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Isz Amerikos

Ameriko- 
neteko

Amerikas uždaria duris del vi
su atejviu.

Buffalo, N. Y. — “ 
niszki gyventojai jau 
kantrybes su europiszknis agi-
tatoreis ir visokeis paszleme- 
kais kurie pribuvo in czionais 
kelti vi sek i us' ergelius, 
greitai neapsimalszys, tai val- 
dže bus priversta uždaryti du
ris del visu europiszku ateiviu. 
Teip kalbėjo Herbertas Hoove- 
ris ant susirinkimo Lenku czio
nais.

Geriauses būdas isztrėmimo 
tokiil agitatorių, kurie czionais 
pradėjo 
vius, 
legrafinio stulpo.
Daug nesveiku vaiku Amerikc. 

AVasIiington, D. C.
bjura.‘ 
apie

Jeigu

zaudyt musu karei 
pakart ant pirmutinio te

Vaiku 
pranesza kad Suv. Valst 

tris ketvirta dalis 
mokyklos amžiaus 
desneis ar mažesneis 
mais sveikatoje.

Pagal tojo b juro 
milijonu vaiku 

? 200 tukstan- 
vaiku yra silpno proto, 

turi 
silpnumą; milijonus turi 
nas akis, puspenkto 
keneze nuo menko maisto, pen
ki milijonai turi visokius kito
kius trukumus sveikatoje.

szios statistikos Dr. 
Woods raginauidifnt •trfwr-vrtT® 
ku sveikatos butu peržiuretos 
nors karta ant metu.

ar

vaiku 
yra su dy- 

truku-

surinktu
žinių, tai isz 22 
mokyklosia apie 
ežiu

Apie 250,000 szirdies 
silp- 

mi Ii jono

Delei

Bohzevikai pakurstineja strai- 
kierius auu zukelimo 

revoliucijos.
Pittsburgh. — Kada bolsze- 

vikiszki agitatoriai 
buk vaiskas
West Virginia

daginio 
apleistiketina

anglekasiai 
Blair, Milbunf&r Ramage dis- 
trikiuosią, užsispyrė straikuot 
tolinus ir ne eJ t i in darba ant 
paliepimo* feavd virszininku. 
Tosia vietosią yra tikras bol- •f
szevikiszkas lizdas, kurie pla
tina savo anarkizmn ir bunta- 
voja darbininkus idant ne ejtu 

Konia visi anglekasiai 
persiėmė bolszevikizinu.

Vienas locnininkas kasyklų* • * pasakė, jog straikieriai turi 
apie 5,000 geriausio sztamo ka 
rabinu ir ketina sukelti sumi- 
szima kada tik vaiskas apleis 
taisės aplinkines.

dirbti.

111 Amerikonu pargabenta isz 
Arkangelsko ant palaido

jimo czionais.
York. — Se red oje at- 

Lake Daraga”
amerikoniszkais žuvu- 

seis kareiviais ant Arkangels
ko fninto, 
rusiszki virszininkai 
ir valdžios

New 
plauko laivas’ 
su 111

I t
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GROMATOS ISZ LIETUVOS.
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Auksinis jubilejus nuo 
atydarimo Suezo kanalo.

nnla iszkase.
/ Ktedivė oF ’l:

COUNWERPINANP LESSE.PS/
Ate M 'ni^Įi m il«*a • «r«AMr mm.Mm>» wm*i»» n<te*>

«*W7ALte t .-irt~Aiinr,ii..~w Mito i M itt wit i. t rh > - ~ 11H l - i
"“teMAkte-į—- rrtTtt't' tt-1.7r- -riĮ]ų,>irl l hlu įitjii i^witllMrtTt^rrrrTT-ir^'firtTr

Nedėliojo suėjo 50 metu nuo 
kada likos atidarytas Suezo ka 
nalas terp Raudonųjų ir Medi- 
teraniszku mariu, 
parodo .kediva i

, The Suez Canal from port said

Paveikslas 
arba karalių 

Egipto ir inžinierių grofa Fer
dinandą de Lesseps kuris'ka- 

Tasai kanalas 
ite uufc vAdrtunpi- 

na kelione 4,000 myliu isz Ang
lijos in Egiptą.

Hamtramck

3: 
likos

Detroit

19—to regi- 
suorgani-........

Mieli, ir
Kūnai

Franas Savickis, Racine Wis 
A. Pilarski, Detroit Mich 
Jonas Savada, 

Mieli.
J. Zajaczkowski 

Mich.
Visi paėjo isz 

mento, kuris
zuotas Camp Custer 
iszsiusti in Siberija. 
palaidoti ant kariszkn kapiniu 
Cypress Hills Cemetary Brook
lyn, N, Y. o tuju gimine 
pareikalavo kimus žuvusiu, li
kos nusiunsti in prigulinezesnusiunsti in 
vietas.

Raudonieje paėmė Omską. — 
Judenniczus paėmė in ne- 
laisvia 12,000 bolszeviku.
Helsingfors.— Miestas Oms

kas likos paymtas per raudo-
Kolczako pulkai isz- 

siskirsto in szalis.
Denikinas paliepė apleisti Ki
jevą.

Generolas Judeniczus paėmė 
iii nelaisvia 12,000 , bolszeviku 
visus vadus iszszaude. Suvir
szum 6,000 bolszeviku likos už- 
muszta tosia musziuosia.

vaikus idant padaryt isz 
juju bolszevikus.

Vladyvostok, — Daejo žinia 
isz Moskvos, buk bolszeviku so 
vintas pradeda priverstinai mo 
kyti savo mokslus bolszevizmo. 
Dabar pradėjo priverstinai at
imti vaikus nuo tėvu, kuriuo 
pristato in valdiszkas priglau-

nuosius.
Generolas

s

_____

kurie

Lietuvei su Lenkais atėjo prie 
supratimo.

Anglijos,

tai sutaikino Lietu-

las arba kazarmes.
Tonais bolszevikai mokina

juos savo netikusiu mokslu ir

32 METAS
i~ -■ r - ~ ~ ~ '•< ■■ ~ —~ĮL

SUVIENYTU

*

AMERIKOS
VALSTIJŲ PREZIDENTO 

PROKLEMACIJA.

Dekavones Diena.
Ir ypl atėjo metu laikas, kuo

met Suvienytu Valstijų gyven
tojai nuo senovės yra inprate 
susivienyti, dėkojant Visoga- 
lingiausiam Dievui už palaimi
nimus, kuriuos jis suteikė mu
su szaliai laike praėjusiu dvy
likos menesiu. Priesz metus mu 
su žmones nuoszirdžiai teik© 
garbe ir dekone, kad su dievisz 
ka pagelba ir teisybe laimėjo 
karėje ir užėjo ramybe ant tau
tu, kurios taip narsiai kovojo, 
kad apginti žmonijos laisve ir 
teisybe.. Dabar, kuomet sunku 
sis darbas yra užbaigtas, ir pa
sisekimo vaisiai musu rankose,
i:is darbas yra užbaigtas, ir pa-

J 
mes sn kritikėj imu laukiame 
augsztant eros, kuomet tautos 

atmokėtas

ms*1
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Sanarei kongreso, 
, kunigai 

virszininkai su ka
reiviais, priėmė žuvusius nar- 
sunus prugulinezei kurios pa- 

Terp Ameri
konu kurie paaukavo savo gy- 
vastes tolimoje Rosijoi randasi 
sekanti:

O. S. Petaszka, Wyandotte, 
Mich.

Juozas Milauckas, Fountain, 
Mich. . .

F. Pasovas, Mosinee, Wis.

Kaunas.— Lietuviszka dele- 
gaeije pranesza, jog
Pranei jos ir Ameriko dolega- 

Kaune,
vius prie taikos ir noringai isz
siuns savo delegatus ant taikos 
konferencijos kurioje teip-gi 
dalybaiifį lenkiszki delegatai 
tyksle užbaigimo klausymo kas 
kiszasi Lietuvos ir Lenkijos.

Awalowas Bermondas 
kląusc per telegrafa ar
vei mano dalybftut taikos kon- 
ferenejoj, bet lietuvei atsake, 
jog laiko Bermonda už vagi ir 
žadintojų.

Vokiecziai

J

uz-
Lietu-

laidos czionais.

atsake

du vis siunezia 
Bermondui pagialba, 
reivius bet ir ainunicije. Konia 
kožna diena pribuna po 400 ii* 
daugiau vokiecziu. Panedelijc 
atplauko iii inlunkia Koponha 
gos keli angliszki laivai.
tiejei laivą! iszplauks ant Bal- 
tiko mariu. ’

ne tik ka

Visi

V. Kukla, Kawhalin, Mich.
J. Patulski, Detroit, Mieli.
And. Burdik, S. Mountain 

Island, Mich.
Tg. Kvasniewski, Pittsburg, 

Pa.
Ant. Soczkoski, Detroit Mich
Fili pas Sokol, Pittsburg, Pa.
And. Kulwicki, Milwaukee 

Wis.
Wai. Ciese
J no. Tawlak, Detroit, M ich.

Iski, Detroit Mich.

Lietuvei nedalibaus taikos 
konferencijoi.

Kazimieras Senkus, Detroit, 
Mich., 
szvogerio
isz Suvalkų guber., Mariampo- 
les pav., Szuncku gm., Mcszku- 
cziu kaimo:

“Sveikinu tave szvogereli su 
tavo prisiega ir duodame žinot 
jog gromata aplaikem 
esame tau labai dėkingi, 
me nesudeginti, 
tarp turime ir g}
žodžiu sakant gyvenam Lietu
voj gerai. Teta mirė metai lai 
ko o brolis Jonas pasiliko nore- 
gįu-
ginu raszyti, pasiliekam sveiki 
ir laukėm nuo jusu promatos.”

Helsinfors. — Taikos konfe- 
rencije terp Estonu, Livonu ir 
bolszeviku prasidėjo subatoje. 
Lietuvei nedalibaus toje konfe
rencijoj.

Miestas Iszam, 80 miliu
Petropavlovsko likos paymtas 
per bolszevikus.

nuo

aplaike gromata
Jono Sinkevicziaus

nuo

už k a 
Esa- 

duonos tuom 
yvuleliu, vienu

Raugiau neturiu ka dau-

Jr ozas Kazakeviczius , Ma- 
hanoy City, Pa., aplaike groma 

V. Kazakevi- 
., M<i- 

riampoles apskryczio, Padavio 
valscz. Dauksziu kaimo:

i <

nam tave su tavo 
mažaises dukreles, kaip

ta nuo tėvo 
cziaus isz Suvalkų gub.

Mielas Sūneli.—
pnsiega 

girdė
jom tai jau apsivedei isz ko esą 
me nudžiugta ir kad 
metu gal nemalonu bus girdėti 
kad ne rasi i

po tiek
« — i’

pasveikinimu^ ne 
nuo mus visu kaip tai kitados, 
nes tavo jaunausias brolelis Pi- 
juselis keturi metai kaip mirė. 
Dėkui Dievui da gyvename 
tuoj paezioj šlubelei kokioj 
mus palikai, nes likos nošude- 
ginta, nors daug pavoju turėjo
me, ba nekarta buvome iszva
ryti, o kartais patys isz baimes 
ir kulku užyma tunjjome 
leisti savo namelius ir pragyve 
nopię girriosia, svetimosia 
krasztuosia arba ant lauko lai-
nopię

ap-

ISZ ROSiJOS
Pa-

ket už puskarti rugiu po 100 r. 
Da bado nekentėjom, duoneles 
turime. Prūsams reikėjo duo
ti nuo kežuos karves po 5 sva
rus sviesto ant menesio,
szialpos isz niekur.jokios negib- 
vom, badai mieste Kaune gau
davo, bet ant kaimu nieko. Di
džiausia beda su drapanoms, 
nes už skepetaite reikė niokoti 
po 15 r., czeverikus 100 r., pirk 
ti nėr už ka, nes vos užsidirbam 
ant maisto, piningu nėra. Die- 
diene Slavancziu įniro, 
musziu likos nuszauta, 
le sudrasko vokiecziai. 
žinia ar Vincukas

laike 
o stube 

Duok 
yra gyvas.

Su tais žodžeis likit sveiki, ju
sli tevelei ir seseles, Kazakevi; 
ežiai.

ko lietaus ir szalcziu nors ir pu
se turto praradom be bėgdami 
pamotėm, iszdaužem ir iszvoge 
bet in gylama Rosijos nebe 
gom. Ant giliuko karvute už
laikėm, o jeigu būtumėm ir to
sios notekia tai sunku butu ki
ta pirkti, nes reiketu mokėti po 
1,000 rubliu. Mes patys ir ke
turios mergaites dirbam, tai 
ant pragyvenimo j^sidgyorn,,. 
bet jeigu piningai? ; ” • > • 1 * a i *bet reikctu

Mot. Kazickas, Chicago I Bolszevikai atima nuo tėvu maistu pirkti, tai reiketu mo-

Bolszevikai paėmė Januburga, 
bet neteko Lietuviszka Braš

kinai duos 30,000 
vaisko Judenicziui.

Bolszevikai 
68 mylės

ta. —

kar is

Helsingfors. — 
paėmė Januburga, 
nuo Petrogrado, bet po Lietu
viszka Brasta likos sumuszti 
po asztuoniu dienu musziaus.

Ant baltikiszko taikos kon
ferencijos kuri atsibuna Dar- 
pate, atėjo telegramas,
danesza, buk Finai nutarė duo
ti 30,000 vaisko Judenicziui in 
pagialba ant užėmimo 
grado.
Kaip rodos konferenciją balti
kiniu provincijų negales pada
ryti jokios sutaikos su bolsze- 
vikais ir viskas ejs ant niek.

Petro-

-------------------------------------------------------------

Vincas Juodeszka isz Maha
noy City, aplaike gromata nuo 
brolio, Juozo Juodeszko isz Su
valkų gub., Mariampoles pav. 
Skardupiu kaimo: •

Raszyta 19 d. Spalio 1919 m. 
Asz Juozas Juodeszka dekavo- 
ju kad prisiuntet laiszka. Per- 
kentejome didelius vargus ir 
didės kares baisybes kad ir nio 
ko netekom, aeziu Dievui hilej Rygos, 
gyvi likom. 1915 mete per Ve
lykas, viskas buvo isz mus at- 

Kluona ir tvartus su- 
nesze in kapus o po Velykų ir > 
mus iszvare, kiek 
tiek ir turėjom, per 5 menesius 
negalėjom sugryžt, o kadA su- 
gryžom radom tik stuba su
draskyta ir laukus apžėlusius 
tik sunku ka pradėt. Mielas 
broli Slinku apraszyt\ ir apsa
kyti musu vargus, 
su szluota iszszlave. 
nas radom duobėj užkastas, su
puvusias, 
amerikos buna sudraskytos. 
'Laimingi jus mielas broli kad 
nematėt tu baisenybių kokios szu ir kaip duodasi suprast, tai 
mes nukentom. 
kokius sziltus marszkinius 
letumet mitu prisiųsti.
mus labai brangti, bet visai ne
yra o kasdieninei marszkinei 
kasztuoja • 
turiu ka daugiau raszyt: Kaip 
desite adresa tai Kalvarijos ne- 

| minėkite tik Mariampole.

Latvei iszgujo bolszevikus isz 
apielinkes Rygos.

Ryga. — Latvei smarkei už
klupo ant bolszeviku ir permai 
ne visa frontą ant kaires puses 
upes Dvinos, 
szevikus isz

iszguidami bol- 
visos aplinkines

imta.

paneszem

viską kaip
Drapa-

Daug gromatu isz

Jeigu turite 
ga- 
Pas

Latvei su pagialba talkinin
ku artilerijos ir flotos užklupo 
ant vokiecziu ant upes Ass, ku
rie pabėgo palikdami Belais
vius ir daug kariszko materijo- 
lo. Latvei priėjo prie Rigos- — 
Mintau gelcžkelio isz kur isz- 
gujo vokieczius. Latvei vis 
vejasi paskui vokieczius.
Pabaiga bolszeviku artinasi; 

negali ilgiaus dalaikyti 
užklupimu.

Vladyvostok. — Kariszki'ži- 
nunai spėja, buk bolszevikai ne 
gales ilgiaus iszlaikyt kaip du 
menesius užklupimus savo prie

vokieczius.

apie 1 Gruodžio ketina būti di
dele permaina.

(d 
i 

■ "i
I

n j 

ji toj

i ii

iii
‘$1

pasiaukojiinas bus 
ramybes pasaulyje.

Bet, ] '
taip didelio darbo kuriam Ame 
rikes žmones aukojo savo vy- 
riszkuma, ir neapsakomus savo 
szalies turtus, jie turi kuomet 
jie dėkos Dievui, isz naujo pa- 
siszvensti save tiems teisybes 
principams kurie pergalėjo per 
Jo mielaszirdinga geruma. Mu

kad pasiekti pabaiga
nedorybių, 

tokioje kazarmoje turi 
kia suvirszum tūkstanti vaiku 
tuo trijų lyg deszimts metu am 

žiaus.
Tėvai, kurie pasiprieszina 

itiduoti savo vaikus bolszevi- 
kams yra uždaromi kalėjimo 
nes tokius tėvus bolszevikai 
pavadina zdraicoms.

Daugelis motinu 
ežio netekimo savo vaiku 
tenka proto arba atima sau gy- 
vastes. / 
BolszevikaLjiaudoje ameriko- 

niszka amunicija.
Arkangelskas. — Badai bol

szeviku armija naudoje ameri- 
koniszka amunicija, paymta 
nuo Kolczako 
frunto. 
szevikiszki dideli fabrikai amu 
nicijos kur dirba diena ir nakti 
kur dirba kulkas, 
irmotas ir kitus ginklus.

Trockis ketino aiszkyt, jog 
daug amunicijos likos prisiims 
ta in Rosija isz Ameriko ir An- 
lijos da už caro laiku, bet kada 
Rosijoi užėjo betvarke ir pa
pirkimai, tai nesuvartojo jio- 
sios prieszais vokieczius. 
bar sako, tasai kariszkas mate-1 
rijolas yra lengva perdirbtas ir 
pritaikomas del bolszeviku ka
rabinu ir naudoje priesz Yude- 
neezu, Denikina ir juj talkinin
kus.
Lietuvei nedalaike žodžio Ame 
rikonams; nevažiuos kariaut ' 

in Lietuva.
Paryžius.— Francije.— Bu

vusio aficieriai amerikoniszko- 
je armijoj skaitliuje szesziu 
szimtu, kurie priširasze prie 
lietuviszkos armijos Suv. Vals 
tijosia ir atkeliavo in Paryžių 

, pasiliko be skatiko ir neturi isz 
ko užsilaikyt.

Taja žinia paduoda kapito
nas Tamoszius Moore, buvusi s 
aficieris artilerijos ameriko- 
niszkam vaiske Franci joj. Pul 
kauninkas Miles danesza sekau 
ežiai:

Tikėjomės aplaikyti piningu 
isz Ameriko. 
yra pakrikus.
kurie instojo in lietuviszka ar-1 
mije, o lietuviszki agentai Ame 
rike prižadėjo gera užmokesti, 
dabar ne nori plaukti isz Pary- 
žiauš in Libava. Jeigu neateis L 
fuojaus piningai per telegrafa 
tai visi kareiviai iszsiskirstys 
ir pasiliks Paryžiuje pakol no- 
aplaikys piningu ant sugryži- 
mo in Suv. Valst.

Kaip rodos bus tai pabaiga i armijos kuri 
keliaus in Lietuva. I

Vienoje 
sūri n-

■’i

kurie

isz gailes
nė

ir Arkangelsko 
Tūloje randasi bol-

karabinus 1

Da

Už tai bolszevikai padavė už amerikoniszkos
manima del baltikiniu vieszpa- 
tyscziu ant padarimo sutaikos,

it) ir 50 rubliu. Ne- nos mato, jog jiems galas jau
artinasi įr ^eidže Užlaikyti ta, 

rtinkosia, pakolka tuYrlsavo 
jiems nieko nedthns.

su dekone neras tobulesnio isz- 
sireiszkimo, kaip atremti loja- 
liszkumu ir patrijotiszkumu 
tuos princijus, už kuriuos lais
vieji žemes gyventojai kovojo . 
ir mirė.

Praėjusiais metais mes tgrę-

■ ■ i "r

i
ii
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Praėjusiais metai? mes tjųv- 
jOnfe'daftig to iVŽ ka turime būti 
dėkingi. Nežiūrint in sumigsi
mus musu ekonomiszkame gy
venime, kurie kilo del kares,

Musu 
pjūtis buvo gausios, ir isz savo 
partekliaus mes galėjome su- • 
sželpti kitas, ne teip laimingas, 
tautaš. Musu demokratija te
bėra nepajudinta sviete, 
dytame politiszkais ir 
liais neramumais. Musu tradi
cijos idealai tebera musu va
dais progreso ir civilizacijos 
taku.

Tos dideles palaimos, kurias 
mes patyrėme, už kurias nies 
dievobaimingai dėkojame, turi 
pabudinti mumyse pilnesnį su
pratimą musu priedermes sau 
ir žmonijai, kad žiūrėti, jog 
niekas ka mes veiksime nesu
teptu pilnybes tos pergales, Iru 
Iri mums padėjo laimėti kare. 
Nei koks saumylingas tykslaa 
nespyrė mus dalyvauti pasau
lio karėjo, ir su taja pat nesau- 
mylistes dvasia mes turime 
stengtis pagelbeti savo paveiks 
lu ir savo kooperacija, kad pa
siekti pastovu visos žmonijos 
laba ir invykdinti pasaulio vai 
džia, draugiszkumu ir gera va
lia vedama.

TAI-GI, asz, Woodrow Wil
son, Amerikos Suvienytu Vals 
tiju prezidentas sziuo savp 
draugams piliecziams pasky- 
riu ketverga 27 d. Lapkr. me
nesio szvensti, kaipo dekones 
maldų diena, kviecziant juoą 
susilaikyti ta diena nuo ju pa
prastu darbu ir susivienyti sa-

mums viskas sekėsi. 
I

Musu arinije 
Amerikonai,

Francuziszkos moters da
bar uždirba po du dolerius ant 

priesz k,ąre uždirbdą-

*

dienos.
vo po 40 centu ant dienos.
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vo namuose ir kitose vietose 
meldžiantis, siuneziant maldas 
ir dekones Dievui visu palaimų 
Davėjui ir musu likimo Vieaz- 
paeziui.

KAD TA PALIUDYTI, asz 
savo ranka pasirasziau ir Her 
piu pridėti Suvienytu Valstijų 
žyme.

DUOTA Kolumbijos Distrik- 
te, 5 d. Lapkr. musu Vieszpa- 
ties metais, tūkstantis devyni 
szimtai devynioliktais, ir nuo 
Suvienytu Valstijų neprigul-

szimtis ketvirtais metais.
WOODROW WILSON.

Vieta žymes. ,t . .
ĘOBĘRT LANSING.

