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Isz Amerikos
/ KNTKHKD AT TUK MAHANOY CITY, PA., \ 
\PO8T-OFFiUB AS KKUOND CLASH MAIL MATTKR.J

Tėvas nužudė verkenti kudyki, 
jog jam nedave miegot.

Albany, N. Y.— Už tai, kad 
jam nedave miegoti Edwardas 
Lawton,
žudė savo dvieju

25 metu senumo, nu
manesni ku- 

Jonas dyki ir vela nusidavė ant atsil

-H.i —i —n

Jaunamarti už daug valgė, 
turėjo jiaja pavaryti.

i

Mount Carmel, Pa.—
Sieska buvo apsivedins su savo 
mylema tik du menesius, 
neilgai džiaugėsi Jonukas 
savo mylema paeziule, kuri tu
rėjo baisei dideli apetitu
valgio, o bijodamas idant ir jin 
nesuvalgytu, iszgujo savo pa- 
czue isz po savo pastoges, 
nas teip-gi tvirtino,

be t
su

ant

kuriems
Sieskieno

Jo- 
buk jojo 

jauna moterėlė priiminėjo lan
kei savo pažinstamus 
suszerdavo viską.
sutiko apleisti Jonuką jeigu ta 
sai jiai užmokės 40 doleriu už 
josios darba nuo szliubo — ant 
ko ir sutiko.

Sužeido tęva kirviu.
Milwaukee, Wi Steponas

Ji
kos surastas 
nūs baloje kraujo 
n i me po No. 376 
szesztos ulyczios.

S.-
Galoviks, 57 metu senumo, 

per savo kaimy- 
savo gyv(»- 

Dvideszimts 
Szale senu

ko gulėjo kruvinas kirvis. Ka
da jojo motore sugryžo isz 
miesto ir paregėjo vyra gulin
ti kraujuosią, tai net apalpo 

Sužeista nugabe
ni ligonbuti. Palicije tuo

jaus pradėjo slieetva ir suėmė 
jojo sunu Mikola, 23 metu se
numo už nnpildifna tojo darbo.

* BadAi»snwli> nra ftepilno pro
to ir papilde taji darbeli laike 
tuomlaikinio pasiutimo.
nok jin palicije laiko uždaryta 
o daktarai tyrinėja jojo protą.,

jojo motore

isz baimes, 
no

Vie-

Po VI-

san-

Darbai sumažta — algos 
nupuolineja.

Washington, D. C 
sas Suv. Valstijos, darbai pra
dėjo susimažinet, kaip kur dar 
bininkai straikuoja? o kitur dir 
J>a tik po tris dienas ant 
vaitos.

Butto, Montanai, penkios ka 
bvklos numažino darbininkams 
mokesti po doleri ant dienos. 
Utah Copper kompanija Salt 
Lake Cit v nurnusze darbiniu- v

kams po 75 centus 
nuo juju uždarbiu.

giliukis kad nors 
ženklyvai ai-

o-v

ant dienos

Didelis 
maistas pradėjo 
pigti, nes kitaip butu sunku 
vent i.

kad

O J

Darbininkai ne dirbs, jeigu 
ne bus alaus.

Newark, N. J.— 
no work” teip nutarė 30 tuks 
taneziu darbininku, kurie pri
guli in visokes unijos, kurie pa 
niekino visiszka blaivybių. Tie 
jei darbininkai ketina apszauk 
ti straikus po visa Niudžerzia 
nuo 1 Julajaus, kada tiesos už- 
draudžentes pardavima svaigi- 
naneziu gėrimu bus invikdy- 
tos. Ne tik Niudžerzes darbi
ninkai teip mano padaryti, bet 
po visa,sklypą o ypatingai ang 
ii • :vih|lėkusiai.

i i No beer,
s-

Kiauszinei po 35 centus 
tuzinas.

Williamspor;, Md.— 
nais kiauszinei parsiduoda po 
‘15 centai už tuziną o 
T>o 45 centus svaras, 
bulvių po $1.25, 
liaus nupuls Ij 
maistas teip 
ženki y vn i po v’S* t sklypą.

Czio-

o* r*, 
gi

o 
75c.

sviestas
Buszehs 

lyg Apri
Kitas 

nu puoli ne ja

motyna
Laike 

pripažino

Tėvas ajszki- 
Prisipažinstu 

bet buvau pri- 
nes mano ku- 

nuolatos

i i

šio miegodamas saldžei po tam. 
darbui. Motyna kudykio mie
gojo laike žudinstos. 
slieetvos
buk tėvas daugeli kartu kerszi- 
no nužudyti kudylęi jeigu nepa 
liautu verkias, 
uosi kitaij): 
prie žudinstos, 
verstas prie to,
dykis nuo užgimimo 
verkdavo ir ne turėjau ne vie
nos nakties atsilsio; mano mo
tore niekados nebūdavo namie 
idant prižiūrėt kudyki ir todėl 

užmusz-buvau priverstas jin 
ti.”

PRANESZIMAS ISZ WAS
HINGTON©. APIE LIE

TUVOS REIKALUS.

Pastaromis dienomis Tarybų 
Pild. Komitetas • gavo visa 
pluszta praneszimu isz Szvai- 
carijos ir isz Francuzijos. Juo
se randasi linksmu bot ir gana 
graudžiu žinių apie musu 
vynes padėjimu.
duodame isztisai praneszimus 
ir Pild. Komiteto atsakymus.

ei

te-
Žemiaus pa

akanti fad/tegrama yra nuo 
Daumanto, Lietuvos provizio- 
nales valdžios ingaliotinio 
O hz V

( 4

valdžios 
aicarijoje:
Lietuvos Ministerija suda

ryta sekancziai: veikiantis pro 
zidentas Szleževiczius: užrube- 
žiniu dalyku ministeris Valde
maras, vice-ministeriui Vaini
laitis ir Rosenbaum; vidaus da 
lygu Jonas Vileiszis;

Teisiu minis- 
vice-ministeris 

finansų M. Yczas, 
vice-ministeriai Čarneckis ir 
Rachmeleviczius; agrikultūros 
Tūbelis; apszviestos Biržiszka, 

Jonas Yczas; 
komunikacijos 

darbo ir preky- 
kares Viliczkis;

nisteris Alekna;
teris Leonas;
Starkus;

y

vice-mi-

Visais reika-

i L —u.

—N. i. UhIiim;

yra duoti

I

vice-mini storis 
vice-ministeris 
Szimaliunas 
bos Szimvs;
ministerial be portfoliaus Stul 
ginskas, Varanko Baltgudžiu 
reikaluose ir Vigotki žydu rei
kaluose.

Informacijos Bjuras Lozano 
je likviduotas.
Jais reikia adresuoti Dauman
tui, vyriausiam Lietuvos inga- 
liotiniui Szveiearijoj Lietuvos 
padėjimas yra kritiszkas. Vo- 
kiecziai ir bolszevikai viską va 

Susidariusiojega ir naikina.
Lietuvos armijoje antuziazmas 
neapsakomas, 
jiems ginklu.

muszti dabar užeine Vilkmerge 
ir Vilnius da nesąs užimtas.
* Kaip Alszauskas pranesza 
savo kablegramoje, matyt jisai 
yra gavės penkius tukstan- 
czius franku, bet nežinąs nuo 
ko ir kam. Nes ir-gi sziuo tar 
pu nežinom kas jam butu pa
siuntęs.
Lietuviu Informacjos Bjuras.

-------------------.....................

AKYVOS ŽINUTES.

Uždraudimas prekysta ne 
pirmiausia 
Prancūzai

*

valninkai iždave
Angliję 1807 m.
1815 jp« Iszpanije 1817 m. Su
vienyti Valstijei 1807 uždrau
dė pargabenimu murinu o 1863 
Lincolnas davė liuosybia 
sioms murinams.

Upe Congo, Afrike, yra 
placziause ant svieto, nes plau- 
kenti laivai negali matyti viens 
kito.

*

vi-

Maine

31 METAS

ISZ ROSI JOS
True translation filed with the Post 

Master at Mahanoy City, Pa. on Feb. 
10-th, 1919 as required by the Act of 
October 21-th, 1917.
BOLSZEVIKAI ATMUSZTI 

NUO KAUNO.’

Prie Kaiszedario buvo didelis

V
“rp ir

^1 Lietuviu. Vilnius 
atmusztas.

Washington, D. C.— Viena 
telegrama pranesza

one Paneveži

Buvo dide-
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Pakraszcziuosia 
randasi 55 fabrikai kuriuosia 
iždirbineja 22 milijonus bleszi- 
niu sardinku kas metas, o juju 
verte isznesza ant 10 milijonu 
doleriu. •

Mete 1917 Suv. Valstijo
sią iszkasta 637 milijonus tonu 
anglių. Isz tojo skaitliaus ge- 
ležinkelei sunaudojo 155 tonu 
arba 22 procentą.

§ Chicago.— Mrs. Leonora 
Meder bpsigarsino, buk j i ji 
bus kandidatka ant majoro

vMį* r *

Serbijoj 1909 mete radosi 
2,930,000 gyventoju.

Pirmutinis iszsiliejimas 
vulkano Vezuvijuszo atsibuvo 
79 mete.

Mete 1609 Franci joj likos
sudeginta 600 fraganiu ir bob- 
raganiii?’

Didžiausia ugnis atlanko 
Moskva 1739 mete. Tame tai 
laike sudege suvirszum 30 tuks

Lietuvos atstovai taneziu riaihu.

• . J mieste Chidagfe.

Suvienyti Valstijei tvirtina, buk geriausiu budu apmalsyti bolszevikus 
jienfs maista ir apredala. Gerai, bet pirmiausia reike juosius apmalszyt su retežiais arba už 
daryti in kalėjimus b po tam duoti jiems maista kaipo paprastiems kalininkams.

pasiusta 1110 Amerikos lietuvius atsto-“Dobužiui buvo
penkiolika tukstaneziu doleriu, vaut nesiunteme.

Pribuvę
Jusu dar- Paryžiun, matyt deda visas pa

«■

bet stokuoja 
Susirėmime ties 

Kaiszedoriais jie visiszkai su
musze bolszevikus. Musu ka
reiviai drąsus, bet sunku jiems 
kariauti, nes bolszevikus vo- 
kiecziai remia. Amerikos pa- 
gelba yra neatbūtinai reikalin
ga ir tuojaus reikalaujama.

Dobužis pinigu dar negavo, 
meldžiame tuoj jam' pasiusti 
per tarpininkyste Amerikos le 

Meldžiamegacijos Berne.
tuoj atsakyti. ”

Tarybų Pild. Komitetas pa-

, kad bol
szevikai stumiasi pirmyn ir už 

ir Szirvintus 
(Vii. gub.) Prie Kauno buvo 
muszis su bolszcvikais. Bolsze
vikus nuo Kauno atmusze. 
Szios dienos (Sausio 20) tele
grama prapesza:
lis muszis tarp bolszeviku i e 
lietuviu prie Kaiszedario. 
Daug bolszeviku suimta ir už- 
muszta.
nedideli.
mene pasirodė labai narsiai.

Basle, Szvaicarije. — 
gramai aplaikyti isz 
pranesza, buk Lictuviszkas 

bolszevikus 
kurie buvo priverstais apleisti 
Vilnių.
m, jog juosius isz kito szono 
apsiaubineje Finai su Esto- 
nais apleido aplinkinių.
Dvi bolszevikiszkos divizijos

prie 'J
Ii

'"1
Lietuviu nuostoliai

Lietuviu kariuo-

, bitk 
vaiskas atspyre

Tele- 
Kauno,

Bolszevikai matyda-

i

ji

I
ji
1

'1

1

s

iszekerdytos.
Dvi bolszevikisz

kos divizijos likos vfąįsz^ai isz 
skerdytos per sibfrlecžius po 
vadovysta generolo Gaidos ar
ti Kunguro, 50 myliu nuo Per
ino. Miestas Perm likos iszva 
Inytas isz ranku raudonųjų, 
žmonis kurie apleido miestą ir 
perbėgo in Skaterinburga pra
deda sugryžti. Generolo Gai
dos pulkai dabar randasi 12 
myliu nuo Ufos.
Štokas grabu del 

mirsztancziuju.
Pabėgėliai isz 

Moskvos apsakinėja apie bai
sybes lenais. Maistas nesvie- 
tiszkai brangus, o lavonus lai
doja in popierines drobules.

