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350 galonu vyno paslėpta 
bažnyczoije.

Los. Angeles, 
name
skiepe, valdžios agentai surado 
net 350 galonu vyno ir kitokiu 
gėrimu, 
agentams

Calif. — Vie- 
motodistu bažnyczios

Lietuviai paėmė 
Radviliszkius

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 12 GRUODŽIO < 
„į,- . 4yrr.?--.r-t|.i ......—. —

NEPAGEDAtlJĖlŠTTI A.NARKISTAI KASTELGARDEJE

Si

Priezeris puaiszkino 
kad tasai vynas vra 

reikalingas bažnytiniams apei
goms. Toje para pijui randasi 
apie 600 parapijom), ant kuriu 
pripuolė daugiau kaip galonas 
ant kožnos galvos, 
buvo reikalinga,

O gal ir 
ba sausio je 

norsbiegere prie visu, bet 
sau iii gerkls kada nikas neina-1 
to.
Nori $11,000 už vina pirszta. ;
Shamokin, Pa. 

vis, 
sūnelis ateitoje bus dideliu 
tistu ant skripkos kaip Kubeli- 
kas, bet vietpjp siusti jin in mu 
zikaliszka konservatorijų lavin 
t is muzikes, tai siuntė jin

pila

I

Idries Pa
turėjo didele vilti, jog jojo 

ar

Teipgi 20 armotu, 
daug maszininiu 
armotu, amunici
jos ir kitokio ka
riszko materijolo.

Vokiecziai apsiaubti per Lietu
vius, perkirsdami Tilžės, 
Sziauliu geležinkeli Tau

ragėje ir Batakių.

A

Washington, 1). (J 
gauta visa oi- 

isz Paryžiaus

pas 
buezeri di!*btw vakarais. Na, ir 
ant nelaimes kada vaikas pjaus 
.te su maszina mesa, peilei
gavo vina isz jojo pirsztu ir 

artis- 
Pevas matvda- t 

negales

inis dienomis vra
le kablegramu
nuo Lietuviu Taikos Delegaci- 

praszant kuo greieziausia 
prisiuntimo
jaiv

Kablegramu prasziinas buvo 
perduotas abiem

JOS
$25,000 delegaci-

pa

akimirksni je dingo jojo 
T_____

sūnelis
tiszka ateitis, 
mas, jog jojo 
daugiau kirbyt ant skripkos, o 
artistu nepasiliks apskundė bu 
czeri J. J. Martini ant 11 tuks
taneziu doleriu.

Žinoma, kad teismą kuigvai 
yįvesti.tuž uplaikyla-blojLiC^lxW 
_______  ,„j ant tiek isztniu-ra džiute bus 
tinga, jog apdovand* skundiką 
ant tiek, ant kiek skundže.
Ir Amerike randasi žveriszku 

virszininku kariumenejė.
New York. — Tik dabar isz- 

eina in virszu pasielgimai dau
geli amcrikoniszku virszininku 
kariumenoje, kuri pasielginejo 
hjaurei su musu kareiviais 
Francijoj. 
tojus kareiviu
Karelus W. Detzer, (iszpravar 
dės pasirodo kad yra vikiszkos 
veisles) isz Fort Wayne, IndK 
jan'os, kuris prigulėjo prie 308 
pulko kariszkos palicijos aplin
kinėje Mans, Francijoi.

kareivius 
jiems stovti

per 36 valandas, kan 
nedavimu 

pakabinda- 
plakdamas su

mus u
Naujausias kanky- 

yra kapitonas

i t
ant

Detzeris kankino
liejwlamas

at vdos”
kindainas juos per 
valgio ne gėrimo, 
mas už plauku
kumszczia per veidą ir kerszin- 
damas nuszovimu o viena pris
pyrė idant nurytu uždegta pa- 
l>erosa, kuri nike prieszais isz- 
duota uždraudimą.

Teismas jau prasidėjo ant 
kurio likos suszaukta budinto
jai isz visu szaliu 
ir Fra ne i jos.
Straikieris atėjo pekszezias isz 

Gary in Hazletona.
Ana diena 

Jonas Szen-

prasidėjo

Suv. Vulst.

Tarybom ir
Fondan ir dalis praszytu pinin 
gu jau tapo iszsiunsta.

Gerb. Balutis prisiimt 
kanezias dvi kablegramas 
Paryžiaus, angliszkai:
Lithuania, Washington, D. U.:-

Radvi-

e se-
1SZ

“Lietuvei užėmė 
liszkiuk paymdami 20 armotu, 
daugeli maszininiu karabinu,karabinu 
tlaug’mminicijos” ir’kltpkit? ka- 
fiszko materijolo. 
Vokiecziais vra 
per Lietuviszka 
perkirsdami Tilžės,

Tauragėje Bata-

Kusai su 
apsiaubtais 
karimnOnia,

Szi nuli u

Eberhardas mel-

uz-
nogn

voje visus ginklus ir 
cije.

angliszkas

Hazleton, Pa.~ 
atejo in czidnais 
ezikas, slavokas, pekszezias isz 

neturėjo 
keliones, f 

ezikas ėjo pekszezias per 
dienu, 
žmonis g} 
gai, brangenybe baisei didele, 
anglių ne turi ir konia visi 

Geriau gyvent

gelcžinkeli, 
kiosia.

Antras kablegramu-;: - - 
“Vileiszio misijų iszkeliau 

je in Amerika 6 Gruodžio ant 
laivo Lafayette. Duokite ži
nia Taryboms. Artimoje Sziau 
liu Lietuvei visiszkai supliekė 
vokieczius.
dže Niesselo kamisije idant už
tartu už vokieęzius ir ant jojo 
meldimo Lietuvei paliovė 
klupimus tris kilometrus 
Sziauliu, bet tik ant tuju iszly-
gu, jog vokiecziai paliks Lietu 

amuni- 
Pagal sutarto pasiraszy- 

ta per Eberharta ir užtvirtinta 
per visiszka kamisije, vokie
cziai turės apleisti Lietuva ne 
vėliaus kaip 14 Gruodžio. Pul
kauninkas Ward,
pasiuntinis Kaune, padavė už
manymą ant laikymo Lietu- 
vin--Lenku konferencijų ant už 
baigimo musziu tori) Lietuviu 
ir Lenku. Lietuvei ant to už
manymo sutiko, bet žinia aplai 
kyta isz Warszavo buk Lenkai 
nesutinka idant Lietuvei kisz- 
tusi in juju valdiszkūs vciĮca- 

Delegacijo negali užsilai
kyti, jeigu reikalingi piningai 

> t

lūs.

Gary, Indijanos, nes 
piningu ‘ant 3zen- 

30 
Kalba jisai, jog lenais 
yvona labai vargin-varinn-

i ne turi 
st ra i kuoja.
eziomiisdMvmazesmi mokescziu 
ne kaip aut Westu. v , 
Isztikruju blaivininkai siunta.

‘f Kas
suranda ir 

Panaszei daro blaivi-

Washington, D. C1.— 
nori szuni muszti, 
lazda.M 
ninkai Amerike ir muilina žino 
nims akis be paliovos. i 

kada blaivininkai 
prato, jog 
blaivybių, kerazina 
rys tiesas kurios uždės sunku 
padotka ant arielkos 
4.^:^ ..XtelteA! RAiA A—lteteA

ne bus greitai prisiuneziami.
Treczes telegramas:— 

“Musu kariumene 
kai supliekė vokioezius paym- 
dumi 20 armotu, 50,000 szuviu 
3Q. areoplanu, 50,000 bombų, 8 
automobilius, szinitus maszini- 
niu karabinu, 75,000 karabini- 
niu, patronu, 10,000 rakietu, ki 
to kariszko laimikio da nesu
skaityta.- 
emia Sziaulius, Joniszkius, 
visa vokioeziu kariszka mate-

Dabar randasi lietu- 
ang-

r n

visisz-

Turimo dabar pa- 
ir

dabar,
Szta i

L sa
gai valdže atszauks

, jog pada-

- Mano
telTl 4

rijola.
viszkoje kariumenoje 20
liszku aficieriu ir da daugiau 
pribus.’’

Lietuviu Egzekutyvis
Komitetas 

per M. J. Vinikas.
Sziadien gavome nuo p. Ba-

ji r ... - v. i-

32 METAS

ISZ VISU SZALIU
(FRIDAY DECEMBER 12)

—- vžionais žmo
nelei dar vis laukia patarimo 
nuo virszininyku Unijos ir in 
mainas dar nesijudina nors ne 
kuriems jau ir trumpiu pareina 
Kaip girdėt, Jai isz stokos aug
liu i F pabrikai sutrumpins va
landas darbo.

— Lietu,viai malszoi ir da- 
vadniai apseina, iszskirent ke
iti laisvamaniu kurie vis bu
ms priesz akis mato tai-gi'tie 
jeriintioje parsitraukė isz ka
nu kur bolszevikiszku plakatu gina, B. Noskonus, (kaip rodos 
/ela iszmcte kur ten galėjo agi 
uodami kad Draugai

kirn in Lietuva ir iszvykim sme 
oniniuk, nes mums caru nerei

kia. Bet gal nekurtoms priejs 
r prie to kad gali ir už dyka 
vauti szipkorte nuo Amerikos 
/aidžios, tik arsziause kad to
jus tai in Lietuva ne priimtu 
r turėtu trankytis po placzia 
Rosi,ja su Trockiniais.

—- Ne seniai ežia vienas Moc- 
kinis kolektavo ant kokio tai 
zargszo sakydamas, kad del ko 
kio tai Kunigo Mockaus, tai ne 
kurie nežinodami kas tas per 
Kunigėlis ir davė pinigus bet 
kaip girdot tai tik tie davė ku
rie ant raudono kryžiaus ne no
rėjo aukuot del suvargusiu Tuo 
tavoje, ne kurie tai yra toki 
prieszingi kad gerinus duoda 
ten, kur nereikia, o kur yra tik 
ras rikalas’tai nuo4a.traukėsi; 
ras reikalas tai nuo to traukėsi 
tas parodo, kad dar nekuriems

==±zr===
DubOis, Pa
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leido ta peili turėt atmineziai. 
Vaitinas ir po sziai dienai nc- 
sziojosi ta durtuvą, pasigyri
mui draugams, bet likosi aresz 
tuotas už tokio ginklo prie sa
ves turėjimą. Vaitinas paro
de kariumenes paliuosavimo 
popieras ir kitus dokumentus 
paliudijanezius jo pasakos tei
singumą. Ji nubaudė mažiau
sia baudine — $į.įi; jjgjli jąm su
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singuma. Ji nubaudė mažiau-

gražino tik uždraudė nesziotis.
—r SJentvniolikoR metu mer-Septyniolikos metu

jieszkojo
senoviszki alkcmi-

vienas isz
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važiuo-
lietuvaite) negalėdama atsikra 
tyti užsidegusio prie jos meile

I I i

Atrado būda dirbimo aukso.
Paryžius.— Sir Ernest Rut

herford, direktoris if profeso- 
ris fiziszko leboratorio prie 
Manchesterio universiteto, su
rado būda kaip padirbti auksa 
isz materijolo, kuri 
nuo amžių 
kai.

Rutherford vra 
geriausiu ir garsingiausių ko
miku ant svieto, turintis diplo
mas isz visu universitetu Ang 
lijoj, Europoje-ir Amerike.

Jojo iszradiinas justume vi
sa svietą in dideli nerimastį ir 
pavoju, bet nežine ar jisai savo 
slaptybių užlaikys tik del sa
ves, mes jeigu svietas dažinotu 
isz dirbti auksu, tu i auksas nu
turėtu tokios vertes kokia tu
ri sziandien o piningus turėtu 
dirbti isz kitokio metalo.

Jojo atradimas yra labai 
svarbus.
Sumiszimas Italijoj, — 18 už- 

muszti, o 62 sužeisti.
Rymas.— Mieste Mautua ky 

lo didelis ir kruvinas sumiszi
mas, kurios pradže buvo suky^ 
limo 500 straikieriu. Maiszti- 
ninkai užpuolė ant kariszko’ 
garnizono, po tam užklupo ant 
kalėjimo sargu ir įszleido kali- 

_te JL W a L

kokio tai* jaunikio, apleido sa
vo namus (Du Bois, Pa.) ir at
vyko in Clevelanda pas gimi
nes, ant 2365 Hamilton Avenue 
Bet tas “desperatiszkas meilu- 

ir ežia .atseko ir neduoda 
Mergina pasa-

zis” 
jai ramybes.
kojo policijai, kad jiedu buvo 
susitarė vest, “
nustatytoje dienoje jisai norė
ja induoti man kokiu tai vais
tu, asz atsisakiau nuo to ir isz- 
sižadėjau už jo eiti. Keletą sy 
kiu po to jis grasino mane nu
žudyti ir Czionai atsekęs taip
gi grasino mirezia.” — Jeigu 
detektivams pasisektu ji su
gauti, jis daugiau paskui jia ne 
sekiotu.—- A. Lie.

V. 4 -/ *

wr«- ■. •  y.

Eilios G old manimi es, josios 
- visi 

anarkistai kurie platino nuo dauge- 
Dabur visi bps iszsiuristi in 

Rosijc, kur gales savo mokslus skelbti jeigu Leninas juos ne- 
pakabys ant stulpu arba nesuszaudys prie mur6.