Secretary of State.

mybes szimtas
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21 AS GIRDĖT
Tirjei, kurie naudoje kitus 

gėrimus i n vieta arielkos lai 
apsisaugo jo nuo tuja trucinan- 

i gėrimu. Daugeliuosia vię- 
to-ia, kaip Iftlkrrtszčžėt ghfsltia 

o mireziu nuo ^užtrucinimo
kurie naudojo medini alkoho
liu.
tr icizna o kas nori priskubyt 
sau kelione ant kito svieto, te
gul jin geria.
bandyti. \ <F

C7

bi

Tokis alkoholis yra bhisi

Bet geriau ne-

“ Keleivis” raszo:
Du finiszku laikraszcziu re

daktoriai New Yorke likos nu
teisti kalejiman už karštimą 
griauti szios szalies valdžia. Pa 
si rodo kad 
nuolatos seka
spauda ir turi surasze 50 nepa
geidaujamu sau laikraszcziu. 

paskelbtas

valdžios agentai 
sveti mtaucziu

sau
Tas suraszas buvo 
vieszai ir jame randame - ketu 

lietuviu
♦ >

4 A-Z<4M U(l 
kuri dabar 
Bimba) ir “

Valdžios agentai sako, 
visi szitie 
anarkistiszkos 
agituoja griauti 
džia.

ris
“Laisve
‘ • Darba

laikraszczius: 
Naujienos,< 4

(kriaueziu organas 
komunistas

> >
veda

Musus Tiesa.
kad
v raInikraszcziai 

pakraipos ir 
val-szalies

Dar nesenei pasirodė Lenku 
organe nepaprasta 

vyskupas 
gana asz

iszskirdams 
graboriu

dekretą

zine.
25

isz

A 

1

jokiam 
vyskupas

kunigui 
gales jam

I > organas i\. 
to-

“Zgoda 
sako priežastis esanti

H

• ’j

A U 
į ✓

H

-0-

kas netUtf HciįicPVęlhfias koki 
žmogų apscUit u baMyBzla isz- 
varo, o knygose ‘bažnytinėse 
malda yra su kurioje kunigas 
nei su bizūnu velniu isz, žmo
gaus išguja. ' *

Kaip tb dekręto sRaudiimbs 
atsirodys žmonoms, to nežine, 
nes labai painus dalykas.

! T*

po daugel kartu
lietuvius prasergejo kad saugo 
tusi nuo bolszevikiszkos propo- 
gandos, o bot kai kurie 
klausydami kaip 
slastus kabakszt ir inltndo, da
bar-gi visus
szevikais, užvadinama

szio men. isz 
Ellis Island 

apie 500 suvirsz deportuota isz 
Suvienytu Valstijų laukan.

Tarpe deportuotu, ant nelai
mes esama ir lietuviu, daugiau 
se j u paskutiniu lai k yra 
Brooklvno.
arosztuoti prie 
mokėdavo iszsimeluot, bet dar 
sakoma jeigu pažvelgtasis 
vosi in areszta už priesz valsti- 
jine propaganda, tai be tyrinė
jimu deportuojamas lauk.

Gerai lietuviams žinomi lie
tuv. soči jai istai, juk neperse
niai kiek tai jie

praszalin imu i Ph i ladelph i joje 
žydeliai vis slapta pa'ČdftvnCjo. 
Karta lietuvis girtas bostropo- 
linodams, tapo arcsztuotas.’Na 
tas aresztavimas žydpulaikiiii 
szon'us padilgino, kad giriasi^ 
gal iszduos kur pasigėrė. Ant 
?ytojaus>*>reik žydeliui ,tnatyt 
ka sakysi jo kostumeris priesz

DVI MAGDĖS.
.....rtuuki'.ri,, a.;’, ’ ' ■ i.......... r 1

VirbaliausirRaseiniu.
Diologas.

Susitinka gatveja’.
1' ‘ /

turiu Susitikti. ' "

Vieta.
V.. Magde.

“Saule >>

nepa- 
žiurkes in

pažvelgtus bol-
anar-

kištais i r 11 
New Y or ko

d.
nuo

isz
Pirmiaus mat su

kinusi ne j imu

JXa-

juk
priprunkszte 

to sočialistiszko mokslo, o vis 
tai prie to kibo jau miežiai vai
kinukai ir už ju nesumanuma 
Amerikos socialistai visiszkai 
atstume, dar jau nukrypo prie 
komunizmo, tai socializmą pei
kia, o 
kas gali

r*" —................... ... ..............................■■■■■—■■! II. ...... . .. ...... ■ll.lllll ■ .. ................................................ ,1 ■■ „ —
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PA SPORTAI IN LIETUVA

sudžia, ir nuskubinęs lauke kol 
ntvodo isz szaltos « kamaraites 
sznapso mylėtoja.

Atsake lietuv.
S.

L.

L. 
kaip

Kur tu gavai sznapso vakai 
gert ? Sudžn klauso.

Pa§ žmogų.
Pas koki žmogų?
Nežinau.
Kur? S.
Ant ui vežios.
Ar daug ir 

gert ? S.
Tik viena gurkšni davė ir nu 

ėjo sau. L.
Nuo vieno gui'ksznio negale 

jai pasigert, kur gavai dau-

tau (lave

kur
ginus? S.
\ Gera u dauginus ir buvau gir 
tas. L.

Kur geritti
S. 
irtas nežinau.

saliune ar teip
stubojo ?

Buvau girtas nežinau. L.
Kiek mokėja už Sžnapsn? S.
Buvau girtas bežinau. L.
Klausinėjo, klausinėjo ir, iiie 

ko akyvo neiszgavo ties buVč 
mat girtas, nežino nieką, o 
užsigynė girtumu gindamas žy 
da, nes paskui jdu dauginus ne
£

do.
Iv <1(1<1

o.

tikv

gautu; galop be bausmes palei-

’ Kg-gi už garbe 
h -. ■ 1 ■

A?rz ėšu Rasei
nių Magde, apie'kuria visi žl-|*J

JAV GAUNAMI
T Juos iszrupiha

no, ir visi jau ilgus amžius mi-Kl
* . X( Lig nusiHtcbe- 

Tamista esi 1

R. Magde.

navoje.
, V. Magde 
jus.). Ar—gi?... 
Rase i n i u M agd e ? 
minga, busiu czia tavo paži
nus’.

It Magi

Kaip lai-.

X 
<4 
t 
X

Lietuvos Atstatymo Bendrove
'X RįC .. ■ ..z X.! 1 - • •

Visi norintieji keliauti ih Lietuve tegul kreipiasi
1 ■ i I

lt. Mag. Taip, asz Raseitiu 
Magde, apie IdiriA taip daug 
ponai ir prttsti žmones sau gal
vas džioVidk.

Su kuom turiu gaHie kai-
O‘tu kaš tokia

gsi?
bet i?

V. Mag. Asz esu Virbaiiaus 
Magde, apie kuria taip- 
pat nemažai 
žmdnes minavojh. *

R, Mag. Ač-gi? ... Tai 
feiszkia mudvi.abidvi Magdės. 
Tu Vitaliaus asz Raseinių.

Taip taip, mudvi

I

kuria 
ponai ir prasti

Ar-gi?...

V. Mng.
abidvi Magdės, th Raseinių asz 
Virbai iaus.

R. Mag. Laiihingas czįa 
mudviejų susitikimas. Susipa-

susižinosiva apie sąvo
Žiiisi va 
dziau 
kilti.

V. Mag.

Laiifiinga czia
« ♦

pludkalbesiva. , Ar-

pasporlu reikale in Lietuviu Atstatymo Bendroves
4 Notariali Skyrių, sziuo adresu: 
A I . ■ ■■ ... .

f Lithuanian DevelopmentIi t J£t i

X 
i
❖S'.' .

Corporation

I

I I ■

I
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Zw.
Albanijos N. Y. 
diena Spal. iszdavc 
tru
tarp kataliku lenką 
[. Desza, ir, jo prasikaltimu no

lle iszriszt 
‘9 tik

< uot iszriszima.
Kaip

w
I ia — Ten lenku parapijoj Szv.
Kazimiero klebonu vra lietuvis 
kunigas kurs lenkams pasakos, 
— kad jisai nekuomi lenkus ne 
rems jei lenkai neatiduos lie
tuviams Vilnių ir Kauna kaipo 
Lietuvos miestus neteisingai 
užgriebtus.

Graborius I. Deszas 
karsztas patrijotas,
daryt su kitais lenkais 
tarimus ir šukele parapijoj er
gelius.

Kunigas su tuomi apsiskun- 
de vyskupui kuris iszdavc pa
garsindama isztarme sziokia: 

< i

komunizmą teikia. Kiek 
tikėt nepastoviai to

kiai propagandai kuri isz visu 
pajiegu stengėsi :
vest prie maisztu, straiku, ga
lop džiaugėsi kad kur kyla re
voliucija ?!
ra bolszeviku propaganda kuri 
placziai yra plėtojama net ra
miose szalyse, galop pasiekė 
gerokai plėtotis ir Su v. Valsti
jose Amerikos, o 

asztriu, 
kad užbėgus kelia, 
yra daug darbo,

žmogeli paleido be 
bausmes, ir žydą neiszdave, tai 

magaryėziu

z

k]

rj-
< ' į L ’
H

“t

R*1 
v 
B

į*

inatvt 
pradėjo 

savo

rsindams isztarme
Isz priežasties sukeltu me- 

lagyscziu ir grasinimu 
L Desza ir jo kitus szalininkus 
kur net sukilo Szv. Kazimiero 
parapijoj skandalai, nematau 
kito iszejimo, kaip kad atskyrt 
S. I. Desza nuo katalikiszkos 
bažnyczios ir isz tarp 
parapijos parapijom!.

Per tai asz žemiaus pasira- 
szps kunigas vyskupas diecezi
jos Albany N. Y. exkomunikuo 
j u Steponą I. Desza ir ji pagar
sinu atskyrtu nuo katalikisz
kos bažnyczios.

Delei to jisai netenka 
katalikiszku privilegija ir, yra 
atskirtas nuo katalikiszkos baž 
nyczios ik galedams už prasi
žengimus gaus iszriszima. Tie-

per S.

minėtos

visu

sas iszriszimo palieku sau. 
lazduota Albanijoje, 

dvideszimta 
1919 m.

N. Y.
penkta Spalio.

Pasiraszo 
Vyskupas Albanijos.

Isz an-

i 
t

f 
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320 Fifth Ave.
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New York, N. Y.
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V. Mag. 0 pas matui ne
reikia eiti nei in girria kad isz- 
gičsti kokiu ten czirszkejimu; 
fnažne kiekvienoje troboje isz-

žmogus nle- R. Mag. Na ka tu Sakai?...
Bet dabar jau negales ta pada- 

Lietuva, tai 
, susivienis 

mudvi mina-|su visa lietuva ir bus vienas ku 
ziolai tegul bus nas, vienas siela!

Dieve duok! Sc-

Tai musu žmonių ryti, juk mažoji
Su- yra prusu lietuviaiBus gerai.

s
mažne kiekvienoje troboje 
girsi szvirpliu czirszkejimh.

R. Mag. Bet pas niurni 
paiiksžtttkai phinkstiuoti.

O pas mus raguo

R. Mag. Bet pns

riuos geram upe 
kad nėdrystum pasakyti.

V. Mag. 
paproeziai... 
sipras ir pasiliau
vojrtnt. Iki s 
jiem atleistina.

Tai]) ir asz sakau.
Na dabar tu papasakok 
pas jumi girdėti.

Pas mumi dažni
ausiai girdėti, kai prusu lietu?

vokiszkai szebelduoja, 
nei ne-

V. Mag.
nai lietuves žmones laukia lino 

, kad jie galėtu visi susi
vienyti, ir laisvai gyventi, bran 
giojoj savo Tėvynei, po Lietu
vos Vėliava!

Puiku, puiku. Tik 
pradek i va kalbėti.

R. Mag. Apie ka pirmiausia 
pradėsi va kalhbti?

V. Mag. rfu 
kas pas jumi girdėti, i •' "i
eis gražus pasikalbėjimas.

R. Map}.
tn viena krūva, daug naujieną

Na tai pradek po-

R. Mag.V. Mag.
ti.

R. Mag.
jumi ii' paukszcziai raguoti.

Žinoma. Tie kur

Kaip tai?... pas
kas svbes

V. M ag.i k vale i 
žydas pripažiho.

paras gave? 
j s tu boję, 

tai žydaš butu iszplpniojans,
Tas nūdavimas kad būdams 

girtas nieką nežinojo, padare 
ir juoku, o slide paskaitė mat 
žmogų už durna. Tai-gi ir at- 
ejtyj, žydai be trefno neapsieis 
ir tu gyduolių nors phr beda vis 
girtuokliams daduos. — S. K.

vcl gavo 
tvirtuma ir,

žmones pri- jeigu but kelias
r>

Czion tai yra tik-

valdžia dar 
priemonių, 
bet tai jau 

nes valdžia 
ilgai neinžiurejo kaip sp'arcziai 
sejama^oji netikusi dalimis 
niekam propaganda.

Sziuomi tarpu valdžia 
turi pilnas rankas to keblaus 
apsireiszkimo kaip 
kiszka propaganda, ir pinigi
niu spekuliantu nežmoniszkas 
godumas.

griebėsi

bolszevi-

I žstojusi.sausuma sznapsine 
teip sumažino girtuokliu 
jas, kad gal per menesi 
nesusitinki su girtu žmogum 

kur

, f

Szitoksai vyskupo dekretas 
yra gana asztrus ypacz tuomi, 
kad p. Deszas yra katalikiszku 
graboriumi, su sziubmi nustoja 
tiesas laidot katalikus, (žino
ma protestonus gali,) bet kata
likai turi szalintis, nes kunigas 
i n bažnyczia neinleis.
tros puses, ka vyskupui galima 
užmest, nes jisai nepaisydama 
katf nebūtu graborius, dudo- 
rius ar koks kitas, liž prasižen
gimą baudžia lygiai?! Nega
na to, Deszas priklauso ptie 
Katolickos Zjednoczenes ir ten 
seime rinktas ant direktoriaus, 
tai ir ten'tiesas visas praran
da.

Czia duodasi manyt, kad jei 
nebūt graborius, toks dekretas 
nebūt ji Desza paly te jaus.

Sziadien tokios bausmes žiū
rint neturi jau vertes, p bažnvr 
ežios tiesos, vis nei blžtinh mf- 

^zigcŲev jgu_nįe-

katf nebūta

blžtinh Ibi-

papasnikaut szaltoje

papasakok 
. O asz 

papasakosiYi kas pas mumi ir

Gerai iii” sakai.

ko Ivginuį. *■ B I i# V > * > < • • K# ♦

sudesiva.
rit.

V. Mag. (kosti.)

V. Mag. 
plysziiiose czirszkia.

It. Mag. Na, užteks apie tai. 
Pasakyk man, ar tu esi apsive
dusi

V. Mag.
dpsi vedus?... 
m

szebelduoja 
gerai

kiecziu kuli ura giria aukszti-

J. V. Kovas.

gau- 
laiko

gaumi pasi

mastuotgalima J41Mov^v, 

vargei visiszkai 
iszganubint kaip

ir tai dyvai, 
gert ?

Ant kiek 
tai sznapsa 
bus galima
isz lovos pikta blakia (vabalu.) 
Meisteriai pasislepia jia 

ir ta paslaptį
pa

dirbs, ir ta paslaptį gerai 
maugs sznapso mylėtojus, bet 
tiek girtuokliu vis-gi nebus, 
kiek buvo.

Tie girtuokliai kartais 
juoku prigimdo.

net
Po sznapso

Suvienytose Valstijose DEK.A 
(Thanksgi

ving Day,) yra metine szvente 
dėkot už malones, patirtas pra 
ėjusiais metais, 
imant, ji 
szvente,

VONES DIENA

Gerai.
Reik atsikosėti, kad paskui ne- 
sukliudintu. i*

R. Mag. Mergei, kaip žiū
riu jau esi susenus, kad kęsu- 
lis prikibęs; Kosti kaip

Kosėk ir tu. 
tau nepavydi

(Masto.) Asz, ai' 
(stdiga atsako) 

Tai man vienai žinot... O tu?
Asz dat apsivesi u.

V. Mag.Jeigu tu apsivesi, 
tai ir asz

R. Mag.

R. Mag.
apsivesi

sena

vinį

kalba; nors kiti
moka vokiszkai, bet vis mat vo

9

na, kad juos, tai yra lietuvius, 
labai szvelniai su vokiecziais.

R. Mag.
V. Mag.

GERIAUSIA
DOVANAn

i

su kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys jaja ir džiaugsis mo

tyna, tėvas, sesuo, btolis ir prietells.
Prick tam

Praktiszkai 
yra tautiszka pjutee 

paskyriama Preziden
to ir Valstijų gubernatorių pro 
klcmncijomis ir skaitoma kai
lio legale szvente.

Pirmiausioj i pjūties Dėko- 
Amerikoje buvo 

Pilgrimu 
1621 m.,

nes diena 
szveneziama 
Plymouthe,

tėvu 
vėliau

na szvensti kas metai

Washingtone

aViš.
V. Mag. Kosėk ir tu. Juk 

niekas tau nepavydi O asz 
dėlto tik atsikosėjau, kad leng
viau butu man pasakoti.

R. Mag.

P’-

jlįla, jau pasakok, 
pasakok, atsikosėjai; dabar eis 
kaip iszrago.

V. Mag. Žinoma, kad asz 
kitąsyk turėjau gera alasa ei- 

;eriau kaip iszrago.davė dar g 
(ir vėl užsikostb) 
R. Mug. 
buvo taip.
dedi kalbėti tuo ir kosti.

V. Mag.
bėk tu, jei geriau 
dabar ytyczia

Taip kitąsyk, gal ir 
Bet dabar vos pra

BetpaskUi nebu- 
siva magdeš... Prapuls ta mud- 

Žiu-

Argi?...
Taip yia... Patim 

Virbaliui, nors jis buvo po gu
du valdžia, 
ginu

vieju pasauline garbe.
rėk, dabar* mudvi lietuviams
esame geriausias inrankis, 

susipy- 
tuo mudvi minavoja.

Tai-gi tai-gi.

ypacz jiems tarpsaves
lius,

V. Mag.
Kaip tik kiek, tai tuo ir sako: 
paszvilpk Raseinių arba Vir- 
baliaus Magdei.

Kad tai užtektu 
Bet dar pride- 

nesuoinoniu, ku

R. Mag. 
to szvilpimo. 
da visokiu

Fai-gi

o vokiecziai 
lietuvius

negu gudui su rusino.

jHD • * * «

dau-
suvokiecziavo,

Tiktai $3.00 ant meto, 
gaus Puiku Kalcndorl.

W. BOCZKOWSKI—COMPANY
Maliaiioy City, Pa.

PBASABGA! Visus lalszkus Ir 
piningus in iszleistuve “Saule” re ik o 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Boczkonskl-Co. Mahanoy City, Pa.

Aff! SERGATE ffiEUMATIZMU?
įu sergate Rheumatizmu o Jums jokios gyduolė* ne gelbėjo parsltraukit URSUS 

> LES N UO RHEUM A 1TZMO, (gerti). Prekė už bonkų ... ................ $150
...31.00 
...31.50 
...31.50 
...31.00

Jcil
GYDUO_____ _________ ______ _____ ... ________________,
likSUS UNIMEMTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti)PriU...............................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą krauju. Prlkl..............
UKSUS PLAUKŲ A HSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prikt____
URSUS SKILVINIS B1TERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pržkž ..............
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draikas nclaimžje. PrJkC......  $1.£O

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo mqsij didelį Katalio&ą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite dadįį naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY -
160 N. WELLS ST.. CHICAGO, ILL,

tai žiu-

inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio

DEP. B

Kada pirksite gaminus avėtus avėti mainose, 
rekite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žyme “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yia

Lopne)

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolį!.

ir pado kožno pusbačio (Hirtiiner) ir čeveryko (L

i f

view >

“B A L L©

(Užsigavus.) Kai 
gali. Asz 

nekalbėsiu.’ Nes 
mane pradėjai pasziepti.

R. Mag.
V. Mag.

. R. Mag.
V. Mag.
R. Mhg.

' N, Mag. 
rysiva.

R. Mag.
ai i gerai kalbėti, taivereziau 

Žmonėms klausau-

Kongresas patarė Dekones die- 
revoliu- 

cijos laikais, o 1784 m. sugryž- 
tant ramybes laikams, taip-pat 
kaip ir Prezidentas Madison 
patarė 1815 m.,
paskyrė tokia diena 1789 po 

konstitucijos ir 
1795 m. abelnai naudai ir tau
tos labui. Nuo 1863 m. prezi
dentai visuomet iszleidžia pro- 
klemacijas, paskirdami pasku
tini ketverga Lapkr. menesio 
kaipo dekones diena. 

, , — -- —— - - ,

ABABI8ZK0S ISTORIJOS

priėmimui Asz nekalbėsiu.
Asz ir nekalbėsiu
Asz tylėsiu.
Asz ir tylėsiu.
Abidvi tylekiva.
Geriau ir pada-

Žinoma. Jei lie

IN'i 
rh 
H I

lakstantis Naktų

___  r
In trumpa laika, vienos san- 

vaitosj iszsiuntem daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurio aplaiko 
szlta Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padel^uvones.

tylėti, 
tiems jausmu nesuardyti.

V. Mag.

b * * 4

Knyga in visas

Pulke apdaryta Audekliniais 
Iszniargliitals Vlrszais.
dūmas Knygos <l%x9U coliu. 
150 Paveikslu — 701 Puslapiu

1)1-

Juos greit parsiduoda , todėl 
nelaukyte ilgai bot ptisiuskyte 

mums $2 o Knyga bus Jumis tuo- 
jaus iszsluata. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
Maliailoy and A Street,

J I ■ f ’’ 
5joI

\U ,

i ’’J Ji j

ir

MA1IAN0Y CITY, FA.
*•> "M. * *► '■*- — ”*► -•» — •"*- <*► ** -

ISTORINES KNYGOS
No.l — Parižinus Nuskurelis; Ingrąbanaą 324 pua, 0x9 co), dyd, Preke 50c 

_ .. . . .. 1 Preke 35c
No.8 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d, Preke 25c

Preke 25o

No.2 — Kunigo Paslaptis; In Menka; Pakaruoklis, 220 puslapiu

No-4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pUfl, 

frisuskite $1.00 o gausite Visas Knygutės per paczta.

W. D. BOCZKOWSKUO., M.h. .nd A St., Mahuoy City. P»- »

4 > 41 *
* * A * ■« ir * e. ,*■'> ■**( tf 1tr 3 ■>

O... kad tai tie vi
si viesziejai kalbėtojai 
prastu, kuriom nesiseka kalbė
ti, kad tekis nei nekalbėtu. 
‘ R. Mag. 
teisybe.
ir ddžnai prie progq§( kalba,

sdsi-
M 11 * <1

Tai sžVenta tavo 
Kitas \ ppri kalbėti,

bęt nesupranta nei pats apie 
kalba. r ' *
žmonis klatisianczius nuvargi
na. , ‘ '

Toki kalbėtojai tik

7 I Na gerai ta kal
bėk kad asz hepavargezia. Pa
pasakok ka apie jtisu kraszta, 
bent kokiu nusidavimu.

_L _ • -S.— . f-A. Z . •

v. Mag,

bent kokiu nusidavimu.
, f

“Ball-Band” gaminai batai ir czeverykai. laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 
isz geriausio mdterijolo ir specialiu pmsu budu yra nulieti isz vieno szmoto.

* Isžtisi “BftU-Bahii’’ avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie
- apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar augliu kriauk- 

szles negal petpjaut nei perpleszt. “Red-Band gali gr

Isztisi “Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avčjimui. Jie
k

szlės negal petpjaut nei perpleszt. “Red-Band gali mt baltus, raudonus, juodus

naktis atrodo tamsu.

bala arba in kokja 
kastine ir busi szlapias iki au- ' t I *su.
: R. Mag.

