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Isz Amerikos
( W-C-i-W) W. h. norgKOW«tKI, I’ren. & Mgrr. 

W ’ • * J k I I F* t r J a 11/ Li IJ * • ■ »• JI 1 a — .F. W.noCZKOWNKt, Editor 32 METAS

KUDYKIS NUŽUDYTAS PER NELABA SAVO MOTĮTNA.
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ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
, LENKIJOS. ISZ VISU SZAL1U

Pastoris Jasinskas vela turi be
da^ —Dinamitas pecziuje.
Scranton, Pa. —Kada szmo- 

tas dinamito ekspliodavojo pe
cziuje klebonijoi pastoriaus J. 
W. Jasinskio North Skrantone, 
iszarde visa pecziu ir padare 
nemažai Medes visoje kuknioje 
kuri iszrode kaip po bomdnr- 
duojimui, o jojo gaspadine Ka
tre Rosenberg likos pavojingai 
sužeista.

Rev ( f)Jasinskas yra pasto
rium czionaitiiDs neprigulinin- 
gos luteronu bhžnyczios ir ma 
no, jog kas tokis isz. prieszinin 
ku tyczia indejo dinamitą in pe 
ežiu, bet palicije sako kad din 
ainitas radosi anglisia ir likos 
atvežtas isz kasikiu.

Pakorė du nigerius.
Du n i

gėriai, kurie nužudė balta žmo
gų E. D. Meek isz Island Creek 
likos nutraukti nuo 
Chapmanville ir
telegrafiniu stulpu, po tam in 
mesti in upeluka.

4,000 saliunai uždarys duris 
nuo 1 Sausio. ■ .

Chicago. — Keturi tukstan- 
czei saliuninku uždarys duris 
savo bizniu 
priežasties prohibicijos, o 12,- 

darbininku neteks

Huntington, W. Va.

trukic 
pakarti ant

mio 1 Sausio isz. — .. - -j
000 kitu
Vafbo prie tnj’ti salijijuT 

Szlapicje da turi vilti, 
Wilsonas

buk
ap-prezidentas

szauks užbaigimu kares priesz
Kalėdas ir duos pavelinimaduos 
ant pa įdavimo 90,000,000 ga
lonu arielkos kuri randasi ma- 
gazinuosia po visas dalis Suv. 
Valstijų.
Prikalbinėjo mergaites ant pa- 

leistuvingo gyvenimo. Lie
tuvis gavosi in palicijos 

rankas. •
N. Y. -

s
Brooklyn, 

Barnetsky, kuri

V

Charles 
vadina

Charles Brown, gyvenantis 
So. Third St., tapo aresztuotas 
už vedima isz doros kelio 12 me 
tu mergaites Julia Bublow 
(Bubliuuskaites, lietuves), 
venanezios 216 Bedford .
I ž ji reikalaujama $5,000 
stato.
to mergaieziu ir jauna moterų 
suraszas, neteisinga detektyvo 
bloke ir barzda.

Sakoma kad jis yra pusėti
nai - gabus muzikantas. Su 
muzikos pagalba jam gerai se
kėsi vilioti jaunas mergaites in 
savo kambarį. Apie 
ginu, kurios lankėsi in jo kam
barį, sakoma, stos priesz ji 
teisme (kvotimas turėjo invyk
ti vakar) ir paaiszkins. kaip jis 
su jomis elgesi.

Minėta mergaite, 
kaito nž kuria jis tapt 
tuotas dingo isz namu 6 d.

Petnyczioj ji tapo
Ji pasisakė, jog ji ėjo 

stotin ir rengėsi iszvažiuoti in 
Stafford Springs, Conu. Ji taip 
gi tųrdo (laiszką puo Barnets- 
kio tp'Q|M> jj5Z JSau . Kyancisco, ■”1 » ik 'ib ’! ' * * * - « a

džio. ' 
t uotą.
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Mrs. James Blake isz Atlantic City, N. J. norėdama at-

;Ą:

nkrotyti nuo savo penkių metu nebylo sūnelio Jameso kuri 
zisi pramynė J‘Buddy,”
įelis likos iszmestas per vilnis ant kranto kur jin sufado pa- 
icije. Kada vaikutis dingo, nelaba motina davė žinia palici- 
jai, buk du nigerei jiaja užklupo, atėmė piningus ir vaikuti. 
Palicije pradėjo tyrinėt ir suprato, jog motina meilioje, o ka
da Buddy surado ant kranto mariu viskas iszsidave. 
ne buvo persiskyrus nuo savo vyro.

paskandino jin maripsia ir jojo ku-

Blakie-

Julia

save
398

i gy-
Ave. v uz-

Pas ji rasta apie szim-

sakoma, stos

30 mer-

Bu h liaus-
>

Vienas kvailys, o kitas da 
kvailesnis.

