
/
F?rl

mmmu
‘H M

mOVEHSITY OF ILLINOIS LIBRARY

AMR 5 1Q29

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

YEARLY SUBSCRIPTION $2.50. BRINGS THE BEST RESULTS 
TO ADVERTISERS. ADVERTISING RATES ON APPLICATION.

i PUBLISHED BY THE

! W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..

I

AM ’

Isz Amerikos

MAHANOY CITY, PA.
I

_   — t. ■ ■ .■■■■——■

/ KNTBRBD AT THK MAHANOT CITY, J’A., \
\YOtT-OFnCM AB SECOND CLASS MAIL MATTBK./

Lietuvaite pabėgo su kineziku. 
Bus atiduota in pataisos 

narna.
N. Y.—

Mazgotojas torielku paliko 
$12,000 po smert.

Tamoszius 
Price, kuris dirbo 20 metu ežio 
naitiniam hotelijc kaipo 
gotojas torielku už 12 
ant sanvaitos, 
palikdamas 12 tukstaneziu do
leriu, 
surasta.

\lbanv, N. Y.—

maz- 
doleriu 

mirė ana diena

Giminiu Price da ne-

Arielka užkasta per 60 metu.
Cumberland, Md. — 

Hutzel), senas gyventojas 
yersvillos, tomis dienomis atsi- 
myne, jog 
se 
tosios vietos, 
lx>nka.

Brooklyn, N. Y.— M. Mar- 
tinaieziute, duktė Martinaiczio 
saliuninko, keli 
adgal buvo 
ir gyveno su chiniecziu. 
mis dienomis tapo suaresztuo- 
ta ir 24 d. Vasario buvo 
mus magistrato korte, 
tapo perduota in 
•Ji skaitoma nepilnamete, 
vas nevelina su chiniecziu ves
ti, todėl galimas daigias, kad 
bus atiduota in pataisos namus

menesiai tam 
pabėgus isz namu 

Szio-

tei s- 
Byla 

Grand Jury.
Te-

Peny
Ma

60 metu adgal užka- 
bonka arielkos. Nuejas ant 

atkasė paslėpta 
Arielka per tiek metu 

persimane ant kona juodos o
smokas buvo 
negalima jojo ne 
Nekurie mylėtojai 
vinejo Ilutzellui net po penkis 
dolerius už
gardžios guzutes

teip gardus, jog 
apraszyti. 

guzu tęs da-

keli
Pali ei je ugnage 
gvardije buvo 

ant apmalszinimo
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Lietuviai smarkei . 
musza Bolszevikus.

Bolszevikai praszo Lietuviu susitaikyt 
bet Lietuviai atsisakė paliaut muszi.

Kazokai paėmė Saratova.
True transla'ioni filkxl with the Post 

Master at Mahanoy City, Pa. on
3, 1919 as required by the Act of Octol e* 
51-th. 1917.

March
padaryti sutaiką, bet Lietuvei 
ant to nesutiko ir pliekia bol- 
szevikus toliaus.

Generolas Krasnovas kazo
ku vadas užėmė Saratovą, prie 
upes Volgos, pagal teisingus 
daneszimus.

Isz szito telegramo duodasi 
matyt, jog Lietuvei krute, jei
gu bolszevikai meldže paka- 
jaus, kas parodo, jog bolszevi
kai pradeda silpnet ant pajie- 
gu.

Stokholmas. — Lietuviszkas 
vaiskas vejasi paskui bolszevi- 
kus ir jau paėmė Sziaulius, Šie 
džiūva, Vie ves ir Varėna pagal 
daneszimūs isz Kauno.

Bolszevikai matydami, jog 
likos sumusztais, praszo Lietu
viu idant paliautu muszius ir

Vela sumiszimas audėju, ku
riame dalybavo 12,000 

darbininku.
Passaic, N. J. — Sumiszime, 

kuris czionais iszkylo terp 12,- 
000 audėju, likos sužeista 
darbininkai, 
šiai ir namine 
iszszaukta
inirszusiu straikieriu, kurie su 
stojo prie dirbtuvių ir neleido 
kitu darbininku prie darbo.

Kada palicije 
straikierius, aplaike žinia 
idant tuojaus pribūtu in Ame
rican Cigar Co.
250 straikieriu pradėjo 
ma su akmenais ant 
kurios ;
Daugyb ia 
aresztavota.

ISZ ROSIJOSparagavimo
> o

teip 
tūlas tur- 

czius pasiūlė jam net tūkstanti 
bet ardoleriu už visa bonka, 

pardavė to nedažinota.

Kad ne butu skaitus laikraszti, 
ne butu aplaikius $100,000.

Srinpgfield, Mass. — 
raszczei prigialbejo daug 
žmonių visokiosia atsitikimuo- 
sia, o tiejei kurie neskaito laik- 
raszcziu pasilieka tamsybėje ir 
daug kartu netenka visokiu 
Muaguimt. SztftlHrrinRena' MyT 
tele Shaw, skaitydama 
raszti užtiko straipsneli, kuria 

pajieszko advokatai 
isz Kanados, buk josios dede 
Orvilus Shaw mire palikdamas 
jiai szimta tukstaneziu doleriu. 
Tuojaus susinesze su advoka
tais ir*sziandien aplaike palik
ta turtą, būdama dėkinga savo 
giliukiui del laikraszczio, 
riame rado pajieszkojima. Jei
gu ne butu skaitus laikraszti 
sziandien nebūtu turtinga, 
už drisdeszimts dienu, 
butu paėmus visa turtą.

me josios

Laik- 
del

laik-

ku-

nes 
valdže

Advokatas Lopata važiuoje in 
Paryžių kaipo delegatas.

Wilkes-Barre, Pa.— Ameri
kos Lietuviu Centralinio Komi 
teto prezidentas, advokatas Lo 

’a. ga 
Euro-

savim visus 
suaukautus in Cen- 

, suszelpimni 
Lietuvos žinmiiu, nukentėjusiu
nuo kares.

• Ta i p-g i tikimasi, kad Rau
donasai Amerikos Kryžius pa
sius Lietuvon speciale Raudo- 

, po
arba kurios

pat to isz Wilkes-Barre, I 
ve leidimą iszvažiuoti 
pon ir isz vežt i su 
piningus, 
tralini Komitetą

nojo Kryžiaus delegacija 
kurios priežiūra, 
sankcija (leidimu) bus dalina
mos Lietuvoje visos aukos žino 
nems, nuo 
piems. 
' P-as 
drauge s 
Europon
Rochambeau.

kares nukenteju-

apmalszinejo 
aplaike

dirbtuvia kur 
sztur- 

merginu 
fabriko.apleidinejo 

maisztininku likos

60,000 karabinu nusiunsta in 
Vladyvostoka.

Bridgeport, Conn.— Szeszes 
doszimts tUkstanrcYhn karabinu 
likos iszsiunsta ana diena in 
Vladyvostoka ant apgnklavi- 
mo allijentu kareivius ant ka
riavimo priešzais bolszevikus. 
Yra tai antras siuntinis kara
binu in Rosije, ka padaro isz vi 
so 105 tukstanezius in szeszes 
sanvaitos. Karabinai likos pa 
dirbtais per Remington Arms 

Priek tam
siunsta milijonus patronu.
Steitinia palicije aresztavojo 

10,017 ypatų 1918 mete.
ITarrsiburg, Pa.— 

meta steitinia 
kaip juosius 
“kazokai ” 
sylvanijoj 10,017 ypatų už 
sokius prasižengimus.

kompanijų. isz-

I/opatto iszvažiuoja 
u prezidentu Wilsonu 

Kovo 5 d. laivu 
Pirmiausiai jis 

sustos Paryžiuje, kur tikimasi 
bus padaryti tolimesni žings
niai
Lietujvoh ir užmezgimui tiesio- 
ginu sphupeszimUf ftU'^ietuva.' ' 

P-as LonattO’nusiima su sa-

PAJJCIJE SUĖMĖ IR UŽDARE KALĖJIME. ANARKISTAI BUVO ATVAŽIAVĘ 
ISZ BOSTONO, PHILADELPHIJOS IR KITU MIESTU.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Sziomis dienomis Szveicari- 
jon atvažiavo finansų ministe- 
ris p. M. Yczas ir Tarybos na
rys p. P. Klimas, žymu 
demokratu veikėjas.
važiuoja Taikos l^pnfpręncijon •F-* XT J • a 11 • ‘ •

s socijal 
Jiedu

Paryžiun." Nuo ju atsižinojo- 
me daug nauju nuotikiu Lietu
voje.

1. Permainos Partijose. <
Sulyg p. P. Klimo pasakoji

mu, lietuviu partijos, pagal bu
vo ekonominiu programų, pa- 
žvalgu in socijali klausymiį ir 
savo taktikos sziek tiek persi- 
keite vietomis, būtent: deszhe- 
je stovi Tautos Pažanga, vidu
ryje — Santara,

2 Naujas Ministeriu Kabinetas
Prof. A. Valdemaro kabine

tas neparodo labai energinga 
veiklumo, ypaez kariuomenes 
organizavimu, ir neturėjo: vi
sos szalies pasitikėjimo, nes ja
me bebuvo krikszczioniu denio’ 
kratų ir - ^ocijfflistvi atstovu. 
Todėl prof. A. Valdemaro ka
binetas ir atsistatydino, 
lybes Taryba nauja 
sudaryti pavedu socijal-liaudi- 

adv. M. Sleževicziui,

energinga

1 spėkomis.
bolszevikus smark i a i 
ir daugeli nelaisvėn peme. 
szio muszio lietuviai vėl 
miasi in rytus ir gresia Vilnių

Lietuviu karingas

Lietuviai ir ežia 
sumusze 

Po 
sta

ŠV. JONO BAŽNYCZIA VIL
NIUJE PERMAINYTA 

ANT TEATRO.

kurie ten

Praejta 
pa lie i je, 

žmonis, 
aresztavojo

, arba 
vadina 
Penn- 
* vi- 

Du pa- 
licijautai paaukavo savo gyvas 
tęs laike piklimo 'dinsto. 
paprastas palicijantas 
ejti arba aresztavoti koki pra
sižengėli, ten buna nusiunstas 

kuris jokios bai- 
visada su-

kazokas,” 
mes nepažinsiu ir 
yma prasižengėli.

Kur 
bijosi

Atrasta dideli deimantą 
Afriko kasyklosia.

London. — Tomis dienomis 
Ii

likos iszkastas isz Jaegersfon- 
tein kasyklų, didelis mėlynas 
deimantas sverentis 
ratu.
mantas nuo kada likos suras
tas Culliman
mete kuri padovanojo Tran- 
svaeliaus randas del karaliaus 
Kdwardo.

Kiti didžiausi deimantai yra 
vadinamas Griovos

didelis mėlyna 
368V2 ka- 

Yra tai didžiauses dei-

deimantas 1905 
padovanojo

sverentis
nusiimtunuii‘ <lelegacjo^ 195 karatu, kuri nupirkta nuo 

indijoniszko keleivio 1772 me- 
užmoketa 
cariszkam 

lyg pasikėlimo
P-as LopattO’prisiima

vi m visas aukas, kokios tik 
yra Centralinio Komiteto ižde, 
arba kurios inplauks in ji iki 
dienai jo iszvažiavimui.

Priesz apleidima Wilkes- 
Barre, direktoriai Heights De
posit banko parengė puikus 
pietus hotelije Redington ant 
jojo garbes kaipo ir dranga: 
isz District Attorney bjuro ant 
kurio 
tu.

susirinko daug advoka-

k

td mete, už kuri 
$450,000, ir radosi 
skarbeziuje 
1917 mete.

Kohinor deimantas svėrė 
102% karatu ir randasi ang- 
liszkoje karaliszkoje szeimyno- 
je, o kuris likos adgabentas isz 
Indijos per Angį ikus 1757 me
te.

Regent arba Pitt deimantas
kuris ,yra Paryžiuje svėrė 336
k rietis1 ir yra vertas $2,500,-
otio.

kJ

o kairėje -4-so 
cijalistai — liaudininkai, soci
jal—demokratai ir 
nys-deinokratai. 
ja pozicija užėmė 
nys-domokratai, 
dovauja

met Kapitonas Logan apleido 
Vladyvostoka buvo pranesza- 
ma, jog geležinkeliai bus pa
vesti 200 Amerikos geležinke
liu virszininkams,
szalyn iszvažiavo, praszant Ke 
renskio valdžiai.
n i sta i instojo veikti Rosijos Oe 
ležinkeliu žinyboje.. Allijentu 
kareiviai užima palicijantu vie 
tas ir viskas užlaikoma geroje 
tvarkoje. ' •'

“ Vladyvostoke 
maa labai bratigns, 

<44
Už anglių to- 

me-

Tie maszi-

Libava ir Vindava pristovos 
Kurlandijoj atimtos nuo 

bolszeviku.
\ f

• -------------------------■

■y «■'

Warszava. — ' (Daneszimas 
per Associated Press.) — Bol
szevikai Vilniuje, 
puikia ir senoviszka bažnyczia 
Szv. Jono ant teatro. Toji se
noviszka bažnyczia prasidėjo 
statyti 1388 mete — 531 metai 
adgal.

