu savinuį 
kai ir turtingieji miestu gyventojai gyvena sztekliuje, lies slap
tas krovimas daugiau nebera draudžiamas. * •

“iKkvienas semias isz kares pelnus ir milijonierius,” sako 
laikrasztis, ^turi savo virtuve ir kelnore pilnus kumpiu ir laszi 
niu; vidurine klesa veda abejotina gyvenimą, iszleisdama viską 
ka ji turi, ant maisto; bt 40,000 darbininku badauja ir nepano- 
rs sėdėti tylomis.

“Mes galime už menesio susilaukti Vokietijoje absoliuto 
katastrofa ir suirimą, dar blogesni negu Rusijoj, ka$ pagimdys 
Vokietijos sumuszima ir pralaimejima kares.”

Del vodkos kilo riauszes ir prisiėjo paskelbti kares stovi 
Petrograde.

Petrogradas.— Per deszimti dienu Petrogradas buvo apim
tas girtuokliavimo orgijos. Didžiuma miesto vyno sandeliu 
iszpleszta ir apsvaigę kareiviai dabar užėmė visus valdžos žalio 
jo spirito sandelius. Szi ryt 3 vai. tapo paskelbtas kares stovis 
ir dabar miesto gatves patruliuoja ginkluoti automobiliai, ku
tiems paliepta vartoti kulkasvaidžius be jokio persergejimo 
priesz minias prie alkoholio sandeliu.
mas buvo girdėti visa nakti.

Sovieto komisarai garsina, jei nebus apleistos degtines dišti- 
lernes, iszsprogdinti namus be jokio pinuesnio perspėjimo. Per 
beveik visa sanvaite gatves nebuvo saugios po sutemos, kadan
gi daugybe girtu kareiviu tęsdami savo girtuokliavimo orgijas 
szaudydayo isz szautuvu.

Visas sumiszimas prasidėjo žieminiame palociuj, kur sargy 
ba atplosze caro vyninyczia. Daugybe kareiviu taip pasigėrė, 
kad neteko sanmones, o kiti iszsinesze brangius vynus ir konja
ką ir dabar slapta pardavinja mieste.

Nauji pulkai, pasiunsti numalszinimui riauszininku, iszszo- 
ve keletą szuviu, bet paskui ir jie patys greitai prisidėjo prie o r p ■ f ’ ' i ■“
gijos. Pagalios ugniagesiai prileido rusi pilna vandens ir dau
gelis girtu kareiviu, įiebepajiegusiu iszsigelbeti, prigėrė.
kui ugniagesiai iszpumpavo vandeni isz rūsio ir sunaikino pasi-

Nebeteke szio isztekliaus, kareiviai atkreipė atyda in prL 
vatiszkas. vyninyczias ir begyje sanvaites 51 russ privatiszkuo- 

Oriai- se namuose ir restauracijose tapo apipleszti.
gal valdžios sandeliai žaliojo spirito, esantis vodkos distilernese

I

Kulkasvadžiu tarszkeji

I

Pas
broliati su vokiecziais.

/

r V Ties Gelsinkiais pir-
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ma karta pasirodė vokieežiu or
cepelinas. Mieste bu

vus užgesinta szviesa.
vis ramiai nuskriejo, savais ke

4 likas, vyną.

Revoliucijos metu demokratin 
gai sudarytas instaigas Vdkie-

T/1*

ežiai vaiko ir inveda- senąją
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laivis

/
Tris dienos ad«

tvarka
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kurios tapo uždarytos pirmoj kares sanvaitcj, tapo paliesti.
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Kas Girdėt
0 kad dienoje Užgimimo V. 

Chris tušo spaustuvėje 
les nedirbo, todėl iszleidomč 
szita numari tik keturiu pusla
piu.
not. — Redyste.

< C Sau-

Malonekyt už tai dova-

4 / 
I

RAGANIUS.

Gyveno gale sodžiaus 
gelis, pavarde Pluczius. Visai 
jam nesiseki*. Ka tik 
ims, ar pradės daryti vis jam 
nesiseka ir nesiseka, 
veno nabagas visai.

karta paskutine duona ir 
masto: “ 
ti?”

Pamastė, pamastė ir iszmas- 
Nnėjo vidurnakti in kai- 

sueme .patiestai)-

nesiseka.

Jis

zmo-

pa-

A usigy- 
Pabaige

Kas ežia raikės dary-

te.
mvnu blike,
sius audeklus ir pakasė po ju 
kupeta szieno.

Ant rytojaus kaimyne, pasi
gedusi audeklu pradėjo szauk- 
ti ne savu balsu:

Vai apvogė, apvogė nevi 
donai mane vargsze!

O Pluczius stovi pas savo tro 
be les vartus ir sako:

— Ar tavo audeklus pavogė?
-- O isz kur tu žinai, kad au 

dėklus?
— Kaip nežinosiu ? Juk ar 

tu nežinai, kad mano tėvas bu> 
v o raganius, mano tėvo tėvas 
ir asz esu raganius. Ir, jeigu 
nori, tai asz tau galiu surasti 
tavo audeklus — kaukai man 
paties!

— Tik surask jauį susimil
damas!

— O ka duosi ?
— Duosiu miltu!
— Kraite miltu?
— Gerai, duosiu kraite! Pa 

sikrate už ranku. Kaimyne at
nesze vandens kibirą. Pluczius 
atsistojęs, ant to vandens pra
dėjo kažin ka varvaiiuoti, pas
kui galva sukti, paskui 
spjovė tris kartus ir tarė:

— Dabar žinau kur tavo au
deklas — gi po kupeta szieno 
padėtas!

Kaimyne nuėjo prie kupetos 
ir rado savo audeklą.

Acziu, aeziu tau, Plucze-
Sze tau kraite miltxi ir dar

priedo deszimts kiausziniu!
Isz to džiaugsmo kaimyne 

nubėgo pas savo kumute ir pa
sakojo Plucziu raganių. Tuo
jau kalba apie jo raganysta pla 
ežiai pasklydo po aplinke. O 
Pluczius, turėdamas miltu ir 
kiausziniu, pasivalges kaip,po
nas, tik szaiposi.

Už dvieju dienu prapuola vi- 
sugeriausis dvarininko arklys. 
Paszauke Plucziu. Jis vėl pa
bare ant vandens ir sako:

— Vagys toli arklio nenu- na ir padavė kalakutui nuryti: 
Jis pririsztas kur t*ai

irrioje prie medžio. (O tai

nusi-

Ii!

ir

Kas ežia 
t 

Vis tiek nein-
spėsiu!

Nusigando jie iszgir- 
parsigaberio

per ta laika surasi man akme
ni, tai gerai apdovanosiu, o jei- 
ne —- liepsiu nuimti galva nuo 
pecziu! Dabar eik in savo kam 
bari ir ten kurk kiek nori 
kaip nori!

Sėdi Pluczius savo kambary 
je ir vos neverkia, 
dabar daryti?

Palauk, tegul ateis
gaidžiagyste gal galėsiu kaip 
nors isz ežia isztrukti ir pabėg
ti.

Ta brangųjį karaliaus akine 
n i buvo pavogė tris karaliaus 
tarnai.
de, kad karalius
raganių ir susiejo po jo duri
mis pasiklausyti ka jis veikia.

Klauso ir kusztasi tarpu sa
ves :

— Jeigu jis yra tikras raga 
nius ,tai vis tiek, bra,

ar negeriau butu pa- 
tiems prisipažinus ?

Vienas jau pridėjo ausi prie 
areziaus.

sužinos
viską:

pasiklausyti

i

guli, bet nuo gamtos, o instatai
*

■» « u * M'-
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KAIP REIKIA SUPRASTI 3 
“KIEKVIENA VALDŽIA 

NUO DIEVO PAEINA” 
IR AR TEISYBE?

.„„I.' .. >

Pieszinis Mainerio Kataliko.

Straipsnelyj, neseniai patal- 
pusiame ‘ ‘ Sauleje ’ ’ 
ant to, kad žmonių draugija 
be tam tikros priežiūros ekzis- 
tuoti, būti negali, o ypacz nuro 
dydains ant to, kad žmogaus 
prigimimas teip yra linkės in 
savymeile, in egoisma, jog 
žniogus verždamasis in laime 
savaip suprantama
ant jokiu gamtos ir Dievo in- 
statu, kuriu peržengimas atga
bena skaudžias skriaudas ki
tiems draugijos sąnariams 
Per tai reikalinga darosi savai 
m i tam tikra' tvarka; — 
nerasi draugijos, tautos be

y •nurodžiau

gamtos, kaiį) sakiau, yra insta
tas Dievo. ■

Szv. Povylas Apasztalas
szo:

( ■ ( I

aiiei tas, kuris palaisto yra kuo

r ra-
“Anei tas,' kur sodina,

♦’• ;:l. . i . . i

m i, bet kuris dubdją augimu —* - - ■ . ,'ft .Dievas.”
Tai, mat,••ir mUms.; nereikia 

paisyti ant to, kak valdžia pa- 
iszrinko ir kaip ji elgia-skyrė, 

si.
Ganu to, kad mes žinome, 

jog kiekviena valdžia nuo Die- 
Vo paeina ir per tai reikia, val
džiai pasiduoti visur ir visada, 
kur ji neina prieszais prigim- . • . . . • • ~.v /*
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duriu,
Tuo kartu užgiedojo gaidys.

Pluczius apsidžiaugė, kad ne 
užilgio praszvis ir sako:

— O,-jau vienas yra!
Pluczius kalbėjo apie gaidi

o tarnas pamanė, kad tai apie 
ji, nusigando ir sako savo drau 
gams:

— Mane raganius jau suži
nojo. Tik asz prikiszau
prie jo duriu, o jis sako: vienas 
jau yra: 
ežiai!

Prikiszo prie duriu ausi an- 
Užgiedojo gaidys 
Nudžiugęs Plu-

!

ausi

Prapuolęs asz, vyru-

tras tarnas.
antru syk.
ežius sako:

— Jau du! į

Tarnas atszoko nuo duriu ir 
t

sako: “Ir mane sužinojo! Pri
ėjo prie duriu treczias. Gai
dys sugiedojo treczia syk. (

— Tris! suszuko Pluczius ir 
•t ' 

pakilo bėgti.
Tik pradare duris, .kaip užsj-

M. 4

dure ant kažin ko. Visi tris 
tarnai puolė jam po kojų ir sa
ko :

— Nežudyk musu! Nepasa
kyk karaliui, kad tai mes pada 
reme!

