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Isz Amerikos

riję

m.. .
Motere nužudinta kirviu ir 

apvogta ant $250.
Valley Stream, N. Y.— Pa|i- 

aresztavojo czionais Mrs.
Maria Warren, kuri nužudė kir 
viii Mrs. Clara Branch 
apipleszimo. 
sikivirezino 
apie kokius 
Warreniene
kirto Branchienei per galva ku 
ri tuo,iaus ir mirė nuo žaidulio. 
Po žudinstai Warreniene 

suradus
prasiszalino 

Po dvieili dienu li-

New York.—

tyksle
Warreniene su

su 
tai 
pag

Branchiene 
piningus 

riebus
ir

kirvi

per-
250krausto viską ir 

doleriu paėmė ir 
isz namu.
kos suymta ir prisipažino prie 
žudinstos.

Kalba 33 visokes kalbas.
Washington, D. C.— Wilfrc- 

das Stevens, kuris yra vyriau
siu tlumoczium valdžios bjure, 
kalba 33 visokes kalbas, no
rints niekados ne buvo apleido 

niekad nesi- 
universiteto. 

Dabar Stevensas iszrado nauja 
kuri yra pana-

Suv. Valstijas ir 
mokino jokiam

kalba “Ufono” 
szi in Esperanto.

Terp

kalbas,
ft

kurias
Kinu, Japonu, Persu 

Turku, Armėnu, Arabu, Bulga- 
Vokieeziu,

kalbu 
kalba vra •f

geraiK

ru, Kroetu, Rusu,
Portugalu, Prancūzu, Iszpanu, 
Italu, Žydu, Szvedu, Norvegu, 
Finu, Graiku, Lotynu, Lenku 
Lietuviu, Rumunu ir kitas. -
Kvailiu ^e^toką^ ant svię|o. —
Katrie neskaito laikraszcziu 

nieko nežino.
Bronislovas Si

ti urna- 
jeigu
y

turtingesnių

Chicago.— 
korskis, gyvenantis po 
riu 1332 Dixon ulyczios, 
butu skaitės laikraszczius 
dien butu 
$4,000 doleriu.

Ana diena atėjo pas 
kokis tai puikei 
sportelis su kokia tai maszinu
kia po pažaste, 
rankoves, 
nauja viendolerinia bumaszka 
in 
kena.
jam paliepė, ir stebuklai! isz 
maszinukes iszejo 
rine bumaszka.

Bronis nudžiugo ir pirko ma
szinukia už $4,000, negaila jam 
buvo tuju piningu, nes žinojo, 
kad ju prisidirbs daugiau 
kaip pa Is Rockefellers turi.

Su džiaugsmu pradėjo da ta 
dirbti piningus. 

Indejo doleri, pasuko rankena, 
bet kaip nusistebėjo kada tas 
pats doleris iszejo isz 
nukes.

bet szimtines 
Pabalo isz baimes ir 
jog jojo 4,000 dolerei dingo, su 
apgaviku.
jam buvo žinomas, bet palicije 
nežino kur jisai dingo ir vargei 
paukszteli sujieszkos su ketu- 
res tukstanezeis doleriu.

Jau daug kvailiu apsigavo 
su tokioms maszinoms, apie ku 
rias nekarta buvome raszia. 
Bet kaip matyt tai tuju perser
gėjimu kvailei neklauso, o kaip 
didelis cirkusinis Barnumas ne 
karta kalbėjo: “kas minuta už 
gema kvailys.” Todėl tiek pri
viso, kvailiu ant svieto, jog ge- 

f r ]| i v w <

szia
ant

Broniu 
pasiredias

Pasiraitojas 
liepe Broniui indeti

maszinukia ir pasukti ran- 
Bronius padare kaip

pati va k a ra

ta,

szimtadole-

ne

inaszi-
Suko nebagelis da kar t—J

ne iszsuko. 
suprato,

Nors apgavikas

rds rodos neklauso. — Už moks 
Ja kartais reike sūriai užmokė
ti.
Atrado gyventojus ant menulio

Boston, Mass.— 
William Pickering, 
astronomas isz Haward univer
siteto, kalba, buk ant menulio 
gyvena žmonis, daug apszvies- 
tesni moksle ne kaip ant musii 
žemes. Teip—gi atidengė jisai 
ant menulio visokius kanalus 
ir auguoles panaszes kaip ran
dasi ant Marso,

Profesoris 
garsingas

Profesoriaus Porta baisus pra 
naszavimas. Nelaimes svie
te prasidės nuo 17 lyg 20 

Gruodžio.
Isz priežastes

susikuopinimo planietu Neptū
no, Jupiterio, Saturno, Marso, 
Venufto ir Merkuro, apie 17 lyg 
20 Gruodžio, ateinanti menesi, 
ketina būti didelis iszsiverži- 
mas ugnies isz saules, kuri gu
li ekspliodavoti musu žeme ar

ti re be j ima 
subireti

szmotelius ir pabaiga 
užejti.

Sztai ka profesoris 
kalba:

Isz priežasties
mo tuju inilžiniszku planetų pa 
sidarys didžiause oro sumiszi- 

kokio da istorijoj neatme 
Nuo laiko, kada žmo

nis pradėjo tyrinėti saules ap-
sireiszkimus, da niekados 
buvo galima nieko inžiureti bt 
pagialbos žiūronu.

matyti su grinomis

ba sukelti toki 
mes jog visa gali

ze
in 

svieto

Porta

susikuopini

mas, 
narna.

ne

Dabar bus
galima tai 
akimis.

Apie 17 ly 
ejnanti menesi gali 

milžiniszka 
trvszkancziu

20 Gruodžio, at- 
nuo to pa

kilti niilžiniszka ekspliozije 
saules, trvszkancziu szimtus 
tukstanezius myliu in planetų 
tarpa, toji ugnies geryle bus už 
lėktinai didele jog galėtu pra- 
rvti visa musu žeme.

Viešnios, 
perkūnija,

K J

žaibaibaisus 
nrilžiniszki lietus, 

iftzsiveržimai vulkanu, drebėji
mai žemes ir tvanai pakils ant 
musu žemes.

Todėl bukį^ p^s^eugps -ant

su

’ * I ' ' » 'Vi . i iM’', W/ X IR’T* • « * • f . I

baisiu atsitikimu koki ketina 
atsibūti terp 17 ir 20 Gruodžio 
o po tam Dievs žino kits bus!

Valdžios astronomai tvirtina 
buk daugeliu kartu buvo pana- 
szus susiknopinimas tuju plane 
tu, o norints užstojo permainos 
oro ir buvo drebėjimai žeifles, 
bet isz to nieko blogo musu 
svietui negali atsitikti.

Tuom kart turėkime 
Dievuje, jog tosios nelaimes ap 
susaugosime.
O j skaudėjo labai! Nebandys 

daugiau kartis.
Berkeley, Calif.— Mrs. Fran 

ciszkai Dexterienei užėjo ko
kis tai paibelis iszbandyti mir-

Zinoma, 
rupesezio

vilti

ti per pasikorimą.
nedaro tai isz jokio 
ne nusiminimo meilėje tik teip 
sau. Ant giliukio užtiko jiaja 
palicijantas ant virvutes ir nu
pjovė Kada motore atsigaivino 

užklausė, 
Moterėlė

atsake:

neban- 
Palicijantas

nuo 1363

ris prigulėjo prie

Teismas te-
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Sugryžia angliszki kareiviai nuo kariszku lauku neturi jokiu

OFICIALIS
PRANESZIMAS.

3

Komunistas Baczi apsivedė 14 
kaętu in laika 6 menesius.

jei bedarbei vaikszczioje ulycziomis jieszkodami kokio nors m siemimo, 
jiems surasti darbus.

palicijantas josios 
del ko tai padare ?

“Matai norėjau iszti- 
ryneti ar pasikorimas yra labai 
skaudus ir persitikrinau, jog la 
bai skauda ir daugiau 
dysiu pasikart.“
nuspjovė ir gailėjosi jog bobai 
nedavė ilginus kaboti.
Ne bus teismo pakol neiszmoks 

angliszkai
Chicoga. — Juozas Witovicz 

arba Waitaviczius
Sloan uli 1916 mete likos trenk 
tas per sunku automobiliu ku- 

Momray & 
Robinson ir likos sunkei sužeis 
tas, apskunsdamas taja kom
panija ant $10.000 už aplaiky- 
tus sužeidimus.
sesi nuo meto lyg metui ir vela 
sudže Mikoja Me’Kinley aty- 
dejo taji teismą lyg 1 Liepos 
1920 mėtai, už tai, kad skundi
kas nemokėjo susikalbėt ang- 
liszkai ir jaigu neiszmoks ang- 
liszkai lyg tai dienai,
teismą perkels ant toliaus. Ma
tyt, jog tasai sudže perženge 
tiesas valstijos:

Toliaus tasai sudže kalbėjo, 
Jog nepripažinsta už 
tokius kurie nemoka 
kai

tai vela

užsiėmimu.
valdžiao

Dabar tie-
stengėsi

ISZ RO&I.JOS
1

Gromata isz Lietuvos.

Keturios

Vaikams sunku iszmaityti 
motina.

Harrisburg, Pa.— 
sesers apskundė penkta seseri
Mrs. Mary Murpliy už tai, kad 
toji nedažiurejo 94 metu senu
mo motinos, kuri turėjo pri
glauda pas jiaja. 
bieta Davidson 
moteriszke, gulėjo ant 
szieniko ant grindų, be jokios 
priežiūros, nes dukrele visai 
apie motina nesirūpino norints 
ant užlaikymo josios aplaiky- 
davo 25 dolerius, bet aplaiky-* 
tus piningus pragiardavo. — 
Vaikams sunku užlaikyti vie
na motina, bet motina prižiuro 
tu ir iszmaitytu deszimts vai
ku.,
Užmokėjo $4,000 už nuskutima

Connellsville, Pa.— Pulkau
ninkas James Barnkart, kuris 
dalybavo naminėje karoję, turi 
nepaprasta ilga barzda, 
užklausymo del ko josios 
nuskilta, atsake, jog paskutini 
karta, kada, davė skustis mies
te Atlantoje, Ga., užmokėjo bar 
bėriu u4,000 doleriu konfedera- 
tiszkas piningais ir nuo to lai
ko prisiege, jog daugiau 
skus.

vra 
gulėjo

Motina Elz- 
paliegus 

seno

20,000 Judenevicziaus 
Kareiviu Pristojo 

prie Raudonųjų.

Gromata Antanui Miluckui 
Reading, Pa.,

Duodame jum žinot,

\ Bandė Nužudinti Kolczaka.

nuo szvogerio:
“Duodame jum žinot, kad 

mes gyvename kaime Jonucziu 
Pragyvenimas pas mus labai 
irangus, dabar po Lietuviu vai 

tižios geriau mums gyventi, 
:aip prie vokieeziu. Vokie-

Badai 20,-

Kada

mums gyventi 
vokieeziu.

ežiai ka surasdavo tai paymda- 
vo. Arklis czion kasztuoja 
2000 r. karve 2,500 r. kiaule 
1200r. svaras kiaulienos 1.2 r. 
rugiu 3 pūdai 50 r.
metais viskas

Ant
nc-

dcvynes pėdas

nesi-
Ir savo žodi dalaike. Jo

jo barzda turi 
ilgio.

Kiek , iszgabenta pieniniu iž- 
z darbiu in Europa?

Washington, D. C. — Priesz 
kare lyg 1914 metu Suv. Valst., 
iszsinntinejo in Europa kas me 
tas 700 milijonu svaru sviesto, 
sūrio ir pieno 
Tuom kart laike 
benta

neiru-
Iki jam nu

Lietuviu Egzekutyvis Komi
tetas gavo isz Kauno sek an ežia 
kablegrama:

“Atstovas Amerikon 
kus skiriamas.
vyksiant ir toliaus Egzekuty
vis Komi Ūdas praszomas tar
pininkauti tarp Lietuvos ir 
Amerikos valdžių.

Valdemaras, 
Užsienio Reikalu Ministeris.
SVARBU ŽINOTI VAŽIUO
JANTIEMS IN LIETUVA.

Mat bo 1 sze-

Pagal insakyma Lietuvos Už 
sienio M misterijos sziuomi už- 
reiszkiame, kad

L Kiekvienas keliaunantis 
Lietuvon, nepaisant kokios 
valstybes... pasporta jisai, arba 
jinai turėtu, privalo turėti Lie
tuvos Atstovybes 
rios nebus Lietuvon 
mas.

2. Norintieji keliauti 
von privalo pasirūpinti kad ju 
pasportuose Lutu pažymėta jog

Lietu-
> kad!
“Ru

sija“. todėl, dar karta pažymi
me, kad visi pasportai neturin
ti pažymejiina, jog

in Lietuva, nebus

nepaisant

viza, l>eku- 
inleidžia-

Liet li

jisai, hrba jie važiuoja 
von. 'Tankiai pasitaiko 
pasportnosepažymeta tik

jie iszduoti

14 kartu in

London. — Budapeszte likos 
aresztavotas komunistas Baczi, 
už turėjimą 14 namu papuosz- 
tus visokeis rakandais kurious 
parandavodavo žmonims už di
delius piningus.
vikiszka valdžia davinėjo kož- 
nai porai narna dykai, kuri ap- 
si vesdavo pagal bolszeviku bū
da.