R. Mag. Nugi, pakibus diena 
szviesit, o naktį tamsu. *

V. Mag. i Asz kaip užsi
merkiu, nian ir diena kaipo

, ...
R. Mag. Pas mus, kaip užei

na debesiu tad lyje ir buna vi
sur szlapia. (

V. Mag. ‘ Pas mus ir be ly
taus gali stiszlhpti, noredams, 
atsigulk in 1____ __________ T_.

PaSmuini po gl
ičias visokį pauksztukai cziul
ba, gieda.
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' TĖVAS KAPUOSE: 1 ‘ 
-------♦-------

Naszlaites vestuves. Atsianki- 
mas motinos isz kapu. Pa

motes persergejimas.

vestuves 
met yra liūdnos, 
isztekedama
bet nesant tėvelio, ne motinėlės 
broliu, nei seselių, nėra su 
kuom pasikalbėti, atsisveikinti 

idalyti linksmybe ir

Naszlaitcs

pas
<

VISUO-
Nors kartais 

ir sutinka laime,

nulhi-
limit:

Tankiai kapuose 
vu ir motinu 
nors valandėlė atsikelti ir pa
žiurę tiy kaip stos priesz altorių 
ju vaikai.

Vienas tėvas, kuris labai my 
lojo savo vaikus, bet anksti bu
vo numiręs, sziaip skundėsi 
Dievui, gulėdamas kapuose:

— Leisk mano, Dieve, o Die 
ve brangiausias, nors valandė
lė atsikelti, nueiti pas savo na
mus, tik trupueziuka, pažiūrėti 
ir asz vėl tuoj sugrysziu in ka- 

Leisk, Dieve, asz ten 
kaip žaibas nulėksiu, o kad ne, 
tai tegu saulute mane paima ir 
nunesza, 
reti in savo dukrele, 
iszoinanczia!
szi rd i es man sopa: 
skriaudė kas, 
davė, kuria asz paskyriau!....

Dievas per Panos Marijos už 
susimylėjo ant varg- 

leido vestuvėse jo 
dukters dalyvauti....

Kita svki vėl viena naszlaite V
nuėjo pas paežius dangaus va r 

stovėjo nuliudusi, kol 
kas nors dangaus duris atida
rys. .

Gabaus atsidarė dangaus du 
iszejo Dievas ir paklausė 

naszlaites:
— Ko, naszlaite, nori, 

ežia stovi /
Ji galva linkterėjus, atsake:

, atėjau 
Ir e me 

kad leistu ir moti-

verkia te- 
szirdis; norėtu

pus!....

troksztu nors žvilgte
li ž vyro 

Juk asz tėvas, 
ar nenu-

ar dali visa ati-

tari m a 
szo tėvo ir

tU8 ir

n g,

- Vieszpato Dieve 
in vestuves praszyti! 
maldauti, 
nole.

Dievas, maloniai
iu mergina, atsake:

-- Ne pats, eisiu, ne. mot ma
le leisiu!

varg-

kad

pa žvelgęs

Gryszk ant žemes, 
darvk vestuves. 

•K
Asz duosiu 

tau laime ir gera ateiti.
Bet tankiai 

pagryszta ant žemes, 
sergėti g;
juos, nelaimėje esanezius.

Karta atsitiko taip,
gulėjo motina, o 

vargo

imk- 
tis, užmirszo poterėlius įr vi 
0iems. abelnai labai blogai klo- 
jo8.i'..... Tiese liesas rankytes
prie savo mamytes ir glaudėsi 
verkdami kai katycziai aplin
kui jia.

1 Apsiverkė motina žiūrėdami 
in savo vargszus
Tuojaus iszvire valgyt pakūrė 
pecziuka, iszprause visus, isz 
szukavo galvutes, pamokini 
poterėlius, pavalgydino, paklo 
jo patalėlius, sziltai apklosti 
ir užiuigdino.
savo vyra, kad jam Dievas dm 
tu Dvasia szventa ir jo kaltu: 
atleistu. Galu-*gnlo nuėjo prie 
pamotes,-pabudino jia ir prabi
lo:

—• Sztai asz ežia stoviu! At 
ėjau isz kapu savo sąžine 
budinti! 1
[>nsiga i lok inauo vai k n I 
gu taip elgsiesi ir tolinus, 
pamatysi pati,bps tau blogai!.

Palenkė galva ir kaip szeszt 
lis iszslinko išž grinezios.

Lauke sukaukė szunes....
Pamote pakėlus galva žiur 

ir isz persigandinio nebegali n 
žodžio isztarti, o ežia vėl, tary 
tum, nuo menesio nusileidi 
szviesus spindulys pas pamotei 
lova, 
do....

Tuomi spinduliu tai buv< 
Panele Marija, kuri atsistojus 
pas lova ruseziai pasakė:

•■—r Atmink szios nakties pt 
sergejima, permainyk savo szi) 
d i ir būda!
nyk, daugiau asz tau 
kosiu!.... ,♦

Pranyko vėl viskas kaip ne 
buvę.

Azrtįti konto pėr dienas ir 
tis, užmirszo

mazyeziui? t.

sziltai
Pasimeldė uf

pa-

- --.ji i - .■ r   ■ fe**ir i rr ' 1 ? J'i .1 l*. 1 jut f \ '<>■ *^d><iiJiiiiHi|A 1 f n i^i.tru

REKONSTkuROIJOS DAR-
, BO SUTRAUKA.
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Valstijos DopartmepįaB pra- 
ncszu,» kad Jngęt4Slayijps Val- 
(Ižia, siusti nii$įia iiūSU“ 
vienytas Vals?,UjM; is^tivti^ 
mercijinp^f, fhumciuum*.įurnp 
dirbystės iymokslo dalykus u#
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I

niogstv .artimosDius,, ryszivi^iv 
tomis Vaįstijonijti, hpp 

pa 
siilditoto .kreditą , gvarantUQ^ 
iantuJAigo-riSJavijos piUiggs^Jv 
paskolų: pagelbsti ii^zsiyy^tiiuu 
ir puHkola<PhgellM}ti[ i^ivy«tiu 
mn-ir atsistatymu tpSįS^plies., 

I')epartmentas hujy-put > pi’a* 
noszu,> kad'a gavo; „mfoiiimcijii, 
jog tfis dideles lijuvu statymo 
instaigos bus užvestos Peįruosoi 
Viena isji, ju bus po Amerikos

to? ...........  ... ................
Ęf . . . . . - ...

ĮkaJ; iszgiiuti, jszr Ąpi$^i.k(>s

*-%■ •

TARADAIKA

IF U'

1

*

hti.x • 
j h ■> ■"

1 « I l H

S'1 :M

I 3 '

II i

t

,F

t V'

A ut‘ d^ikeiįįiniv ^ĮHitbiko 
in,viei)iniį^kub

j .(grąžei* sap pas io tot ,

9

I ■!

Gero po liiski ir valgė, •
■ Terp’svoc^Jit!, gfsirtto gali-
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NAUJAS ISZIIADTMAS PLAUKAMS.
Dckavoje % milijono žmonių už 

puikus plaukus, o teip gi sulaikė puo
limu plauku laitai trumpam laiko, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau- 

Infornmcijus dykai.
Baszy-

Drs. Brundzns Cosmetics,
' ' Štili W. Brooklyn, N. V
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ADMIROLAS BRADLEY FISKE;
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RKAR AdNtlRAL BraDLE-Y a F131OE.

apsileido parengime
1

kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

kte.- __

1%

KM 4
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NATIONAL"’
UNI-O i I

CV
Cnpltol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $400,000.00

H—
Mokamo antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu l-ma 
diena Sausio Ir Liepos irtenc- 
suose. nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryto lig 12 vai.

BANK
MAHAHOY

CITY

t

I

t

! jotas,
... storas ir, Kmiipoųis), v 

> ; Frjo mivMplto ,pvlli iboj 
, Kaip prio Itokio Rudylti<). 
Kad; buvo' ir mažas bet stiprus, 

Kaip nu tvetė galijotą in sa
vo nagus 

Porniuszo ant aslos,
Net sulužo pccziaus kojos 

Mat ilgos buvo,
Tai ^u Icojoin , net in pecziu 

’’ pakliuvo.
Nereikėjo užkabyt /inažiuka, 
Ba mažiukas padaro sztuka.
Netikėjo niekas, jog inažiu- 

katf fui padarys, 
Toki galijotu pataisys.

I I • I I n
«•

c

’ ’ | " f I A b • 1 , ►*

Sfoiw ir, kiinipotpsj
Amerikos 

. oŽmona, turėk szirdi, priežiūra, kita , pę Anglijos,
del- treeziapo Italijos.
tai

kuri dar labiau persigan

tai

ii

Atmink, perinai 
nopasa

Nakties tamsybe a p 
siautė visa žeme, 
džiuje kauke kaip padūko.

Mat, nelaimingos motinos dt 
szia gryžo in szaltus kapus 
kad vėl atsigulti, kaip buvt 
prižadėjus. t

SziKlCS 80

Kares Departmentas. C. Y. 
Hitchcock, Valdžios vilhu isz- 
lalintojo pagelbininkas prane- 

, ;za, kad valdžios vilnų viltais 
lardhviliejimas atsibus Bosto- 
.e, Lapkr. 10 11, 12 ir 13 d.,

Grudu Korporacija prane- 
za, kad 3 
o pieno skyriaini kūdikiams 
isztuoniu szaliu Vidurinėje 
Europoje bus iszvežti szi mene- 
d isz New Yorko in Roaterda- 
na ir lĘamburga.
dek i a 1,500 tonu, ir yra sitm- 
’ziami Korporacijos Amerikos 
Pasžalpos Administracijai Eu
ropos Vaikus Szelpti, kuri ne
senai Herberto Hooverio suor: 
<anizup£ą, kad tęsti ant tolinus 
Europoje kūdikiu maitininuty 
kuris buvo Amerikos Valdžios 
oradetas sziais metais, kol 
jiems bus sugražinta 
sveikata.. K

siuntiniai kondensuo

szaliu

Siuntiniai ‘

metais, 
normale

PERMATOMAS DALYKAS

* I \

> 1
’ 11

•t
*
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FkOVt WV HOCMWOOD .

Užmetineje kares ministeriui, buk 
amcrikoniszkos flotos Skundas daejo lyg prezidentui 
nui, kuris viską žadėjo užtirineti.

Wilso
B

y

H BALL, Prezidentas
P. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. J5. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS, Vlco.Kas.

*

I ■ii

V
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BUVO BUM, BUVO BUS.

Pranas Age pamylėjo,
Ir jia vesti prižadėjo, 
iJlikjLnuo laiko pznekucziavo, 
Ir paskui apsipaeziavo,

Buvo bum, buvo bus, 
Nauja pora tuojau bus.

cion is.

užsiimti 
arba 

nu- 
apielin-
iilsibau- 

susirgdavovargsze duszele Kol nevede vaiksztinėjo, 
kad per-

yvuosius ir nuraminti Dažnai puote paszokino,
Labai saldžiai vis kalbėjo:

kad k<t- 
ant že- 

szeszetas

Meiluj gyvent pri ketino. 
Buvo bum, buvo bus, 
Neaiszkumu kokiu bus.

Praej menuo vienas kitas, 
Gyvenimas jau kas-kitas,

pnose
mes verke ir
jos vaikucziu; tas ju verksmas
prikėlė isz kapu mieganezia Tarsi alų susenėjo,

Naktyje kapuose gu- Jau nei szoko, nei kalbėjo.
lodama motiija, girdi, verkia
mažiausias vaikas,
skundžiasi

motina.
kapu

girdi, 
o kiti ir-gi 

(mat netoli kapai

Buvo bum, buvo bus, 
Susenoti laikas bus.

O kad metai, kiti, pragyveno, 
Tarsi visai jie suseno; 
Labai retai sznekucziavo

Eiliboniu miestelyje, gyveno 
/įsiems žinomas Gydytojas Ble 

Buvo žmogus doras, 
prisznekus; bet savo amata, ar 
lai mažai jis ji tesuprato Ar 
kitaip kaip nenorėjo juom isz- 
ikimai-sažiniszkai

nes jo gydomi ligoniai 
visai nepasveikdavo; arba 
nirdavo. Tos visos 
kės žmones buvo net 
i ne, kad ir kuris 
tai bijodavosi szauktis Gydy

ki negaudavo 
gydytojo isz kitur, tai 

stendavosi iszvengti visai 
(lytojo.

Syki atsitiko 
ežiam Blekioniui. Susirgo sun- 

Basiszaukia jis savo ino 
tere ir sako:

— Asz pats, paraszysiu 
cepta

toja Blekioni. 
kito gydytojo

7

gy-

susirgti ir pa-

kiai.

* #
Kęliosia vietosią Illhojuja, 

Likos atrasta anarkistu gauja, 
Norėjo valdžia1 sugriauti 

; Visus iszpjauti, . .
Szirdeles tik ir triukszmas 

buvo, 
Kaip Dodos Šamo vyrai pri

buvo
Kaip sztnrma daleido, 

Anarkistai bėgti pasiJeido, 
Nekurie pasislėpė kaip žiur- 

kuozei, 
Drebėdami nu8 baimes dik- 

i \ . ezoi.

Ant ulyczios kaukazines, 
Buvo puikios musztines, 
Mat ten veseile atsibuvo, 

Tai peilei ir biles; darbe buvo.
K fan jesJ teikėjo;' 
Makoles braszkeio.

Kad nebutu dėdes pribuvia 
Kasžin kas butu buvia.*

Tiejei tuojaus paredka padare, 
Pesztukus in koza nuvarė, 

Nakvynių puikia turėjo, 
Už kuria brangei užmokėjo.

Tai vis gerai, 
Tikrai lietuviszkai.

♦ ♦

PERGALES
PASKOLA.

LIUOSYBES Sunkus atsakymas.
DAKTARAS W. BURKE

LIETUVIS
418 W. Market St. Pottsville

svki
Paskutine ofieiale 

Pergales L i uosy bes

už visas vals-

atskaita 
Paskolos 

parodo, kad Connecticut calsti- 
ja turėjo didžausi pervirszi jai 
paskirtos dalies,
tijas ar teritorijas, ir jai buvo 
Pinigyno Departmento pado
vanota istoriszka Suvienytu 
Valstjiu vėliava, kuri pleviasa- 
vo ant kapitoliaus laike dides
nes dalies Europos kares.

Sekretorius Glass spalio 29 d 
sziu metu nusiuntė ta vėliava 
G ubernatoriui Ilolcombu i i n 
Hartfordu specialiu 
tiniu, kuris taip
laiszka* kuriamo buvo iszdesty-

pasiun- 
pat neszesi

ta pilna vėliavos istorija.

Prasidejus. Pei’galos 
los Kampanijai, Pinigyno De- 
partmentas, veikdamas 
su Elliott 'Wood s, Sostines

Pasko-

— Dede! del ko viena 
sako, jautis, tai vėlei karve, tai 
verszis iždek tu man?

. — Tai matai teip yra, mano 
vaike: Karve, tai kaip motina 
Iniliits kaip tėvas, o verszis tai 
kaip vaikas.

»

> Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki 19 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

Dr. KOLER
į 'j

— Na 
(los?