— O kur yra akmuo ? Tuo
jau atneszkite man ji in ežia! 
piktai suriko ant ju Pluczius, 
o pats džiaugiasi, kad ežia jam 
tip netikėtai pasisekė 
vagis.

— Sztai akmuo — tarė tar-

Ir mane sužinojo! Pri-

M#

”r

Visi tris

surasti

nai.
* Pluczius susiraukęs, 

jiems:
— O jus nedorėliai! Kaip 

jus drysote te i p padaryti? Na, 
szi karta dovanoju jums,* bet 
žiūrėkite daugiaxi teip nedary
kite!
man in ežia kalakutu, kad pa
slėpus jusu nusidėjimą!

Tarnai atnesze kalakutu. Plu 
ežius involiojo akmeni in duo-

sako

O dabar pristatykite

nu-

Laukia

Ii.

Jieszkojo, jieszkojo 
Paszauke 
Važiuoja

vede. 
<r O
jis pats buvo pririszes.)

Nuėjo in girna ir surado ark 
Dvarininkas davė Plucziui

deszimts musztiniu.
Iszgirdo apie Plucziu raga

nių ir tos szalies karalius. Pra
puolė karaliaus labai brangus 
akmuo.
— niekur neranda, 
in karalių Plucziu.
Pluczius in kaniliu, o pats ne
linksmas. Mano sau:

- - Dabar tai asz sveiks din- 
<rnu F

iges!
tai irpriejau liepto gala/ Kas- 
žin' m- beparnesziu 
mo.- ’

Važiuoja ir dreba. Atvažia
vo, nuėjo pas karalių. Karalius 
jam ir sako:

— -Duodu tau para laiko: jei

Apgaudinėjau žmones,

galva na-

*r>

s Ui*1,
4

' •).,■ y.

4

Kalakutis sprangsedamas 
ryjo.

Linksma Plucziui.
jis greieziau ryto. Atsikėlė ka
ralius, pasikvietę Plucziu:

— Sužinojai kas pavogė ir 
kur yra akmuo?

— Sužinot sužinojai!, bet tai 
nelengvas buvo darbas, atsa
ke Pluczius: kalakutas yra pa
vogęs ir praryjes akmeni.

— Neszkite szen greieziau 
man kalakutu ir peili! suszuko 
karalius. Perpjovė kalakutui 
pilvą, žiuri: isztikro viduryje 
beesąs akmuo. z

Plucziui karalius liepe duoti 
sidabro pundą.
ežius namo su dovana, atsimi
nė kiek jis prisikentėjo ta nak
tį ir daugiau jau neraganavo.

• / "V » * t

SKAITYKITE “SAULE”

Parėjo Plu-

M.
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ties instatus ir Dievo prisaky
mus, nes noras kiekviena val
džia nuo Dievo paeina tai yra 
isz pat prigimimo žmonėms 
yra reikalinga, bet ne kiekvie
na valdžia tikybos ir doros da
lykuose yra neklystanti teip, 
kad, ka ndrs Augszcziausias 
Kunigas arba Romos Popie
žius, kaipo iripedinis Szv. Pet> 
ro Apasztalo.ir vietininkas Je- 
zuso Pono vieszai apskelbė 
svietui už teisybe dalykuose ti
kybų ose tikybos ir doros, —tai 
jo isztarrnes tuomet yra teip 
tikros ir tiesingos, kaipo isztar 
mes Dvasios Szventos, kuri baz. 
nycziai nedaleis paklysti iki 
svieto pabaigai: • . '

“O sztai asz esu su jumis iki 
svieto pabaigai,” -— pasakė 
Kristus Apasztalams.

Neklaidingumas teeziaus po 
piežiaus, kaipo Augszcziausio 
Mokintojo tikybos, ir doros pri 
žiūrėtojo, nedaro ji neldystan- 
cziu privatiszkame gyvenime: 
jis yra žmogumi su tomis pat 
žmogiszkomis silpnybėmis ir 
ypatybėmis, kaip ir kiekvieiis 
isz mus: — dėlto gi ir jis pats, 

gali nusidėti, 
. ... . 1 ____ _ ir nevienas jiiju.

to, kad tai vis pati gamta . . . . .. .. ... .,1 kaip istorija liudija, tiesa, n,(H
girtina, nedora gyvenimu buvo 
Vedės; ir kiekvienas joju, kaip 
ir mes,
žinsta savo kaltes priesz kuni
gą spaviędninka, žadėdamas 
gyvenimo paprovg ir mėlsda< 
irias Dievo susihiylejimo, o nuo 
kunigo iszrisziiho.
miels skaitytojau, kaip tikroje 
szviesoje pasirodo visokios vai 
džioš.

Aiszku, kad

nepaiso

dėlto 
iri-

statu be už žiūros, be valdžios. ' 
Tai, mat, 
re i kalauja valdži os,

žmogus prigimtis 
tur but 

suturėta. Bepiga, kad žmogus 
pats save prigulinOziai, teisin
gai suvaldytu ,suturėtu, bet 
maža

,suturėtu
dalis žmonių teisingai 

susivaldo, dėlto reikia žmones 
prižiūrėti, valdžia, mat, savai- 
mi, gema del žmonių ramumo 
ir suvaldymo, arba kitaip sa
kant, valdžia yra žmonių drau
gijos prigimties reikalas.

Tai, mat, delko reikia val
džios klausyti, kaipo nuo Die- 

Bet ne vie- 
girdedamas gal tai

Bet

vo paeinanezios.
nas tai
prigimtis tai ne Dievas.
asz ant to paklausiu, ar teisin
gai mes sakome, jog Dievas 
duoda giedra, 
žemes vaisius,
viens žmogus sveiko proto ma-

debesis lytu ir 
kadangi kiek

I . e

mums suteikia, o vienok girdė
dami žmones , sakant, jog tai 
Dievas duodas, mes 
beproezius nelaikome.
mes klystame? Ne, nekiek. Nes 
isz kur gamta atsirado su vi
sais savo prietikiais? . Ant to 
klausymo duos atsakymu kudy

Dievas* sutvėrė dangų 
ir žeme ir visus daigtus regi
mus ir neregimus, — teip mus 
mokina katekizmas, — teip 
pliilosophia, — ta pat patvirti
na sveikas protas, kuris mato 7 
gamtoje Dievo atspindi,

Dėlto, mat,

kaipo žniogus,
nusižengti,
kaip istorija liudija, tiesa

p ■

kis:”

juos UŽ;
Gal

vis
gale ir iszminti 
gamtos instatai tai yra insta- 
tais paties Dievo, —o tuom pat" 
ne kiek neklystame, sakydami, 
jog kiekviena valdžia nuo Die
vo paeina, nes visi tai kas isz 
pat prigimimo reikalinga yra, 
kas isz gamtos paeina, tai 
nuo Dievo paeina, kuris yra iii 

vieszpacziu visoskureju ir 
gamtos.

Andai nurodžiau

piiola ant keliu ir iszpa

Tai, mat,

valdžių reikia 
klausyti visur ir visada, kur 
jos instatai neina prieszaiš in- 
stattis tikybos ir doros, o tai, 
mat, dėlto, kaip instatai tiky
bos ir doros yra viršzešiii už 
visokius kitus instatuš, ir teiji 
tikri, kad mes apie j u teisipgii- 
mh ir tikrybe negaliihe abejo- 4 1 Ftl.

Bažnyezia žilio, 
bažiiyezia liepia mums kiek
vienos valdžios klausyti, kaipo 
paeirianežioš nuo Dievo,

k a darant i

, jog žmo
gaus prigimtis yra tokia, kad 
draugija susidedanti isz dau
ginus žmonių be tam tikros 
tvarkos, valdžios negali ekzis- 
tuoti. Na, o jeigu ji be val
džios negali ekzistuoti, tai sa- 
vaimi aiszku darosi, jog jos 
instatus reikia užlaikyti, vai 

O nors 
draugijoje valdžia patys žmo
nes sau susitveria, > iszsirenka, 
—- teeziaus ta ypatybe pamato

. — bet 
vienkart ji liepsią susiturėti 
neklatisyti jos ten, kur ji eitu
prieszaiš irištatus tikybos ir do 
ros.

džios reikia klausyti;

mano tvirtinimo suvis nesilp- 
nina. Žmones valdžia susitvė
rė deltoj jog be jos jie apsieiti 
ramiai, tvarkoje, gyventi nega- 

Vis tiek, imkim, ar kviet- 
ka,- kur girnoje, pievoje pati 
isždygo ir pražydo, ar asz jia 
pasodinsiu in koki daigta, in- 
s^iepinsiu ir laistysiu, — tai 
vis-gi jos prigįjimas, augimas 
ir-,žydėjimas ne huę manės pri-

/i

Dėlto, mat, tikroji Diėvd 
bažiiyczia paiso tiktai ant tu 
visokiu valdžių instatti, kurio 
jds Dieviszkiems instatains no- 
priošztarauja: Per tat jia be
veik visi žemes karaliai perse
kioja, bet ji ant'to nepaiso ir ne 
gali paišyti: eina drąsiai phS 
niyn ir teip eis iki svieto pabtii 
gai.

Teisybe aht žemes tur būti 
kadah^i žhid 

riėš paskendę yra neteisybėje,-
persekiojama,

■ y

anot* SzV. Tamosziaus AkVihiė 
ežio.
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slopinsiu ir laistysiu, —

■w;v4tl'

i j

PA ■' ' -A

f
'i' r,l

■/.p.U.,|% ii: MHf

>L-
f:

Puikus plaukai.
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—- Žiūrėki Jonai kaip
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mergina turi puikus plaukus.
Tai ne dyvai, bit tėvas 

josios dirba petukus.
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PRANCŪZAI LAVINA AMERIKONISZKUS KAREIVIUS KAIP PASIELGTI LAIKE 
T KARISZKU LAUKU.
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' MUSZIU

Italai atmusze pozicijes ant Asiago frunto.
Rymas

Italai atmusze savo prieszus smarkiuosia atakuosiu ant Asiago 
ligumos. Daugeli arinotu it 
szimtu in nelaisvi a.

Vokiecziai skelbia

Muszėi, kurie teSesi per dvi dienas be paliovos,

amunicijos paimta ir keliolika

buk tosia muszhtosia painita !),t)OU ititlu 
in nelaisvia, norihts turėjo pražudyt keliolika vokiszku ir aus- 
trijokiszkn pulku. ' 

-.4. .....
Musu tarnaites.'