<
draugai Harry Weinberger 
žvdai ir kanuobiauriausi •- *
Ii metu savo mokslus czionais.

n AI e k sa n d r a' Be r k m o n a s
bet vestuvėms

Belmonto, pristatydami jiems 
maista ir žmonis.
ka valdžia daro tam tikrus žv- 

kitus
Lenkai da-

Lietu visz-
Isz Lietuviszku kaimeli

gins prieszais Koppa ir
žemes savininkus.
ro dideles rekvizicijos užymto- 

ant
sukylimo.

sia vietosią o gyventojai 
paskutinio laipsnio 
Bolszevikąi ąžkhipo inusu frun 
ta l.Gi’.uodžio, bot likos 
musztais ant rytojaus.

at- 
Nepa'- 

siseke jiems persigaut per upia 
Dvina.” 

Stebėtina kad telegramas isz 
Vilniaus in Ameriko Press As
sociation skelbia sekaneziai:

Užžanga gen. von der 
generolas Ėberhardas 

pa reikalavo 22 
rio nuo Lietuviu idant vokisz- 
ka vaisku praleistu. Lietuviai 
isz savo szalies pareikalavo, 
idant Eberhardo vaiskus tuo- 
jaus apleistu Lietuva, 
t ima i apie ta 
Ant frunto tęsęsi musziai 
riosia dalvbauna 
liuosnoriai, 
prieszais Bermanda.
isz Telsziu užklupo ant Kursze 
nu kurias ir paėmė, kaipo ir 2 
maszininius karabinus ir amu
nicijos... Bermondo pulkai da 
bar stovi ant linijos Radzvi- 
liszkiu — Raseinių ir nesijudi
na isz vietos.

«L ' < ■ ' T -r- nr - —- 1 11 ■ " —

Matyt isz telegramų, jog kas 
tokis per daug perdeda žinias 
isz Lietuvos in Amerika

4 4

Golco,
r>

diena Oktobe-

Svars- 
dalyka da eina.

, kn- 
lietuviszki

kurie dabar stojo 
Pulkas

, bet 
teisybe vis iii virszu iszejs at- 
ejteje.
Petrogradas aplaiko maista tik 
- ant daktariszko paliudinimo.

Petrogradas^— Štokas mais
to Petrograde yra tokia, jog 
maistas buna iždalintas gyven
tojams tiktai ant daktariszko 
paliudinimo arba jeigu kas ap
laiko receptu:; ;

Malku ne anglių mieste visai 
nesiranda.
stojo dirbti, 
arba buna be kilrio.

Badąi 30 tukstaneziu Jude- 
nitbfty 'szal’ini'nku likos šuym-

Visi fabrikai su- 
teatrai uždaryti

tais Poii^gVade. Išz tuju tik
I400 aplaiko ^ardomis isz prie

šu kaktų vi u 
vai-

žasties metiniu 
nuo nrasidejimo soviatu 
džios?

Žadintojas caro likos 
-suszaudytas.

Kaunas. — 'Žadintojas caro 
likos suszuudytas per paliepi
mu soviatu pagal naujausia da 
neszinla. Tuom žadintojų bu-

iuęzfo isz, Paivžiaus Mokanti vo M. Jakontovas, sąnaris Ję,j
4 w i 

i 4‘Zt<r*vsVii't ii/vn 1 <1 411 £Jtt-

So. Boston, Mass.— Ponstyos 
S. Matuliu dukters buvo kriksz 

Po vakarienes kūmai 
auto- 
Prie 

Franklin Park jįjsitiko nęlai- 
smar- 
Buvu-

t vnos. 
su svecziais, 
mobilium pasivažinėti.
C-X • - 
mo ir automobilius visu 
kurnu drožė in medi.
šieji nukentėjų visi, nuo stiklu 

Labiausia nu-

iszvažinvo

vis trūksta gero susipratimo.
— G. M.

ir sutrenkimo.
kentėjo J. Markūnas, jam dėjo 
keturis “stiezius” ant smakro. 
Automobilius buvo paties kū
mo P. Giedrio ir jis pats drai- 
vino.
$900.— Dar.

stiezius

Nuostoliu padare ant

Sheboygan, Wis. 
miestelis neperdidelis 
rentas daugiaaše

Szis 
apgy-J

Vokiecziais 
ri Austrijokais teip-gi randasi 
gana didelis būreliu Lietuviu. 
Daugiaaše yra 

l’ornicziu
medžio iždir- 

fabrikai, 
maži už- 

kiszasi musu

bystes ‘ ‘ fornieziu ’ ’ 
darbai eina gerai tik 
darbiai. Kas
Lietuviu gyvenimo tai net sar
mata ir rąszyti. 
mu nesiranda, 
jieszko pas austrijokus kokios 
tai sumaiszytos buizos del ap
svaiginimo smegenų. Musu 
vyruezei bureis eina pas austri
jokus, o paragavę tojo skištimo 
eina ant iilycziu iv stumdosi 
kaip gyvulei in kurios svetim- 
tauezei žiuri ir sako:

Norints geri- 
tai musiszkei

“tik tie 
Lietuvei gal tamsiause tauta 
žmonių” Vyruezei laikas apsi- 
nialszyti ir duoti geresne pa-
veizda puo savos, meskit savo 
beprotiszka pasielgimą ir buki
te žinonims, nedarykite jokiu 
armideriu ant ulieziu ir bažny- 
ežioje, ypatingai dabar, kada 
musu tevype daugiaaše^ reika
lauju pagialbos ir neprigulmy-
bes, nes per musu toki pasielgi
mą kitos tautos mus paniekins. 
Goriausią imkitės prie ,skaity
mo geru laikraszcziu ir knygų, 
o tada busime žinonims kaip ir 
kitos tautos, 
daug bolszeviku ir kitu, kurie 
nežino ar jie jo yra asilais ar ki- 
tokois gyvuleis.-Szeboigenietis

„ Vandergrift, Pa.- Oras czton 
gražus ir truputi pasžajo. Dar
bai sumažėjo, nes augliu žyde
lis, stokus, isz priežasties strai
ko.

Dabar priviso

Seni darbininkai ne eina 
prie darbo o skabu priviko 
daug. Lietuviu yra (įidėlis 
būrelis,, bet gyvena dydeliam 
nenutikime. Motorolos teip-gi 

jo siusti, o tai gai isz prie

• o skobu 
Lietuviu yra

nesutikime
,pctulej<

] failinei vintna Ifii-

Chicago.— Czia yra tu katan
čiai szeimynu, katros neturi 
anglių nei vienai dienai. Mote
rys ii* vaikai nuo ryto ir vaka
ro su maiszais stovi prie augliu 
pirkliu kiemu,
noys gauti ąngliu. 
gauna nusipirkti ir parsineszti 
Bet daugelis eina namo szalti 
be nieko.
~Nes daugelis
jau iszpardave anglis ir 
giau nesulaukia. Toki uždaro 
savo ofisus ir pabaigia 
reikalus.

Taip yra Chicagojo. Taip ir 
Vargszas

Saint Clair, Pa. — 
sutikime gyvena ir negirdeti 
jokiu maiszacziu O del ko? Del 
to, kad czion raądasi puikiu vy 
ru, ilpszviestU socialistu, kurie 
nesikisza in jokius‘bolszevikisz 
kus užmanimus tiktai platina 
terp savo draugu prieteliszku- 
ma, mokslą apszvietos ir

Kad visi butu to
tai sziadien

sutikime gyvena
Lietuvei

gera

niūkūs pp tam pradėjo gaspa-

norėdami kiek
Daugelis

augliu pirkliu 
dau-

vesti

kituose miestuose.
darbininkas ežia niekur nieku 
neapdraustas.

Suvaržius
sziandien Chicagojo

a n gi i u va r to j ima 
atsirado 

Tiek

tant.
skaitlius

užsi-
Tai pasi-

apie 200,000 bedarbiu.
yra tik pavirszutiniai apskai-

Bet žinovai tvirtina, jog 
bedarbiu žmonių 
sieks kokiu 400,000.

Tiek žmonių netenka 
ėmimu ir uždarbio.
baisetinas daigtas! Gi kuomet 
jie isz naujo gaus darbus — ne 
lengva pasakyti.

Anglių krizis ypacz labai pa 
liete gyvuliu skerdyklose dar
bininkus. Ten sustabdyta vi
sokį priekiniai darbai ir pa- 
liuosuota apie 20,000 darbinin
ku. ....

— Ir toki žmonių dar yra 
Lenke Mare Kowalczyk, 4936 
Wood gatvėj, negalėdama už
migdyt savo kudyki, emo atsu
ko guzo pervadas ir iszejo. Lai
me, kad, apie tai sužinojo kai
mynai. Paszauke polieista,jjįfi 
— daktaru. Vaikus pa\yk^^t 
gaivinti, o abudu tėvai pątup-

4•dyti kalejhhan. Sako, kad jie 
— abudu nesveikaproeziai.

PetrasCleveland, Ohio.—
Vai tinas (turbūt Lietuvis) li
kos aresztuotas ir pastatytas 
atsakomybėn už nesziojimasi
ilgo didelio nesulenkiamo pei
lio. Teisėjui Petras pasiaisz- 
kino, kad ta peili jisai laimėjo 
karojo nuo Vokįeczio, kuris ji 
T — te te te" te 'te te te^ telte te te. tek T tek telj • f te. te. te te. te. te. . .k tete tek te-te te te teki te te ' te teInivn nznnnlos ’tr nnreio nudur

gyvenimą.
keis socialistais
svietas kitaip stovėtu.

— kirtimoje qzionais, 
surasta turtingi gisla kietųjų 
anglių kuriuos jau pradėjo 
“stipryt”, Darbo bus ant dau
geli metu. ___________

KA RASŽO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?

J

likos

Buniszkiu

Raszyth W.‘ Linikui,- Killar 
ney, W. Va., nog brolio Jurgio 
Liniko isz Suvalkų gub., Seinų 
pav,, Lazdijų par., 
kaimo:

‘ ‘ Dabar dekavojame tau bro
leli už gromata ir liūdną žinia 
apie Antano, mirti Szenadori ir 
Augusta Panczevicziu. Musu 
tėvelis Szimas mirė 1917 mete, 
o musu motinėle da gyva bet 
tankui serga. Mano pirma pati 
mirė ir .apsivedžiau su antra. 
Da pas mus kare nepasibaigė. 
Lietuva sutvėrė savo vaisku ir 
turime visą savo valdžia. Len
kai geidže kad isz Lituvos pa
daryti Lenkija, tai Dievas žino 
kaip bus atojtije. Kada vokie
cziai su rusais muszesi, tai vo
kiecziai ateja viską paėmė: gy
vulius, jevus, padarus, drapa
nas ir t. t. pasilikom be maisto 
jr drapanų— nuogi kaip kuo
lai,
dedam atsigaivy t..

Dabar vela po biski pra- 
Daugiau 

negalime rhSzyti tik meldžeme 
raszyk pas mus tanke! nes tik 
tuom mes susiraminame, kada 
aplaikome gromata isz Ameri- 
ko. Su Diev. tavo brolis Jurgis.

«

Kasztinipkas raszo legitimu 
jog knygele, del vienos davat
kos, o kuri turėjo tiktai viena 
aki.

Davatka:—Ponaiteli no ra
szyk, jog.asz turiu viena aki.

R:— Mergele! jokiu spasabu 
negaliu, ba tai knygute bus ne 
tikrą! r,

D.— Asz ponaiteli duosiu 
rubli, tiktai Jtitaip ^paraszyki- 

i N,, J ■ . * B tej.. ta
» ■# ii '' J t v >'1i L i i I L «to!

doriatlt pagal savo nuomone po 
Tik po ketiniu 

likos . cĮpmalszyti 
kada . pribuvo 

Musziosia li
kos užmąszta 18 žmonių o 62 
maž daugiau sužeisti.
100,000 darbininku randasi be 

darbo.
Madrid, Iszpanije.— 

visiszka lokautą kuris kylo Ka 
talionijoj, arti szimtas .tuks
taneziu darbininku pasiliko bu 
darbo. Mieste Madride neisz- 
eina ne vienas laikrasztis isz 
priežasties straiko darbininku 
spaustuvesia. 
labai nerimauje..
Neinleis pusnuogiu moterių in 

bažnyczia.
Isz priežasties 

jog moteres labai mažai deveja 
szlebiu ir labai žemai iszkirptu 
“f run tu”.o priek tam szlebes 
siekia konia keliu, kardinolas 
Arnette isz Paryžiąus diecezi
jos iszdave sekanti uždraudi
mai “Visos moteres kuriu 
szlebes yra augszc^iau asztuo- 
nis colius nuo žemes su nuo
goms krūtinėms, ne bus inlci- 
džiamos in bažnyczias.

Sukylimas prieszais žydus.
Budapeszt, Vengrai.

visa niiesta.
valandų .
maiszti ninkai 
daugiau vaisko.

Paryžius.

Per

Darbininkai

FT

— Ant 
susirinkimo laikyto czionais 
keli tukstanezeį žydiszku prie- 
szininku nutarė užgriebti tur
tus visu žydu ir juosius užda
ryti kalėj imuosia.. Indukus 
myne vėliaus užklupo mit dvi e 
ju žydiszku spaustuvių, sudau
žė mąszinąs ir visokius rakan
dus pradėjo užklupinet ąut gy
ventoju.
maisztininkus aresztuodami 50 
ypatas.

Vaiskas iszvaike

In szįltus vandenius.