Kopenhaga.— Pristovos Li
bava ir Vindava, Kurlandijoj, 
prie Baltike mariu, kurias bol
szevikai buvo paeinia 31 Sau
sio, likos atmusztos ir atimtos 
adgal.

AMERICAN RED CROSS 
SIBERIJOJ.

Vladyvostok. — 
allijentu kareiviai, 
veikia rytinėje ir Centralineje 
Rosijoje buvo gerame stovyje, 
sziltai apsirenge, gerai paval- 
h 
matytis isz praneszimu

atsiimti.
upas smarkiai kilu.

Jei lietuviai užvaldys gelež- 
keli nuo Kaiszedario iki Sziau- 
liu, tai gaus pagelbos isz Že
mai ii jos ir bandys bolszevikus 

j isz visos Lietuvos adgal Rosi- 
jjon iszvaryti.

krikszczio-H ----- --

permaine

pragyveni- 
” pasakoja 
Ypatingai

i

Vals- 
kabineta

M. Sleževicziuininkui
Naujame kabinete 
niu-demokratu ir 
blokas turi diduma balsu: bo- 
partyviu, pažangioeziu ir 

ministerijose ir-gi

bai sunku kariauti
Lietuviams la

nes szalies)

soči jalistu^var^a pairus, o bolszevi-
di-

san-

Kapitonas Logan 
brangus kuras, 
na reikia mokėti $23.50 
džiai taip pat brangus. Žiema 
buvo vidutine. Iki mano ap
leidimo, szalcziausia diena bu
vo dvideszimt penki laipsniai 
žemiau zero.”

Kapitonas Logan pasakoja, 
praneszimuose, kurie pasiekia 
Vladyvostoka isz apielinkiu, 
kame yra kariaujama, prane- 
sza, kad daugelis toje szalyje 
mirtinai suszalo.

Mrs. St. John Raudono Kry
žiaus nurse,

J

mate indomiu dalyku. Ji

ku spėkos nepalyginamai 
resnos; apie penkis kartus vir- 
szija lietuviu spėkas.
tik lietuviu disciplina ir dide
lis narsumas musu Tėvynei per 
?ale pranaszauja.
re bus sunki ir ilga

Vien— »/

tariecziu
yra, tad nauja ministeriu kabi
nėta galima vadinti koaliciji-’ 
niu, kuriuomi pasitiki visa Lie’ 
t u vos valstybe.

3. Lietuvos Kariuomene.
Naujas kraszto apsaugos mi- 

nisteris, M. Velykis, . energin
gai stvėrėsi organizuoti Lietu-i

Pradžiai dra 
karei-

V* e

Žinoma, ka 
, bet lietu

viai prie sunkenybių jau 
prate. Kazys Paksztas.

krikszezio- 
Ka iriausi a 
krikszezio- 

kuriems Va
istu I gins-

pri-
“Amerikos 
kurie dabar

kuri veike netoli 
sako Kapitonas Lo-

agronomas
kis ir Kun. Krupaviczius. Ap
link Stulgi nslfi 
tiek nuolaidesni 
aplink

K

sukasi 
elementai 

kun. Krupavicziu 
patys kairiamsieji, labai radi- 
kaliszki ir griežtai respubliko- 

, ku-
agituoja tuojaus

sziek 
o 

tai

niszki sluogsniai- renkasi
rie smarkiai
konfiskuoti dvarus be jokio at 
lyginimo ir 
mams ir mažažemiams.

iszdalinti > beže-
I

Pastaruoju laiku krikszczio- 
nys-demokratai padare bloką 
su socijal i sta i s, mat vien tik re 
ligija juos teskyria, tad jie ir 
sutarė szia sunkia valanda re
ligijos nekliudyti, palikti 
tus quo,” o 
reformas ir 
prikalusomybe nuo Rosijos bol 
szeviku ir kitu tautos prieszu.

Nuo Fribourgo studentu te
ko atsižinoti ir apie kun. Kru
pavicziu; tai esąs jaunas vy
ras, neseniai baigės Dvasiszka- 
ją Akademija Petrograde, isz- 
kalbus ir energingas.

o
‘ ‘ sta 

socijalesvykinti 
ginti Lietuvos no

vos kariuomene.
bužiu užsakyta 12,000
vi u arba keturiems pulkams. 
Apredalu iszvaizda panaszi in 
amerikiecziu kariuomenes, tik 
pilkesne.

su kito-
M

Ąrtilerijos betarejos ir 
priedai

Kepures turi japo- 
niszka iszvaizda, tik 
kinis ženklais.

Du pulku jau suorganizuoti, 
o antri du skubiai organizuoja
mi,
kavalerijos reikalingi 
ir-g jau sudaryti.

Liuosnoriu užtenka. Daugy
be vyru stoja szalięs apgini- 
man ir neduodu prieszui be mu 
szio nei sieksnio praboeziu 
krauju laistytos Szventos Lie
tuvos žemeles. Tik visa nelai
me, kad susisiekimas su .nar
siais žemaieziais jau per skirs
tąs geležkelio linija Šziauliai- 
Kaiszedorys vokiecziai atida
vė bols^evkams.
uos Suvalkijos, ir Kauno 
mu apielinkiu tveriasi lietuviu 
kariuomene. Kad ir visa Lietu

szalięs apgini-

Tad isz vie- 
arti*

Kata
likybėje esąs ortodoksas. Ojiga- va bolszevikai užplustu, bet su 
nizavimas Valstįecziu Sąjun
gos ir kiti jo darbai politikos 
dirvoje rodo, kad jis yra ir ra
dikalia socijales reformos szali 
ninkas, .

Agronomas Stulginskis bai
gė dvasiszkaja seminarija, mo 
kinosi filosofijos Innsbruck’o 
Universitete Austrijoje ir bai
gė augszta Agronomijos Aka
demija Vokietijoje. Dabar, 
naujam ministeriu 
susidarius, jis tapo paskirtas 
ministeru be portgelio.

i ■_____________________________________

valkioeziąi nepasiduos. Jei len 
kai isz pietų neužklups, tai ge
nerolas Zukauskis žadas nei . . .1 1
neperlaisti. <

Bolszevikai jau buvo prie 
pat Kauno vaidu atplūdo, bet 
ežia lietuviai juos sunįusze ir 
nuginklavo.

sumuszusi bolszevikus 
ties Kaunu, pasistūmė apie 4(j 

kabinetui klipmetru in rytus ir prie Kai- 
1 szedario isztiko antras muszis 
, jau su didesnėmis

vieno bolszeviko per Nemuną

4. Lietuvei valdo geležinkeli. 
Konferencije Kaune.

Lietuviai jau užvaldė gelež- 
kelio linija Sziauliai-Kaiszedo 
rys, nors tai dar nereiszkia, 
kad bolszeviku

Lietuviu su bolsze- 
vikasi kare dar tęsiasi.

Lietuvos Konferencija Kau
ne prasidėjo Sausio 16 d. ir už
sibaigė Sausio'23 d. 
vo 160 atstovu, kuriu 93 kriksz 
czionys-demokratai, 
listu isz invairiu frakcijų, 7 pa 
žangiecziai, 2 santariecziai ir 
28 bepartyviai, savo daugumo
je ėjusieji su 
demokratais.
užtvirtino Valstybes Taryba ir 
pririnko jon 8 naujus narius: 3 
kriksezionis demokratus 
gudus ir 2 bepartyviu.
teriu kabinėta,s pasiliko tas 
pats —- koalicijiuis.

Smulkesniu Konferencijos 
darbu telegramos nepranesze.

Tad dabar Lietuvos Valsty
bes Taryboje yra 44 naftai; 34

3 /‘žydai, 
Visi žydai zionistai.’ duflai dari 
gumoje socijalistai.
viai sulyg partijų dalinasi taip 
13 krikszczioniu-demokratu 11 
pažangioeziu,' 8 invairiu frakci 
ju (santaros, soc.-dem. ,6oc. 
liaud.) rocijalistai ir 2 bdpar- 
tyviai. . /

nereiszkia 
pavojus but

mene 1

Lietuviui karino

Dabar

pranykes.

Su važi a-

30 socija-

krikszezionimis
Konferencija

, 3
Minis-

Smulkesniu

lietuviu T gudai ir

bolszevikulkus.

Gi lietu-

Pirmutines arnotas, pri- 
su I

’b —’

fronto
gan, “
sako, jog tie kurie suszalo yra 
randami besedžiantis susikup- 

Vietoj kad isztiesti jut~ # . rine. ____ „___ ______
Į-ydinti ir puikiame upe, kaip kunus, vietos gyventojai apka-

1, kurie
ateidavo .in Vladivostoku, mari -jjp yra randami.

J kurie

pasakojo Raudo-

a grabo lentomis taip, 
J >

kaip

ten beesant,
nojo Kryžiaus stovyje Kapito
nas Oliver Tracey Logan isz 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Medikalio skyriaus. Kapito
nas Logan paeinantis isz Bet
hany, Ill. iszbuvo medikaliu mi 
sijonieriu prie Szlaures Presbi
terijom! bažnyczios Kinuose 
per dvideszimt metu, ir aplei
do Vladivostoku Sausio 19 d. 
Jis veike prie Raudonojo Kry
žiaus per szesžius menesius, di 
desne dali laiko praleido su Ro 
sijos Salos Militariszku ligon- 
bueziu, viena pirmųjų ištaigu, 
kuria praėjusia Vasara Raudo
nasis Kryžius užėmė.

Kapitonas Logan pasakoja, 
jog isz visu praneszimu maty
tis ,kad Trans-Siberijos gele
žinkelio apielinkese yra dide
lis vargas ir trukumas reikalin 
guju dalyku. Kai kuriose viė 
tose žmones turi pinigu, bet 
nieko už juos . negali 
nes susineszimams apsistojus, 
isz kitur nieko neatvežama. 
Vienas svarbiausiu isz negau
namu reikmenų toje apielinke- 
je yra vaistai,

: Kryžius dirba įsvarbu darba
kad ta trukumą palengvinti, be savo paezia ir išmėtė in ma- 
Geležinkelis vaikszczioja

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Amerikoniszkos telefono*

kompanijos mete 1917 uždirbo
;ryno pelno 75,960,219 doleriu.

Japonai cziepinosi ant
Po

t
galo nosies lyg 1874 m. 
tam davėsi cziepyt ant kojų 
pecziu ir ranku. 

* ITūlas Holenderis padirbo 
gazoliui motorą kuris susideda 
isz penkių drilhu 

Pirmutinius 
vamzdžius
1516 mote Viodniuje ir Bruk- 
selioje .

* karabino
pradėjo naudoti

l> t

i

!

pirkti,

m 
frolf 11 *

Kas yra sunkiausiu?* 
-oi>.eu iinnigfr»m\u ii

Kje liolika) krulpoziiV1 Veže' ld Aii- 
gybia tavonrantdaivb1. Tame 
pakylo didelis szturmas ant 
mariu, teip, jog visi buvo bai
mėje, jog laivas kas minuta 
nuskens.
viską, kas yra sunkiausia ant 
laivo, inmesti in mares, idant

>ni
< 1

Nutarė visi, idant

ir Raudonasai laivas pasidarytu lengvesnis.
> žiu pagrie

ęęs, kalbėdamas iri kitus nusi
stebėjusius kupczius:
mano draugai, toji mano boba

Sztai vienas isz k

Geležinkelis vaikszczioja nuo, 
yiadyvostoko iki Ekaterinbur-' 
gho, kelius tukstanezius myliu 
tolumo. Butu galima gauti ne yra mano didžiausia sunkeny«

#

kimszdavo su aknienįmoms
kulkoms 1514 m. ^TĮk 1550 m.'
pradėjo naudoti gęl^jries kulJ

įOirižai prekių, ir tuo laiku, kuo bia!” į

U žinote
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SAULEKAS GIRDĖT kuris ne nori būti niekazu ir 
nuduoda szventu.

ft Pelenu
kuri primena

Se vedoje,
Diena, 
mums, jog esame dul- 

dulkps pavirsime, 
atminimo kuningas pila 

. • k _ ' ii ' * U'. •

tni 
kėm ir jn 
Ant to j 
pelenus }'in( gaivu kat^ėdainas 
••M^nu^jo.l 
osl 
arba Rftiiyk žmogatt, 
k e esi i p į p 

Teip, 
langiau.

homo, * quia put vis
. ' * f * * O i ’ r ■ 4 <

Jeigu Lietuvei sveikai daly
kus apmaustytu, tai prie baž
nytiniu veikalu nesikahintu. 
Ne vienas mistiną, jog tai gar*-
be, pūstis ant susirinkimu kaip 
varle.