Boczi apsivedė
laika szesziu menesiu ir su kož 
na moterių tuojaus persiskyrė, 
nes bolszeviku tiesos pavėlina 
persiskirti su moterių tu paežiu 
diena. Tokiu budu 
locnininku 14 stubu.
kos nuteistas ant trijų metu ka 
lojimo ir užsimokėjimo pustre- 
ezio tukstanezio daleriu baus
mes.

pasiliko 
Baczi li-

Isz Lietuviszku kaimelu

Žio-Islay, Alta, Kanada.— 
ma czionais prasidėjo gana 
anksti, nes sniegas nupuolė 8 
d. Oktoberio, o szaltis tikrai M- 
biriszkas, todėl farmefiai
spėjo psvmti javu nuo lauko ir 
da nekulti, o szimtai akeriu li
kosi po sniegu, nes buvo san&a

ne*

važiavimui
yįzuoti Lietuvos Atstovybėje. vasara> vėlybas lietus, tai ir je- 
s B. Viėninteli Lietuvos Atsto- va; pasįijk0 ]yg rudens nekirs- 
vnrbp. iniraįlota Lietuvos Užsip-1 _ ____

ji ;■

t

V13. Vieninteli Lietuvos Atsto
vybe, ingai iota Lietuvos Užsie
nio, Reikalu Ministerijos yra 
Lietuviu Egzekutyvis Komite
tas Washingtone.

4. Norintieji pasportus vizuo 
ti privalo iszpildyti tam tikras 
aplikacijas; i
Egzekutyvio Komiteto raszine-

703 — 15th., St., N. W., 
Washngton, D. C.

5. Mokestis už pasporto viza- 
vima yra vienas doleris,

6. Visi aplikantai praszanti 
pasportus vizuoti turi kartu 
prisiųsti paliudymus nuo Tau
tos Fondo arba Neprigulmy- 
bes Fondo vietinio 
valdybos.

7. Visi Lietuvos Atstovybes 
vizuoti pasportai tinka inva- 
vimui isz Lietuvos.
rinteji tik pervažiavimui 
Lietuva in Rusija ir in Lenkja, 
be pereiti frontą ar (fcinarkaci- 
jine linija turės iszgauti isz 
Lietuvos Užsienio Reikalu Mi
nisterijos pasu skyriaus ir Ge- 
neralio Sztabo leidimą.

LIETUVIU
VIS KOMITETAS.

(Lietuvos Atstovybes Jung
tinėse Valstybėse.)
Pasiraszo M. J. Vinikas, Pirm.

J. J. Bielskis —

i ti. Szita a pip 
giausia tinkama

.yra dau- 
ąuginimo

gyvulip. fyrnai,meta yuszalo 
visi jevai apie 23 Julajaus. •

— Konsulis Su v. Valstijų
aplikacijas gali gyvena po tokiu adresu: Uiti-

je, St., N. W.

skyriaus

Bet no-
per

ted States Council, 
Canada.

Montreal,

Springvalley, III. — Viskas 
apsimalszino ozonais isz prie
žasties straiko, žmonelei netu
rėdami ka veikti, triusesi ap
link namus, vieni taiso tvoras, 
kiti ejna prie upes malku rink
ti isz priežasties stokos anglių, 
nes szaltis pradėjo žmonims 
duotis in ženklus. Mesute ženk- 
lyvai atpigo laiko straiko kas

f II
H iH

4'1

Myl

r ':

daug palengvino žmonim. Dau
geli žmonių iszvažiavo dirbti 
in fabrikus.

Randasi czionais keliolika 
moreziniu jau pasenusiu jauni
kiu kurie geistu apsipaeziuot, 
bet neranda tinkamu merginu 
— ypatingai senmergių, 
gu kur rastųsi meldžiame pri- 
siunsti per freita koles.

Terp žmonių sutikimas, tik
tai dargo taji sutikima neku
rtos sudžiuvusios bobelkos ku
riu liežuvei nepaliauna malia 
per dienas ir loję per visas die- 

Baltruviene juos apmal- 
szys ir szonus apdaužys!

Petro- O 
t)

Jei-
EGZEKUTY-

Helsingforsas.—
000 Judenicziaus kareiviu pri
stojo prie raudonuju kurie ra
dosi ant žiemiu-vakaru fronto.
Kurskas likos paymtas.
bolszevikai paymdami Tobois- go: 3 pūdai rugiu 20 
ka, Iszima, Zukalinska, 
pavlovska, Kokczotova ir Ciniš
ka, paėmė teip-gi in nelaisvia 
28,000 kareiviu su 1,000 aficie- 
riais.

Isz Moskvos danesza,
bolszevikai užsikcisojo ant Kol 
czako gyvasties, kada jojo szta 
bas radosi Omske. Keli bolsze 
vi kai mete in jojo kambarį ran 
kinius granaaus, užmuszUami 
szeszis kareivius ir 18 sužeiejo.
Badai nauja revoliucije kylo

Vladyyostokia.
Vladyvostokas. —Vladyvostokas. — Badai 

nauja revoliucije kylo czionais, 
pagal aplaižytas žiniasisz Si- v • • rn • i • • • • t

Bet 1919 
ženklivai nupi- 

r. bulviu 
pūdai 12 r. lasziniii svaras 3 r 

mėsos svaras 2r. vežimas 500 r.
Kaimas jusu nesudegintas, Jo
nas Pesziulaitis gyvena Trei- 
doi, o Jurgi Pecziulaiti užmu- 

Įsz 
liuosnoriu in

buk sze Prusuosia 1917 mete.
mus iszejo daug 
lietuviu vaiska musztis su bol- 
szevikais, girdėjome,
bilizavos visus vyrus. Isz 
pradžios karos buvome per pru 
sus iszvaryti, po 4 nedeliu su- 
gryžau ir radau viską iszvogta 
ir buvo primuszta daug karei
viu nuo kuru buvo didele smar 

Stuba nesudeginta, kluo-

vi su s vyrus.
jog mo

Pasiraszo.
Veikiantis Raszt.

....    e * e- ——

Gromata isz Lietuvos.
G romata

nuo tėvu isz 
Punsko paripijos:

Antanui Grima- 
lauckui, New Philadelphia, Pa. 

Suvalkų guber.
‘ ‘ Esame 

da gyvi ir sveiki ir sveikinam
jus visus, iszkentejome labai 
daug per szita kure, prusai pa
ėmė viską ka tik žmonis turėjo, 

nas ir tvartas buvo Sudeginti, o ka pakavojom in žeme tai ne-
ve.

nas.

Toje revoliucijoj, da-

i
I

iSugar Notch, Pa.— Darbai 
kasyklosią gerai ejna ir gerai 
žmonis uždirba, tiktai pribu- . 
vusiema sunku darbus gauti o 
labjause didelis ergelis su pa
raudavo j imu stabu kuriu czton 
didelis stokas.

Lietuviu yra gana įdėlis 
būrelis ir visi gyvena sutij^i- 
mia. Per nenuilstanti darb- 
szavima kun. Szupszinsko, lie- 
tuviszka parapije auga ir vi
same buna paredkas. Pair^pi- 
jonai yra geri ir duosnus, 
Yra keli atszale tikėjime, bet 
ant tuju mažai geri žmonis te
mina.

Didelis nuliūdimas terp mu
su motorėliu kylo isz priežas
ties mirimo....ponios Guzutaf-
tes, dabar tosios bobelkos ne
gali su s i rainy t ir vaikszcziojo 
kaip sapne.

Saliunuosia biznis numirias, 
o du jau uždaro

H
'SI

S

•i
1

surado tai po kokiam laikui su
puvo, kada liefuvei iszvijo pru
sa, pasilikom liuosi ir gyvenam 
liuosai.
. Visur vargu negalime apra- 
szyti ka iszkentojom.
kaime
Juozas Makauckas 
T. Kansudas mirė, 
pati mirė.

Lenkai iszvaike kunigus isz 
ir labai prispaudinejo 

*-----Brangumas didelis
czebatai 150 r. kamaszai 100 r. 
kumelukas 600 r. o 
tai baisei brangios.

bet viską pastacziau ir gyve
nam po senovei.
Povyiaitis sveikas, tik jojo trio 
bos sudegintos.

berijos.
Ii bau na tiktai Rusai.

Bolszevikai garsina buk paė
mė in nelaisvia deszimts gene
rolu ir suvirszuin szimta aficie gotoje 
riu Omske. 7” 
yra vejama in sziauru dali.

Isz Berlino yra praneszama, 
buk generolo Bermondo vais
kus yra dydeliam sumiszimia 
Lietuvoje ir daugelis bėga isz 
savo pulku, 
tame yra, jog Latvei apsiaubė 
Mintauja, 
stovyklas Pabaltojoje.

Kazimieras

bos sudegintos. Zambase- 
viczius sveikas ir buVo’Aleks-

Turime ka jbav&lgyt
Kolczako armije ir nekoneziame jokio bildo gy

vendami ant kairųo tik neturi
me isz ko apsivilkti, gal szvo- 
gereli atsiunstum marszki- 
niu ir czeveriku, nes negalime 
gauti czionais. — Motiejus Po- 
vvlaitis isz Kauno, v J

sumiszimia

Badai priežastis

Musu 
mirė Vincas Motika, 

nusiszove, 
M ielkausmire

Seinų 
žmonis.Jonucziu 

apskriezio ir kaimo, Garšvos * • parapijos.

bleszinesia. 
kares iszga- 

pieniniu iždarbiu 1919 
mete in Europa 620 milijonu
svaru sviesto, 160 milijonu svti 
ru sūrio ir viena 

neiszima ukesiszku popie- milijonu svaru pieno ■ • • A I* • • 1 • • -J X-V ‘X

žmonis 
anglisz- bilijoną, 770 

i bleszinc- 
ru ir siunezo pinigus in tevynia «ia arba isz viso lf)19 ijipte isz- 
del savo paezios ir vaiku kaip siunsta 2,550,Q0Qn()0Q sv^ų.pie-

J

JI

dare Witovicz, niniu iždarbiu .

vokieeziu — rusr i.

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

• Nciižmfrszldto kad dabar “SAULES” 
prenii'meratii1‘yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant puses meto.

drapanos
Su Dievu

milemi valkelei ir lauksime ju
su atsukimo, Jonas Grimalauc- mas nes ne turi ka pardavinet

savo kūreno-

įkas. o žmonis buizos no giars. 4
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KAS GIRDĖT
rnTurėkime vilti, jog angleka- 

siai su locnininkajs kasyklų 
susitaikins ir nemirsimo nuo 

. szalczio.
Bet nekuriuosia valstijosia, 

kasyklos jau likos paymtos 
per valdžia.

h. y

Meksikas užkalbino 
amunicijos ir ginklu nuo# Bel- 
gi„, _ . _ 
užprotestavojo prieszais

• •

daug

i jos ir Jszpanijos. Suv. ^Zalst. 
tai, 

jog Meksikonai taja amunicija, 
naudoja ant Amerikonu, 
amerikoniszki laivai 
pristatyti taja amunicije mok- 
sikonams ir greieziau paskan- 
dys laivus ne kaip pavėlins 
jiems nuplaukti in Meksika.
| - B « * r.-

UZ

Didesniuosia miestuosia la
bai prasidėjo platintis visokios 
niekystes, žudinstos, apipleszi- 
mai ir t. t. ne kaip mažesniuo- 
sia miestuosia.
me yra, kuom daugiau žmonių 
susikuopina, tuom daugiau pik 
tadarvscziu atsibuna. 
raliszkumas didžiausiu miestu, 
buvo priežastim 
daugeliu vieszpatyscziu.

Puolimas Jeruzolimos buvo 
priežaste nupuolimas visos Ju
dėjos.

Bet 
nedaleis

Priežastis ta-

A emo-

nupuolimu

Puolimas Kvmo buvo 
priežaste nupuolimo 
miszkos vieszpatystos.
mas Ateno, buvo priežaste nu
puolimo visoš Graikijos.

Dideli miestai loszia tokia 
pat role kaip galva losze prie- 
szais visa žmogiszka stuobri. 
Nukirsk žmogui gaiva, o stuob- 
ris pasiliks numirias.
ant paveizdos prasiplatina ne- 
moraliszkumas
kaip Washingtone, New Yorke 
San Francisco ir Chicage, o vi
sas sklypas sugrius ir lengvai 
pasiliktu auka godaus tautos, 
kuri geistu paymti szita skly
pą po savo valdžia.

Isz to pasirodo, jog reikėtų 
dėti visas spėkas, idant dides- 
niuosia.miestuosia vieszpatau- 
tu kunuodidžiauses paredkas 
visame, nes ant juju guli gero
ve viso sklypo.

visos ry-
Puoii-

Tegul

miestuosia

Kasvklos aukso Transvaelu- 
je (Afrike) iszkase praejta me 

mili-nesi aukso vertes už tris 
jonus svaru szterlingu.

Jeigu kongresas priyms isz- 
už-

Į
lygas svietiszkos lygos ir 
tvirtins kares iszlygas, tai pre- 

apszauks 
visiszka

zi (lentas Wilsonas 
užbaigimu 
prohibicije.
jog turėsim szlapes Kalėdas.

kares ir
Turėkime vilti

Czikaginis ;
Mmidelein, didelis 
atejviu spyrėsi 
neso 
visas svetimtautiszkas kalbas. 
Vaikai turi kanecz kalbėti-aug- 
liszkai, miniszkos turi priverst 
vaikus idant nekalbėtu 
motiniszka kalba, 
gos turi būti naudojamos ang- 

. liszkojo kalboje. — 
galime tikėtis da 
jungo nuo ajrisziniu ir vokisz- 
ku biskupu.

arcibiskupas 
k nevidonas 

idant parapi- 
mokslainese isztremtu

savo
Visos kny-

Atejteje 
sunkesnio

Matyt, malsziausi vyrai kaip 
kada sukelia revoliucija prie- 
szais savo prisiegeles nes kaip 
priežodis skelbiu: 
daug,

1

i «■

&

<1

-------- --- --- r-..- t- - r. > -------- -- 
raszti, tegul ne yilkina ir at
naujina prenumerata, ba peąp- 
laikys Kalendoriaus. ,

4 • įi *' < ■ ’ j
Vienam lietuviszkam mieste- 

lije czionais Amerike mm san- 
vaito ėjo in spaviedni saliunin- 
kas su paozia, o buvo tai per 
keturosdeszimtines 
pamaldas.