Conn.New Britain, 
po num.

gyvena lietuvis, kurs turi lenke 
paezia.

lenkiszkiems paveikslams 
lietu viszkiems.
ra pati norėjo

pa veikslą.
Tuomet pati su

draskė ant sienos buvusius lie- 
tuviszkus paveikslus, 
prasidėjo kare.
paszauke policija, szaukdama, 
jog jos vyras užmusze 
ir ja sumuszes.

muose

v u z J is

derewskio | 
pakritikavo.

— Na-
398 Hast St.

I

prieszmgas 
, o ji 

Minėta vaka- 
pa kabinti Pa-. 

Vyras

Po to
Pati iszbegus

kūdiki 
Atbėgo po Įl

eistai pamate, jog jokios žindg- 
Pati sake, 

api-
žudystes nebuvo, 
jog vyras ja. parsimetes 
pintino ir pažeidęs kūdiki, ku
ri. turėjus rankoje. Paskui 
atėjo seržentas ir iszklausos vi 
sos istorijos 
tis ir pasekmes, pasakė 
kartoti daugiau 
neutraleje žemoje. —

rankoje.

i

aresz-
gnio 
aresz

apie kares priežas- 
neat- 

tokiu kariu 
“Darbi.”

Lietuvis iszrado nauja subma- 
rina.

Brooklyn, N. Y. 
ras

— Rosi j os sziaures vakaru 
vyriausybe padare sutarti su 
Anglais. Anglai sutinka duo
ti Judeniczui ąreoplanu ir tan
ku. O »ei dar Judeniezas pa
imtu Petrapiliį tai Anglai pa- 

•Judėniczui darsižada duoti
viena miliardaįrubliu.

Matyt, anglams tikrai 
atstatyti Didžioji Bosija.

Įtupi

Vokiecziu rusu okupantai 
Lietuvoje. 
laikraSzcziai 

sza, kad Bvrnuįnto kariuome- 
Dalis vo-

RvgO.S prune

traukia

Isz Sziauliu
bet1

Prohibicija neatszaukta pakol 
kare nepasibaigs.

Washington, 1). C. — Augsz- 
cziauses sūdąs iszdave savo nu
sprendimą, jog prohibicije ne 
bus atszaukta pakol preziden
tas AViĮsomis oficialiszkai ne
apskelbs pabaigimu kares — 
d’uom kart žmonis turės
ninkaut ir apseit be ramybes.

Tuom kart po visas dalis Suv.
slapti varitojai ariel

kos kruta dienu ir nakti dirb
dami arielka, o pagal valdžios 
apskaitima tai tokiu slaptingu 
distilaciju priviso net 70 tuks- 

kurie parduoda ariel- 
nemoka

neje kyla suirute, 
kieczin Prekules — Bajoru — 
Klaipėdos golezkeliu 
Vokietijon, kita dalis veržiasi 
Liepojos prison.
iszejo 50 vokiecziu abozu, 
j u vieton atėjo kiti ir prisisogo 
Bermbno ženklus sakos esą ru-

Bermontinin- 
ina stipriai laikos Szian- 

j<> 
Sziauliuose ber< 

montininka i paleido savo pi uis 
gus, bet žmones ju nenori imti, 
ir nieko beveik neatveža in tur 

Bermontiuinkai susisėdo ( 
in vežimus važi: ic ja po aplink i 
ijius sodžius ji os ploszdami. 
Žmones nerimstįi ir rengias su 
rusu--vokiecziu Valkatoms taip 
pasielgt, kaip eljgesi su miszku 
pleszikais. i

— Latviams paskutinėmis 
dienomis phsisoko keliose - vie
tose smarkiai sumuszti bermon 
-tininkus. Lapkriczio 3 ir 4 d. 
latviai užpuolė vokieczius, pa
ėmė daug belaisvu ir 
karo medžiagos.
frunte latviai taip pat turėjo 
pasisekimu.