Zitomiras paymtas.
Sostapyle, Volinios.— 

miras, likos paymtas per bol
szevikus, pagal daneszimus isz 
Kopenhagos, 
likos iszkerdytais .
Moteres priverstos iszkasti sa
vo kapus; po tam apnuogin

tos ir suszaudintos.
Vladyvostokas.— Žinios pri 

siaustos in czionais skelbia 
buk bolszevikai pasielgė Esto- 

su tenaiti- 
nioms moterimis^ priversdami 
moteres iszkasti savo kapus, 
po tam tiejei rakdlei apnuogiu 
davo jiaises ir suszaudydavo. 

atsitikimu buvo 
daug Wessenburge. Tokiu bu 
du bolszevikai nužudė tuks- 
tanezius ypatų.

Narvoje daugeli moterių li
kos suszaudytos už tai, kad ne- 
iždave bolszevikams kur juju 
vyrai pasislėpė, terp suszaudy- 
tu moterių AVėssenburge rado
si dažiuretoja ligoniu pana 
Bogdanov^ ir kunigas Ponker, 
kuris prižiurinejo mirsztan- 
czius ir prigialbejo juosius pa
laidoti, po tam stojo pats prie 
muro ir likos suszaudytas.
Bolszevikai iszžudino 300,000 

szlektos.
Bolszevikai iszžudino tris 

szimtus tukstaneziu ypatų pri- 
gulinezios prie szlektiszkos gi
mines. Bolszevikai daugiau 
iszžudc rusu in laika vieno me
nesio, ne kaip po 'cariszka val
džia in dvideszimts keturis me 
t U b,   L   ; % JMI

Omsk.—

Moskva. —

1
"iJI
^*1'1

f '"I I,Į|į|
I
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Ryme užvesta pirmueziau 
. valdžia 

priesz Užgimimą

ll

Sudarykite jungtini komitetą bas ir pinigu naudojimas pri-stangas ir isznaiidoja visus bu- republikoniszka
isantaikoje .valo koordinuoti su komitetu.isz visu dirbaneziu 

su ]
kuriam butu galima
adresuoti. Taryba yra
szinga siuntimui pinigu pavie-' siuneziami minėtam koinite- 

neturintiems tui.”
Ta- Taip-gi Pild. Komitetas pa

siuntė Nastauskui sekanezio 
turinio kablegrama: 

“Ar komitetas

d

,i

’dus, kaip invairiu tautu atsto- 
■vus suplaukusius Paryžiun su

jos 
Rengiama PaFyžiu-

_ . • • • 1 iv* I ' a !• 11 • J I v nu ĮJlCllUV lioilto w
Lietuvoj Laikinąja valdžia, po Aliszausko vadovyste ir tu- Į su Lietuva jr j

niems asmenims, 
ingaliojimo nuo Vilniaus 
rybos.

Szliupas ir

509 mete 
Christuso.

Hunai paėjo isz pietines 
Siberijos; užklupo pirmiausia 
tiejei barbarai ant Kinu 230 
mete priesz Užgimimą Christu
so.

Žilo-
pinigai ri būti santaikoje su Laikinąja ' reikalais. Rengiama Paryžiu- 

Pinigai bus je Lictuviszkas koncertas; be- 
abejo prie tos progos buš su
rengta ir paskaitos apie Lietu 
vos sziandienini padėjimą ir 

Vilimaviczius 
pareikalavo kablegramu nuo 
Pild. Komiteto, kad tuojaus 

Paryžiuje į prisiųsti Paryžiun lietuviszku 
Nudaro’esan^s P° Aliszausko vadovys-

iprie-.valdžia Lietuvos.

Naruszeviczius t 
iszplauke Londonan. Sziuo tar
pu Žilius ir Czesnulis : 
Pild. Komiteto; kiti pribuna.

Sekanti kablegrama gauta 
nuo Vilimavicziaus isz Pary
žiaus :

“Lietuvos laikinosios val
džios oficijaliai sudaryta dele
gacija Lapkriczio 11 d. 1918 
m., kelionėje ,su Tarybos Pre
zidentu Valdemaru ir Yczu 
prieszakije.
delegacijos. Praszau kablegra-

. I

> >

Laukiame jusu

mu duoti patvirtinanti ingalio- 
jima žemiaus paširasziusiems 
atsto^atitį ‘ [ Ąmer į os Lietu- 
vius.(|^j0j HUiiš r.i i”

Oschr> Ltibicz/ Cal- , . . , „.j. j’wonowski, Adam Vilimovitcz, 
Didžiosios Britanijos Lietuviu 
atstovą. ’ ’ . z

Sekanti yra Piki. Komiteto 
atsakymas in virsz tilpusią kab 
legramai/

Szliupas ir Naruszeviczius

jos, reikalus.

Daug žmonių

te turi ingai io j ima
Musu Tary

ba yra prieszinga siuntimui pi
nigu pavieniems 
bus pasiusta vardu keliu komi
teto nariu. Mes jokio komite
to nepripažinsim, kuris ne
dirbs isz vien su Laikinąja vai 
džia Lietuvoj.”

Vėliaus gauta nuo Aliszaus- 
ko sekanti kablegrama:

Penkius tukstapezius fran- 
.Kam jie buvo 

siųsti? Delegacijai tuojaus 
re^qilinga szimtas tukstaneziti 
franku.

niaus Tarybos?

4 4

ku priėmiau, 
siųsti ?

nuo Vii-

asmenims;

kuris

a /Aliszauskas.”
Sekancziai Alszauskui atsa

kyta; “In kelias dienas bus 
jums pasiunsta deszimts tuks
taneziu doleriu, prisiusim dau
ginus kaip tik pribus Pary
žiun delegacija su Valdemaru 

Jiems pribuvusprieszakije.
siuntė Daumantui per Pakszta iszplauke Anglijon. Jums pa- meldžiam. tuoj -mumž prrnesz-
sekanti atsakymu;

I""*---------- -- ---O-O“--’ 1. -

1 siuntėme pinigu bet ingaliavi-' ti. M
u

t

, v
ii

gaidų; tas yra daroma/
Aiszkumo delei matome rei

kalingu pridėti keletą pasta
bu.
pasakyta, jog Lietuva randasi 
kritiszkume padėjime.
nia, beabojo, kiekvienam Lie
tuviui bus labai skaudi.
reikia pastebėti kad dalykai 
gėrėja.

—* dB , -

Amerikonai sumusze bolszevi- 
kus. Daug paymta in 

netaisyta.

i*

J'

Daumanto praneszime

Ta ži-

Bet,

Pirmesniuose užru- 
bežines presos praneszimuose 
buvo pasakytu kad Szvedija
žadėjus Lietuvai militare pa- 
gelba. Vėliausiuose, ne ofici- 
liuose, praneszimuose skamba.
kad jau dalis szvedu armijos 
pasiekė Liepoja; pulkai esą su-
daryti vieiftik isž liudshdrįu. 
Jei ta žinia pasirodys teisinį^, 
mes osamęi įįįnke tikotiy tai bu
tu begalo linksmas atsitikimas 
Lietuvos istorijoje.

Pirm kiek laiko Amerikos 
spaudoje buvo tilpę praneszb 
mai buk bolszevikai uįseme Lie 
tuvos sostine-Vilnių.
džiaut isz;sziandienini (Vasa
rio 5 d.) praneszimu iszeitu 

1 kad tai buvo per greita žinia, 
I nes praneszama »kad bolszevi
kai, sulyg Daumonto kablegra- A • *1* y • *1 • a * a *

I

Spren<

; mos ties Kaisedoriais likos su-

Ark angel is. — 
supliekė bolszevikus, kurie tu
rėjo trauktis in Raima Vistav- 
ka prie Volgos

Amerikonai uijoj žveriszkai

Amerikonu 
likos keliolika nžmusztu ir su
žeistu.
ymta in nelaisvia gana didelis 

Bolszcvikams pri- 
gialbsti kiniszki

Bolszeviku likos pa- Panasziu

i
ms

*11

jiiH

būrys.
ir mandžiu- 

riszki kareiviai, bot tiejei pas
kutinei yra dideli szeszkai 
bėga kada tik gauna proga.

■ fe1 :

*

ATSAKYMAI.

ir

d

— C. S. Wilkes-Barre. — 
Knygos kokios reikalaujate ne 
turime o ir niekur negalima 
gauti.

ANT PAfcDAVIMO.

Atsiszau-Didele puiki fauna.
Saules” ofisą.

(S. L.) ‘(to 13)
kite in c <

K

>
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iszžudino
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Kas Girdėt
Ir Amerike kaip rodos vis

kas gala gaus, ba jau žmonis 
parejnn in supratimu, jog 
riuu nudszei sėdėt, paczedumn! 
užlaikyt ir veju nesivaikytJ 
Užtektinai yra prigulet in pa
vapi jenes draugystes ir in uni- 
je.

Szeip viskas niekyste.
Kvailyste ir apgavyste.
Tebyrjam laike niekam 

galima tikėti, nes visur 
vystės! Kožnas ne
tiktai galingam doleriui atsi
davęs.

ge-

ne-
apg«- 

Dievui,

Lietuviams 
didelis 

ir kultūros.
Papūkime ant paveizdos: ge 

rai apsiredias, apsiszvarines, 
npsimazgojes ir apsiskutias, su 
pluoszteliu piningu kiszeniuje 
moka skaityt, raszyti- korespon 
dcncijes ir laikraszczius, moka 
protaut ir da laike praneszimu 
laužyt apie 
va.
vilizuoezius 
rodvs ant kvailo sutvėrimo —♦ 
ant kiaules!

vra
czion Amer’rke

stokos civilizacijos

< t
Bet tegul tik tasai 

pasilaka, tada isz

lietuviszka dir-
“ci-

* t

Ka tukstanezei
žmonių palaiko už gera, tai to- 
kis peiks, keiks ir visaip plus.
Tokis 
apie
Tok is

vargszas
kultūra

nefdvre

nežino nieko 
ir civil izacije. 
pirmyn-tolyn,

tiktai adgal puola in pagonisz- 
kus laikus ir in nesaviszkus pa

Tok is nesi vrs tolyn, 
• IK

ant kalno kultūros,
proczius.
nvužkabys
tiktai kaip nekaustytas arklys
priesz ledini kaina
mvn

•*

nais

cziuože že-
— panaszei ir su 
ejnasi.

tamsu-

nesinori skaityt

b-'-

r-S-
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Sunku sziame 
mis akis

laike žmoni- 
apdumt, bu,kas . su

davo dalyvauti vietos teismuo
se ir klausytis, kaip advokatas 

karsztu nusidegina, ‘ tai ir ant gyna savo klientus.
1832 m. jis jau tiek turėjo 

užsitikejimo tarp vietos gyven 
toju, jog stojo kandidatu in Il
linois legislatura, teeziau 
kiniuose pralaimėjo.

Jau Lietuveiszalto pucze. — 
toip iszlavyti, jog nesiduos ap
sigauti.

tokis vaisius.
r i n- 

Tuo lai
ku buto isztike nesutikimai

Kokia sėkla,
Teip, tai yra tikras priežodis.
Jau dabar pasirodo puikus vai tarp indijbnu ir baltųjų, •Lin- 
sis isz netikrusios sekios.