• •

Pirmutine prie 
spavjednes priėjo salinųinke. 
Ilga josios spuviedne, matomai 
užmigdė kunigėli, po kokiam 
tai laikui dasiprato ponia sa- 
Uuninke kad kunigas miega, ne 
pagialbojo josios kosėjimas ir 
ant galo užpykus iszejo isz spa 
viednyežios. Josios vieta už
ėmė ponas saliuninkas (josios 
vyras) su smarkumu nu- 
sznypszte sau uosi jog net kuni 

Kunigas nežino-

SU

RAUDONOJOLIETUVOS 
KRYŽIAUS RĖMĖJU 

KAMPELIS.

Drabužiai jaii siuneziami.
t

i

SAULE •
-r—"*-"1'—7........... ... ■ -”**
— 3 bakA Girardville, Pa. 
baksai, ii? Now Haven, Conn.
—^.1 boksas. t <

Pinigai gauta sekeneziai:

I) i

— .1 boksas .

L

2

*

hi ........ . .. .

Lietuviu Pasp°rtu 
Reikalais.

Szia savaite tiko iszsiu&tu 
Lietuvos Raudonojo Kryž. var
du, surinkti Lietuvos • Raudo- K u V Avalandas nojo Kryžiaus Reirpeju Ameri

gas pabudo.
jo kad motore apleido spaviod- 
nyczia o in josios vieta atėjo 
vyras, nenorėdamas parodyt 
jog užsnūdo ir kad viską gir
dėjo ka spaviedojante kalbėjo, 
pradėjo kalbėti in vyra:

“Kalbėk tolinus, mano duk
relių, ka daugiau sugrieszijei, 
apart szeszto prisakymo, ka 
sunkei priesz Dieva nusidejei?

Saliuninkas rodos karsztu 
vandeniu aplietas, paszoko isz 
spaviednyczios ir
staigas armideris terp 
moteres ir kunigo, buk josios 
vyrui iszdave josios nusidėji
mus.

Badai tas 
sude.

prasidėjo
vyro,

ergelis pasibaigs

Verte iszkasto aukso Alas- 
koje .1918 mete isznesze ant 5,- 
900,000 doleriu, o mete 1917 isz 
kasta už 9,810,000 doleriu. Prie 
žastis sumažėjimo aukso tame 
mete, buvo stokus darbininku 
ir kitokiu priežaseziu.

Mete 1918 radosi Amerike 
574 aukso kasyklos,
dirbo arti tris tukstanezei dar 
bininku.

kuriosia

kuris sakytuBiustu tasai, v«.*,
jog amerikoniszki plieno dirb
tuves; ne turi tiek uždarbio 
kaip ” kitados ir ibžmokėjlulb 
didesnio procento del 
nieriu.
didesnius piningus, ne kaip ka
da, už tai, kad pay m a 
uitis piningus už savo 
bins ne kaip padidino savo i&z- 
ejgas ant užmokėjimo darbi- 
ninkmns. Jeigu darbininku ai 
gos padidėjo nuo. 30 lyg 50 pro 
cento, tai fabriku pelitas padi
dėjo ant 100 ir 300 procento 
daugiau.

United States Steel Corpo
ration New Yorke in laika pas
kutiniu trijų menesiu turėjo 
pelno 40,177,232 doleriu, arba 
5,845,901 doleriu daugiau 
kaip už czverti priesz tai.

Grynas pelnas tosios kompa-
*

akoijo-
Prieszingai, daro jie jo

dides- 
iždar-

ne

koje draubužiai.

nijos buvo 29,111,429 doleriu 
arba 5,787,323 doleriu daugiau 
ne kaip priesz paskutini czver
ti. Po iszmokejimui pelno ak- 
cijonieriams pasiliko kompani
jai pelno 11,105,1*67 doleriu.

Tasai skaitlius parodo kiek 
plieno koinpanije uždirbo ir tu 
rejo pelno.
kompanije pageryt darbininku 
bute per pakėlimą mokoseziu 
ne kaip būti priežaste slraiko 
ir sumiszimut

Ar-gi

Aurora, III.
Chicago, Ilk (18 sk.)
Tenafly, N. Y.
Detroit* Mieli

, > Drabužius 
vežu Lietuvos Anįcrikos Pra
mones Bendrove. Kita savai
te bus praneszta, kiek kokiu 
drapanų buvo surinkta ir kiek 
reįkes Bendrovei atlyginti už 
ju nuvežimą Kaunan. ,, 
Kalėdiniu Dovanu Ripkimas.

Kalėdinės dovanos jau pra
dėjo isz4 kaikuriu 
lioniju, plaukįi. 
sza, 
apie 50 tukstaneziu ,dol. surink 

Butu tai pavyzdis visoms 
Amerikos: lietuviu kolionijoms 
Bet ir uedyvai, kad ji pasiža’de-

Kitu savai*

lietuviu ko- 
Antai piane* 

kad vienaChicaga žada

ti.

jo, surinkti, nes fęn dabartiniu 
laiku lankosi gerb-L. R. Kr, 
Rėmėju pirmininkas gerb« kun. 
J. Petraijtj^.: ,ų Taigį,yra viltis, 
kad jie savo prižadus atliks.

Kiti Reikalai.
Vilnų siiuitiipas truputi UŽsg 

tose, nes iszsiuntimas drabužių 
ir ju galutinas 
užėmė, daug lųiko- 
esanti ant, rekor<lo , liet, 
lioniju gaus paskirta daji vilnų 
ir gales piegstį paueziakas ir 
sveteriųš. .... u

Gauti Daiktai.
Pereitoje, savaitėje gavom 

isz szių liet, kolioniju skrynias 
su drabužiais: Isz Roseland JU.

Grand Rapids, 
Mich. — 1 bak. Worcester, 
Mass- rr 1 bak.jpetęąRč Mjįch*

KUR BUNA?

registravimas 
Kiekviena 

kor

— 4 boksai.
—- 1 buk.

negalėjo

KAM DUODATE
PLAUKAMS NUSLINKTI.

Sinox City, Iowa, 
Jersey City, N. J. 
Cicero, III.
E. Moline, III. Susiv. L.

$101.00 
26.00 

. 8.50 
J 3 25 
360.00 

64.00 
158.45

R. K. A 231 kuopa 26.95 
Philadelpliia, Pa. Kun. 1.

^imblys 
Portage, Pa. 
Girardville, Pa. 
Maizville, Pa. 
Westville, 111.. 
Lewiston, Me,

Veikimas, turėtu pasidvigu- 
binti.' ' i

< ..Dabartinis laikas, tai Kalę-

40.00 
8.00 

1.50.00 
100.0011

*....... .. T

Paskutinių dvieju menesiu 
laiku in Lietuviu Biurą labai 
daug žmonių kreipiasi paspor-J 
tu reikalais.
veikėjus ta dalyku padėti iszį. 
riszti, bet pasirodė viskam vel
tui. Tuomet kreiptasi in Su
vienytu Valstijų Valstijos De- 
partmenta, klausiant kaip ir 
kokiu keliu lietuviai, iiėturip- 
tieji Ąmerikos pilietybes pope-

jokiu.o budu neva
žiuoti isz namu tol, kai tikrai 
neturėsi pasporto, laivkortes ir 
paliudijimo nuo taksu savo ran 
koje.

aiszkes ir

* - i "J/vrBiuro vedems

k 23.00
93.00

UPIU IR UPELIU *
VANDENIS.

i tieji Ąmerikos pilietybes pope- 
[ru gali gauti leidimą iszvažiuo- 

Ant musuti isz Amerikos.

' ..Dabartinis laikas, ?taiKale- 
tlinin- Fondan aukiurinkimo lai 
kas. Kiekvieno L. R. Kr. R. mu 
rio veikimas tiuetu būti nu- 

>kreiptas -vien *.. kuodaugiausiai 
auku suszelpimui Lietuvoje 
esaneziu mus broliuJiotuviu su 
rinkti. Taigi visos lietuviu 
kolionijos ir bus tuo iszmegin- 
amos. Bus spręsta, kaip kiek
viena lįętuv. kolionija, pagal 
suriukth auku skaitliu, Lietu
vai, o ypacz jos pavargėliams 
at,jauc<zia. t , > - g ___ w

Taigi, broliai lietuviai; pasi-1 kutanet jis>

paklausimo gauta sekantis at
sukimus
‘♦Tamsta:

Į Kas liecziasi isžvažavimo lie 
tuviu, isz Suvienytu Valstijų in 
Lietuva Departmental padare 
sekanti nusprendimą:

Kekvienas lietuviszkos kil
mes asmuo, kuris neturi Ame
rikos pilietybes poperu,

Namie esant ir pragy
venimas daug pigesnis ir ne
reikia tiek daug vargo pri
vargti, kaip nuvažiavus in pa
mariu miestą, kame sziais lai
kais net nei kambario pragy- 

Beto iy 
atsižvelgiant in daugybes kitu 
dalyku, kiekvienas lietuvys tu
ri turėti omenyje, kad jei nega
li savo mieste, arba artimame 
didesniame mieste, gauti iszva- 
žiavimui reikalingus dalykus, 
leidinius, tai New Yorke Bos
tone, San Fracisco, Philadel- 
phijoje ar kur kitur bus daug 
sunkiau tai gauti

^enti Hera kur gauti.

Vandens upiu ir upeliu, 
Kur jus begat taip skubiai!

Kodėl mums jus nepasakot, 
4-Ar ilgai dar spaus vargai!! 
Ka jus mateti, pasakykit, 
Bekeliaudami svetur!*

Ar tim laisves saule szvieczia

lietuviszkos k ii-

Pr. Siviekis

Stebėtina siuvama yla 
galima taisyt czeverykus, 
malszus ir 1.1. Siuva drueziai ir gerai, 
greit kaip maszlpa. Preke su 20 mastu 
H7.lauczlH7.ko siūlo, 2 adatas ir Instruk
cijas tiktai $1. 7 ylos už $5. Satisfak
cija gvarantyta. Orderuokite tuo ja u s. 
Reikalaujame agentu, National Salos 
Co. Dpt. 131. Sta. J). Box 00, New York.

Su Hzita yla 
pleszkcs,

taip-pat vargai visttr ? 
Ka jus matėt, ka girdėjot 
Ten už juriu ir kalnu!

Jei ka gero pasakykit, 
Kaip iszbristi isz vargu. . . 

Ar visur taip vargai spaudžia! 
Ar kitur gal dar labiau!

Ar visur teip žmones snūdžia
Lauk irtalaniu ir dangaus!

Vandens upiu ir upeliu, 
Pasakykit, kas mums veikt!

Kaip iszvyti giedra dangų, 
Kaip tuos debesius apveikt!

A. K.

Mano brolis Pranas Kęmzib 
ra, paeina jsz Kauno Redybos, 
Raseinu Vals., pirmiau gyveno 
Columbus Oslo paskiau Spring 
field, Ill., Jeigu, kas žino apie 
ji malonėkit praneszt. (to 95) 

Mrs. Fr. Rumbauckiene, 
/ ‘ 1 Du Bois, Pa.

Pajieszkau Juozą ir Antanu 
paeina isz Suvul-Mickevicziu

ku Gub., Punsko para., Moska^ 
vos gmino; pirmiau gyveno 
New York dabar nežinau kur. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

J uozas Lukaseviczius,
421 W. Mahanoy, St., 

Mahanoy City, Pa.

I

Pajieszkau Petrą Szimansku 
iszSuvalku Gub., Seinų,paw., 
Kudrenu gm., pirmiau gyveno 
Gilberton dabar nežinau kuf. 
Praszau atsiszuukt ant adreso.

John Nanąrtonis,
193 Chestnut St.

Lawrence, Muss.
--- y—*—

Pjieszkau Veronikos ir An
tano Mączoniu isz Suvalkų gub 
Seipu pav ir para. Veronika 
girdėjau gyveno New Jersey 
Valst., o Antanus gyveno She
nandoah, 
kala,

Turiu svarbu rei- 
p raszau kogre icz i a usia 

atsiszaukt.
Paul -Šeditz, 

324 — lOtli
Meuxidsville, AV. y a.

•» St.

tikos pilietybes poperu, turi 
gauti pasporta nuo Rusijos, dip 
iomatiszko arba kamm'lio val
dininku Suvienytose Valstijo
se, teeziau jei jis negali gauti 
rusiszko pasporto, jis gali pa
duoti afidavita, pažymiant vie
ta ir dieiui savo gimimo, vieta 
ir diena jo tėvo gimimo, diena, 

> atkeliavo, in szia

Ne stralkuok! Buklu savo 
bosas. Neveik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber .School, 
1202 Fenn Ave.

T-7

Pltt^burgb, Ta14

darbuokite laike szio L. R. K. Įkztdi, laiku jo gyvenimo sziojo
Rėmėju auką rinkimo ir pw-1daliję, savo adresu Amerikoje, 

say o užsiėmimu, vardus, vietas 
ir diena gimimo savomoters ir

rodykite vertais savo gimto
sios szalics Lietuvos.

Visais, reikalai^ kreipkitės Į nepilnamceziu vaiku, kurie ei-
pas:

J. Tumasonis,
L. IE Kr* Seki;.

456 Grand, St.
Brooklyn, N. Y.t

-------- — -------------- ---------- ■ y ............. ...........——

Mano pusbrolis Juozapas 
Rauluszaitisf isz Vilkaviszkio

T* 
I 5

na sykiu su juo, trumpa pa- 
reiszkima savo keliones prie- 
žaseziu ir paveiszkima, kad jis 
negali gauti rusiszko pasporto 
Prie to atidavito reikia pridėti 
t’orografija aplikanto ir kiek- 
vieno nario aplikanto szeimy- 
nos,'kuris su juo sykiu kėliau

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
'», Teigti sergate RheumatizmU o Jum« jokios £yduoU« ne ^elbčjo parsitraukit URSUS

GYDUOLES NUO RHEUMAriZMQ. Uerti). Prekė už bonką ..................  3100
UKSUS UNIMENTAS NUO KIIEUMAUZMO, (tepti)Prik*  ....................... $1.00

Į UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nuėilpnitą kraują. Prėkė.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkė---------- $i.5O

Į URSUS SK1LVINIS BITEKIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prlkč................... $1.00
$L8O

Męs siunčiame kožnatn, ant pareikalavimo musų didelį Katalioįą Naminių Gyduolių
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimije. Prėkt 

i.______ _ . ___ ‘ ,
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pageJbą.