o jautis, praszau de-

mano vaike... jau-

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

J
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......— Jautis, 
tis. . . . kaip ežia tau pasakyti? 
Matai jautis. . . tai . . . supranti 
tai novos tai. . . Jautis

~~~ A — ha, o — Ka! ... .Jau 
asz žinau! . . Tai gal teip kaip 

| tu dede!

Ant kaimo.
Marijona.Antanas in >j,/,,<<, 

szanti vandeni sn*Vib'dru:
Kam tu

ne-

s

buvo.)
Tai girdėdama, ar gali moti

na ramiai ilsėtis kapuose, nors Ir tai reikalais nesavo, 
ir po žemomis /

Vargsze motina pabudo^ bet 
negalėdama iszeiti isz kapo, 
emo maldauti szvenez. Paneles 
Marijos:

— Szvencziausioji 
Marija! T 
auginai kudyki, Tu žinai, koks 
yra motinos už vaikus sopulys! 
Ana verkia mano 
skriaudžiami!.... 
nuo savo 
kad man leistu juos aplankyti! 
Pasigailėk manes ir mano vai- 
kucziu, lygi saulėtekio vėl* 
gryszhi adgal in savo 
tik leisk man mano 
sius vaikelius apžiūrėti!....

Taip kalbėdama pakele gra
bo viražu, grabas atsivožė, smil 
tis in szalis nubyrėjo if motina 
iszejo....

Ėjo ir vis tekina bego, kol at 
bego pas savo butą. Motina pri 
siart inns 
rožes

>

Panele
Pu buvai motina, Tu

vaikucziai
Tszpraszyk 

mielinusiojo Sumins,

8U- 
kapa, 

micliau-

9

Buvo bum, buvo bus, 
Ir pasenti laikas bus.

Jau ir veidai suraukszleti
Jau ir meile ii; tingėti;
Jau kakalis malonesnis, 
Neg pirma glaudamesnis.

Buvo bum, buvo bus, 
Juk ir mirti laikas bus.

• Kiekviens jaunas-tyvuliuoja. 
Szokineja ir myluoja, 
() pasenus tik dejuoja, 
Apie mii’ti aimanuoja.

Buvo bum, Buvo bus, 
Reikės mirti, nieks ne bus.

J. V. Kovas.<** A

i “re- 
pasiusk ka nors invais- 

tine, tegul man parnesz gyduo
lių. . .

Jo moteris s taigai paszoko:
— Ar jau žioplas esi arka?...

Jis ant*šąvo" paties paraszyto 
“receptu” inms naudoti 
tos.

9 9

ii vais-
juk žinai, kad nei vienas 

ligonis neiszsigijo tavo nuro- 
Ta« tai Per-dintais vaistais, 

matoma.
J. AT Kovas.

Ne mato atmainas.
— A^ž nekonc^ip; mokintu 

nioteriu! . . .
— Ir tai tu Joneli

Nugi ir asz pabaigiau augsztes 
ne mokykla.

— Ar sziteip?

1

t.

sakai ?

- Tai kas isz 
to. . . Asz nematau ant tavęs 

įMeimiu jokio mokslingumo !

prie namu, pažino jia 
auganezios po 

pažino sena griuszia,
langais, 

pažino 
yart^i ir patys atsidaro ir pra
dėjo .pasak o U apie vaiku 
įiw." ' ' • V |

Inejo in vidų, žiuri, jos 
kucziai 
nuogi,

Mažasis jia
szliaužti prie jos artyn 
sigande sznibždejosi: 
mama!1 ’

Bet tuojaus 
si p ra to ir 
afylė <?avo ' badavo

suszale, 
ne užmigti nebe 

pažino

vur-

vai- 
iszbadojo, pus- 

ai i.
ir e me 
kiti isz
nūn na

b (V 
ZO

J '

4 l

9

prie mamos ap* 
pradėjo pasakoti

SKAITYKITE “SAULE”

I

Indi jonas iszejo medžiot ir temina ant kokio tai žvėries
kuri geidže nuszaut. Bet tu i ne žvėris tiktai

ir| kuris teip j*t itebjo ant ine-dKoMcs.

In Bostonu vienas isz angli
niu pribuvo,

Na ir pas vienus žmonis ap
sibuvo, 

Badai merginu jieszkojo, 
Net už doleri byro užfundino.

Bet <lel suves nesigailėjo, 
Gere, kiek tik ižgiart galėjo, 
Ant galo in szanto uždare, 

ir negražoi padare.
Ant ryt, žmonis negalėjo da- 

laikyt,
Norint szalta buvo, turėjo 

langus atidftrytį 
Girtuoklis girtuokjįu pasilieka.

Ir visi jin ant juok palieka.

sykiu 
! UŽ- 

veizda, prižadėjo duoti vėliava 
tai valstijai ar teritorijai, kuri 

užraszu, ir 
tuomet prasidėjo asztri konku- 

valstijos 
buvo 49.95%. Alas

ka stovėjo'antroje vietoje su 
40.96% ir District of Columbia 
buvo treczia isz eiles su 39.66% 
Isz valstijų Michigan užėmė 
antra vieta, su 35.70% pervir- 
sziaus.

— Mariuk!
ta vandeni?

— Del gyvuliu.
— Tai duok ir man atsiger-

ti.

f9

# -S ' ' \ '

: Filadelfijos sporiukaiį 
Subiedniejh vaikinukai^

Kaip laike kates gerai uždir- 
bineję,

Tai ir kišzpniuje, keli centai
\ /1 * —1 * A

skambėjo.
Isz augszto aht kitu žiurėjo,
Kaip |ittgsd/yn; kalniei'ius tu- 

rojo,
O kad^ darbaf sumažėjo,'. ; 
Numest i ‘ kąlnięrius turį jo, 
Ir xnorgijtos i$j6' ga^u iszrga-
Numesti kąlnierius turėjo,

ravo, 
vargus 
savoi

Ir ne butu’vargo ture ja,, 
Jeigu uždarbio ne butu pra*-

■■ j

J>abar merginęs in juosius ne 
M žiuri,

: Bn kiszonius tUšzezius turi'.
Taimat beibojiaii.

, j; - - ■ , > 1

. o . •
Ba turi; mislyti apie

»«• neszi

geria,

iCąip tai negerai,, 
Už tat neturite, 

Kad viską praleidote.

turės daugiausia

rencija. Connecticut 
pervirszis

ant

balan-
1917 nn, ir taip-pat

Ta vėliava pleviasavo 
Suvienytu Valstijų* sostines 
laike pradiniu ceremonijų-, ko
vo 5 d-. 1917; vakaro, kuomet 
Prezidentas kalbėjo Kongresui 
apie karo su Vokietija, 
džio 2d.,
sekamose dienose ir vakaruose 
kuomet apskelbimas kares bu
vo svarstomas; kuomet viesze- 
je svetimu szaliu misijos sosti
nėje ir kuomet “Armistice” 
buvo apskelbta Tautiszkamo 
MuzojUje.
j I

« _ |į ...u | • r t

NUSITIKĖJO JOG JAM PADARYS
...... TIEK SMAGUMOi

'f " r 11 .

’ Siunczlu szirdjnga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tukst’an- 
tis ir VtiJiin* Naktii^ Da tokiu istorijų 
rio e^miu girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
dajrbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau Jta kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakbl sau neparMgabonau isz redystos 
CSaules”. VėUn.u kožnain jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba,

«►

KUR BUNA?

Mano brolis Kranas Subaczis, paei
na isz Vilniaus gub., Traku pav., Ka
zoku kaimo, 
adreso.

Tegul atsiszaukia ant 
(to 91)

B. Subaczius,
417 N. Franklin Ave., 

Alllaricc, Ohio.

1914

i», ' i , •' v > • • i; 11. kj i

PRABABGA! Visus luiszkus o ir
piningus in IsziclBtUvii “Saitle” teik©i • - pininfiu“ m IBZIUIctLuVO

'6po:rJ|Jh D. <
liy/Pa.

Dr. KOLER yra y!eb»*> 
a tints tarpo Lietuviu da

ktaras Pittsburg©. Mo- 
klnosl Varszavoje. Bt»« 

A dijavo begijo 2< nt. ln- 
vairias ligas vyru ir 
motoru, ttx’jl jas nu<F 
dugnini važinėta. Gydt 
užslnuodlnlma kraujo

■ r.

>

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui
Ilgas tinimo, {nvairlas Ilgas paelnan- 
cziao nuo neezystumo kraujo.
szuuklte ypatlszkai, per laiszkns as« 
negydau. Dr. Koler kajba LenJdssIut

. Ir Ruslszkal. J
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakare. Nedaliomis iki 2-y. popiet

A tal

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Main .ir Centre Si.
‘ SHENANDOAH, PA.
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Mano draugas Luis Sapalas, 
m., buvo Orient, Iii., dabar girdėjau 
gyvena apio Pittsburg, Jeigu kas žino 
apie ji, malonėkit praneszt.

Teddy B. Šveikauskas,
L. Box 69 Orient, Ill.

Lj ' I

(to91)

■** — i— ■ i i • ■ — m m o ■ ir *

Telefonai, Bell - Kensington 5316
1 Keystone, - East 672Q

Dr, E, G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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Didėlis Pardavimas

Už Fabrikos Prekes
k
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Jagu norite ausisaugoti nuo vagiu ir blogu 
žmonių tai nusipirkite viena isz musu revol
veriu, 
prekes.

Revolveris No. 1 yra padirbtas isz geriau
sio plieno, vldutlho didumo. 32 ir 38 kalibro 
ant 5 kulku, vertas mažiausia $15.00, musu 
preke liktai . . . . . . . $12.75

Rėvolvoris No. 2. teip vadinamas kiszeni- 
nis mažo didumo, kuri galima nesziot kad ir 

padirbtas labai grąžei,

kuriuos parduodame ufc numažintas

'II

u

.Ii

į.3

įnĮ! U

brusloto kiszenije, 
drūtas, 22 kqlibro ant 6 kulku. Vertas $9.00.

DIENINIS, kuri 
roike užsukti tilt syki in 8 dienas. Pa
daryta^ druczoi* ir grąžei, isz plieniniu 
liiksztu, drūti viduyei ir gerai užlaiko 
valandas. Yra tai labai parankus laik- 
žodelis nes nereikė kožna diena už
sukti tik syki in 8 dienas. Gvarantytas 
ant 20 motu. Niekur negausite geres
nio laikrodėlio prie darbo. Parduoda
mas per kitus už $8.00 ir daugiaus, 
musu, prekp drauge su,gražiu druezei 
pųauksuotu loncugoHu t|k , . . $0.95 ... fe Į. H . . ...... ——■ fl.........I,—..........  .Tl Į. I.

laikrodėlis, 8

draugo su

i lijH

1

*1 11111 [HH
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Vinčaš Malalszka; Sparrows Point* Md.
I" ■ i . I 't
'.......... Mm ............................... .................. ,.L

i i, o , H>     Ana , „r..

Revolveris No,. 3. gero galunko, pa
dirbtas isz gero plieno, 32 ir 38 kall- 

■ bro ant 6 kulku. Vertas mažiausia $10. 
Musu preke tiktai .... $7.25 

Prekes ant szttu daigtu yra numažin
tos tik ant trumpo laiko todėl jagu no
rite pasinaudoti isz tos progos tai no 
laukite ilgai bet raszykitc ir prisius- 
kite 50c. rankpiningu ir koki dalgta 
norite o tuojaus įsisiusime; Likusius 
piningus užmokcsitcfekada gausite ta
vom; Gvarantlnam užganedlnima arba 

-prisiusite visus piningus
sugražinamo piningus. Temykito Jagu kai puikus paauksuotus guzlkus prie 
orderiu tai prisiusime da visiszkai dyt adreso: •
mankibtu. Todėl raszykitc tuojaus anMusu preke dabar_ tiktai . . $?.75 
PRACTICAL SALES CO. 1219 N. JllVING AVĖ. DepL ,44). CHICAGO, ILL.

ifai A 'nu..... . IIii .............. — iiiiiii.. 1111.

„I.—IWI—   „„J        ......................... U > ...     .................. . I ----------------------------------------------------------- ------------ ---

C b<1TT". A . Ir*. T ■ o-i

Silpnybės,1 paeinančios nuo porsidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumonu 
bu stingimo, skausmu' strčnoso, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
- a v-' t 1 “ Draugi) ^lcikalo,,

Šeimynos, kurios kąrtą’dažinojo jo veikiančia jiogę, daugiaus bojo7)«ap«ieina. 
Yra tik-vienas Pftin-ExpelieriH ir del’jusu apsangojlmb, jis yra paženklintas 
musą 'oair.bažunkliu

uJa ANCHOR (Įk-a.ra.6)
Jeigu antpokėlio nčra: vaizbaženklio ikarb, (hl jis ričra tiktas' ir’jtis tokio 

neimkite. Visose aptiekime po 36e. ir C5c. Taipgi galima gauti pus ifidltbčjtis:
F. AD. RICltrUR & CO., 326-300 Broadway, Now York

kurioj kąrt^kĮažinoio jo vpikiančia jiogp, darųjiausbo jo’jieapririna.
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Žinios Vietines

Ka tik aplaikeme viso
kiu baltu ir gelsvu 
lu del szepu, 
Peip-gi paduszkutems viražus, 
apskriezios stalteses, skaras ir 
t. t. visokiu didumo už mažas 

Jennie Kefowich, 129
\V. Centre St. (t. f.)

100 W.

uždanga- 
pianu ir t. t.

prekes

— Kvictku sztoro, 
Centre St. (Jausite visokiu gy
vu kvietku ir rožių, 
pamatyti.

Ateikite 
(N. 18.)

SOCZKAUSKU SALEJE
Novemberio Menesije.

Panedeli, Nov. 17. Sz. Juozapo Bažny
tinio Choro, Balius.

Utarnlnko. Nov. 18. Sz. Juozapo Tara-
pijos, Balius.

Ketverge, Nov. 20, 
Balius.

SubatoJ,
Šiokis.

Panedeli, Nov. 24. 
Szokls.

lAFayctto Klubo

Nov. 22. I^Fayotto Klubo

LaFayette Klubo

Utsrnlnkc, Nov. 25. Atlas A. C. Klubo
Balius.

Seredoj, Nov. 26. Susivienijimo Rl 
Kataliku Kuopos. Balins.

Ketverge, Nov. 27.
Bailus.

SubatoJ, Nov. 29.
Szokis.

ino

LaFayette Klubo

TjiFayette Klubo

SHENANDOAH, PA.

Arti Ratzbego lumberjar 
do pakylu ugnis kuri kerszino 
prasiplatinimo ant namu Reil- 
lev ir Kaure vieži u 
Coal ulyczios
matydama pavoju prikėlė savo 
sunu Andriu, 22 metu, kuris už 
lipo ant blokinio stogo basas 
pažiūrėti ar ugnis neužd‘’ge

ant East
Ke revliczicne

stogo 
ugnis

st ūbos, bet vos dalipstejo stogo 
kryto negyvas, būdamas 
inusztu nuo elektriko kuris 
vosi ant stogo nuo 
drato, kuris uželektrjkavo visa 
stogą.
g i
lo paties drato.
žinia in elektriko stoti idant už 
<tarytu elektriką ir nelaiminga 
Kcrevlicziu nuvniti. <k

uz-

nupuolusio

\\ i Himnas Izgoda teip- 
aplaike smarku krutuli nuo 

Turejfi duoti

O

Tamaqua, Pa- t Andrius 
Žiugžda, 56 metu amžiaus, mi
re 5 diena Lapkriezio o laido
tuves atsibuvo 8 diena su baž
nytinėms pamaldoms S. S. Pet- 

ir Povylo lietuviszkoji* baž- 
A. a. Andrius Ziugz 

da buvo dorans ir malszaiu bu- 
Kata 11 kas,

diena Lapkriczio

: i > 
n\ ežioje.

do žmogus ir geras 
gynios Suvalkų guber., 
rijos pav., Liudvinavo, 
ir parapijos, 
Amerike pergyveno
dirbdamas visa laika 
šia

Kalva 
gulino

Pabaigi! kaimo, 
36 metus 
kasvklo 

nuo ko gavo dusuli, po tam 
sirgo szalcziu ir ant galo gavo 

ima plaucziu nuo ko mi- 
. Jurgio 

Velionis paliko 
Juozą 

Žiugžda New Philadelphijoj ir 
daug giminiu po visa Amerika. 
Nuo pats pribuvimo isz Lietu
vos buvo skaitytojum 

ir geru pažinstamu
Lai silsysi amžinam at

užde 
re. Prigulėjo prie S 
draugvstes. 
motere ir viena

J

y

nsvklo-

v

broli

4 4

Agenci.ja, ipkoreziu Agentu- 
leidima 

License No. 159/’ Pennsylva- 
Bankinio lie

O 
ra irgi yra iszgavos 
11 

n Įjos Valstijos, 
partmento, kur turėjo sudėti 

Kaucija gvaran- 
tuojant jojo privatini Banka 
del žmonių saugumo ir yra po 
valdžios priežiūra.

Kaip girdėt no kurie 
duobai norėtu jam 
kiais budais užkenkti 
darni visokius

atsakanczia

norėtu

y

pavy- 
vi so

pule iš
lietpaskalas

jam užkenkti ne gales daug nes 
jis turi dauginus prieteliu kaip 
kas sau mano. Bet jis kaip 
girdėt ant to neadboja ir isz- 
girdes ka nors tik tiek atsako: 
jagu asz ka nuskriaudžiau ant 
kiek nors tegul ateina pas ma
nia, o asz kiekvienam atsimo
kėsiu, nes asz per 12 metu dir
bau Batikoj, ir ne kokio erge
lio ne turėjau, tai 
savo locna bizni, :
lesiu dar gerinus pataikauti ir 
neteisybes niekam ne skelbiau, 
kiekvienam patariau visada 
teisingai ir tegul manias žmo
nes ne bijo nes asz ant no vie
no czionaitinio žmogaus jokio 
kerszto neturiu, o kas man tie
siai pavydi tai tegul sau svei
kas eina kur jam gerinus patin 

Toks žmogus kurs

Bet jis

i valdydama 
žmonėms ga-

patariau

man 
neužtiki, tai gerinus tegul eina 
pas ta kuriam jis gerinus gal 
užsitiket tiems kurie 
kalno tariu jiems, Acziu.

k a.

jis gerinus
užeis isz

Naugatuck, Conn.— Czionais 
gyvena 

rodos vaikai vienos 
ei ei-

Lietuvei ir Union City 
sutikime, 
motinos, nesiranda jokiu 
liku, bolszeviku, tiktai visi tc- 
vvnainei. Pribuvo czionais ko 
kis tai rusiszkas raudonasis vi
sa taji pakaju suardyt 
Czikagos ir pradėjo 
vot “komunistus.” 
le atsibuvo prakalbos, pasikvie 
te koki ten kalbėtoju isz New 
Yorko kuris pradėjo girti pade 
jima Rosi joj (tai ko po szimts

Rosijoj naudo
tis isz tuju linksmybių?) Tasai 
kalbėtojas yra apie ket uri n pė
du dydžio, plaukai 
gi o, barzdele kaip 
iszrodo ant laukinio afrikono. 
Jeigu iu kur atsibaladotu 
tegul žmonis toj< 
apsisaugoję.
bolszevikai ir kiti, patis nežino 
kuom jie yra ir pradėjo kriksz- 

komunis- 
- ‘Ersz-

nogiu nepasilko

ba iszj

organ iza- 
rl\,un tvks-

24 coliu il- 
szejietis ir

milžino
tai

) 4 4

Dabar cicilikai,

tvtis ant kokiu tai 
tu” ar “kiaulistu” ar 
kietis.

4 4
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Kokis
pri-

Sioux City, Iowa.— 
tai perlonus isz Czikagos 
buvo in czionais parduodamas 
žmoniins britvas, o dienos laike 
ejdavo per stabas ir 
lems siutino kokias tai stebuk 
liūgas gyduoles, 
t uju gj 1_ 
cino, 
taisės

SAULEI h■)

SZTAI KO SALONAI SUSILAUKĖ.

*1 r
gLA

...   ............. ....... . ......................... . ,

ISZ SALUNO CZEVERYKU SZTORAS.

Ar-gi kas tikėjosi du notai adgal, jog saliunuosia paisidavines cze veri kai? Žmonis 
iszjuoktu taji, kuris butu tai 1 albcjas, o gal ir uždarytu kalej'me. 
tikrųjų, 
pardavinėti czeverikus su alum. 
Kaip rodos daro puiku bizni.

Bet sziandien tas yra ant 
Saliunas Sanio Brenner New Yorke negalėdamas daryt biznio kaip reikė, pradėjo 

Kas perka ezoverikus aplaiko penkis stiklus alaus dykai.

JUOKAI.
Ne žinąs.

Labai drąsu žvda A bromą 
apsudyjo ant pakorimo už me
timą bombų.

Ka daryt, kaip ka
bot, tai kaboti

— Ar gal ka sau vėlini 
paklauso

Žydas no bijojo
smerties.

sau
po

KALENDOMS“SAULES”
ANT 1920 METO.

1. Kalendoriniai užraszal ant 1920 
meto.

2. Eros. .
. Perkelimos Szvent.es.

4. Keturi motai laiko .
5. Naujos dienos szviesos instaty-

t

o «>

mas. . . ,,
6. Užtemimai ant 1920 moto.
7. Amerikoniszkos Szventcs.
8. Tolumas europiniu miestu iaz

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

No. 2.
220, puslapiu.

Sztoras kuris parduoda
giara” tavora pigei

I

dvieju gatunku - 
mes parduo- 

bn

Reikalaujate Klijonku — mes turime 
pigesnes ir geresnęs. Reikalaujate pecziaus 
daine tokius kurie yra gvarantyti.
Siutai ir overkotai del vyru ir vaiku, goresni ir pigiau ne 

kaip kitur.
Gražu madų moterems Siutai ir kotai, 

todėl galime jumis pigiau parduoti/
Daug ju perkame

25c. darbini pirsztincs po 19c. $2.50 Union Siutai po $1.7f 
20c. paneziakos po . .
50c. Moterių paneziakos 37c.

12c. $1.75 Marszkines po . . $1.3f 
75c. vaikams kepures 49c

Dideli bargensai kožna diena. Apsižiūrėkite priesz pirkimą 
Ateikite pas Guinan’a ir pamatysite ka galite pirkti už jusu 
pininga.

GUINAN
MAHANOY CITY, PA. ir MT. CARMEL, PA.

f

4

priesz snierti — 
kartuvėm slidžia.

— Teip vėlinu, 
būti pravdslaunii.

— Ka ? Ar nori būti pravos 
laimu ?

Tas tamistai 
bes, ne nuo 
suos.

Noretau

ne gcl-

rn

nieko 
smert ne iszliūo-

New Yorko.
9. Pasninkai 1920 moti! .

10. SkaitliH gyventoju.
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydejl Kunlng. 

raliai.
ir ka-

13. Pirmutinis prezidentas lictuvisz-

No. 1. “Pnrlžlnus Nuskurolls” Ir “In- 
grabinius” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo..................................Preke 50c.

“Kiinlngo Paslaptis”Mori
ka” Ir “Pakaruoklis”
Szitos knygos preke yra ..............  35c.

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Ąplsaka apie Girios 
Sargo Hunu Ir biikteri” 214 dileliu 
puslapiu

No. I. 13 Istorijų “Apic^hVcziaus 
i u nu Jurgi” “ 
jo Denczika Jcromka” 
Gyvenimas Ir Smertis”’ “JavUrovas Ir 
jo Kliūtis” 
“Apie Nebūtus Daigins 
klnlmnl” “ 
dull” “Tris Katerius” 
tavojenczla Liepoje” “Apie Ncszvaru 
“Apie labai dideli Szelmi”
Stikline arba sakyk visada teisybe” 
108 dideliu puslapiu.......... Preke 25c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiusklte $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nOs 
mažai "ju turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visaa knygas $1.45 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-mluotas knygas per paOzta, mes 
užmokame • nusiustlmo kasztus. Visos 

■ istorijos yra labui puikios ir užiraan- 
czlos ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara prOgti pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas Imtis prie sktiaymo. 
Prišiuskite popierini doleri ir adresa
vokite szitcip: W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

...........Preke 35c.
i

Apie Kapllonn Tumiai ir 
“Vargingus

4

Knyga sveikata turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

. LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja litų didelis vertis kny^ą Sveikatų skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Silikatą turi 339 puslapius ir kelis įimtus viso
kių paveikslų apie Žmogaus kūno audijimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja

Humoru* lt*
Juokai surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik 31.00

* PdHtnptyM Burtininku ir nuki-

rfrr

Su SVEIKAtA

hm j. iraMį^įaaiĮ'

l’iHUokslas”
“Tris Pamo>

“Gaidžio

Apie Žmogų. Velnią Ir 1)un- 
“DiiNzia I’akii-

“Sidabro

kos republikos.
14. Velykos del kožno meto nuo 1801 

lyg 2000.
15. Menesei su szvontuju vardais; 

Atmaina oro ir permainos menu
lio — juokai.

L 1

asz noriu būti— Tiek to 
pravoslaunu.

Negalėjo atsakyti, 
pas popa ir 
pravoslaunu.

— Na-gi, pasakykic

y

Abromas
Veda 
likosi

Abro-
nlai, del ko tu norėjai būti pra-
voslaunu ?

— Mat asz pamislinau, jo 
jau jeigu turiu kaboti, tai kam 

žvdas 
kabo

(

(T

16. Pasveikinimas ir velinimai nuo
Tarad alkos.

17. Stebuklingi ricszutai.
18. Raudonasis Žibintuvas.