Poni: . Katriuk, niacztau
kaip sziandien anksti kukniojo 
bueziavaisi su duonkepio gize-< 
lium. Asz to ne galiu užkehsti 
idant mano name tas dėtųsi ir

* ■ . f . ■, ' .1] >

nuo rytojaus pati paiminesiu
■1 • • 1 1 t •

t

I .<■ (l * į
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K atrink

niu
B.— Už tatai daug yra žnio- 

“baisėi kvailu. **

NAUJAS ISZRADIMAS
...h Mįiiiiįaįįiiwiwi nulį.. į ■

„ j, :|l i . .» I 'Z

Dekavoje y2 milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz
galvos 1/ibai trumpam laike in

Z du XiU * ? r. ft g/

poniute, ba jis • man prisiekė, kus plaukus Gvaranty. Infor-
' ■ Ka'triuk'aT^-^’N^^nVtiA'Aickf); ’ 'vieta ‘ išžptfdliisfti, atauga tilri

jog kitos niekados ne buožines. I [nacijas Dykai. Pasakykite ki

Klausymas
Kas tai \guh Imti, jo 

yra daug’mažu vaiku “ 
kvtru.” *■

r

<r*>
kaišei

Į toms tautoms tegul visi szauke 
fi pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St^

Brooklyn. N. Y.duona nuo jojo kaip atnesz!
,t-r f

vi-

ma

I

Szisai drūtas ir gerai 
apavalus suteiks jumis 

smagumą, nesziosis ilgiaus ir sueze-

“U. S. Protected” (apsaugotos) 
kojos-yra kojos užlaikomos sziltai, 
sausai ir smagiai per U. S. guminus 

?■ apvalus.
devianias

Ka “U. S. Protected” 
Jumis Reiszkia,

U. S. Protec- 1 
ted” yra tikras apsaugojimas jusu 
kojoto ir jusb kiszėiiiui.

U. S. Geriausi Apavalai 
yra daromi daugely j “stailu” 
siems darbams lauke. Kiekviena 
pora suteiks jumis gera patamavi- 

ir atliks dviguba priederme.
Kiekviena pora turi U. S ženklą; 
Vaisbos Ženklą didžiausios pasauli- 
je guminiu daiktu iszdirbejo.

Parduodama, visur. Jusu krautu- 
f vnihkas turi ko jus reikalaujate, 

arba gali jumis gauti.
I : ’ > : \ * >. < . .. ►:... ■

United States1 Rubber Company 
.. j New York
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Dede Samas nusiuntė
ta 

re. - 
liūs!

|sesni už perkūno trenksmą. Ka 
syklos sienos sudrebėjo ir griu
vo..,. Nelaimingas Juozas 
trenksmo iri garu apsvaigintas 
kryto be žado... 
dairosi. .♦

i—I I III l^li Ui IbBBB i f .i HIMIU .B! Al

ryje tris žmones karsztai tarp 
saves kalbasi tab m'ilijonie-
yis kasyklų savininkas tariąs!

ižduodamas Austrams ka-
Kur austrijoku kara-
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‘ Mat) szuo loję,

Atšikvoszes 
visur tamsu*. Priką- 

biritoji prie kaktos* lempa užge 
fcus;.. < 
jisai pusnuogis.
rai, it žaibas, jo marszkinius su 

Baisiu .pasidarė Juo- 
isz -baimes sziausze^i 

plaukai ant.galvos, o per visą^ 
kuna sziurpuliai ėjo.
na i — kasyklos mane užgriu
vo.’.. ’ ’ 
gas Juozas.
bomis pritaisyto po žeme gele
žinkelio vėžėmis; Tikisi, kur 
szviesos spinduli iszvysias. Be-

fcn savo pagalbininkais kas da
ryli. Jis žino, kad> po žemo 
dar gyvu žmonių esama. Gėlo-
L* _ ' *• - -V ' iri1

A lAL
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Graibosi aplink saves..,.- 
Smarkus ga-
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žios drebėjimas tai'rodė? Gij>
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O kunigas važiuoje.
Szunies snukio ne uždarysi, 
Kvailos bobos "nepataisysi, 

Ant sziandien bus gana, 
Ba lipe sustoti — ana.

Dabar paliausiu, 
Naujo Meto lauksiu.
i- - ................... — ■ <- <

KWR

i

tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. -■

PAIN-EXPELLER i
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris

\
t

I'
Ii

S Šia seną tikrą
B-f pakelije, kaip c
SL butų ant pakelio' ženklas „INKARAS” ir žodis.

„LOXOL/* o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose

pakelije,' kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad

„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame

ša Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
ll branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
1 , dideli.
i” Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą

dideli. I 
■

Igyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesin Kyuuuię iukjo pat gerumo ir pagcmingumo. įvesi* j 

ffl duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais -į! 
|BL. už pigesnę čienią. 4
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tūoklis kasyklų 
tai primesze' 
nes ,ar gesyti kasykltt ’ugnį, už 
liejaht kartu ir1 žmoheš?
; Neilgai svyravo beszirdis mi 
lijėnieris, , .

— Gabenkite «' ' ’ * , , l»į
murzinas ir pliumpuokite van
deni in kasyklas, 
jo szaltas it ledas, , o 
kaip peilis, savininko balsas.

-— Ponai,• ka darai? gyVus 
žmones užliesi — susžuko vy
resnysis kasyklų- prižiūrėtojas.

Ponas tik mostelėjo ranka. 
Jam angliai už žmonių gyvybe 
buvo brangesni;
.cziu kaip lietuviai, jam nebran 
gu juk gauti. , > ,

czia jėosta ir* suvynioja sužeis-' — Del DieVo szVentojo! — 
suriko vėl kasyklų prižiuręto*- 
jas. — Kol asz busiu kasyklų 
inspektorius, 
žmonių girdyti del pelno, 
da visi bus iszgelbeti, tada 
griebsimos kasykht gęstanti. 
Dabar pirmiausiai žmones gel
bėti! Tuoj pastatysiu du szim 
tu darbininku, tris sziriiths!...

— Kvailys! — suszuko ka
syklų ponas. —- Tuojaus grieb- 

Grei- 
vandeni

plesze 
zui....

‘4 Mai-,

prasznabždėjė nolauniti- 
Szliaužia apgrai-

^°" sigrabinedamas užeziuopia gu-

—v ---------

AMERIKOS PYRAGAI.

Amerika laimes szalis. Ame
rika aukso ir sidabro žemei..... 
Taip kalba vargdieniai lietu
viai ir skubinasi vienas už kilo 
in ta “rojų.”

V

■f’
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Oj tos Kalėdos^ 
Kaip-kam, bet man bėdos,

Y

gyduolę gausite visuomet tokiame

liejamasias

suskambę- 
asztrus

Mano kuiną turi koki tai no-

linti be žado saVO darbo dran
ga Antana, jauna lenkuti. Cziu 
pineja jo galva -r- szlapia, krau 
jais apkreko jus. Baisiai persi 
gaudes, nusijubsia savo pla-

tojo galva.* Pridėjęs ausi prie 
draugo tjrutine^ klausosi. An
tanas dar kvėpavo... Juozo szir 
dyje sužibėjo vilties spindule-

Jie mano tiktai lis Asz ne vienas czionai sztai 
viena pinigo pusė. Antroji gi ir mano draugas, 
nuo j u paslėpta. Amerika var 
gu ir nelaimiu szalis, Amerika 
užszaldo žmogaus szirdi, tary
tum szalcziausiais ledais jia ap 
kraudama.

Dar jisai
gyvas....

Padejes draugo galva ant sa 
vo keliu, pradėjo liūdnai mas
tyti nėlaimingas lietuvis. At- 

Amcrika beszir- simine’jis, kaip nekarta sake 
džiu žmonių szalis, drąsiai ei- girtuokliui “bosui” (prievaiz

dai,)., kad kasyklose kaskart 
daugi aus garu renkasi, kad ga 

“Tylėk; mulki, 
būdavo visas ‘ ‘ bo

bus.

naneziu savo broliu lavonais, 
kad tiktai szulta doleri pagrie-.

Lietuvai Amerika lai
mes neduos. Musu broliai ten
gauna dirbti sunkiausia darba, 
iszcziulbianti ju paskutines sy
kis. Tnkstancziai lietuviu vie 
loję laimes randa smerti baisio 
>e kasyklų pažemėse.

Kaip vargingas Amerikos 
lietuviu buvimas, parodo vie
nas anglu raszytojas, nupiesz-
damas baisia nelaimingo lietu- Juozas, tarytum isz miego pa- 
vio Juozo Bartkaus m iri i.

li užsidegti. — 
i‘hunke,”
so” atsakymas, ne tay.o tai 
darbas. ’ ’ Ir/{yledavo Juozas. 
Juk ne jam, lietimui, vyresny* 
be mokyti. Jam tiktai rūpėjo, 
kaip savo žmonai Katrei ir sa
vo kudykeliui Domukui duona 
uždirbus. Atsiminęs savo my 
ima žmona ir sunu, sudrėbėjo

Ir/{ylodavo Juozas.

0

Juozas Bartkus, kaip ir di
džiuma lileliviu, dirbo anglių 
kasyklose. Kas tos anglių ka 
syk los, gerai žinome isz musu 
giminiu ir pažinstamu apsaky
mu. Anglių kasyklos, tai 
miestai po žeme. Insileides ke-

Augliu kasyklos,

Tokiu/jau-

neleisiu gyvu
Ka

tis už pliumpu, girdit ?
cziau!
pliumpuoti!

— To nepadarysite!
— Ir kodeL
— Žmones sužinos.

O kas jiems

Asz liepiu

. e.— Žmones?! 
pasakys ?

— Kas? Atįz

.. pėsti;
Ir vela mane įn svietą turėjo 

paleisti, 
O ka daryt?
Turiu? vary t:

Pasakysiu komedije viena, 
Kas dėjosi kuczios diena,

Ohajaus gubernijoje, 
Ne labai didelioje apigardoje

„ U N A?
Mano pus-brolis1* Stanislovas 

Virkutis, 
įJlb., 
tiara., keli metai udgal gyveno 

• nežinau
Turiu labai svarbu rei-

F
u.