— Ar žinai Ksawereli, ma
no sveikatą teip menka, 
ęlaktaras liępe keliaut in 
tus vandenius, — kalbėjo pati 
iii savo vyra, o \yras atsako:

— Ar žinai duszutc, butu 
daug geriau, kad tu szoktum 
nuo tilto in Nemuną.

jog 
szil-

Į *

•į
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KAS GIRDĖT
kad sziadien 

iszleieti laikraszti 
o kas 

tai 
apie tai nor ka kalbėt. Jus ame 
rikieeziai, kurie turite ir galite 
pirkti visokiu knygų, privalote 
neužmirszt apie savo brolius 
ir sesutei Lietuvoje.
tai butu džiaugsmas Lietuvoje, 
jeigu nusinnstumete už kelis 
dolerius visokiu knygų del tu
ju, kurie trokszta geru pasi
skaitymu sunkinsiu
Kaip nudžiugtu jujn szirdis ap 
laike linksmu pasiskaitymu ir 
praleidimu nubodaus laiko? 

no- 
rints nusiunskite kėlės knygu
tes jeigu negalite siunsti daug 
ant kart, o pamatysite koki 
džiaugsmu padarysite tiems ne 
laimingiems kurie ne turi kur 
pasidėt isz nuobodumo. .

W1
I 1 .*1 X'NfBHMHmm

y; ,
"h-

V SAULE
i 11 Iii ta
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ta

ar galima

Kožnas žino, 
Lietuvoje 
yra didele sunkenybe, 
kiszasi spaudinimo knygų,

Kokis

laikosia.

nubodaus 
Jeužmirszkite apie tai, ir

Amerikonai tomis dienomis 
praleidže ant pirkimo Kalėdų 
dovanu apie 165 milijonus do
leriu kas diena, 
praleis suvirszum 
nūs doleriu, 
valdže aplaikys apie 350 mili
jonus 
rie yra nždoti ant visokiu daig 
tu ir smagumu.

Lyg Kalėdų 
tris bilijo- 

Isz tosios sumos

doleriu nuo padotku, ku-

republikos, 
prana- 

buk už deszimts metu 
Japonai ižduos kare prieszais 
►Suvienytus Valstijas idant pri 
versti inleidima japoniszku 
darbininku in Amerika. Jeigu 
toje karėjo Japonai laimėtu, 
tai visas pakrasztis Kaliforni
jos butu rankosia tuju geltonu 
velniuku, kurie atojteje apžio
tu visa ilmerika.

Daktaras Sen žino ka kalba 
nes pažysta Japonu būda j 
riau ne kaip kiti diplomatai.

Tėvas kiniszkos 
daktaras Sun Yat Sen, 
szauje,

ge-

daktaras, hipno- 
Ta-

Kokis “daktaras,” 
tistas geide turėti sunu. 
me tyksle tris kartus užhipno- 
tizavojo savo paezia o laike to
jo miego, paantrinejo savo pa- 
cziulei jog turi turėt sunu.... —
na ir užgimė sūnūs. Po ko
kiam tai laikui, geide turėti 
dukterę.
bandymu, — gimė duktė. — 
Stebėtina, jog szioj laisvoj 
Amerikoj laikraszcZei raszytu 
apie tokius “stebuklus!

Paantrino savo isz-

> y

Nuo kada bolszevikai apėmė 
gaspadorysta Rosijoj, tai gele
žiu kele i yra visai netinkami. 
Inžinierius J. H. Patterson, ku
ris radosi Rosijoj keliolika me
tu savo raparte paduoda:

Nuo kada Kerenskio valdže 
pasibaigė (1917 mete) Rosije 
turėjo 35,000 myliu geležinke
liu geram padėjime, 50,000 lo- 
komotivu ir puse milijono vi
sokiu vagonu.

Sziadien, po dvieju metu bol 
szeviku valdžios, geležkolei su
mažėjo mažiau kaip puse, loko- 
motivos ir vagonai surūdijo ir 
supuvo, nes bolszevikai juju 
netaiso ir neprižiūrinėjo.

Praejta meta, bolszevikai su
taiso tiktai 80 lokomotivn ir 
200 vagonu. Žodžiu, bolszevi
kai naikina viską ir nežilgio 
milžiniszkoj Rosijoj nepasi
liks nieko.

Pastoris dr. Georgė Pente
cost isz Filadelfijos apreišzke 
savo parap i jonams, buk pabai
ga svieto galiūie tikėtis kožna 
diena, nes pagal Raszto Szven- 
to, tai jau ženklai pabaigos 
svieto artinasi. Priesz atėji
ma Christuso atejs antikristas 
arszesnis už Lenina kuris 
baisesnis ir naikins viską 
yra gero.

Sziadien 
tai tiktai 
ant svieto, 
bjauresniu laiku kada tikras 
agentas szetono pasirodys ant 
svieto.

bus 
kas

yra 
viso blogo 

nes galime tikėtis

bolszevizmas 
pradžo

Szlapiejei nudžiu 
si buk

go nemažai 
tikėdamiesi buk augszcziauses 
sodas apgarsys savo nuspren-

dima szia sanvaite, 
bus pardavinėti guzu te ar no. 
Dabar atėjo žino, buk tasai nu
sprendimas bus apgarsytas at- 
ejnanozia sanvaite. Tuom kart 
szlapieje nusiminė baisei ir ne
žino ka daryti. yi

Keūtuokijo randasi tris sziin 
tai vagonu su arielka kuria ko 
tina iszgabent in visas szalis 
kada tik aplaikys žinia jog pro 
hibicijo atszaukta.

Norints ir bus atszaukta pro- 
hibicije, tai darbininkai isz to 
negales pasinaudoti nes ariol- 
kininkai lups nuo žmonių da 
daugiau už “sztopa,
bar yma po 40 doleriu už galo
ną tniciznos.

y > nes da-

Valdže iszsiunte paliepimo 
visiems iždavojainy daikrasz- 
ežiu idant czedintn popiera ir 
sumažintu laikraszczius nes po 
pievos randasi tiktai ant trijų 
dienu. Sziadien išdavėjai laik- 
raszcziu turi sunkiauses dienas^ 
su išdavimu laikraszcziu ir 
knygų.

laikraszcziu

skundžesi buk 
. ‘hieprilankiau- 

sklypu del žmonių. Jeigu 
tai 

dyka kelione ir

Anarkistai i 
Su v. Valst. yra 
siu” 
anarkistai teip sau mano, 
gali upinikyti 
paszpartus in ten, kur auga pi
py ra i.

Mieste Czikage kas sanvaite 
iszteka apie asztuonesdeszinits 
telefonistku. — 
tai tonais yra 
szas ant tuju merginu.

Kaip matyt, 
tikras kermo-

Sunkiausiu ir riebiausiu žmo 
gum yra Jonas Herring isz Li
ma, Ohio, 
ru.

Her-

laikraszti
kalendorių kaip

v u z

Svėrė jisai 412 sva- 
Jau tik gamta padare di

deli szposa su ponu Herringu 
juk angliszkoje kalboje 
ring...  reiszko silkia.

Da niekad neaplaikeme tiek 
padekavoniu 
“Saule” ir.
sziinet nuo 'musu paguodotu 
skaitytoju, kurie negali atsi
gėrėt musu kalendorių ant 
1920 meto, 
galime talpyti, nes užymtu 
daug vietos, bet del kožno siun 
eziame szirdinga aeziu už tai
sės padekavones Ir gerus veli- 

Jeigu sulauksime at-

kalendorių 
Padekavoniu ne

nesy

nimus. 
ejnancziuje metu, tai ižduosim 
du didesni ir puikesni kalertdo- 
ri, nes del musu paguodotu 
skaitytoju stengsime intikti vi 
same.

Nauju skaitytoju teip-gi pri 
buna daugelis kas diena ir sta- 
czei galima sakyti, jog neužil- 

‘ ‘ Saule ’, subytis visus ki
tus lietuviszkus laikraszozius 
su skaitliu skaitytoju ir geriau 
siu pasisekimu, už ka sudeda 
karszta padekavonia savo skai 
tytojams už platinima 
les”

gio

Sau-4 i

be pagialbos jokiu agentu 
ir krepszelninku kurie tik žmo
nis erzina landžiodami po stu-
bas.

Dvi uoszves.

—fe Ach kurnu te, tie jei žen
tai daeda in gyva kaula!

— Tai teisybe, kūmute; nes 
jeigu tuju žentu no butu, tai ka 
mes darytume su musu dukte
rimi...

GERIAUSIA . bu kuria džiaugeis 

kradztls Skai
tys jttja ir džiaugsi mo 

tylia, tėvas, sesuo, brolis ii' prietelis.
Tiktai $3.00 ant meto.

gaus Puiku Kalendorl.
W. D. BOCZKOWSKI—COMPANY 

Mahanoy City, Ta.

DOVANA
per visa mėta, yra lai-

Prick tam

Siuucziu piningus in visas dalis 
svieto, parduodu szipkortes ant 
goriausiu linijų, padirbu ir Notarl- 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku
mentus. Esmių užtvirtintas per 
FonntiylvanljOd Valstija Ir po atsa- 
kanczla kauęlja ir prižiuro bankino 
departamento. Rąszykito ant szlo 
adreso:

J, G. BOGDEN, Banker & Agent 
Cor. IV. Long A Main 8ts.

DuBOIS, Pa.
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Isz Lietuvės

Valkatos.
Rusu-vol<idZiu valkatų gau* 

pasitodžiusios ►Saloeziu, 
Biržų, Pasvalio apylinkėse bu
vo faireita savaite musu karei
viu ir partizanu 
ir nuginkluoti.

Kvėdarna’. —* Gaila kad kve- 
darniszkiudsė nemaža dar te
bėra girtuokliu ir degtindariu. 
RugpiucziO men. du ūkininku, 
uoszvis su savo žentu taip nusi
gėrė miestely, kad pagriže na
mo qutas norjo nuszauti savo 
uoszvi ir imsi stvėrė sznutuva, 
kad tojo uszvio sūnūs 18 metu 
puolė savo tėvo gelbėt,

.jos

iszblnksztyti

i
mūs pareina žinių isz kaikuriu 
Lietuvos vietų; kur stovi lietu
viu kariuomenoJ Isz Pagela- 
Žes neperseūmi muins skusthsi 
kad* toliai sustojus ^kvoti lie
tuviu kuopia ir ąįnis szaudyt 
po laukus žmdniii gyvulius,

Isz Page Iii-

Xpleszti po nąmūj9' kas patiko.
Matyt to ahiaįo .pramokta nūo

O kokivokieeziu chuliganu, 
keiksmai blevyzgojimai szlyks 
eziausiais mhskoliszkais 
džiais, net koktu osa kiaušy- A. ■ a • . • • •

zo-*

d ienųbuvo nusisamdę pora 
pirmiaus isz Verszunu (Pažais 
Uo valscz.) vežeja in Pctroszu • 
nūs* Czionai atvažiavę verte 
vežeja draug ineiti užvažiuoja 
nląn namon, bet vežėjui . jokių 
bildu nesutikus ” ponai ” , japi 
užmokėjo 25 rnb. ir iszliijjq.4.u v|

Pajieszkau Antanina Kvede* 
ravi ežiu to, po vyru Malusiene 
girdėjau gyvena Shenandoah, 
gavau gromata nuo josios tėvo Union

1 i}

........ —J.,.. ę> i,

KUR BŪNA?

isz Lietuvos su labai svarbia ži 
nia; taipgi pajieszkau Viktoro 
ir Jono Kvederavicziu, girde- 

Teguljau gyvena Cleveland.

I
I į

(National]
M

i

. ! 
szvogris* paleido jam szuvi tie- 

Penlzautasis i 
ilgai netrukus mirė, 
buvo snstaezius protokolą. Sa
ko — nelaimingas atsitikimas. 

Žmones labai 
piktinasi, kad žydai pardavi
nėju kataliku 
szvetujn paveikslėlius, sako nt 
rožanezius! ... Nejaugi Kretin
goje szkaplerninku-lituviu ne- 
beiszsiranda?...

Kunigu permainos — 
nuo 

Kaune, lieka 
gyventi ‘ ‘ Saules1 y namuose. 
Šova Klm., kam. szv. Kryžiaus 
bažnyczios, lieka ten pat klebo- 

Klikna Povilas, gyv. Ne-

šiai in krutinę.

Kretingoje.

Milicija

maldaknyges,

Olszutiskis, liuosaa 
Kryžiaus bužu.