Isz tebyriu šuneliu ir dukre
lių daugybia priviso latreliu, 
tinginiu ir paleistuviu.
su laiku isz tos netikusios sek
ios turėsime tik > pasturlekius, 
idijotus, pusgalvius ir t. t. ties 
panaszei ne gero 
nesz.

Jeigu ne bus
tai ne bus ne derlos!

. ’H " ?.■

X
Jr

>■ -B
U

.Jeigu kam
tai gali sau po miestą lakstyt, 

Daug pigiau kasztuoje, negu
lai k raszt i užsiprenumeruoje.

Aplaikome daugybia groma- 
t u isz visu szaliu Arneriko nuo 

padekavo- 
Visu tujli 
patalpyti,

musu skaitytoju su 
ličius už ”
gromatu 
bet viena isz 
talpinamo del

Saule, 
negalima

juju czionais pa- 
nekuriii musu 

■prioteliu ir toip:
jusu skaitytoju 
Ne vienas laik- 

rasztis nėra teip mielas ir sma- 
skaityti kaip laikraszti

Saule ' jr jojo 
pakol g 
kad yra teisingas ir myli 
katalikiszka tikėjimą ir 
jiesmeižia kaip kiti 
ezoi daro, kurie aptemdo žmo
gaus s 
<T 
f^vAa.

Asz esmių 
jau 16 metu.

11

gus
i * ’r jojo nepamesiu, 

yvas busiu, o tai del to
savo
jojo 

laikrasz-

KUR BUNA?

Ales susirinlco-

Alano sesers duktė Marijona 
Palokiute, po vyru vadinasi 
Langes.
ant adreso:

Jos. Damidowicz,
230 Perry St.
Herkimer, N. Y.

;:h

vyru •P
Tegul atsiszaukia

rj

Alano brolis Antanas Kava- 
lauskas, pirmiau gyveno apie 
Wilkes-Barre, Pa., dabar neži
nau kur. Turiu svarbiu žinių 
jam apie mirti jo sesers ir t, 1. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso: 

(to 14) 
Afrs. A. Glinskas, 

. 9 W. Ogden St.

I

DAbar mes flžsiemc didele ei 
vile kare, kad isztyrti ar toji 
tauta, arba*kuiū nors kita tau
ta, taip pradėta ir paszvesta, 
gali ilgai užsilaikyti. Mes su
sitinkame dideliame tos kares 
kovos lauke
nie ,kad pavesti dali to lauko 
galutinani^Milsiui tu, kurie 
ežia pdaėkbjc^'šavo A’.VVybe, 
knd toji taiitd' 'ghletu ^y^otitk 
Taip elgtis mums labai jn'itAi- 
ka ir yra teisinga.

rpzvz.,,:.,.. jsztikruju paeinu 
mes tos žemos negaliame 
vesti, mes negalini1 įjos paauk 
ti, mes 
Narsieji vyrai,

Mano brolis Alikas Pętraue-’ # •1'** ^ll* 1 *’ kas, paeina isz Kauno gub., Ra
- tu’

ft'yvyi <
T ”■ '<•>. F ' ir

seinu pav., Retavos para., pir- 
gyveno Chicago, dabar

Turip svarbu • ’ ir j

fkolnas dalyvavo toje karojb ir 
bedalyvaudamas daug ko pri
tyrė, kaip vadovauti žmono
mis. Po poros metu vėl kajidi 
datavo in legislatura ir buvo 
jon iszrinktas.

Dar priesz iszrinkima in le
gislatura jis apsipažino gerai 
su tiesomis ir net su vienu savo 
draugu buvo uždejes advokatu 
firma, 
gyvavus pairo.

Būdamas legislatures nariu 
atsižymėjo savo nepaprastu te i 
siu žinojimu, no tik pavirszuti- 
nu ju supratimu, kiek pritaiki- 
mu prie gyvenimo, kuris jam 
buvo taip gerai žinomas.

1842 m. Linkolnas vede mo
teli, Alary Todd, ir abu buda- 
mu neturtingu,

Po keturiu metu 
buvo iszrinktas 
atstovu.
lūs protas, graži ir visiems su- 

j iszkalba patraukė 
atsakancziai ?mAnftc4 jjs neapleido nei vie

no svarbesnio klausymo ne
ne i szreiszkes .savo 
Ypatingai tuo lai

ku pradėjo atsižymėti savo už
sistojimu už panaikinima ver
gijos.

1848 m.
Springfield, III., ir darbavos 
kaipo privatis advokatas, 
kapo advokatas jis daug 
bes

priviso latreliu
O du

mitinguose ir
Im

vtiiaio neut-

geros sekios,

Cleve- 
terp parapijom! ir 

Dabar ve- 
laikraszcziuosia
Detrote, Mieli.,

Nesenei kylo ergelis 
landė, O., 
kuningu Alaburdo. 
la skaitome 
apie skandalu
terp parapijom! ir kunigo K.

Yra tai nesmagus 
atsitikimai, kurie lietuvius la
bai numažina akysiu svetim- 
žemiu. Kuom upie tokius -at
sitikimus mažiau raszyti tuom 
geriau del visuomenes. Jeigu 
kuningai kuom prasikalsta tai 
yra ant to juju perdetiniu 
biskupas, kuris
prasi kalteli nubaudže.

Atejteje galime tikėtis dau
giau panasziu ergeliu jeigu 
atsakanezios permainos greitai 
neužstos.

Skrypkos.

kuri teeziau neilgai te-

turėjo gyvent
vargingai.

~ prantama
• žmones.

------ -- - e »---------

Abrahomas Linkolnas.
e

A5RAHAM LINCOLN

savo

Vienu

rio,

Kiekviena tauta turi 
didvyriu, kurie atsižymėjo in- 
vairiais darbais, amžinai užsi
lieka tautu atmintyje,
tokiu didvyriu Ąmerikoje yra 
Abrahomas Linkolnas.

Linkolnas gimė 12 d. Vasa- 
1809 m. vargingoje szei-

mynoje, szios dienos La Rue 
apskrityje, Kentucky valstijo

jo motina mirė, palikda-
Linkolna devynių metu ir

jo.
ma

savžinia ir kaipo trucizna hiek už ji vyresne seserį.
adina vargingo žmogaus 

J uozas Damidovicze.J I

in Kongresą 
Czia beesant, jo gi-

klausymo
svarstės ir 
nuomones.

jis vėl sugryžo in 
, ir

ji Douglas ir Linkolno debatai 
kuriose jis atsižyinejo savo ar
gumentu tvirtumu, ir ideulisz- 
kumu. Teeziau nors debatuo
se ir laimėjo, rinkimuose in se
natą pralaimėjo.

Nors ir nebuvo iszrinktas se
natorių, teeziau jo garsas pa
sklydo visur ir visuose krasz- 
tuose pradėjo jo garbe augti. 
Jis buvo kviecziamas kalbėti 
susirinkimuose,
27 d. Vasario 1860 m., jis 
vo pakviestas kalbeli New Yor 
ko Cooper Unijoje, kame savo 
kalbpje ^nustebino visus, savo 
rimtumu ir isztoriszkomis isz- I ‘ I
vadomis, Taip, kad tie kurio 
girdėjo, vienbalsiai pripažino, 
jog tokios kalbos New Yorko 
niekas nebuvo girdėjęs.

Ant galo, 1860 m. Linkolnas 
buvo nominuotas in Suv. Vals
tijų prezidentus. Laike rinki
mu jis buvo labai atsargus, kai 
bedamas apie vergija, kad ne- 
inžeisti keno nors jausmu. Rin
kimuose laimėjo. Prezidentas 
buvo iszrinktas Lapkriczio me
nesi, 1860 m. o Vasario men. 
1861 m. inerzintas septynios 
pietines valstijos sudarė Kon
federacija ir apskelbė, pietų 
valstijų nepriguhnybe iszrink- 
damos savo prezidentą.

Kovo menesi, Linkolnui už
ėmus prezidento vieta, prisiėjo 

I kovoti karėjo su pietų valstijo- 
Tai buvo Civile Kare,

kuri dar ir dabar daugeliui te
bėra atmenama, 
galeli .daug invariu 
biu per ketverius kares metus.
Pietų valstijos buvo gerai pri
sirengusios ir atkakliai karia
vo, teeziau Linkolnui pasiseko 
pergalėti ir paliuosavus ver
gus, patraukti žmones prie sa
ves ne tiek savo kariu pergalė
mis, kiek žmoųiszkumu ir .pro- 

kad priėjus naujiems 
rinkimams, ; 
jaut už save,

(iirardville, Pa. |

mis.

Fecziau !S 
pa
so 

negalim jds1 paszvesti, 
gyvi ir mirė, 

pa- 
si 1 p-

y vi ir 
kurie czionai kovojo, ji a 
sžventino taip, jog musu 
uos jiegos negali nieko nei pri- 

Svietas be-

Alano dede Jonas Szuljs pa
inu isz Kauno gub.

praszau atsiszaukt ant adreso:
(to 13)

0 ir pav,,

G. Szukas,
l27 Grove St.

New Canaan, Conn.

Bet 
gar- 

neingijo ir mažai teginda
mas mokesnio už savo darba
nuo žmonių, kitu advokatu bu
vo nemėgiamas.

Czia bebūdamas jis buvo pra 
dejes užmirszti apie politika, 
bet jia atnaujino iszkilus aud
rai nesutikimu, kurios iszszau- 
ko 1854 m.
nu valstijų ginezai del

Czia Linko!-

pietiniu ir sziauri- 
vergi-

jos palaikymo.
nas pasirodė tikru idealistu ir 
tvirtai stojo už panaikinimu 

4‘Nei vienas žmo
gus neturi tiesos valdyti kito 
žmogaus, be jo paties sutiki
mo,” 
sutikimuose

vergijos.

jis sakydavo. Tuose ne- 
szalis suskylo in 

dvi prieszingi pusi-pietu valsti 
jos varės už palaikyma vergi
jos, o sziaufines, kad vergija 

Atsirado nauja

miau 
nežinau kur. 
reikalu, kas praneš? gaus ’$5 
dovanu:

, P. Petrauckas, 
Dpdson, Md.Box 24

Mano

f

dėti, nei atimti.
veik nepatemys ir neilgai teat
simins ka mes czia kalbame, 

jie 
Tinkamiau 

mums patiems czia pasiaukoti 
neužbaigtumui darbui, B 
jie, czia kovojusieji, taip gar
bingai iki sziam laikui iiuvei- 

Tinkamiau mums patiems 
czia pasiaukoti didžiamui dar
bui, kuris stovi 
kad nuo'tu 
mes 
Szventiino saika: 
mingai nutartume

czia kalbame 
bet niekados neužmirsz ka 
czia nuveike.

Alano szvogeris Alikolas Ver 
žinskas ir Jonas Nevakas, abu
du paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav.,
kia ant adreso: (to 14)

J no. Lukoseviczius, 
Homer City, Pa.

Tegul atsiszau-

kaimynai Petras ir •<
Vincas Kiaszeliai, 
gub., Niedingos para., Lauki- 
nikieliu sodo. Taip-gi pajiesz 
kau Steponą Lasickio, Vilens-

Praszau atsiszaukt 
Apie juos

Vilenskos

k e.

priesz

kuri

■z mus, 
garbingai mirusiu 

ingytume didesni pas<- 
iszkil- 

jog tie mi-

didesni 
kad

kos gub., 
arba jei kas žino, 
meldžiu praneszti:

St. Vilkas,
91 Nanitoba St., 

Buffalo, N. Y.