— Suomiu vyriausybe 
sprendė atidaryti savo pasinn- 
tinvbes sziuose tfiiestuose: Rv- 4 ♦
me, Rygoj, Revely, Kaune, Pe
kine, 
se, Briusely.
vyriausybe sinsteigia

su kareiviais.
kai gt
liu Mintaujos geležkeli ir 
apylinkėse.

gus.

sziaip 
Bolszeviku

nu-

pas-

Va 1st.

taneziu, 
ka pigei nes už jiaja 
valdžiai padotka.
Sesuo užmusze broli gialbeda- 

ma motina, nuo jojo 
žveriszkumo.

H.yattsvillę, Md. — Ema 
Lyon, 19 metu mergina, užmu- 

B to
lis, kuris yra nepilno proto, už
klupo ant motihilš o idant mo
tina iszgialbet nuo
buvo priversta naudoti 
karabinu. ' - ffrr *- 
mergina nuo bausme 
daro tai apginime 
uos.

sze savo 26 metu broli.

kuriame sakmpą, buk jis pri
siusiąs;* ** 
cisio, kur tuo,jaus 
žiuoti ir C. Banietskis ir ten 
sivesti su jia. 
kad ji pabėgusi nuo tėvu, 
vono su Barnetskiu keletą die 
nu. T * ‘ ‘ 
ja 
aresztavo ,p.

Isz tu <30 merginu, kurios st 
ja priesz ji, teisme, 
pa a iszkes gana 
džin dalyku. -

jai tikįętu in.^an Priųi-
i žadėjo va-

ai)
Ji prisipažino,

gy

žau ėjo

Taip jai pasakius, pa liei- 
tuoj nuėjo in jo kambarį ir

Q 
o

L

O 
be abejo, 

daug žjngoi*
‘ Litis.

— Kaziinie- 
Bražinku 

valsz. Nau- 
aps. badai iszrado 

nauja submarino laiveli, su kti- 
galima .plaukti po .van

deniu itz atlikti visokius darbus 
po vandeniu. Lapin siaus ap- 
laike ąnt savo iszradimo paten- 
taJįiirL pardavė savo broliui 
Juozui.

Mesute atpigo.
Chicago. — Mesute czionais 

Ženk i vai atpigo ir buezerei par 
duoda rūkyta kumpi dabar po 
40c laszinius 48c porkezaps 38c 
taukus 30.
buk kiaulių dabar randasi už
tektinai o mėsos tiek 
benn iii Europa kiek 

> meta.
sa ketina du daugiau atpigt

Lapinskas isz 
kaimo, Dobravales 
miesezio aps. badai

riuom

Lapių slats ap-

ta Jį u fp pardavė savo broliui

Pakeriai tvirtina

neiszga-
MHHHHKbraeita
Už keliu sa^aieziu me-

f f;

pasiutėlio 
aiit jo 

Sudus paliuosavo 
‘S, 

savo moti-B ‘' i

nes pa-

Jurbarkas. — Lapkriczio 10 
d. ežia atėjo vėl 50 vokiecziu 
kareiviu ir pradėjo pleszti. La
biausiai lipa gyvulius: avis, 
kalves/ arklius.

turgu.
GeUkiai. —

avis
. Arklius emo 

net isž žmonių, suvažiavusiu in 
’d’t'.W

Prūseliu so
džiaus dvi, moteri nuėjo girion 
malku pasirinkti.
miszko sargas emo plūsti ir ke
tino nUszauti. Tos
bet jisrisztieses szautuva iszszo 

vienai moteriai

Užejas jas

praszesi,

ve ir sužeidė
ranku-' ?

Tokiu atsitikumu <|ar nebu-
“ * I ’

vo ne prie rusu valdžios,
J)

Tokio, Haagoje, Bukare- 
Be to, suomiu 

nauju 
spaudos bjurus Vaszingtone ir 
Berlvne.