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

DEP. B

Puiki i 
262 pudaplu

------- ......... — . ■ , ■ ------- ,, , ------ - -------------- , - ....  ...y 

istorije apie “Jonasza Korczaku” 
apla. Preke 85c. W. D. Bocikowekl-Co. HahMOy City, Pa,

’ nos,' Kuris su .juo syKiu Keliaus, 
įipskr*, Kefurvalakiu Vals. Tu- [Grupos .fotografija, kurioje

as- 
tųens yra aiszkus, yra labiau 
pageidaujama, neg atskilos fo
tografijos,/

Ypatiszkus aprašymas pa
lies aplikanto turi bpti» pride
gus prie to afidavito,kuris ąio- 
tam turį būti induotas arti- 
įhiausiam szio

agentui, (paprastai 
inspektoriui) ku

riam formaliszka aplikacija tu 
ri būti induOta, kad gauti Įei

riu svąrbu reikalą, , 
žino apie ji ;tegul atsiszaukia 
ant adreso. .? • p (to 95)

Juozas Misukeviczius, 
324 E.Lloyd St., 

SheilAiidoalų Ptv* 
—4

jeigji kas Į ypatiszkumai kiekvieno

Pajieszkau szvoguriu Vincą 
ii* Antanu Arcu ir szvogerkos 
Marcelės Ąrcikes, visi isz Kau
no Gub., Baseinu Ujezdo. Pra
szau atsiszaukt ant adreso.

z G. Sziksznus, 
1808 E. Jackson, St.

Springfield, 111.i »

iPajieszkau pus broliu A* ir 
B, Mikelioniu, Kapcimiesczio 
parų. Mikaliszkes Kaimo; 
taipgi Jonas Matuleviczius isz 
Valancziunu kaimo, ir Mykolą 
Mizara isz Dųlgininku. 
szau atsiszaukt ant adreso.

St. Louis, Mo.

Mikuliszkes

I’ra-

* /

leidimu 
'migrantu

Dopartmento

F. L. Mikelionis 
1300—3rd, St.,

Mano szvogeris Jonas Sinke- 
viezius isz Vilniaus Gub., Tra
ku pav., pirmiau gyveno North
Hampton, Mass. Praszauatsi- 
szaukt ant adreso.

' E. Paszkevicz,
Bot) 171, Bulger, Pa.
ą . . ------- H

i Mano, szvogeris J uozas Va- 
lungevięzius, isz ’Vilencko gub. 
Traku pav., Druskininku kai- 

Meldžiiv atsiszaukt ant

dimą iszvažiuoti isz Suvienytu 
Valstijų. Teip-patbus reika
linga kiekvienam aplikantui 
ąauti paliudijimą, kad jis yru 
iszpildes taksu nuo ineigu ins- 
t at imu reikalavimus, kad gau
ti ja jis gali kreiptis in internal 
revenue kolektorių to distrik- 
to, kuriame apl i kantas gyvena.

Invairus laiszkai iružklausi- 
mai tame reikale turi būti pa
ženklinti r‘Attention — Fo
reign Permits Office, Division 
o.f Passport Control,“ arba ad-

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal* 
rq I IĮkandžiau vi^okiiu 
trinkimus, muilavimut — ir įtakas tos 
nieko nepagelbėfo nuo tu bįanriu pleis- 
kanu... Man gėda net darosi

MARE. “Na, tai kam tau k^et bs* 
reikalingai / žiūrėk, kokie mano plan* 
kai pratus, švelnu* ir tusti. O tai 
lodei* lėki ai vartoju DUFFLES t”

’’ Kas ta! yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kvę- 

' pianrjs vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

Hbandtiau visokius masattjimus,

w
X **

1‘ ‘ "r ’ " 1 plaukų ir odos sustipnųtojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

LĮ.
I>

3.
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but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
Į smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j
! KUFFnES Į
I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
? pleiskanas, o savaitės laike jų jau.nei žymes neliks! Paskui tik retkar- 4 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ! 
i Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
? 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai k
I pridėti prie kiekvienos bonkutqsif Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER 6 CQ„ 3X6-330 Broadway, New York‘S—❖
------------------------------------------------:---------- ----------- ■- - ■ - .... -- ? .. ... U 4 ------------------------- ------- -------------------------------------------------- - ----------------- ------------ -------------------------------------

‘Slaptybe Antgrabio”
— — o i*i i o> w <      --------— —

ARABISZKOS ISTORIJOS
r

▼

lakstantis Nokta
In trumpa laika, vienos san- 

vaites, iszsiuntcm daugybe sai
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Pulki Knyga prisiunle 
mumis padekavones.rėsuoti tiesiai:

Edwin S. Puller,
Chief, Foreign Permits Office, 
Di vision of Passport Cintrol.

Besiteiraujant pasirodei kad 
Rusijos kousuliai atsisako isz- 
duoti lietuviams pas pertus. 
Taigi ir lieka tik afidavito isz- 
pildymas. .

Czia reikia aiszkiui suprasti, 
kad toks pasportas nėra lengva 
gauti, nes reikia nemaža kebe
liu pereiti. Su gavimu pas- 
portą vargas dar neužsibaigė. 
Reikia dar iu užvizuoli. Be

Pulko apdaryta Audekliniais 
Iszmargintais Viražais.
durnas Knygos G?4x9\4 coliu. 
150 Paveikslu — 704 Puslapiu

I>1-

Juos greit parsiduoda todėl 
nelaukyto ilgai bet prisiuskyte 

mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
jąus iszsiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gVarantlnam kad ir jumis 
patiks.

W. 1>. BOCZROWSKI-CO^ 
Malianoy and A Street, 

MAHANOY CITY, PA.

ir
mo.
adreso.

Ignas Bražinskus, 
89 Jersey St^ 

r . . i-*-
Mano senovės draugaį Anth-

iVsz Jonas Mocejkonis pa- 
jieszkuu savo sesers, irau - jos 
vyru, metai atgal gyvena Jack- 
son, Mich, dabar nežinau knr. 
son, Mieli, dabar nežinau kur

Ansonia, Conn,. i

Reikia dar ju užvizuoli. 
siteraujunt pus invairius kon- 
salius, pasirodo, kad jie nėra PAVOGTA $800 ISZ KUPARO.

' k » ’i U'-M -1 ' >lėr-iT

> b
nas Mockeyiciįiu.s, ir Antanas“kas per 

Panaszei 
YVilliamas

tai szelauk!
padare
Kenngott isz Milwaukes, kuris 

prisiegelia, jog

> 9

kokis tai

apskundė savo 
per du menesius negalėjo iš
tart no žodelio, nes jojo .prisie- 
gelia su uoszvia jin priverto 
prie tylėjimo, kada tik atidary
davo lupas ant prakalbejimo.

Sudže jin perskyrė nuo pri
es, abejodamas, jog gal

tasai nelaimingas Willemukas 
Yra 

del panasziu pri* 
daug 

kalbėti, ir naudotis isz savo lie
žuvio, bet pavėlintu ir savo vy
rui nois karta 
atidaryti savo 
pakalbėti apie..

sicgel

užmiraztu visai kalbėti, 
tai perserga
Miegeliu, kurios myli už

24 valandas 
uorints 

iv

m 
burna, 

menuli 
žvaigždes aut dangaus.

■■■■ '* ...................

Katrty baigėsi laikus už Ui ik 
<■» '>

Jeigu plaukai slenka ar tu
rite gaivoje pleiskanų ar kam 
galvą niežti, tam yru pagialba 
iii 2 dienas.

Jeigu Ietis dabar atsiszauks, -1 , r . m _ . 4 * r * . r ’

-jriBjsjręcrr irttJirrrzj’T sMZGriszka abudu, Suvalkų Gub 
apie 19 metu kaip > Amerike,

‘S'W’tag.

linkę ju vizuati tol, kol lietuviu
a ... « 'Kas apie'juos žino, malonėkit 

praneszt? : - , ■ . * ,
John Mė’Canes, , ? 

vVJ021 N. Blackstone St.
t >Jackso.u, Mith.

• ■■ f .. ; . - ,

Mano sesuo Anele Rickevi-

John Mė’Canes, 1 1904 an. dirbo anglių kasyklo: 
šia Ernest; Rą.

atstovas pirmiau. jo ^nęužyizuo- 
ti. ...........  ’

vnęuzyizm
GircjetUi, / kad ^LietuviV1U

Tarybos Egzekutyvis Komite-
J—*rJ , .- S . . 4_*_ ,b(

[• 

szaukt aut adreso.
Braszau atsi-

J. L. Dumbroski.
' Isląy Altu, 

*» 1

ToKlas uąujieųaH skaitome kožnu diena gazietuoso. Kodėl esate toki ncalsar- 
: 1 “ * “ ■ • ■ Geriausius Ir atsargiausias būdas

szitain spęclaliszkam pinlnglsžkam diržo, vadinamas 
i k-vi * . . k '• B /J _ 4 1-1^. 1_______ _____________

XHT1OIULV * j j * vą* «« t *o*^v->**^^ •• —

prie kūno. Turi skiriu^ dąf popiei’biu i^ sidabriųu piningu. Regulartszkk preke 
tiktai $1.01) arba.7 dlrza^južję; Tie kurio mano važuoti in kraju privalo viena 
tuojaus riAslį»irktt. GyaiWtytL Noi|aliklto'bet iszkUpkite szi apgarslnlma ir

SALES UP. W. šia. »>. Box MNEW YOKK, N. Y,
' - Į #■ 1 . III , ------------------  ■ -————— —........................ _

*>1 NHMi W *1 — «MMBiW f L
* » ! *i f ' ’ * E

Silpnybės,> patinančia* I*uo pw šMtirbiiuo, pailsimo,, sąnariu h* raumonu 
f . _ L . 1 !' IH. v JL . » /I • ' V f » ___ . 1 - • A,

-“'•r*-, **’•'’V'tvJ T"’ O jyr--..i-——j ’ — J

PAIN-EXPELLERI
Y<‘Drftiięą Reikale”

Šeimynos, kurios kurtą da^iuojo jo vcoikiaiiČi^ dauginus be jo 
tik vienas PahuExpeUejrifi v del jusu apsaugojimo, jis yra pa^ęnkliutat . t W Ji L H t A

<|a TLKTOHOK; (Įlcecrets)

.a, thi nėra tikras ir jus lėkio 
neimkite. Visoso aptiekose }*o Moe. ir UJe. Taipgi galima gauti pat iMirbė/us :

F. AD. RICHHiR * CO., J20-J30 Broadway, Naw York
............................... . II11^ > . wim I

tai aplaikys gydimą kuKs 1 už- 

persitikrys, jog isžtikruju plau 
kai gali užaugti aut plikos gal
vos.

Tiejei kurie patrotino vilti 
a taugini o plauku , lai nenusimi
na, nes pas mane ras suramini
mu ir džiaugsmu užaugimo pųi 
kiu plauku ant plikos galvos. 
Kam jum būti plikais ir kad isz 
jus visi juoktųsi, jegu asz jum 
galiu palinksmy t jusu 
ma per užaugimu plauku, 
szykite tuojaus ant dyko gydi
mo ant adreso r .

Prof. Brundza Cą, 
Broadway South 8-tlbSt*

‘ Brooklyn, N. Y.

teks jum ant 30 dienu dykai ir
tas ,tuo rųpinųs. «, Užtikro, kad

gyvem-

czuko pąoina isz, Kauno gub. 
Raudondvario para; du- metai 
gyvo 
Polai

Cleveland, Ohio antį 
iiXSV Tegul- atsiszaukia 

ant aurewq.; . * ' (to„95)
John ili^keviėaius, . 
R F. D. No. 2 Box 77, 

Cambridge, Ohio
• i ■ 41 ■ —..........

IMjieszkuu Jona( Gelio paei-

John iliękevicaiu

J 
l V' * *

Canada.
1 A v

NE31ĮIHLH) jog JAM PAPAHX$
SMAGUMO.

V T - ■ .......... - '

tinkama -pasekmių dar nėra ga 
ves, taigi ir* niekam ju neskel
bia.

Mes patartume lietuviams
laukti, kolxdalykai pUnafe^U’

.v ' .■ 1 '•

T

gus su savų sunkei uždirbtai8 piningais?
heszjoti savo pinigus 4'ray
“Invisible” (nomątąnmš). /Diržas yra (Įruęzei padirbtas ir vigadnąs neszlotts 
prie kūno;.Turi4skidti% dąi popiei’bui sidabriųu piningu. Regulariszkk preke 
tiktai $1.01) arba.7 dlrza^južję' Tie kurie mano važuoti in kraju privalo viena

prislūSkltė popierini dole^‘*pu savo adresu o tuo jau s .gausite:
NATIONAL SALtb U ■ 

•*■11 —      —— r—-—■■ -1’1** 1 tp’

JI
<S»Z«.SHtRE,.4k. X>A<3-roXZB.4L

;iūsk|te nopierl
NATIONAL

-r-

i.-

•lh
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Siunoziu szlrdinga padekavonc už 
teip puikia kpyga kokia yra “Tukstop 
t(s h Vieną Naktų”. Da tokiu iąioriju 

» 'tl' '• r; . ' a •' •* S ? •A-.'.’.4 «AzA-i |

rudau toje knygoje, kuri mane pąlink- 
HĮnipa dieną Ir naktį. Kąda paeinu isz 
darbo tai, fuojava griebiuos už knygos, 
he i'Upi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga
i. ... ,
“Saules”. VeHąu kožnain jiaja pirkti 
ir skaityti o ttires smagumo daugiau 
kaip už užimta dolerių. Su pagarba.

ustingimo, skausmu greitai praftalinumos, vaxtojaiittėip pulk.ta knyga kokia yra “Tu^te®’ 
tfc 1? Vienu Naktų”, pu tokiu istorijų 

• no esmių1 girdėjas ir, skaitos kokiąs 
rgdeiu toje knygoje, kuri mano palink- 
sinipa dieną Ir naktį. Kada paeinu isz

r 
ne i'Upl man nerelkullngaH vietas. Ne
tikėjau ka kiti Kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau nepnrslgabenau isz rędystes 
“Saules”. Vėlinu kožnain jiajg pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 

pagarba, 
Point M<|,

. Ji,. * «' '

pa isz Suvalkų (luh. Soinu paw 
Lazdijų para,* 4 metai atgal 
gyveno Shenandoah, 
atsisaukt ant adreso.