I

)

Mano brolis Andrius Kriau- 
cziunas, apie 15 metu kaip isz 
Lietuvos ir apsigyveno Illinois 

Paeina isz Ramingalos 
t rp 

praszau 
Elzbieta

Vals.
para.,
svarbu reikalu, 
szaukt ant adreso:
Kriaucziliniuke arba:

Pane ve ižo pav. Puriu 
atsi-

m girdėjau 
Taip-gi

metai aclgal

Alano krikszto sūnūs Kazi- 
ieras Yuseviczius, 

gyvena Cpmbola, Pa. 
pajieszkau Adomo Yezkaus, 7

gyveno Chicago, 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso: 

Ant. Yezkus 
R. F. D.

St. Clairsville, Ohio.

Praszau

rusieji neveltui mirė kad toji 
tauta.
naujo atgimtu laisvėje, ir kad 

žmones ir žmo
noms valdžia nuo žemes neisz- 
nyktu.”

Dievui leidžiant, isz

Prisiėjo per- žmonių per 
sunkeny- 

w

Elz. Puidokiene, 
1310 E. Market St.

AFahanoy City, Pa;

f

o. 2, Box 93

tu taip,
jam net neagituo- 
, tapo airtru kartu 

iszrinktas Suv. Valstijų prezi
dentu.

1
savus

liai i uo- 
ra-

14 Ba-

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
•uit apdarymo, nes nauju ne 
greitai, galėsite nusipirkt. 
Siunskite ir kitokds knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga ii 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 

mylėtojas skai
(t D
-T ' ' ** .... --- -----

galesite

ja ir pats yra 
tymo.

Pajies J::'.: 
ežiu paeina isz

u • Vincu Nasutavi- 
Vilniaus gub., 

Traku pav., Simeliszkiu para., 
Blidžilu sodo.
szaukt ant adreso:

A. Nasutavicz, ' 
East Hamilton, N. Y.

Praszau atsi-

Mano draugas
kus, 7 metai adgal gyveno Chi
cago, Ill. po No. 4512 S. Wood

Turiu svarbu reikalą, pra
szau atsiszaukt ant adreso:

J. Vaitis,
Roswell, Ohio.

Antanas Yur-

st.

Box 184
Box 7

vtur.4 r h* »’m . ♦ 17I "< * * 1 - <
Alano szvogeris Petras Lat

vi n skas pirmiau gyveno Bos
ton, Mass., dabar nežinau kur, 
praszau atsiszaukt ant adreso: 

Jos. Damitlovicz
230 Perry St.

ITerkiiųer, N. Y.

Alano brolis JonasiGenavi- 
czius, paeina’ isz katino 'ghb., 
pirmiau buvo Worcester, Afass 

Meldžiu

' 5

dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso:

Ant. Geneviczia, 
111 N. Everett Ave., \ 

, Scranton, Pa.
—Eh---------lt----------------------Įjfl------- -------- ----------------------
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UETWSJTSIArYMO. BENDROVE

Po sudarimu taikos 
vergus Linkolnas 

miau pradėjo jaustis, 
landžio, 1865 m. jis ypatingai
buvo linksmas ir, kviecziamas 
moters ir draugu, nuvyko teat
rai). Pusiau vienuoliktos va
landos, teatre pasigirdo szutis. 
Moteris suszuko, jog Prezi
dentas nuszautas. 
maži težinomas artistas, Icuris 
su kitais buvo susitaręs, iszžtb 
dyti visus žymiuosius tu laiku 
virszininkus. Ji ir j6 sėbrus 
žmones suėmė ir skaudžiai nu
baudė. .t

Jo gailėjos ne; tik gyventojai 
sziauriniu valstjju, bet ir gy
ventojai pietiniu valstijų, tar
dami, jog mirus Linkolnui, pie 
tu gyventojai neteko goriausio 
savo prieteliaus.

Jis mirė, bet žmones jo neuž- 
mirszta, 
atsmena daug jo darbu, iszsi- 
tarmu ir net visu prakalbu. 
Jis yra žinomas kaipo tikriau
si s atstovas. Amerikos demo
kratijos žinoniszkumo ir už tai 
gerbiamas ne tik czia Ameri
koje, bot ir visame pasaulyje.

Isz visu jo kalbu žymia vieta 
užima toji, kuria jis pasako 
^veptinant taetiszkasiąs kapir 

Lapkriozio 19, 1863 mui 
Ta trumipa 

kalba moka isz atminties, be
veik kiekvienas Aapszviestas 
amerikietis. Na czia, kiek ga
lima sulietuvinę paduodame.

u Priesz iwJ uoni asdeszi m t 
septynerius metus musu tėvai 
pagimdė nauja tauta, pradėta 
laisvėje ir paszvesta propozici
jai Jog vi is žmones yra, sutver
ti lygiais. _

jog
Ji nušzove

I

i

320 Fifth Ave.

'•■rM

t.
■‘j., 
į . į?, .T-44L '<

NAUJAS OFENSYVAS.
Europoje’ kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija.
Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga

RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO 
TUOJ SURINKTI $1,000,000. 

PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES SZERUS!

Kreipkitės prie mus agentu arba tiesog in L. A. 
Bendroves raSztine ir klauskite pnaiszkinimu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove, 
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N. Y.

panaikinti.
partija, kuri buvo pasirengus 
kovoti už panaikinimu

Partijos vadu lieka Lih- 
kolnas, kuris inde jo. in partijos 
programa tiesos ir lygybes 
principus,
Neprigulmybes Deklaracijoje. 
Toji partija, po invairiu per
mainų, užsiliko iki szioliai,

jos.
vergi- 

—t

v

Tėvas buvo paprastas daily
do ir prie anų laiku aplinky
bių, dangindamas isz vietos in 
vieta, turėjo kovoti su vargais, 
kuriu nemaža dalis prisiėjo pa 
kelti ir jaunam Linkolnui. Jis 

Tame dan- Ipripnoko raszto nuo savo moti
nos, mokykloje laukes tik po- 

kurios atsakant tarpiais ir tiek, kad visa laika 
suėmus, neiszejo nei vienu me
tu. Jaunystėje jis mėgdavo la 

j’hai daug skaityti ir perskaito 
visas knygas, kokias galėjo sa
vo apielinkeje gauti, tik tokios 
laimes buvo nedaugiausiai.

Prie sunkiu darbu ir vargu 
jis suaugo in tvirta kurni ir sie- 

i’evas matydamas,

du-

Pagal surasza, 
mirszta suvirszum penkiolika 
tukstaneziu moterių r.;;o g:::: 
dvmo kudykiu.
giause kalte paežiu moterių iri 
bobdaktarku, 1____
ežiai neprižiūri moteres:

tai Amerika

nuo gnn- 
rn

I 
i 
♦

kaip jie iszreikszti

Kaip girdėt, fui du apie koki 
susivažiavimu kur ten posmuo- 

Nustotu po kvarabu ir 
žmonių ne erzytu. Juk jau to
kios komedijos del visu nusibo
do ir dagryso.

j<‘- >

n

Pirmiausia turėtu būti susi-i a vA’ra.
važiavimas tuju “ 
terp kuriu insiszakninia* dide-j

Te- 
meilo 
vieni 

nusižiuroja tu
rės paveizda tikro 
jiiszko gyvenimo.

Ne reike džiaugtis, jeigu vie
nu pasiseka tliom laik pm* 
t rigos juody t .

iniciatorių”Pog ’a ,Munus nenoriai dailydys-

]c neapykanta ir intrigos. 
<nd nuo savos parodo 
tinioliszka ir nebjaurina 
kitu, o žmonis

k rikszczio-

in-

te užsiima, siųsdavo ji dirbti in 
Kaiminius prie invair^ darbu 
uždarbiauti. Vėliau jis Važi
nėjo laiveliu Mississippi upe, 
dirbo krautuvėje, ir kitur, bet 
kur tik nebūdamas visur atlie
kamu laiku mokinos ir net ban 
de raszyneti straipšnius invai- 
riais klausyipais; k. t. blaivy
bes,

I
H

valdžios ir t. t. Labai meg-

I

ii-k- ■■

. .. Ai
į’: '

užsiliko iki szioliai 
kaipo republikonu partija.

Naujos partijos susirinkime, 
Springfielde, 1858 metais, Lin- 
kožnas savo kalboje pasakė, 
jog negali būti tvirtu namu, 
jei jie bus persidaline in dvi 
dali. Negali iszsilaikyti valsti 
ja, jei ji bus perpus vergiszka 
ir perpus Jaisva.
kiu to kad susivienyjimas isz 
yrtu, bet lankiu, kati jis užsilik 
tu viei^^eję. VjepgsJ^ <Jyje- 
ju tin i pagalėti, ^y^.ai', ver 
gija.
ji bus visose valstijose, 
rint ar tai jos butu sziaurines 
ar pietines.

Jo politikos prieszu bpvo 
Douglas. Kad tojey suirutėje 

J Republikonai pastate Linkolną

Asz nelau-
v •

ir iki sziai dienai, jie

f

Kuri isz ju pergales, to- 
nežiu-

Douglas.

kandidatu in senatu, demokra
tai pastate Douglas. Prieszrili
kimu kampanijoje buvo garsie

s. įjjjfJ.. H-

■I.

Qfdtysburgh, Pa<

lA'5'’W'VVV'l"''

tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.
Re ik i a atstatyt i:—

a) Lietuvos ukininkyste.
b) Lietuvos pramone.
c) Lietuvos*'pirklyba.
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti

Lietuvos valdžia.
Kas skolins Lietuvai piningus — įas bus 

Lietuvos szerininkas.
Lietuviai, mes bukime savo szalies szerininkais!
g——r- n> m •« y-—a —w>»- - -

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
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Tikras «zetoniszkas nusiszyp 
sėjimas tojo judosziaus Leni
no kuris su 
Rosije ir pats pabėgo. —
randasi vienas isz 
tęsęsi rakalis nukankino?

Trockiu pardavė 
Kur 

Rusu kuri

PIKTA
BOBA
buvo jau nuo 

arkle i 
kroke 

insikase stainioje pas 
o Elzbieta sėdėjo užsi- 

pa- 
ži u rodama 

atves miestelio, o Eligijus 
nerimavo isz tos

ž m ones I 
stain ioje

... - ......................................................................    I

teipo*gi atsistobot tie galiu, ko 
kiu atsitikimu pasitinku czion 
ponu ?!

— Ar tomistą namie buvai ?
— paklausė Eligijus.

— Kada?
— U-gi dabar, ar ne buvai 

Wionzowkoje?
— Kaip tai ?
— Isz ten važiuoji ?
Borodžiczius suprato aisz- 

kei, jog vienu drasum melu isz 
s i gelbės ir tarė:

Asz tainistos ne supran-
Asz važiuoju nuo savo gi- 

Keturios nedėlios, kaip

I ■ lllimi >■»—I I I III. I ■■■ WĮH—■*■>!*■ I l>ll II 

rot. — Žiurėjo gi ant jos nelai
mingas Gracijonas ir dūsavo 
paslapczia. Tas viskas, kąip tai 
teip staigai nutvėrė už szirdies 
jam, jog nogalejo suvis pasi- 
renkt ant jokio atsakymo, nes 
kad jin užklausė Elzbieta — 
in kur ponas dabar važiuoji, 
susimaisze no atrqsdtu.Dfs, ant 
to atsąky;po. Po ilgarpitylėji
mui paantrino jaip .vęleį;

— In. kur- gi tamista dabar 
važiuoji?

Ka-gi czion atsakyt? — mis 
lino volei Gracijonas. Melagys
te bridi josi ir .daug kasztavo 
pas jin mielas. Toje valandoje, 
kada ryjo sau žodžius kuriu isz 
tart ne dry so, rodos buk 
jam in ausi pasznabždejo: 
Szlonska jaueziu pirkinei.