— Rusu kolezakininkai jau 
kitaip omo giedoti Suomijai, 
kurios nepriklausomybes jie 
pirma nenorėjo pripažinti. l)a- 
bar-gi, kai Judcnicza bolszevi- 
kai smarkiai supliekė, 
rus kolezakininkai kiloki įiasi- 
daro. 
ta 
klausomybe*; kuri esą dar stip
resne pasidarytu, 
Judeniczui paimti Petrapili.

tai ir

Jau dabitr jie pripažins 
visiszka Suomijos nepri-

jei padėtu
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Anglikai nužudė 500 indusu.
London.— Tik dabar iszejo 

in viražu pasielgimas Angliku 
Indijoj, kuri isztyrincjo tam 

kamisije paskirta per 
Angliszkaa genero

las tycziomis paliepė 80 karei
viams užpulti ant 5,000 žmonių 
ir szaudyt in juos, pakol nosu- 
naudos visos amunicijos. Pen
ki szimtai nekaltu žmonių li
kos suszaudyta o arti du tuks- 
tanezei maž daugiau sužeido.

tikra 
valdžia.

Turkai nepaliauna žudyt 
Armėnus.

Geneva.— Laike kares pasiui

įtia Turkai iszžudc arti du mi- 
lijbnus krikszczioniszku Anne 

■nu ir lyg sziai dienai nepaliau
na juju žudyt turkiszki karei
viai kurie likos paleisti isz ka- 
riumenes ir isz naujo žudo ir

■JI

i

I
įpipleszineje tuosus vargszus.

Daktaras Kunzler pranesza, 
buk Armėnijoj yra 250,000 sie

kį ’ratuku kurie no turi jokios 
prieglaudos, daugelis moterių 

į ir vaiku ne turi jokiu drabužiu 
.ir 
kani.
ivo iivį/ixvuo žili iiivxiaiiia m pit* 

y gialba, tai neužilgio visa tauta

vaikszczioje pusnuogi ir al- 
.J eigų kitos vieszpatys- 

tęs nepribus Arniohdhlkin pa-

bus iszskerdyta p/^^Wpjegd-
rius Turkus.

Daugeli angliszku kareiviu sugryžia isz kares in Angli 
randasi be jokio užsiėmimo o valdžia 
idant juos suszelpt arba duoti koki darbu, 
geras artileristas kuris nesurado jokio darbo nuo kokio tai 
laiko, norėdamas parodyt anglikapis jog valdžia apie jin už- 
mirszo apsisupo iii lenciūgus ir nuėjo pas karalių užprotesta- 
vot priesz toki pasielgimu su kareiviais, ant giliukio kara
liaus tame laike nesirado paloeiuje. 
staffo roiszke, jog kareiviai yra suvaržyti

je
visai nesirūpina jiais

A. II. Wagstaff,

V ’ 4 •‘ziai atidavė 5,000 armo- 
*Cū7*25,WO ttMiszininfu kara 

binu ir 1,700 areopland.
London.— Vokieczjai atida

vė allijentams 5,000 annotu; 
25,000 maszininiu
3,000 apkasiniu mortiru ir

karabinu;
. L-

700 areoplanu, bet da neatida-
ve 42 lokomotivas ir 4,760 ge
ležinkelio vagonus.

Lene ingi 
.visame

.5‘is ant AVag- 
o valdže

juosius da laiko nelaisvojo norints kariavo už savo tevynia.

Isz Lietuvos
-------

Girkalnis. (Raseinių apskr.).
Miestelis nedidelis bet ir tas

Sudege

vusios “V—ju V—ves
Jurbarkas. —

ninkai iszveže inkaitais du ku
nigu ir 6 civilius žmones.

R—t is
su va r-

1,300 Angliku nužudyta 
Persijoj.

London. — Persijoj likos nu
žudyta 1300 angliszku karei
viu per tenaitinius gyventojus 
pagal daneszima isz Moskvos. 
Tiejei kareiviai radosi kazar- 
mesia Meshede, Afganistane.

mis 
ninku frontas

stuikomis
Deszimts milijonu žmonių Eu

ropoje kenezia nuo bado 
ir szalczio.

Pinsk.— Tik stebuklas gali 
ižgialbeti nuo smert 30 milijo
nu žmonių Europoje kurifl szin 
dien keneze badu ir szalti szia 
žiema, pranęsza 
ganthan, 
rius Turkijoj.