II I U U iŠ — Thlli! I Į ■ ■ Uil II II I I. ■■■■!-*—

• Mano pus-broliai Vincas ir 
Zigmantas Belavicziai paeina 
isz Vilnaus gub., Traku pav., 
Nedžiugiu para., 
veno Newark, N. J., dabar ne
žinau kur. 
ant adreso:

Joo Belaviczius,
R. F. D. No. 1 Box 130 A. 

Bellaire, Ohio.

Mano broliu Juozas Ru

Webb

Traku pav. 
pirmiau gy-

Praszah atsiszaukt

Alano brolis .Juozas taimeris 
girdėjau gyveno' apie New .Jer
sey; taipogi manosęy; taipogi mano szvogeriai 
Jonas, Jurgis ip Motiejus kurie 

Tegulgyvena Illinois Vąls.
aisiszaiilda ant adreso:

Win. Pumeris, 
' R. D. No. 3

Burgettstonn, Pa.

I

4

4

i
t

i. m :wtx« or
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Mano szvogeris M ik. M nike
lis ir sesuo Domicėlė Naudžu- 
niuke, po vyru .vadinasi M Ja
keliene, pirmiau gyveno West 
Frank vi He, UI., dabar nežinau 
}<ur.
malonėkit pra^ieszti, 
gul jie pats atsiszaukia ant a d 
rėso: • C

buvo, teip ir 
Todėl melagyste 

rėdosi in

Teisybe kaip 
yra nuoga, 
kas kart daugiau 
puikesnius rubus idant prilan
kiau per žmonis butu priymta.

— Tanke i žmogus dreba 
priesz nelaime, bet kodėl tusios 
nelaimes nepasisaugoje?

I 
dul

1 e| l|i puįverein Jeverteris, 
k.i uk’-i ____ _ : * k.j°g 

dulkes pavirsi, 
dulkes, nieko 

smert dings vis
gini darbai pasi- 

Todel rupin- 
idant po 

musu inirczoi gera atmintis pa 
siliktu.

Szmnt|įen skyremes 
vę artimo įp 
virszu pripszais 
bet po smt 
sues kirmėlės 
kelio ir tureziaus 
virs in dulkes —

esame 
P° 

kas ir tiktai 
ant svieto.

gyventi,

<

liks 
k i me.* teip

Amer ike

nuo ša
kelėm galvas in 

praszcziokeli, 
?rt visi susilygysim

k u na praszczio- 
o kaulai pa- 

turtingo ir 
vargszo — ne bus tada jokio 
skirtumo užanapusei grabo.

Czionais Amerike turime 
mandagiu inteligentu (?) 
tuosius inteligentu negalima 
prilyginti 'fn ie žmonių, 
tai tranai, L. 
kitu prakaitu.
sios progos, kad galėtu lengvai 
papelnyti nuo žmonių važine

i ir viso- 
O jeigu ko

tai

inteligentu
nes

. Yra 
ka be darbo minta 

Lauke mažiaji

nesenei
ereoplana, 

1,200,000 svaru, 
e maszina

kuri gj 
onu sunkumo

padirbo 
kuris 

Yra 
turinti 670 

jai i paneszti 
ir gali

Aug Ii kai 
milzinis^ka 
svėre 
tai didoj 
pėdu ilgio, 
ore 30 t
lengvai perlėkti per Atlantiko 
mares. Toji maszina ne tik pa 
nesz keliolika armotu, liet ir ke 
les orines bombas sverentes po 
580 s' aru.

Am<‘rikas ir
milžiniszkas 

ketina

dirbaItalije
teip-gi milžiniszkas ereopla- 
nas su kureis ketina perlėkti 
mares ątpjnanczia vasara.

Aplinkinėje Montesquiavan- 
tes, kainuosiu Pirenejaus Fran 
euzijoj, mokyti tyrinėtojai se- 
novy 1 mj 
va, kurį tonais radosi mažiau
sia per 30 tukstaneziu metu. 
Ant sienų tosios urvos mokyti 
užtiko iszkalta visoki paveiks
lai gyvuliu: arkliu, karvių, jau 
ežiu ir t, t. 
veikslas buvo žmogaus, 
žmogus 
ilgu kaklu, 
kojoms su uodega 
ant keturiuju.

t yri neto ja i 
surado kainuosią ur-

Akyviauses pa- 
Tasai 

buvo perstatomas 
ilgoms rankoms ir 

ir ejnanti

SU

kongreciacijonalisz

pasako savo parapijo- 
su užejimu blaivy- 

7 Kovo vaisi i je Obojo, vi-

C. D. Small, kuningužis czio- 
naitines
kos bažnyczios czionais ant pa
mokslo
nains, buk
bes 2
sos bažnyczios dabar turėtu bu 
t i panaudotos ant visokiu pa
silinksminimu, kaip, szokiu, lo- 
szinia kazini ir t. t.
tasai pastoris

Užsakė 
parapi jo

nams, jog atejnanczia 
turės pasilinksminimu 
keis bažnyezioje.

Tai tau ka blaivybių 
rvsf '

savo
Nedelia 
su szo-

pad a-
i

Mano brolis Kazys Raulinair 
tis ir sesuo Marijoną, girdėjau 
gyvena apie Middleport, Pa. 
paeina isz Suvalkų gub., Mą- 
riampolęs pav., Klebisžkio gini 
no.,
reso:

prąszau atsiszaukt ant ad-
Jeigu kas Žano apie juos, 

arba te-

i-

t

Joseph Raulinaitis, 
Box 265 Rumford, Me.

damas su prakalboms 
keis užmanvinais.
kis reikalauje liudininko,
už stiklą alaus gauna užtekti- 

savo savžines, 
prieszingai ant 

geriausio prieteliaus. —
Tokiu ežiomis nest-okas.

■Pajieszkau Aleksandra Kra- 
sauski, 
pav., Viekšnių Wolos., taip-gi 
pajieszkau Augusto Žako, pa
eina isz Su valku gub., Lazdijų 
parų., girdėjau gyveno River
ton, Ill. 
ant adreso:

John Kasparas,

, (t017>
Mik. Naudžunas, 
520 W. M.t Vernon St.

s Shenandoah, Pa.

i

Box 445

Kauno gub., Sząuliu

Praszau atsiszaukt

Bettendorf, Iowa.
nai pa rd avi k u 

liūdinsku rie 
savo 
r

Sunkus gyvenimas tojo žmo- 
nieko neiszmano 

Toki vargsza

Mano brolis Jonas Mnjaue- 
kas, keli metai adgal gyveno 
Plymouth, Pa., dabar nežinau 
kur, paeina isz Suvalkų gub. 
Seinų pav., Veisėju para.,
gu kas žino apie ji, praszau pra 
heszti ant adreso:

M. Majauckas, > 
Box 539 Sagamore, Pa.

Jei-

Pirmutini submarina pa- 
l)r. Kernel iuszas Van 

perplauk
damas su juoni ant upes 
Westminster in Greenwich.

Užvardimas menesio Mo-

dirbo
Drebel, 1642 mete,

i sz iį

jau^ paeina nuo dievaites Mąia 
, dievai-

jog ozio- 
užsilaikys, tai 

Ne vra

gaus katras 
ir nieko nežino, 
kožnas prigautiineje ir kožnas 
jin skriaudže.

Ir jeigu kas sako, 
nais lietu vysta
tame didelei biustą, 
czion tikro apasztalo kuris bu
tu pasiszventes del labo Lietu
viu, tiktai kožnas isz Lietuviu 
naudoje ir kruvina procia nuo 
juju isznaudoja.

Ant to žmogus mokinasi skai 
tyti ,idant per skaitymą daug 
ingytu, o Lietuvei, norint moka 
skaityti, tai isz to nesinaudoja.

vvaste su
Kalifornijos, 

revolve-

r

. • 1 * —
Sacramento, 

atėmė sau 
rili Mrs. M. Brown, kuri paliko
savo vyrui sekanezia gromata:

“O mano mylemas pucziuli. 
Idant tu ir Dievas man atleis
tu, nes ilginus negaliu visko nu 
kensti. Neturiu nieką ant s vie 
to del ko turetau gyventi. Ida 
gali pasiymti dukrelia Etela, o 
tu gi 
ir bobas kiek nori.
draugauti su svetimom moteri
mi ne kaip su manim.
O dabar 
norėsi.

ai i bėgioti paskui mergas 
Tu vėlini

Gerai, 
sąu szelti kiek 

Jau ąsz tau daugiau 
nebusiu sunkeny.bia ir tau 
busiu jokia perszkada. Džiaug- 
kis kiek nori.”

Well, kaip jum patinka pas- 
kuthvis atsisveikinimas nipto- 

fitihukrtyo savo gyyaH- 
V

v ra Wa vat n u1 ua ržel i u k u riame 
gyvena navatni sutvėrimai.

gali

ne
<r.

KUR BUNA?

Maino szvogeris Juozapas Kuizinas, 
paeina isz Szilales Wolos., Vatimenu 

Turiu svarbiu praneszimu, 
tamstos brolis parvažiavęs Isz Franci-
jos ir t. t.

sodo.

res, 
te? Ae’l.paiyiAfuvi^i J,uk svię^is

Stebėtina yra, jog brangiau
sios skrybėlės uždengi neja tusz 
cziausias galvas. — Galva pus
ta, neatstoję kopūstą.

Žmogus turi dvi kojas ir vie 
naw smegenis galvoje. Be ko-

Atsiozaukito ant adreso: 
John Aurilla,

1103 N. 7-th St., Clinton, Ind.

Pajieszkau Simana Szimanski, pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 

girdėjau gyvena kur 
Tegul atsiszaukia

Ūdrijos gmino; 
apie Eynon, Pa. 
ant adreso:

T. Rėklaitis, 
Box 325, Shaft No. 2

Du bois, Pa.

Mano pus-seseres Marijona 
ir Qna, taip-gi pus-broliaf Juo 
zas ir 
v i ežia i,

Franciszkus Marcinke- 
paeina isz Suvalkų 

gub., Mariampoles pav., Ml cha 
Malonėkit atsi

szaukt ant adreso: 
Kurauckiute, arba:

M. Kižiene,
R. R. — 3 Box 86 Sullivan, Ind.

liszkio gm •?

Marijona

Pajieszkau Frano Slavinsko 
paeina isz Kauno gub., 

pirmiau gyveno 
dabar nežinau

merges pa v. y

Vilk-

Carnegie, t*a.
Meldžiu atsiszaukt antkur.

adreso:

Box 492

I

F. Szepetis,
Morgan, Pa.

Mano brolis 
vinckas, Vilniaus gub., 
Ujezdo; taip-gi 
ris Franas Baneviczius 2 metai 
adgal gyveno Buffalo, N. Y. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Juozapas Lit- 
Traku 

mano szvoge-r>

motynos Merkuriuszo 
czię rymioniu.

Japonlszkos moteres pa
dirba paneziakas dėl savo 
reiviu isz ryžinio popiero, 
rios yra gana stories ir sziltos.

Newcastle, Anglijoj
O kad žmonis buvo tosios nuo
mones, jog deginimas juju už 
trucino orą, todėl 1273 m. karu 
liūs uždraudė deginimą augliu.

0

ka
le u-

Anglin kasyklos atrastos
1234 m.

NESITIKEJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

na. >,

Siuncziu szirdinga padekavo 
niu už teip puikia knyga koki b 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie

Da tokiu istorijų ne es 
min girdėjas ir skaitės kokias
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos uŽ knygos, neru
pi man trankytis po miestą u 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
gą pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa 
garba, Vincentas Malaiszka.

Ve

PREZIDENTAS WILSONAS, CLEMENCEAU KURIS 
LLOYD GEORGE, ŽENKLYVIAUSI DELEGATAI ANT TAIKOS

KONFERENCIJOS.

BUVO PASIAUTAS IR
I .

Lietu viszkas 
Iszradėjas

■ Szitu vardu iszdaveme nauja
I I

knygute del iszradeju sulaikau 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju,! 
visokiu iszradeju ir iszradimu,' 
su paraszais ir paveikslais' 
miestu New Yorko ir Washing! 
tono. Ta brangia knygute mos1 
iszsiuncziame kiekvienam ant] 
pareikalavimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar g 
su pagelba iszradimu 
gu, tai raszykite tuojaus reika-Į

1I

i

1
I

•aiima prasigyventi
naudin-

laudami tos naudingos knygu
tes. Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome ' iszradimus 
DYKAI.

4

American European Patent
I

If I

B

S

n 00 Ant Menesio
O Tukstanczei Dolerei

yra lazduodami per žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- I 
davinėti tiek daug piningo jagu galite | 
iszgirsti savo namo garsingiausias Į 
dainorius ir muziko ant musu bo-tru- l 
bines fonografo kurias parduodame ' 
ant lengvu iszmokcscziu

$1.00 ANT MENESIO.
3G Dainos Ir Muzikos DYKA T.