/ToJxu Aidaiutyicziiui, 
Morgllil, Pai I Vincas MiUaluzka, H|MMrrawA 
doH i?. *11110 ■ . -t <• •: ■'

Yra _ 
musu vaUbaztmkliu

Praszau
IJeigu aut pūkelio hčrft vaiabnž.enkHo' ikaro.Vwobo aptiekose po Moe ir (IJe.
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VAIKINAS TARNAUJA 
PRAGARE.

Juodasis avinėlis. Pabaustas 
vėjavaikis.

Visaip dedasi sziamo juoda
me pasaulyje: viena danguje; 
vaiszina, o 
jieszkoti tarnystes pragaro.

Gyveno kaime jaunas vaiki
nas, vikrus, stiprus, sveikas, 
bet jam kasžin ko truko ir jis 
tokiu budu jautėsi nelaimingu.

Darbus ar amatus jum ne- 
motina turi\jo 

, kuri ji
bet ir ta pa-

kitam prisieina

vadavai isz pragaro; ganyk tu 
jias dabar cziouai. Už tai duo 
siu tau sztai szita juoda avinu, 
isz jo vilniu hires tau auksas 
kiek tik jo norėsi. Kaip reikės 
Asz vėl czia apsilankysiu, o da
bai* ganyk mano aveles!....

Paliko vaikinas Panos Ma- 
*’>!<>$• piemenėlių,
linksmai bo jokio vargo aveles 
o szale jo vis vaikszcziojo juo
dasis avinas, isz kurio vilnų 
auksas birejo, o vaikinas... rin
ko.

Ih-aęjus kiek laiko, 
Panele Marija,
aveles ir paeinu jias pas 
in rojų, tik juodąjį avimi pali
ko prie vaikino.

Dykai gaunamas turtas vi
sada gadina-žmogų, taip buvo 
ir su tuo vaikinu.
gus drabstė be iszminties ir be 
proto, kol galu gale visai pasi
gadino ir fiįaskendc nuoiĮemiv 
purvyne, j

Aviną# tai
karta, vis balty u ėjo ir 
vis mažyn birejo. 
nas visai iszbalo ir auksas ne 
birejo. Tada vaikinąs rengėsi 
ji parduoti. «

Tuo tarpu atėjo ^zvencziaii- 
sia Panele Marija, iszbare vai
kina už blaskynur-turto ir nu
siuntė in ezysezių metavoti.

PASZELIAS DANTIS 
(Komedija.)

gano sau

Viename atidengime
Veikianczios asmenis.

Dantistas .
I jas. ( i

Žiopliem!.
I

- Palieė^skis.
vinis sargas.

(Veikiama Dantisto gydyto
ju talas,

riti, kad man greieziau danti 
isztrauktum. O, savo žmones 
kuriai tau geiį pasikabink ant 
sienoj, pę pątnęsįa, kad p juos 
matytum? 0 nsz esu n|otųriszke, 

1 'į 
(Užpykus.)

i<;ąsv>

I f1I )
I I

joks nesisekė; 
vargszas labai pikta 
kasdien bardavo, 
simire.

Paliko jaunikaitis vienas — 
naszlaitis.

Viską palikes iszejo in svie
tą jieszkoti darbo ir duonos, be 
kurios nei vienas žmogus ne
gali gyventi sziame pasaulyje.

, kalnus,
kol atsidūrė

f

/

Kj°» °j° l^1’ lunkus 
girrias, plynes, 
papragaryje.

Pamate vaikinas, kad jau pa 
klydo, sustojo ir nebežinojo 
ka toliau dary ti...

Padangėje žvaigždes blyksz- 
cziojo ir menulis skersai žiurė
jo in szvendrais priaugusias 
plynes, kur ant vieno kelmo sė
dėjo velnias.

Nelabasis labai 
užkalbino vaikina ir 
bant sužinojo, 
jieszko tarnystes.

— (lai eitumei 
tarnauti ? 
vaikinui..

— Kodėl neisi, darbo dabar 
neturiu, gal ir instengsiu 
likti užduotąjį darba.

Kalbėjosi, lygosi; galinus su
tiko vaikinas vežti isz girrios 
beržu szakas ryksztcms, su ku-

mandagiai 
besi kul

kai! vaikinas

pas mane
— pasiūlė velnias

at-

I

I

I
I / I

I

/

1
I■■

I
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į 
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Į
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a t vyko 
suskaite, savo 

save

Jjs p i ui ii-

matydamas kas 
auksas- 

Galinus avi

Iszbalusi avinėli;,fkuris taip
gi buvo žmogaus duszia, pasi
ėmė su savimi ir nusigabeno in 
rojų.

ATVĖSO.

Papliauszku Nastute, buvo 
daug iszsilepinus-mergina; jau 
)iivo truputi suaugus; mėgino 
telis kart apsivesti/ bet vis ne
pasiseko; kurio norėjo, to nega 
vo, už kuriu taikėsi, už tu netoriomis velniai plaka prakeiktu , ’ • • ... ’ .. . . . 1 ... 1 , kejo, ir taip vilko nuobodulioju duszias, ir medžius, su ku

riais kaitina katilus, kuriose 
szunta pasmerktųjų pragaru 
duszios.

— Gerai, viską padirbsiu!
— tarė vaikinas ir pasiliko 
pas velnius už tania, z • • * ‘ * >Vežiojo meitžius ir krovė in 
krūvas pas pragaro 
bet baisiai didis 
ji kankino, nes 
pažiūrėti in katilus.

Karta iszsidrasines 
prie vieno katilo, 
žiuri: nieko keisto nemato, tik 
koszc szuuta lyg isz kruopu.

Pamislijo sau, 
niu pietus verda, 
arklys prakalbėjo:

— Czia ne kruopos, bet pra
keiktųjų žmonių di^szios verda 
kurios nuo karszczio ir kam 
ežiu taip susitraukė, kad iszro- 

atsidusek tu 
szven-

katilus; 
žingeidumas

dienas in senmerges vežia. Gud 
ri buvo ir sumanė kitokio bude 
įasinaudoti.

senei, in ta miestą atėjus
įas gydytojas, kuris sayo ama- 
o pradėjo vejkima.

ežia buvo puiki proga' susipa-
• * a

Mat buvo neper- 
jau-

Nastutęi

SZVENtfASIS MIKALOJUS 
■IR VILKAS.

v t TT-rr , l l| -■ •
VA

Kregždęs, Pasaka apie mer
gaite, paimta in vergija.

Sparnuota duktė.
1 ' I ■ *, | M \ j/1' 1

Ne. tiktžmonew, bet ir ^isi gy

ūkininko pastoge kregžde, aj)- 
ris

viso visur 
net nauja 

Kur kregžde-

-r — J - ”- O >• -----  - y * V

sigyveno ir turtas ir laime. V 
kas gerai užderėjo, 
buvo pilna, reikėjo 
kieti pastatyti.
les gyvena, ten ir Dievas laimi
na... . X

To ūkininko kaimynai 
matydami, labai stebėjosi ir 
pino Dievo praszyti, kaj , ir 
jiems atsiųnstu tokiu paukszte 
liu, kurie atnesza su savim lai 
me.

Dievas iszklause praszyino 
žmonių ir pavasaryje apdova-

ir nmiu kad man grcicziau dan 
t i ištrauktum, (Užpykus,) 
Txaųų gręieziau^ arbą. .asz einu 
sau...

DąutUtas,
tis,) ^ikitĮU mutęriszke, tprek

Dantų gydyto- 
z

Kaimo mote re
su skąjįdamu dantim.
• Paliečiškis. Miesto gat-

kantęyhe,, Jau tranki)1'

VnJ 11 j (, t 

■ > į

(skubma rupsz
. .1
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y i mi tvėrimui yrą po Apveįzda
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s^ėbeziausios Paneles Marijos 
globia ir laiko savo 
IXuWo Marija Tupi

tai

kelios ban- 
kutes su gyduolėm, vatos pino

tam 
dvi

tistiiH. hq Keli?' kartui maginu,
• • * i . «

TAĘAPAIĘA.

kuri vi^iis glebia ir laiko savo 
žinioje. J
ųasi» apie- visa ■ t pasąuji: mą-

stelis, 
panaszus 
kedi.)

rt'pliukes ir kitokį 
iiirankiiii, ir

Scena 1.
Dantistus. (peržiūrinėjo gy

duoles, tvarkosi ant stalo savo 
mrankius.) Teip man tikrai, 
kad reikės isz szios vietos per- 

Vieta ląbai at
kampiai, mažai kas ateina 
•eikalais, o antra vertus, 
n prietarus nėr ka 
y.iji vieta man yrą labai nelai- 
uinga; kiek

ukraustyti.
su

lio rs 
tikėti, bet

czion tik turoy 
au su žinonimis svarbesnių rei 

man 
viena

:alu, kone visi užsibaigė 
.Tai'lepasekmingi.

ianda perplesziau, antram ki- 
a neskaudama danti isztrau- 
<iau, ir daugeli visokiu neinalo 
du atsitikimu buvo, 
iu balsas — Oi, Oi,
- Dantistas paszoko greit prie 
luru ir ipsi leidžia mote re de- 
uojanezia.)

(Už dil
gei bok it.

vis nenusisekav suimti są yep- 
lom gerai dantį iy neis?traukia. 
— Ne, teip negerai. . Negaliu 
gerai įimtyti., roikįą augszczimi 
pasistoti, -n* Dantistas pa-sU 
ima kode b\ prisinesza ąrcziąu 
sedinezios moteries, ir užsisto
ję ant kėdžių; viena koje ant 
tos kur motore sėdi, o kita,.ant 
kitos kodas,* j r jau užsitaiai ge
rai sų replėmis traukti.
dabar sudekite stipriai, nes jau 
trauksiu. -— Betraukdamas nu
griuvo nuo kėdes, aukszt’min
kąs, ir su koje pai’verczią< kode 
drauge su motoro.' 
viskas iszkrinta, isz raiiku. Me
tre surinktų

— Oi, oi, primųsze mane. — 
Ir atsikėlus, priėjus 
Dantisto buriasi piktai. )

Žiopliene. sKun ponas szito 
amato mokinaisi?

Dantistas (atsikėlęs.)
*

tom gęrąi dantį i k . neisit wIc'ml

Na,

Reples ir

a rėžiau

J

v . -rr—-5, 
Jau tjjk lAežinau

tątdonjųja,)'ti

tk. ją

; Jr. nepuinunuuA >i Mv ■ ’

Kąd pas Imt^viustVisąda, 
‘ ? 4 Kadą, dieną JWMidwk. «

Tai pasielgiu bjauriausiu.
Geriauso kad szvenoziu nebūto

Tai ir lairije ne siustu.
Vieni traukia, i u bažuyezi.a. 

Kiti i u karezema kaip tyczia
Ar-gi jau ne bus permainos.

Žiopliene. 
ęelbekite,
• . / t •

žiausia musele, smulkiausia kir 
—! ; • vis Jos Ąpveiztloje

I u I

i i uąu, uhuiaju sergsti ir sau
goja: žmogaus gorybd nuo. neląi 
milų pati vilkus nuganioja, jei 
tie žiemos laike* atsivelka prie 

Vilkams Pa
neles Marijos yra užginta būti 

nes daug 
jie tada žmonėms blędes 
rytu; dėlto 
miszkuose puskyrium.

Per grabnycziąs, kada vilkai 
ima valkioties ir užpuldinėti so 
džius, jieszlpjdami sau maisto. 
Panele Marija užstoja jiems ta 
ka ir su grabnycziu žvake ran
koje iszblaszko ju būrius, 
kai tai matydami kalena danti
mis, bet artyn prie Dangaus 
Karalienes nędrysta ejti.

Žmones iszgirde vakare so
džiuje vilku kaukimą ima kal
bėti: “Po Tavo augynimu puo
lame, szventa Dievo G i indy to- 

Jienis ta malda pagie-

męlolu,
yra.

Paųą (Mm’iju
H 1

žmonių, trįobu.

ii idžiuose buriuoso,

/v r-gi jau ne dus permainos, i 
Nors arielka ir alus uždraus

tos ?
Velkasi kruvini pas skvajeri 

Žiūrėt ant to negali,
y

Žiūrėt ant to negali 
žiuri kaip ant 

žvėrių 
Ant musu Lietuviu.

Tiktai kautas suvaldytu, 
Apszvieta priduotu, 

Pasiutimą apinalszytu.

Amerikonai
>

vilkai ir
pada- 

gyvena

Vii

nėjo visa kaimu didžiausiu bu 
riu kregždžių.

Sparnuotoji verge vasaromis 
bet 

gryžti in 
Kaip vergą-

visada gyvena pas tėvus, 
atėjus rudeniui, turi 
ta szali vergauti.
vimas pasibaigs, tai kregžde 
ve! atvirs iii margaite....