Apie persekiojimą žydu am
basadorius kalba: Pinske tū
las lenkiszkas aficieris surin
ko 35 žydus isz sales ir nuvedė 
visus ant rinkaus kur visus 
liepe suszaudyt. Ant rytojaus 
kareiviai da rado kelis gyvus, 
kuriuos dabaigo ir visu kunus 
inmete in duobia ant >. žydisz- 
ku kaliniu.

Szeduva. — Žmones 
ginti be ga/o dažnai varinemo-

neper tol i nuo 
Szeduvos, tad kariszkiams rei
kalinga daug padvadu, 
Szeduvos valsczius pristato die 
na dienon apie 120 
Tacziau žmones, kad ir vargi
nami, nerugoja. Labai neken
kia ežia vokiecziu ir kolczaki- 
ninku, kurie kaip patys žmones 
numano, eina pasamdyti už vo
kiecziu pinigus.

Viens
szimto 

nuginklavo 
szei- 

Iszplesze muiti
nėse ir, žemes ūkio ministerijos 

suome 
Kita <

nuo karo nukentėjo, 
mokykla su visais baldais ir bu

” namas
Spaliu 31 d.

atėjo ežia apie puantro 
vokiecziu, kurio 
musu milicija ir pradėjo 
mvninkauti.

Badai bolszevikai pueme kelis 
miestus, kelis generolus ir 

6,000 in nelaisvia.
Kursk.— ' 

paėmė Novo 
prie sibirsko geležinkelio, pa
gal sovįatu daneszima. Daug 
ginklu, umuniejos, penki gene
rolai Kolczako ir 500 nelaisviu 
likos paynita.

Isz Moskvos 
bolszevikai nusiyrė aut 
fnmtii. .
bas generolo Momonstoyo li
kos paymtas in nelaisvia arti
ntoje Piriatiiio, artimojo Kije
vo ir daug nelaisviu. Genero
las Denikjnas prisipažino, jog 
turi trauktis adgal isz Kurško 
ir Karkovo .aplinkiniu.

Kijevas tikra skerdyne 
žmogiszku ypatų,

Kijevas.— Kijevas likos per 
mainytas per bolszovikus ant 
tikros žmogiszkos .skerdynes, 
nes tonais bolszevikai iszsker- 

žmo-
- tpip pranosza Jay Alki- 

virszinin-
V-!

gurės, prie penikiuo arinijos.

ingaliotinio kasas, suome ke
liolika žmonių. Kita diena 
atėjo dar daugiau vokieziu su 

priglobtiartilerija. Daug 
visokio turto vokiecziai iszsive 

Bolszevikai badai qo in.Vokietija.-
Nikolajevska

danosza, buk 
visu 

Visas kariszkas szta-

. do tukstunezius nekaltu
nip
1*0, ąmor i koi i i szka s 
kas Raudonojo lyryžiąus Drau

padvadu!

Hcnry Mor- 
buvusis ambasado-

Szimkaicziai, — B a šeiniu ap. 
Ir ežia buvo apsilankęs vokie- 

Bekre^dami pas 
žmones atėmė daug pinigu. Isz 

giriiiliiko atomo

ežiu būrys.

' Isz Pakurszes. — 
kus bolszevikams, gyvenimas 
Pakurszeje buvo jau žymiai su
sitvarkęs.
apartas gana gerai susitvarkė 
žmones atsigavo po

Atsitrau-

Szimkaicziu
3000 auks.

t < ♦ , .

Kaunas. — Pastaruoju laiku . I
Kaune iszsipleto vogimai. Dau
giausia vagia sziltus drabužius

>
ia- 

insivdį’Žia in

</<

metu

Naujas

Paprastai vagys dienos 
kai visi instaigosė dirba 
rinktais raktais i 
butus ir paima, kas jienik1 'rei- 
kitlinga. Miesto milicija da
bar tu vagiu visur jieszkb.

elektros stotis 
rekvizuota ir pas

kelbtu Vokiecziu valstybes nuo 
savybe. Elektros stoties ve
dėju paliekamas Dibiczo kor
puso leitenantas Krampe.