Kožna m as z in n gvarantyta.
Raszykite pas mus o mes iszsiusime 
tuojaiis per paczta musu katalogu 
■DYKAI. Adresavokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

101 EAST IG-tb STREET
Dept. Io New York, N. Y.

f

h

v

J

ISTORINES KNYGOS
No.1 — Padžiaus Nuskurelis; Ingrabanas. 324 pus. 6x9 co\ dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptie; In Merika; Pakaruoklis, 220cjMwlapin
No.3 — Auksiniai Peiliui; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No 4 — Apie Kupcziaus Simu Jurgi; Kapitoną Tunika. 108 pua.

Preke 36c

Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKLCO., Mat. and A St, Mahanoy City, Pa.
rron^ssMo^iiaBSia^^ 0 BENDROVE i

■■I

I

Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

NEW YORK, N. Y.

Z.fe

!(

A

SZERUSI

320 Fifth, Ave.

Bendroves rasztįne ir klauskite paaiszkinimu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove, 
(Lithuanian Development Corporation) 

, , New York, N. Y.

RŪPINASI DEL LIETUVOS "ATSTATYMO 
: TUO J SURINKTI $1,000,000. 1u ( 

PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES

Kreipkitės prie mus agentu, arba tiesog in L. A

(to 19) Sj?arrowa Point, M’d.
Juozapo Ra-

liaunkienc.

ir

pirmiau gyveno Gi-

Pajieszkau Onos 
kausku, Ona po vyru vadinasi Mazi- 

paeina isz Kauno gub., 
Raseinu pav.,
rardviile. Pa, dabar nežinau kur. Fra- 
szau atsiszaukt ant adreso: , 

John Rakausky,
317 Reed Ave., Collinsville, Ill.

Alex Litvinckas, 
R. R. No. 2

Pleasant City, Ohio. Influenza ir Grypa

Veronika Žllinakiute.Mano Benuo
paeina Ihz Kauno gub., ir Ujezdo; da
bar girdėjau gyvena Gilbert, Mass. 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

A. Žilinskas,
Hoosick Falls, N. Y.

Mano vyro pus-brolis 
cas Kazimerskis, 13 metu ad- 
gal iszvažiavo in Minden, AV. 
Va,f taip-gi pajieszkau Prania 
Blausdune,

2 Scott St.

Mano dęde Ambrazas Maczackas ir 
teta Mare Maczackiute. paeina isz Su
valkų gub.. Kalvarijos para., Praszau 
atsiszaukt ant adreso:

G. Yurgeiaitis,
Cleveland, Qhio.2458 W. 7-th St.»

Mano pažinslamas Stanislavas Szve 
das, 10 metu adgal buvo pas mane ant 
bu r do.

Box 346

Vin-

abudu Suvalkų 
gub,, Virbalio Wolos., ip parą., 
Praszau atsiszaukt ant adre
so:

Jos. Stuczus,
Rt. Todd Hallow

Terryville., Conn.

da siauezia szitąm sklype, im
dami tukstaneziu 
priesz laika.

Influenza ir
tankiausia tokius, kuriu orga
nizmas yra silpnas ir tuos ku
rie serga anemija kuriu krau
jas ne yra invales drūtas at
likti savo priederme.
' Todėl yra4 prideryste kiek
vieno statytis prieszais influen 
zos per sudrutinima savo orga
nizmo, per subudavojima savo 
kraujo idant butu czista ir rau 
dona ir per atnaiijininio vidu
rinio systemo, ka inteiksite per 
naudojima elekširo

PARTOGLORY
kuris atbudavoja kuna, atnau-
l«-

auku da

grypas užpuola£3

Mano szvogeris Jonas Verte- 
la, paeina isz Kauno gub., Tel- 

, Te
gul atsiszaukia ant adreso:

F. Guscus,
1010 W. 3-rd St., 

PlainfielcJ, N. J.

Mano sesers duktė Agota Pe 
trikoniute paeina isz >Suvulku 
gub., Seinų pav., Ląipalingio 
gmino., pirmiau gyveno Law- 

dabar nežinau 
Praszau atsiszaukt ant

Tegul atsiazaukla ant adreso: gžiu pąV„ Kontajcil para.
Geo. Darasauckas,

Jermyn, Pa.

keliMano brolis Vincas Pilvelis, 
metai adgal gyveno Du Bois, dabar 
nežinau kur. Jeigu kas žino apie ji, 
tegul pranesza ant adreso :

Antanas Pilvelis,
Sagamore, Pa.Dox 552

Mano brolis Juozapas Pilipas, paep 
na isz Kauno gub., Raseiinu pav., pra
szau atsiszaukt'ant adreso^ 

Wm. Pilipas,
Farmington, Ill.Dox 889

Mano szvogeriai Vincas ir Kazimie
ras Szullnskal, taip-gi 
Raczukaiczio, paeina isz Suvalkų gub. 
Mariampoles pav., 3 metai adgal gy
veno Brooklyn, dabar nežinau kur. 
Jeigu kas žino apie juos, praszau pra
nešėt.

KazlmieraH

rence, Mass.
kur.
adreso:

Jonas Miliauckas,
13$ N. Locust St.III. -w 41 (on

4jins jusu šzyštema ir užgimdys 
nauja kraiija, atnaujins pajie- 
ga, kana, nuskulus, kąuhis, ku-

Jos. Janušonis.
122 Jones St. Wilkes-Barre, Pa,

Mano sesers Ona ir Juze 
Kraipavicziutes, Oną po vyru

ju yra tanku gyventi, o besmo*. kia ant adreso:
genei geriausia turi ant svieto.* 

Tasai niekiausias žmogiis,

vadinasi Žemaitiene, isz Su vai 
k u gnb., Kalvarijos pav., įaur 
bavo para., Tegul atsiszau-

Jos. Krąipaviežius, 
Box 17 ' 

i 4

1-

Coąl Dale, Pa.,
M > f. <A

I UJJWii

M t. Carmel, Pa.

Mano draugas Juozapas Pel 
rmtis, paeina isz Suvalkų gal)., 
Naurpiesezip pa/., Ilguvos pa
ra., taip-gi draugas Juozapas. 
Yekaitis, Ilguwns para., jie pir 
miau gyveno St. Clair, Pa.', dąr 
bar nežinau kur. Tegul atsi- 
Rij ukia ant adrese:

-K. A. Raczkaitis,

f*—• r • . f ’

riu buvo brokas.
Todėl tpki svarbus dalyka 

nerpivąlote atideluoti kadangi 
influenza kerszina ir stovi pa
sirengus prie duriu ir gali pa
imti jus už kita auka. Bus 
jumis gaila, bet ne eimete Par- 
tbglory bet jau bus per vėlu.

Padarykite teeziaus tu szian
diėna, lęada skaitote musu per- 

Szoszios bonkos 
kasztuoja $.500. Viena bonka 

Iszsiusime jumis dpi- 
cziai suviniuota ta paezia die
na kada aplaikyslme ju^u or
deri. Piningus ir orderius sius-
3 1- I > f ,11..

sergėjusia.

W.00.

H

1656 W. Jefferson Ave.
,,u . petroit, Mich.

f

i

.♦I

' * 0 I' J I ikite ant adreso:
APTEKA PARTOSA 

160 Sęcojuį Ayo. Pep. L. 5 
. ” Nėw Yorį, N. ,Y.

i ' ( <0 Fr t ' '

? -,i J ■ ? : .<■* -i iaV > ' A i * 'A ■ T'rf,

’ JbJ: ' ii1?.11J , Ji.l. i. La.
jį'
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J
• ■ ėjik J Lift imidOoUw

Europoje kalbama apie Pabalti jos mažųjų 
tautū federacija. Lietuva liko savistove valstija.

Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga 
tudjdus sžalies atstatymui dideli piningai.

Reikia atstatyti:—
a) Lietuvos ukininkyste.

, b) Lietuvos prAmone. •
c) Lietuvos pirklyba. . x
d) Tuojajis bus reikalinga finansuotip- v 1

Lietuvos valdžia. •
Kas skolins Lietuvai piningus — tas bus 

Lietuvos szerininkas.
Lietuviai, mes bukime savo szalies szerininkais!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
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^TripdnaT ihanri/'supjiekti bol- 
szevikus kurie prisiartina prie 

Kur vienas isz bolsze-juju. - 
viku t

t

& PIKTA 
BOBA

*

“’Ne yra ka ilgai kalbėt 
du pa t rot i jo va galvas, 
tarp musu yra tik tas 
mas kad asz jau senei, o tamis- 
ta ka tik dabar.... Kaipo senas 
ligonis daduosiu da, jieszkojau 
kuracijos, vienok jokios vilties 
tame ne yra jokios, o jokios.

Valandėlė tylėjo.
Kas-gi ne važiuotu pas- 

ir kas-gi del jos ne- 
dadave ramiau po-

Gracijonas. Juk yra tokia

abu- 
vienok 
skirtu-

k ui jiaja ?
siustu ? —
nas
ypata, kokios visoje pasaulyje

Ka ponas

jokios vilties ne yra 
vyras 
f?

l t

SAULJt 
----------------—------------------—-• 
kokia kalbėjo tuos žodžius, pri 
sižiurejamas in pilnas ugnies 

szypsojdsi, ne vos

i? gal Cėsela utęjp jam

- ----------------------- - ----------- T~............

. Ka ant kokiu ten biznierių 
lauke, f

O darbszius vyrus per dantis 
trauke...

Juk ir biznieriai biedpi buvo, 
Kaip in czipn pribuvo,

Bet ir bile seiles už paezia 
rieyms,

Tiktai gera mergina sau pa
sirinkt.

Isz tos priežasties Illinojuja 
Apigardo vienoje, 

Yra apie 40 mergos,
O jau szirdelps visos senos,

PASAULIO PRADŽIA.
/ Jt 
f /
Y * Y* -

mais o dabar stumdamasis per 
mynes žmonių yrėsi; pirmyn

9 

bet ne buvo galima del jio, nes 
prie tos progos butu lengvai 
iszkvotes nuo jię slaptybe..,

Traukije tos dienos karve
dis atsiuntė kita užpraszima 
ponios Elzbietos at.siląąkymo 
vėl.’iii teatta, nes jeigti san th 
vėlina, gales sziandien but pet 
statinta Jio Mylostai karajui. 
Reikėjo Elzbietai gero apsvąj;? 
timo dalyko ąr galiiriris yra pri 
ėmimas to užpraszimo.

suprast negalėjo, 
idant pąnaszios 
rioretu priimti ir atmesti nuo 
savos isz geros valios savo.

-s- Reike važiuot — kalbėjo 
jis — reike stoti priesz karalių 
ir antru kartu savo gyvenimo 
bueziuot ranka karaiiszka o po 
|am sugryžus ant kajipo ar 
teip ar szoip.V. miela butu pasa
kot kad su Jio Mylesta Szvio- 
siansiu ponu tuYejosi Ihime kai 
boti. iNTe kiėkvibriąs-gi gali ta 
laime gyvenime tureli.

Elzbietai' tas ritsilankVmaš 
sziandien iii teatra perstatine- 
josi suvis kitaip, tylėjo — ant 

i galo po i w
gerai ant galo* t i ko ant to idant 
ir sziandien pasirodyt teatre, o 
ant karitoriu kureis eis kara
lius, but perstatyta Jio Myles- 
tai per dedi’ Eligiju.

Senis savo, role, kuria turėjo 
prie perstatymo savo brolunai- 
tes Jio Mylostai, atloszt, susini 
sze ant laiszko, pagadindamas 
priek tam net tris laiszkuš po- 
pieros ir net vos ant ketvirto| 
laiszko pasiseko jam atsakan- 
ezei paraszyt, ir isz to iszsimo- 
kint, idant žinot ka reike kal
bėt, ko pats niekados butu ne 
pataikęs teip atsakanezei sudėt 
žodžius, jeigu Elzbieta butu ne 
insakius jam. 
nusiduot in miestą, 
pirkt tinkamesni paredala i) 
apsivilkima, o kad vakar tarė
jo ne mažai ergelio su gavimu 
doružku, del 
rūpestingas 
priesz laika

Eligijtis rie

J

r»

Šerias

laimes kas ne 
atmesti

ti, iszmest ir palikt.1
Viskas tas likos apmislintu 

teip greitai ir gerai, jog kada 
valanda teatro prisiartino, Zig 
manto jau pasamditam name 
ant pirinejsko priemiesezio, du 
Vis ir spirias apžiūrinėjo.