J

I
J pacing 

Tirszlių pa v •j

isz Kauno
Vikszniu

Chicago, 111. dabar 
kur. 1 
kala ,tegul atsiszaukia ant ad- 
reso: (to 1)

S. Daniels, 
1350 Seneca St.

Mt. lįope
Pottšville, Pa.

jj— — —■ ^HF w V ■^w- -w g_~~> t— ” ir- w -w- — - - _ _ _ w K
pirkt buteliuką už 65^ centus, nes jame yra gyduolių I

F. AD. RICHTER & COJ
74-80 Washington Street, New York

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

*/>

TUKSTANCEI LIETUVIU GARBIN
ŠITA STEBUKLINGA KNYG {
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Vienoje grinezioje teip užgi

musio lauke,
Jog net baisei kraujei plauke.
Kaip saliunai likos uždaryti,
Girtuoklei ėjo namoii, ba ne 

buvo ka daryti, 
Nekurie parsivedė da valka- 

tus,
Misliridami, jog vaikiiiė links* 

miau bus. ,
Iii viena grinezia parėjo net 

keli,
O czia paszoko kiti ir sve- 

cziusivali.
Teip bjaurei ateivius pasvei

kino,
Jog isz grinezios tupjaus isz- 

garbino,
Katras ka pagriebė apsigink 

lavo,
Ar pokeri, ar szluota, ka nu

tvert gavo.
po teisybei ir toje stuboje 

velneva darosi, 4
Vieni ant kitu plūdasi ir ba

rėsi,
Jeigu butu burdingbosis geras,

Tai tokius kumelius apmal- 
szytu žaras;

Mat kokife ponas, 
Tokis jo kromds.

Mano pus-broliai, Kuzis ir 
Andrus Olskiai, ir pus-sesere 
Marie; 7 metai adgalios gyve
no Pittston, Pa. Tegul atsiszau 
kia ant szio adreso:

W. Revuckas,
522 Pine 8t.

Malianoy City, Pa.
- x

Asz Ona Kusiriskiute pajiesz 
kau mano broli Vincenta Ku- 
sinski, paeina sz Suvalkų gub., 
Vistises Miesto. Jeigu kas ži
no apie Ji, malonėkit praneszti 
ant adreso: - (to 105)

Ona Termeniene,
Box 112

Sydney Mine, N. S. Canada.

mote re

Kožnas sergantis vyras bei moteris
turi skaityti ta kniga ir pa-

nauduoti jos pamokinimo. 
--- -  -

SIUNTAME dykai ant kožna pareikalavima

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todčl kad jie ne žiną, kokią 
ligą serga.
saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskaą padara juos nuliudintus, 
nusimintus ir prastojusius viltes kad kada-nors jie gal būti stipri, 
sveiki ir tvirti.

Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 

nusimintus ir prastojusius viltes kad kada-nors jie gal būti stipri,

Mes norime kad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodėl 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingo: knygoi, kūrę 
siuntame dykai ant kožna parcikalavima. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
Valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą liežuvC, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikiiiti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargtu- 
siu ir turite skaudingus raumenes atsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsus ir šalinatise nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
•mes privatiškomes ligomes, kuremes-už
sikrėtėte ar kokemes pavcldojetom.es 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skauduleis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinų- 
semes bei uždegusemes, skaudingumes ir 
jaustames dalemes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviuje,—tai- tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu būda galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą Icnyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti, Atsisiesk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo po;x?rio, kuris 
randasc žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
šiandien.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-800.—9 So. Clinton St., Chicago

Mano motere Ona Juriene 
(po tėvu Justaicziute) kuri ma 
ne apleido 9 Rugsėjo 1917 me- 

Paeme sūneli 5 metu Tedi, 
ba 1 tplankis. Motere turi 5 pė
das, sudžiuvus; paeina isz Su
valkų gub., Barsztines kaimo, 
pabėgo su Juozu Rudževicziu, 
teip-gbisz Suvalkų gub;, Pik- 
szilingių kaimo, turi 5^ pėdu 
didžio, teip-gi sudžiūvęs: Kas 
man duos apie juos žinia aplai 
kys $10 dovanu. Szirdžiuk ve 
luk sugryžk pas mane ir vai
kus, dovanosiu tau kalte ir gy
vensim sutikime, žinai, jog esi 
man ir vaikams reikalinga.

(to 104)-
Mr. George Jaras, 

531 Cypress St.
Youngstown, Ohio.

metų, tirinojimo ir daugelis metu gydymo 
tukstančeis užsenejusiu bei chriniškų ligi}, 

» r f ' < • j J ' <ji . i— » -I h "... i......  • ,►.« ',j < i
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kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip juos gydyti. Toje 
knyga' yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijį apsaka apie 
20 yvairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galėto įgyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galėtu vartuoti name.

Jeigū kentite nuo skausmo strėnų, 
auklių bei gelenčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite' suruguse pilvą,

te.
— Kas? Aijz... suszuko ka

syklų inspektorius ir norėjo isz 
eiti pro duris.
“bosas”
savininukas reže jam kokiuo 
tai sunkiu daigiu per galva, ir 
jis puolė ant žemes be žado...

• * iiBet girtuoklis 
ji sulaikė, o kasyklų

judės.
aiszkiai nelaimingųjų Katriu
tės ir Domuko paveikslas. Kur 
jie dabar vargszai? ka veikia? 
galvojo sau Juozas. Gal nelai
minga žmona stovi dabar ly
giai ties mano galva ir verkia 
jarsipuldama ant žemes, savo 
maitintojo, savo vyro netekus. 
Ar ji žino, kad dar jos Juozas 
gjwas? ,

— Asz nežūsiu, ramino sa-

Priesz jo akis stojo

<

‘‘Ne, asz negaliu žūti

Czia vaikine kuczios dienu, 
Nematyti blaivaus ne vieiia, 
Visi klykia kaip pudukia, 
Rodos isz' peklos isztrukia. 
Burdingbosis teip induko,

... mano 
pati ir Domukas. Vyriausybe 
manes neapleis.”
no save Juozas Bartkus, sėdė
damas po žeme Jo draugas 
Antanas jau numirė. Ugnis 
ėjo kaskart artyn ir artyn.

Tik sztai užgirsta jisai ne- 
žmoniszka yandėns szniokszti- 
ma.
Vandeni in kasyklas, kad ugni

A fe - ------ - -

Taip rami-

.1 r , •

Antanas jau numirė.

lis sziintus sieksniu in žeme,Į, 
ve Juozas, mane iszgelbes. Jis 
neabejojo, kad pagihlba pribti- 

Bartkui ne nMtjiena, 
:<ad ka kasyklose užgriūtu. Ji- 'A 
šai puts padėjo pernai penki? / 
lenkui atkasti^. Juozas žinojoį 
kad žinogus gali iĮgai be val
gia gyventi, o vandens jam ne- 

Iszsigelbejimo viltis 
valande-

Nors vyriausybe mus '

Padarytos gat- • 
nutiesti geležinkeliai ka • sianti.

Viskas tik ju- 
Žodžiu, ro- j

rasi tuk.stanczius krutaneziu 
ten žmonių.
ves, 
rams bėgioti.
da, kruta.
dosi, kad esi'kokiame didelia
me mieste. Bet dažnai pasitai 
ko ten visokiu nelaimiu: kasyk* 
los užgriuva, vanduo užlieja, 
arba guzai užsidega... Nekaria
tukstaneziai žmonių su viena les. 
valandėle padeda tenai savo 
b

truko.
neapleido- Juozo\iiei

svetimtanežips spaudižaį bėt 
galvas. nelaimei atsitikus uoliai gelbs-

Juozas Bartkus nuėjo viena 
diena su savo draugu Antanu;
lenku, kasyklpsna. Prastai jos
buvo inrengtos.
kas, vartojantis miljonus, žiu
rėjo, kad tik dauginus doleriu

J u savinin-

ti,M ramino save Juozas ir ne- 
J cahtriai lauke pągialbos. Tuo 
tarpu oras kasyklose darėsi 
atskąri sunkesnis,, Kartus du 
mai pradėjo jam akis graužti: 
“Kasyklos dega,.J’ susznabž^

prisižerus sau in kiszinius. Dar dėjo Jdozas ir pradėjo szauk- 
ties pagialbos. Kasyklų-sie
nos buvo silpnai (apszviestos. 
Pilnas pasitikėjimo savo, vy
riausybė, laukė'tikros pagial- 

“Kol ugnis ateis lygi 
rtiusu, btisimė iszgelbėti. -

bininku svikata ir gyvybe ma
žai jam terūpėjo. * Koks ponas 
toki ir jo prižiūrėtojai4
sanžines, lx? szirdies žmones?. 
Juozo Bartkaus bosas (ponas)' 
buvo girtuoklis. Jisai mokėjo 
kolioti lietuvius dar geriaus už 
musu dvaru užvaizdas. PrĖs-* 
ta darbininką mažiau už gyvu-Jemes al^medį in sužeista ranku, 
i: <<r - -

bos.

Keletas pliumpu Varo

užgesinus. Kasyklos pasidarė 
.... O Juo

zas Bartkus?... Nors baisi mir-
. 4 . « X. • " \ '

pilnos durnu ir garu
.4 \ ; •. 4 ... ' * ’ \ ' ,

tis žįu^iinelaimingam angleka- 
siui in akis bet jis nenusimena.
Ugnis suome ji isz vienos puses
o vandens tvanas isz virszaus.
* t > r < •. *•, f ' f, < , '• , t , -GUi ♦ f ’ *'*• ’ r* U ' i

Juozas vis nepasiduoda; Jisai 
kabinasi ant sienų ir laikosi už 
balkio-yiiszui kilanezio vari-

> M .M f

dens^v, <Jkl0p balkis lūžta, ir ne .f 1 • 1 i <B • k • <

su vandeni. Jb akyse dar ka
ta pasirodo mylimosios Katrės

laimingai litu vis krinta in tam 
vn nd Airi - J h nbvcn flnr Lrn>*

jog rože kumszczia per stik
la net tas truko,

Už tat kraujo nemažai iszte 
ke'jo,

Isz skausmo baube ir stenėjo.
O pūs-galvis! 

Besmegenis.

0

fe ■

(y ;• y •

dabar dirstelekime
Skulkina;

Tai visus subytina,

in

Per Adventus szeip teip ap
Wo,

O kaip vyruti Kalėdos atėjo,
: Tai kad iždare, thi iždtire, 
Net kraujo praliejimą padare.

O ir krumpleis vajavojo, «r r
Ir peilius panaudojo, 
Tas dėjosi ne stuboje, 

Taktai vienbjė k(irczėiiiėje.