Solocziai —
Czionai 3.XI atsibastė kolcza- 
kiniuku gaujos, ir užėmė mies-

Miesto milicija da

Sziauliuose 
vokiecziu

(Pakurszeje)

apskrities).

nusistatyti

(Paszvalio

Vokiecziu už 2 savaieziu neb- 
liksia Lietuvoje.

Kaunas. — Sugrįžo karo mi- 
nisterio pavaduotojas ' Merkys 
pasiraszes sutarti su vokiecziu 
evakuacijos virszininkti Kber- 

vokie-
iszsikraustvsia v

Tuotarpu gi vo-

liardtu, kad iki 11 lap. 
bziai galutinai 
isz Lietuvos.
kiecziams paliekama geležkolis 
Joniszkis — Sziauliai — Tau-

Valstybes 'instaigu

buvusios 
audros ir visas gyvenimas pra
dėjo ineiti in normingas vėžės, 

kolezakininku arba
kaip dabar juos pradėta vadin
ti bermontininku, pavojus vėl 
inesza in gyvenimą netikrumo, 
ardo pradėjusia 
tvarka.

Paszvintinys -
Ligi czion buvo 

preje kolezakiniku žvalgai. Pir 
ma kart ju buvo tik 4—5 žmo
nes — vokiecziu žandarai. Ka
dangi vietos milicija sutiko 
sveczius kulkomis, tad jie an
tru kart buvo atsikvietė dau- 
giau savo sėbru ir užpuolė bu
riu 14—15 žmonių nuginklavo 
vietos miliciją, paėmė ju ark
lius, bet bijodami naujo musu lietuviams, žada sugražinti lie 
partizanu užpnolimo, skubiai tuviamą ir

ImML*' ! į d
- ..Atsitruukįami kolczaki- atsitraukė

i. 1 '..'jL.; , 1

— Sziauliai — 
rage ir Mažeikiai — Kretinga 
ir isz abieju geležinkeliu pusiu 
po 13 varstu ruožai—vokiecziu 
kariuomenei gabenti.
liszkio prekių stotis sugražinta

M.

užgriebtus garve-
__  .... . .. ...J

Radvi

vGirdėjęs, žiu s.
&
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DU SVECZEIISZ LIETUVOS
/* XIszvažiavo ant laivo Lafayette 

in Amerika ir ketino czion

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR1 I J~~~
LENKIJOS Jį Daktaras Juozas J. Austrą ,(į j A. (mnmjyp 5 lietuvis |K

~ ' . i lliivuMs Bnklnrns Knrliiinoncje. Ij >
Sziauliai. — Ne^aprąsti oi no visokias JJtiAS 4 J 

reiszkiniai Sziauliuoše ir jo ft ( ---- , ft SXiJxJ
apylinkėje. Kolczakimnku ft J2 pg 2 popleL n 1(g 9 vakaru ft —- 
gaujomis apsemti ,Radviliškio ft * TcicfonasMioli 850 k. ft Naujas
rr- Joniszkio ruožu. Jie vieti- Coal St. Shenandoah ft j
nius gyvęntojus tiesiog elgeto
mis padaro. * *'

Aplinjkmiuosoą miesteliuose 
kolczakininkai’ nuginklavo mi
licija. iszpleszxj turtą, 'vals- 
cziaus valdybas iszvaike ir not

Ne(i2rnlmkllo IuhI dabar “SAOJIS* 
prcninnerata yra $3.00 aut viso ineto 
•i Al+ftO nih ihihph tnotu.

51€
; MAi

lies 
jonu 
rau-
rcn-
apie 
rona
kas

L‘ IU-

’‘.■'■M** 
ji1 ■

>

Taip pat Joniszkio muitine isz- 
plesze ir sargyba nuginklavo.

Žmonių upas nupuolė. Vis
kas apmirė Miestuose krautu
vėse uždarinėtos, ir atvirose 
nieko ‘ nebėra,
nes kolezakininkai atima ark
lius ir vežamus produktus. Kai 
uos baisiui pakilo ir ne viskas 
galiam a gauti. Dnugiunsin 
nuo to kenc&iti bv.dumnouv.

S/.iauliu miesto ętektros «to

OcrklPs Kk« 
ihJc, InfltiC;

| Ištrink go

PAIN-
ir pridengk 
Neapniloink t 
tit, ifioivysty 
influonsty ir

Mu»1pirk 
ojo nptlekojt 
(Jac. but(11h.