‘ ‘ Saules > y

Prel.
szv.

kapelionas, Panevėžio

nu.
makszcziuose kapelionu Pane
vėžio mokyklų ir klebonu sen. 
Pijorų bažnyczios. Stakaus- 
kas Juoz., klebonas ir dekanas 
Panevižio, liuosas nuo pareigu. 
Graby s Jonas, Paneveqio mo
kyklų
kibomi ir dekanu. Kublinskis 
Bernardas Iluksztos klebonas, 
liusas nuo savo pareigu. Misz- 
kinis Ign. Mogiliavo vyskupi- 

buv. Sziauliu kani., Iluk- 
klebonu. Kasper u nas

Nikodmas, Semigalijos deka
nas, liuosas nuo sziu pareigu. 
Didžgalvis Boleslavas Dusetu 
klebonas, Semigalijos dekanu. 
Pilkauskas Franciszkus, nota- 

liuosas 
Kazlauskas 

pasiliuosavo isz 
Lau-

|OS. 
sztos

Semigalijos

ras vyskupo kurijos, 
nuo sziu parigu. 
Domininkas 
Gruszlaukio altarijom 
renezikas Juoz., Atidžių klebo
nas, Palevenio klebonu, 
lauskas Dom. Laukžniiu kleb. 
Čepulis Pr. 
nu.
klebonas, Kartnu altarijom

Karmėlava (Kauno apskri
čio). Už poros myliu nuo 
Kauno yra bažnytkiemis Kar
mėlava dideliai nukentejės nuo 
karo. Miestelis ir bažnvbzia 
su visais triobesiais nudegė, ne 
turtinga parapija taip-gb dali
nai nudege, neturtinga parapi-

Kaz-

Laukžemio klebo-y

Nekraszas Nik, Darbėnų

ia taip-gi dalinai nudeginta.
, o gal žiaures- 

dalininku padarytuo-

ti. Žinoma, no tisi taip pasi- 
Joide Lietuvos kareiviai, 
vienas kitas isztvirkelis gali 
greit pagadinti visa kuopa. To 
del dori vaikin,ai, 
(dar prie jaunimo kuopa kriksz 
cziopiu organizacijų, turi ne
leisti panasziu ‘‘begedyseziu, 
ploszimu savo tarpo ir pasilei
dėlius drausti, 
turi juos bausti.
ir patiems doriems musu karei 
veliama palaikyti kariszkaja 
drausme, vyresniųjų privengi- 
ina, sanžininga pildymu savo 

Lietuvos kareiviai 
toki pat yra pilieėziai kaip ir 
visi lietuviam todėl turi tokiu 
pat įstatu teisybes doros prisi
laikyti, kaip ir visi žmones, o 
nemanyt buk kareiviams nieko 
nereikia žiūrėti. ŽrtiOhemS taip 
jau nereikėtu pašilo i (lėliams 
kareiviams pataikant, perkant 
isz juju kariszkus drabužius 
daigius, slepiant pabėgusius 
nuo frunto. Tokiu niekszn ne 
tik nereikia slėpti bet kuogroi- 
cziausiai su milicijos pagalba 
pristatyt adgal tarnyston, kur 
už prasikaltimu turi būti veik 
nubausti. Vieni tėvynės mylo 
tojai jin gimdami deda savo 
galvas, sveikata karo lauke, k i 
ti gi niekszai slapstosi ir tyizio 
jas isz savo draugu!
liai, niekszai ir pardavikai turi 
būti naikinami isz kareiviu; ir 
žmonių tarpo, lieiketu ir kari
ninkams saugotis, kad nepupik 
tinus kareiviu 
pasielgimu*

In Pe troszunu kaima * * (K ur- 
melitu par. Kaunas) pirm ke
liu savaieziu buvo atvykęs ka
žin koks žmogus miestiszkai 
apsitaisęs su moteriszke, sakes 
tai jo pati irt prasze nuvežti 
Kaunan. Invažiavus miestan 
liepe sustoti ties viena krautu
ve ir pasiuntė vežeja kažin ko 
nupirk!.

bot

pr įguloje

vyriausybe gi
Todėl reikia

sanžininga pildymą 
pareigu.

Jszdvke-

nepriderineziu

Tiktai vežėjas isz- 
ejo isz krautuves — žiuri, žiuri 
— nebera ponu nei jojo arklio 
su vežimu, vertes apie 8,000 
auksinu.

* 1 -rr

Gal tie patys vagys
i

Alano broliai Alaika ir Alek
sandra Kersziai paeina isz Vil
niaus Redybos, Traku apskr., 
Valkininku para.,i,5 metai at
gal gyveno Philadelphia. Pra- 
szau ntsiszaukt ant adreso.

(to 101) 
Auna Pilu vieno,

Box 36 Lyon Mountain, N. Y.

aisiszaukia ant adreso. I . ,
Kaz Kvederavlczius,

41 W. Field St 
Nanticoke, Pa.

J
Capitol Stock $125.000.00 
Surplns & Profits $400,000.60

BANK 
^MAHANOY 
Ik. 'CITY

tas

¥ i

•r

Alvito gmino., 
30 me

PoviląPajieszkau Juozu ir 
Tamoszaic’ziuH, paeinu isz Knu- 

, Ne- 
Turiu svar-

no gub., Baseinu apskr.
makszCziu para.
bu reikalu, praszau atsiszaukt
ant adreso. (to 101)

AL Tamoszaitis,
201 N. 4tli St., 

Duquesne, Pa.

Mano pus-brolei Juozas Pū
kis ir Jonas Skerbulis, gyvenu
siu Plymouth; taipgi Ipolitas 
Pūkis gyvenusio W. Virginia. 
Jeigu kas apie juos žino, tegul 
pranesza ant adreso, (to 101) 

Simon Duda,
Bulger, Pa.Box 105

Pajieszkau Antana Dirkes, 
paeina isz Panevižio para., ga
vau laiszka ąuo jo pusbrolio 

Yra svarbus rei- 
atsiszaukt ant

Paul Szarkanas
1409 Western Ave., N. S. 

Pittsburg, Pa.

isz Lietuvos, 
kalas, praszau 
adreso. 1

Mano gimines 
bala u skus, 
Zeveckiai ir Navickai

f

Alano sesuo Afagde Liutkevi- 
cziene po tėvais Simanaicziute, 
paeina isz Suvalkų gub., Vilka- 
viszkio pav., 
Kumeeziu kaimo., npie
tu kaip gyveno Augtijoi South 
Bank. Turiu svarbu reikalu, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(to 100)
Kasi unci ja Alarkevicziene,

” 315 P n St., 
Tamaqua, Pa.

Antanas Sa- 
Aleksandra Zelba 

, visi isz 
Kauno gub., Pavandeno para. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

A. Jocaite, 
34,Reed St., Springfield, Mass.

r 
kau I 
Stankūną ir 
Dauginaty, jie 
landė po tam 
Animika prieš/ karts

Asz Ona Juzevicziene pajiesz 
i savo szvogeri Juozapa 

Mareiona
szvogeri 

sesers
apsivedė Scot- 
iszvažiavo in

Gyveno 
Wilkes Barre, Pa., dabar neži- 

1 ’raszau atsi szau k t 
(to 99)

Europe Scotland.
Anna Yuzevicziene.

Park St., 
Motherwell.

na u kur. 
ant adreso.

7 Russell PI.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir kleivos mene- 
euose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ur ne.

Mes norim kad ir jus tarė- . 
tumet reikalu su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. ’. 
ryte lig 3 vai. popiet. S ūba to
mis 9 ryte lig 12 vai.

■ n BALL, Prezidentas
I F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
I J. E. FERGUSON, Kaslerhis.

R. Ti EDWARDS. Vice-Kaa. I

ANT PARDAVIMO.

Puiki farma,17 akieriu, arti 
Ashlando bravoro, viena mile 
iii Ashlundo miestą.

2 arklei, i 
visztu, 2 kiaules, 150 
medžiu, geras 
siduos pigei.

(linkui.
Geri bu- 

suvirnz 125 
vaisingu 

Par-vanduo.
(to Dec. 12) 

Wm. Winkel 
R. F. D. No. 1

Mano brolis Antanas Rasla- 
viezius, taipgi draugai Juoza
pas Szakoczius, Jonas Lozauc- 
kas ir M. Kubilius. Praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 99 ■)

V. Raslaviczius,
337 Benton St

Aurora, Ill. I

Ashk id, Pa.
No strnikuok! Bukin snvo 
boHAS. Nereik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, 1 
in kraju. Apie (langiaus 
raszyklte ant adreso*. 
Nossokoffs International

Barber School.
1202 Penu Avė. ' Pittsburgh, Pa,

i a »* va v • a aa tai

kad ir važuosl

I I

Janu-;
gyveno

Paskiau iszVa-
žiavo in West Virginia.
szau atsszaiiikt ant adreso.

(to 101)
Juozas Sakalauckas,

82b E. Pine St.,
Mahanoy City, Pa.

BalniMano brolis 
szaitis, 10 metu atgal 
Alalianov City Ik1 V

y

J y

Pra-
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AR SERGATE RHEUMATIZMU?
acrĮ/ate Rheuinatizmu o Jums jokios gyduolė* tie Ėclbėlo partilraukit URSUS 
£S NUO RHEUMAT1ZMO, (fĮerti). Pr«kė už bonką ...................    $1 60JciRu i

GYDUOLE
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Prtkč........  .........
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, austlpriua nusilpnitą kraują. Prikž....
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prtkt.
URSUS SK1LVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčki ...
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkč........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus Jruną. sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

...$1.00 
.. $150 
...$1 50 
,..$1.00

160 N. WELLS ST..
URSUS remedy

CHICAGO, ILL.DEP. B
¥1

tas

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRAB0RIU8.

.JF W1|R ''III“1 ■ - \ a A (f* W'
ĮĮBjTL , e 4, aj « Jte <A, A tat taį ta ta

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
MAHANOY CITY, PA.
numirusiu, Pasamdo

automobilius, riglnus ir vežimus del 
Inidotuviu, kriksztlniu, veseillju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigius ir tL 

... . . .... .... Mahanoy City. Pa;

GRABORIUS
Laidoja kanu

?>20 n”. Centro St.
S ■ ... . ta Tą**

[ - h *“• '
-LjiFonr.. t”5

NAUJAS ISZRADIMAS
Ne daro skirtumo kokiu esi: ūkinin

kas, darbininkas ar mekanikas, tikrai 
yra reikalinga jumis szlta yla. Sucze- 
dina pininga ir laika. Galite oataisyti 
czeverikus, pleszkes ir kitokius daig
ius. Siuva greit ir gerai kaip maszlna. 
Preke su 20 mastu szlaucziszko siūlo 
Ir 2 adatas tiktai $1.00. 7 ylos už $5.00. 
Extra adatos po 10c. .Extra szpulukes 
siūlo 15c. Jeigu ne bustle užganėdinti 
sugražiname piningus. Ne laukite bet 
raszyklte tuęjaus ant adreso:

National Sated Co. Dept. 184
81 a. D. Box 90.

Žiauraus karo
niujn
sius degėsius sunku atstatyti. 
Iki sziolei kaimelavieziai gar
bino Diva* isz mokyklos pasi- 
ditbine anksztute bažnytėlė ir 
klebonija.
lais medžiaga suvežiotk. Netu
ri kito iszejimo, bažnytinis ko
mitetas sumano siusti 
rinkti. Lietuviai-katalikai vi
suomet buvo jautrus del rtelai- 
minguju, turi būti ir karmela- 
vieezifti katalikai ras užjautos.

Pasivėlina paszto’ siuntiniai 
— Laikraszcziai laiszkai, pas
taruoju laiku vėl gan dažnki. 
Czia kalta betvarkė, kuria da
ro nuo Rkdviliszkio gėleąkelio • . W a I l A . •

Vargais — nega-

auka

ir tolihus Msluos Žeinaicziuose 
vokiecsritf’ir rusu kareiviai val
katos, taipogi kuro tPukuttias 
geležkeliuose 
dinų Virgai.

i Nirt. RadViliszki — 7 lap. pa- 
ęriiė 150 bermontininku. Išz 
Saloeziu miestelio iszvežė Baus 
kii’21 kunigu 6 žftiobs. k

Lietuviu kareiviai ima tvirk 
Užsikresdami senuoju ru* 

siszkuoju pasileidimu, 
ligonbueziuose dauginus 
serganeziu kareiviu bjaurio
mis ligomis, negu 
Neseniai 4 
tilpus žinute> kad vienon krau- 
tuven inejo butelis naujoku 
lydžiamu vieno kai‘eįyio( ir api-

ir kitokie sziu

y
!•
> >-

ti.
Sako

esą

sužeistujti.
‘Ziem Kow.” buvo

y
I J
i į

I
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mus ir net ant keliu pastoji- Į

plcszo krautuvo pabėgo. Apie 
panaszius pleszimus, užpuoli-

•' i

41
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igarettes
* /ČĄMELS yra taip malonys skoniui, kaip jiejie 

yra nauji; ir taip užganėdinanti, kad jiejie > 
pilnai atsako kiekvienam cigaretei troškimui.

’ • /»L, i ’ * 'C ‘ ’

>

New York, N. Y.

REIKALINGA— Didella dirbtuve Rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
klniu, apatinu andaroku, tlesog in na
mus. Raszyklte o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

•'t

fe

Camels yra skirtingi nuo vis v kitų cigaretei. Dalykas tamej kad jiejie pa
daryti iš expertiskai sumaišytų Turkiškų ir naminių tabakų, kas ir priduoda
jiems tą ypatybę, kurią nerasi jokiame

Gali rūkyti kiek tihlęa
Ą Čąmels cigaretę be nusibodejiipo,ta

/
l ] 
i

kitame cigarete. Tasai mišinys jums 
geriaus patiks, negu bent vienas tabakas', 

( kurs paprastai rūkomas t
v - ■ )

Camels expertiskas mišinys . priduoda 
cigaretams tą švelniai malony pilningiimą 
ir paliuosuoja juos nuo to nemalonaus 
cigaretinio skonio burnoje ir cigaretipipi 
atsidavimo. Gali rūkyti kiek tinlęa^

1'*

> ' ' ' r, ' , t 7 • > . , ‘ i „ ;

Saves persitikrinimui palygink Camels 
su bent kokiais cigaretais pasaulyje ne- 

' žiūrint jų kainos!

| DAKTARAS W. BURKE i
J LIETUVIS }
> 418 W. Market St. Pottsville <

EXTRA DOVANAI

f Su visoms ligoms priima, nuo
1 valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
' 1 iki 3 vai popiet, G iki 8 vakare.