— Ant Dievo! — nusijuokė 
motore — o tai-gi isz tamistos 
gaspadoris!

Juk juos nuo mus in ten ve
da parduot?

— Hm! nežinau! — tarė už 
siergelaves Borodžiczius, — ne 
žinau, nes man pasakota jog to 
kiu galviju,
niekur pas mus ne rasi.

teip melagyste 
Elzbieta pradėjo 

kratyt su galva.
— Gal ir ponas paskui ko

kia mergica geniojesi! — nusi
juokė Elzibeta — nes prisipa
žint ponas bijaisi, juk tai ma
tyt ant jusu.

— Na, ne ant manės — pa
szauke su neužganėdinimu Bo- 
rodziezius — tas niekados ant 
Borodžieziu ne bus palamintu.

rr..:. x ..i...... . „y. .n..-.

kas
“in

ne žinai

idant
o

SAULE
keis svetitnžemols ir svetim-'pilnas, stojnios visos arkleis

•4

tauezes, kurie suvažiavo in prigrūstos, krutėjimas visur 
sostapylo viltoje, kokio baliaus ne paprastinus.
iszkelmingo i 
No daug vokiszkai 
m a s, o 
jog ten ras daugeli savo

Dziemba dasigavo in 
nauja miestą, (sziandien ;i 
prieSzingai. vadinosi senu,)

suvažiavo
Tame dairy-

• sipaeziuos, 
Jeigu poteriaus ne moka, da- 

si žinos,
ir- įiepnprastino. durnasis Dziemba nežinodamas Ba glaro isz tokios neturėtu,

vijodamas save
su’prasda- l<a turi pradėt toliau^ ir kokia Greitai su vyru apsidžiaugtu,

Ja

t i erzi u

paregėjo isz- 
Jono važny- 

cziaus pono Zigmanto, bet ‘tei p

tuom, nuu duot rodą, 
tau- bliszkusi veidą.

I • r t •

Ir in kur kitur ipžmusztu!

RACZIUNO NAUJI 
PAVEIKSLAI:

Bus rodomi:
Ketvergo vak. Vasario (Feb)

1 3d. p. Burkos Saleje, Main St 
Kingston, Pa.

Nedėlios vak.
Girardville Opera House 
ra rd vile, Pa.

Panedelio vak. Vasario 17 d.
1W. D. Boczkausko Saleje

Vasario 16 d.
Gi-

jis Vargingai) iuzrode rodos buk vi 
sa nedel’ia p$Bi)jkavesj(Netesi. Į 

su
O

kad ant ulycžiu buvo no mažai tada biednasq . Dziemba t 
ir džiaugsmu prie jio pamirszesbriczku

apie savo vetleju.
— Garbe Dievui! — paszau 

|<a ke atsidusęs — yra ponas?
Arba asz žinau! —

vaudamas suszype per 
važnyczius.

I
I). Boczkausko

Malianoy City, Pa.
Ųtarninko vak. Vasario 18 d.

žio-

Nuvikau in Cumberland pa- 
k vieta,

Dažinojau apie puikia vieta 
lu kur szneiderei susirenka,
Mat del juju taja vieta tinka.
Ten tai szapa del ju geniausia, p. Czaikowski Saleje Gilberton 

Ir vigadlyviausia.
Mat, Nedeliomis suejna,

Pa.
Soredos vak. Vasario 19 d.

dantis Tie,jei ku m bažnyczia ne ejna, Liberty Hall Tamaqua, Pa.

vaikinėti

Isztikro ratas 
senei pataisytas, tiktai 
sau ilsėjosi ir 
sziene
arklius, 
mislinus prie lango savo 
samdyto pakajaus 
ant g 
kuris baise i 
priežasties valkiojosi po mies
teli žiopsodamas, 
rankas in kiszenius, rodos buki 
po locna savo kiemą. Dvi 
oszkos žvdiszkos ir kuda karve j ■■ 
maitinaneziosios likuezeis pas- 
turlaikais szieno nuo vakariksz 
ežio jomarko. draugavo jam. 
Spacieravo teip sau ponas Eli
gijus Įx) gaiviete, nevat iszsi- 
juosps, idantim&giau butu jam 
vaikszeziot; teip sau ejdamas 
viena ulvezia ir sztai ant užsi- •< 
sukimo susidūrė kone su raite
liu, kad net -ponas Eligijus 
kruptelejas traukėsi adgal.

— Visokia dvase Vieszpa- 
ti pati Dieva garbina! Borodži- 
cziau! o tu-gi czionais ka-gi 

nusistebėjas

jtu! 
miniu, 
isz namu iszvažiavau.

— Nieko nežinai!
— Ka-gi galiu žinot?
Senas Eligijus atsiduso visa 

krutino ižgirdes, jog tas buk 
nieko no žino.

— Nieko tamista
apie tai, kad musu Zigmantas 
pabėgo isz namu paskui francu 
ziszka ragana, o mes su Elzbie
ta vejemes paskui jin,
sugavus partempi namon, 
dabar apsistojom czionais.

— Czionais Elzbieta?! — pa 
szauke nudodanias nusistebėji
mą Gracijonas.

— Czionais! - 
jus ir parode 
apsistojo.

Gracijomis
ramuma duszios savo.

— 'Labai giliukningas atsi
tikimas...... Eik

kaip ant Szlonko

narna,
atsako K lig i 

kuriame

atrado visiszka

pas

Vienok tas 
kvepėjo, jog

o

Nuvesk

Kaip tai nežinai ?!
(Tol i aus Bus.)

Kitu kartu daugiau padai
nuosiu.

O ta szapa gerai pakoeziuosiu.

Ketvergo vak. Vasario 20 d. 
Bažnytine Saloje Coaldale, Pa.

Subatos vak.

szian
Elzbieta, bus užganėdinta pare 
gejimu tavęs, juk buvai, kada 
jos jaunikiu, mylejei jiaja — 
juokdamasis dadave senas de- 
dis.

Borodžiczius iszkart atsikal
binėjo po (am apsidulkines nuo 
dulkiu nuėjo su seniu. Elzbie 
ta per Įauga isz tolo paregėjus 
pažino jin, paraudonavo, nes 
mislino, jog ir tas paskui jiaja 
seka. — Pastanavijo jin priim
ti saviszkai ir nusiuntė adgal, 
nes su juom, kaipo su savo isz- 
tikimiausiu ne dare jokios ce
remonijos.

Kada senas Eligijus pasiro
dė ant slenksczio, pažino ant 
jos veido, jog Elzbieta yra už
sirūstinus, nes jos juodi skruos 
tai kone suejo'siivis in krūva 
o ant kaktos iszsipute raukszle.

— O ponas czion, ka veiki'?! 
paszauke in Borodžieziu ne 
laukdama suvis ' lyg kol jiaja 
pasveikins.

— Tikras atsitikimas, malo 
ni ponia!
ui u kur vieszinausi apie ketu- 
res nedelias o isz namiq jau bus 
penkios.

Tas iszginklavo Elzbieta, 
nes linksmai po tam atsitiki
mui nusiszypsojo.

— Dasižinojau nuo pono Eli 
gijaus, jog ponstva kelionėje 
esat i ir tai da teip tolymoj, 
teip nelinksmoj.

— Sėskis ponas Gracijone— 
tarė ponia Elzbieta meilei — 

ryjo, neiszleisdamas isz i kelione tai ne baisi, o nerimaut 
lupu, juokėsi, sukino usus, o,ir hist neturiu ko! noriu gelbe- 
vis mislino ka-gi ežia tam se
nui pasakyt ?

Ne norėjo suvis pasakyt tei
sybe apie savo mįeri keliones. 
Klausinėjo pakeleje kada pra- 
važinėjo karavanas 
ir buvo tvirtu,

susikiszes

BALTRUVIENE.

>

In Elizabetporta nulėkiau 
Prie vienu duriu parėjau 
Šluboje szlapnoses sėdėjo, 
Ba isz kitu namu suėjo,

O szirdeles kaip bjaurei plo
voje,

Kaip tik katra galėjo, 
Ant galo per dantis

traukinėjo,
Ir' merginas doras apkalbinėjo.
Jau norėjau in stuba inlekti
Ir per galvas su koczehi ap-

kitus

J

ži urėdą- Bažn v t k i em i uosiu D ie vas o-y

Petnvezios ir
Vasario 21 ir 22 d. (Maineriu)
U. .M. \V. of A. Salėjo. Miners
ville, Pa. ’ ' /y 
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Parmos

Ar nori geresnio gyvenimo pirkti 
Fauna ant saves neturėsi bosą.

o tu-gi cziomiis 
veiki?! paszauke 
Eligijus.

Nelaimingas jionas Gracijo
mis, kuris suvis nesitikėjo 
czion susitikt, su jeis negalėjo, 
nes ant to ne buvo pasirengęs, 
duot atsakymo, stojosi nebylu, 
mikeziodamas szi, ta, nerasda
mas atsakymo.

— Pradėjo kloniotis ir szyp 
mislindamassotis, mislindamas tuo laik, 

kaip-gi czion iszsisukt nuo to 
nžklausymo ir, kaip sumeluot 
senui. Kitam—gi gal tas suvis 
lengvai atejtu, bet ponui Gra- 

kuris ne buvo pripra- 
ne dvieju kartu gyve- 

jio da ue parsiėjo jam me 
neteisin-

cijonui, 
t (‘s, nes 
nime 
luot, del to ir dabar 
gus žodžius, kuries norėjo pa
sakyt,

y

sukino usus,
L:

&

Borodžieziu

Važiuoju nuo gimi-

iszginklavo

t i žmogų, kuris protą pameta. 
Atras jin turiu, mėginsiu isz 
gelbet o jeigu ne!.
mosterėjo su ranka • nedabaig- 
dama iszresigkimo savo nuomo 

Elzbietos Į nes.
jog ji važiuoje

pirma jio ir jis ne pavyjo jos,
Tuokart

stojimas irfiestelije ir prMiliki- Z A r ** * ‘ .
mas per visa (Irena, buvo prie- 
žaste, tokio netikėtino pasitiki
mo.

net lv£ vietai. su

— czion

Pa-
I liko miesto biznius, mesk fabriku dar
bus, atvažiuoki in Didžiausia Ameri
koje Lietuviu Farmeriu Kalonlja ku
riam mes apgyvendinome su 438 Lie- 
tuveis Farmereis kurie ture 3 Ukisz- 
kas Draugystes 2 ju yra Laisvos jie 
viena Katallkiszka kuri turi Letuvisz- 
ka Kunigą ir lietuviszkas Kapines. 
Musu ta Nauja Lietuva yra Puikiau
sia ir Parankiausioj vietoj Amerikoje 
Lietuviams apsigyventi ant farmu. 

. Netoli nog Chicagos, Detroito ir Grand 
1 Rapids. Palei Ežerą Michigan, tarpe 

Turgaunu miestu Scottville Michigan 
Ir Ludington su Laivu prieplaukia, ku 
riose yra produktu fabrikai ir Drus
kos Mainos yra ir uždarbiu.

Į gražus Ilgus su daug upeliu ir zuvin-

teikti
Nes susilaikiau, 

Ant kito karto pasilikau.

G

O- 

y

ir raitu ir karietų, 
peksztininku kuopos ne papras 
tinos, tuojaus paskendo kuopo-l 
se pats jau nežinodamas
pradėt. Ant laimes savo pare
gėjo vaikina neszenti po pažas
te žąsiną.

Ant meiles Dievo
gelbėk mane savo tautieti - 
paszauke in jin leilkiszkai — 
pasakyk man kur asz czion pa
sidėt, galiu?