Tyrieji tu
A

T“.
S?6 ^10 1
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ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 4 
LENKIJOS i £
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Sziauliai. - 

reiszkinini 
apylinkėje 
gaujomis n 
rr- Joniszkio ruožu. Jie vietb 
nius gyventojus tiesiog elgeto
mis padaro. . a

A pi i nk i n iu osoa m iestel iuose 
kolczakiuinluu .nuginklavo mi
licija. iszplesze turtą, vals- 
cziaus valdybas iszvaike ir not 
ju kai kuriuos nayius arcsztavo 
Tnip pat Joniszkio muitine isz- 
plesze ir sargyba nuginklavo.

Žmonių upas nupuolė. Vis
kas apmirė Miestuose krautu
vėse uždarinėtos, ir atvirose 
nieko' nebėra. Mugiu nėra, 
nes kolczakininkai atima ark
lius ir vežamus produktus. Kai 
uos baisiai pakilo ir ne viskas 
galiniu a panti. Daugiausia 
nuo to kvneziu liv.dvvunouv.

i Szitiuliu miesto ^lektroB uto 
|ti pnsiorno snn kolozakinrnkiy

Nepaprasti <{
Sziauliudse ir jo & 

j. Kolozakinjnku |JP\1įnjų! 
apSeinti ^RadviĮlHiskio ji Tcioronas-Mmii wow k. nJ

Ž.113 E. Coal St. Shenandoah ji
........ . ......... I I

■—... ...—....

NeiUrnlmklte km! dabar ‘‘SAULES’ 
liiciiiinierntn yra $51.00 mil viso Indo 
•». Ąhoi> imi humph moti*,
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jV

Naujas 
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I Ištrink go

PAIN-
ir pridengk 
Neiipniloitik 1 
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Pastoris Jasinskas vela turi be
da. —Dinamitas pecziuje.
Scranton, l’a. —Kada szmo- 

tas dinamito ekspliodavojo pe
cziuje klebonijoj pastoriaus J. 
W. Jasinskio North Skrantone, 
iszardi' visa peeziu ir padart 
nemažai bledes visoje kuknioje 
kuri iszroile kaip po boindnr- 
duojimui. o jojo gaspadine Ka
tre Rosenborg likos pavojingai 
sužeista.

Rev ( !)Jasinskas yra pasto
rium czionaitines neprigulinin 
gos hiteronu bažnvežios ir nia 
no, jog kas tokis isz prieszinin 
ku tyezia indejo dinamitą in pe 
ežiu, bet palieije sako kad din 
limitas radosi anglisia ir likos- 
atvežtas isz kasikiu.

Pakorė du nigerius.
Huntington, W. Va.

gėriai, kurie nužudo balta žmo 
gu E. D. Meek isz Island Creek 
likos nutraukti nuo trukic 
Chapmanville ir pakarti ant 
telegrafiniu stulpu, po tam ir 
mesti iii upeluka.

4,000 saliunai uždarys duris 
nuo 1 Sausio.

Chicago.
ezei saliuninku uždarys duris 
savo bizniu nuo 1 Sausio isz 
priežasties prohibicijos, o 12,- 
000 kitu darbininku neteks 
tThfbo prie tiiju salięuu.T

Szlapieje da turi vilti, 
Wilsonas 

szauks užbaigima kares priesz 
Kalėdas ir duos 
ant pa įdavimo 
lomi arielkos kuri randasi ma- 
gazinuosia po visas dalis Suv. 
Valstijų.
Prikalbinėjo mergaites ant pa- 

leistuvingo gyvenimo. Lie
tuvis gavosi in palicijos 

rankas.
N. Y.

nutraukti nuo

Keturi tukstan-

prezidentas
buk
ap-

pavėlini ma 
90,000,000 ga-

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 19 GRUODŽIO (FRIDAY DECEMBER 19) 1919
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James Blake isz
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W. I>. DOCZKOWHKI, Preu. A Mgr.

ISZ ROSI JOS LIETUVOS IR 
, LENKIJOS.

O ’ei dar Judcniczas pa
imtu 1‘etrapiliį tai Anglai pa- 

Judcniczui dar
...