Kiekvienam Iszslusime pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti teipgf 
iliustruota kataloga geriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszraditnu, kas 
prisius mums 15c. del apmokejlihul 
siuntimo kasztus. Raszykite tuojaua.

PRACTICAL SALEįį CO.
1219 N. frihių A v. lupi. 17. Chicago 

■ "r ■ į - -- ■ - į į ------------- -------- - ■ ' — ^i—ĮOTnuAii>ni '

Dr. KOIaER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

D r. KOLER yra
tfniM tarpe Lietuvio da 

dt Maras J’lttsburge. !!<► 
' kinoBl Varezavoje, eta-

dtjavo 2$ m. 1d-
,J vairias H jį** vyru Ir

moterų, todėl jaa nuo-
dugnlal patinsta. Gydą 
utetnuodinlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmu
ligas tinimo, Lnvairiaa Ilgas paeinan- 

į ctlas nuo neezystumo kraujo.
: smaukite ypatiezkai, per lalazkna art 
neiydku. Dr. Koler kalba LauJciaatal 
ir Rufllssckal.
Oflao« -ėaUndoa: quo 8 ryte 11* t 
vakare. Nedeitomia ttl t*r.

At«L
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BAISUS DVARAS
Kada ant dvaro visi nusida

vė ant atsilsior jaunikaitis eme
si prie darbp. T tflž kožnos vr> 
landos jis nftu4bjo, pjovė skn- 
bei sztangas nuo lango, idant 
strutis ne užeitu, ir in trumpu 
laika nupjovė sztangas nuo lan 
go.
ne 
drūtas vyrukas patrauko su 
pielyczia pora kartu per sztan
ga, ir jau galiinu buvo nu
lauži.

Naktis buvo tamsi ir viesu- 
Ant dvaro buvo tyka.

Jaunikaitis prisiriszo 
prie galo sztangos, iszlindo per 
langa, ir laikydamasis druezei 

virves pradėjo leistis že- 
Kada dasileido igi galui 

virves, persitikrino, jog da ne 
dasieke žemes, per tai pasilei
do ir szoko žemyn; — giliukis 
jio kad buvo minkszta žeme 
per ka laimingai nuszoko. Isz- 
sigaves teip laimingai isz ka
lėjimo, greitai pabėgo in arti
ma girre, ir stengusi ka toliau- 
se nubėgt nuo 
sveczio. ”

Ant rytojaus apie pietus sė
dėjo Milona szale tėvo 
kuris da gulėjo.
nieko mergina apie jaunikaiti 
tuom kart inejo in pakaju da- 
žiuretojas dvaro ir ka toki pa
sakė ponui. Sudrebėjo ant to 
ponas, pasikėlė isz lovos ir su 
rastumu paszauke:

— Tuojaus 1 suriszkit jia ir 
nuneškit iii kalėjimu! po tam 
ponas davė su ranka ženklą 
dažiuretojui dvaro 
leistu pakaju.

Dasiprato Milonu apie ka 
eina ir paraudonavo kaip žari- 
je, nes staigai velei pabalo, ir 
puolus tėvui in kojas paszau
ke:

Da viena sztanga btfvo 
nupjauta, nes kad buvo

lingu.
virve

v u z
mvn.1

< < Muszanczio

lovos, 
Nežinojo d a

f

r idant ap-

— Dovanok, teve!
— Atsitrauk, atsitrauk man 

isz akiu, iszgama duktė! 
del tavęs dovanojimo! Ir spy
rė duktere su koja, suplojo ran 
kom — inbego tarnas.

— In kalėjimą jia paimkit, 
ir žiūrėkit, idant serge tume t, 
ba jus už tai nubausiu!

V.
Nuo to laiko ponas kas kar

tas labiau nerimavo, ir kas kar 
tas labiau nupuolinejo ant svei 
katos; plaukai ant galvos pra- 
siretino ir pražilo, naktimis ne 
galėju miegot, pyko nežino ant 
ko ir už ka.
ne jokios linksmybes, nes kas 
kartas da labiau nerimavo. 
Praslinko žiema ir užstojo pa
vasaris. Mažum dienos gražes
nes apmalszins piktumą pono, 
mažum susimylės ant vienati
nes dukters ir iszleis isz kalėji
mo.

Pievos pradėjo žaliuot, lau
kai ir girrios. 
pildinejo orą puikiu cziulbeji- 
mu, varles kurkė visose szaly- 
se, gerves ir laukines žąsis pul 
kais leke padangėmis, o vaka
re laksztingalele labai puikai 
cziulbejo. Nes Milonai vis bu
vo ne ramu; mergina labai ver
kė kalėjime, keike diena ir va
landa savo užgimimo.

Visi buvo nubudę, pats da- 
žiuretojas dvaro buvo nulindęs 
gaila jam buvo Milonos, nes 
nieko negalėjo gelbėt. O pats 
ponas buvo labiause nubudęs.

O, ba ka Dievas apleidže, 
tai to jau suramint niekas ne
gali. Ne miela buvo turtas ne 
jokios gerybes/Tik tam yra ra
mu ant svieto kuris turi spa- 
kaina sanžine, 
Kristus in savo mokintinius 
kalbejp .

— Pakajūs jum!
Pyko ir nerimavo ponas, 

Milona už grotu kalėjime ver
ks, 
vanduo Brdo.

$er
>

^Ie suramino jin

Viturukai pri-

--------- - ... ... ..I,*,,

isz pradžios negalėjo pažint 
kas tai buvo, ba priesz juosius 
pasikelinejo dulkes teip kaip 
didžiausos debesis.

— Paduok inan karda, paša 
kyk vadui tegul soda ant ark
lio, o kiti kareiviai tegul sėda 
in luotus, tilta pakelkit, o bro
mus apstatyk kareiveis! Nesi
gailėk žmonių ir daugiau ju pa 
statyk prie drutviotes nuo 
Brdo-tenžinai kur sėdi - czia 
ne dabaige kalbėt. Ka narsiau
sius isz novalninku paleisk isz 
kalėjimo ir pastatyk juos ant 
pirmutines ugnies! Tiek drąsos 
da niekad man nesitropino ma 

Eik iszpildyt prisakymu 
Viską gerai ap

žiūrėk — jeigu nori da gyvent.
Da v’bska no spėjo iszpasa- 

kot, ba jau užpuolė ant dvaro 
apsiginklavo kareivei. 
tyt, jog užpuolikas gerai žino
jo apie ta dvaru ba ir gerai bu
vo pasirengęs, o po apsiginkla- 
vuseis kareiviais net žeme dre- 

Vadovysta ju užsiėmė’ 
jaunas ir patogus jaunikaitis 

rodydamas su ranka.

tyt.
— greieziau!

bėjo.

Ma-

kuris 
szauke:

Ten, ten mes insigausim! 
ir karda suspaudė druezei 
matyt buvo, jog labai buvo už 
pykęs.

Mažu jis tik norėjo paimt 
dvaru, iszvalnyt nevAlninkus, 
o mažu tik turtas Stoigniewo 
jin ant to patraukinejo,
jis norėjo tik atmoket jam 
savo skriaudas. Kas tai galėtu 
atmint?

Kruvina musztine prasidėjo 
kareiviu

staigai apjodinejo glitas, kar
du szvitavo ir dadavinejo nar
sa kareiviam.
nas ponas teipos-gi bėgiojo 
naršei, ba atsiminęs apie seno- 

užpuolus ant gyventoju 
apgint dvara,

SU

o

mažu
už

Vadas pribuvusiu

Ant mūra se-

ves 
ir norėdamas 
per ka gavo daugiau pajiegu. 
Jau kraujo buvo daug ant že
mes; barszkojimai kardu, bal
sai vadu ir dejavimai sužeistu 
kareivio pripildė orą.

Nupuolinejo nuo muru lavo
nai neprieteliu,, nes ir isz pribu 
vusiu kareiviu nemažai kryto. 
Per puse dienos traukosi musz- 
tine,
davė. Tame balta skepetele pa- 

Pamates tai 
o

o ne viena puse ne pasi-

sirode bokszte. 
vadas užtriubino, 
visi atsitraukė nuo dvaro.

Ant muru davėsi girdėt bal
sas triubu ir bubnu ka ženkli
no, jog pasiduoda. Kareiviai 
nuilsę po ilgam galėjimui visi 
nuleido kardus žemyn. Ponas 
dvaro nusidavė jn bokszta, 
idant dažinot kas ta skepetele 
iszkele.

Užpuolai buvo susilaikė ne 
tolimo girrio. Jaunas ju vadas 
surokaves glitas i? paszauke:

— In dvara! —ę o kareiviai 
kaip arolei leidosi link muru, 
žeme sudrėbėjo, ir dulkes pasi
kėlė. Pakol dvare pamate, pa
kol susiszauke, pakol ginklus 
paėmė, užpuolai jau buvo ant 
musu; be mielaszįrdystes kirto 
galvas. Nuo muru gavosi ka
reiviai ant dvaro, ir aki-mirks 
nyje, apgalėjo neprietelius. Jau 
nas kareivis dabar pastanavi- 
jo gautis in kalėjimą, kada ati
darė geležines durys jose stove 
jo ponas dvaro isztraukes kar
da, o prie kojų jio gulėjo 
riszta jio duktė.

— Teve, susimylėk! — szau 
ke, o kada pamate atbėganti 
jauna kareivi sunkei atsiduso 
ir paszauke:

kareiviai

su-

o apie ■ kuria

o

o laikas bego teip kaip

« * e

Del Dievo, pone mielaszir 
,s! — paszauke dažiureto- 

dvaro
diena,

dingą 
jas vienapersigandęs

inpuoles in pakaju, — 
del Dievo, kokis tai didelis bū
rys ginkluotu kareiviu atitrau
kė, ir man rodos, jog tiesiog 
trauka ant mus dvaro! Struias

----I  -- •     -- - - -- -- - - -- -- " >1 ■ — IMI4
— Gelbėk mane, brangus! 

gelbek!
Suskambėjo kardai, tėvo, ir 

mylimo. Laike galejimosi su to 
vu nužvelgė jaunikaitis) kaip 
Milona apalpo,
tos valandos senas ponas 
kaip iib suims savo Visrts pajie- 
gas, kaip nekirs prieszininkui, 
teip tas pataikintas, puolė prie 
jio kojų.

— Turi užmokoste už savo 
darbu — puszauko dvar-ponis.

su 
nes

Naudojo 
ir

/
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PADAVIMAI APIE SZV.
PANA MARIJA.
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Pasaulio sutvėrimas. Pirmoji 
moteris. Isž rojaus žolynu

mergaitę Dvi Jievo^.

4

Norint karta.

— Mano pati , mane grąžei
* • 1 ■ v

Na kaip tai buvo ?'■ - m ; ...

♦

pa vadino!
!

" V '* ' 1 '' Ii

K 11 ' "•
Hj.įl i II

If

l
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—--- ------------- ----------- *

U-gi užvakar szuo pA-
*

gedias ir kvoldus andaroko iii- 
sikabino tai bego' prie« manes 
ir szauke:y“L 
gelbėk! ' •

^HMllllįl»lllill i —........................tw^in-W

Szirdžįuk Juozuk

Milona iszdave baisu baisa 
pažiurėjo ant tėvo, kuris 
kardu prie jbs ntsigryžo, 
igi jis spėjo karda nuleist, jau 
pataikintas in kratine su asz- 
triu sztilietu, puolė szale kimo 
savo prieszo. .

— Prakeikimas ant tavęs iž 
gama duktere! Cha, cha! — da 
davė su skausmu —kraujas loc 
nas prieszais mane —teip Baze 
!ia pasakodavo man ta —pra
keikimas ant.... ir ne 
kalbėt, ba numirė.

Mato tai Milona —girdi tuos 
baisus žodžius, žiuri ant lavo
nu prie kojų ąavo, baisi misi b 
it oi na in jos galva.

— Prakeikė mane! 
vienok tas iszsipildo.

dabaige

Qs

tegul

Isztrauke isz krutinės lavo- 
stumo jin 

in savo krutinę ir puolė aut
no tėvo sztilicta,

negyvo Woinaro.
vaiskus

sunaikino viską, pade
go jin isz visu pusiu

Dabar 
d vara y

h

Dievas nusprendę jtįjn duotį 
drabgej tai papūtė in rojaus 

i žolynus,

J l

A Ai ! S

TAftADAIKA

.jeiguVyruczei, mialimite, 
czia kas ka daro, 

Tai del visuomenes giaro?

Kadai? 1
Katras czia ka gero padare, 
___ __ ' 2 1 .

Baidui

Velneva tarp visu išvaro ?
Visi įlojai patrijotai, 
Tai pabaigti idijotah

Isz Lietuvos juosius ižgujo, 
Ir in czion pribuvo,

Tuojaus stojosi patrijotu, 
Krepszolninku apgaviku.

Konia visi, ka in czion pribuvo 
Tai latryste, ir godumas juo

sius adgujo,

apiplesze

Prisilupo gana piningu 
Nuo Lietuviu.

Nes jau bus ganu, 
įknt visada.

Jau žmonelei paezedus, 
Ne meto, savo nikelius, 

O kad ir duoday tai žiuri ant 
O ne bile nieko.

ko

pui kiu-pui klausius 
isz kuriu pasidaro pirmoji mo
teris — tyra ir balta, kaip pui-

Ml*.kiausia lelija, maloni ir lengva 
kaip žiedu kvapas; ji buvo pui

. . u LlM 1  £L? - ’ i  

tai tokia pirhioji motėHs-mer-

, be vado 
važiavo, o gaisras nuo baisaus 
dvaro apszvieto toli aplinkine.