Vaikinas nusiszypsojo rody
damas baltus dantis ir atsilie
pė:

— O ponas isz kur?
— U-gi juk tiktai girdi ant 

kalbos! nieko nesuprantu to vo 
kiszko plauszkiiho ir buvau 
labai nerimaujeneziu jieszkoda 
mas savo tautieczio.
gi mane iii kokia karezema kur 
galeezia su savo žmonomis pa
kalbėt.

Vaikinas nuolatos
mas jam in akis juokėsi.

— O tai jus misliiiate, kad 
ezion jus kur vieta gausite? 
bet..... bet visur užkimszta
žmonių, kai]) prigrūsta.

Ar žinai kur. lioteli 
Lenkiszku Truboczium?

Asz galiu poną nuvesti 
in Jen, bet kas isz to, ten ne 
vieno kampuezio ne rasi tusz- 
czio.

N nėjo vienok 
tarp mynių žmonijos,' vaikinas 
su žąsinu pirnur o Dziemba 
traukdamas savo’arkli skubi
no paskui.

< f

i
vena

s po
i >

Nes ka peczesia, tai jau gana 
Kas diena girtuokliauje 

Niekad nepasiliauje. 
Bobos mergos ir vyrai

O ir maži vaikai, 
O jau ka tos bobos,

Tai nesustos niekados.

>

i
# z

Motinėlės, savo dukreles po- 
t ere 1 i u mok i i ik i te, 

Jeigu ne norite sarmatos, turėti 
Ba asz kėlės tokes žinau, 

O ir apie daugeli girdėjau, 
Ka ne dalies poteriu nemokėja 

szi i ubą ejti ne užsi
moka.

Ba tie jei kuni ilgai, 
Tai szirdeles ne juokai 

Sarmata padaro, .; 
Szalin iszvaro.

Na ka, poteriu nemoka 
Ir tokia

Lietuviams apsigyventi ant farmu.

Teip ir kalb atarp jin užsiimi 
ge; biednas Gracijonas stovėjo 
žuredamas in savo mylema Elz 
bieta, jausdamas jog jiaja jau 
dabar n<

Gal ponui skubintis rei
kė pas tuos szlonkus jauezius- 
tare szypsodama — keliauk-gi 
su Dievu, 
pono ne sulaikome, 
ezion turėsimo nakvot.

Pasikloniojo jam
Gracijonas norint -
dintas turėjo atsisveikint ir isz 
ėja, paskui jin-gi paskubino 
ir senas Eligijus. Bet ne daug 
jau kalbėjo, nes Gracijonas ne 
turėjo jokio noro kalbėti, senis 
posineres vaikszcziojo apmisli- 
dainas ka-gi czion pradėt. At
sisveikino ne trukus ant ui v- 
ežios ir Gracijonas pasislėpė 
karezemoje pas žydą kur sau 
užstelavo kiausziniene ant pie
tų.

Užstenge ir senei atauszo tas 
valgis,- o Gracijonas da vis ne 
sėdo prie stalo o vaikszcziojo 
po karezema, praskindės misly 
se, apsvarstindamas ka czion 
pradėt sm savo nelaiminga esy
be idant nesirodyt moterei o 
vienok vienkart būti jos sargu 
ir sergėti jiaja isz tolo nuo vi
sokio pavojaus. Po ilgam ap- 
svarstinimui dalyko nusprendė 
iszvažiupt pirmiau ir apsistoję 
kur pakelėje palaukt, idant 
parlenktu jin, o po tam sekt 
isz tolo paskui.

Kada tas viskas/ dedasi ke-
• A f

lioneje Julijus Dziėiįiiha keliom 
dienom pirmiau skubino su in- 
formacije,
jieszkotu po “Lenkiszku Tru
boczium,? J<ui; pakelevingi pą- 
prast initPiipsi^tDdav^ ypat i n - 
gai tie, l^įto^u , gromatom

‘ greitai paregės.

laimingos keliones, 
mes da

y 

norint
po kam 

neužgane-

idant, sau hoteliaus

i Laukai

Tai in

spausdamiesi!

Tuolaik kas tokis 
mielaszirdingas, 
idant ark lis 
riot u, nupjaustė krapszius nuo

gailėdamasis 
sunkonvbes ne te-

į Viena mergina ketino vyniotis 
nemokėjo žeg

notis,
O tu nelaiminga k vai hike,- 
Nieko nežinai kaip kiauliike.

Nusiduok, pas Indi jonus, 
Arba Ėsk i mos u s.

turės džiaugsmo lo
velei,

(.) paganska

A a, na,

balno ir pundeli gaspadoriaus . Ne turės priglaudos senelei
nepaliko.
apsižiūrėjo. Pirbuvo ir ties ko
teliu Trubocziaus.... kiemas

Dziemba no greit

Trubocziaus....

y

Jeigu tokia kvailiu užaugino, 
Ne poteriu neiszmokino.

Davadnas vyras su tokia ne-

Raudonojo Kryžiaus draugavę prižiūri musiszkius Siberijoj

ik

Arcliangelskos, llosijoje. — 
Amerikos 
tieji i n va iriose

. | Gauta žinių i.sz Raudonojo 
kareiviai, kariaujan- Kryžiaus darbininku delagaci- 

vietose szioje jas, kuria vadovauja Majoras 
szalyje, nuolatai gauna invai-
rios paszialpos ir kasdieniniu Jis yra galva Raudonojo Kry- 

, kurio da-

t

I
C. T. Williams isz Baltimores.

I • per Raudonojo Kry- žiaus Archangelske
Raudo-Jis isz ežia iszkelidvo in invai-

y

kvaile ženytis da 
szoka.

Mokinu ir baudžiu* visada, 
Tfu po budeliu, bus gana!

gu ežeru, kelei zviravoti puikiomis far 
momis apgyventa, žeme molis su jod- 
žemiu ir molis su smlelzemiu, derlin
giausia del visokiu jevu. Sodnu dar
žovių Pievų ir gyvuliams ganievu. 
Mes turime toj puikioj Lietuviszkoj 
Kalonijoj daug farmu ant pardavimo 
nebrangei, mažu ir dideliu su budin- 
kais su sodnais su apstotais laukais. 
Kvicczeis, rugeis su gyvuleis ir ma- 
szinomis. Turime geru pigiu neisz- 
dirbtu lauku ant pardavimo nog $8 už 
akeri lyg už $18 akeri. Mes vienutelo 
Amerikoje Lietuvei pardavieja far
mu kurie pardodame ant lengviausiu 
iszmokiejlmu. Arklius, karves, maszi- 

Paa

ANT PARDAVIMO.

Saliunas su namu po.No. 1666

nas, padarine siekias ir farmąs. 
mus gali ingyti ir mažiausei turinti 
pinigo geras farmas.
viu kur jums ir jusu szelmynai bus 
linksmąs gyvenimas.
nios žinios prisiusk už 6c. stampa 
gausi Kalonijos Žemlapi ir Farmu Ka- 

Atvažiuokite tuojaus kuris 
i sugr&- 

DOVANAS ROSIME PINI- 
Dorelius kožnam vienam 

kuris atsius kostumeri arba atsivesz 
su savim pirkti farmas ir plrks»toj ža- 
dieta suma $25 iszmokieslme. Tikras* 
Kalonijoj Adresas:

A. Kiedis, & Co.
Peoples State Bank Building

Tarple Lietu-

Norint plates-

taloga
Oneida St., Shamokin, Pa., ge- pirks tam geiežkeiio kasztus
roj vietoj, apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Atsiszaukite ant
idreso: (Feb 20)

lenkais.
žinsime,
GAIŠ $25.

c

Simon Juris,
1666 Oneida St., Shamokin, Pa.

A. O. NOVAKAUSKAS 
Advokatas 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH. PA.

• • • •

*r

t

Scottville Michigan.

Naujas Lietuviszkas Graborius 

! Kaži s Rėklaitis 1 
516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.

$1 0Q Ant Menesio
• Tukstanczei Dolerci

■ M

yra lazduodami per žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davineti tiek daug piningo jagu galite 
iszgirsti savo name garsingiausius 
dainorius ir muziko ant musu be-trū
bines fonografo kurias parduodame 
ant lengvu iszmokescziu

$1.00 ANT MENESIO.
3(» Dainos ir Muzikes DYKAI.

Kožna laaszina gvarantyta.
llasjykite pas mus o mes iszsiushne 
tuojaus per paėsta musu katalogu 
DYKAI. Adresavoklte:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

104 EAST 16-tli STREET
Dept. 15 New York, N. Y.

reikmenu 
žians- tarpininkyste.
nasis Kryžius insisteige nuola-^rias stovyklas prie Baltųjų Ju
liui us susineszimus rogėms isz riu. Jie keliavo 350 myliu 
savo centrales stovyklos su vi-1 (angliszku) fež Archangelsko 

in Kęm rogėmis, o po tam iki 
Murmansko geležinkeliu.” Ro- 
gi'il1 traukinys VHžihvo sh>(vai^- 
tiilš, 
dalykais, Ictirie reikalingi 
ventojams tose užmirsztose sza 

kuriu daugumas negavo 
maisto per pastaruo- 

inrengtas dirba puiku darba.1 sius dviejus motus.

tinius susineszimus rogėms isz riu. Jie keliavo

somis vietomis, kame musu ka-
Ledu laužytojai pra-

— Tai ka? 
cijonas.

— Tai sugryžszhi namon ir 
apsiejsiu he bitino/ bet kada! 
jis sugryž gal manes neras. 
Asz ne keliones ne jio nesibijau

— Erodas-boba! — su-
znabdejo sau po pose Elijus— 

asz bijau, o ji nieko nesibijo!
G ravi jonas tylėjo, 

vaikszcziojo po pakaju 
rainei insiromus in —

paklausė G ra'

s- Ka-gi jus czion veikete?
pa klausė Eligijus volei.

Asz? ka-gi asz ezion vei-
kalbejo Gracijonas tos-

—iszt ikro ponui 
tebetinu ka as^i

isztikro? ha! o asz pritiko, jo

kiu?
damas žodžius
gal pasirodyt
czion veikiu y

■r j

Elzbieta
gana

reiviai,
szalina' ledus isz uosto, kad ko 
tik reikiailt butu galima grei
tai gauti ir palengvinti susine
szimus.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ligonbutis, kuogoriaushii1 tinkamo

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
norviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmu bile kur. Prisiuakite 
20t. del vyriszko diržio arba 30c. del mote
riška diržą, idant pagelbetl užmokėti prl- 
siimtinio kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso pacztc. Užmo
kėkite rankpiningu $3,98. Užsidėkite tuojau® 
Ir neszioklte kožua diena pagal nurodimua 
per du menesius, tada traukije C0 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereiks 
laukti, pilnas užganedlnimas. Adresavokileį

A. r. OWENS, Dept. 43 - E.
152 W. 14 Street New York.

piOnig maištu, ir kitdkiais
O‘V-

' t
“extra” pas ka/aliu jJkABiUos, 
o raikė žinot jog tada da ne bu
vo ne telegrafu ne geležkeliu, 
o gromata^ turjo raiti važiuot, 
ir keliones atlikinėt ne trukeis, 
kaip sziandien, o vežimais. Du
jojo taki jis sostapyle tokioje-g 
valandoje, kada miestas buvo 

i Idini ngai kszczeis 
svieto, viso-

pilsi usk 20c. dabar
“1

į rainei msiromus m szonus, o į valančioje, r 
iteip jei pakolevingas parodalas pripildintas

net miela buvo žiu ir ponas isz visoO*

donojo Kryžiaus ežia gyventojai,
padeda užlaikyti viską-tvarko- szyti negalima.
.10. /.i bt

mijos geriausi gydytojai o Ran > 
darbininkes

I

lyse,

Majoras 
Jame darbuojas Amerikos Ar- Williams pranesza, kad daugel 

vietų rasta, kur taip labai ken* 
kad nei apra- 
Zmones visur

labai už tai dėkingi.