19. Pasiszvcntinms gero draugo.
20. Dvyleka žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokūbas loszo kaziras su 

velniu už duszla.
22. Ka darotęj darote patįs del savos

*9linus kortų su dadėjimų visokių štukų. juokų ir
špčsų. Puslapių 30. Kaštuoja Ūktai 25 c. □

turi 
ant kartuvių, tegu vėlu k 
maskolius bolszevikas.

kaboti davadnas

24. Rūta

o

Mariu maudyne.
As mistinu, kad

23. Prakeikti į azokykal.
L '

25. Aszuros motinos.
26. Nubausta mergina.
27. Skarbai ant pliko kalno.
28. Szvcntas Jurgis ir griausmas.
29. Reikalingos žinutes del atojtios 

del kožno.
30. Ka ženklina 50 bilijonų, doleriu.
31. Svarbiausi atsitikini
32. Vardai visokiu žptlu, szaknu, la- 

lietuviszkai ang-

M©t ropol I ton 
grojamoji ir kalba
moji malina. Groja 
visokiu* rekordus. 
Idant apkainuoti lią 
grojamą maliną, rei
kia girdžti jos puikų, 
grypą, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož- 
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi- 
čtprclą.

KAINA $12. 50

I

i

karėjo.

Szmuila:—
silke yra sveikiausiu valgiu....

— Kodėl Szmuihi teip mis- 
lini?

— Ba jam kas diena mario- 
sia maudosi...

Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. į
pei iu ir t. t.
liazkai ir lolynlszkal.

33. Stebėt ings mlootan New Yorkas.
34. Lcklojhnas oru 1919 meto
35. Privalo tik moteris, monologas.
36. Pavėlavimo apgailėjimas.
37. Nusiminimas
38. Perspėjo.
39. Oj liūdna, liūdna.
40. Mažas skirtumas.
41. Be apetito.
42. Paparczio žiedas.
43. Kvaili žmoiijs.
44. Pasaka apie lobininka* ir netur

tėli.
45. Naujos Mikakjps Sabbos kara

lienes Pranaszystes. (Visas apra- 
Bzimas patalpintas kalendorijo.)

46. Naujas žemlapis svieto.
47. Perspėjimas oro ant kožno meto.
48. Kataliogas knygų
49. Apgarsinimai biznierių.
50. Priedas Mažas kiszoninis kalen- 

dorelis ir sieninis kalondoris su 
raudonoms szvėntoms.

EXTRA DOVANAI (Į

Kiekvienam iszsiuslmc pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžtjirti teipgi 
iliustruota kataloga gęylauąlu laikro
džiu ir visokiu nauju iszraųimu, kas 
prisius mums 15c. del ripmokcjiinul 
siuntinio kasztus. Raszykite tuojaus.

FBACTKLVL SALES CO.
1219 N. Irving Avc. Dcpt 17.' Chicago.

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote .sau paskirti 
Juso banka yra banxa in kuri dedate savo piningus. 

Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren
gia jumis patarnauti.

Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.

motere- 
_ ___ iv- 

Viena pirko 
yduoliu ir vos neužsitru- 

Nuneszus pas aptiekori 
gyduoles, aptiekoris per 

žiurėjo ir pasakė, jog 
randasi anadijos ir kitokiu tru- 
ciznu. Jeigu butu daugiau su 
naudojus tujų gyduolių, tai bu
tu senei nukeliavus pas Abrao
mą. Apsisaugokites tokiu 
agentėliu, kurie jus ant kožno 

pri-

juosia

Resturačijoi.
— Tas žmogus, ka prie ano 

stalo sėdi, tai kada važiavo in 
szliuba likosi aresztavotu.

— Tai viruti ne kurie 
uis turi tame gilinki.

žmo-

Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur
geriausia investyti pfnigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis

ANT PARDAVIMO.k>< l ♦ 1 - 
ižda-? y

Dubois, Pa. -
politikoje

žingsnio geidže apgaut ir 
skubyt ium mirti.

Karina 200 akieriu.
(linkai. 2 tvartai. Gera 
padoryste. 100 akeriu iszdirb-

Per far-

tvartai.
Geri bu- 

gas-

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipoles 
vej,L 
silsi senas gyventojas Andrius.

—fe.
Czionais Lie

tuviai gerui laikosi
Ne seniai atvyko 

vieta
P—nas. J. V. Kovas, seniau il
ga laika vargoninkaves Water
bury, Conn., kurs sutaisė cho
rą isz vaiku, mergaieziu ir su- 
suaugusiu, dar tokio gero var
goninko DuBoisiecziai ne ture- 
j°-

Parapijos reikalai gerai sto
vi. Musu Klebonas, Gcrb. 
Kun. M. J. Urbonas, yra myli
mas per savo parapijomis už 
savo darbsztuina del geroves 

Tik tiems gal ne
fiatinkli kurie iszauge isz tikė
jimo ir žinoniszkuino. Czio
nais mainos toippat sustojd isz 
priežasties mainieriu 
ir dar ne žinia kada pradės 
dirbti.

ir visame, 
ir paėmė

Lietuviu.

Vargoninko KUR BUNA?
Pajieszko isz Lietuvos. — 

Kur buna mano brolis Vladys- 
lovas Kvedaras kuris 
isz Kauno guber. 
apskr.

ta o resztas iniszkai.
ma bėga upele kurioje randasi 

miles
arti
Kvicziu yra užsėta 18 

akieriu, Rugiu 26 akieriu, do
bi Ii u 20 akieriu.

ZUV1U. 
Visai 
$2,000.

o nuo miesto, 
marketo. Preke

Prisiunsdaini savo prenume- 
ncužmirszkite brangus 

jog prenumerata

paeina 
Panevėžio 
miestelio

žinoniszkumo.

streiko^

Joniszkelio
jau 8 metai kaip gyvena Ame
rike o pirmiau gyveno Phila- 
delfijoi o dabar 
buna. Meldžiu 
tuojaus paežiam arba jaigu 
kas apie jin žino tegul man 
pranesza.

Lithuania.
Veikenczioji Armija, 2 kiiopa, 

Joniszkelio batalijono,'' 
Feltfebeliui Antanui Kvederui 

Dauguvos Fruntas.

gyveno
1 nežinau kur 

atsiszaukti

jin žino tegul
(to 93)

n as, žinomas kaipo
Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS
- Nuo pirmos dienos Rugse- 
sz. m., P—nas, J. G. Bogdo- 

visiems
Juozas Bagdžiunas, atidarė sa-
vq Prjjvatini Banka, ant kampo 
W.*Long Avė., ir S. Main Str., 
toj paezioj vietoj laiko ir savo ™ • •• z" fe • • 'T *skvajerini Ofisu ir Inszurinc

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

. . •• »

Kas norėtu 
pirkti gali atvažiuoti, pamaty

mo'93) 
Frank Chojnacki,

Box 236 Luther, Mich.
.11^ ■ l-l-ipil ,IMI ■ ,1 I ■' ■»

th

DAKTARAS NAMUOSE

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga Daktaras Namuose. Kny 
gutei telpa visokios žoles su ap
rašymu visokiu žolių, szaknu, 
žįMh ir t.t. ir nuo kokiu ligų 
yr^r vartojamos, su lotįnia^- 
kais užvardijimais, , iteip kad 
kiekvienas gales jias gimti bile 
aptiekoje. Teipgi ir geru pata
rimu, visokiu slaptybių ir šit 
daugeliu receptu. Tokia kny-
guto vertėtu būti naudinga 
kožnbm o ypacz moterims. 
Preke tik $1. Adresavokite: '

M. Zukaitis,
451 Hudson A ve., 

Rochester, N. Y.ad]

rata, 
skaitytojai, 
dabar yra 3 doleriai ant moto.

Kada . kalendoriui bus su
sinti ir apipjaustyti, pradėsim 
tuo iszsiuntinot. Todėl pasku
binkite su prisiunthnu prenu
meratos, nes žinote,1 jog.szian- 
dion iždavysta laikraszczio 
daug kasztupje, o jum^tris do
leriai ant viso meto kaip nieko 
už kuriuos turite daug srpugu- 
mo.

Dabar laikas užraszyti “Sau 
lo ” del savd gyminiu ir .pažins 
tarnu Lietuyojo. Koki džiaugs-, 
ma apturės; jeigu “Saule’’ 
re is isz Amotiko.
tai jus lainiŲiš ir džiaugsis no-

Neužmirsžki-

Siuneziu Piningus in visas dills evieto 
Parduodu Szipkortes in visur kur tik 
galima. Siuneziu visokius daiktus in 
Lietuva ir- kitas szalis. Raszykite ant 
szito adreso:. ,. , „L

J. G. BOGDEN
BANKER

Cor. Loijg & Main
.   * 11 -..............   r ■’**'■*’

Naujas Lietuvtakas Graboriui

I
> Kuzis Rėklaitis 1

516 W. SPRUCE ST. 1
MAHANOY CITY, PA. Į

>

PuBoIh, Pa.

f
i

pa
Gimines už

‘ ,>k

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GKAUOKIUS.

•Ik •to

iszpasakytihat 
to apio tuosius vargszus ir 
nuszluostysitė, jiems aszaras 
per nusiuntimą (‘Saules”
bus del juju linksmybe per vi

sus motus. ■ ........

kuri

paezedžiu skyrių kubjuso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

-DIKEKTQKIAI—
L. Eckert, Vice-Pree.

• «

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tress.
J. H. Garruhan, Attorney W.F. Kynkewicx A. Danisewica M. (Javais

P. C. Fenton T. G. H oi n iby
\

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirmi 

J taip ir dabar «
B 
j
■<
Ii

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ

K 
U p' 
p'
rMl 'r*"
j

1

'M
I

t. ir gyarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų Žinių 

meldžiamo kreiptis pas:

Henry J. Scnnitzer State Bank 
141 Washington Street, t
. .................... .......

*'• »<• r*' .-t '*lUMfe > m* #»*» t "•■•w^M**.-**** * <*» 'T**
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, vosoillju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt. 
520' IV. Centro SU •Mahanoy City,

b
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ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00
Brings the best results to Advertisers. Rates ou application.
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W. D. BOCZKOWSK1-CO.
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VPOBT-OFFIOK AS 8KCX>ND

Isz Amerikos

“ Ameriko- 
gyventojai jau

‘S

ir visokeis

neteko 
su ouropiszkais agi- 

paszlcme-

Amerikas uždaris duris del vi
su atejviu.

Buffalo, N. V. 
niszk i
knnt rylų 
ta tore i.s 
kais kurie,pribuvo in czionais 

rgelius, 
greitai neapsimalszys, 
dže bu.' 
ris <

kelti visokius c

isztrernimo 
czionais 

karei-

Jeigu 
tai val- 

priversta uždaryti dū
lei visu europiszku ateiviu.

Teip kalbėjo Herbertas Hoove- 
ris ant susirinkimo Lenku czio
nais.

Geriauses budus
tokiil agitatorių, kurie 
pradėjo szaudyt musu 
vius, pakart ant pirmutinio te
legrafinio stulpo.

Daug nesveiku vaiku Ameriko. 
Washington, D. C.

bjuras pranesza kad Suv. Valst 
vaiku 

yra su dy- 
t r u k li

Vaiku

surinktu

puspenkto

szirdies 
silp- 

milijono

apie tris ketvirta dalis 
mokvklos amžiaus 
desneis ar mnžesneis 
mais sveikatoje.

Pagal tojo bjuro
žinių, tai Isz 22 milijonu vaiku 
mokyk losią apie 200 tukstan- 
cziu vaiku yra silpno proto.

Apie 250,000 turi 
silpnumą; milijonus turi 
nas akis,
keneze nuo menko maisto, pen
ki milijonai turi visokius kito
kius trukumus sveikatoje.

Delei szios statistikos Dr. 
Woods raginauidtttit t'hsrr’vrrr1 
ku sveikatos butu peržiuretos 
nors karta ant metu.

Bolszevikai pakurstineja strai- 
kierius aw zukelimo 

revoliucijos.
Pittsburgh. — Kada bolsze- 

vikiszki agitatoriai 
buk

dagirdo 
apleisti 

West Virginia, anglekasiai 
Blair, Milbiin^įr Ramage dis- 
triktuosia, užsispyrė straikuot 

ant 
virszininku.

vaiskus ketina
Virginia,

> $

fe W. 1). npCZKOWNKI, Pre*. A Mgr. 
F. W. BOCZKeWHKl, tdllor 32 METAS

i

/

tolinus ir ne eiti in darba, • • ** * * paliepimo
Tosia vietosią yra tikras bol- 
szevikiszkas lizdas, kurie pla
tina savo anarkizma ir bunta- 
voja darbininkus idant ne ejtu 
dirbti.
persiėmė bolszevikizmu.

Vienas locnininkas kasyklų 
jog straikieriai turi 

5,000 geriausio szt§mo ka 
sumi-

fcavd

Konia visi anglekasiai

pasakė,
apie
rabinu ir ketina sukelti
szima kada tik vaiskus apleis 
taisės aplinkines.

Į 
i 
į

I)
i /

I

111 Amerikonu pargabenta isz 
Arkangelsko ant palaido

jimo czionais.
York. — Soredoje at- 

“Lake Daraga”
amerikoniszkais žuvu-

New 
plaukė laivas 
su 111 
seis kareiviais ant Arkangels
ko fninto,

t
1 
t
>

I
f

i a

If

Sana re i kongreso, 
rusiszki virszininkai, 
ir valdžios virszininkai su ka
reiviais, priėmė
siinus prugulinezei 

rr

kunigai

f

žuvusius nar
iai rios pa- 

Ferp Ameri-

1 Wyandotte

I
I

J f

y

S. Mountain

I

I)/
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i
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Auksinis jubilejus nuo 
atydarimo Suezo kanalo.

i’įiv k;;-
H.

> The Suez Canal from portsaip

Nedėliojo suėjo 50 metu nuo 
<ada likos atidarytas Suezo ka 
natas terp Raudonųjų ir Medi- 
:eraniszku mariu.
parodo .kediva arba karalių
Egipto ir inžinierių grota Fer
dinandą de.Lesseps kuris 'ka
nalu iszkuse.

.Ugixui-r vAUrum p i- 
na kelione 4>000 myliu isz Ang
lijos in Egiptą.

i

Raudonieje paėmė Omską. — 
Judenniczus paėmė in ne- 
laisvia 12,000 bolszeviku.
Helsingfors.— Miestas Oms

kas likos paymtas per raudo- 
Kolczako pulkai isz- 

Generolas 
Denikinas paliepė apleisti Ki
jevą.

Generolas Judeniczus paėmė 
in neląisvia 12,000 , bolszeviku 
visus vadus iszszaude. Suvir- 
szum 6,000 bolszeviku likos už- 
muszta tosia musziuosia.

nuosius.
si skirstė in szalis.

vaikus idant padaryt isz 
juju bolszcvikus.

— Daejo žinia
H

Vladyvostok, 
isz Moskvos, buk bolszeviku so 
vintas pradeda priverstinai mo
k y ti savo mokslus bolszevizmo. 
Dabar pradėjo priverstinai at
imti vaikus nuo tėvu, kuriuos 
pristato in valdiszkus priglau-
las arba kazarmes.

Tena is bol sze vi k a i mokina
juos savo netikusiu mokslu ir

SUVIENYTUAMERIKOS 
VALSTIJŲ PREZIDENTO

PROKLEMACIJA.

Dekavones Diena.
Ir ypl atėjo motu laikas, kuo

met Suvienytu Valstijų gyven
tojai nuo senovės yra inprate 
susivienyti, dėkojant Visoga- 
lingiausiam Dievui už palaimi
nimus, kuriuos jis suteikė mu
su szaliai laike praėjusiu dvy
likos menesiu. Priesz metus mu 
su žmones nuoszirdžiai teikė 
garbe ir dekone, kad su diovisz 
ka pagelba ir teisybe laimėjo 
karėjo ir užėjo ramybe ant tau
tu, kurios taip narsiai kovojo, 
kad apginti žmonijos laisve ir 
teisybe* Dabar, kuomet sunku 

a užbaigtas, ir pa
išini musu rankose,

Franas Savickis, Racine Wis 
A. Pilarski, Detroit Mich 
Jonas Savada, 

Mich.
J. Zajaczkowski 

Mich.
Visi paėjo isz 

mento, kuris likos 
zuotas Camp Custer, Mich, ir 
iszsiusti in Siberija. 
palaidoti ant kariszku kapiniu 
Cypress Hills Cemetary Brook
lyn, N, Y. o tuju gimines kurie 
pareikalavo kimus žuvusiu, li
kos nusiunsti in 
vietas.

Hamtramck

y

on

Detroit y

19—to regi- 
suorgani-

Kūnai

priguli nezes

Lietuvei su Lenkais atėjo prie 
supratimo.

 — 1

Kaunas.— Lietuviszka dele- 
gaeije pranesza, jog Anglijos, 
Francijos ir Ameriko delega
tai Kaune, sutaikino Lietu
vius prie taikos ir noringai isz 
siuns savo delegatus ant taikos 
konferencijos kurioje teip-gi 
dalybaufj Icnkiszki delegatai, 
tyksle užbaigimo klausymo kas 
kiszasi Lietuvos ir Lenkijos.

Awalowas Berinondas
klausė per telegrafa ar Lietu
vei mano dalybaut taikos kon- 
ferenejoj, bet lietuvei atsake, 
jog laiko Bcnnonda už vagi ir 
žudintaju.

Vokiccziai da
Bermondui pagialba 
reivius bet ir amunicije. Konia 
kožna diena pribuna po 400 ir 
daugiau vokiecziu. Panedelije 
atplauko iri inlunkia Kopcnha 
gos keli angliszki laivai.
tie jei laivui iszplauks ant Bal
tike mariu. '

uz-

vis siunezia
, ne tik ka

Visi

Lietuvei nedalibaus taikos 
konferencijoi.

GROMATOS ISZ LIETUVOS, ket už puskarti rugiu po 100 r. 
Da bado nekentėjom, duoneles 
turimo. Prūsams reikėjo duo
ti nuo kožnos karves po 5 sva
rus sviesto ant menesio.

Kazimieras Senkus, Detroit, 
Mich., aplaike gromata nuo 

Jono Sinkevicziaus

ISZ ROSIJOS
szvogerio

gromata
Pil

is/. Suvalkų guber., Mariauipo- szialpos isz niekuv.jokios negiK
les pav., Szuncku gni., Meszku- 
cziu kaimo:

“Sveikinu tave szvogereli su 
tavo prisiega ir duodame žinot 
jog gromata aplaikem 
esame tau labai dėkingi, 
me nesudeginti, 
tarp turime, ir gyvulėliu

už k a 
Esa- 

dnonos tuom 
, vienu

žodžiu sakant gyvenam Lietu
vei gerai. Teta mirė metai lai 
ko o brolis Jonas pasiliko nero- 

Daugiau neturiu ka dau-gili.
giau raszyti, pasiliekam sveiki 
ir laukėm nuo jusu promatos.”

Helsinfors. — Taikos konfe- 
rencije terp Estonu, Livonu ir 
bolszeviku prasidėjo subatoje.

laidos czionais.
komi kurie paaukavo savo gy-
vastes tolimojo Rosijoi randasi
sekanti:

O. S. Petaszka
Mieli.

Juozas Milauckas, Fountain
Mieli.

F. Pasovas, Mosinee, Wis.
V. Kukla, Kawhalin, Mich.
J. Patulski, Detroit, Mich.
And. BuFdik, 

Island, Mich.
Ig. Kvasniewski, Pittsburg, 

Pa.
Ant. Soczkoski, Detroit Mich
Filipas Sokol, Pittsburg, Pa. Lietuvei nedalibaus toje konfe-
And. Kulwicki, Milwaukee,

Wis.
Wai. Cieselski, Detroit Mich.
J no. Tawlak, Detroit, Mich.

Ma-

V. Kazakevi-
Ma-

Sveiki - 
prisiega ir 

girde-

Juozas Kazakcviczius, 
hanoy City, Pa., aplaike groma 
ta nuo tėvo 
cziaus isz Suvalkų gub., 
riampoles apskryczio, Padavio 
Valscz. Dauksziu kaimo: 

“Mielas Sūneli.— 
nam tave su tavo
mažaises dukreles, kaip 
jom tai jau apsivedei isz ko esą 
me nudžiugia ir kad po tiek 
metu gal nemalonu bus girdėti, 
kad ne rasi pasveikinimus ne 
nuo mus visu kaip tai kitados, 
nes tavo jaunausias brolelis Pi- 
juselis keturi metai kaip mirė.

I Dokui Dievui da gyvename 
tuoj paezioj stubelei kokioj 
imis palikai, nes likos nošude-

vom, badai mieste Kaune 
davo, bet ant kaimu nieko. Di
džiausia beda su drapanoms, 
nes už skepetaite reikė niokoti 
po 15 r., czeverikus 100 r., pirk 
ti nėr už ka, nes vos užsidirbam 
ant maisto, piningu nėra. Die-

tfau-s

laike

le sudrasko vokiccziai. 
žinia ar Vincukas yra

diene Slavancziu mirė 
musziu likos nuszauta, o stubo

Duok 
gyvas.

Su tais žodžeis likit sveiki, ju
su te volei ir seseles, Kazakevi; 
ežiai.

ta. —

visokiu nedorybių, 
tokioje kazarmeje turi 
kia suvirszuin tūkstanti vaiku 
įuo trijų lyg dcszimts metu am 
žiaus.

Tėvai, 
itiduoti savo vaikus bolszevi- 
kams yra uždaromi kalėjimo 
nes tokius tėvus bolszevikai 
pavadina zdraicoms.

Daugelis motinu 
ežio netekimo savo vaiku 
tenka proto arba atima sau gy- 
vastes* /
Bolszevikai jiaudoje ameriko- 

niszka amunicija.
Arkangelskas. — Badai bol- 

izeviku armija naudoje ameri- 
koniszka amunicija, paymta 
nuo Kolczako ir Arkangelsko 

Tūloje randasi bol- 
szevikiszki dideli fabrikai amu 
nicijos kur dirba diena ir nakti 

, karabinus,

Avienoje 
surin-

frante.

kurie • 9 >pasipricszma!

isz gailes- 
ne-

sis (^firbas vi 
siscKimo v 
mes sn |)F»sitikėjimu laukiame 
augsztant eros, kuomet tautos 
pasiaukojimas bus atmokėtas 
ramybes pasaulyje.

Bet, kad pasiekti pabaiga 
taip didelio darbo kuriam Ame 
rikos žmones aukojo savo 
riszkuma, 
szalies turtus, jie turi kuomet 
jie dėkos Dievui, isz naujo pa- 
siszvcnsti save tiems teisybes 
principams kurie pergalėjo per 
Jo mielaszirdinga geruma. Mu
su dekone neras tobulesnio isz- 
sireiszkimo, kaip atremti loja- 
liszkumu ir patrijotiszkumu 
tuos princijus, už kuriuos lais
vieji žemes gyventojai kovojo k 
ir mirė. .. - -

Praėjusiais metais mes ture-

kad

vv-
ir neapsakomus savo

k

---- --  - f
Vincas Juodeszka isz Malia- 

noy City, aplaike gromata nuo 
brolio, Juozo Juodeszko isz Su
vaiką gub., Mariampoles pav. 
Skardupiu kaimo:

Raszyta .19 d. Spalio 1919 m. 
Asz Juozas Juodeszka dekavo- 
ju kad prisiuntet laiszka. Per- 
kentejome didelius vargus ir 
didės kares baisybes kad ir nio 
ko netekom, aeziu Dievui hile-Į Rygos, 
gyvi likom. 1915 mete per Ve
lykas, viskas buvo isz mus at
imta. Kluoną ir tvartus su-

i

Bolszevikai paėmė Januburga, 
bet neteko Lietuviszka Bras-

Finai duos 30,000 
vaisko Judenicziui.

Helsingfors. — Bolszevikai 
paėmė Januburga, 
nuo Petrogrado, bet po Lietu
viszka Brasta likos sumuszti 
I)o asztuoniu dienu musziaus.

Ant baltikiszko taikos kon
ferencijos kuri atsibuna Dar- 
pate, atėjo telegramas, 
dancsza, buk Finai nutarė duo
ti 30,000 vaisko Judenicziui in 
pagialba ant užėmimo 
grado.
Kaip rodos konferenciją balti
kiniu provincijų negales pada
ryti jokios sutaikos su bolsze- 
vikais ir viskas ejs ant niek.

Latvei iszgujo bolszevikus isz 
apielinkes Rygos.

Ryga. — Latvei smarkei už
klupo ant bolszeviku ir permai 
ne visa frontą ant kaires puses 
upes Dvinos, iszguidami bol
szevikus isz visos < aplinkinesvisos

kui’ dirba kulkas 
armotas ir kitus ginklus.

Trockis ketino aiszkyt, jog 
G8 mylės daug amunicijos likos prisiims 

ta in Rosija isz Ameriko ir An- 
lijos da už caro laiku, bot kada 
Rosijoi užėjo betvarke ir pa
pirkimai, tai nesuvartojo jio- 
sios prieszais vokieczius.
bar sako, tasai kariszkas mate- 
rijolas yra lengva perdirbtas ir 
pritaikomas del bolszeviku ka
rabinu ir naudoje priesz Yude- 
neezu, Denikina ir juj talkinin
kus.
Lietuvei nedalaike žodžio Ame 
rikonams; nevažiuos kariaut 

in Lietuva.
Paryžius.— Francije.— Bu

vusio aficieriai amerikoniszko- 
je armijoj skaitliuje szesziu 
szimtu, kurie prisirasze prie 
lietuviszkos armijos Suv. Vals 
tijosia ir atkeliavo in Paryžių 
pasiliko be skatiko ir neturi isz

kuris

Petro-

Da-