Teip likosi sunaikintas tas 
baisus dvaras; niekas jin jau 
atnaujint negalėjo, o su laiku 
isznyko viskas. Po tam ne ku
rie ūkininkai pradėjo budavo- 
tis stabas ir in 
stovėjo puikus
vadinosi “Bydgosfzcz 
kaimas stovėjo 
Wislos, o prie 
saus dvaro niekas nedryso pri
siartint, ba kas nakt jaut griu-

trumpa klika 
kaimas

” o
toli upes

kuris 
tas

ne 
griuvėsiu bai-

vesiu darėsi baisus stebuklai 
Avase pasirodinejo, o apie ku
ria žmones teip kalbėjo.

— Tai duktė, žudintoja tė
vo kuri dabar pakutavoja už 
savo nusidėjimus.

Ilgai apie ta baisu dvara 
žmones no pamirszo, o kada 

užsiiminėt būdavo j i- 
mu naujo kaimo ir pradėjo už- 
mirszt apie baisu dvara.

GALAS.

pradėjo

Ant kaimo.

— Vajei! vajei! kumuti, ka 
asz pradėsiu: szuo pagedo, bo
ba pasigėrė, karve apszlubo, o

Va-

jeigu jau

o

kudykis teip klykia grinezioje 
jog net langai skamba!..,..
jei! vajei!

— O ka kumuti, 
tiek bedu ant tavęs užsivertė,
tai apieravok Ponui Dievui, 
ka daugiau, tai pasikalbesiva 
pas Joszku, tiktai žinoma te

tai ilginasi ir rodą ne gerai ei
na.

nais ant savo ne sedesiva, ba

Džiaugsmas.
Vienas piktadaris likos pa- 

sudintas in kalėjimą ant 3 me
tu o kada viroka perskaito pa
szauke su džiaugsmu:

-— Tai dabar mano' boba 
pasius isz piktumo! Susilaižo 
no su manim, jog gausiu sėdėt 
5 metus ir sztąi Jaįžybas laime

#

Vivat, Petrai penki, 
O visi ne menki,

• Tai varduves iszkele, 
Ne mažai sZtopo iszgcre.

O vienas sztarkiauses, 
Gal turtingiausos^

Net už keliolikos doleriu par 
gabeno byro,

Badai guzu tęs ir vyno.
Suprašze savo draugus, 

O narsunus visus, 
Kada pasigėrė, 
Už biliu tvėrė,

Vieni ant kitu užklupo, 
Per galvas,' per ^žandus eupu

vie
nam permusze, 

Kita vol in žemo permusze.
Buvo ir prova; keli nukentejo, 

Dideliu bausmia užmokėjo.
Kiti ant giliu k io pabėgo, 

lu namus nubėgo, 
Slaptesi kaip zuikei, 
Brolyczei Lietuvei!

4

kosne už visas rojaus gražybes 

gaite buvo.
Dievas atvedė ta mergaite 

pas Adoma.
Kur-kas szviesiau ir malo

ninu pasidarė Visame rojuje 
tiii gražybei pasirodžius; nors 
ir diena tuosyk buvo, bet visos 
žvaigždes iszbego ant dangaus 
jos pažiūrėti.

Kas įik buvo gyvas, kas tik 
kvėpavo ir turėjo koki 
baisa, pradedant 
mis musėlėmis, o baigiant oro 
paukszteliais ir giriu žvėre
liais, pradėjo garbinti visagali 
Sntvertoja ir nekulta mergele.

Tik vienas Adomas iii tai 
žiurėjo szaltai, be jokio jaus-

- buvo, 
kaip vaiksztinejo, tai, tarytum 
slankiojo lengvutelis 
debesėlis.

Nedryso Adomas 
prieiti, nežinojo, ka 
drauge-žmona daryti ir 
su jia pVadcti gyventi rojuje.

Suprato tada Dievas, kad to 
kiam sziurkszcziam sutvėrimui 
kaip Adomas, perszvelni ir ne 
atsakanti tokia graži moteris, 
ir jis jos nevertas. Tada Die
vas ta gražiausia mergelė
je vie tkele pasiėmė sau, o Ado
mui sutverė kita moterį, 
kauezia jam draugo, panaszia 
in ji, sutvėrė isz jo paties szon-

nors 
zirzenezio-

V • ‘ - . - ■
r*“

mo ir meiles; menka ji

miglos

josprie 
su tokia

kaip

atsa-

i

wJf? ci
I

<

Gerkles skaudfjlinas, diegliui kruti
nėję, lufluenzos, pasirodymo ženklai. t

U’Berink.gerklę ir krutinę su < t .

PAINEXPELLERIU
ir prfdengk krutinę vilnonę materija. 
Noapsileisk taip, kad tavo pagautas Šal
tis ifisivystytu i plourisę, pneumoniją 
influenzą Ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandienę sau parankiausi 
k oje aptiokoje Pain-Expellorlo. 85c. ir 

Goc. butelis.
X Tikrieji turi f_.au vaizbaženkli
J J, IKARĄ Ja

Nepriimk kitokiu pamainymu arba 
pnmčgdžiojimu.

r. AD. RICHTER O CO.
J26-330 Broadway . - New York

Naslplrk šiandieną sau parankiausi

(15c. hutelifl.

J
-1

už Piningus
Tada kada jau buvote gydomi
- arba jeigu sergate ir da ne

*>
Sveikata Brangesne
Kada privalote kreiptis pas specialiai a 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydytl 
buvote pas Joki daktaru, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant
rodos, 'pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paiseti apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug metu ingyjo stebėtina pasisekimą 

gydime ligas vyru, moterų ir vaiku. Jisai peržiūros jus dykai ir duos 
gera rodą. Atslszauklte in jo ofisą o duos jumis patartina kas-Hnk Jobo 
ligos. Tukstanczlai kurio buvo neiszgydomi, gryžio prie sveikatos per 
naudojima mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo (ai 
“Vibratos” ir “Wall Plate” High Frequency” Static Machine” ir X-Ray. 
Asz teipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aplai- 
klau geriausia pasekme kronlszkuose ir kraujo Ilguose. Skaitykite: Szita 
gazieta jumis vertes turi $2, jeigu atncszite su savim in mano ofisą ir 
imsite mano speclaliszka gidyma. Nepamlrszkite ka duodu rodą dykai ir 
egzamlnavoju dykai, 
pacijentu.

Dr. WASSERMAN
Telefonas, SprucS 17G6.

Atsilankusiejl persikanuos per daugybe dėkingu

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Vnlnndos: 10 lig 12, 2 lig &, G lig 8. 
Nedaliomis Ir Szvenczluos 10 lig 2:00

lfnir;>fcior.ffiM 
I

t N c kV

\ ■ lupu 
Czia vėl buteliu galva

* * .

Taipgi net žvirblei czirpina, 
O dogultpilvei nevierina.

Jog bolszėvikams labai riestai
Isz visu sząliu negerai.

O da nckurie randasi,
• Jog su kitais ginezinasi.

Jog tai negali būti,
9

jau! Hurrra! Grabuolau!

l

I

Ka maskolių soviatas turėtu
< pražūti.

Jeigu tieje po maskolių ge
rai turėjo,

Tai ko po velniu in Amerika 
/ atėjo?

Jeigu kas bolszeviku szali 
laiko, 

Tai pats save už niek palaiko,
Nevertas czionais Amerike 

rastis, 
Turi adgal in Bosiję bastytis.

' • «> X *
; | 1 " n T V ** b l * 1

Jau tai ne Lietuvei, 
Tiktai teip, daro .gyvulei, 

Du bosai, sugundė savo bur- 
/ . -y. dingierius,• i 1 ' f;

Kaip allijęntiĮS su yokiecziais.
Na ir* atsibuvo kraujo pralie- 

jimas,
Ir didelis gaivu skaidinius,

Daktarai darbo turėjo,
> « « . • -f ‘V to' ' • < a •

jiihas,

Daktarai darbo turėjo, 
Kol pakauszitis susiuvinejo. 
Ant rytojaus visus* suttresz-

Uavęjo, 
Tai; ir nemažai baustuos už

mokėjo,

M

mokėjo,
Penketas po 30 doleriu padėjo, 
O vienas net 135 Jok užmokėjo 

O jus galvijeiy galvijei, 
O jus indi jonai laukinei! ?*

B*

i Telefonai, Bell - Kenulngtdn 5810 
Keystone, $• lįast, 6720 

Dr. B. G. KLIMAS.
PERSIKELH IN NAUJA VIETA

Lik! 10 va), ryt* 6-0 v»l. vaJUiTe
2538 Bb
5 ‘Mums a t

Priėmimo valandas:
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4.

t)

I X

>■

•iii 4. ‘' R > ii J.'V ■’ ii. . . ■ r ’

kaulio — Jieva^
Adomas, pamatęs Jieva, pra 

si juoke pirma karta savo gyvo 
nime ir sykiu labai apsidžiau
gė, kad turės sutvėrimą, pana 
sžu in save, su kurio gyvesias 
per amžius gojuje.
/ Sutvortojas-Dievas mergai
te, sutverta isz žolynu, 
pas save dangaus gražybėse ir 
paskyrė jai kitokį likimą. Toji 
gražiausioji mergaite paliko 
paskui Dievo Sunaus Motina. •

Puikiausiai ir tyriausiai mer 
gelsi reikėjo pasilikti danguje 
pakol žmones, sutepti nuodėmė 
pirmųjų tėvu, pasmerkti var
gams ir mireziai, nepareika
laus atpirkimo, tuomet ji pa-

laike

gimdys Dievo Sunu, kuris nu
žengs ant žemos, iszmokys žmo 
nes dieviszko mokslo, parodys, 
kaip reikia gyventi ir, gabaus, 
numirdamas ant kryžiaus, isz- 
gelbes žuvanezia žmonija....

Nuogam Adomui su nuoga 
Jie va rojuje gyventi labai bu
vo smagu ir linksma, tad jiedu 
visko perpilnai turėdami, la
bai iszdyko. Dievas, tai maty 
damas, truputi pasipiktino ir, 
norėdamas ta juju iązdykima 
biski suvaržyti, užgimė nuo 
vienos obelies skinti ir valgyti 
vaisius,

Velnias baisiai ant Dievo 
buvo supykęs, kad jam nepasi
seko sau žemo sutverti ir beap 
gandinęjant-Dievą, vos tik vel
niui buože neperplyszo, tai' jis
nusprendė tuo Dievo užginimu 
pasinaudoti; p{isivei;te, ip^žalti
ttpsivyhipjo ant užgimto fmo- 
džk> szakos ir pagimdė ,t Jieva 
•nuginti ir suvalgyti Dievo už
ginta vaisiu. 1 .
, Dievas už- tai labai užsirūsti
no dr iszvijo isz rojaus pirmuo 
sius žmones — Adoma jr Jięya 

Kartu su Jie va piki^ dvasia-
- Adoma jr Jięya 
■■

kaip žaltys išzsliauže isz rojaus^
ant žemos, pankui ta pati žalti 
Dievo Sunaus .Motina sutrem
pė kojomis in Smulkias dulkes.

Xbz molio ir kaulo buvo su
tverta motina žmonių, isz 
jaus kvie.tku-g.eliu tapo 
tverta Motina Diovo-žmogaus. 
Ji padavė savo maloninga ran
ka klystancziomis ir žuvan- 
czioms žmonių duszioms....

Mirus Kaipo motinai, jos vie 
ta užėmė Dievo Sunaus Motina

ku klystancziomis ir

V*hI f z

žmogue kasosi galvą,
* kad palengvint niežėjimą. 

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka-

• sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 

alima I 
ebus i

LB

*** nes4 tį niežėjimu ęa 
lengvai prašalinti. N

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų. |U B* p LI5 S j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, i 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleišką- ! 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be Į 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. Į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bpnkutę.* Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nu6 jūsų 75 centus pačto ? 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |

—o—o*r, AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York — < —❖
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ii; prieszais Ablio aukuru (alto 
nu) pasirodė atpirkimo kry-
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(ttalteite baa>

SZTAI NAUJAS
Ar jeszkoto gero laikrodėlio,, Czia yra 
laikrodėlis kuris perauksztina visus 
kitus. Eina 8 dienas vienu užsukimu, 
rodo valandas, minutas, sekundas, die
na sanvaites ir dieną menesio. Druezei 
padirbtas, 16 akmenų. Ant 25 metu 
gvardntytas. Regulariszka preke yra 
$19.00 bet per trumpa laika parduosim 
drauge su paauksuotu lencugeliu po 
$12.95. Nesziokite per 5 dienas jeigu \ 
ne busite užganėdinti sugražinkite o 
sugražinsime piningus. Tik pamlslikit 
koki vigada turėsite nesziodami szita 
laikrodėli. Nesiųskite visu, piningu tik 
$1 su orderiu o reszta užmokėsite ka
da gromat-neszis atnesž jumis in stu- 
ba. Padarykite ta szodien, dabar.

National Sales Co. Dept. 58. 
Stat D. Box 90.

LAIKRODĖLIS

i 'Vk‘ —to t- A,, I X ; vjum

u

New York, N. Y.