!1

■ >£
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SAULE

*
( 
I

Žinios Vietines
I — Sziadien biski pasnigo. 
? Readingo kasyklos mo
kes sziandien.

— Readingo kasyklos su
stojo dirbti lyg seredai — 4 
dienas szia sanvaite.
Valles kasyklos dirba tik 
dienas ant sanvaites.

— Se red oje pripuola “Lin- 
cohio Diena, 
vaiksztineja

Lehigh
O o

visas
iszliuo-

nigerus nuo neval-

neiszm lineliai 
spekulan-

ryta atsibuvo 
Adomo

kuria tai ap- 
Amerikas. 

Prezidentas Lincolnas 
savo visus 
ninkystes.

— Nekuriu 
pradėjo pardavinet 
tams savo Liberty Bondas net 
už 35 dolerius, o jeigu butu pul
davęs bankoje tai butu patro- 
tines tik kelis dolerius, 
pardavinekite savo bondu, nes 
jieje turi pilna savo verte kai
po bumaszka o trumpam laike 
bus verta daugiaus.

— Panedeli
laidotuves saliuninko 
Kazoko. Tarpe kitu draugys- 
cziu lydėjo teip-gi Szv. Jurgio 
Kareiviu draugyste.

— Praejta ketverga priete
mai ponstvos M. Bekerevicziu 
surengė netikėtas inkurtuvias 

Buvo tai tikras prie- 
teliszkas susirinkimas ir pui
kus vakarėlis ant kurio susirin 
kin turėjo puikia vakarienių, 

Terp susi-

del juju

zobovas ir szokius.
rinkusiu buvo isz Mount Car
mel ponios Jur. Miliauckiene 
ir A. Mockaitiene; isz Szena- 
dorio ponios And. Miliauckie
ne ir M. Juodeszkiene; isz Ma- 
hanojaus ponstva
czei, W. Runkeviczei,

G. Kriaucziunai,
F. Boczkaus- 

I. Mockaicziai,

S. Norkevi-
J. Ka

puseinskai,
A. Sakalauckai, 
kai, Greimai, t
W. Miliauckai, ponios Džiogie- 
ne, Pajaujiene, Viszinskiene, 
S. Mockaitiene, Blažiene, Stan- 
kevieziene ir A. Mockaitiene. 
Panaites Fiorentina ir Valeri- 
je Moczkaicziutes puikei 
grajino ant skrypkos ir fnrta- 
pljono.

— A. T. Raczunas su savo 
krutaneziais paveikslais apie 
“Bolszeviku Darbai Rosijoj” 
pribus in Mahanoju ir rodys pa 
veikslus Panedeli vakara 17 
diena szio menesio. Boczkaus- 
ku saleje. (t. f.)

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500. Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara piana, tai 
dar turi proga pirkti už maža 

Atsiszaukite tuojaus in
Saules” ofisą. tif.

preke.
U

TEMYKITE! Pagalios tegu jau butu, kad 
narvelio dalis netikėtai tarp sa 
ves susidėjo ir sudarė narveli, 
bet ar-gi gali jos taip laimin-

In sąnarius Szv. Juozapo Lie
tuviszkos Rymo Kataliku Baž
nyczios, Mahanoy City, Pa: — gai vis Joties tame sutvėrimo,

Praszome temyti kad specia- 
liszkas susirinkimas Parapijo- 
nu, laikytas pftgal apgarsini
mu, Utarninko vakare Vasario 
4-ta d. 1919, sekanezios resoliu- 
cijos 
tos:

buvo vien balsiai nutar- 
KAD, RANDA UŽ SĖ

DYNĖS buvo sudaroma ant su 
si rink imu pavapi jonu Szv. Juo 
zapo Lietuviszkos Rymo Kata
liku Bažnyczios,Mahanoy City 
Pa. KAD, yra reikalas del už 
laikymo ir vedimo bažnyczios, 
idant turėtu dauginus inplau- 
ku. #

Todėl, tegul buna nutarta:
(A) Kad pradedant nuo Ko

vo 1, d. 1919, randa už sėdynės 
(3) dolerei ant meto bus uždė
ta ant kožno parapijono para
pijos turintis virsz 21 metu se
numo, iszskyrent senus ir pa
degus, ir iszskyrent tuos kurie 
ka tik pribuvo in parapija.

(B) Kad szita tris dolerine 
metine randa už seelynes mo
kėta per gaspadori szeimynos, 
prisideda visi sanariai tos szei-

vyriszkus 
virsz 21 meta senu-

mynes,

• •

pa-

paveikslais
Rosijoj

iszskyrent 
kurie turi
mo.

(C) Kad ta tris dolerine me
tine randa už sėdynės, teij>-gi 
dalei dž i a szeimyna arba ypa ta 
kur moka ta randa, prie pave- 
linimo laidojime kapinėse pri- 
gulinczia prie parapijos, be jo- 
ku kitu mokeseziu.

(D) Kad sanariai virsz mine 
tos parapijos kurie neužsimo- 
kejo randa už sėdynės už bile 
koki meta arba esą skolingi, 
bus prispyrti mokėti už pave- 
linima laidojime viena doleri 
ir/( kudyki ir du dolerei už suau 
gusi.

(E) Kad kožnas 
jusi randa

minėta turės prova sė
dėti bažnyczioje lygei kaip ir 
jo szeimyna, prie vjsokiu no- 
ba ža n s t u ba žn vez i os.

Wm. Kr itch i n
Prezidentas.

virsz

r>

užsimoke-
už sėdynės kaip

Attest
Frank Klimusky,

Sekretorius.
J 9

PASAULIO PRADŽIA.
Gyvasties pienas.

------ _ f--------- ..... . l ...r_. TJ. -t—-—

5 metai adgal gyveno Kings
ton, Pa.
broli,
Szauk ant adreso:

Norta Urboniute, z .
Box 291 Avella, Pa.

jeigu esi
Praszau szirdingai

gyvas, atsi-

-A

kuris turi neapsakoma tu nar
veliu daugybe, juo labiau, kad 
tie narveliai dideliame sutvėri
mo yra begalo invairuk."'Ar-gi 
ga įima šilti 1H i, k ad' k I Hvi miti

li'fsitikliVias YiildlKto^'lr trti
tvarkih kartotųsi. Ne, to nega
li būti, nes ten, anot Aristotelio 
kur žmogus gimdo žmogų, 
arklys — arki i, ten negali būti
paprasto atsitikimo, bet turi
me reikalą su gamtos dėsniu 
(prova,) kuris turi turėti ir sa
vo szaltini.

Kad tai pagalios visi narve
liai butu vienodi ir tarp saves 
lygus!
do neiszdygsta kvietys,

gas

o

skyriasi.

kas tai

Mano szvogeris Kazimieras 
Szpatkituskas, pirmiau gyveno 
Elizabeth, N. J. dabar nežiną,uElizabeth, N, J. dabar 
llutP. Turiu svarbu reikale, pifa,

. ' I I r

i

Sžau atsiszaukt ant adreso: ‘ 
J. Kapturauskas, 

320 Washlngton St 
Youngstown, Ohio.

•t

KastantusAlano pus-brolis
Kasiulionis, girdėjau kad perei 
ta Liepos menesi 
Youngstown, Ohio.
atsiAzaukt ant adreso:

John Stravinskas, 
Į Buffalo Standard Co.

Wellsburg, W. Va.

gyveno 
Praszau

Iszpaniszkoji 
Influenzija

sumirgo Lspanisz-
J

ypa-

Insitaisykit Gerą Muziką!
a»MM> will. <Ri »■   Į 'll II MĮt-E*     ||<WI !■* H'I    «r - - -u-.il llll'T'f r- — - umw . 1 r _f .u -i--»-» run . . .jr.   .MUNI » i iiMIhiMi    ■ ..1 —
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VISI GALITE TURĖTI GER£ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
iais laikais ir nemokantieji grajyli ant muzikalių Instrumentų jjali ingyti tokių instrumentų, kurie 
visokius dalykus ir dainudja visokias dainas. wŠtai ines suteiksime grojamą mašiną grafatoną su

Siu i s
groju visokius dalykus
penkiais naujausiais lieluviškis rekordais tiktai už

su prisiunliinu. Šilu gro
jama magina arba grafa- 
fonas parodyta 
vcikslčlio yra

Columbijos išdirbių

S fonas parodyta uni pu- 
w ■ v vcikslėlio yra pigiausi 

prekėje Columbijos išdirbių instrumentų. 
Turi aiškų ir švelnų baisų ir grajina 10 ir 12 
colinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

llckordai abiejų pusių, po dvi dabins kožnas.
1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemuno 

lis teka.
2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai 

sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dieni).
5. Už šllingėlj ir šių Nakcialy (Dzūkiška). 

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbaregistruotainc laiške ant sekančio antrašo:
1233 West 111th Place,

> CHICAGO. ILL.
IWffll IllillllffiniWIl1 —illII■Mil MH II III !■ I TW

S. P. TANIS

§

Privalote turėti Model Keystone Pecziu
\

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

§g1
8

X

ir Ko liūdit

Bet juk isz rugio gru- 
o isz 

varles kiauszinelio neiszaugin- 
sime nei karvelio (balandžio,) 
nei žuvies. Isz to aiszku, kad 
kiekviena gyvuliu arba augalu 
ruszis privalo tnreti savo veis
lei narvelius, kurie nuo kitu 

Kad gi narveliai tu
ri savo ruszis, tai galima maty
ti per padidinamus stiklus. 
Žiurinejat invairius narvelius, 
galima suskaityt, kad vienos ir 
kitos ruszies narvelyje kur kas 
nelygios narveli sudedamos da 
lis, isz ko tyrinėtojas isz augsz 
to jau gali nusprensti,
yra per narvelis ir prie kokio 
didesnio sutvėrimo jis yra ti
kes. Sztai sutvėrimo armemia 
narvelyje yra net 168 daleles 
(chromasomai) o salamandros 
narvelyje — tik 24 daleles, To
liau, yra gyvulis, kurio moU- 
riszkame vaisiuje narvelis turi 
12 daleliu, o vyriszkame — 11 
narveliu.

Ar gi gali tad būti

gerame norma-
Žmones gule-

o

b
«R

f

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans ,
Mahanoy City,

Shenandoah.

4 V ,

GUINANS’
* • j •

i

Mt. Carmel,
- - S

§I

Dr. KOLER
Penn Ave. Pittsburgh, Pn.
Mry* Dr. KOLER yra viena- 
jF\ tlnls tarpo Lietuviu <ia 

y kt aras Pittsburgh. Mo- 
jX, klnobl Varszavoje, stu- 

*X dljavo begijo 26 m. in- 
vairias ligas vyru Ir 
motoru, todcl jas nuo- 
dugnlal pažlnsta. Gydo 

Ai“*> užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan
čias nuo ncczystumo kraujo,
szaukito ypatlszkal, per laiszkus asx 
negydau. Dr. Koler kalba Lcnklszkal 
ir Rusiszkai.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedeliomls iki 2-V. popiet

638

V

Atal-

\

BOCZKAUSKU SALEJE.
— Panedeli vakara 10 Feb. 

Lu Belle Klubo balius.
— Ųtarninke 11, Feb. So- 

kolu Balius.
— Ketverge 13 Feb. Victory 

Klubo Balius.
— Panedeli 17 Feb. Racziu 

no Paveikslai.
— Ųtarninke 18 Feb. Zazz 

Beno Balius.
—- Petnyczioj 21 Feb.

SL S. Kuopos 46.
Koncertas.

— Nedelioje 23 Feb. Soko- 
Ju Seimas.

— Panedeli 24 d. Feb. F. F. 
M. M. Kliubo Balius.