jonie'daug to liž ka turime būti 
dėkingi. Nežiūrint in sumiszi- 
mus musu ekonomiszkame gy
venime, kurie kilo del kares, 
mums viskas sekėsi.
pjūvio uuvv guuoivo, ii jhz. 

partekliaus mes galėjome 
sZelpti kitas, ne teip laimingas,

Musu demokratija te
bėra nepajudinta sviete, 
dytame politiszkais ir 
liais neramumais, 
c i jos idealai tebera 
dais progreso ir 
taku.

Tos dideles palaimos, kurias 
mes patyrėme, už kurias mes 
dievobaimingai dėkojame, turi 
pabudinti mumyse pilnesnį su
pratimą musu priedermes sau 
ir žmonijai, kad žiūrėti, jog • 
niekas ka mes veiksime nesu
teptu pilnybes tos pergales, Iru 
ri mums padėjo laimėti kare. 
Nei koks saumylingas tykalas 
nespyrė mus dalyvauti pasau
lio karėje, ir su taja pat nesau- 
mylistes dvasia mes turime 
stengtis pagelbeti savo paveiks 
lu ir savo kooperacija, kad pa
siekti pastovu visos žmonijos 
laba ir invykdinti pasaulio vai 
džia, draugiszkumu ir gera va-

f

Musu
pjūtis buvo gausios, ir isz savo 

i su- -

tautaš.
suar- 

socia- 
Musu trad i- 

musu va- 
civilizacijos

i

Ml

1

I

'i,p

-i 
i'l

Tli.
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lia vedama.'
TAI-GI, asz' Woodrow Wil- 

son, Amerikos Suvienytu Vals 
tiju prezidentas sziuo savo 
draugams piliecziams pasky- 
riu ketvorga 27 d. Lapkr. me
nesio szvensti, kaipo dekones 
mal^u diena, kviecziant juoą 
susilaikyti ta diena nuo ju pa
prastu darbu ir susivienyti sa- 

« A A 1

•1
,3ko užsilaikyt.

Latvei su pagialba talkinin
ku artilerijos ir flotos užklupo 
ant vokiecziu ant upes Ass, ku- 

uesze iri kapus o po Velykų ir -rio pabėgo palikdami nelais- 
vius ir daug kariszko materijo- 
lo. Latvei priėjo prie Rigos- — 
Mintau gelcžkelio isz kur isz- 
gujo vokieczius. Latvei vis

Kluoną ir tvartus

kiekmus isz va re,kick paneszem 
tiek ir turėjom, per 5 menesius 
negalėjom sugryžt, o kada su- 

i tik stuba su-ginta, nors daug pavoju turėjo- gryžom radom
mo,ba nekarta buvome iszva- draskyta ir laukus apžėlusius 

tik sunku ka ptadet.
broli Slinku apraszyt\ ir apsu

Taja žinia paduoda kapito
nas Tamoszius Moore, buvusis 
aficieris artilerijos ameriko-' 
niszkam vaiske Franci joj. Pul 
kauninkas Miles dancsza sekau 
ežiai:

Tikėjomės aplaikyti piningu 
Musu armije 
Amerikonai,

kurie instojo in lietuviszka ar
mije, o lietuviszki agentai Ame 
riko prižadėjo gera užmokesti, 
dabar ne nori plaukti isz Pary
žiaus in Libava. Jeigu neateis 
tuojaus piningai per telegrafa

juoą

lill

I

I
IĮ

n

disz Ameriko. 
yra pakrikus.

vo namuose ir kitose vietose 
meldžiantis, siuneziant maldas 
ir dekones Dievui visu palaimų 
Davėjui ir musu likimo Viesz- 
paeziui.

KAD TA PALIUDYTI, asz 
savo ranka pasirasziau ir lie
piu pridėti Suvienytu Valstijų 
žyme.

DUOTA Kolumbijos Distrik- 
te, 5 d. Lapkr. musu Vieszpa- 
ties metais, tūkstantis devyni 
szimtai devynioliktais, ir nuo 
Suvienytu Valstijų neprigul- 

keturias-de- 
szimtis ketvirtais metais.

WOODROW WILSON. 
Vieta Žymes.

ROBERT LANSING.
Secretary of State.

vokieczius. 
vejasi paskui vokieczius.

Pabaiga bolszeviku artinasi; 
negali ilginus dalaikyti

' užklupimu. ;i
Vladyvostok. — Kariszki ži

aunai spėja, buk bolszevikai ne 
gales ilginus iszlaikyt kaip du 
menesius užklupimus savo prie 
szu ir kaip duodasi suprast, tai 
apie 1 Gruodžio ketina būti di
dele permaina.

Už tai bolszevikai padavė už 
manima del baltikiniu vieszpa- 
tyseziu ant padarimo sutaikos, 
nes mato, jog jiems galas jau 
artinasi ir £feidže Užlaikyti ta,

4
i-.

I;1 V

it

ryti, o kartais patys isz baimes 
ir kulka užyma tun^jome 
leisti savo namelius ir pragyve kyti musu vargus, viską kaip 
nomę girriosia, svotimosia 
krasztuosįa arba ant lauko lai
ke lietaus ir szalcziu nors ir pu
se turto praradom be bėgdami 
pamotėm, iszdaužem ir iszvoge 
bet in gylama Rosijos neb’o 
gom. Ant giliuko karvute už
laikėm, o jeigu butumem ir to
sios netekia tai sunku butu ki
ta pirkti, nes reiketu mokėti po 
1,000 rubliu. Mes patys ir ke-

girriosia

ap-

svotimosia su szluota iszszlave.

. Mielas
I

Drapa
nas radom duobėj užkastas, su
puvusias.
amerikos buna sudraskytos. 
Laimingi jus mielas broli kad 
nematei tu baisenybių kokios 
mes nukentem.

Daug gromatu isz
I

tai visi kareiviai iszsiskirstys 
ir pasiliks Paryžiuje pakol no- 
aplaikys piningu ant sugryži- 
mo in Su v. Valst.

Kaip rodos bus tai pabaiga 
amerikoniszkos 
keliaus in Lietuva.

Jeigu turite 
kokius sziltus marszkinius ga
lėtumėt mitu prisiųsti. Pas 
mus labai brangti, bet visai ne- 

, x v o kasdieninei marszkinei
turios mergaites dirbam, tai kasztuoja io ii; 50 rubliu. Ne- 

įturiu ka daugiau raszyt: Kaip

armijos kuri
mybes szimtas

Milwaukee rencijoi.
Miestas Iszam, 80 miliu nuo 

Petropavlovsko likos paymtas 
per bolszcvikus.

Mot. Kazlauckas, Chicago | Bolszevikai atima nuo tėvu Imaista pirkti, tai reiketu 
4 | J * .<

f F

yra

ant ] 
bet jeigu pini

pragyvepimp t)$flsidayopfo
/ ingįis

ui reik
ręįkofd,!;

mo-
dosite adresa tai Kalvarijos ne- ka twllsaVo į*ii!hkbsia, pakol 

jiems nieko neaitims.minėkite tik Mariampole.

Francuziszkos moters da
bar uždirba po du dolerius ant 

prięsz k>ąre uždirbda-dienos^
vo pb 40 centu ant dienos.

vi
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Ti.jei,

cz 
to

kurie naudojo kitus 
gėrimus in vieta arielkos lai 
apsisaugojo nuo tnju trucinan- 

u gorimu. Daugeliuosia vie- 
ia, kaip IftlkrrtszMėt ghrslnn

brvo mireziu nuo .užtrucinimo 
k’-rie naudojo medini alkoho
liu.
tr icizna o kas nori priskubyt 
sau kelione ant kito svieto, te
gul jin geria.
bandyti.

Tokia alkoholis yra bhisi

Bet geriau ne-

“Keleivis” raszo:
Du finiszku laikraszcziu re

daktoriai New Yorko likos nu
teisti kalejiman už kurstima 
griauti szios szalies valdžia. Pa 
si rodo kad 
nuolatos seka 
spauda ir turi surasze 50 nepa
geidaujamu sau 
Tas auraszas buvo 
vieszai ir jame randame - kotu 

lietuviu * > 
1 $ I

Keleivis

valdžios agentai 
svetimtaueziu

laikraszcziu.
paskelbtas

laikraszczius: 
Naujienos,

ris
“Laisve, 
J • Darba 
kuri dabar
Bimba) ir ‘

Valdžios agentai sako, 
szitie

4 4

(kriaueziu organas 
veda komunistas 

‘Musus Tiesa. ? >

kad 
vra 

pakraipos ir 
val-

Visi szitie laikraszcziai 
anarkistiszkos 
agituoja griauti szalies 
džia.

Dar nesenei pasirodė Lenku 
organe nepaprasta 

anijos N. Y.
v • zine.

25vyskupas
gana asz- 

iszskirdams isz 
graboriu

A II ZY I b 
diena Spal. iszdave 
tiu dekretą 
tarp kataliku lenką
L Desza, ir, jo prasikaltimu lie

's
i e9 tik vyskupas
< not iszriszima.

Kaip
w 
ia

\ H

dc iszriszt jokiam kunigui 
‘9 tik vyskupas gales jam

>, organas N.“Zgoda
. sako priežastis esanti to- 
— Ten lenku parapijoj Szv. 
zimiero klebonu vra lietuvis 

kunigas kurs lenkams pasakęs,
— kad jisai nckuomi lenkus ne 
rems jei lenkai neatiduos lie
tuviams Vilnių ir Kauna kaipo 

miestus neteisingai 
žgriebtus.
Graborius I. Deszas 

karaztas patrijotas, 
♦ larvt su kitais lenkais

j

t

Lietuvos 
u

ina t vt 
pradėjo 

t su kitais lenkais savo 
arimus ir šukele parapijoj er

gelius.
Kunigas su tuomi apsiskun- 

le vyskupui kuris iszdave pn- 
sziokia:

I — ■ I b ■■■I ■ .1 .1 ■ ■  —I I I ■ ■

kas netUf *15^(1‘‘VeĮiiiaa koki 
žmogų apsodit o baihyl&ia isz- 
varo, o knygose '’bažnytinėje 
malda yru su kurioje kunigas 
nei su bizūnu velnią isz, žmo
gaus * ...... 1.

Kaip tb dekręto skaudumas 
atsirodys žmonoms* to nežino, 
nes labai Rainus dalykas.

ll 11 *

“Smile” po daugel kartu 
lietuvius prasėrgejo kad saugo 
tusi nuo bolszevikiszkos propo- 
gandos, o bot kai kurie’ nepa- 
klausydanu kaip žiurkes in 
slastus kabakszt ir inlindo, da
bar-gi visus 
szevikais, 
kištais ir 11 d.

nuo

Smile

praszalinimui Rhiladėlphijojė 
žydeliai vis slapta pai*davnėjo. 
Karta lietuvis girtas bestropo- 
linodams, tapo arosztuotas. ‘Na 
tas aresztavimas žydpalnikiiii 
szonus padilgino, kad gi ringis 
gal iszduos kur pasigėrė. Ant 
rytojaus^reik žydeliui jnatyt 
ka sakysi jo kostumeris priesz 
sudžia, ir nuskubinęs lauko kol 
atvode isz szaltos , kamaraites 
sznapso mylėtoja.

_____
DVI MAGDĖS.

Virbaliaus ir Raseinių.
Diolėgas.

f. ' į 7
Nusitinka gtttvėjal.

' Ką-gi Už gai’be 
turiu Nusitikti.

Vieta.
V. Magde. 
. / « • 1 <

ii
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PAŠPORTAI IN LIETUVA

JAU GAUNAMI

ller S.

(

garsindama isztarnie
“Isz priežasties sukeltu mę- 

lagyscziu ir grasinimu
I. Desza ir jo kitus szalininkus
kur net sukilo Szv. Kazimiero 
parapijoj skandalai, nematau 
kito iszejimo, kai]) kad atskyrt 
S. 1. Desza nuo katalikiszkos 
bažnyczios ir isz tarp minėtos 
parapijos parapijonu.

Per tai asz žeminus pasira- 
szps kunigas vyskupas diecezi
jos Albany N. Y. exkomunikuo 
jn Steponą I. Desza ir ji pagar
simi atskyrtu nuo katalikisz- 

x kos bažnyczios.
Delei to jisai netenka

katalikiszku privilegijų ir, yra 
atskirtas nuo katalikiszkos baž 
nyczios ik galėdama už prasi
žengimus gaus iszriszima. Tie
sas iszriszimo palieku sau.

lazduota Albanijoje, N. Y. 
dvideszimta 
1919 m.

visu

Albanijoje 
penkta Spalio.

pažvelgtus bol- 
užvadinama

szio men.
New Yorko nuo Ellis Island 
apie 50() suvirsz deportuota isz 
Suvienytu Valstijų laukan.

Tarpe deportuotu, ant nelai
mes esama ir lietuviu, daugiau 
se ju paskutiniu lai k yra 
Brooklvno. 
aresztuoti prie klausinėjimu 
mokėdavo iszsimeluot, bet dar 
sakoma jeigu pažvelgtasis ga
vosi in areszta už priesz valsti- 
jine propaganda, tai be tyrinė
jimu deportuojamas lauk.

Gerai lietuviams žinomi lie- 
tuv. socijalistai, juk neperse
niai kiek tai jie pripninkszto 
to sočialistiszko mokslo, o vis 
tai prie to kibo jaunueziai vai
kinukai ir už ju nesumanuma 
Amerikos socialistai visiszkai 
atstume, dar jau nukrypo prie 
komunizmo, tai socializmą pei
kia, o komunizmą teikia. Kiek 
kas gali tikėt nepastoviai to
kiai propagandai kuri isz visu 
pajiegu stengėsi žmones pri- 
vest prie maisztu, straiku, ga
lop džiaugėsi kad kur kyla re
voliucija f!
ra bolszeviku propaganda kuri 
placziai yra plėtojama net ra
miose szalyse, galo]) pasiekė 
gerokai plėtotis ir Suv. Valsti
jose Amerikos, o valdžia dar 

asztriu, 
kad užbėgus kelia, 
yra daug darbo, 
ilgai nei n žiu re jo kaip sphrcziai 
sėjama toji netikusi dalimis 
niekam propaganda.

Sziuomi tarpu valdžia S. V. 
turi pilnas rankas to keblaus 
apsireiszkimo kai]) bolszevi- 
kiszka propaganda, ir pinigi
niu spekuliantu nežmoniszkas 
godumas.

griebėsi

anar-
isz

ISZ
Pirmiaus mat sti

prio

Czion tai yra tik-

valdžia
priemonių, 

, bet tai jau 
nes valdžia

Atsake lietuv.
S.

L.
Kur?

L. 
kaip tau

Į i1 ’ , i

Ąsz ėsu Rasei
nių Magde, apie Kuria visi ži
no, ir visi jau ilgus amžius mi- 
navoja.

V. Mhgde 
jus.), Ar—gi?

R. Magde.
h

f Juos iszrupiha

Užstojusi.sausuma sznapsine 
teip sumažino girtuokliu gau
jas, kad gal per menesi laiko 
nesusitinki su girtu žmogum, 
ir tai dyvai, kur -gauna pasi- 
gert ?

Ant kiek 
tai sznapsa
bus galima iszganubint kaip 
isz lovos pikta blakia (vabala.) 
Meisteriai pasislepia jia pa

ger a i

mastuotgalima mcov^v, 

vargei visiszkai

Pasiraszo 
Vyskupas Albanijos.

Szitoksai vyskupo dekretas 
yra gana asztrus ypacz tuomi, 
kad p. Deszas yra katalikiszku 
graboriumi, su sziu’omi nustoja 
tiesas laidot katalikus, (žino
ma protestonus gali,) bet kata
likai turi szalintis, nes kunigas 
in bažnyczia neinleis.
tros puses, ka vyskupui galima 
uzinest, nes
katf nebūtu graborius, dūdo
mis ar koks kitas, Už prasižen
gimą baudžia lygiai?! Nega
na to, Deszas priklauso pfie 
Katolickos Zjednoczenės ir ten 
seime rinktas ant direktoriaus, 
tai ir ten'tiesas visas praran- 
f

y >

Isz an-

jisai nepdisydams

la.
Czia duodasi manyt, kad jei 

nebūt graborius, toks dekretas 
nebūt ji Desza palytejans.

Sziadien tokios bausmes žiū
rint neturi jau vertes, o baįnyr 
ežios tiesos, 
ko lyginai. Sziudnm jau nie

a • ė > X ♦♦

vis nei bl^tinh lūi-
0

Kur tu gavai sznapso vakai 
gert? Sudža klauso.

Daę žmogų.
Ras koki žmogų ?
Nežinau.

LJ.

Ant ulyczios.
Ar daug ir 

gert ? S.
Tik viena gurkšni davė ir nu 

ėjo sau. L.
Nuo vieno gui ksznlo negalė 

jai pasigert, kur gavai dau
ginus? S.
\ Gera u daugiaus ir buvau gir 

tas. L.
Kur gėriai, saliune ar teip 

stuboje ? S.
Buvau girtas nežinau.

gi aus?
kur

davė

(Lig husistebe- 
ramista esi 
, Kaip lai-> 

minga, busiu czia tave paži
nus’.

It. Mag.

... T
Raseinių Magde?...

T
X
4Z4 
♦>

Lietuvos Atstatymo Bendrove

t

X X X 
i 
x Y

YT
X
X 
tL/l

Visi norintieji keliauti ih Lietuva tegul kreipiasi 
| pasportu reikale in Lietuviu Atstatymo Bendroves X <♦ 

❖ i ❖ A. Y Y 
X X Y Y Y Y ❖

R. Mag. Taip, asz Raseinu 
Magde, apie klirld. taip daug 
ponai ir prlisti žmones sau gal- 

O‘tU kaš tokia
Su kuom turiu gaWe kal

bėti? ' , ’
V. Mag. Asz esu Virbaliaus 

Magdė, apie kuria taip- 
pat nemažai ponai ir prasti 
žmdnes minavojh.

R, Mag. Ar-gi?... Tai 
tfėiszkia mudvi, abidvi Magdės. 
Tu Virbaliaus asz Raseinių.

Taip taip, mudvi 
abidvi Magdės, th Raseinių asz 
Virbaliaus.

R. Mag. 
mudviejų susitikimas. Susipa- 
Žhlsiva, phsikalbesiva. Ar
džiau 
kilti.

V. Mag.

vas džiovirth. 
ėsi? 
boti ?

apie

Ar-gi? ...

L.
Kiek mokėja už sžnapsn? S.
Buvau girtas liežinau. L.
Klausinėjo, klausinėjo ii4, iiie 

ko akyvo neiszgavo iles biiVč 
ik 

užsigynė girtumu gindamas žy 
da, nes paskui jdu dauginus ne

do.
Kada

bausmes, ir žydą neiszdave, tai 
vėl gavo ikvalei magarydziu

..... • I kas pas jumi girdėti,jeigu but kelias paras gave? 1 
papasnikaut szaltoje stuboje, 
tai žydaš butu iszplpniojans.

Tas nūdavimas kad būdams 
girtas nieką nežiitojo, padare 
ir juoku, o slide paskaito mat 
žmogų už durna. Tai-gi ir at- 
ejtyj, žydai be trefno neapsieis

mat girtas, nežino nieką, o

dirbs, ir ta paslaptį 
maugs sznapso mylėtojus, bet 
tiek girtuokliu vis-gi nebus, 
kiek buvo.

Tie girtuokliai kartais net 
Po sznapso

ir

juoku prigimdo.

lakstantis Ndkfci

L >1

ifa i

n I

Ik

¥
k%4

4

4 
b

mtn; galo]) be bausmes palei-

žmogeli paleido be

tvirtuma ir žydas pripažiho.
paras gave?

V. Mag:

Laimingas

phsikalbesiva.

czia
, I

susižinosiva apie sąvo . . ' įlr . 11 * į
Puiku, puiku. Tik

pradek i va kalbėti.
R. Mag. Apie ka pirmiausia 

pradėsi va kalbėti?
V. Mag. Tu papasakok 

O asz 
mumi 

eis gražus pasikalbėjimas.
R. Magf.

[n viena krūva, daug naujieną 
sudesiva.
rit.

V. Mag.

papasakosiVi kas pas
• V ♦ill*

• 1 ir

Gerai tu sakai.

Na tai pradek po-

(kosti.)
ir tu gyduolių nors pbr bedu vis sllkliudintu;
girtuokliams daduos. — S. K.

Y Notariali Skyrių, sziuo adresu:

YYYX
X-' .

Lithuanian Development Corporation
F. E. BRANCH

320 Fifth Ave. New York, N. Y.

♦

X 
Y

T 
f ♦♦♦
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V. Mag.
reikia eiti nei in girria kad isZ- 
girsti kokiu ten czirszkejimu;

4 A ‘a *

O pas mutni nė-

mažne kiekvienoje troboje isz- 
girsi szvirpliu czirszkejima.

R. Mag.

riuos geram upe žmogus 
kad nėdrystum pasakyti.

V. Mag.
paprocziai.„

nle-
*

Na ka tu Sakai ?... 
Bet dabar jau negales ta pada- 
ryii, juk mažoji Lietuva, tai 

prusu lietuviai,

R. Mag.

Bet pasR. Mag. Bet pas niurni 
paū ksžt n kai p hi nk stiuo t i.

O pas mus raguo-

Gerai.
Reik atsikosėti, kad paskui ne-

V. Mag.
ti.

R. Mag. Kaip tai ?... pas 
jumi ir phukszėziai raguoti.

V. Mag.
pi y szi ii ose cz i rszk i a.

R. Mag. Na, užteks apie tai. 
Pasakyk man, ar tu esi apsive
dus?

V. Mag.
lipsi vedus ? 
rn

Kaip tai?...

Žihoma. Tie kur

Tai musu žmonių
Bus gerai.

sipras ir pasiliaus mudvi mina-1 su visa lietuva ir bus vienas ku 
Iki sziolai tegul bus

jiem atleistina.
Tai]) ir asz sakau.

kas

vojrint.

via
Lietuva, 

susivienis

nas, vienas siela!
Dieve duok! Se

nai liet u vos žmones laukia lino 
sybes, 
vienyti, ir laisvai

V. M ag.
R. Mag.

Na dabar tu papasakok 
pas jumi girdėti.

Pas niurni dažni
ausiai girdėti, kai prusa lietu
viai vokiszkai szebelduoja, 
kalba; nors kiti 
moka vokiszkai, bot vis mat vo 
kiecziu kultūra giria, 
na, kad juos, tai yra lietuvius, 
labai szvelniai su vokiecziais.

Argi?...
Tai]) yra... Patim

V. M ag.

szebelduoja 
gerai nei ne

aukszti-

kad jie galėtu visi susi
gyventi, brau 

giojoj savo Tėvynei, po Lietu
vos Vėliava! t** 'J. V. Kovas.' u m

GERIAUS1A

DOVANA
kuriasu kuria džiaugsis 

per visa meta, yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys jaja Ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prietelis.
Tiktai $3.00 ant meto.

gaus Pulku Kalondori.
ii, II0CZK0WSKI—COMPANY 

Mahanoy City, Pn.
PRASARGAI Visus lalszkus ir 

piningus in iszleistuve “Saule” reike 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Roczkonski-Co. Mahanoy City, Pa.

(Masto.) Asz, hr 
(striiga atsako) 

Tai man vienai žinot... O tu ?
R. Mag.
V. Mag.Jeigu tu apsivesi 

tai ir hsz
R. Mag.

Asz dar apsivesi u.

Prick (am
R. Mag.
V. Mag.

Virbaliui, nors jis buvo po gu- 
o vokiecziai dau- 

suvokiecziavo, 
negu gudai su rusino.

pi7SERGATE RIWAT5ZMU?

w.

du valdžia, 
ginu lietuviusMergei, kaip žiū

riu jau esi susenus, kad kpsu- 
> sena

K. Mag.

Suvienytose Valstijose DĖKA ]js prikibęs; Kosti kaip
(Thanksgi

ving Day,) yra Biotine szvente
VONES DIENA aViS.

V. Mag.

Betpaskui nebu- 
siva magdes... Prapuls ta mud
viejų pasaulinė garbe. Žiū
rėk; dabar' mudvi "lietuviams 
esame geriausias inrankis, 
ypacz jiems tarpsaves susi py
kus, 

V.

1 .
Kosėk ir tu. Juk 

_ i,. O asz 
dėlto tik atsikosėjau, kad leng
viau butu man pasakoti.

R. Mag.

dėkot už malones, patirtas pra | niekas tau nepavydi
P rak t isz k ai 

yra tautiszka pjutes 
szvente, paskyriama Preziden-

ėjusiais metais, 
imant, ji u ne gelbėjo pirsitriokit URSUSJeigu sergate Rheumatizmu o Jums jokios gyduolč

GYDUOLES NUO RHEUM A 11ZMO. (gerti). Prekė už bonką ...................
(JrSUS LIN1MENTAS NUO RHEUMATIZMO, (lcpti)Prėkė.......................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnilą kraują. Prlkė......
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkl.
URSUS SKILVINIS BiTERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkč ..
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. PrėkC...

i . , . ■ y '

kuriame* rasite dadg riaudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

tuo mudvi minavoja.
Tai-gi tai-gi. 

Kaip tik kiek, tai tuo ir sako: 
paszvilpk Raseinių arba Vir
baliaus Magdei.

Kad tai užtektu
Bet dar pride- 

nesųomoniu,

....$1 50

....$1.00

....$1.50

....$1.50

....$1.00
$1.50

y

SMag.Na, jau pasakok, 
eisto ir Valstijų gubernatorių pro paMnkok, atsikosėjai; dabar ei

klcmacijdmį ir skaitoma kai
lio logale szvente.

kaip iszrago.
V. Mag. Žinoma, kad asz

Pirmiausioji pjūties Doko- hjtasyk turėjau gera alasa ei-
nes diena 
szveneziama 
Plvmoutho

Męs siunčiame jtožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

Amerikoje buvo L]avo (]ar geriau kaip iszrago.
Pilgrimu

1621 m.,
tėvu 

vėliau
(ir vėl užsikostij 
R. Mag.

R. Mag. 
to szvilpimo. 
da visokiu k ti 160 N. WELLS ST..

URSUS REMEDY -
CHICAGO. ILL,

Kongresas patarė Dekones die- buvo taip.
na szvensti kas metai revoliu
cijos laikais, o 1784 m. sugryž-

Taip kitąsyk, gal ir 
Bet dabar vos pra 

dedi kalbėti tuo ir kosti.
(Užsigavus.) Kai

Asz
V. Mag.

tant ramybes laikams, taip-pat bėk tu, jei geriau gali.
kaip ir Prezidentas Madison L]ftbar Jiyczia nekalbėsiu.'Nes
patarė 1815 m., 
paskyrė tokia diena 1789 po I 

konstitucijos ir 
1795 m. abelnai naudai ir tau
tos labui. Nuo 1863 m. prezi
dentai visuomet iszloidžia pro- 
klemacijas, paskirdami pasku
tini ketverga Lapkr. menesio 
kaipo dekones diena.

Washingtone mane pradėjai pasziepti.

priėmimui R. Mag.