EXTRA DOVANAI

Kiekvienam IszHiUBlnie pakeli teatri
niu piningu Ihz kuriu gali tureli daug 
smagumo ir nuduoti didžturti telpgi 
iliUHtruota katalogu geriausiu laikro
džiu ir vlKokiu nauju laeradimu, kan 
priRiUH mupis 15c. dvi apmokėjimui 
siuntimo kasztus. Raszykitc tuojaus.

PRAUTIUAL SALES CO.
1219 N. Inlng Ave. Dcpt. 17. Chicago.

♦Ko-
Ar jau Jeigu ant kokio baliuko ne-del tamista kiaušeliu

neskaudalt
\ Žiopliene.
ki g

To-
x.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dek a vo jo milijono žmonių už 

puikus plaukus, o tcip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: 
i

ja!”
dojus, palieku raminu szirdyse 
ir vėl visas kaimas nutyla ii’ 
užmiega tvirtai tikėdamas, kad 
Pana Marija ji saugoja nuo vi
sokiu nelaimiu....

Dienoje szvento Mikalojaus 
grabnycziu, la-

(Piktai.) 
ydytojai, tai tik galėtu ar

kliu liautis kanivolyt, 
žulęnieųis. Ži u rok 
suvisu sveika danti. o skauda
moji palikai, ir dar ka tik ne- 
Įirimuszei parstumdamas su ke 
dp.

1 )a n t i s tas. (Te i siūdamas i s.) 
Juk-gi ir asz nomeilum parpuo 
liau; sztai net ir rafika iszsimu- 
sziau.

Žiopliene. 
voj apie tavo 
isztraukiai sveiku danti. 
gi ponuli, 
duoti lekcijas, kadJkitukart bu 
tųm atsargesnis, ir geriau sup
rastum savo ųžsiOnimo. 
tore kelis kartus duoda su pla- 
sztąku g 
Ve, tai sziteip 
dantų traukti.

Dantistas.
Moteriszke,ųir tu paszelus,

• . A * (

•e Įbėk i t, 
(Dan-

Oi, Oi 
netrivoju.

istJs sukinasi bruzgiai motore 
jasodina.

Dantistas.
larosi t . . Kokia—gi nelaime?

Žiopliene. 
lanti.

Dantistas, 
ar skauda ?

Žiopliene. 
da ponuli, 

Dantistas, 
lėkit tykiai 
rėšiu, 
motore.)

> g y

Iv,
bet ne 

isztraukiai

Kas tamistelei

Danti ponuli,

Jjii-gi, kas yra

Oi skauda skau-

Se-

y

y

Informacijas dykai. 
Raszy- 

Prs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn,-N. K

-11"” ■" 1 ■ ■ ■ ■■ - — ■■ •*-»
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ir per szvente
bai negerai daro tos szeiminin 

džiovina arba mota gijas 
Dieve, apsaugok, 

Į-ali in verpalus insipainioti vii
• . -irt l .

praszo, 
rl1ai staezia galva iszpruszo, 
Jeigu žmogus palitikia turi 

O reikalo jokio ne turi, 
Tegul snapo nekisza, 

Ba nuo trepu nupleszka 
Ba daro dideliu balda 

Galva suskaldo,
Daktaras turi susiuvineti, 
Ir kėlės dienas lovoje stenėti. 

Tankiausia alsi raudą' tokiu, 
Vadinamu intiligentu.

Tiejei pradeda isz kitų juo- 
kavot,

O tie kiti pradeda in kaili 
x duot.

Kaip žvirbli supaszo, 
Jog vos atsipraszo.

/

kės, 
audeklui.

kas ir tada per visus metus ta 
kiemą tas žvėris lankytu 
gindamas...

Laike szventes Pasveikini
mo Panos Marijos (Bloviesz- 
ę?įus,) npeft ^.ivo vilnimis. Jiun 
nesza ledus in juros, pavasaris 
puoszia žeme žolėmis; rytme
tyje isz vandenų pakilu augsz- 
tyn būrys kregždžių ir džiaug
damosi skrajoja 
mos sveikina.

— Sveiki
Siigryžome jau pas jus. 
jau, labui senei, kada dar toto
rių i musu žeme užpuldinėjo: 
degino kaimus,

1 UNION , 
^NATIONAL] 
L BANK j 
k mahanoy J 
k. CITY'zffl

1

var-O kas man gal- 
ranka, bet man 

Tai- 
asz tau. paba igsi u

ai

(Brusgei.) 
czia, asz ji pažiu- 

iszžiodina 
Kagi jam daryti!

Žiopliene (užpykus.) 
pt y ni u...’ Ta i 1 gVu ytė j A š!.. 
*u asz bueziau žinojus ka dary
ti, bueziau pas tamista neatė
jus.

Dantistas.
Bet. asz klausiu 
panorėsite, nes dantis labai su
gedės, kitaip pataisyt begu 
duosis.

Žiopliene. Daryk, daryk 
ponuli, kaip iszmanai, nes jau 
neisztrivoju skaudėjimo.

. Dantistas.
žiureneje,) Ne kitaip skaudėji
mą negalima apmalszyti 
tik reikia isztraukti.

Žiopliene.
trauk, 
liautis skaudėjas.

Dantistas (Brusgia 
traukti.) Na tai sėdėk tykiai

(Dantistas

žiurineja

Po-
Jei-

to

Į» ' ’ - «: ‘ ’■ '#'•* *

Bolszevikai Lietuvoje, 
Tokie ir Amerikoje, 

Gero niekam neduoda, 
Ir in Amerika nusiduoda.

;j||
»įl

k J M* >> •

Capitol .Stock $125.00040 
Surplus & Fro fits $460400.00

Mokame antra procentą ant 
nudėtu piningu. Procentą>prL> i ■ 
dedam prię jusu piningu 1-ma 
diena Saulio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne. ——-

Mes norjrn kad ir jtts turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant Ur mažas ar didelis

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

(Možinti su jaunu, nauju gydytoju, 
tycziohis apsergu, ir 

kvieęzia nauja gydytoju. Gydy 
tojus nors jaunas bet buvo spe- 
cijalistas ir tuojaus Nastutes 
iga suprato. Ir sako:

— Jums ligos nei kokios nė
ra, tik turėtumėte apsivesti ir 
tuo būtumėte sveikos.

Motina Nastutes priėjus prie 
gra-

ma ir ir
jis labai norėjo /

priėjo 
pasilenke ir

Atsipraszau. 
, gal isztraukt

yd y tojui per veidu.) 
reikia mokyti

(susimaiszias.) 
ar

Ir. in ę^ięn pribunu, 
Malszeis no buna, 

Ergelius,daro nuolatos,

cziulbauda-

kad tai vel-
bet pragaro gydytojo pradėjo saldinti

žiaįs žodžiais ir sako:
— Ponas gydytojau, ar jusu 

malonybe negalėtumėte tuo sa
vo patarimu tu liga 
iszgydyti, 
nevede.

Nastute yru gerai turtin-

Naštų tęs
Juk jau dar esate 

Jums tas butu priti-

Daryk,

(Dar karta up-

1 kaip

poliui i

ku.
Ko

Trauk, 
Tegu, ji galus, kad tik

vel- 
du- 

jolILS

vaikinas.

Valanda pagalvojo

Bet vo- 
o

do lyg kruopos; 
prie Paneles Marijos 
cziausios, kad Ji tas duszias isz 
gelbėtu isz tokiu baisiu vargu 
ir kentejimu!.... *

Sziurpuliai perbėgo per visa 
vaikino kimu; jam labai nesma 
gu pasidarė, kad padeda 
niams krikszczioniszkas 
szias žudyti, veždamas 
szutinti medžius.

Baisiai susirūpino
Ant gulszczio medžio atsisėdės 
eme galvoti, kaip czia prigauti 
velnius, 
ir iszgalvojo.

Tuojaus nusivilko skranda 
(kailinius,) inkiszo iszvirksz- 
ezia in kąUlą; vilnos tuoj pri
kibo ir jyisiveĮe kruopu. Pas
kui prisigraibes tos koszes pri
sikrovė po kepure ant galvos 
ir isz važiavo-kaip-»visados in 
miszka medžiu vežti,
žima paliko viena miszke, 
pats su dusliomis leidosi bėg
ti......

Begu gana greit ir 
kol nubėgo toli—toli nuo praga
ro ir nuo velniu, perilso, par
virto pasilsėti, besilsedąmas 
apsniglp ir užmigo....

jau gei*okąi sAuhu 
vaikinai pabudo, 

baltu 
aveliu aplinkui ji vaiksztineja. 
Tarp 
nelę Marija vaikszczioja

kai perlai žiba priesz 
Panele Marija, pa- 

atsibudusi

gana ilgai

Isz ryto, 
tei pakilus, 
žiuri, didžiausias būrys

>aveliu szveneziausioji Pa
, o avė

liu vilnos 
saulute, 
maeziusi 
prabilo:

--- Aczin tau* vaikeli iszmiu

vaikina,

girta?...
Žiopjiene. ., 

tiktai • tave noriu pamokyti 
kaip reikią mandagiąu sužmo- 
nemis apsieiti ir savo amate at- 

žmo,-

Na, tai dar ne, 
k

sargiau . pasielgti, kad 
nems sveiku dantų’ netrauktu- 
mei.

Pagal bęįszeviku mados,
Laukas buvo laukas stips, 

Ir bolszevikais pasiliks.

Jau tai ne dyvai,

gyvi žmonaiiai!
Senei

pjovė žmones 
ir vare i u vergija...,
jie tada isz vieno kaimo gražia 
mergaite, ir

Pagavo i

— O ne, mįeloji, negaliu tąi 
padaryti; nes mes gydytojai 
esame todėl mokslus baigė, 
idant vaistus is^ra^zinetumę- 
me. 
me, 
ligoniu ląbai daug mums tenka 
susidurti, kur*-gi męs juos pa
dėtume, jei su kickvienli reiktu 
apsivesti. ,

Nuo to laiko Kjjjsųdo atvėso.
. -^^V. Kovas.

ov>

O ne kad juos naudotu- 
O antra vertus; juk tokiu

-ir.V. Kov 
y, . *>■1 * ...

I’JIASABGAI Visus "laiškiem* o ir 
piningus in iszleistuve “Saule” reike 
visados siusti ant szito adreso: W« D. 
Boczkonskl-Co. Mahanay .City, Pa.

rengęs!

(Ir vėl musza.) Dantis
tas priszokias prie lango szau- 
kia’ policeiski.

> ' ’r

Dantistas.
lyc% palye!

(smaukia) Pa

Asz prisirengsiu.
skubindamos.)

Žiopliene.
Daugiau kaip desz.imt motu gy 
dytojum, ir. da,
(pykdama.) Trauk gręieziau, 
nes kitaip neteksiu kantrybes. 

Dantistas.
mas ruoszesų 

supratima.
žmogus pas mane 

Nors ir

Nugi po plynių!
f

nepj’isįrenge.
gręicziau

rėk
X —

(Vis skubinda- 
Moteriszko, tu- 

Ne vienas 
atejas teip 

skauda 
r gra-

nepasielgę, 
bet reikia apsieti rimtai
žiai.

Žiopliene. O, . nepasakok 
-man czzia prakalbu:

W1LHEL
_ e* SJ v X •

O,
Asz no-

h

Mėtau jau -suėjo nuo kada Kaizerio Vilhelmas palmį|tta 
tiugasis, kad tas duszeles isz7 lloland i ja. -Kur jojo generolas! ..... .......;_________ ...

“k,

1*
■■ ■ .<

bf • •
" * 1 *'

Žiopliene.-^iopl įene. - (pasz iepdąipa.)
0,1 gali sau szaukt, palieceisz- 
kius, kad ir isz\iso miesto, 
Duosis matyt, kame, tęisyba.
(Ineiuą Paliceisl^s.)

(In Dantistą.) 
Kam czia asz ęį,ų pasmauktas? 

(Dantistas, Paimsite szita 
motete, nes ji atėjus.; in mano 
gyvenimu, man neduoda ramy
bes, ir dar užgavo.ranka per 
veidą.

Paliceiskis. (Intą perpąžaste

Paliceiskis.

, Dantistas,

y venima, man neduoda ramy-

motore.)1 Kodėl Jus teip pa* 
sįelgete ?
(veda.)

tŽieplieneA i
PaliceisRio runkbs. J Žmęgau,
‘ ‘ ' J..?
tau, ir gydytojui, nieko pikto

Eisim in paliėija.

(Iszsivoižu^i isz 
1» U. /-< x \ i z-k

kę tu, nori: p up. ipnpęs ?!..: Ąsz 
tau, ir gydytojui, nieko 'pikįb 
nepadariau. Už ka manę np-

■ t •ri vesŲ t ą* jWgU W
> , ? M > ’l • i T 1 .‘<r

paįzduktas kuipo. tvarkos ten

nuvedė pą$save 
in svetima szali...»

Verke ir. aimanavo vavgsze 
mergaite svetimojo szalyje na k 
timis meldėsi prie Panos Mari- 

O in bąžnyczia suvis ne ejna. jps, praszydama pagelbos, kad 
• gąle.tu sugryžti in savo prigim 

ta sząli ąoiis numirti ir 
pamatyti nors karta!....

Kur huną paleistuvei vyrai, 
Szitai urvoje vienoja, 

Szeszetas girtuokliu gyvuoja, 
Nežino kas szvonta diena,

Vienas kaip nuo trepu smuko, 
Badai sprandu nusisuko, 

Tai tegul dabar vaituoja, 
Ba tai Dievas kovoja.

Teip bus su kožnu pijoku, 
Jeigu tikėjimą laiko aut juoku.

Susirinko vyru senu ir jaunu y

Dyi kegutes alaus iszgere, 
Na ir už krutu susitvėrė, 
Musztine siharki buvo,

Jpg ne merginose s.tuboj ne 
; - iszbuvo.