Teatras velei buvo pilnas 
žmonių ir ponią Zigmantiene, 
ne mažesne nuo pi npu, pažadi
no akyvumii regėtojuose. Szo- 
kikes atsižėnklinejo tėi|fid-įi, 
bet panos Duparc toje dienoje 
ant perstatymo nesirado; paša 
kola, jog apsirgo. <

Kada pasibaigė perstatymas 
karvedis priejas prie Elzbietos 
padavė jei 
ant galerijos, 
lesta Augustas 1,1-rąs turėjo 
ejt in savo pakrijus. Ponia Zig> 
mantiene ne datyre mažiausio 
susijudinimo, koki pahhsZi lai
kai pažadintu pas kittjs ejoilra

atsižėnklinejo tėi$3-gi

paranke ir nuvedė 
per kur Jio My

sei, o kada Įlašiėbde 'ild toli ka
ralius apsiatibtaš savo dvarpo- 
neis ir vif’šžiriinka/s, piiikrii 
pasirodęs ir blizgantis inid'Į)a- 
puosziu deimantiniu, in ka me 

apsvarstimui dalyko go rėdytis Pažvelgė ant jio dra 
sei daugiau akyva ir pasistebo 
dama, negu bailinga ir iszsigan 
dusi, Augustas H-ras pąregejo 
<arvodi ir meilei linktelėjo in 
jih su galva. Ta dieriil liuvd 
<onczenti skausmą kojose, ku
rios pradėjo jam tint, o kas bu- 
V6 Į)rieži)ste Velešnes ligos; pa-

'I

ir vifšžirimkui’s, piijRrii

siramszeziojo ant lazdeles, o ir 
ant veido galima buvo pažirit, 
jog šlepe skausmu, szypsojosi’, 

. 1 . 1 i 1 f k ’ • i ‘ i i ■» * > * *

vis d a norėjo loszt 
aus jaunikio.

*jiį

akis josios, 
primidamas sau, senus laikus. 
Kas/jn? gal Cėsela atęjp jajp 
ant mišių ir jps uepergaleta 
rūstybe ir garsinimai.

— Isztikro ponei gali but do 
vanota tokia rūstybe ir rūstin

paskui šaVo btohinafte su-
ąįiausdąipaą sayo kardeli ran- 
Itoje —su dideliu skausmu szir 
dyje/ Buvo tik per kelis žings 

A . « A < - < •

ko j e
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Žmogus ir beždžiones.

ges pasielgimas su savo vyru, 
nes niekados negali dovanot 
prasikaltelui tokiam, kaipo vy-

niris tolio nuo karaliaus, o vie
nok prie rankos priėji negalė
jo, ir nepasiseko ;
rupesfjrigai savp 
kompknnonto pasakyti, 
kai’šztai geide!

jam teipo-gi 
lotiniszko 

ka J

ras ponios, tas kuris turi laimi 
matyt ponia! Tas suvis yra ne- 
suprantomu!! Ar vyras ponios 
ne buvo aklu? — paklausė kar 
ra liūs szy psod amas i s.

Elzbieta smutnei akis nulei
do.

— Jeigu kam nebūk prislė
gė isz savo loenos valios be pri
vertimo, privalo to prisiega ir 
tiesu laužyt — norint ir kaip ne 
buk iszrodytu toji ypata, kūrei 
prislėgė tarė Zigmantiene.

— Ach! ach! — pradėjo kai 
ralius pasiremdamas ant savo 
lazdeles, kuris matomai smo- 
kavo jo tame pasikalbėjimo -- 
prisiegos szirdiilgos retai kada 
lyg galui būna dalai kimštos, 

i graži po
vai d žios neturime.

Ne tiek jau man 
apie jio szirdi 
Vieszpatie, — paszauke Elzbie į 
ta — kaipo apie tai, idant guo- 
duotu dorybe! užtraukimas to-1

nes ant savo szirdies 
n i a,

e j na 
Szvies i au sės

Darvino pasėkėjai eme isz- ■ 
rodinėti, kad būtent žmogus pa 
einas mio beždžionių, 
tad tame dalyke tyrinėti žmo
nių ir beždžionių smagenis, 
Profękoriijs Kuqolpas Viręhov 
pagalios, Vj^a' gerai 
trifcg'turėjo pasakyti:' 
atkreipsime domu, jog bezdžio 
niu smagenai tąri visas svar
biausias žmogaus smagenu da
lis kad vaiku smagenai nedaug 
tesiskiria nuo jaunu beždžio
nių smagenu, tai aiszlfus daly
kas, kad beždžiones tobulini
masis slenka tuo keliu, 
yra visai prieszingas teisyk- 
liam žmogaus smagenu tobuli- 
nimuisi, kad beždžione, net kas 
link jos galvos, jai augant ir to 
bulinanties kaskart lieka 
žiau panąszi in žmogu. 
didžiausia beždžione turi vai
ki szkus smagenis, nors jos dan 
tis beveik, kaip jauezio. 
ku tad, kaip ant delno, kad per 
pirmyneiga ir tobulinimasi bez 
džiones žmogus niekad isz jos 
nepasidarys, bet atbulai —per 
ta tobulinimasi kila toji bedug 
ne, kuri yra tarp žmogaus ir 
beždžiones.” i •

Toliau, tarp žmogaus ir bež
džiones yra didelis atkirtumas 
nugaroknulyje, kuris žmogu 
stovint arba vaik.vežiojant pa-

s, o bezJžion-3 
vaik^zezioja, bot

Prąfęiorius rn u f .ių:> wk
ms Kūjo 

Jiagajiosi'

Imta

ansvars-
'"i* ** ♦* JeiguJau stojosi! nesirūpino bąi- 

sei: naujunckutelei kurdihani- 
nei britai ir kepure su plunks
nom papuoszta da ir 
karto grilejo tikti, 
biski ant savo 
naites, 
užpraszimo 
eme.
mas po nose užtikrintus dabar 
žodžius: ‘ ‘ Ilerodaš-Boba!!

Brome, kur stovėjo karietos, 
užgulinejo aplink mynios susi- 
kuopinusiu akyvu žmonių 
tik buvo gideri ir szviesi. 
kurie ne turėjo giliuko insi- 
spraust in paloviu norėjo no
rint Indintojeis būti, kaip sve- 
czei isz jio plauke, prisižiuri- 
nedarn in parėdai u s poniu ir 
jin veidus. Tarp akyvu ne atsi
tikimu, o t y ežiom i nsi spaudo ir 
Sawerinas Trzaska ir Gracijo
nas Borodziczius, Tie nuleisda- 
mi nuo akiu karietos ponios

Stovėjo teip; 
idant galėtu jiaja matyt gerai, 
o kad jie tuolaik ne hutu pate- 
mintais per jiaja. Priežastis to

ant kito 
Piko tiktai 

jiatogos brolu- 
kuri tokio maloningo 

karaliszko no pri- 
Aritrino-gi sau bambeda-

7 nak 
Tie,

n o re,j o

Muitele, žilus plaukus gaus, 
Ir biznierių niekad nesusilauks

ft ft ft

Nežinau, ar tai teisybe, 
Ar gal melagyste, 

Kur ten apie V i noną, 
In viena stuba bobos suejna. 
O kaip su piningais kuca pa 

sigauna, 
Visos alaus pareikalauna, 
Visokius budus naudoja, 

O pasigeria strapaliuoja.
glamonėjasi 
prie vyru 

Prisitaiko ir prie piningu 
Kiek randa, paynja, 

Ir da iszkolioja vaikina.
Senesnes mokina jaunamartes 
Kad vyram nesakytu teisybes.

Tai tosios teip ir daro, 
Szėlmystes kas diena varo, 

.Vyrai patys diszius mazgoja 
Stuba szluoja, .lovas kloja, 
Mat, susitraukus tuno ja, 

O vyras in

kas, kad beždžiones
kuris

ma-
Net

O kaip josios
y

y

J

Aisz-

Zigmantienes.
ktos nosžloves ant manės ir vi- t
so namo ne galimas yra ant do 
vanojimo, nes tas yra papikti
nimas ir del visuomenes!

— O! ponia esi baisi! labai 
baisi! ne mielaszirdinga! -juok 
damass su kokiu tai priverti
mu kalbėjo Augustas — 
niem reike daugeli atleist.

— Teip! pakol jauni, Szvies. 
W.! kas paeziuojesi tas persto

visas szalis bė
gioja.

Kas isz tokiu vyru,
Kad pavydi lazdų, 

Ir jeigu bobai vale duos, 
Tai ne trukus padejuos.

si d aro visai tiesu 
kad ir neva
nugarokanlis ne visas yra i?zsi 
tieses. Mat . beždžione vra ke
turkojis gyvu t •<.

Jeigu paimsim? žmogaus ko
jas ir rankas ir palygisime su 
beždžione® kojomis ir neva ran 
komis, tai atrasime toki skirtu 
ma, isz xu io ai®zkini rtmpty- 
sime, kad žmogus sutvertas sa
vo keliu, o beždžione savo ke
liu.

Pagalios Darvino pasėkėjai 
ypacz szia kuo reme žmogaus 
paėjima nuo beždžiones. Jeigu 
paimsime žmogaus kraujo (ge
riau to skystimo, kuris iszeina 
virszun kai kraujas sukempa) 
ir inleisime keletą kartu krali
ko kunan, o paskui iszleisiipe 
indan kraliko krauja ir jam su 
kepus ir pasidarius 
gelsvam

persergejimo buvo toji, jog Sa 
tverinas turėdamas
Ožiam hotelije pasamdęs ruime 
Ii, o kuris tik skyrėsi nuo paka 
jaus pono Zigmanto plona sie-

norint jau buvo rie jiiiihu mėtų 
vis da norėjo loszt role

I

lietos užėmė jih, 
•0( I osi gėrėjos i j i a ja; ‘ dtisa v o 
žiūrėdamas ant jos rodbš" lyg 
rrnilainsn uriv’A imiriu mnhi lrn_

jaus- 
PatogUniaS Elž 

nes aki į jio

tame pa

jau- « e ♦

Isz Springvalles mergina pri 
buvo,

O szelrne ant vyru smili buvo 
Mat ženytis užsinorėjo, 

Ir in viena vaikina insižiurejo, 
Cup, lup, sutartuves padare, 
Nupirko drapanas, alaus lio- 

da parvarė.
Mat vaikinelis doras buvo, ■ 
Tai ne in žabangas velnio no 

pakliuvo, 
Norint jlaug kasztu turėjo, 
Ba in 300 doleriu padėjo.

Ir ka tasai vaikinas padarys 
Ar dreses nesudraskys?

Ka galėjo, tai sudegino, 
Ir del kitu iždalino.

Saugokitės tokiu paneliu 
Apgavingu meklerku.

Jau atejna paskutine valan
da girtavimu, 

Turėsime prispaudė ir vargu 
Iszpustpilves susiplonis, 

Apie girtavima užmirsz suvis

na, del to viską girdėjo ka Zig
mantas su savo prietelium 
Dzieinba kalbėjo apie nutveri- 
ula Elzbietos ir koki ant to ap- 
mislino plana. f 
tverinąs gerai, kad važnyczio 
doružku buvo visi papirkti per 
Zigmanta ir jog toji karieta, 
kuri vesz ponia Zigmantiene 
turėjo nuveszt ant pirneisko 
priemiesezio ir kgd Zigmantas 
tiktai su Dziemba nutvert Elz
bieta tikėjosi, nieko daugiau 
neturėdami in pagelba.

(Tolinus Bus.)

gailėjosi savo jaiiriu metu, ku
rios priiriine • jam paveikslas 
patogios Elzbietos....
Jio Mylesta karalius prisiarti
no, o karvedis žemai klonioda- 
masis perstatė Elzbieta jairi 

EI i g i j u s pak la use Augustas

Po tam turėjo 
idant su-

Kada je but jaunu! . :
Karalius tiktai akis placziau 

atidarė ir skruostus pakele 
augsztai — dvarponai nusiste
bėja ir neužganėdinti tokii,: 
prieszingu del visu pamoksiu, 
turėjo viedus ne mąlszus 
redami vieni ant kitu, 
klausydami^ isz kiU’-gi jtpji

Zinojo-gi Sa-
>s

'o sziandien ir tai 
senas

turėjo užsteluot.
nor už viską t nėjo gausei iiž-

4 . 
v t y 

sulaužytu 
galikuomėnkiszku liežuviu, 

jei tarnaut ?
Elzbieta apkaito 

akis, kuriose aszaros blizgėjo 
irpradejo kalbėt atrasdama 
kas kart daugiau drąsos. .

— Szviesiauses Vieszpatie!

i rd e jaudaug
patiks jin 

tas teisybe — o ta-

cr

mok t. ir pakele

gal ir ne rastum, 
ant to sakai ?

— Ne žodžio — bet tamista 
sakai — tare Sawerinas — jog 

, o jokios?
paskutinis latras! Jeigu 

i ežia daug,
apie jio darbelius, 
nelaime....
da!....

— E! prioritas.prie-manesj 
— liūdnai nusijuokė Ginei jo
nas ir nukorę žemyn gaiva. — 
Teip o kas-gi man isz tos pri- 
oritatis ne turėjau giliuko lai
mingo niekados mano 
me!
butu valna ?

o man gal pa 
kuom turiu

gyveni-
Jeigu teip atsitiktu, kad 

bet man tuo jaus 
isz po noses jiaja iszplseztu pir 
miltinis' geresnis, 
sijiktu ir vėl tas,
but užganėdintu sziandien. Die 
vas su tuom ne pavydėtai! nie
kam, kaip tik matytau ir žino- 
tau, jog padarys jiaja laimin
ga ir jog galėtu džiaugtis savo 
vyru — dadave tikum balsu — 
o kaip-gi asz noretau žinoti ant 
jos maudaneziosios laimėje ir 
linksmybėje, idant džiaugtųsi 
gerove ant svieto. Tamista jo 
sios nepažinsi i gerai — kalbė
jo su auganeziu karszcziu szir- 
dyje — tamista matai taji,

♦ ft

Atsilankymas karvedžio, po
li racijono, Pribuvau praszyti Jusu kara- 

pasekmiu turėjo ir
Sawerino irtam 

apart kitu 
ta kad užmanymai užpuolimo 
ant paezios Zigmanto susilai
kė.