V. Mag.

. R. Mag.
V. Mag.
R. Mag.
V. Mag. 

rysiva.
R. Mag.

Asz nekalbėsiu.
Asz ir nekalbėsiu 
Asz tylėsiu.
Asz ir tylėsiu.
Abidvi tylekiva.
Geriau ir pada-

Jei lie

ABABISZKOS ISTORIJOS
____  17

In trumpa laika, vienos san- 
valtos; iszsiuntem daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurio aplalko 
szlta Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padolhivohos.

Pulke npduryta Audekliniais 
Iszmargliitals Vlrszais. 
durnas Knygos x9H coliu. 
150 Paveikslu

l)i-

701 Puslapiu

Juos greit parsiduoda . todėl 
nelaukyte ilgai bet prisluskyte 

mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
jaus iszsiusta. Mes užmokamo 
nusluntlnio kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. R0CZK0WSKI-C0., 
Mahanoy and A Street, 

MAHAN0Y CITY, PA.

ir

ISfORINEŠK~NYGOS
No.l — Parižiaufl Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pušų 6x9 coh dyd, Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslapth; In Metiką; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 puš. 6x9 col.d. Preke 25c 
No-4 —* Apie Kupcziaus Hunu Jurgi; Kapitona Tumka, 108 pus.

No.2 — Kunigo Pulapth; In Metiką; Pakaruoklis, 220 puslapiu

prisuskite $K00 o gausite visas KuygtitėS pet paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-C&, Mah. and A St, Mahumy City, Pa

<
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tyleti y

DEP. B
Taraus 

rm

tai žiu-
M; v*- $įjįu

T1.

inspausta ant kpžno czebato aulo, teipgi ant užpakalio

v- fv

ir pado kožno pusbačio (Himiner) ir čeveryko (Lopac)
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Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolį!.
Kada pirksite guminus avelus avėti mainose, 
rekite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žymė “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yta

r i r

w

■ - * <"4

A
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O... kad tai tie vi- 
SUsi-

Žinoma.
gali gerai kalbėti, taivereziau 

žmonėms klausan
tiems jausmų nesuardyti.

V. Mag.
si viesziejai kalbėtojai 
prastu, kurioių nesiseka kalbė
ti, kad tokis nei nekalbėtu.

Tai sžVenta tavo 
Kitas \ nęri kalbėti,

R. Mag. 
teisybe, 
it ddžnai pfįe progoj kalba,
bęt nesupranta nei pats apie 
kalba.
žmonis klatisianczius nuvargi
na.

v. Mag, | .....................
bok kad ūšz hėpavargezia. Pa
pasakok ka apie justi kraszta, 
bent kokiu nusidavimu.

s. _ . < .. ' „ . •

Toki kalbėtojai tik

Na gerai , tu kai-

44B A L L© B A N O9?

R'A .» ■ " /
“Ball-Band” guminai batai ir czeverykai.laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 
isz geriausio materijolo ir specialiu pjusu bildu "y i 11 u 11 c 11 isz x leno . zmoto.

‘ Isžtisi “^dlI-Bahil” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie 
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk-
szlės negal petpjaut nei perpleszt. “Red-Band gali gaut baltus, raudonus, juodus 

Mishawaka Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind. »»
\ fu 1 9

R. Mag. Nugi, pas mus diena

naktis atrodo tamsu.

Preke 2fio

4 At V f

V. Mag. ‘ Pas mus ir be ly
taus gali shszlnpti, norėdams,

PaSmuini Joo gi
rdas visokį pauksztukai cziul- 
l>a, gieda.

atsigulk in bala arba in kok|a 
kastine ir busi szlapias iki au
gu. " H

R. Mag.

, .< siftR’ Mhg. Pas mus, kaip užei
na dėbešiti tad lyje ir buna vi
sur szlapia. /• f

szviesit, o naktį tamsu. *
V. Mag. Asz kaip Aižsi- 

mėrkiu, man ir diena kaipo
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ŪKININKASTURT1NGAS
IR PAKELEIVIS.

s i os avys, tai beSodžiu duszios, 
kurie per visa savo gyvenimą

u----- - • * \ [.gerAi valgo ir geto it vis jiems
Ūkininkas pakviestas in dangų

Bausmes už nuodėmės. Pas
dangaus ir žemes 

Viesspati.

vos

paklauso

bet matyt labai

in

bai gailingos ponios!

utr • *

Ar toli — klausė

atsake

— tai dėlto dabar 
O tos diktosios avys,

nepakako, 
alkanos.
tai duszios tokiu žmonių, kurio 
mokėjo ir galėjo mažu kuom už 
sigaUedinti ir netroszko to» ko 
neturėjo..........

M oi ■ a a aŽmogus stebėjosi ir Važiavo 
I.V. . . .

K i tašyk gyveno geros szir- 
dies ūkininkas; jis vargszui bu 
vo pasirongeH atiduoti paskuti
ni drabuži, alkanam paskūtiui 
ddonoš kąsni, o keleiviui Vistio 
met buvo atvertos utirib jo grin 
czion.

Vienasyki sutiko tas ūkinin
kas keleivi labai pavargusi, 
perbalusi ir taip sunykusi, kad 
vos tik pasivilkb; ėjo vargszas 
galvaf nuleidęs ir .iszrode 
tik gyvas.

— KhroiniT 
ūkininkas.

In graba! — atsako keleivis.
— Visiems ten ir neskubi- 

nūnt veikos nuejti, — kalbėjo 
ūkininkas 
pavargęs esi, vos tik kojas pa
veiki! Kapai nepabėgs. Sztai 
mano namai netoli, buk taip ge 
ras, užeik, pasilsėsi ir pasistip
rinsi pas mane.

— Dievui paliepus keliauju 
per svietą darydamas metavo- 
ne; netoli jau galas; už gera žo
di aeziu tau, geras žmogeli, 
tavo natnus užeisiu pasilsėti.

Pavargėlis užėjo, priėmė vai- 
szes; prie vieno stalo valgo ir 
gere su ūkininku; pavakare, 
rengdamiesi iszejti, pasako:

— Asz esu tarnas vienos la-
Tad jos

vardu praszau rytoj pas mus 
pavieszeti, asz pats atsiimsiu 
vežimą....

— Kur I 
ūkininkas.

— In dangų!., 
pavargėlis.

Ant rytojaus atvažiavo veži
mas.

To vežimo vežėjas taip buvo 
užsismaukęs kepure ant burnos 
kad jo veido ūkininkas jokiu 
budu nebegalejo pamatyti.,

VoaHik ttkmiitkaerrin ta veži
mą insedo, vežėjas vadeles 
truktelėjo ir loke abudu vėjo 
greitumu.

Važiuoja, važiuoja, 
pakilo augsztai, 
liai neilsta. Sziiuma neapsa
koma, saule net deginte degina.

Ūkininkas žiuri, prūdas sza- 
le kelio, o ant to prūdo ledas 
blizga, kaip žiemoje.

Ant ledo žmones baltomis 
sermėgomis, ruseziais veidais, 
sunkiai darbavpsi.apie ugni, ki

tolinus. , . |
Žiuri ant viopzkelio, badosi 

du buliai, apsikhiviho abudu, 
baisus, akis iszszokusios, net 
sznypszczia ir bailbih isz pusiu 
tūno. Vežėjas, rodydamas iii 
juos, tarė: ny .

— Žiūrėk, tai duszios dvie
ju kaimynu, 
gyvendami vis pjovėsi už men
ka Monies sklypeli, pb teismus 
tąsosi ir taip visa savo amžių 
pragyveno, nesutikime ir 
ge, nes ka tik uždirbdavo, 
viską ponams teisėjams atiduo 
davo; už lai ir dabar po smer- 
ties pailsio nebeturi, badosi ir 
badysis per amžius;
buliai.

Ir taip visu keliu važiuojant 
visokius dyvus patikdavo, vis 
daugiausiai buvo matyti incta- 
vojanezios duszios. Privažiavo 
netoli dangaus vartų, žiuri, pui 
kioje pievoje vaikszczįoje labai 
graži ponia ir paupyje skina 
mėlynus žiedelius ir baltas le
lijas.

Ta ponia buvo taip graži, 
kaip auszra ir tokia szviesi, 
kaip menulis, gerumas ir malo
numas jos veide matosi isztolo..

— Czia turbūt szveneziau- 
sia Panele Marija! — puolė ant 
keliu ir muszdamasis iri kruti
no nulenkė galva žemyn, kaip 
priesz Szvencziausia Sakramen 
ta ir neiszdryso akiu pakelti 
augsztyn, tik 
sznibždejosi:

— Nešini vertas Jia matyti!..
Szvencziausioji Pana Marija 

lyg nieko nematydama žoles 
rinkdama sau linksmai giedojo 
o vežėjas su ūkininku pra važi a 
vo: auksine devingalve, lauko 
varpelius, kurie^sktHubax varg- 
szus laidojant, kropszelips, ku
riuose guli laimė ję gultas leli-

i

BALTRUVIENE.

SAUtfe 
į-V * f -J < O ,r^’ 9 4 .1 f > I t, V # K* 4^ ' $ -^1 *

ta prasergseziu jus dukrelėj 
idant ejdamos ant szokio, sziek 
t.iok apsiszvarytumote’ir nępik 
tintumėte su savo szokois kitu 
žmonių, o ypatingai kitoms mo 
torimis nedarytumėte sarma
tos. Turit© iszskalbt visus an-

Jaw-amUAli f/ald ‘iui.i>Lwim I—» i.i.-<>   . , .in—m

MERGELES
PRANASZAVIMAS.

j. -------------------- ........................ ......................................... '............. .. ,„m,,

Dr. KOIZESR

kurio ant žemos

var
tai

kaip koki

u

sau’ palengvėle

t.iok apsiszvarytumote’ir nepik

Turitb iszskalbt visus an- 
ddrokus, tupite atsakantes pan 
©ziakas turėti ir czevorikus ne

nužibintus, 
kaip

Jeigu inane pamylėsi, 
Sakau tau nėsigailesi.

Tuo bematant apsivesi.
O jei riiiksiesi geresne

A '1 V 1 ♦ 1 ~ '

638 Penn Ave. Pittsburgh! P>

u

iSzkraipytus, o ir 
idant noiszrodytumote 
Kalvarijos žydelkos.

# * *
* ' •

Aplaikiau kelis dancszimus 
dpi e dvi moterėles isz Maliand- 
jaus, bot tuom kartu da apie 
jiaises užtylėsiu ir svietui nie
ko nesakysiu. Tik tiek,

J viena da jauna ir, didelis spor-

jaus, bot tuom kartu da

Saule
o vožėjo ark-

Sziluma

t i lyg kad kofciakosze maisze 
katiluose.

Žmogus nusistebėjo ir klau
sia vožėjo:

Ar ežia stebuklai, ar sap
Toks kavsztiė,
Kur mes esame f
Tai ežia darbininkai Die 

vo Motinos! — atsake vežė
jas.

lias I 
das!

o Czįg le-

jas — ženklas nekaltybes.
Gahi-gale privažiavo 

pat dangaus vartų — 
tumu, — ton lauke ūkininko pa 
žinstamasis senis keleivis, ku
ris vakar pas ji atsilankė; tuoj 
ūkininką paėmė už rankos ir in 
vidų invede. . <

Jėzus Kristus meiliai pasvei-

prie

*1

kino ūkininką pasodino už auk 
sinio stalo ant sidabrinio suolo 
ir valszino ?fctiip ir kad 
ant žemės vaiszina vienas kita.

Neilgai laukus ‘ inejo Pana
Marija su savo nėkdltomis mer 
gaitemis ir su buriu angelu,
pats Dievas Tėvas jia vedė su 
didžiausia paįafba.

Ūkininkas tdi - pamatęs, tik 
nutirpo isz baimes ir vos tik ne 
pradėjo. Verkti.

— O ka jie ten daro!
— Jie daro krusza audrai. 

Ju darbas lietu paleisti ant že
mes, krusza padaryti ir perkū
nijas su žaibais svaidyti. Szven 1 
džiausiu Pana Marija juos val
do ir jiems duoda paliepimus. 
Be jos paliepim(T^dd*viono 
gluosnio perkūnas nebeužkabi- 
na. u

1 Stebėjosi Žifioįtfs, * peczius 
trauke ir galva kraipė, bet tuoj 
kita matyma pamate.

’ Važiuoja toliaus, žiuri, bala 
]5rie kelio, o toje baloje lygi pa 
žastu vandenyje vartosi mote
ris ir tiesia prie ju savo minksz 
tas rankas.

— Sustok! — sako vežėjui 
ūkininkas — juk tai reikia gel
bėti skenstanezia moterį!

— Lai skensta! — sako ve-
— . tai duszia moteres, 

kur pakeliui gailėjosi isz sa-, 
vo szulinio vandens; lai sau da
bar gerHi!

Važiuoja toliaus, 
ganosi avys, 
o antroje sza-

Žihoįns, * peczius

žejas,

Tankiausia galima pažinti 
žmogų ant veido kokio jisai bu 
do, ta pati ir ant moteres. Jei 
gu motore ar vyras turLsudžiu 
vusi’vfcida, tai reikia saugotis. 
Žinbm’as daigtas, jog yra daug 
tokiu isz užgimimo ai’ba pasi
baigusiu nuo ligų ir gyvėhinlo, 
tai ir ant to reike žiūrėt, bot 
yta ir tokiu ka per sdvo pikta 
būda būna susisukia kaip žasu 
ligos, nito tokiu szi?džiukės tai 
lukaūt! \ ?

O kaip veidas parodo būda 
žmogaus, teip drabužis atiriu- 
sza szvaruma ar nevalumą. 
Szvari motoro, jeigu neturi isz- 
tekliaus ant puikios szlebes ir 
kitu parodu, tai kokius turi dra 
bužius kad ir prastus, bet tiejoi 
yni czysti, nesugneizyti ir no- 
sudryskia; tas pats ir jokiu 
juoduliu ant veido no purvo pa
aukos© ir ant kaklo nematysi, o 
ir nosuszvinkus garborino 
rukszėzia, o kiek tiktai turi aut 
savos drabužio, tai vis czysti ir 
no susiskarmalavia.

Nepadyvinkite man moterė
les ir nepraminkite mane 
žu vninke, 
apie tai paperint ka savo locna 
ak i a rege jau.

Nunesze mane 
vieno baluke, 
džia, ba ne daug 
sueja, kelios 
maiszesi kaip 
merginos pribuvusios isz kitol 
miesto ir mano rūteles, rodos 
tai- anglikes insipuszinia, o ir 
su baltom dresein, su kaspinais 
apjuostos, plaukais suraitytais 
kaip rodos viesulu per virszu- 
galvi perlėkė. O szirdelos 

beszokant, tai visi pa
mate tai, ka gal no buvo mate. 
Viena isz tu szokyku su dideliu 
smarkumu, o mat ir josios part 
neris nemažai prisidėjo, ba jei- Į 
gu suko, tai suko, ir tai smar
kiau, kaip per iiesztines kip- 
szas žydą nesza, jog net visi 
pasamonaį in viražu pasikeli- 
nejo it pasirodo kokio budo to
ji morgijla: Ant vitszaus Sžlebė 
balta ir papuoszta kaip jau sa
kinti, bot ka apatinei drabužoij 
tai Dieve susimylėk: pirmuti
nis andarokas buvo perkalinis, 
nes neskalbtas, antras kokio 
ten juodo-gcltono ar margo coi 

I kio, to niekas negalėjo atmyt, 
kad ir butu žurejas per de- 
szimts akuloriu, marszkinei to
kios borvoS kaip maisziukai 
nuo bulviu, paneziakos trum- liigiaus užsilaiko, kas parodo jog skai-

nosuszvinkus

lie-
nes esmių priversta

kvaraba ant 
Buvo tai da pra 

žmonų buvo 
poros szoko ir 

Buvo kelios

galvi perlėkė, 
mano,

jog

tas o kita jau apžolus. Paliksiu 
dnt kito karto, o dabar pasilie
ku, da vis nesveika*

'i---------- ». <■■■»-—  

Pajieszko isz Lietuvos.

Vincas Žukauskas isz Kaimo 
Kampucziu, Parap. 
Gub., Suvalkų pajieszko 
brolio Juozo Žukausko.
pats ar kas apie jin žino, tegul 
pranesza po virsz iniiietu adre
su, nes yra labai svarbus 
kalas.

Punsko: 
savo 

Jis

rei-

Tėvai pajieszko savo sunaus 
Viktoro Vaiksznoro isz Guro- 
niių Suvalkų gub., Seinų apsk- 
Leopal ingio parapijos. Jis 
priesz kare gyvend 
doah, G03 W. Coal St. Jis pats 
ar jo draugu ar 
mu žinaneziu ka nors apie 
praszoma prahes'zti ant adreso 
TamOszius Vaiksznoriūs, Lie
tuva. Alytus; Leipalingio vai. 
Guroniu kaimo.

' U-L.-------------

Kur bulia mano brolis Vladys- 
lovas Kvedaras kūriš paeina 

Panevėžio 
Joniszkelio miestelio, 

jau 8 metai kaip gyvena Ame- 
rike 6 pirmiau gyveho Phila- 
delfijoi o dabar nežinau kur 
buna. Meldžiu 'atsisZaukii 
tuojaus paežiam arba jaigu 
kas apie jin žino tegul man 
pranesza. (to 93)

parapijos.
Shenan-

isz Kauno giiber., 
apskr.

Meldžiu

pažinsta-
jin

Lithuania.
Veikenczioji Armija, 2 kuopa, 

Joniszkelio batalijono,

DteVfts ToVas atidarė langa, 
peržėgūojo in visas keturias pa 
šaulio szalis ir užklausė ūki
ninko:

— Kaip užderėjo pas jus 
szimet javai I

duOTOsburiyfcfprtvJ^ntr—I’M®“816' ap^if^apfedalo 
atsako ūkininkas. |suvts neturėjo. Kozha karta

— Tai valgykite ta

Dievui dokui užderėjo,

pos — žemiau keliu, gal kokios 
mergiukes deszimtš metu ir su 
szniureliu ilžrisztos, o jeika- 

. apfedalo

žiūri, visai 
avys

A. llAjrkOAVDl ĮįVlVŲHUj 'l *;

Arpą mdž-kiek ir gražėsho^
luJux J • b. b -t u b

i\iat, ’ irilputi susenėjai, 
In tingini Su rumbe jai,

Ir kas karta senyn žengsi. 
Kokios nori, tos negausi.... 
Ir žonybu neragausi!’ '

Pasijusi, 4uo pasensi. > 
Brados gerkle tuo krunėti, 
Ims ir dantys tuo byrėti.

Ir reiks apleist szi pasauli.
— J. V. Kovas. 1

Tai bėgli jau dabdr gau^i

M

I

J

Oi

hlJi.

Dr. KOLEK yra viena 
! tinls lartfe IJetuviu da 

ktarfia Plttsburge. Mo 
a kinosi Vare zav oje, stv 
i. dljavo begije 21 m. h)- 
* vairias ligas vyru Ir 

moterų, toc’.^l jas nuo 
dugniai pažlpsta. Gydi 
užslnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmur
Ilgas tinimo, Invalrlaa llgaa paolnan 
ežias nuo noezystumo kraujo. Atal 
azaukite ypatlszkal, per laiszkuB aa> 
negydau. Dr. Koler kalba Loukfacka* 
ir IlUBiBzkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedollomls iki 2-v. popiet

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOllllS.

n

PIRMUTINIS ijętuviszkas 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kūnus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlu, veseiliju, pasi- 
važlnejimd ir tt. Krdusto daigius ir tt. 
520 W. Centre St. Malinnoy City, Pa.
r-N-, iirrmr ” ..rr n r r--....r-..ir ■ -....... -■‘o ,-r-nr r- -..... t ■■■-, r>, •—

*

A. O. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kumpas Main Ir Centre SI.
SHENANDOAH, l’A.

(
DAKTARAS W. BURKE 

LIETUVIS
418 W. Market St. PottsvilleSu virtoms Ii go m h priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki 3 vnl popiet. G iki S vakare.

___ -r  r . imariii - arini. .T-i.titt-hi ir - —i—»——iI—**

NAUJAS 1SZKADIMA8 l’LAl KAMS
Dekadoje milijono Žmonių 

pulkus plaukui, o teib-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vlota inzpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Shu IV* Brooklyn, N. K

kite pas:

*ri
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UNION! 
f NATIONAL'

BANK
MAHAHOV

lir

I

i

Cftpltol Stock. $125,00000 r 
Surplus & Profits $460^)00.00 

►———
Mokamo antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasterlus.
Ū. f. EDWARDS. Vfce-Kas.

5? 
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GERIAUSIA SEKASI
X Liet. Amer. Pramones Bendrovei
t

t

X
Feltfobeliui Antanui Kvederui 
. Dauguvos Gruntas.

, , — ...——. .. ---"J

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS I 
TIEK SMAGUMO.

Sluncziu ftzitdlhgii. pftdėkavono už 
teip inilkia knyga kokia yra “Tukstttii- 
tis ir Viena Naktimi Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobluos už knygos, 
ne rupi man noroikal|ngas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnaųi jlaja^ pirkti 
ir Skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, ! 

| Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-khyįfeš, prisidskito 
in rėdyste "‘Saules” ant apdaryto nes 
nauju no greitai galėsite nusipirkti. 
Siuskite Ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o fcitiv visai 

I gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga

Įtytojaš Jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. ;

1 LIETUV1ŠZKAS

t 
X $

DĖLTO KAD

X 
t 
ž■e‘ii . * . . i .i <

Teisingai Sumaniai ir Gabiai yra Vedama £

* 1

* t
SKAITYK SZIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI:

1) Szioji Bendrove daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik in kelis
menesius laiko.

2) Szioji Bendrove plaeziausiai varo bizni jau net keliose
A Hl I I I m I * I U i

ir turi insteigus kplęta skyrių, kaipo:
szakose

a) Konstrukcijos (statymo),
b) Exporto ir Importo (invėžimo ir iszvežimo prekių in Lietuva 

f ir isz),
c) Industrijos (iszdirbystes), taipgi
d) biurą siuntimo pinigu, laivakorcziu agentūras etc.

3) Szios Bendroves investytas turtas jau sieke keletą szinitu tuks- 
taneziu doleriu.

4.) Szios Bendroves szerai geriausia turi verte, nes pinigai saugiau
siai yra investi in turtą, kurio verte yra pakilus jau ant 50% procento, 
reiszkia, apvertus dabar Bendroves ttirta in pinigus, gaunama tiek pel
no. Užtai ant tiek pat ir Szerai idu vra vertesni.

t

B
1 <Į'i

L

'11

' iii i ii

Mil oi
fl
ii
1
lS|
Įįil
1|||

ll! 
ii!

SII 
J

Ji: i. U

: i

1

I suvis neturėjo.
duona sz°kije Vyras gerai pasu- 

meileje ir santaikoje! — pri- k° ^įda szoko polka,) tai 
katrie tik radosi tonais, net isz 
sarmatos akis uždėrigiiiejoj Ga-

piiJko (o tada szoko polka,) 
mindxpkininkui Dievo Tėvas.

Ūkininkas nulenkė galva ir. . ( . , . . A . .. ,
Dievui dekavojo, Dievas Tėvas ^l^eA sub^ašti kaip tdi iszrpcle^ 
ji peržegnojo. t XT. , ,

tai

Artai galite sakytu jog tai
Pana Marija žmogaus pa Iszvari mergęle? Niekados.

X

$ X
x 
11 
X X Lt‘ 

X X X X X IX X
nusiuntimo ka'sžtus. Pristokit 
75c; o tuojauš gausite knyga 
pet paczta.' Adręsąvokitą:, V

W. D. ĖČ0ZKOWSKI-CO.

turite senas malda-khyjteš, prisidekite
i
nauju ne greitai galėsite nusipirkti.

nes knygos bus bradglos, o kitii’ visai
• > ■ •« 1 > 'I •

(tf

SAPNINYKAS
■ Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu — 310 Paveikslu, 
Tiktai 75c. ir mes užmokame I

tuojaus gausite kpyga 
•4-r* ' A JvACfnvnlzi4a • l^i^per paczta. Adresąvokite

klaus©, ar ko netrokszta, ar ko-
kio stebuklo nereikalauje? Ūki Į 
įlinkas atsake:

— Noriu prie saviszkiu tuo- 
jaus sugryžtij...

Szvencziausioji Pana Marija 
liepe vežėjui kuogreieziau vež
ti ji adgal. ; .LrWe* / ■'.

Sugryžes uteįninkns ant 
mes i

*■ fL >

ilgai, visiems pasakodamas ma

ti ji adgal.
z©-..

gyveno Ih&tf laimingai ir
t A . ’A. (.* :

1'
X A

Užtai ant tiek pat ir šzerai jau yra vertesni.
5) Szioji Bendrove didžiausia daro pelną, nes in puse metu po susi- 

otganizavimui jau iszgali mokėti szerininkams, nuo pelno isz apyvartos, 
net (8%) asžtunta ptocenta dividendo.

6) Szioji Bendrove tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa-' 
tarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužiu ir maisto saviem- 
siemA Lietuva, negeidžiant isz to jokio pelno, tik su primokėsimu
pferSiuntimo leszu.

7) Szios Bendroves darba užgiriu Lietuvos Prezidentas, nes jo pri
siųstas laiszkas szios Bendroves eksperto skyriaus vedėjui, 
tilpsta, duoda supranti, kad Lietuvoje pagelba yra reikalinga, 
girdės, jog.yra prisiūneziama laivas su maistu ir drabužiais, dekuoja 

Sztai to laiszko turinys:Artiorikbs Lietuviams už užuojauta.

kuris ežia
n©s isz-

“Sužinojęs isz Tamstos laiszko man raszyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuva susilauks isz Ambrikoš Lietu
viu lapkriezio mėn. laivo sų valgiais ir draubužiais, pra- 
sžau szirdihgfai padekuoti Amerikos Lietuviams už ju 
užuojauta ir pagialba gimtajam krasztui.

Didžiai Tamstai gerbiąs
(Pasiraszo)

Lietuvos Valstybes Prezidentas
A. SMETONA,

t
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Nors szios BOndfovps szerai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 ir
bfivb ihaubma hito 1 d., Lapkrįczio, 1919 m., tokia kaina pardavinėti, bet
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plikoje lankoje
liktos, puikios;
lyje vieszkelio lygi juostos, ten 
ganosi taip-gi avys, 
šiai liesos, kai szakdliai;
ėda ir vis matytis alkanos!

— Kaš tai per dyvai?
Stebysi ūkininkas, — delko 
blogos avys geroje ganykloje.

— Nesistebėk! Tos blogo-

I

bet brti-
eda,

tylus dyvifš ir stebuklus.. Galu 
gale, vaikszcziodamas po savo 
dirva, susitiko miVti, kuri suri
ko :

TGi, šchi,' Kur tu slapstai- 
Szimtas m©tu kaip jiesz-si? Sžimtas metu kaip jiesz- 

kau tavos ir niekur atrasti nebe 
galiu. Eik stiaii^abar in ma
no rankas. ’ ų '

Ir paėmė giltine-mirtis žmo
gų in savo globa....

Nesakysiu kur to buvo, tik
'Jt

M—

t' 
,4’

MAHANOY CITY, PA-,, 
‘ L */ i 1 ' S, * ) ■ ' . Si J ‘ .

X
Du metai jau suėjo szitam Dienosi je, kaip RoSijbj prasi-!

dėjo revoliuoijė pHėri^^ft^enskio valdžia ir bolszovikui

L
u

•

(tėjo revoiincije priww«WTKwcns 
pradėjo valdyti visit Sklypą. J~ Kur bolsževikast

( X •
< i

kadangi suplaukė dahgybe praszymu nuo norinėzhr prigulėti, tik nega- 
lincžiu dabar užsimokėti, todėl piaskiau^iame Direktorių susirinkime bu
vo nutart'dd'ar trumpa laika pardavinėti sena kaina. Tokiu budu duo
ti proga''visiems norintiems tapti szeriūinkaiš už pigia kaina, Vienok 
pįitdriaitui pasiskubdtii nes užsiraszymai plaukia szimtais kas diena ir 
nėilgai trūkus iiėtikthi kad roikęs brangiaį mokėti už szerus, bet gali

linežiu dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susirinkime bu

ti proga^ vi šiems norintiems tapti szeriuinkaiš
I ■ 1 . B -4 • * k . * ■ f k. • * a *

n6H#ai trūkus iiėtikthi kac| roikęs brangiau mokėti už szerus,
ptisietiį kad ir už jokius pingus szeru negalėsi gauti, nes bus visi jau isz- 

keitei' nelauk, uiisįfasž^k sziandien.
u ipdrdūdti. ■

szefd. Žinot, kaįW yra viena isz geriausiu lietuviū^ndrbvitt, da
rant didžiausi ir pasekmingiausi bizni. v ’
tai savo draugams ir, siusdamas pinigus, insitėmyk gerai jos adresa.:

.......................... '

tot didziaūSį įr pasckmihgiausi bizni.

J* 1 ■

Dabar gali gauti po $10.00
&&VUUVXU JB^/UVU W * 14| UOi-

Neužmirszk pasakyti apie
1 k' ’ ? 1 • • <■ »
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American Trading Co.
112 N. Greene St Baltimore, Md.
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Žinios Vietines
— ■»

— Petnyczioje
M’ieravonia Szv. P. Marijos.’
— Kalėdos jau tik 37 dienos 

nuo mus, o ir senas motelis po 
truputi aploidinejo mus.

— Ajrisziu bažnycziojo, 7 
valanda petnyczios vakara li
kos suriszta mazgu moterystes 
p. Ona Kranauckiute su James 
O’Neill.

— Musu lictuviszkas bonas 
kuris grajino praejta utarnin- 
ka Tamakvejo padare dideli 
inspudi ant tenaitiniu gyvento
ju su pu i kum grojimu ir uni
formoms. Dirigentas Rutkauc- 
kas stengėsi- visom 
pagerint musu lietuviszka be- 
na kuris ženge kasdien pirmyn 
ir yra vienu isz geriausiu benu 
szioje aplinkinėje.

— Badai karukai nenžilgio 
pradės bėgiot, bet in Szenadori 
kasztuos nuvažiuot, ten ir ad- 
gal, 40 centu, pagal naujas pre 
kės. Goriau užmokėt ne kaip 
pekszcziam ejt.

< (
pripuola

pajiogom

aplaikemc viso- 
uždanga- 

ir t. t.pianu

— Ka tik 
' in baltu ir gelsvu 
In del szepu, 
Teip-gi padnszkutcms viražus,
apskriezios stalteses, skaras ir 
l. t. visokiu didumo už mažas 

.Jennie Refuwich, 129 
\V. Centre St.

— Kvietkn sztore,
< ‘entre St. Gausite visokiu gy
vu kvietku ir rožių.
pamatyti.

11 re kės.
(t. f.)

100 w.

A teikite
(N. 18.)

SHENANDOAH, PA.

Emilije (Irubauckiute 
isz Big Miiu* Run, kuri pabėgo 

ten surasta 
atgabenta

Filadelfije ir 
likos

i n 
per palicije, 
namon.

Naugatuck, Conn.— 
M. L. Masionis, 
tvmo Bendroves

«r
ANT PARDAVIMO.

Ponas 
Lietuvos Atsta 
igalotinis, li

kos sužeistas A. 1. R. kompani
jos dirbtuvėje, per nupuolimą 
elektrikini szinota atlietos gele 
žios. Ponas Masionis peržiū
rinėjo taji szrnota ar darbas 
yra gerai padarytas, kad tanu* 
isz nežinomos priežasties szmo 

sužeisda-
Ponas 

su

tas puolė ant kojos 
mus’ labai skausmingai. 
Masionis taja nelaime labai 
si rūpino, nes būdamas dideliu 
lietuviszku patrijotu ir be pa
liovos darbuodamas ant lietu- 

negales dabarviszkos dirvos, 
tuom užsiymti.

— Paparczio Žiedas.

DIDELIS BALIUS SZI 
VAKARA.
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Farma 200 akieriu. Geri bu- 
Gera gas- 

padorystcr* 100 rikferiu iszdirb- 
ta o resfctas miszkai. Per far
ma bėga upele kurioje randasi 
$iviu. 2 miles iiubji j 
Visai arti marketo.

dinkai. 2 tvartai.

įesto.
Stroke

2 miles iiubj*

$2,000. Kviczin yra ūžse&i 18 
akieriu, Rugiu 26 akieriu, de
biliu 20 akieriu. Kas norėtu 
pirkti gali atvažiuoti, pamaty
ti. * (to 93)

Frank Chojnacki, 
Box 236 Luther, Mich.

DAKTARAS. NAMUOSE

Ka tik iszejo isz spaudęs nauja 
knyga Daktaras Namuose. Kny 
gutei telpa visokios žoles su ap- 
raszymu visokiu žolių, szaknu, 
žiedu ir t.t ir nuo kokiu ligų 
yra vartojamos, 
kais užvardijimais,

su lotinisz-
teip kad

Dede Šamas tvirtai sto\ i už didžiausi užtikrinimą pasaulyje — Kares Taupymo Ženk-
i už 

* ‘ , Jie yra saugus, tikri ir pastovus. Jie visuomet verti daugiau neg
Dede Samas visuomet juos atpirks nuo jusu už ta paezia kaina, kuria užrjio-

Dideles Suvienytu Valstijų Valdžios visi turtai, visa galybe ir autoritetas stovį 
v ra saugus, tikri ir pastovus. <

lėlius.
tu taupymo užtikrinimu.
už juos moki. 1
kejai ir dar prides palūkanų. . . . . ’

‘ 11 Jie suteikiami
Gali pradėti taupyti pas Dėdės Šamo piikdamas viena Taupymo Žcnk-

; 25 centus. 1
• mo Ženklelius (War Savings Stamps) in Pinigyno Taupymo Paliudijimus (Treasury

Kares Taupymo Ženkleliai yra bėdino žmogaus turto t ztikrinimu.
# Z"M • 1 1 ? H

mažomis-sumomis. ’ 
leli (Thrift Stainp) už v' * . _  z Gali žiūrėti, kaip jusu tavpymas auga per Kares Taupy- 

Sa- 
Jie yra vieninte

liai valdžios iszleisti paskolos popierai, kokius kada nors Suvienytos Valstijos iszleido tokio 
' ’ k . i' . . .

Dede Samas drąsiai ir tvirtai stovi už Kares Taupymo Ženklelius,* kaipo geriausi už
tikrinimą ant žemes.

vings Certificates) su pilnu užtikrinimu, kad jie visuomet eina brangyn.

mis mažomis sumomis, kad net mokyklų vaikai gali juos pirkti

Isz Lietuvos
Surado Mickevicziaus akmeni.

Kaunas. — Pakalnėje Micke
vicziaus, Kaune likos atrastas 
didelis akmuo, vieno metro di
džio, kuris 'likos paplautas per 
upe Girstupia ir dabar randasi 
ant virszunes žemes.
ežiai taji akmeni jieszkojo nuo 
senei, jau 1915 mete 
nesurado.
raudasi iszpjauta didele žvai 
de o apaezioje dvi litaros A. M. 
ir paraszas 1 Gegužio 1823.

• mirusiam

koti darbininku prie bulviu ka
simo. v

Moka in diena 10 markiu, 
duoda valgyti ir vakare krep- 
szi bulbiu (apie puda), vienok 
sutinkaneziuju dirbti tesiran- 
da labai mažai, n'ors szaip jau 
bedarbiu Kaune daug, 
atsikalbinėja prastas,

* ‘ ■ * I

Tik, matomai, ju nepastebėta, 
kad jiems, krata bedarant, isz 
nelaimingosios aukos prieme
ne, 
šilingai.'’

Vokie-

9

Ant tojo akmens

Vieni 
girdi, 

darbas, kiti — mažai moka, o 
treti — tegu musu prieszai dir- 

Toks atsikalbejimas yra, 
žinoma, visai netikės ’“'ir taip

prastas

ba.bet jojo v.,
bu įbes tik pabranginamos. Da-

Rengia Sz.v. Juozapo Bažnyti- yra tai atmintis po< * j J <<< VUI <<VAAAAX1V<O įJK/ AAAAAA<AJA<<AAA

is Choras isz Mahanojaus Pa- garsingam rasztininkui Ado-UIS 

nedelio vakaru 17 d. Novembe- 
(i rajis 

Inžanga
Moterims ir mer

i io, Boczkausku salėje, 
garsinga Orkestrą, 
vyrams 50c.

•r

ginoms 2K )C.

ežia.

bar Kaune bulviu pūdas moka 
10 m., o daržuose 8 m., Sodie- 
cziai gulbes pardavinėja dar 
silkių statinėmis po 40 m., už 
•statine.

Paparcziai? — (Kaiszedoriu

i 
ff 
1! 
ft 
i!
K ?L
ft

ft 

ft

Didelis Parda
Visokiu Moterems, 
Mergaitėms Siutai 
Kotai, Kalinei ir 
Szlebes. v

ft Isz priežasties lengvos žiemos 
{!• esame priversti iszparduoti 
$ musu dideli pasirinkimą puiku

7 •

Jk moterių kotuft 
ft 
ft 
ft 
ft 

!Ift
'ft

$
wr r •*. T i

kiekvienas gales ji as gauti bile ft

$25 Moterių kotai po $19.50 
$35 Moterių kotai po $26.50 
Specialiszkas “Wool Vemhh'

Specialiszkas kotas, vilnonios 
suknios po $10. Gvarantyti ant 
trijų metu.

aptiekoje. Teipgi ir geru pata
rimu, visokiu slaptybių ir su 
daugeliu receptu. Tokia kny
gute vertėtu būti naudinga 
kožnam o ypacz moterims. 
Preke tik $1. Adresavokite:

M. Zukaitis,
451 Hudson Avo., 

Rochester, N. Y.

tDaug visokiu plusziniu, kalinu 
ir kitokiu kotu del diktu fe ft moterų.

a

f!
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ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertos knygų už $1.00

No. 1. “Fnrižlaun Niisknrolh” ir “In- 
grnbiinns” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo............. .......................Preke 50c.
No. 2. ^Kunlngo Paslaptis” MIn Nori
ką” ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ..............  35c.

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Apianka apie Girios 
Sargo Sunn Ir Dukterį” ^14 dileliu 
puslapiu ............................. Preke 85c.

No. 4. 13 Istorijų “Apie Kupczlaus 
Simu Jurgi” “Apie Kapitonu Tunika Ir 
jo Denczika Jeremka” 
Gyvenimas Ir Smertis” “Javarovas ir 
jo Klintis” “Gaidžio 
“Apie Nebūtus paigtus” “Tris Pamo
kinimai” “Apie Žmogų, Velnią ir Dun
duli” “'Tris Rniczlus” “Duszla Paku- 
tavojenczla liepoje” “Apie Neszvaru” 
“Apie labai dideli Szelml” “Sidabro 
Stikline arba sakyk visada teisybe” 
108 dideliu puslapiu ..........  Preke 25c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro

“Vargingas

Pajuoksiąs0

tavojcnczift Liepoje” “Apie Neszvaru

ie pri tekėjo kraujo dideliau- net 866 dldcllu puslapiu puikiu skai- 
r . . ' V ' - d timu. Prisiuskito $1, o tuojaus gausite

----------------------------------a..^ ----------- .. ,IW.

Bolszevikai iszžude Kijeve 
4000. — Viena kunigą 

nukryžiavo j o. .
Kijevas.— Nuo kada bolsze

vikai užėmę Kijevą, kas diena 
babar buna atrastos nužudytos 
juju aukos.
pažinsta, buk bolszeviku val
džia ir pasielgimai buvo bjau
resni ne kaip už caro vieszpata 
vimo, tada buvo dangiszkas gy 
venįmas prieszais -bolsževiku 
pekla dabar , >

Patis rusai pri-

vlsas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu niokot už visas knygas $1.45 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų past- 
skaityti tai dar turi glara proga pirkti 
už pigia prekla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie sktlaymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
voklte sziteip: W. 1). BoczkowskLCo.

Mahuuoy Lity, Ta.

ft MAHANOY CITY, PA. 
ft ir MT. CARMEL, PA.
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Antras Didelis Metinis Balius. 
Parengė Szv. Juozapo Parapi
ja isz Mahanoy City, Pa. Atsi
bus Utarninko vakara* 18 diena 
Xovemberio, Boczkausku salė
jo, 
ketra.
Moterems ir Merginoms 25c.

(Irajis garsinga Jonso or- 
lužanga vyrams 50c.

BOCZKAUSKU SALEJE 
Novemborio Menesije.

Panedell, Nov. 17, Sz. Juozapo Bažny
tinio Choro, Balius.

T’iarnlnke, Nov. 18. Sz. Juozupo Para-
pijon, Dalius.

Ketverge, Nov, 20, 
Balius.

Sibatoj,
Szokis.

Panedell, Nov. 24.
Szokis.

LaFayetto Klubo

Nov. 22. LaFayette Klubo

LaFtiyette Klubo

tp^jnlnke, Nov. 25. Atlas A. C. Klubo
Balius.

S>rcdoj, Nov. 26. Susivienijimo Rimo
Kataliku Kuopos, Baliua, 

Ketverge, Nov. 27. LaFayetto Klubo 
Balina.

S ibatoJ, Nov. 29.
Szokis.

iJtFayette Klubo

I ***■ 
A 
j Lictuviszkas Graborius

I A. J. SAKALAUCKASĮ

4

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

O |<W <» ITT

mo Mickevicziui.
Žemaicziu Katedros bažny- 

Kaune atsirado apverk
tiname padėjimo. Stogas kian
ras, vietomis ant prezbiterijos 
skliautu ir ant dabintu lubu 
szoninese dalyse žymu

Altoriai apdulkėjo,
dideli

Pradėti

Szventa- 
pagriežti

taszkai.
isz lauko puses pasieniais pri
žėlė žoles, kurios kartais ateina 
paėsti žydu ožkeles.
statyti namai katedros kamen-
doriams ir taniams vis dar ne
pabaigti tebestūkso. Katedra 
nebturi vargonininko. Sziokio- 
mis dienomis tegalima laikyti 
skaitytines miszias. 
dieniais per suma
dar ateina p. Naujalis, bet lai
ke lietuviu vativos nėra kas 
vargonais pritaria žmonių gie
dojimams.
ir giedojimai
Trūksta taipojau ir tarnu prie 
katedros bažnyczios. Kai kar
tais suseina 2-3 kunigai, 
laukti kol patsai zakristijonc- 
lis atitarnaus isz eilios kiekvic-, 
nam.
nebeiszsigali isz saves užsilai 
kyti, tai re.iketu nors vyskupi
jai pasigailėti savo bažnycziu 
motinos ir szelpti jia savo auko 
mis.’ Juk Kauno katedros baž 
nyczia priguli prie žymesniųjų 
Europos bažnycziu pagal savo 
didumo, senumo ir vidaus gra
žumo.

Apie Kauna — Dar yra 
nukastu bulbiu. Kasdien Kau
nan atvyksta žemdirbiai jiesz-

komendantūra). — Kaune tik 
lenku legijonieriai pasirodo, vi 
sur palieka baisia atminti. Ju 
gražiu darbu eile paliete žiau
ria ir Paparczus.
in 9 rugsėjo
kaip matosi Jsz tardymo proto
kolo, prisiųsto Anglu ir Frari- 
su karo misijoms apie 20 legi- 
joninku užpuolė Paparcziu kle
bonija.
kalbėjus lietuviszkai, klebonas 
mane, kad tai musu kareiviai 
ir liepe tarnaitei Antaninai Pet 
kevieziutei atidaryti duris. Pra 
verus duris legijoninkai tarnai 
te užmusze ant vietos, kleboną 
suriszo, ųžriszo ir burna, ir pra 
dėjo paryti krata,.’ Kitus tar- 
nųs.hv-thmai tefc

Nakti isz 8 
apie 1 valanda,

Pasibaidžius ir pra-

prieszais rbolsieviku 
x______________________ ■

Kada bolszevikai buyow po
nais Kijeve per tuos kejis 
liesins, sanarei soviato ląikydA- 
vo susirinkimus su pagidlba 
vodkos ir vaistu.
tokiam susirinkimui daugeli 
tuszcziu bonku iszipesdaVo lau
kan.

Sanarei tojo komiteto laiky
davo posėdžius priesz inilžinisz 
ka kletka, priesz kuria atves
davo novos kaltininkus kurios 
apsudindavo ant smert, 
nuogindavo ir iszvesdavo lau
kan in skerdinyczia.

me-

Po kožnam

ap-

Kiti

Katodralis choras •.
• nam pasiseko pasislępti.
B - a . ’ '■ V k

l>ai,gia nykti

turi 1

priraisziojo
i UI z |l j • ' .i i < wr

prie stiilpu arba duyiu, tik vie- TTY'
puolimo vadu buvo visu liudi
ninku pažintas vienas vaikesas 
Užpilblikai jieszkojo dąugiau-

*/

laike suda puikįairi sode gulin
ti pusgirti ir tenais apsudinda
vo savo aukas ant smert p6 ke
lis szimtus ant kart.

Viena senuke 60 metu > am
žiaus, buvo 
kartus prie muro ant suszaudi- 

Už- mo, bet tik szaude in Virszugal ../U ».i_ j. •„ ‘y
Ant galo

iszvęsta po kelis

Jeigu jau katedra pati
'̂7

šiai pinigu ir paėmę; 3000 ru- 
OįJęaĮis, bonais^ markėmis, 
mplkiais, rusiszkais, sidabri-

ir frenigiais

iJ^aĮš, bonais^ markėmis,

ne-

rifais ir vokiszkais,. sidabrine-, 
mis markėmis
apie 50 svaru; ki^ęnįni laikro
di, dvi skari (viena gryno szil- 
ko,) laszinius ir visa kita mesa 
sviesta ir t. t. dideli hera arkli, 
bažnytini antspauda, rubricele, 
visokiu kvitu, isžduotu bažny- 
czia statau, ir 1.1.' Legijoniukai 
iszsineszino vėl už Nerio, iszsi- 
veždami Petkeviczaites lavona 
ir paskandindami

vi idant jiajia iszbaidyt ir iž 
gaut infomaciju; 
likos suszaudyta.

Viena kunigą suėmę ir kvo
tė isz jojo visokiu žiiiiu, kada 
tasai nežinojo nieko i ant galo 
sukalė medini kryžių ir jin nu-sukalė medini kryžių Ji’ jin nu
kryžiavo jo. Daug visokiu bjau
rybių papįldinejo ant moterių 
ir merginu apie kuriuos laik- 
rasztije netinkama raszyti.

ji Neryje.

Nauju Lietuviuku Graborius
( Kaži8 Rėklaitis l

516 W. gPRVOE 8T. |
MAHANOY CITY, PA. 1

t

v;

kad ir < važuosl r. k

Jie st raibuok! Buklu savo 
bosas. Neveik kitam dirbt. 
Iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis,
in kraju, Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Telefonui, Bell - Kėnslngton 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

; Priėmimo valandas:
Likl 16 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
1 PHILADELPHIA, PA.

MWWIII .......................  t.... . I 11 * " " »■ ■ 1 I " I'" 111 ..

? Daktaras Juozas J. Austrą į 
! lietuvis Jį

0 Bnvnsls Daktaras Karhimoneje. i;
I 

II 
I!

i . GYDO VISOKIAS LIGAS 

S

i

1!

Priima ligonius lig 10 vaianda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 350 R.
'KllS E. Coal St. Shenandoah S
k _ . _ .____ ________________ ____ _____

f

Siunczlu Piningus iii visas dalis svieto 
Parduodu Szipkortes in visur kur tik 
galima.1 Siunczlu visokius daiktus in 
Lietuva ir kitas szalls. Raszykite ant 
szito adreso:

J. G. BOGDEN,
BANKElt*'

Cor. Long &Maln Sts. DuBvis, Pm

KNYGA SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musą leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomtn- 

duoja šitą didelis vertis knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus, Knyj 

Sveikata turi 33S puslapiu# ir kelis Įimtus viso
kių paveikslų apie žmogus kūno sūcfljrmą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja ąi2<oo

Hutiiorom ir* fcišatyr*c>* Tikri 
«Jsiol<nl surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00

PoHlaptyM O u rt i n inlcit ir nukė
limas kortų su dadejimų visokių štukų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai.............25 c.

iri

Metropol i ton 
grojamoji ir kalba
moji malina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojimą mašiną* rei
kia tirdltl jos puiki), 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kai
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas ui teip pi- 

prekę.

KAINA $12. 50
Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO
/ 31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

FrH? V 'H »

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Broking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
, procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka, in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra Jai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. .

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams ka$ dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRlIŠT' CO.,

MAHAN0Y CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Fckert, Vice-PrekD M. Graham, Pres.

J, tL Garrahan, Attorn jy W.F. Ryukewics 
P. G. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewicx M. Gavula

T. G. Hojn<by

i

į

i

fj

i

A

Žinomas per 25 metus ir Valdžios priduri m jis

Henry J. Schnitzer State Bank
4 _ _

. Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirm*
t./p ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų iinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank

i

M

141 Washington Street, New York, N, Y.

p. 
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