■.fe'

t

Miirio tikra sesuo, po tėvu 
Magdė Czerkeviczįute, 15 me
tu Amerike. Gyveno Michiga 
no Stėite.
Paeina isžj Suvalkų guli,

* 1 ti s

riampoles paV., 
gmino, Plutiszkib parap. 
gul atsiszaukia ant adreso:

(to 104)
M. Czerkevich,

Box 16

Dabar gal ženota.
Ma- 

Mikahszkio 
Te-

Mbrea Colliery, Pa.

GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai justi bran
gią medikališką knygą.

(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa - visai, aiškiei.)
1 . j" | A

Vardas, pavarde ir adresas
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All NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Canon St, - S3. Pitbburgh, Pa.

I s 1. . . ------------------------------------

1 Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Bnnka talpi naši savam budinke kurio verte isznesa apie 

L $160,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Penn8ylvauios. Už sn- 
taupintus Pinigus moka 4 j.
in visas dalis svieto. Parduoda-------------- - ---------
Notarijialna kantelarija del padirbimo doviernascriu 

L ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
¥ žinia skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo 
£ Karoliaus Varasziaus valdisako N o ta rijusio. - |

SKAITYKITE “SIUTE-

SKAITYKITE “SAULĖ*
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LIETUVOS ŽEMLAPIS.
.Senei jau laukiamas pilnas
V . ! 1 •
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$160,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sa- 

; procentą, Hiunceia Pinigus 
_____ T____  _ jodą Laivakortes. Užlaiko

k i toli i n dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube-Sziteip tai bėįit Skiilkiriįėcžiai, 
. ‘ 1 r

bir Domuko paveikslas, stovin-
■ Y ■■ >* *'i i ■!,*•'<. ' \ , į. 4 ,

viražui
ir žįuxincziu iii kasyklų szulini, 
kuriame ju globėjas užgriūtas 
žūva.

— y Liieve, — suszuko ty
kiu balsu* Juozas. Bet A 
szauksmo niekas negirdejo,

1,1 •' 1 " ' I , < ’ « » • ‘ 1 «U|

ežiu keli szimtai pėdu
’ %- • * h *• ■' <
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O Dieve,

Gerai darote brolycziaL

II,

vyi 
inausybe musu neapleis,-by tik X1K 
žiriėtd; kūi? meK esUritė9 9

z

Pasb

JO

tik » vidutis Dievas teiszgirs

Ii jisai brangino. 
U
tuvo pasveikirihnas.

Per girtuoklio , prižiūrėtojo 
apsileidimą prisirinko kasylęjo. su Antanu yra 
se daug garu, 
pust ir užsidegė.jie.
Bartkus iszgirdo bildesi, bai

Tu kvaily ėmę,su juo daužyki in geležine
* <* f ’ w

hunke ’ ’ — buvo paprastas lie „ Žinojė) • jog pagal, ge
lėžiėft di'ėbėjittlb virsžtti stb'Vihr 

ji «i ' i :i '!| J i L' ' . .Li,

vargdienio malda
Iszvirtęs įkastas suduoda Juo 

zui Barktti pęv galva ir jis, nu- kA ■* J • . • *«■
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i Apsteliuvau kelis* knutus, 
, . ■ , . ■ **«> ■ ■ . . 4. .,-.(1 - 'l ■ t 4 • ■ • '• . 1

Ba jau gerbūvis perdaug svi 
a liną, 

Tai; per daug liežuvius dilina,
* I * '■ . . '

Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 4

4 M 'J*
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stojęs žadpį pasineria vandeny

r
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Kad uždaryti bobom■< snukius,“
1 ’ • • ' ' '*». 4 J " .• '1 I I* .. ''''.‘.i ‘l

isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parėdė visas
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Ir net nušenia paįkiutiiiia daro,
i Lki* 1 ! : L *

jp.j Antano jr Jtiozo lavonai 
l» .

sukasi
tieji žmones suseks, kur juodu ka$tu su įgaliais,, balkiais ir

Viena diėiift ‘ 
Jiibziiš

Hi HN į .

'4r>» ' .
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Višbliuus.. aaįukszliais 
anlWir Apfihit;; .apliriĮrMS^?^-

r-

pa parėdė visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuėtas didumo 25x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa- 
žynieti Aiškiai - liotuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy1* 
nes krasztris LIETUVA, priva-

* j
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MMTAflTE
4

cTapttfuiyx) m caMyw pacnpocrpaHew- 
h y io b C. Ulrarax k b KaHaflt npo- 

rpaccMBHyto u BHfcnapTiAHyio uapOAHyio raaery t

PYCCKOE C7I0B0“
>. BUX0XHT B llLH) lopKt,

no/l FEAAKftlEH 71. M. nACBOAbCKAFO
lipu yvacTin nusiuorųnscH pycCKUx, jKpanneKUX, noiibCKiix n 

.’hitobckhx jiiiToparypiibix cin?
llepcAonuji cTttTLn noMtuiawTca kak na pj’cckom, tuk h xa 

anr.iiflcKOM jiaunax.
«PyccKoe C/ioBOveweflHeBHo HaxoAHTCa b 40000 pyccKwx, yapaaa.

• ' CHHX M nOAWKMX A<»WX.

RUSSKOYE SLOVO

H
Namuosia didelius ergelius , ' .'A .»■few , '
v f iždaro;

0: kad ir pasileidžia,
, Vyrui ne apšileidžiu.

Geriaus ant to nepaisyti;
Su bilė ragana ir kvaile ne- , 'l'i't ► J fe1 j

kaltttį. , ' .fe _ f I ''' t ■”

«««-*• W V FA * V <*- 
lp szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
pjišiiiiitiriitt mokesti siuilskite

4/K. . ir, Money
(t. f.)

M. Ji Damijonaitis,
901 33-rd St.

>' Chicago; Ill,

sienos.) Kaina tiktai 60c. su
' J ' J . ... . ’ • . . .

paczto markėms arba
1 ; *• . ‘' i 1 *-

Orderiu. Adresas

if

31 East 7th Street ® New York, N. Y. 
llpotfHMe HyMepa BucunaioTCfl deanjiaiHo------

____ a ....... ... _L._fl.Jt"' „ ’ ' V _ > , j____________t „I, » } <
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Bą^w kvaila nė reike pradėti, 
Vėliu W rėti ptijrii pasisėti, 1

tz' ■1

Ar vienas, lietuvis tokius py*
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Žinios Vietines
\ - irr

'S.

— Už trijų dienu turėsimo 
Naujus Metus.

— Po Kalėdų mieste mal- 
szu. Žmonelei vela omesi prie 
darbo.

— Ne kurie sveikino Kudy- 
keli ir dabino savo veideli, svy
ruodami • eidavo namon pasige 
ria kaip nežmoniszki sutvėri
mai.

— Pottsvilles sūdo praeita 
meta atsibuvo 1332 visokios 
provos.

— Ar visi jau užsiraszet 
prie draugoves Raudono Kry
žiaus/’ Neužmirszkyt, jog 
kožnas doleris suszelpia penkis 
kareivius ir duoda paszialpa 
del ižbadejusiu.

I .

! >
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METINIS SUSIRINKIMAS.
Metinis susirinkimas Stok- 

holderiu Merchants Banking 
Trust Co. banko isz Mahanoy 
City, Pa. <lel aprinkime nauju 
Direktorių ir apsvarstima kito 
kiu dalyku, atsibus banke Utar 
ninke, 8 d. January 1918. Baisa 
vimo vieta atidaryta^nog ^lyg 
4 vai. popiet. (to 1.)
Daniel F. Guinan - Treasurer.

Isz Lietuviszku kaimelu PUIKUS SKAITYMAI ,NUSIPIRKO “TŪKSTANTI

NAUJOS KNYGOS
9 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalbėk; Senas žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kara
tas čigonu; Istorija isz 1795m; 
Kvailas tikėjimas; Ne doras 
ponas; Girtavimas - - 25c.

<• ❖
8 Istorijos, 141 puslapiu apie 

Grafas ir meszkininkaš; Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu; 
Del moterių ir apie moteres; 
Aukso misles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista nnszlaite. 25c

5 Istorijos, 137 puslapiu apie 
Kalnu gyventojus;
belaisvis;
mergina; Užvydus vyras.

❖ ❖ ❖
7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 

Ergelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Iszroi- 
ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tūkas................................. 25c.

Frackville, Pa.— 
laikyta pirmas pamaldas per 
Lietuvius ant kuriu susirinko 
daugelis žmonių. ' Per rūpesti 
kun. Durickio isz St. Clair li
kos sutverta parapije ir paran- 
davota bažnyczia nuo ajriu. Ne 
užilgio statys bažnyczia.

Czionais

❖

I

..

i

inu

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽOZEDINO 

i
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DiKOLEK
r*

Dr. O’Malley
Gydo Patrūkima

Nepaisant kaip ilgai sergate, 
per stebėtina Chemic-Electro 
būda. Be peilo, be operacijos ir 
be patrotimo laiko arba kitokio 
užsiėmimo. Kodėl kentėti kan- 
czias patrūkimai jaigu pagial- 
ba randasi teip arti. Ateikite 
asabiszkai arba raszykite pas 
mane o aplaikysite pamokinan
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar
kiu del apmokėjimo kasztu.
Du skverai, 5 minutai ateiti in 
in mano ofisą isz visu geleszke- 
liu. Lietuviszkai galima susi- 
raszyti ir pasikalbėti.

DR. A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 Sooth Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

r
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GERIAUSIA
DOVANA 

ANT 
K-A-L-E-D-U

•I

| Su kuria džiaugsis | 
| per visa meta; yra |

< i
Laikrasztis
SAULE”

| Skaitys ja ir džiaug- 
| sis Motyna, Tėvas, 
Į Sesuo, Brolis ir Prie- 
Į telis. :

| ’ TIKTAI

• •

$2.50
...Ant viso meto...

| Ir gaus preik tam 
t 7 Puiku Kalendori

| Kam tau iždą vine t 
| penkis ar daugiau 
Į doleriu ant dovanu,
1 jaigu per visa meta 
Į gali padaryti džiaug-

’. | sma savo artimui už Į
$2.50

‘ I
| W. D. Boczkowski-Co., ]
| Mahanoy City, Pa. |

Į -------------- į--------- ---  I

. „%. Rtf .M. u
A v k

638 Penn Aye. Pitsburgh, Pa.

naktų,

Oregon City, Ore.— Pas po- 
pirines dirbtuves straikuoje’ 
jau nuo dvieju menesiu ir kaip 
rodos darbininkai turės pra- 
loszt straika Kompanijų 
Crown Williamett nesutiko su 
arbitracijos komitetu iszrinkta 
per prezidentą Wilsona ir gu
bernatorių.
gabena daug straiklaužiu ku
rie dirba už sena preke $2.90 
už 8 valandas darbo.