Dziemba, kuris bijojo piktu mergina.... reikalauju sulauži- 
pasekmiu danesze jam, kad ten 
daugelis žmonių buvo ant sar
gybos ir sergsti josios paisau- 
czei matomai ar ne prijautė 
apie pastanavinimus pono Zig
manto.

— Vagis kepure dega! 
szipe per s 
mantas — ria-gi asz

iszkos MyleStos apie protekei- 
je ir teisingyste — likausi per 
mano vyra apleista isz priežas 
ties insimylejimo jio in nedora

mo musu szliubo akto ir per- 
traukt riszi, kuris risza mane 
su tuom žmogum, sutersztu ir 
be szirdies.

su-
uspaustus dantis Zig šaudamas 

turiu pa
juk su 

matytis

— Kaip-gi tai be szirdies?— 
skubei paklausė karalius szpo- 

jis turi turėt gana 
didele szirdi, jeigu daugybe 
ypatų juom apdalina?

— Szviesiauses Vieszpatie 
ga

li but dalintu apart vienos 
szirdies vyro, kuris jau prisie- 
ge moterei, tai

jeigu
statyt ant savo szalies. 
Elzbieta mano turiva 
ir pasikalbėt norint ir tas daug pas mus ant kaimo viskas 
ergelio reikalautu. Tiiresiva su 
savim apsvarstinta plana!

Dasižinojo Dziemba teipogi 
spingsojanti grožybe, veidą, ir nuo važnyczios doružkos, kuri turi atiduot jei, kaipo ir ji jam 

atvažiavo pas hoteli, jog ponia 
Zigmantiene ir sziandien va
žiuos in teatra, ka nepasivelino 
praneszti Zigmantui.

Zigmantui tiktai 
stokavo ant atlikimo pianos no 
rejo papirkt doružkorius idant 
veždami ponia Zigmantiene in 

nuvesztu
Ten

. Žiu- 
rodos

i mo- 
czion Imtis, bijojo, 

idant Augustas II-ras neužsi- 
rustytu tokią*drąsą kalba. Vie
nok tas but galimu buvus, jei
gu kalba paejtu isz ko kito lu
pu: patogumas Elzbietos nepa- 
velino jam rustintis ant jos — 
buvo nepaprasti na i patogu
kad ir paežiam kąyalui pirmu 
kartu gyvenime triko matyt mo 
tere teip patoga.

Pabaigus savo kalba, pasi- 
kloniojo žemai karalius norėjo 
ejt, bet susilaikė pasznabždejo 
ka tokio in ausi savo marszal- 
kui, kuris priėjom su kąralisžku 
orisakymu prie karvedžio ap- 
reikszdainaš velinimus kara
liaus jog Jio Mylesta vėlina jin 
ja matyt savo dvare ir 
bankieto, kuris turėjo atsibut 
palociuje ryt diena, tai apsakė

tore galėjo nieko daugiau

♦

BĄįTRVVIENE.
T*. <

savo mieste
y

y

y

ant

arba ciefybeje

ta karahszka patogumu jos vi- 
žibaneziasso paveikslo, tas 

akis ir skaisezes lupeles ant ku 
riti matyt ir meilumas ir svar
bumas, asz buvau draugu jos 
jaunu dienu, žiurėjau, kaip au
go, kaip pražidejo toji puiki 
grožylMi spingsojenezia,

piningu

kuri

o jeigu,

virszilje 
(lygi Ai 

kaip ir žmogaus kraujui suke
pus) inleisime to skystimo in 
paprasta druska inde atmiežta 
žmogaus krauja, tai tasai krau 
jas pradės drumsties ir paga
lios dugne apsėda kaip ir koks

* I baltymas.
. kraliko kraujo skystimas daro;

skystimui

Tuo tarpu-gi toks

taip pat ir beždžionių kraujujo 
tik sziek tiek silpniau, o kitu 
gyvuliu kraujuje neko nepada
ro.

Jeigu vėl kralikan inleisima 
beždžiones kraujo, o paskui to
kio kraliko kraujo skystimp iu 
leisime beždžiones kraujan, pri 
leistam kokame nors inde, tai 
kraujas labai drumsis, o jei in- 

, tat

Jeigu turite senas maldąkny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 
greitai, . galesite nusipirkt. 
Siuuskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir patą yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

»Y .......

Viena mergina 
laimes neturėjo 
latrystes paslėpti 

negalėjo,
Tai iri kita apigarda nuplesz

Paskui apsistojo nežinau,

kairvedis Elzbietai.
O kad karalius, rodos lauk

damas atsakymo stovėjo, žiūre 
dairias1 ant josios—Elzbieta pri 
siartino prie jio.

— Dovanos Jusu Mylesta 
jog dekavoju už malone Jio.

Ba savo
leisiriie žmogaus kraujan 
drumsis nelabai.

Bet neVeikia ilgai sukti 
vos, kad insitikinus, kaip men
kas yrą szitas privadžojimas^ 
Juk butu labai neiszmintinga, 
jeigu del vieno kokio panaszu- 
mo tarp dvieju daigiu tuodu 
daigiu skaitytume tokiais pa
ežiais.

Niekas juk iszmintiągąs ne
pasakys, jog liepa paeina isz 
egles, nes tuodu medžiu 
szaknis turi žemeje, o 
virszuj žemes ore.

Antra vėl, jeigu beždžionių 
kraujas yra toksai-pat, kaip 
žmogaus tai kodėl žmogus taip 
nuo beždžiones škyriasi.
kraują. 1̂ pasakysime, Pėrii,,.y|fįa

H . 
iszaugydina’beždžiones toki 
kokiu yra žmogus.

1 Tokiu būdu, paliete krauja, 
Darvino pąsekejai dar 

[atstume žmogų nuo

(Toliaus Bus.)

kas drysta szirdi da
lint.da ir kitiem, tas ne tdri no 
mažiausios vertes, — atsake 
Elzbieta. — Mes esame žmonė
mis, kurie laikomės Jrucžei 
tiesu ir pridermiu savo prose
ni nu, kas to nęužlaiko, tas ne 
privalo vadintis jin pravarde 
ir kas ta brangenybė sutersze, 
kaipo ir dabar mano vyras, ne 

sąnariu tos

gal-

isz jos duszios plauke. Ach kas teatra ne nuvežtu o 
in narna, kur jis rasis, 
norėjo — kaip pasakojo —pasi privalo skaitytis 
kalbėt su jiaja, o tai kalbėda
mas velniszkai juokėsi, 
veikalai vienok ne atsibuna jo čzistos sanžines tame dalyke

tai do motore!! narsunas, o jau 
trumas, protas o szirdis....vis
kas! At! ka ten kalbėt!Užbai
gė staigai Gracijonas šzluostin

Asz jiaja myliu 
teip labai kaipo ir labai bijau 
josios.... Yra baisi!....,.

Nuėjo abudu toliau 
kalbėdami.
Sawerinas jau apie Zigmantą 
visko buvo dasižinojas, ko tik
tai norėjo dasižnot apie jin-gi 
Tas : ‘ ‘
pono Piehlkb dadavinejo , su
raminimo
užsidegusiai jauna Trieile, 
jauto — kaip pats pasakojo — 
kad žmogus 
griebt blogaus

. peš da biskuti
yigialbes ir turės
Apie pastanavinima
jog
visu ant visados nuo Zigmanto 
da Sawerinas ne dasižinojo, 
nes ir su senu Eligijum pasikal

*

damas akis.

ulyezia
Perbegesnis daug

žinutei ąpig ; (pasįijgųnu^ 

ja u ugi jip szivdžia i 
nes

tas turės
galo ir ink Ii m-

(T

dasi

>■

Tiki'
giminei. < / . i

:l į «: \ 2' * ’ H4 ’

’ 1 Z t Į

’Kakalius, kuris pats> rieture-

/i

o isz kur-gi jinbe piningo...
paimt? Nuejo-gi
pas žydus, pažiąstamus jau dėl tingri i|* hėpormeldžiama — ta- 
jio ,praszyti pagialboš, nri-gi' ir Yė — Jaunrini Yei|<e daugeli do
gą vo kleiolika apipjaustintu 
dukatu an,t baisaus cirografo.

'< Su auksu abudu nusidavė
pą^ yažnycziąs karietų, nes sun

Paskui apsistojo nežinau 
Tiktai tiek dažinojau:

RUPTURA UŽMUSZA1
7,000 KOZNA META.

‘ Septini tukstanezifth, žmonių lįeka 
kožna metą palaidoti
tifikatai parodo kad mirė nuo “Rup- Į 
turos”. Kodėl? Už tai kad.nelaimin
gieji apsileido save ir vien tik tėmy- 
dami ant ženklo (isztinimo) tuos ligos 
ir nepaisant ant pasekmes. Ka jus 
.darote? Ar teipgt apleidžiato save ar 
neszipjafe diržą ar kitokius prietai
sas. Ant pagalios diržas tai tik netin-

nog, ir negajima tikėtis daugiaus kaip 
tik mekaniszka parama. Spaudimas 
sulaiko krauja cirkulacija, tokiu budy 
atymdanTa ta pajėga nuo susilpnėjusiu 
raumenų kuri dąugiausie reikalauja— 
tai yra auklėjimo. Bet mokslas iszra- 
do būda ir kožnas nesziotojas diržio 
yra užpraszomas iszbandyti DYKAI 
paslaptąl savo name. PLAPAO būdas | 
yra beabejones mokslingiausias ir tik- j 
riąusias pąt-gy.daptis būdas del rup-i 
tUros, ka pasaule da žinojo. PLAPAO 
PAb kada nesziojamas drueziai* prie 
kimo, visai negali nuslenkti ai* iszsi- 
gauti isz vietos, tądąj negali trinti ar 
gnybti. Minksztas kaip aksomas — 
lengvai užsidėti — neperbrangus. Ne- 
sziotl laike dąrbp ar miegant. Nesi
randa joku springsu, juostu ar spit i s. 
Iszsimakyklte kaip uždaryti r.upturos 
atydarimą kaip gapita prisako idant 
rupturą negalėtą nuslinkti žemyn. 
Prisiuskite vąrda szedien in PLAPAO 
CO. Block, 3OG2, St, Louis, Mo. o gau
site PYKAI jszbandyma Plapao ir vi
sas infermaeijas. (adv)

Jog du vaikinus pasikvietė,11

Prisakymai Jųsu Mylestos ne 
yra galimu iszpiJdinti del ma
nes. Mano padėjime nepridera 
pasirodint publicznai, o nuliu- 
dusiu ^avo Veidu pagadintai! 
tiktai jums zobova,

Kruptelejo ir traukėsi adgal 
po tu žodžiu, Drąsus tas atsisa
kymas iszvere nusistebėjimą 
ir karaliuje ir ,/io marszalka ii) 

, ir/ visuose tuose 
kas galėjo girdėt tai—karalius 
vienok ir tuom neužsirustino

išZvere nusistebėjimą
užsįmisllno ir biski susiraukė.

Zigmantas, — Nėpridęr buU' feip rus- karvedije, 
tingit hepermeldŽiatna — ta-

ku puvo atmint kurid vežijfna 
užpirko sau T.“

Kad su jais pasikalbėti.
Vaikinai atėjo, 

Mergina viskefe šii buteliu 
padėjo, 

Ižgerti biis drąsiau, kalbėjo.
Ir daug smagiau. 

Vaikinai ne kvaili buvo. 
Ant viens kitp sužiuro, 

■ Ant kojų paszoko, 
Merginai cziupt už kalpoku

Pas vaitą nritelnpe, 
Ir bonklitri paęme.