:®5»

-k y y -k * -k 
Nuža-Tone

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname |umi 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ/ RAUDONA KRAUJĄ, g
M

STDPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-.^M 
imant vaisius dėl padldirllmti veiklumo ir Vaistus svąiftinan-^^^* 

tokiu kaip Horur apetitas, negruomulavlmiw Viduriu, gazal ir 
išpūtimai, užketSJhhąA akilVe^ 'nnomin, kunkinlrnai reU-
matixmo, bkauomai iralvoH, neuralgia, stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mleguoti. pnalna ndo stoka nervu 
uajiogos, skisto vundeniuoto kraujo.l, ‘ \
kraujo, ‘ * *

Kožnu dalis kūno ir koinu Jo veikme remiase _
kurios dldžiausėl viŽlaikn aeram ątovtujd pilvą, JakrtAB, inkfitus Ir į 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavlmo.

nusilpnėtu nervu

damas neaišku mlntę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^i
. čius, bandyk Nura-Tone ir peruiti^rik kaip mitu Hikn jhd-

, .mn
X,

■Ą'

4
o

A
, cius, bnrnlyk rsura-lom- tr per.-utikrik kmp i-'.itu jhii-

■“ ....................“■■■•■ ""I
_ - v

. . l nuo štoko nervu Aū 
ir rieuitektinios elrkulacljos »U

? ant nervu vajiejjo^, ĮflįJ 
, Ir įj u

labai 'Lnį

u;

Vi (VE
%

■/f

4-

h
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Nuga-Tone yra J 
protingas jgydynyta . iluo nusilpnėtu narvu ir abelno sunaikinimo 

.. IZ_Tod4i kad Jl<* yra sutaisyti iŠ aštoniu brangiu, 
nveikatą dundančiu Budčtthlu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu f 
psr garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi 1 Geležę ir j 
b'osforą-maUtuu* del Kraujo ir Nervu.

Nuga^Tonv priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobui t*dp, . 
Jog jo tuštimido regulariSkail. Atgal viri fnkfitus^ išvara laukui 
podinicH atmatas. Nie^a dąugiaus Ir auputimu, n i e r a smlr- 
^nčlo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duoa Jume stebuklingą 

^Stitn, giarą gruornulavimą, tvirtus nervus Ir kietą pastiprintą 
,<fyga«Torib šustlįirlk kraujo Ir paderina clrkutavlmo jo, priduos raudo* 

____ I Nuga-Tone
vyrūs ir sveikesnes IV puikesnes nioteros. Nuga-ione neuupin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prlimno 
akon| ir vartuoti galemn be jokio neparanUkumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pirtelėms.

MUSU ABSOLIUTItKA GVARANCIJA: Preke NujnJone yra vien** ($1.00) dokH> 
uit bonkute. KoŽna bonkute talpina devyrnios dešimtys (90) plliulu, arba vieno mrnest 
gydymo. Gaišta pirkti Šetiea bonkutes, arba Šerius menesius gydymo už penkių & ($5.00) 
doleriu*. Imk N uja-T one per dvidešimt (20) dienu ir ne bu*i ui f anvdin t
sėkmių, sugrąžink bonkute Ir pikus, o me» urnai jusu pinigu*. Negalite
prapuldyti vieną centą. Me» imnna riziką

PRIS1USK SAVA PASTELIAV1M0 ANT TUO KUPONĄ
National Laboratory, L. 23—637 South Dearborn St., Chicago, HL

Gerbiamieji: įdedu Čionah it meldžiu prisiųsti man . .
Nuga-Tonc.

kūno. KockI?
nuo

ei kad jie yra

b'osforą-rnhUtu^ del Kraujo ir Nervu.
,Nng»*-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastlprtu

At'^aivin
Niefa dąugiaus kuibu Ir nuputimu, niera

sriarą gruomulavimą, tvirtus nervus

numo veidui ir Albumą akloms! podara tvirtus 
Nuga-Tone n e talpi r

s it
1^4

v

k w

X
rustus

,__ __  __________ _ a ___ _ _ Bavyj. Jokiu mlgdamu
daromu paprotę vaistu. Sudėti Jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prlimno

Vardas Ir pavarde

MtaMiM

I

Qatvi ir numvHe v •' »

ValrtUa.

k

bonkut

* • •

• • ♦ •



CANOPY FAIR I

Kukninei Peczei

t

loruose—žalio, gelsvio juodo

GUINAN

puikiausias peczius kuri kožna 
motore gali save name turėti.

molino, visi enamelavoti.
Priemnos Prekes.

I I

MOUNTAIN OAK 
ir 

VALE OAK 
(Hiterei)

REAL APOLLO

ir g vara n tu o ja
piuigp ir kitij tinixj 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Sclmitzer State Bank
141 Washington Street,

l » ii 
i 
į 
I 
t
♦ i

jll.1

ilgiau avesi aaugiau p
Pirkdami guminius avalus del mainu 

butu fabriko žyme “,. . T
Jys suezedysite piningus,

Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO

VĖŽIO LIGA.Žinios Vietines nuo kangri kvopsziu su dogancziomtaSHENANDOAH, PA.

I

savo
Ine.,

nemažu atšipki*. Hor*l«*Toddlor -Oiųi tno

M08 Ir

F. W.

į Jeigu
Apsisau-

rado lygos, kurios dabar yra žinomos Ir I n|mu, erzinimu ir apsaugosi tuo pa
veda prie vėžio, ligos galiama pilnai czju nuo vėžio hthlradimp. Nuolat!-

' Svarbi žine del visu *

| parduotas negalima jo vėl J, I

Ji pa-

lietuviszkoj bažny

S

į sidabrinu daigiu
daigiu, cletrikinu prietaisu, įi | 

ft visokiu - dovanu kokiu tik ? ;kytl.

stokos
geležinkelis i Piningai siunezesi in Europa ir net Ir gorinusiomis priemonėmis užge-*

Tai tLehigh Val-|cjje< Czcko-Slovakijc iiszejna ant 2:37.
les trūkis kuris ėjo in Hazleto- |SZilljs n||ijel|(u, i,- įvirtai ;

*e.l<>
4Te

ll ina
trumpam laike, in įIsZSlUil-

geležiu*

- Neužilgio Jeigu ketinate
marszki- tevynia, tai mes pasirūpi n-1 i>os ir burnos vėžys yra žinoma,

m u. sim jum paszpartus

6 lig 3 vakare

i laika,

jiems geresnius karus bet

Atejkite, o rodą gan

iu
ofisą.

Tik keletą savaieziu lig Kalėdųr

4N*

BALL®BAND Tin ’’’ u,||i
Kalėdų. savoB „*■

Pirmas svarbus suvažiavimas.
Mrs. S. J.' frj

. Main ulj.,,. , I?

•Va r*(to D. 23.)

F v

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA
VN orinčiu s

ANT PARDAVIMO

Vėlinu kožnam jtaja pirkti i c
&

♦

>
i %..■f-

v

J4>

IM

» irr-r r-■ •’“•‘r ■

fe.J?'-"-: 
i®"

geležinkelio kompanija duoda 
jiems labai prastus karus 
žinoti iiC darbu.

atsisako visai važiuoti in dar
bu ir ta ja diena nedirbo.

pasirinkimus

Moekuitione, 
skersai paežio.

Paszpartai.
atlankyti ba

rnio vėžio.
gok nuo invairlu nuolatiniu kimo trl

801 EAST PINE ST. 
M AH AN O Y CITY, PA.

A^nturn Fiitvlrtinla per 
l’ennsylvanijos Valstija*

negal ju perpjaut, nei porpleszt.
I,

Pro-
pa-

patis da nebuvote^ 
Jįszitam sztore tai ateikite 
į pripažinsite kad orionais |

Dekavojo % milijono žmonių 
pulkim plaukus, o tclp-gl sulaiko puo« 
įima plauku labai 
viela iHzpuoiusiu, atauga tankus plau
kai: (iv aru uty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pa«:

D. F, Guinan, Trnaa.
A. Danittewica M. Gavula

Gerui pažinstamas del visu, 
drapa-Įmušti tautietis p. Sebastijonas

los nors vietos Irinlmo ir aplink pa-
Lu-

kai-kurio 
splygas, kurios rodos, 

lai

^Daktaras Juozas J. Austrą 
Lietuvis

— fcl
I

ISZ i
Puiki i

<l J) - 
todėl

6”.
adresu:

•f
■<

gerumo”.

D. M. Grabam, Prea.
J. H. Garrahan, Attorney

P. G. Fenion

Jdtas szalis.
Mes dabar siunezi irne 

gus in Lietuva, Lenki ji*, 
ir

y-S • ' > B > ✓ r*~ V ’••r* I * r' •' » .

kad iszdirbinys yra knogerįausis? ir laikys.kuoilgiausiai^
te

rūpi 
szir- 

dingai kviceziami dalyvauti tai 
mc susivažiavime.

[j. ICoop. D. Komitetas.

3:49l
isz ryto, ir in Filadelfije kuris j

ar juouus. Avalu 
Band iszti.si padai yra padaryti specialiai del mainieriiv darbo.

A, C. NOVĄKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampnb Miihi ir Centre St.
Slf ENA SIM) All, PA.

— Beveik visi vyrai isz Ma-1 
Hanojaus kurie dirba Trentonol 
kasyklose

.VeUtti llgii pas llėtu-
Nctlk tari! darbi-

. Bet?, 
g vaikams zobovos ne yra taij

hanoy City, Pa. 
sides 12 valanda, 
linkės Lietuvei 
Kooperacijų reikalai yra

(Red-Bull)

Rvnke-
* *

Ir jus galite užezedyti;

(to 100) Mockaiti daejs ten, 
i paženklint i.

ft

ft daigiu,

S turi. Kad musu sztoras irgi 
jjbuvo pripildytas visokiais Jį i 

g gtai yra iszparduoti.

New York, N, Y.

aplaike- gu in Europa.
' 11 ‘-I r__i

gauti ]>rekes

i* 
atlankė Šj> 

K musu nauja sztora ir labai 5} 
‘ ‘ i pamate toki

4* I

Veikiilello
FactH Which Every

Keep Well Series N<».
gauti raszmit sziuo

United StntoK Public Health L|U8 iszauglnius nr veži.

>
►
I

sztoras ir PuoLruimub

“Ball- 
kokius tik galite gaut. > *

r

.. _________ j-
įi lliivtisls Daktaras Kariiimeneje. b!
jj GI DO VISOKIAS LIGAS iV
5; ■* " $
Y Priima ligonius lig 10 valanda ryto. ? 
J 12 liir 2 nnnlnk G 1 i<r <4 vsiknri* 0;

. t

į). S. J. Mockaiti
Janki-

. ■ ■ w 
Raudonas Kamuolys” yra szspausta ant kožno bato aulo, o

yra i
Adult j

i
Į

daiktus h jeJei. kurie turėtu koki 
sztore ia hune „ ’* 1 ‘ ' 1 '

100 \\ . ( entre juju piningai iszsiunsti pe

i, visada.^žiūrėkite kad ant ju 
Raudonas Kamuolys,” (Red-Bull)r šioj; . • 

nes “Raudonas KamuolysAI *. reiszkia ,

padėjime. 
“Saules 
pirkti.

ne
Ukejnu ka 

i'liakol I ..

Parduodu SzlptyortCB in visas dalis 
svieto. Teipgi siuncziA piningus. 
Apie prckps ir 1.1, kreipkitės ant 
szlto adreso: »

jony goYaNe,
227 W. (.'entre St. Mnluiitoy City, l‘n

* .. ............................................. ............... ....... ■■ .. ....... ....

ifi

' ■ ■ - -- ■.... :
Priima ligonius lig 10 valanda ryte 

12 lig 2 poplot.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS

i JAW PADAIll'S 
TIEK SMAGUMO.

anglimis, kurias 'tie kainu gyventojai 
neozlojasi su savim, kad pasiszildytl. 
Vėžys gerkles yra raudamas tarp ky- 
nlcczlu, kurio valgo pcrkorsztus ry
žius, o vlsnl nerandąs tąrp ju moterų, 
kurios valgo rj^lils Hzaltus, aiit antro
jo stalo. Pilvo (skllvię) ydžys gali 
att»ira;;tl Isz pilvo skaudulio. Vėžys 
y^zczlnua, dažnai yra patirta, kad pu
rina nuo sudraskymo (kūdikiui ge- 
mant) Ir nuo skaudhllu; odos vėžys 
nuo crszkoczlu karpu ir apagtunu, iyz

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

) M p ir dabar

vėžys k ruožtu nuo ncprlžiurenužalAdu, 
susklrdlmu, o ypatingai Isz kuzu ku
rie iszpradžloM yra paprasti Ir nopa- 
vojlngl. IHzlikrujių kaip dabar yra žl 
noma tai nėra labai didelio skirtumo 
tarp paprastųjų ir nelabųjų Iszaugi- 
mu, kurie ‘dvi kldsi alszkal atidalintu.

Paprastieji krueziu guzai, pusllu-

įeibuko, nuolatinio trinlmos iszgedu- 
i šio danties Ir tarp Rytu Indijos gyven
toju nuo krnmtimo betel rierzutu, 
kurio turi asziru erzinanti kevala. Vė
žys ant virszaus pilvo tarpe Kaszmo- 
ro gyventoju, niekur tarp kitu gyven
toju nerandamas, 1:11a isz nudeginimo

Released by (lie Foreign Enn gunge 
Governmental Information Service 

Bit r esu of Community Service 
Inc.,

121 East 2$tli Sheet, New York Fily

Kaszy-
Drs. Brnndzns (’osiuetics, 

Sta. W. Rrooktyn, N. Y '

— Isz priežasties 
anglių Readingo j 

sulaikė ėjimą naktiniu trukiu 
kuris eina in Shainokus

JOK 
rreiezinu 'ntf}ilan(la nuo Uždengimu nuo pypkc.s

Cigaru
Atsiszaukite ant vietos, po No.!