Kompanija par-

Detroit Mich.— Czionais lie
tuvi szka kolionija susideda isz 
visokiu pakraipų žmonių: die
vobaimingu, laisvamaniu ir 
bolszeviku. Moterėles labai 
iszkrypia isz kelio ir reikalau- 
je p. Baltruviene su geru ko- 
cziolu.

Po No. 244 E. Str., atsi-
Motina

Mažesne su-

buvo baisi nelaime, 
isze.jus isz namu paliko stubo
je dvi mažas mergaites — 2 ir 
3 metu senumo.

j radus zapalkas pradėjo brauk
ti ir uždegė ant saves szlebu- 
kes ir likos apsiaubta liepsna. 
Tame motina inejo in grinezia 
ir pradėjo gesint ugnia su ran
komis, nuo ko kudykis da bai
siau apdege, nuo ko badaj mirs.

_______________ ■ . i ■

Waukegan, Ill. — t A. a. Ona 
Kubai!iene atsiskyrė su szia 
pasaule 8 Dec. po trumpai li
gai. Velione pergyveno su sa
vo vyru Vincu pus-septynio- 
liktu metu palikdama dideliam 
nuliudime szeimynelia, kuri su 
sidejo isz keturiu vaikucziu. 
Dec. 10 atsibuvo laidotuves 
Szv. Baltramiejaus parapijoj, 
su pamaldoms per kun. Zaj- 
kaucka; lenku ir austru kuni
gai asistavo jo. Velione paėjo 
isz Kauno gub., Raseinu par., 
Zigaicziu kaimo, po tėvais va
dinosi Ona Sandaraicziute. Gi
mines lai susinesza po adresu: 
W. Kubaitis, Box 64,
Waukegan, Ill.

Dayton, Ohio.— Szaltis už
ėjo didelis, sniego prisnigo 
apie 7 coliai, tik didelis vargas 
kad anglių žmonis negali gauti 
pirkti. Žmonelei kiek galėda
mi ginasi nuo szalczio, eina ant 
geležinkeliu ir tiesiog nuo karu 
perka anglis.

— Czionais randasi apie 700 
Lietuviu ir. turime dvi parapi
jos Szv. Kazimiero Rymo Kata 
liku, kurioje klebonauja kun. 
M.' Cibulskis, turime puikia 
murinia mokslaine, o skiepe at 
sibuna pamaldos, o apie pava
sari pradesime sthtyti nauja 
bažnyczia. 
piję yra “

Antra ne vos para- 
nezaležnyku ’ ’ kurio 

je klebonauja kokis tai Mika- 
lauckas prie kurios priguli pen 
ki paiapijonai, pamaldas laiko 
stuboje, bet kaip rodos ne ilgai 
gyvuos, nes iszlaidu yra apie 
100 doleriu ant menesio ir sun
ku piningus surinkti. Verte 
tu visiems Lietuviams apsisau 
goti nuo tokiu u
nes kasztus nereikalingus pri
daro ir žmonis veda ant klai
dingo kelio. — Farmeris.

nezalezninku

I

Sir

Lozorius;
Kaukazo

NarsiIN arsi / 
t- E 

\_4irb

PINIGŲ.
Siuncziu szirdinga padeka- 

vonia del redystes ° Saules” 
už knyga 4‘Tūkstantis ir viena 

” kurioje radau kanuo-
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu n 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma yakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai- 

u su-didžiausia atyda. Da 
rta dekavoju redystei už pa- 

irbima teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

4

— Barberiai jau buvo žino 
mi žydams 594 priesz Christu- 

f ' ' ’ 1

sa.

Id* *. kt1 7

- 25c.♦

❖ ❖ ❖ >.
4 Istorijos, 105 puslapiu apie 

Ant kranto prapulties; Mistras 
ir krepesius; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. -

❖ ❖ ❖
8 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus in dangų; 
Bausme už szyksztuma; Mažo 
sziaucziaus dideli reikalai; Die 
nos kentejimo Nanto j; Netobu
las žmogus. ----- 25c.

❖
Vaidelota,

pirmutines puses szimtmeczio, 
iszimta isz Lietuviszku užlieku 
parodo kaip • senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c.

Priimsiu mergaite ant 
iszauginimo.

Jeigu kas turi daug vaiku, o 
norėtu viena isz juju duot ant 
gero iszauginimo — ypatingai 
mergaite nuo 12 lyg 14 metu te 
gul atsiszauke ant žemiau pa
duoto adreso:

Mr.. Jacob Strumbras, 
1134 Albright Ave.

Scranton, Pa.

❖ ■ ❖ / 
apraszimas isz

4 Istorijos, 196 puslapiu apie 
Urvą užkeikta; PanaSzus; Lo- 
renas;
kuom kas kariauja, nog to
dingsta.............................. 25c.

Sermėga mužiko; Su

❖
5 Istorijos, 77 puslapiu apie 

Grigorius kuris per 17 metu gy 
veno ant salos; Isz mirusio pri
sikėlė; Dorybe veda in laime; 
Debesėlis. - 25c.

<• ❖
3 Istorijos, 112 puslapiu apie 

Nevaloje pas Maurus;
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. ------ 25c.

Viesjs

Mes

❖ ❖ ❖

^SKAITYKITE! Kas pri
siims mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite.
siusime Knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos yra geroš ir kožnam 
patiks. Raszykite szendien!!! 
Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKLC0., 
Mahanoy City, Pa.

r

Ar norite dasižinoti, 
dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
garimo papratimo.
Asz padariau szimtus 

k savo drauges laimingus 
F prigelbėsiu 

jaigu
rodą. Raszykite tuojaus 

nelaukite kad nebūtu per vėlu.

' JI IJ

ir jumis, 
priimsite mano

Mrs. L. Piasecka, Dep. 241 
I

205 East 14-th. Št
*

A. 0. N0VAKAUSKAS
Advokatas ::

Cor. Mtdn and> Centre Street
SHENANDOAH, PA.

UNIVERS Ali SALES HOUSE, 
Now York.

< • • •

■ 'i- ty/r-'i l'i r'! Ijg
■ <l» k

i, . Dr. KOLER yra viena- 
l , tlnis tarpe Lietuviu da- 
J) ktaras PittBburpo. Mo- 
\ kinosi Varszavojo, stu* 
T dijavo begije 26 m. in- 

V»' val}ia» ligas vyru ir 
i » moterų, todėl jas nuo- 

v dugniai pažinsta. Gydo 
* užsinuodinima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimus 
ligas ,tinimo, invairias ligas paeinan- 

Atsi-

4

/ ■

’M

ežias huo neezystumo kraujo.
Rzaukitc ypatiszkai, per. laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lcnkiszkai 
ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcliomis iki 2-v. popiet

*♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*

I
 NAUJAS LIETUVISZKAS J

GRABORIUS <

A. J.ŠAKALMJCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY. >

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
.ATTORNEY, COUNSELLOR

& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provoso už paželdlma Kasi- 
klose Fabrikuose, Goležinkeluose 
Lalvose Ir 1.1.

B. S. YANKAUS
154 Nassan BL, NEW YORK, N. Y,

Fabrikuose,

/

Lėtas žmogus..

Jegamasti praszau kagrei- 
cziause pas ligoni. Letaviczius 
staigai susirgo! /

Kun.— Tai ne galimas daig- 
tas jog staigai susirgtu jis'yra 
labai pavalus žmogus.

I . . -

DAKTARAS LORENZ
Vienanflnis Specialistas Plttsburge. 

1 VYRISZKU
Kuriu kalba Lenkluzkal Ir Ruslszkai

LIGU

OFISOS VALANDOSi
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-plet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
ii - . ...... .................... ... -
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Iszmoklnaihe vyrus ir vaiki
nus balberiauti in 4 ar 6 san 
vaitos, bukia bosas ant saves 

K uždėkitesavo locna szapa. 
* Dirbk *del savos. Apie dau-

glaus raszyk ant adreso.
Barber School, 1202 Penn Ave^

Nosokoffs

Pittsburgh. Pa.

f .---------------------------------------------- n
S DR. JOHN D. RILEY $

Specialistas Akiu. Ausies. Nosi6s,fl| 
ji Gerkles, Pūsles, Inkstu
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ir kitokiu v
Vyru ir moteres ligas^ C

■'■v /

200 E. Mahanoy Ave. $ 
Mahanoy City, Pa.
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W. TRASKAUSKAS
_GRAB0BIU8_

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA,

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
piginus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.

520. W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

KA ISZRASTE

kurioje yra apie 400 iszradl- 
mu, kurie gali bute reikalingi 
kuria likos iszlaista ant žan- 
dolmo ‘
Tai yra Liotuviszka Knygute, 

LlJjlTUVISZKU ISZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinosite,: 
koki pelną iszradimai jau at- 
nesze h- dar gali atneszte. 
Jaigu manai apie iszradjmus, ;

• raszyk Lietuviszkai reikalau- 
dams knygutes, kuria iszsiu- 
sime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC 
25(1 Broadway (SE), 

New York, N. Y.

nesze ir dar gali atneszte.

• raszyk Lietuviszkai reikalau-
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| Pirkite Klijonkes Dabar

«
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Yra tai reikalingiausia

D. F. Guinan, Treat.I) M. Graham, Pres.

f
/
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Columbia Lietuviški Rekordai.

10 Coliu i ai Kaina 75c.

1
, A A)

1

$55.00
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A
Nčra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles.
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų:

r Mt. Carmel, 
Shenandoah.

ios mados mo- 
l celinius rekor-
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Capitol Stock $125,000XM)

t SURPLUS IR PROFITS $460,000.00
MOKAME Antra Procentą ant sudtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepal- 

f aant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 

su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Presi — F. NOONAN,Vice-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

HAMįOYj

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 

ir už tą pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jonumera. Už

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite inusų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

Jeigu norite nusipirkti kalbamų mašinų kokios čion nėra paminėta arba kito-«=^į7"T| 
niškų reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto Kataliogo. 4|

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.

I GUINANS’ OO

F

Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu ’ 
klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa- į 
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- j 
rose visam paviete. j

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti. ,
• * 1

Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, >

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

Vieta kur dėti savo pacz ėdžius yra in MERCHANTS, 
BANKING TRUST CO., BANKA.

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di
rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING-TRUST CO.
MAHANOY OltY, PA.