Mat, prisipažino, jog sznap- 
sa užkerėjo,

i Bą labai ’ėyra gąuti norėjo. 
Vaitriš ppf&jo gerai nubausti, 
Bet'mergina pradėję praszyti, 

Vaitas susihiylejo,
1 'I . - • I' I ■ _

y

lajdojiuąo cer-

savo 
szakas

karnas paramas del gruvapezios sic-

vienok ir tuom 
linksmino jin tas, jog jin, no- JWF

kuna',’ (ŽrkbJel ps neniipeiii, ne
vyrąs ponios gali su- 

■ didi • ’ . J «

— Namon, bet niekados np
pas iriapel — paszauke Elzbie-

* , I.M / H '’1\* ’ ’ ■ ’ 1 « i 3 '

Ant senu balil ;SžViesiauses

vanot...,, 
gryszt. Irint jau buvo ne jaunas ir ken-

ezentis, o vienok da palaiko,uįž 
pavojinga žmogų, kuris gata
vas ari insihfiylet. Linktėrejo su 
galva ir labai meilum ir dėkin
gu niisiszypsojimu padavė jei

Vaitaspavojingą žmogų, kuris gatą-w“w

ta narsril.
i '

Viešpatie jeigu kąs ne czistą 
ranka siekė i h bląda, jriu tada 
kiįi sv'ėczei isz , jio ne valgiu.

džiii J\isu Raralisžko^ Mylestos 
•. r* I I 1A I 1 ' 1 ♦ I » ' 'yJ . iJ’-i. Ii 33 I i

El zblefit^ Ath 1 npy

IhelJk'ri, i.^zsikal-
- bihedarrii, jog užtąįt t'iirb^'fttįą-

kyli, vienok auksb1 gędumas už As^'ekmjįu to1 budo! Dėl to mel-

užpirko sau
rinojo-gi jie prjesz* ta užmany
mą niekiszka

iliaii jau ne isz torsze jin sanžines. Žigtnąhtriš
gala

Elzbietos
rūpinsis idant atsiskyrt su

gaut. -gi pasakodavo važnyczioiri^, f i .« •. . . . .... . . .
• 1 '* 1 • i i i * » 1 ■ ’

tvirtindamas jog tas jio pasiel
gimas ne dare nieko blogo “ii* 
ponia, kuria ves/ in teatro žino 
apie tai. Sena Eligiju pasta- 
navijo nuveszt, kur in užmies-

i

■■■■■■

Ii

t

toliau 
bezdžio*

• Du paliemonai ant dypo pa
lydėjo, 

Iszpirko t i kieta,
Ir nuveže in vieta kita, 

Kur gąl kokiu kvailiu užtiks, 
Prie josios prilips, 

Ir szeip teip bobelka pasiliks.

savo ranka da karta, ir, remda
masis ant lazdeles nuėjo to
linus. Paskui jin visas dvaras 
pradėjo traukt ir karvedis ne
trukus galėjo^ padavęs paran
ke ponei Zigmantienei nuves-

Paskui jin visas dvaras
* . i ’ i- £1' »

apie priitėtyėijė, idant' biitu ga
lirriįįs risžii; mušu szliubo per 
traukti. ‘ ‘ 1 ,

’Augustas litras; girdėdamas jus būdamas liridtritojrim Visos 
tokįus tvirtus žodžius Elzbie- veikpiės, tiktai ihvales sau 
tos, matydamas jios rūstybe su sprandu prilaužė pasiklonioji”

> I '1 • a L' ’ < ! ' U • i hutas risžis mušu szliubo

tokius tvirtus žodžius Elzbie-
I 1 ■ V į ' ' • i1, . . '

< v t , ■

nes. n
■į'

ti jiaja in karieta. Senas Eligi-

veikmes, tiktai ihvales sau
I

I j|Wii wjfflITw- ii!

#. <» / *
*

Tosips mergicos yra kvailios, 
I .Dįdplios puvips, f 
‘ / ' * M. : t

1 i H . ' i

ii
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A NATION’S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY 
Ert Iw —upthing
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Žinios Vietines
— utarninke pripuola die

na Szvento Kazimierio visiems 
siuneziame kanuogeriausius ve 
lininius.

— Seredo “Pelenu Diena,” 
diena hurioję,, užsibaigė visos 
linksmybes i^gzYęĮybu. L—_linksmybes l^g,Vęįybu. Žmo
nelei Ijnk^m^i pasiutiszkai 
po užsibaigimui kares, nek’ (ta-
bar laikas apmanstyti apie sa
vo gyvenimą ir atejti.

— Readingo kasyklos nedir 
bo subatoje, ir panedelije.. Le
high Valles nedirbo subatoje. 
Morea ir New Boston sustojo 
ant ilgesnio laiko.

— Neužilgio galėsime susi- 
neszti su savo įnylemais Lietu
voje.
ant siuntimo gromatu in 
tuva ir isz tenais in Amerika. 
Bus džiaugsmo nemažai 
bus galima raszyti pas tuosius, 

laike

Valdže daro stengimus 
Lie-

negirdejote

kada

Lietuva, ka- 
vioni 

va

PJTPJRtIRF-'
S* ' 1 ,’t, '1' ' I "irt
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nuo kuriu 
karos.

— Daugelis yra pasirengia 
važiuoti adgal in 
<la tik bus pavėlinta, —
tenais apsigyvens, o kiti 
žinos pažiūrėti sunaikintos te- 
vyszkos ir likusiu giminiu.

Draugyste Szv. Ludviko 
Pa

imti naujus sąnarius in savo 
draugsyte už pigu insiraszyma 
tik $1. Gali prisiraszyti turin
ti nuo ]8 lyg 40 m. senumo. Su- 
siriukirtias atsibuna Nedelioje 
po 15-tam kožno uumesio 1 vai. 
popiet mokslaineje

— At žinote, jog pas W. 
nupirkti pi- 
drapanas ne 

Rynkeviezius par

nutarė per tris menesius 
sąnarius in

(M. 14) 
pas

Gausite 
apsiredimu 

vvru ir vaiku.

Rynkcvicziu gali 
gian ir geresnes 
kaip kitur! 
duos jum gera siutą 5 dolerius 
pigiau ne kaip kitur, 
pas jin ir kitokiu 
reikalingu del
Pabandykite, o kitur no ejsite.
— Skvajera Miliauckas per 

kele savo ofisą szale Bekerevi- 
cziaus saliūno, po No. 308 \V. 
Centre St.

— Kasyklų 
Fentonas isz

Isz Lietuviszku kaimelu

iszleistas gražias 
nas.

4-ta d. Kovo Boczkauskiv 
svetainėj i vyks milžiniszkas 
Koncertas. Szv. Juozapo Baž 
nytinis Korns sudainos ha tik 

naujas dai-
Taip-gi bus solos, duetu, 

deklemaciju ir muzikaliszku 
veikalu. Pelnas vakaro skyria- 
mas Lietuvos nukentėjusioms 
suszelpimui. Nuoszirdžiai 
kvieeziame visu atsilankyit. \ 

Komitetas.
— Parsiduoda geri bažny

tinei vargonai konia kaip nau- 
Tinkami in namus 

del bažnytinio choro.
313 W. Maha- 

(t- f.)

• • 
JI. arba 

Atsi-
szaukite po No. 
noy Avė.,

— Jeigu jum pagenda elek- 
trikinis prosas arba kitoki elek 
trikiniai innagei, atneszkite 
ant pataisimo po No. 313 W. 
Mahanoy Avė. (t. f.)

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuojft 
$500. Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara piana, tai 
dar turi proga pirkti už maža 
preke. Atsiszaukito tuo jaus in 
“Saules” ofisą. tif.

innagei

tapo
nereikalingas 

vienbalsiai

Ll 

lĮJlf'.J 
»J»

SHENANDOAH, PA.
t Nedėlioję 10 vai. priesz 

piet mirė Vincas Macejauckas 
apie 50 m. sėmimo. Nebasz- 
ninkas sirgo tik tris dienas ant 
uždegimo plaucziu. Per kele
tą metu jisai laike “who)eg§.|e’
bizni po Nę. 218 W. Centre St. 
Paliko puczia, du sunu Joną ir 
Vinca ir viena duktere Valeri
ja, teip—gi sena 
voje.

motina Lietu- 
Laidotuves atsibus Kėt- 

vergo ryta su Szv. Misziom 9 
vai. ryto. x

Grand Rapids, Mich.— Ra
kandu dirbtuves da dirba ne

orus gana sziltas. Pa
rana didele kurioje

szlektai, 
rapije yra 
vieszpatuuje malszumas. Cžio- 
nais randasi daug jaunu vyru
ku, bet kožnas nulindęs, jog ne 
gali surasti sau gyvenimo 
drauges.

O’ r>

lazduodamas

PRANUSZIMAS KAS-LINK 
TAX’SU. .

■ ' ' _ ___ u
praneszimas

per žemiattš' pasirasžusius pa- 
vietavus K^inmisėrius, Schuyl 
kili Paviete irt* mokė to jus tak
su ir kitokiu locnininku pra-

• * " ’ .’k • w <a

pereziu minėtam pavietė kad 
apelacijos isz Tri-metinio 
segmentu padarytas del 19191 
meto bus iszklausomi per Kom

as-

misorius sėdanti' kaipo Board 
of Revision sude Pottsville tar 
po valandų 9:00 Vyte lyg 4 po 
piet del sekaneziu distriktu, 
kaipo tai:

Pottsville City and Mechanicsville, 
Middleport and Mount Carbon. Bor
oughs, and Foster, Norwegian, East 
Norwegian and Rahn Townships.. 
............ Monday, March 10th, 1919.

Ashland, Port Carbon, Port Clin
ton and Rngtown Boroughs and Del- 

Kline, Rush, Ryan jxnd Walker

_ __ . i. i., ft, 7 t <
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Dr. KOLEH
7 TJ r

i Privalote tureli Model Keystone Pecziu « 

y 
Guinans pirko 100 szitu kuknlniu pecziu Ir fabrikai 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus. • &

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

as
^ir

G38 Penn Ave. Pittsburgh, PfL
Dr. KOLER yra. viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mlo-

X klnosi Varszavoje, slu; 
dljavo beglje 26 m. in- 

^5 vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo-

Ktts dugniai pažlnsta. Gydo
j i Quinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas1 Guinam , <•
Mahanoy City,

Shenandoah.

V I

GUINANS’
w irt • v F* ' * i

Mt. Cannel,

<

ir. silpnybes vyru, spuogus, nležejlmut 
ligas tinimo.j iląvąirĮą^ ligas paelnfcn 
cltlaa nuo neezystųino kraU19f Atei- 
szaūkite ypatlszkai, per lalszkūs mkx
ctelaa nuo neesystųtną,kraujų.

negydau. Dr. Koler kalba LonklszkaJ 
Ir Rustszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryto Hg B
vakare. Nedellomls iki 2-v. popiet

ne-

sau
Jeigu kur randasi 

daug musu lietuviszku puteliu, 
tegul in czionais atvažiuoja o 
gaus fain vyruką. (Duodame 
rodą tiems vyrukams pribūti 
in Mahanoju 
o iszsi rinks 
res. — R.)

arba Szenadori 
kokiasau no-

Bouldor, Wis.— Žiema czion 
turėjome tik 35 

sniego ma-
or,labai lengva, 

laipsnius szalczio, sniego ma
žai turėjom ir tas jau tirpsta. 
Lietuviu mažai randasi, todėl 
ir sutikimia gyvenk.

Plymoutt, Pa.— Czionais ug
nis sunaikino visiszkai lenkisz- 
ka kataliku bažnyczia. Bledes 
padaryta ant deszimts tukstan- 
cziu doleriu. Prabaszczium to 
sios parapijos yra kun. Draje- 
ris.

ano, Kline, Kush, Ryan jxnu waiKcr 
Townships ......... f.................. v
.............Tuesday, March 11 th, 1919.

Landingville, Schuylkilh Haven, 
Tamaqua and Tower City Boroughs 
and East Brunswięk, West Bruns
wick, Mahanoy and West Mahanoy 
Townships ............................
...........Wednesday, March 1

Auburn, Cressona, Orwigsburg, I’ 
Pine Grove and Shenandoah Bor
oughs and Barry, Eldred, Hegins, 
Hubley, North Manheim and Mah- 
antongo Townships ..........................
...........Thursday, March 13th, 1919.

McAdoo, New Ringgold, Palo Al
to and Tremont Boroughs and 
Blythe, Union, North Union, East 
Union and Washington Townships. . 
.................. Friday,\ M<irch 14, 1919.

New Philadelphia, Minersville and į 
Saint Clair Borughs and New Cas_ j 
tie, Pine Grove, Reilly, Tremont and; 
West Penn Townships......................... I
................Monday, March 17th, 1919.

Gilberton, Gordon and Mahanoy 
City Boroughs and Cass, South Man
heim, Portei’ and Schuylkill Town
ships. . .Tuesday, March 18th, 1919.

Coaldal
Butler, Fi*ailey and Wayne Town
ships. Wednesday, March 19th, 1919.

Frackville and Girardville Bor
oughs .......................................

and

Borough

O 
^•9 1910.

and Branch,

! UNION
Inational'

BANK
MAHANOY,

1 vCITY
.'4 1.

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą prtdcdam 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. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomls 9 ryto lig 12 vai.