— Ųtarninke 25 
Juozapo Parapijos Balius.

— Seredoj 26 d. Feb. Allas 
Klubo Balius.

L.
Teatras ir

ANT PARDAVIMO.
Balbcrio szapas po No. 110 E. Main St. 
Girardville, Pa. Parsiduos už treczia 
dali, prekes.

neje. Atsiszaukite pas:
"Jos. Dumblauskas,

Frackville, Pa.

Priežastis pardavimo 
yraJtad locnininka? yąjldasl kariume- 

: (to 12.)

Daigtu gyvastis,

eina tasai

yra tame, 
kad daigtas gali veikti. Bet ki
bi dabar klausymas, isz kur pa 

galėjimas veikti?
Taip vadinamieji materijalis- 
ta sako, kad gyvuliai ir 

£>’ n
Jiems rodosi, kad su

tvėrimai pasaulyje atsirado tie 
siog netyczia susidėjus in vai
rioms materijos dalelėms. Su
tvėrimas gi — toji maszina, su 
sidejusi isz tu daleliu, pati per 
save eme sukties, gyventi.

Ta

lni yra tik 
szinos.

auga-
;erai intaisytos iria-

matrijalistu • nuomone 
vsai nuverezia kiti mokslinin
kai.

4 < Kas jungia tarp saves — 
klausia senovės mokslininkas 
Aristotelis — žemę ir vandeni f 

kurie palikti savo valiai iszeitu 
prieszingosna pusesna. Persi
skirs jie ir iszsiblaszkys, jei ne 
bus ko nors tokio, ka juos laiky 
tu vienybėje.”

Toliau, narvelis (tas pras- 
cziausias gyvulys) yi'a sudėtasAST PARDAVIMO.

30 akeriu farma, visa Iszdirbta, arti
Zlons Grove. Szaltinls kuris niekad jgz daleliu kurios tarp saves 
ne Iszdžlusta lr kur kitados buvo pru- .
deii su žuvemis. 200 vaisingu medžiu skyriasi, o tuo tarpu jos veikia
5 ruimu namas, tvartas Ir kitokį bu- ne sau atsižiūri ir in vi- 

(to 14) so narvelio reikalus.

ne iszdžlusta Ir kur kitados buvo pru-

dinkal. OaMma szita menesi pirkti už 
mažiaus negu vort^budlnku. i.

Louis J. Benedlch, 
Jackson Peczeje

arba pas:
t

R. P. Swank advokata
Mahanoy City, Pa. Į 4

Narve- 
lio daleles ir paczios save, taip 
sakant, iszlaiko ir iszlaiko tai-

i pogt visa marvoli.

, kad tai 
visa dėtųsi vis netyczia netikė
tai ?! ■

Pagaliok narvelis nėra negy
va maszina, nes jame verda gy
venimas, nuolatinis judėjimas; 
ežia priimama, kąs sutvėrimui 
reikalinga, atmetaipa, kas ne
tinkama, kenksminga. Net ta 
pati maistą turinti daigtai vie
ni priimami, kiti atmetami, bū
tent narveliai priima ta daig- 
ta kuris savyje turi tik 
maista, o nepriima tokio,
tarp gero maisto yra priemai- 
sza blogo, 
maisto. •

(Toliaus Bus.)

nes jie negal
I

gai.
jie tur užlaikyt

gera
kur

jiems kenkianczio

KUR BUNA?

Mano krikszto tėvas Anta
nas Maczekunas 
O' 
tai adgal. 
ant adreso:

Urszule Akeliute,
1906 Lakeside Ave., 

Cleveland, Ohio.

girdėjau kad> o
•yveno Mahanoy City, keli me 

Tegul atsiszaukia

Mano draugai Izidorius Ta- 
maviezius, Juozas Buitkus 
Izidorius Urbonas, 
Kauno gub., Baseinu pav., Na- 
makszu para.
reikalą ,praszau atsiszaukt ant 
adreso: 1 •

Mik. Tamawich, 
Box 154 Rosebud, W. Va.

, ir 
paeina isz

Turiu svarbu

•Pajiėszkau Mare Lutackiute 
pi'1 nežHiHu ’^>ravttt$W 
tai^J m ozaltyaW MMe Krrt 
liūtes ,'paeina įsi Suvalkų gub., 
ir pav., Pirmiau gyveno Water 
bury dabar nežinau kur. 
gul atsiszaukia ant adreso:

G. Lutackas
Jerome, Pa,Box 254

Te-

, i >

Mano brolis Jonas Urbanas, ■ • *paeina isz Suvalkų gub., Kak
varijos pav., Balkumi gmino, 

f

M* v\

n

/*•
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NATIONAL, 
L BANK j

Tie, įkurie
ka Influenza ir atsigulė lovon 
privalo gerai apsižiuret, 
tingai gi saugoties vėjo per
traukos per atdarus langus, 
kad negaut kitos slogos ant vi r 
szaus szitos, nes kitaip influen
za gal pavirst in Pneumonija, 
ar kitas sunkias komplikacijas.

Bet augszcziau visko jie tur 
asztriai saugot, kad kraujas ir 
skilvvs butu 
liam stovyje.
darni lovoje visuomet tur vidu
riu užkietejima,
but judėjimo, gi užkietjimas 
trukdo krauju ir užkrnsza krau 
jo takus. Tuomet kraujas jau 
netur tiek pajiegu atsispyri li- 

Tai-gi aiszku, kad norė
dami iszgyt, 
czystais ir sveikais savo krau- 

Tam tykslui yra 
geriausia vartoti PARTOLA, 
kuri iszczystija krauja ir isz- 
valo skilvi.

Duokite jiems suvalgyt 2
3 saldaines PARTOLA priešą 
miega, ant nakties, kuomet jie 
guli lovoje, tai tas sureguliuos 
ju virszkinima ir palaikys nor
maliam stovyje ju sklvi ir krau 
jo bėgiojimą.
PARTOLA kasztuoja $l>00, 
szeszios dėžės kasztuoja tik $5. 
... PARTOL/L visuomet turi 
but po rankomis kiekvienuose 
namuose ir kiekvienoj szeimy- 
noje. Jei jus da neturit, ar jei 
jau baigiat, tai tuojau užsior- 
deriuokite daugiau.
ypatiszkai, ar siuskite orderius 
pacztu tiesiog in APTEKA 
PARTOSA, 160 Second Ave. 
Dept. L. 5, New York, N. Y.

Tiems, kurie serga nervisz- 
kumų, patariama kartu varto
ti ir garsuji Nervu jpliksyra — 
PARTOGLO. RY.
tuo ja $1 už bonka, o $5 už sze- 
szias bonkas. Galima gaut po 
augszcziau paduotu adresu.

(330)

BANK
' « < 4 e • . « m A A ,

CAPITOL' STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $480.000.00

Mokame antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kynguto ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vicc-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasierlaus Pagclbinlnkas.

Banka, nepaisant ar
Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig

H. BALL, Prez.

N

J

ja ir skilvi.
PARTOLA

ar

Didele deže
o

Ateikite

f

Jis kasz-

♦♦SAULE*SKAITYKITE

SKAITYKITE 44 S AULE”
SKAITYKITE “SAULE*

ANT PARDAVIMO.

Farma 160 ąkeriu, su gyvuleis 
ar be gyvuliu. Žeme gę(Tfi||er 
Jinga, yra iszdirbta apie JO ake 

Parsiduo 
Atsi- 

Cto 12)

dingą, yra iszdirbta apie,70 ake 
-riu o resztaš girria. 
da išz priežasties ligos, 
szaukite ant adreso:

C. Mathess, 
Irons, Mich.Route 1

ANT PARDAVIMO.
Namas po No. 411 W. Spruce St. ir 
412 W. South St. Atsiszaukite pas:

(to 12.)
John J. Bcglcy,

235 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa. Į 

.1

:
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodong, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai jpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kur.o gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- 
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami Sj žiedą, atsiųskite savo 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi išlipkite, o mes Jums
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami Sj žiedą, atsiųskite savo
L
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

1O Iv Auksinis

' Prekčs šių žiedų yra sekančios:

Sterling............................ .....$1.75

Auksinis....14 K

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti 
paveikslas kareivio kepurčs, su vienai dviem ar trim žvaigždutėm, 
preke O5c. už kožną.

Siųskite užsakymusjr pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dtp. 60

10.50

.13.50

pilkos.

CHICAGO, ILL.

Visada pasirengus pageibeti savo prietelianas
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositori&ms 

biznije arba duoda rodą kur geriausią investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra j‘o prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Prcs.
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D. M. Graham, Pres.
J. H. Garraban, ‘Attorney, W.F. Rynk<wier, 

' P. C. Fenton
. Alt

w
* 4*

~¥f Mį
* ui

. ......

«u.ta

1

j n

I .
I

i

D. F. Guinan, Treae.
A. Danisewicz M*. Gavula 

T. G. Hornsby
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'ira di-

va/ir™. Aidilia nc- 
e*in|.'unu8 yra i< i;e 

skabau.* L'Vapv ir k^nkenUs ž:uo- 
Prikaitnotos kojos 14 

praūžia vis kių žmogas ligų ir pzvar^i- 
mo v šokimo. Mu;n naujai iš^aslor £v- 

ai£ydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užiiknnam jojį niekė ne kenks Jūsų svei- 
katri. Su buleliu bus aiškus lictuviikas 
laiškas su paaiškinimtL Preke fj»l# 

priuurtimu. Piningus Ihpkite adresu: 
CR3US REMEDY C0.t 

Distributer
Dep. B. CHICAGO, ILL.

įatis sveikatai

su

q 160 H. WELLS St,

W. TRASKAUSKAS
r-GBABORIUS-^

.-V*-'
' 7—.^........ - ■ ------ ''2». •

't»' r. -i? ' U.**

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus ir vežimus dol 
laidotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgtus lr Lt.
520 IV. Centro SL

9

Malianoy City, Ta.

NAUJAS L1ETUVISZKAS
GRABORIUS

t. J. SIKiUUCKAS
801 E PINE ST., MAHANOY CITY.

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puaejo

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet 
Nedėlioki 6 Iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujame ,^fSurJiX
ri liueso laiko vakarais. gali uždirbti nuo J
4 4 1 • _ ? a? < C i J! A a. a. manTjJ a. a a. m c’iaa Lk m 1

it tik I
<

CHICAGO, ILL.

į sąvaitę, pereidami per stnbas 
auju išradimu. Atsišauk 

URSUS REMEDY CO
160 N. WELLS St.,

$10 iki $15 į 
su musų nauj 
laišku:

Dep. B.

iii

LL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZiu SKYRIUM...

1\ V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
Su. 12tk and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa,

fgjj 
B

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.i ai yra vienatine Banka kuri senei žinoma LietUTiama. 
h Banka taipinasi savam budinke kurio verte isznesa apie

ir randasi po kontrole Valstijos Pennsyl
4 taupintus Pinigus moka 4 procentą, Sii

$150,000 ir vartoja szome laike apie milijoną, dolioriu 
ĘMfijĖ ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už su- 
k’tal Slopintus Pinigus moka 4 procentą, Siuncaia Pinigus 

m visas.dalia svieto. Parduoda laivakortes. Užlaiko 

ir kitokiu dokumentu reikalinga I. ietuvo'je.
ĮteMįLT žinia skyrius randasi ij„

Karoliaus Varamuaus valdiško Notarijuszo.

vanioa Už su-

nS Notm ijialna kancelarija del padit bimo doviemasciiu

•Ml** žinia skyrius randasi
. Užrube

lo vadoviste gerai žinomo

NAUJAS ISZRADIMAS. 
DEL PLAUKU.

'(p ----------- '

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms 
Raszykite pas:

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

lusiu >
v
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tautoms.

r

ii