-DIREKTORIAI-
L, Eckert, Vice-Pres. TF K

J. IT. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Dani»ewięt' ,M. Gavuia
P. C. Fenton T. G.[Hornsby

UNION 
NATIONAL 
i BANK

_ _____ „_______ ___________-__________ -____________________________________ -________ _____ r_________ TTTinrpT___ _____________ i

Hera tekio Namo idant nebūtu kokios nors Mos
L ai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.

Columbia Kalbamos Mašinos.

t

Columbia Grafanola aukščiau parodyta ant paveikslel&o yra pigiau

balsą ir grajina 10 ir 12 celinius recordus.
Kaina

si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną

Sis.oo

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje ir užlaiko
savyje au
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kuiną

tl
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| Phone. Kensington 1106 W

DR. E. G. KLIMAS
| Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
| Atidarė nauja ofisą South puseje

I Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet.
| Nedelioje 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
1 ’ 'l-

ei<b o «•* o

lįštą— tikrą Columbios balsą. Turi vėliausi 
torą’ir gvarautuoja iižganėdinimą. Grajina 10 ir 12

Kaina

Ne turi nusimint i, idant ne _ _
tų. kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Graianolą is kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir

gali išgirsti balso garsiausių svieto flf^is- 
> J tisų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą

kada tik nori. Grajina 10 ir 12 celinius rekordus. a o

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E *2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už Šiiingėlį iisŠių nakcialy, (Dzūkiška Daina)
E 1166 Sukruskinie broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė. Polka-mazurka.
E 2395 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestre.
E 2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol., Armonika
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant.
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais
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Reikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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Žinios Vietines
f f f

;il< 1919 metas!
Paskutine diena

mete..
— Seredo Naujas Metas!
— Lai su tuom Nauju Me

tu buna naujas gyvenimas ir 
sutikimas terp musu. Pames
kim© szaszlavas musu gyveni
mo o pradėkim isz naujo gy
venti.

1918

Leiteiumtns 11. ]•’. Bocz-
t

kauskas isz Camp Gordon, (ja. 
per szventes lankėsi pas moti
nu ir tęva, redaktori “Saules.“ 
Teip-gi lankėsi ir duktė p. Irę 
na, kuri mokinasi ant dažiure- 
tojos ligoniu (nurse) Mtseri-
cordia ligonbutije Piladelfijoj. I

— Per szventes pribuvo na
mo ižduotojas “ 
žantas Viktoras Boczkauskas, 
kuris randasi Hamptone, Va., 
rai tda v i s z k o j v s pa u s t u ve je.

— Praėjiu subata likos su- 
viueziavotas mazgu moterystes 
Jonas Stuczkonis isz miesto, su 
p. Ona K ros t isz Pottstown, Pa 
Szv. Aloizu bažnyczioje per 
kun. IVachteri. Jonas. Pazdy- 
ka ir poni Tomaitis patarnavo 
jaunavedžiams.

— Seržantas
Boczkauskas 
važiavęs namon ant 10 dienu 
vėl sugryžo in kariumene Pa- 
nedcli nakti.

— Subatos ryta, ugnis su
naikino publikine mokslaine 
Jacksono peczeje.
šiai pribuvo isz Mahanojaus ir 
Shcnadorio bet nieko negalėjo 
pagelbėti kadangi per vėlai pri 
buvo ir mokslaine sudegė lyg 
žemos.

— Isz pirmo vordo 
aplikacijų

7 ant whole-

Saules * * ser-

$

, Mi >?>■ • • •‘ ■ t 4 v 6
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AH V . .SAUL& -

CUXEM&0UR.G PĄL ACF.THRQN£ ROOM jfn.
?s

X

LUKSEMBERGO PALOCIUS KURIAME BUS VIESZINTAS PREZIDENTAS WII.SO-

P R ESI O£ NI WIL^OH V/il(’ \*Ą $’• GIVEN
111 in ' “ *................... .. ...............
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SHENANDOAH, PA.

■<■ o •

NAS IR KITOS ŽENKLYVOS YPATOS.

Tomis dienomis pribuvo 
isz Krancijos Steponas Slebin- 
gis kuriam 
ranka 
szio.
sakine ja 
kokius 
ant kariszko lauko.

laikys Lietuvos kariumenia iv 
iszkels Lietuvos teisybe ir 
gins pfieszus 
spaudžemus.
su broliu žuvo ir už tėvynė gy
vastis nesigailėjo.

rsz
at- 

visu pusiu 
Jau daug mu-

1
________ __________ '.....-Jg------
Užrnuszti, mirė nuo žaiduliu, 

ligų ir 1.1. Francijoj.
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NEtJŽMlRSZKlTEAPJE 
. '"■NŲMĮREEIUS.''• ! /NUMIRĖLI" 

Norėdami pastatyti koki pa
minklą del atsiskyrusiu nuo 
szios pagaules mylemu -yptau 
gausite visokius pojnnikus pi- 

giau ne kaijjJd' 
pati fabrikaifla,

8
įtur ir tai pas 
„4 M. J. Gront- 

kaucka kuris pribuna kas so- 
reda ir ketverga pas S. Bai

gai imakaucka, kur su juom 
pasimatyt o Szenadorije atsi
lanko pas J. Rudincki 42G W.
Oak Str., (t. D. 20)

J
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams 

bizni j e arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szitą patarna- 
Ivima kuri pagelbsti. Padaro prietcli kuris galMut jumis

r

reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, PA. 

—DIREKTORIAI—
D. M. Grabam, Pres- L, Eckert, V ice-Pres.
J. IL Garraban, Attorney W.F. Rynkewict A. DanUeWIcs M. Gavula ~ 

T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Pres.

Vaidelota
P. C. Fenton

f
D. F. Guinan, Trea^.

Apysaka, isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski*Co. Mahanoy City, Pa.

Viktoras L. 
kuris buvo par-

n

l’gnage-

nutraukė 
laike mu- 

s a p-

szuvis 
nuo alkūnes 
Sugryžias kareivi 

atsitikimus 
vokieeziais' szauksim iu Lieutvds

Užrnuszti: 
J u r.

akvvus 
turėjo su

Girardville, Pa.— Musu 
miestelis vra nedidelis, bet Lie •r

pusėtinas skaiezius.

I

Nesigaile- 
kim savo piningu ir jiai prisi- 
ejtu vartoti savo spėka ir atsi- 

trimitą
Lietuva brangiau-

Biėrlackis Wheeling, 
W. Va., S. Veselka, . Danbury, 

Kaz. Bahreinas Chicago, 
Jur. B6nardis St. Louis, Mo.,
■Jur.

T.ex •?

tuviu vra
Srioviu vra kelios bet kataliku 
Tautiecziu yra skaitlingiausia.

i katuli- 
Kataliku 

,v. V’incento

Kelios yra draugystes 
kiszkos ir laisvos. 

Ll K>Z
Antano, Lais 

vosios, Lietuviu ukesiu, Lietu
vos Sumiš Tautiszkos Susi vie- 

Amerikoj ir Susi vie-

draugsytes yra 
Szv. Jurgio, Szv

tardami: “
šia Ievyne mano asz tave my
liu ir už tave žuvu!” — Lai 
nauji metai mums pasekmingi 
bus ir visas jaunimas susieja ii’ 
stos iu ejles tėvynės apginimui 
v i šoke i s budais.

Sziinonis Two Rivers, 
Wis., S. Karpinskis East Taco
ma, WusIl/E. Kaluža Brower
ville, Minn., L. Križanovskis 
Civelia, Pa., L. Vierzgala In
dependence, .Wis.,

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpo Lietuviu da 
ktaras Pittsburge. Mo- 

s, kinosl Varszavoje, fitu 
7 dijayo beglje 26 m. In- 
5 vairias llgah vyru Ir 

moterų, todėl jas nuo- 
>jxdugnlal pažlnsta. Oyd< 

užslnuodinima kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmu? 
Ilgas tinimo, invalidas ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szauklte ypatiszkal, per lalszkus as? 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkal 
ir Ruslszkat. '
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakaro. Nedaliomis Iki 2-v. popiet

fe.

NAUJAS (g IŠRADIMAS
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Privalnte turėti Model Keystone Pecziu $

Sg Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 
Siunczia teip greit kaip galima gauti freitus. r

%
i

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
s Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip

I

tik aplaiko.
Pirkite pecziu pas Guinans Ą

k

I GUINANS
i

1i

I r
M

V *
i

Mahanoy City, Mt. CanneL 
Shenandoah.
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f'< £ t'a HDel Prakaituojančiu Kojy
F Prakaitavimas žmo- 
į gaus kojų, tai yra di- 
I džiausiąs kankinimas 
^kaip dideliems teip ir 
■ mažiems. Didelis ne

smagumas’yra iš ne

gaus sveikatai, Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogau ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinain jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas , 
laiškas su paaiškinimu. Prcko $i, 
su prisiuulimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO.,
Distributer

Oep. B. CHICAGO, ILL

AWINft ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS! |
.Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip įiminks yra paimti į kariutnenę Ir ke- I 

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratijų, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di
džiausia garb^ir paguodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai vra labai gražiai 
išdirbti. Ai eliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršusyra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turAtų rastis pas kožną vienį mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su vicua, dviem ar trjrn žvaigždutėms. Užstcliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo ' 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskitc, o mes juras 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

,l»
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A

A. Kalisz- 
czinskas Bridgeport, Conn., A. 
Tyszkevicze Bartlesville, Okla. 

Szv. Vincento parapijos choras J. Lukoysjkis Chicago., P. Ra- 
dovicze Pittsburgh., J. Vaber- 
noskis Long inland City., N. Y.

Sužeisti: — 
Hoboken, N. Y 
Jersey City., N. J 
Garfield, N. Y./ II. Jurkutat 
Newark, N. J., Lukoszius Kru- 
koskis New Yorke., ' M. Ladi- 
kas Brunswick, N. J., ♦ S. Gra- 
bauckas New Haven, Conn.,
J. Jukneviczius New York.,

skanaus kvapo kaip ir kcnkentis žino-
Lf ____ - -r « M f iii 1 • f A •

♦ 
r

, .

i

I
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a

I

Prekės šių žiedų yra sekaučiose

Sterling’...................................$1.73

1O K Auksinis..................1O.3O

■ Emiga, Pa.— Nelaba mirtis 
iszplesze szeimynai mylemu tę
va ir vyra Vinca, Sinkevieziu, 
kuris mirė nuo uždegimo plau- 
cziu, palikdamas dideliam ąu-

7 •

A. Pulveraitis 
, A. Balihskas 

J. Sinskas
160 N. WELLS St,

ASunuš 
niinas L. . 
nimas L. R. K. Amerikoj.