Lampos ir peilei darbe buvo

Na ir už krutu susitvėrė

O įr ppkerei vietoje neiszbuvo.
I

— tai daug darbo 
, i, , ,. tių-e,iQ,

Kadą gaspadine namo, parėjo,
__  4 - . i < b ' — —.< i

Ba ne buvo, v
\ : ,

. Kol vjska sudavadijo.
suran-

. kipjo.

’t v /. tureįo;

Peilus ir sžuuksztus

. Tai vis lįptuviszkįii, .
' Kad hypasiutiškai

■ ■ * • - w .* ų i/ T»*T

'7

T

tėvus

Taip jai beverkiant, pagailo, 
Jos Panai Marijai, kuri prasze 
Dievo, kad permainytu jią in 
pauksztute, kad galėtu isztruk- 
tį isz nagu totorių ir parlėkti in 
tėvynė.
■ Su didžiausiu džiaugsmu, 
paveikslo kregždutes parlėkę 
mergaite,pas savuosius.,,.

Po te,vu pastoge nulipino isz 
molio sau lizdeli ir apsigy vend 
pas savuosius, o tėvai nežinote 
nežinojo, kad taip arti turi sa
vo dukteri,, ] 
ties langų po, pastoge kasdiena 
juos linksmai ozir^zkedama kai

k^id.tai ju duktė

bina ir kas rytas sveikina....
Z

d r'T'r' •/ - -ky-—’

Kaip tik apsigyvenę po to
------------------- ;----------------. . /■ . - ■------------------------- r——•—

sėjas; inejąs. reikėję įszklausyt J
ąbie ju lygiai, ir tada spręst kai 
ta. ’ Ei ’/ * 1
tas, ir jeigu aš ,mo.tųin šilimos- • • • • __ ”1 ? * • '

Bet dabar nežinai kas kai
'j , '< J* ■ » I J , ■ »

ne tai mav® ir .W’ii palieijon 
vesli?.v No as? teip gre.it,liesi 1 
duosiu. (Korta PąUeeinkini 
j)cr žandus,. .vis , pusjszokejus. 
Dantistas katnpe dreba. Ga7 
lop paliceiski pastūmėjo tai

.No. as? teįp gr^t^iesį'!

konę parvirsta, — Mokykitės

I 
s

visi atsakiuięziąi savo amato, 
ir inatęve iszeimv laukan.

sžįuodu pasilikę nusigandę 
dreba.)

nusigandę

I.Jždąno,.
J; V. Kovas.

vii.:h,. t
f ;

. 4

L -.1 i;

A. C< NQVAKAUSKAS J

f

*1

(- ADVOKATAS \ 
Kampas Malu' ir Centre St 

SHENANDOAH, PA.

------------ ------------- -------------------------------------------------------TV
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W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINI.S METUVISZKAS 
QRABOR1US MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numtrushu PaBj/mdo 
auto^iobillus. rlRinus ir vcl’.im.us del 
laidętuviii, ktikšydiulu, VosoHijU, ptifiL

Iti ’KiwIto daigi uh ir tt.
629 W. Centre St, Mehsuvy City, Pa.

♦

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.

- J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS. Vice.Kaa.

r
"M

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki II vai popiet, 6 Iki 8 vakare.

+

Dr. KOLER
638 Penh Ave. Pittsburgh, Pa *

p

Dr. KOLER yra riena* 
tinla tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mo
kinosi Varezavoje, stu
dijavo beglje 21 ra. to,- 
vairias ilgas vyru Ir 

į2_ ’ moterų, točal jas nuo-* 
dpgnlai pažinsta. Gydo 
užslnuodlnima kraujo

v

Hg
▼alri&s Ilgas vyru ir

1 .
Ir. silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus
Ilgas tinimo, Invairias Ilgas paelnan- 
cziks nuo neezystumo kraujo, 
sząęklto ypatlszka), per laiezkus ao

Ątelo
... . ........... .. i 

j negydau. Dr. Kolėr kalba Lcnklczkal
Ir Rualszkal
Oflsos valandos: nuo 9 ryte Iii i 

ltUįcare..^edoJlęi^lB. iki 2-v, popiet

ir Ruslszkal
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Sveikata Brangesne už Piningus —
Kada privalote kreiptis pas specialistu? Tada kada jau buvote gydomi 

> 
buvo,te pas joki daUtlua, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisu ant 
rodos, pąsllmlbcslte savo kalboje. Privalote paišeli apie savo sveikata.
Tjalpiiias I).' Wasserman per daug metu ingy jo stebėtina pasisekimą 

Jisai peržiuręs jus dykai ir duos 
gerą rodą. Alslszupklte in jo ofisą o duos jumis patarimu kas-link juso 
ligos. ^ukstąnezJai kurlę buvo nciszgydomi, g 
paudojipla mano naujausio ir geriausio elektrikos

iv “Waiv r»oin” T.iirrt. r.-..” static Machine” ir X~Ray.

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydyti — arba jeigu sergate Ir da no

rocjos, pąsikalbeslte savo kalboje. Privalote paišeli apie savo sveikata.
į ■ jfcLI -i l. \ >' k v. JL n *. • •• 4 i u*. _ _ w - -

gydljne ligas vyru, nioteru i? valku.
1

f

Tukstąuczial kurlę buvo nciszgydoinl,

Vibratos

ryžio prie sveikatos per 
aparatus, kaipo tai

ir “Wall Plate” High Frequency
Asz tcipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aplal-

■1

gnzieta jumis vertes turi $2,
kiau geriausia ]>asekmo krouiszkuoso ir kraujo Ilguose. Skaitykite: .Szita 

jeigu 
imsite mano specialiszka gidyma.
egzaminavoju dykai.

įj pacijontu. , v , * a .

Dr. WASSERMAN
w Telefonas, Spruce 1766.

( atnoszltc su savim in mano ofisą ir 
Ncpainlrszkitc ka duodu rodą dykai ir 

Atsllankusieji persikanuos per dąngybe dėkingu

į*

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

VHlatxhMt lw lig 12, 2 lig .*>. « Ik? x 
NvdėliumlH U Sru-ucitiuos lt> lig 5:lM
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SAULE
f

i

T A

Žinios Vietines
— » ■

I
— Sercdoje nupuolė pirmu- 

t inis sniegas.
rn ‘

| wrr .-vSji AX»a*.

A.
1

— Teismas lietuviszkas pa
rapijos, likos atydetas nuo 
T( dos ant sukatos ryto 
'v illes sude.

- l’tarninko rvta Asldan- 
ligonbute padaro operacijų 

apendicitis Kostancijai

ne-
Potts-

.f

<1

< I O
n nt
Matulaicziu isz Hillso.

*— Nedėliojo buvo 
sije ant Readingo geležinkelio 
isz Filadelfijos in Mahanoju ir 
kitas vietas.

ekskur-

Arti G,000 Žmo
nių pribuvo atlankyti isz mi<‘S- 

pažinsta- 
Net 10 sekcijų pribuvo. 

Buvo tai pirmutine tokia
kursi jo del Filadelfiecziu 
laukite 
ne.

to savo gimines ir 
mus.

net su 
manv-

LA 
k

eks- 
at- 

anglokasyklu aplinki- 
Nekurie pribuvo 

darbinėms drapanoms
darni, jog pas mus visi vaiksz- 
czioje suodni ir juodi bet per
sitikrino, kad gyvenam kaip ir 
miesezioniai — da geriau. Ne- 
užilgio vela bus panaszi ekskur 
S1J(\ 

t

EROPLANAS NULĖKĖ ANT STOGO.

imtXw/-

>. M“ KALENDORIS

R, 
į4H

Panedelio rvta Schuvlkill 
Haven ligonbuti, mirė Mare 

metu 
Velione nuo kokio

k*

Į '

B

i i

»

Ei

r *':ii

lrK

nlHAi

BF

r-

■
Ir*
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n

r
P

x

mirė
Smelstoriene, naszle 55 
amžiaus.
tai laiko sirgo vandenine liga. 
Kūnas likos atvežtas pas duk- 

uli. isz 
>s Ketver 

Graborius Traskauc- 
užsieme laidotu veins.
- Seredos po piet apie 4;20 

danda, kini. August iitis suri- 
>/.o mazgu moterystes pana 
t ‘na Kukuezioniute su p. Petru 
Maknicku isz Shenandorio kur 

. :u na vet I ž ia i a | isigy vens.
— Kain rodos karukai <■

l *diu dienu pradės 
nndori ir kitus mic

i is likos peržiūrėtas ir 
kur pataisytas.
darbininkai ne

teria, 714 \V. Centre 
L ur atsibuvo laidotuvt 
j o rvta. 
k is

moterystes

uz 
ejti in Szo- 
■Jus, nes

Jeigu 
sugryž prh’ 

) tai in ju vietas bus

k e 
kai Į) 
seni 
dar-

priymti
iti.

1
Miesto kasa konia 

zia, o inejgos isz niekur nega
lina tikėtis, nes jeigu 
ižeja tai ir didesni pado!kai
tejs, nes nuo karezeminiu lais 
a niek,o ne gaus, 

rn - -

1 usz

& i sausa' ’

ba juj;i no 
ns. Tegul dabar szlapieje 
duoda ant vedimo miestu ir ju 
.m nžlaikvmu.

— Parsiduoda pianas geram 
padėjime. Atsiszaukite in 
“Saules” ofisą. Galima pigei 
pirkti. (tf.

Atsiszaukite 
ofisą.

rn 1 ik keletą savaieziu lig Kalėdų

Apia i kerne daugybe visokiu 
materijolu del iszsiuvinejimo, 
kepetaieziu, krepsziu ir kito

kiu puiku daigtu. Gausite Vil
nių visokiu gatunku ir koloriu. 
J. Refowich, 129 W. Centre St.

DIDELIS BALIUS.
r ■ - . . ■■

Parenge vietine kuopa Susi
vienijimo Lietuviu Rimo Kata
liku, Mahanoy City, Pa. Balius 
atsibus Seredos 1_____  __
Novemberio, Boczkowsku salė
je. \ 
visi kiti yra užpraszomi
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Nepersenei didelis eroplanas lėkdamas isz New Yorko in Cl ieaga buvo prįverstas nusi
leisti žemyn kadangi maszinerija pagedo ir negalėjo toliaus k kti, o kad nebuvo atsakanezios 
vietos sustoti nusileido ir sustojo ant didelio stogo.

Bridgeport, Conn. — 
laikas kad ir pas mus 
pradėjo kovoti del 
pragyvenimo, bet beda, kad ne 
siranda darbininkams geru va
dovu, tai kartais prisiejna dar 
bininkams ir
jau atsitiko su dvieju dirbtu 
viii st ra i kais, 
kai uždirba labai mažai, ba lik 
42c. ant valandos, ir tai ne 
sur, o pragyvenimas yra labai 
brangus.

Lietuviu
yra pusėtinas, tik labai 
yra veikliu žmonių o ypacz isz 
jaunumones,

Atėjo 
žmonis 

geresnio

ATSAKYMAI. A. RAMOSZKOS KNYGINAS 
Baltimore, Md.

fN

pralaimėti, kas

Prasti darbiniu

gyvenimas

vi-

czion 
mažai

SAULES”
ANT 1920 METO.

ft

t
s ■.
iii

f

Visokiu Moterems, Merginoms,
Mergaitėms Siutai 
Kotai, Kalinei1 ir 
Szlebes.

ft Isz priežasties lengvos žiemos
w esame priversti' iszparduoti 
!• musu dideli pasirinkimą puiku 

moterių kotu'I
<1!

z

$25 Moterių kotai po $19.50 
$35 Moterių kotai po $26.50S

į! Specialiszkas “Wool VemhhH 
’ft aMAA-in1ia<7lrncs Vfttfl.a vilMAYnn<Jft Specialiszkas kotas, vilnonios 
ft suknios po $10. Gvarantyti ant

Worcester, Mass.
Žmogeli 

tai praneszet 
Lio niekas neužgore, tai nebeda- 
vok ir juoku isz saves nedaryk. 
— Netrankyk su kumszte stalo, 
ba žirkles atsilieps, ir ant galo 
“Kas nevalgo czesnako tam isz 
burnos ne smirda.” 
ir su tavim.

M. A. Boston. — Žmogeli. Ne 
mislinkie, jog anglekasiai žmo
nes yra vargszai.

liui. -
Karsztuo- 

o kas tau apie 
Jaigu tamiste-

Panaszei

iai maitina puse
kurios kaip žiuri j jaigu ne augink

Angleka- 
Ameriko o, 

kasiai tai snszal-
yra užtektinai, bet veikime, tai tu vjsj kajp bambadieriai. • i st • t r •nepasirodo.
jauna Dailės Draugija po

kuri dar budi-vj
Da ne- Knygas

patalpytas

Czia dar gyvuoja 
var-

du “Spindulis 
na Bridgeport ieczius. 
ra asztuoniu menesiu 
ežia gyvenu, 
proga but ant dvieju 
kurie mane

i)

drai įgiję 
su- 

vado-

kaip asz 
bei jau turėjau 

vakaru, 
labai užganėdino.

Diena 9 szio menesio 
buvo surengus vienu metu 
kaktuvems koncertą no ▲
vysta mokytojaus p. J. Sziau- 

Koncertas pavyko ge 
apie 20 dainų, 

kaip p]), 
ir

cziuno.
rai, sudainuota
Buvo ir geru solistu 
Sziaucziunas, Kavaiiauckas
p. p. M. Veleczkiute, J. Ploksz-

Publika buvo
Bet tarpe geru

Isz 
kad tai koki

r>

czute ir kitos.
užganėdinta.
inspudžiu nestokuoja ir blogu 
tai betvarke publikoje.
pradžių maniau,
italijonai pradėjo kelti lamina, 
bet sužinojau kad tai Bridege- 
porto Lietuviu Alioti ko Kliubo 
nariai dare visa armideri sale-

Szcip viskas pasisekė ka-
nuopuikiause, o Atletiko Kliu
bo sąnariams geda, jog 
go 
ka girdėjas ir mates.