* 234 E Centro St. Mahanoy City
*•

kam

NESITIKĖJO JOG
----------------------------- -----------------------

ir greitai.
per telegrama nauja kursą

1 piningu ir pagal jin 
ežia nie.

vww««ffV —*»<>»

Y-’fSW
5 Daugybe žmonių __ -

...................................... ........... ........ I
ktn, Hkaudullni Ir p., no vežini Isz prn- ^nusistebėjo

Po sudėtai atsakaneziai kau 
Įcijei, p. Sebastijonas Mockaitis 

• v ra atsu

sinti.
Priežastis kurios veda prie vėžio.
Paprastai yra sakoma, kad mes ne

žinome dclko vėžys atsiranda, 
reiszkia kad mes nežinome, kas prle- 
verezia pirmąją maža cele arba coliu 
grujvc permainyti savo pobūdi ir per
sikeisti In tokia kuri turi nelaba ir ne
sulaikoma Joga augti ir platintis, 
eziau kai-kada yra žinoma (daug daž
niau, neg kai-kurio žmones mano) 
apie sąlygas, kurios rodos, yra pric- 

i lankios lai nelaimingai permainai.
Ypatingai mos žinomo, kad vėžys daž- 

I nai atsiranda po ilgo nuolatinio ko-

I prastas peraugas ar skaudulius.

niai skauduliai, .snskirdamai, žaizdos, 
karpos, apgamos, kurie mainosi ir au
ga didyn turi būti praszallntl. 
tingai apselnant su tais ir kitais 
vojnus ženklais, kaip Ir ankstybas nu-
slmananczlo daktaro ar chirugro Ja 
praszalinlpias, labai sumažina galimy- 

iszauga be tureli vėžio liga.
(Tolinus Bus.)

99

J
(Pilslaba^ 

vlus ne naujiena, 
ninku, bot Ir tarp inteligentu mlrezlu 
yra nemaža alsglke. GUhiglenos 
rasztu, kaip hub tos ilgos upĮJlsaugott 
Ir gyditlcs bevelk visai nėra, 
noriame ta spraga užkisztl, suteikda
mi Amerikos iietuviszklcms luikriisz- 
czlams Suvienytu Valstijų Visuonie- 
nes Sveikatos Biuro Iszlelslo veikale-1 
lio vertimrti Velknlello vardus 
"Cancer 
Should Know" “ 

Ji galiama

____________________________________ __ _____________________________________________________________________________________

NAUJAS I.SZ KABLU AS PLAUKAMS.

... .. . ... CZjO8
I innutines nin- kautis ir galima jam užsitiketi gaisri 
iviszkoj bažny- visame. Siuntimas piningu in n°Je 1 

Szv. Juozapo Mahano- Europa per

# puiku daigtu del Kalėdų. į
ft

kaipo tai: visokiu j 
Įįįraszomu daigtu, maszinukiutĮ 
ft fotografijas traukti, krepszu,1 
ft valizų, tolierku, stiklinu ir 
į sidabrinu daigtu, i *

>

X\CV ILUlCVo 1

, Tavoras sykis
---- ---o------- J- 

gteip greit gauti.. Iszdirbejei^ j

Kad musu sztoras ir

.!

Siuncziu szirdinga padekavonc už 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis Ir Viena Naktų**. Da lokiu Istorijų 
no osmiu girdėjas ir skaitos kokius 
radau toje knygoje, kuri mane pal)uk- 
smina. diena Ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 

rupi man nereikalingus violas, Ne- 
kitl kalbėjo apie tu knyga

įau neparslgabenau isz redysles
"Sau l< 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaisz.ka, Sparrows Point Md.

i

džlos, gali persimainyti in ndabtio- 
. Tikrai ra

kant, ankstybas pažinimas ir gydymas
segėtas Ir tinkamai gydomus yru isz- rui apsaugoti 
gydomo Ilga.

skurinu ’i... v

j
I

Naujas Lietuviszkas Graborius Į
I

I
i

toki į
11 dideli pasirinkimą visokiu JJ

Service, Washington, D. C. » knnt, ankstybas pažinimas ir gydymas
Vėžio liga arba vėžys Jei laiku pa- ^UV|O nors tu. vėžio, pranokėju gali tik

Belo, jei kaikurlns sa-1

Tik 12 dienu lyg Kalėdų.
Szelpkite savo biznie- 

lius su pirkineis.
— Nuo Naujo Meto cukriną 

pabrangs ant 15 centu svaras
*— Del suraszimo liūdnas* 

ties likos paskirti suraszytojai 
per valdže ir prisiegdyti užlai
kyti visas slaptybes žmonių. 
Suraszytojai Mahanojui likos 
prisiegdyti sekantivje: 
Boczkauskas, Kaz. Rėklaitis, 
C. Morgan, II. Freid, J. Lynch, 
Mary Hornsby, J. Foley, G. 
King, J. Edwards, J. Brennan, 
L. Brobst, E. Jenings. Suraszas 
gyventoju prasidės badai 2 die 
na po Nauju Metu.

— Petras Sąvoką i t is 
deszimts doleriu drapana szto- 
ro pas p. Rynkevicziu, o kada 
jojo užklausta kokiu budu jisai 
rado tuosius piningus, tai paša 
ke, jog tiek užezedino ant oevr 
koezio kuri pirko pas 
vieziu.
piningo, jeigu pirksi te <
nas drapanų sztore pas p. Ryn-ij. Mockaitis, 224 So. Main Str. 
kevieziu. [Shenandoah, Pa. yra užtvirtin

— Sziadien Trentono kasyk per Sav. Valst. departamen
lu pede. ta banku, ant iszsiuntiino pinin

— Linksma žinia t 
me tomis dienomis, buk klieri
kas p. Juozas Karalius bus isz- 
szventytas ant kunigo 20 diena Įdarode valdžiai, jog 
szio menesio. 1 
szes turės 
ežioje 
juj Nedėliojo 
džio.

— Pirkite visokius 
ant Kalėda dideliam 
pas O’Connors, 
St.,

21 diena Gruo-|yra po dažiura valdžios ’ 
ni departamentu, ir todėl, visi 

i reika- 
gali būti tvirtais, jog 

r p. 
v ra

piniu- 
Gaii- 
kitas 
gva- 

...’maine jog piningai daejs. 
Siuneziame piningus pigei 

Aplaikonie kas die

na 12:07 ir 2:20 kuris ėjo ihlran|i 
Mount Carmel teip- gi likos su j 
laikyti. Dabar ant Lenigh Vai 
les turime tik viena truki 
rvto ir viena vakare, 
transportącije ant to 
kelio, nėr ka kalbėt!

Mahanoyjuje!
statys nauja fabriku marszki- V() 

Keletą desetku merginu'
aplaikys darbus. ■ )Įe |<ajp kitur ir pigiau.

Szipkortes.
(> kad dabar vra sunku «

laikvti vietas ant laivunedirbo.1 -
1 riežastis tame > ra, Imk L. \ . j jeigu norėsite keliauti in Euro

pa, tai duokite mums žinia in 
, o mes pasirūpinsime jum 

vieta ant laivo, ii* duosime ži-
vn- 

Keleta kartu I
prasze kompanijos idant duot n į g.nėšitė' iš'z'plaukti.
jiems geresnius kaius bet ju io;<n, 
praszymas buvo atmesta, todėl L;
Ketverge ryta visi darbiu inkai
ntoicia 1/0 cm i i'ai'/hi i i 11

geidžete idant justi pi- 
Iningai Imtu siuneziami per ge
ras rankas ir teisinga bunkeri 
pagal pigiausia preke ir patar- 

I navima, tai siunskite per mano
— Puikiausias pasirinkimus' rankas. JI 

Kalėdų dovanu pas O’Connors. Kįt(» visame kas kiszasi pinin- 
100 W. Centre St. 2(t.

igZHluaugoti.
Jeigu originalia guzukas yra nę- 

iszimamas papraatal Jioai auga ir pra- 
Rlcržla i napHUkui esanezius kūno au- 
dnus. Tas ipraauglmas yra nelai
mingas skirtumas tarp paprastu guzu, 
panaszlu in karpas ’Ir hiclaliuju* gūz.u 
panaszlu in veži. Ant galo 
dyilcle mana h1 mažos jOB'dalya atski
ria ir papuoluslys in kraują Ir lymfa 
jais Iszsiplatlna po visa kurni, 
prasta cele iszelna kūno isz savo vie
tos JI bevelk nieko norciszkia; nes to
ki cėlo mirsztn. Vėžio cel0H_g| turi 
tokia gaivumo jėga kad auga kur tik
tai papuola, ir kur tik viena toki cele 
apsistoja, naujas vėžys pradeda augti.

Vežto iszsiplatlnlma kūne galiipa 
palyginti prie i.tzsiplalinimo limpan- 
czios ligos, kal]> tymai, mieste arba 
gaisras namuose. Jis prasideda vie- Į 
noje vietoje sveiko kimo taip, kaip ir Į 
tymai prasideda vienuose miesto na
muose. Jei uždarys namus Ir ncisz- 
lelsi tymu iszciti, epidemijos nėbus 
Bet, jei žmones isz tu namu valksz- 
czios po invalrlas miesto vietas/nėra, 
abejones, kad prasidės epidemija, ku
rios vėliau negales! jokiu budu sulal-

Jelgu maža ugnele yra greitai 
užgesinama . pragaisztis bus labai ma 
ža, bet jei leisi ja platintis, ji iszauga 
lu dideli gaišia, kurio nebus galiama

100 AV. Centre St.
— Visokiu sidabrinu ir auk

sinu daigtu, laikrodėliu, žiedu 
ir t.t. geriausia gausite pirkti 
pus Geo. Miller, 113 
St.

\\ . Gent re
* (Xms

- Parsiduoda pianas geram
Atsiszaukile

Galima pigei 
(tf.

Aplaikeme daugyl>e visokiu 
materijolu del iszsiuviliejimo, 
skepetaieziu, krepsziu ir kito
kiu puiku daigtu. Gausite Vil
nių visokiu gatunku ir koloriu. 
J. Rcfowich, 129 \V. Centre St.

Lietuviu Kooperacijų Draugi
jų i&z szios apielinkes in vyks 
14 Gruodžio, Nedalioje, ant Lie 
tuviu parapijos svetaines. Ma- 

Posedis pra- 
Szios npie- 

kuriems

gu, szipkorcziu ir paszpartu.
Sebastijonas J. Mockaitis, 

Užtvirtintas Privatiszkas Ban- 
kieris. 224-226 S. Main St.

Shenadoah, Pa.
Kaiicelarije atidaryta Vaka

rais.
_.ji______

Praneszu visiems Lietu
viams idant neužmirsztu apie 
musu Kalėdini ta vora, kuris at 
siženklina nuo kitu ta voru ko
kie randasi sztorosia. Pas ma
ne gausite naujausio ir pui
kiausio isztlirbimo jokiu, szilki 
niu paneziaku, apatiniu drapa
nų parasoniku, pirsztiniu, 
masznel in i r kitokiu dalyku 
tinkamųjų padovanojimui ant 

Meldžiu pas 
tautiete atsilankyti o su jumis 
apsieis žmoniszkai 

‘224 S

I

Prasto geležies ar enamelavoti 
yra tai geriausi padirbti p^c^ci. 
Kiekvienas peczius padirbtas 
isz‘lauko ir vidurije atsargei 
W jušo laikrodėlis. Geriausias j 
darbas — gvarantyti kėpikai,'

» 
V 

^randasi didžiausias pasirin-Š! 
^mas tavoro mieste. S
ft Privalote visokius pirkinusj 
| atlikti ko ankszcziausiai nes^ 
įį po tam negausite to ka reika
laujate.

■JT ------ rl >7

Gaunami teipgi visokiuose ko- i

Wl

ft ir pardavejei jo daugiaus ne į į 
g turi. Kad musu sztoras ir j, 
ft buvo pripildytas visokiais Jį i 
ft daigtais bet jau nekurie dai- į Į 
Fui yra iszparduoti. __ __
ft vaikams zobovos ne yra tai$ 
g vienatini daigtai ka galima y 

musu sztore gauti, turime vi- S
ft sekiu reikalingu ir naudingu į 
ft daigtu, I *

ft fotografijas traukti, krepszu,

ft mieste galima rasti. Ateikite | 
5įo patis pamatysite.
B _____ ___ ________________  $
iH. J. Heiser & Cikl 
s 27 E. Centre St. ?; 
sj Mahanoy City, Pa. | 

f __ .   ________ y I

I Kaži s Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY, PA. j 
MT. CARMEL, PA.

i

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking 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 skola per 

lengvas mėnesines mokes tęs arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso 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 kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Oo. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.
W.F. UyukewicB

T. G. Ho»u<by

Žyme“
teipgi ant užpakalio ir pado kožno pus-lntczio (lliminor) ir czeveryko 
(Lopau). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu “Bali* , 
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriiv darbo. J c ap
saugoja perotkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak
mens ar anglies kriaidvsžles i
Band” butai yhi drucziiiusi ir smagiausi isz visu
Kada pirkaite žiūrėkite kad but u ant ju žyme “ Raudonas Kamuolys”.

MISHAWAKA WOOLEN MANUFACTURING CO.
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri iszmoka milijonus d<*l
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