14 K Auksinis................ 13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti t pilkoj 
paveikias kareivio kcpurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
preke O6Ce už kožną. •

Siųski!e, užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Strcei, Dep. 60

i . .

rr<)j liūdime ir serganezia paezia ir 
keturis vaikuczius.

CHICAGO, ILL

X

•V

yra pa-
ant

111111^

draugystei .ar visose draugys
tes Girradvillej priguli suaugu 

Antram vorde 20 šie jaunimo tarp ju neatsiran- 
snlunu ir 2 wholesale. Treeziam Ja.
vorde 18 salunu, 1 biavoras ir didesne pus

duota net 47 
salimu laisniu ir 
sale laisniu.

I wholesale.
II salunu.
salunu ir 4 wholesale.

—Lehigh A idles kasikius mo 
kės pedes Utarninke.

+ Petnyczjoi mirė 
metu senumo dukrele

Ketvirtam vorde
Penktam vorde 29

Jaunimas cziouai payres, 
se 
kalba

Du metai adgal
vargoninkas B. Nekrašas kūri
nai sutvėrė Sz.v. Y'incento para-

. pijos chorą ir nuo to laiko jau- 
•3 nimas pradėjo suprast dailia ir 

drauge pradeda

prigimta
iszsitauteja savo 

paniekino, 
cziouai buvo

Plains, Pa.— Antanas'Szwit- 
ra mirė czionais nuo influenzos 
palikdamas Lietuvoje paezia ir 
duktere o czionais pusbroli ba
dai William Penn, Pa. arti 8ze 
nadprio. A’elionis paėjo isz 
Suvalkų gub., Sėjnu pav.i Kie- 
dejnu gmino, Mižonio kaimo.

New Haven, Conn.
New, York.

P. .’Mackevicz Brooklyn, N. Y
J. Bickunas Jamaica, L. L, B.
Kavalka Newark, N. J.,.

Dave suprasti.
Ach!.

l)

•J

I

k|
L
I
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) 1

DR. JOHN D. RILEY J 
Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, % 

1 j 
Ilgu. Vyru ir moteres ligas. I

Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu

200 E. Mahanoy Ave. 
Mahanoy City, Pa.
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užsidegi

ba gerbti. . Pasižimejo ir pasi- 
žimes Girardvilles “ 1 : 1 ‘’choristai
su artimo meile ir tevvnes mei-

Onute
Antano po 

Kamannucko nuo 1025 E. Pine levynes meile ir prigimta kal- 
St. Laidotuves atsibuvo Nedė
liojo.

— I'veresi nauja paszialpine
draugyste. Per koki laika nauji le. 
sąnariai turinti nuo ISJig 50!
metu senumo bus priimami tik į dranga Vincą Šermukšni ang
lai už $1 insiraszimo. Susirin-1 liu kasykloj.
i.!_____ : i y - I

Isztiko nelaime musu

Kurisai neteko 
girdėjimo.

p<> Į ėjom pasitarti apie nelaiminga
kiniai atsibuna kozna pirma ;akiu, ranku ir 
Nedelia menesio. I valanda I

piet, Co-Operative salėjo ant kokiu budu ir kaip lengviausia 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso. (įt

Merchants Banking

Metinis Susirinkimas 
Stockholders.

Metinis susirinkimas Stockhol- 
deriu
Trust Co., banko, del iszriliki
mo Direktorių ir kitokiu reika
lu kurie gal invykti prie susi
rinkimo, bus laikomas banko 
ofise Utarninke,
1919. toliai atidaryta 
vai. lyg 4 vai., popiet.

Daniel F. Guinan.
Kasijerius.

14 Sausio
nuo 2

Dec. 24-31 J. 7.

Pas daktara.
— Ar turi norą ant valgio?

x ’— Laikais turiu laikais no.
— O kada ne turi?
— Po plot ir po vitkaneįiei.

f k
. i

gavus ji suszelpt.
dem rengt balių ir snkolektuot 
kodaugiause tavoro arba gėri
mo kad tik daugiaaše pelno lik 

Tas viskas niurni pasike
ti’ uždirbom gryno pelno

N uspren-

tu. 
ke. 
ant suszelpimo $149.25 neJai- 
mingui Vincui Sermuksnui. Po 
tuo pasisekimu 
rengt antra balių 
azio ant nauuo
ves. Girai$Willecziai ir apliiir 
kines remkit musu užmanymu, 
drauge pasilinksmisim ir sįij 
szelpsime savo prigimta sząl 
Lietuva szaukies savo sunu ir 
dukteriu stoti iii ejleš, petis in 
peti, trimitas szaukia prie gink 

Ginklas kuris reikalin
giausia yra visagalis pinigas, 
kuris suszėlps nelaimingu ir at

Capitol Stock 1125,0000
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant audtu 
Pinigu. Procentą prldodam prie jusu Pinigo 
1 diena Sausio ir Liepos menesuoso, nepal- 
oant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
aa musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

UN'OM'W. TRASKAUSKAS 
\-GRAB0RIUS— 

v

NATIONALnežinau ka duo- 
ežia, kad galetau žinoti, ka mis 
lini apie mane! /

— Gerinus, jog ne žinai, ba 
užpiktum....

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. 

j ■J « - f ‘v

S ’ -4
L>“> vBANK jĮlįii

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiplu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto, daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU

MAHANOYIL 1
K<i’llį 7.

Gerbami Tautiecziai kurie ma- 
j_ note pirkt Karma ateinanti pa

vasari tai dabar laikas para- 
sžyt in Redakcija Amerikos 
Ukiniko, isz kur gausit teisin- 
giauses žinos, pasimiskit mar
kia o gausit Ūkininką ir Far- 

. f J ’ ■
Imu lista kurios randasi ant par 
davinio, galit pasitikėt kat nie
kas jus nenuskriaus, nes ežia 
nėra Agentu kurie isz to gyve
na,
S 
gražioj altolfcei, nes kur dau
giau ten rąstui ir gražiau, ko

I PARMOS.

V *

tik iries norim kad ko 'dau• 
pause lietuviu • pirktu musu

>j alm.id<ei, nes kur dau-

•CITY.
F. NOQNAKiVIce-FreB.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atidarytas 9 ryte lig X popiet, 

Subatomls, 9 ryte lig 12.

nusprendėm
31 d. GrtiO;

.v- . , T - / r •

dzio ant natuįos Lietuvos Lais-
Gir

4 a"1’’’! '5 * ' '' .

tik norit dužiliot tai klaūskyt
per Ūkininką,
teip, Amerikos Ūkininkas Box
96 Hart M ichigan/

’ 'F11
y«;
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statys Lietuvos gyvenimą ir už f 'Jvr r
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Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms.

i. ‘

d V

Raszykite pas: '
i- ’ I I 1 »•

Ii1

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta. W. . Brooklyn, N. Y.

4 .4 * , *! ' . * *4 T . A,
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Ą. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas:: Advokatai ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

" . C : ■ ‘ \ i-,-' . .7 L j ' *.
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Mokite netikusius gyduąles! JaigįįĮ turite 
rumatlzma, mętLpilgija.

urna, siuogoš, broncliito, silpnumą
rumatizma,;r®p;nervisŽK’ 

pecziu, 
kitu ligų, arbk skausmą bile kui*. Prisiūskite

riszka diržą, idant pagelbeti užmdketi prl- 

stebuklingas diržas rasis juso pacz.te. Užmo
kėkite rankplniilgu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
Ir nestokite kožna. diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jai- 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą

, . .. '♦ 't '4'./ . ___

silpnumą, užketejimo ir daugybe

20c. del vyriązko diržlo arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idiint pagelbeti užmdketi prl- 
sluntlmo kasztus. •• In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso pacz.te. Užino- 

k kekite rankplniilgu $3.98. Užsidėkite tuojaus

I per du menesiuę, tnda traukije 60 dienu jai-

adgal o asz sugrąžinsiu jtfsqr $3.98. Nerėike

Now Tori.

laukti, pilnas užganedlnlmas. Adrosavokito?

152 W, H Street.
A.P.0WEN3& . ?!$£' 
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Mahanoy City, Pa.

I R.lkalaujame

I ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
! $10 iki $15 į sąvaitą, pereidami per stabas 
I su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
I laišku: . ———*’*"*
■ ^BO N. WELLS St., Dip. B.

UKSUS REMEDY CO., «
CHICAGO. ILL.

% 1

NAUJAS LIETU V ISZ K AS
GRABOJRIUS 

............ ......... ■ ’rr*? t . nu—■ A * I II»n f>» eipyiRimi •

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. FINEST., MAHANOY CITY.

Dautaras Robert B. Gray

lygas auMiC Wgu jųi»Wlfega isz ausu
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Asz turiu didele pasekme gydamas

I117US ar lKokl skaujsmai jtąLatsllan-hL kykilo ¥lS mane ašamszkai. ‘ž4 metai

211 Pike Street Port Carbon, Pa. 
- ---- --------- ------

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet.
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

-4624 S. 4 St. Philadelphia

pasekmingo praktikavimo. -

^į^teiįįjA'i

fK11®F'®l 
ra p'1 /d į!

ŽODYNAS T»8
Lietuviškai-Angliškas pirmoje 

dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no

gėtai pažinti angliška 
kalbą. Puslapiiįturi 1274. Ap
darai moroko skaros apdaruose. 
Kaina tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. T AINIS
736-738 W. 18th St.

I

rintiems

CHICAGO, III
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
. ...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

JL\ V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, S.S. - Pittsburgh, Pa,

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja saeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Vaistuos Penn6yLvauios._Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Si 
in visas dalis svieto. Parduoda laivakortes. Užlaiko 
Notariįialna kancelarija del, padirbimo/lovieroaactiu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube* 
žinis skyrius, randasi r 
Karoliaus Varastiaus valdisako Notarijuseo.
; * • ii* mma * . lil"ĮWi

Tai vra vienatine Banka kuri aenei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam budinke kurio verte iaznesa apie 
$150,000 ir vartoja ueme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valsįyos PennsyLvauioa Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunctia Pinigus 
f_ * * “ 1. .. ___U
Notari|ialna kancelarija del padirbituo doviemasetiu . ... . . . .
žinis skyrius, randasi

M

po v&doviste gerai žinomo 
Idisako Notarijuseo.
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