JO.

pasiel-
nedžentelmoniszkai. — Vis-

Johnston City, III.— 
Spalio L. Durkinas

31 d. 
perszovc 

Antanu Dapkuna; kulka patai
ko iii pilvą.
randasi Herrino ligoninėj. Gal 
prisieis jam mirti.

Sakoma, kad L. Durkinas ne

Nelaimingasis

vakara 26_ ta J ° i’1 darba apie per menesi lai-
ko. Per visa ta laika jis gir-

Visi sąnariui kuopos o ir tuokliavo. Praleidęs visus savo
ant piningus, jis nuėjo in Dapkuno 

szito baliaus nes komitetas pa- kambarį praszyt pinigu pas jo
dojo dang storones 
ntsilankusieje galėtu praleisti 
linksmai vakara.
sos orkestrą grajis
I * J.
kins. Inžanga
Moterems ir merginoms 25c.

RUS 
kins.

Pirmos kla- 
Lietuvisz- 

ir svetimtautiszkus
vyrams 50c

idant visi kambarieti. Dapkunas noinsilei 
do jo in savo kambarį, 
kunui isz darbo, jis tapo 
szautas.

Szovikas, 
randasi kalėjime,

Dap- 
pa-

szo-

BOOZKAUSKU SALEJE
Novemberio Menesi j e.

Ketverge, Nov. 20, 
Balius.

Subatoj,
Szokls.

Panedeil, Nov. 24, 
Szokls.

l>a Fayette Klubo

Nov. 22. LaFayette Klubo

I-aFayetto Klubo

Irarninke, Nov. 25. Atlas A. C. Klubo
į Balius.

9 »redoj, Nov. 26. Susivienijimo Rimo 
Kataliku Kuopos, Balius.

LaFayetto KluboKetverge, Nov. 27.
Balius.'

Subatoj, Nov. 29.
Szokls.

I-aFayctto Klubo

REIKALINGA— Dtflelia dirbtuve rol- 
J;niauja pardavėju, drapanų, panczaku, 
F/.leblu, jeku ir del pardavimo maraz- 
i<inlu, apallnu andaroku, tlesog In na- 

Raazykite o gausite sempelius 
Madison Mills, 503 Broadway, 

(adv)

litus.

dykai.
? York City.

Pasiūlo nauja knyga ‘‘Val
ku ri oje telpagiu Gaminimu”

400 geriausiu parinktu ir isz- 
megintu valgiu ir daug kitu 
naudingu patarimu. Preke ap
darytos tiktai $1.50 ■ ...

i i Ramybe 
malda-knvge.
Preke $2,‘ $2.50 ir $3.50

“Szv. Rasztas” arba Biblija 
naujo instatyino. Preke $2.00

“Anikszcziu Szilelis” 
klausios eilės. Preke 10c.

f S trijų metu.

$ Daug visokiu plusziniu, kalinu 
K ir kitokiu kotu del diktu 
ftI !
t

«

ft

ft moterų.

i GUINAN
Jumis” nhuja

958 pasilipi u.
MAHANOY CITY, PA. 

ir MT. CARMEL, PA.

■

f

s

ft 

ft 

ft 
ft

fl

; Sztai kas talpinasi kalendorije 
ant atejnanczio meto, kuri 

aplaikys skaitytojai 
už dyka.

:»> -t \

f AA

t J. (1. Herrin, Ill. Nesiun- 
cziame piningus in Lietuva.

| t A. Ii. Baltimore, Md. (lau-I t
isle kny . Apgarsinimas bus 

szitam numerije.

DAKTARAS NAMUOSE

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga Daktaras Namuose. Kny 
gutei telpa visokios žoles su ap- 
raszymu visokiu žolių, szaknu, 
žiedu ir 1.1, 
v ra 
kais 
kiekvienas gales jias

, szaknu 
ir nuo kokiu ligų 

vartojamos, 
užvardijimai

su lotinisz- 
teip kad 

gauti bile 
aptiekoje. Teipgi ir geru pata
rimu,
daugeliu receptu. Tokia kny
gute vertėtu būti 
kožnam o ypacz
Preke tik $1. Adresavokite:

M. Zukaitis,
^451 Hudson Ave., 

Rochester, N. Y.ad]

S j

visokiu slaptybių ir su

naudinga 
moterims.

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

.. 35c-

Durkinas dabar 
Marion, Ill. 

Sakoma, kad jis isz didelio gir 
tuokliavimo gavo proto 
szima.

sumi-

d o-
Visi Lio

nės ik i-

Saint Louis, Mo. — Gyveni
mas ezionais del gero žmogaus 
smagus ir uždarbei geri, gali
ma uždirbti nuo 50 lyg 60 
leriu ant sanvaites.
tuvei davadui vyrai ir 
sza in joki bolszevizma, nes tai 
ardo sutikima žmonim, o 
nais gyvena visi sutikime.

Ih Gins Foundry insilaužo 
pleszikai paymdami puspenkto 
tukstanezio doleriu ir iszplesz- 
kejo in nežinoma vieta 
palicijc da nesueme.

ežio-

kuriu

SKAITYKITE* “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE“
SKAITYKITE 44SAULE

j

Pui- 
La- 

bai tinkama vakaru rengėjams, 
Platint imant daug duodame 
nuoszimti.

-Lementoriu, Katekizmu
Požancziu, Szkapleriu, Popie- 
ros gromatoms raszyti su in vai 
rais paskaitimais ir kvietkoms, 
Preke 30c. tuzinas. Adresavo- 
kite sziteip:

A. Kamoszka,
514 \V. Saratoga St.

Baltimore, M d.21)

Geri bu-
Gera gas-

Per far-

ANT PARDAVIMO.

Farm a 200 akioriu. 
dinkai. 2 tvaikai, 
padoryste. 100 akeriu iszdirb- 
ta o resztas miszkai.
ma begu upelę kurioje randasi 

2 miles nuo miesto, 
arti markoto.
Kvicziu yra užsėtu 18 

akieriu, Rugiu 26 akieriu, do
bi liti 20 akieriu.
pirkti guli utvužiuoti. pamaty

mo 93) 
Frank Chojnacki,

Box 236 Luther, Mich.

žuviu. 
Visai 
$2,000.

Preke

Kas norėtu

ti.

ANT ADVENTO 
Gyvenimas Iszganytojans 

Svieto Vicszputies musu 
JĖZAUS KRISTAUS 

3^5 poslapiu >■ paveikslai^

7 Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai. 

f W. D. Bucxkowski-Co. Mahaney City, Pa.

v •

.■‘Mu • i ♦ ;■,
SVEIKATA

M

•f

KNYGA SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidčjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didelės vertės knygą Sveikai, skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų , apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja $2.oo

Humonnm Ir* Sntyrn. Tlkrl 
Juokai surašyti iš viso pasaulio Turi 153 

puslapius, Gražiais audimo apdaruose lik $1.00
K^na^lnpty •« Uta r t iri lutes* ir nukė

limas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai............25 c.

Siųsdami pinigus adresuokite:

Metropolitan 
grojamoji ir kalba* 
moji malina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdyti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož- 
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias in s-y 
trumentas už teip pi- 
gę prekę.
KAINA $12.50

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

No. 1. “Parlžlaus Nuskurelis” Ir “In- 
grabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo..................................  Preke 50c.
No. 2. “Kunlngo Paslaptis” “In Meri- 
ka” Ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ..

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” Ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Simu Ir Dukterį” 214 dileliu 

.... ...... Preke 35c.
3 Istorijų “Apie Kupczlaus 

Sun u Jurgi” “Apie Kapitonu Tumka ir 
jo Denczlka Jereinka” 
Gyvenimas ir Sinertis” “Juvarovas Ir 
jo Klintis” “Gaidžio Pamokslas” 
“Apie Nebūtus Baigtus” “Tris Paino- 
klnimai” “Apie Žmogų, Velnią ir Dun
duli” “Tris Ralczius” “Duszia Paku- 
tnvojenezia Liepoje” “Apie Neszvaru” 
“Apie labui dideli Szehnl” 
Stikline arba sakyk visada teisybe 
108 dideliu puslapiu .......... Preke 25c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime;

Jagu ,lsz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.45 
bęt jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
vlrsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokamo nusiuntimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užinian- 
czlos ir tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na įfti Ir laikas imtis prie ’ sktiaymo. 
Prlą$skite popierini doleri ir adresu-

Mahanoy City, Pa.
.V'V’

puslapiu
No. 4. 1

“Gaidžio

“Vnrgingns

“Sidabro
v

vokjiė.s^telp: W. D. lioczlcowpkl'Co.
V \ _______ x-ifx_

i!£ Daktaras Juozas J. Austrą
* - LIETUVIS

'«!
i

ft Buvusis Daktaras Karhinionejo. ft

r ft ft
»rN

fe 

r 
I

A V VUliliAUtl 1JIU.M

G lig 9 vakare ft

GYDO VISOKIAS-LIGAS

{/‘Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet. i

() Telefonas—Bell »5» R.
S113 E. Coal St. Shenandoah j|

£
ft

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knygos, prisiuskite 
in redyste “‘Saules” ant apdarymo nes 
nauju ne greitai galėsite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
llgiaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

LIETUVISZKAS "
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prišiuskit 

o tuojaūs gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:
75c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Sluncziu Piningus in visAs dalis svieto 
Parduodu Szipkortes in visur kur tik 
galima. Sluncziu visokius daiktus in 
Lietuva ir kitas szulis. Raszykite ant 
szito adreso t ■

J. G. BOGDEN,
BANKER

Cor, Lour &Mnln Sts.
, . , J-

DuBols, Piu

e

1. Kalendoriniai užrasza! ant 
meto.

2. Eros.
3. Perkelimos Szventcs.
4. Keturi molai laiko .
5. Naujos dienos szviesos instaty- 
mas.

6. Užtemimai ant 1920 meto.
7. Amerlkonlszkos Szventes.
8. Tolumas europiniu miestu isz

* New Yorko.
9. Pasninkai 1920 mete . •

10. Skaitlis gyventoji!. ( ? <■
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydeji Kunlng. ir ka

raliai.
13. Pirmutinis prezidentas lletuvisz- 

kos republlkos.
14. Velykos del kožno meto nuo 1801 

lyg 2000.
15. Menesel su szventuju vardais; 

Atmaina oro ir permainos menu
lio — juokai.

16. Pasveikiniidas ir velinimal nuo 
Taradaikos.

17. Stebuklingi ricszutal.
18. Raudonasis Žibintuvas.
19. Pasiszvcntimas gero draugo.
20. Dvyleka žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokūbas losze kaziras su 

velniu už duszia.
22. Ka darote, darote patįs del saves
23. Prakeikti szokykai.
24. Rūta
25. Asraros motinos.
26. Nubausta mergina.
27. Skarbal ant pliko kalno.
28. Szventas Jurgis ir griausmas.
29. Reikalingos Žinutes del atejties 

del kožno.
30. Ka ženklina 50 bilijonu doleriu.
31. Svarbiausi atsitikimai karoję.
32. Vardai visokiu žolių, szakr.u, la

peliu ir t. t.
liszkai ir lotyniszkai.

33. Stebėtinas miestas New Yorkas.
34. Ixikiojimas 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. Paparczlo žiedas.
43. Kvaili žmonis.
44. Pasaka apie lobininka Ir netur-

lletuvlazkai ang

v

tell.
45. Naujos Mikaldos Sabbos kara

lienes Pranaszystes. (Visas apra- 
szinias patalpintas kalendorije.)

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

dorelis ir sieninis kalendorls su 
raudonoms szventems.

J

Prisiunsdami savo prenume
rata. neužmirszkite brangus 

jog prenumerata
neužmirszkite 

skaitytojai, 
dabar yra 3 doleriai ant meto.

Kada kalendoriai bus su
siūti ir apipjaustyti, pradėsim 
tuo iszsiuntinet. Todėl pasku-

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke ji
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 skola per 

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

Yra tai 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 jauėziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

• • • M, <• 1 • MM * Apiningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
-DIKEKTORIAI-

D. M. Graham, Pres. • L. Eckert, Vice-Prea.
J. H. Garr&han, Attorney • W.F. Rynkewiia

P. 0. Fenton x T. 0. Horn iby-.

D. F. Guinan, Treaa.
Ą, DaniHewici M, Gavai a

r /

X

|.binkite su prisiuntimu prenu-
meratos, nes žinote, jog szian- 
dien
daug kasztuoje, o jum tris do
leriai ant viso meto kaip nieko 
už kuriuos turite daug smagu- 
.mo.

f

Dabar laikas užraszyti 
le” del savo gyminiu ir pažins 
tarnu Lietuvoje. Koki džiaugs
mą apturės, jeigu “Saule” pa 
reis isz Ameriko.
tai jus laimins ir džiaugsis ne- 
iszpasakytinai. Ncužmirszki- 

• te apie tuosius vargszus ir
i aszaras 

“Saules” kuri

iždą vysta laikraszczio

Ii Sau *

I

4 4 Saule
Gimines už

nuszluostysite jiems
per nusiuntimą.
bus del juju linksmybe per vi
sus metus.

Naujas Lietuviszkas Graborins
iKazis Rėklaitis I

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY CITY, PA. I
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G<J
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstiji) Valdžiai kaip pirm* 

r lf*Ut.Jp’ir dabar
■ Ą * ' . . ....... - j' -K —

SIUNČIA' PINIGUS | II ETŲVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiamo kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

ii'
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WII UPI 11—11 11 IMU

Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Likt 10 va), ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
I PHILADELPHIA, PA.

•o, M. -m Ml <1 M Ml M M» — 1 — 1 1 —i 1 <KB"1

Lietuviszkas Graborius

A, J. SAIALAUCIAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.