F. J. NOONAN, VIcc-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaslerius.

R. T. EDWARDS, Kaslcriaus Pagelblnlnkafl.

II. BALL, Prcz.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yta paimti j kariumenę Ir ke

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už vilo pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo au žvaigže yra di
džiausia garbi ir paguodonS, kadangi nevisi j) gali nešioti. Tie žiedai yra labai graliai 
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai Žiedas turitų raątia pas kožną vieną mylint] laisvę ir kurio gimi
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj žiedą, atsiųskite savo
L
prisiusime tą garbžs vertą žiedą.

nž yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir pa

piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pliaupkite, o mes Jums

■> Prekes Šių žiedų yra sekančios:

Sterling..................... -.........1pl.7r>

1OK Auksinis.............1.10.50

A

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu KojiĮ

Prakaitavimas Žmo
gaus kojų, tai yra di- 
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne

gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai iirastes gy 
duolčs išgydis prakaitavimą arba ilapu- 
mą Jūsų kojų J labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiikns lietuviikas 
laiikas su paaiikinimu. Preke SI* 
su prisiuotimu. Piningus siųskite adresu:

URBUI REMEDY CO,,
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.

i 4 skanius kvapo kaip ir kenkentis žmo- 
Į
l

180 K. WELLS St,

inspektorius 
czionaitinio dis

trikto savo metiniam raparte 
parodo, buk kasyklosia dirba 
3789 žmonis o ant virszaus 
1887; užmuszta 17 darbininku 
kurie paliko 12 naszles su 19 
sierat ūkais.

— Ugnis sunaikino sena le- 
daunia Kajreio kurioje buvo 
sukrauta keliolika 
rogių.

— Panedeli 
vilios sūdąs, 
daugiausia
Szenadoris 26,

Du Bois, Pa.— 
gerai, uždarbiai g 
gerai laikosi ir keliems bolsze- 
vikeliams 
vedžiotis

Darbai eina 
jeri, Lietuviai

9 gali 
kaip prie- 

jeigu kiaule ture- 
1 >

vežimu ir

atsidarė Potts- 
Pottsville turi 

pro v u, ba net 35, 
Mahanojus 14, 

Minersville 19 ir t. t.
— Nedėlios vakara 2-ta d. 

Kovo Bažnytinis Choras turėjo 
i įkurtuves savo naujuose kam 
baruose 
noy St.
sidejo isz dainų, eilių, ir pra- 

Po puikiai sureng
tai vakarieniai, nariai pasi
linksminę visi iszsiskirste in sa 

Tnkurtiivese d a Iv-

kalbeliu.

po No. 509 W. Maha- 
Programas vakaro su 

eilių,

nariai

v o namus.
vavo vien choro nariai.

ve-

Szv. Juozapo lietuviu parapi
jos Mahanoy City Pa. Su
sirinkime Vasario 20-ta d 
1919 m. Boczkausku sa

lėje padaryti szie 
nutarimai.

T. Kaip kuriu Asmenų steng
damasis i vest i $3.00 mokesti už 
sėdynės bažnyczioje kaipo ne- 
praktiszkas ir

susirinkimo 
atmestas.

Szv. Juozapo parapijos 
nariams metine mokestis pasi
lieka toji pati kaip ir praėju
siais metais, isz kurios bus ap
mokami visi begamiejai para
pijos reikalai.

(A) Atsitikus kokiems
paprastiems reikalams parapi
jos susirinkimas nutars ir mo
kesti pagal reikalą.

III. Metine mokestis bus už
simokama Szv. Juozapo para
pijos klebonijos ofise.

Kaip ir pereitais mėtais pas 
k irtomis dienomis, valandomis 
ir apie ka bus praneszta 
liau.

IV. Iszreiksztas neužsidave- 
dinimas isz kaip kuriu asmenų 
vadinanezius save parapijo- 
nais bet nenorinezius prisitai
kinti prie viskupijos surėdymu 
ir tokiu budu tik trukdanezius 
visa parapijos veikimą, (t. f.)

Szv. Juozapo parapijos 
Jos. Anceravage Prezid. 
Jonas Zarnauckas Sek.

jau

Lu-
kad Baltruviene ne sy-

...........Thursday, March 20th, 1919.

Visi tie kurie jaueziasi nu
skriaustais ‘per assessments ‘ 
arba uždėta verte ant ju pra- 
pereziu ar turtu gales atlanky
ti suda ir perstatyti savo skun
da, ■ .
ir valanduose paskirtu del kiek 
vieno distrikto nes pagal tiesas 
ir pro va negalima po tam nu
mažinti taksus apriez jeigu su
degtu arba dingtų praperto.

E. C. BROBST,
WM. S., LEIB,
thos. j. McDonald, 

Commissioners.
Attest: THOMAS JACK EVANS, 

Commissioners’ Clerk.
Commissioners’ Office, Pottsville, 

Pa., February 14th, 1919.

virsz-mjnetuose dienuose

£17-27

BALIUS! BALIUS!

Naujas Lietuviszkas Graborius
iKazis Rėklaitis |

516 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. <

A. O. NOVAKAUSKAi 
:: Advokatas ’ :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

PROGRAMAS
Koncerto Tauto? Fopdo Naudai
4 Kovo 1919, BoczhauyKu yaleje A\abapoy City, Pa.

2 
O
•5

4

nesiduoda už nosių 
kad nebagai 

trukti isz piktumo, 
žodis sako: “ 
tu ragus, tai visus iszbadytu.
Jau jeigu tos kalno moteriukes 
ne paliaus su ruskiais ulevot, 
ir daryt Lietuviams geda, tai 
kaip girdėt tai rimti žmbnes 
turės kokia nors tvarka užvest 
nes jau perejo rubežiu.
nei gėdos ne turi nei Dievo ne
bijo ir svetimtaueziai pamate 
su ruskais bolszevikais sėbrau
jant net pecziais trauko, 
k aut,
vuostu, nes tada bus ne gražu.

Dar vieno dalyko czionaiti- 
niams lietuviams reikia, o tai, 
kaip greit galima praszalinti 
isz nekuriu organizacijų bepro ™* •’ 1 Tamaqua, Pa.. , Visas pelnas

4 « • • 1 **•*<*• U - ♦

Lietuviu TautineAmerikos
Sandara rengia*7 dideli balių
4-ta d. Kovoį Liberty salėj,Liberty salėj

•% ■ '• - - -

nestiszkus nepraustburnius, 
toki tai dauginus blogo ir vi
siems padaro godos negu gero, 
nors tokiu tik pora yra, bet ir 
tie padaro daug blogo rhaiszy- 
damies terp visu.

“viena apsiterszus 
apterszift visa pulką.’'

pa-

Priežodis

14 K Auksinis......... ...„13.50
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar tritn žvaigžduUm. 
prekė 3SCą už kožną.

• Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Dep. 60 CHICAGOj ILL.

į|T
■ r jž.

1

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

biznije 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 szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI—
L, Ečkert, yice-Pres.

savo

f

D. M. Graham, Pres. L, Ečkert, yice-Pres. P. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Dan i sew i cz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

W. TRASKAUSKAS
t-GRABORIUS-<

*^2^ 2.*.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kimus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlgtnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pash Jlmo
Ir t.t Krausto dalgtus ir Lt.
520 W. Centre SU

2$-^
A I* £

.i*.,

j

Mahanoy City. Fa-

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
>

s
! 801 L PINE ST.,

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgių. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet.
Nedelioje 6 iki 7 vakare. 1 

1624 S. 4 St. Philadelphia j 
•> «n> ■» * «a * * * * op a, a, aM>

AGENTU: Jauni 
vaikinai, kurie tu

ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo
‘ -------------------------------------------------------------------

l Uk

Reikalaujame —“l

$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per ifubaa 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit 
laišku: URSUS REMEDY CO..
1W M. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

skyriamas iszgavimui laisves 
Prasidės 7-ta vai. 

ir trauksis iki 12-tai nakezia. 
Pirmos klasos orkestrą. įžanga 
vyrams 50c. moterims 25c. Nuo 
szirdžiai kvieczia visu atsilan
kyti. ( (to 18)

Komitetas

Lietuvai.
I

T

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

V. OB1ECUNAS ir KOMPANIJA
12tb. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.

I Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Penney 1 vanios. Už su
taupytus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo do.viemasciiu 
ir kitokiu dokumentu reikalii ga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi i 
Karoliaus Varasziaus va'

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. 
Raszykite pas:

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

sako: — 
avis, 
Temykit, geriaus tokius 
siunsti in Florida driežu muszt 
(Kirsnos tylto sargas.)

— Nnszlys apie 40 metu, 
turintis 5 paaugusius vaikus, 
vienas dirba. Pajieszkau nąsz 
les arba merginos nuo 35 lyg 
40 metu, del apsivedimo arba 
tarnystos.
t i ant szito adreso:

A. Rasimas,
R. D. No 2.
Du Bois, Pa.„ y 1

Meldžiu susižinb-

V į

ANT PARDAVIMO.

Puikei ir gerai intaisyta bu- 
czerne ir groseriu sztoras. Ge
ram mieste ir geroj vietoj Lie-

r>

$150,000 ir vnr<oja szeme laike apie milijonu, dolieriu 
b. .—1__ L‘__

gus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus

padirbimo <loviemow»iu 

ik) vadoviste gerai žinomo 
Jdiazko Notarijuszo.

tuviais visur apgyventa. Biz
nis labai gerai einafei, bet locni- 
ninkas išz priežasties nesvei
katos nenorėdamas, priverstas 
bizni parduoti, todėl yra tai ge 
ra proga ingyti gera bizni už 
neperbrangia preke. Apie dau- 
giaus atsiszaukito in

“Saules” ofisą x 
Mahanoy City, Pa.

Lietuviu Szv. Juozapo 
•Parapijos.

Laikytame Specialiszkame šu- 
5 d. Februariaus, 

vienbalsei iszrinkti 6 vyrai ku
rie kiekviena nedeldieni prado 
dant nuo antros d. Kovo men. 
1919 bus Bažnyczioje ir paro
dys prti;af i jonams Ju sėdynės 
pagal tikietė numara. Sekanti 
vyrai buvo išrinkti

X

Insitaisykit ’Gerą Muziką!Svz. Juozapo Baž. Choras , 
f f 

y >

— Vilhelma, Blanche ir 
, Simonas Norkevicziai.

E. Litvaicziute 
J. Toszaitis

A. Petruszoniuto 
M. Budrevicziuto

Vyru choras 
(i u

— duetas, — pp. E. Bendinckiute 
ir A. Auszriuto.

Glow— Worm, — duetas, J. Pasėrpskis ir P. Karaszauskas 
Grande Valse de Concert, W. Norkevicziute
Havaiian Dreams, duetas, M. Budrevicziute ir

T. Toszaitis 
A. Aglinskiute

Himnas in Svz. Kazimiera 
Asz jojau per girele 
Karveleli mėlynasis
“Trio” •— pianas ir smuiką

“Neverk” deki.
Kur bakūže samanota 
Ankszcziu Szilelis — deki.

.5
,6

I t8iĮ( ThfliBpHe No Marts I ja nd, 
fJ • /J •'!, 

10ir’Ryte k
Skambanczios stygos

1,9,, In Ttsv^y^ ,, 
nę- ipff

ii

12
13
14

15
16

17
18
19
20

Box 229

(to 19)
i

— solo —

Istorines Knygos

No. 1 — Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo, -

Tėvynės meile deki. 
“Lietuva” Trio

/

Z. Rutkauskiute, J, Paserpskis ir

Plaukia sau Laivelis,
Vienas Žodis
Szopeno Giedulingas Marszas
Tautos Himnas

h1 fff

P. Karaszauskas 
Merginu Choras 
Miszrus Choras 

u n

Choras

coliu dydumo. - Preke 50c.
No. 2 Kunigo Paslaptis., 

In Metiką; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai;
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6 x 9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25o. 
I^Pjrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

w. B. BOCZKOWSKI - CO. 
MAHANOl CITY. PA.

•u r s trinkime

/JK
■

i’
k t J
idhiV. Hi H HI

Kupcziaua vyrai buvo įslinkti 1 Jonas 
Parulis, 2. Juozas Aleksynas, 
3. Mateuszas Wainorius, 4. An
tanas Sudžius, 5/Pranas Dzio- 
gys, 6. Stanislovas Bareika.

(to 18)
* Wm. Kritczina Prez. 

Fr. Klimauckas Sek.

b

X

■W M r1

penkiais naujausiais lictuviŠkis rekordais tiktai už

V

K o

Turi raišką iv) 
colinių rckJiqdys.Ufr er> Rn

su prisiunlimu. Šita gro
jama mašina arba grafa- 
fonas parodyta ant pa
veikslėlio yra 1 ‘pigtliusi 

• I

ų jjali ingyti tokių instrumentų, kurie 
iksnne grojama mašiną grafatoną su

$36.75
prek^jptyCohunhi jos..
coliroų rckrj|dųs. A tį. r8™oi

Naujausi Lidtbffidški Rekordai
Įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas.
1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemune 

lis teka.
2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.

dainininkai ir Ko liūdit

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
Šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrumentų gali ingyti tokių instrumentų, ki 

groja visokius dalykus ir dainuoju visokias dainas, štai mes suteiksime grojamą mašiną grafafoną

&4U'hlų. .1 i^tYiifĮTon I ų.
/W WWk*12

3. Sveiki broliai dainininkai ir
sveteliai. ’

4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už šilingčlį ir šių Nakcialy (Dzūkiško).
\lnmA nnl cnlrnnAlin nnlrn^n*