F. W. BUCZKOWBKi; Editor

PRIESZ BEDARBIA.

32 METAS

ISZ VISU SZALIU
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Mrs. James Blake isz Atlantic City, N. J. norėdama at- 
nkrfttyti nuo savo penkių metu nebyle sūnelio Jameso kuri 

, zi.-ii pramynė ‘‘Buddy,’’ paskandino jin. maripsia ir jojo kū
leliI

“Buddy,”
likos iszmestas per vilnis ant kranto kur jin surado pa- 

Kada vaikutis dingo, nelaba motina davė žinia palici-

sižadn duoti
viena miliardaįrnbliu.

Matyt, anglams tikrai 
a įstatyti Didžioji Bosija.

rupi

Vokiecziu rusu okupantai 
Lietuvoie. 

Mb 

laikraszcziaiRygos laiKi’aszcziai prane- 
szn, kad Bernupito karilionus 
nėjo kyla suirute, 
kiecziu Prekules—• Bajoru 
Klaipėdos goležkeliu 
Vokietijon, kita dalis 
Liepojos pusėn, 
iszejo 50 vokiecziu abozv., 
ju vieton atėjo kiti ir prisisegė 
Bermono ženklus sakos esą ru
su kareiviais.
kai gana stipriai laikos Sziau
liu Mintaujos geležkeli ir 
apylhikeso. Sziauliuose beiv 
montininkai paleido savo pini
gus, bet žmones ju nenori imti

Dalis vo-

t raukia v * * Iveržiasi
Isz Sziauliu 

bet'

Berniontinin-

JO

ir nieko beveik neatveža in tur
Bermontininkai susisėdogus.
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Rosijos sziaures vakaru 
vyriausybe padare sutarti su 
Anglais. Anglai sutinka duo
ti Jiidoiiiezui areoplanū ir tan
ku.

J
■1

I .

II

Anglikai nužudė 500 indusu.
London.— Tik dabar iszejo 

in viražu pasielgimas Angliku 
Indijoj, kuri isztyrinejo tani 

kamisijc paskirta per 
Angliszkas genero

las tycziomis paliepė 80 karei
viams užpulti ant 5,000 žmonių 
ir szaudyt in juos, pakol nosu-

tikra 
valdžia.

j

I naudos visos amunicijos. Pen- 
|ki sziintai nekaltu žmonių li
kos suszaudyta o arti du tuks- 
tanezei maž daugiau sužeido.

t 
Jf

I

jTurkai nepaliauna žudyt 
Armėnus.

Geneva.— Laike kares pasiu 
tia Turkai iszžude arti du mi- 
lijbnus krikszczioniszku Arine 
nu ir lyg sziai dienai nepaliau
na juju žudyt turkiszki karei
viai kurie likos paleisti isz ka- 
riumenes ir isz naujo žudo ir 
apipleszineje tuosus vargszus.

Daktaras Kunzler pranesza, 
buk Armenijoi yra 2.50,000 sie- 
ratnku kurie no turi jokios 
prieglaudos, daugelis moterių 
ir vaiku ne turi jokiu drabužiu 
ir vaikszezioje pusnuogi ir al
kani. Jeigu kitos vieszpatys- 
tes nepribus ArniehaVAk in pa-

I

(

*

r

<jjf Igialba, tai neužilgio visa tauta
bus iszskerdyta P/^\^Wujeg(J-

1Į

rius Turkus.

—
V ’ ’ •‘ziai atidavė 5,000 anno- 

“ttiJŽS.DOO iMszininlu kara
binu ir 1,700 areoplanū.

London.— Vokiecziui atida-

t

"H
i

icije.
jai, buk du nigerei jiaja užklupo, atėmė piningus ir vaikuti, 
[’alk'iji* pradėjo tyrinėt ir suprato, jog motina meilioje, o ka
da Biiddv surado ant kranto mariu viskas iszsidavo.
ne buvo persiskyrus mm savo vyro.

Vienas kvailys, o kitas da |Prohibicija neatszaukta pakol 
kvailesnis.

Conn.

Blak ie
sziaip 

Bolszeviku

'iii

i
1

Daugeli angliszku kareiviu sugryžia isz kares iii Angliję 
nesirūpina jiais 

A. H. Wagstaff, 
kokio tai 

laiko, norėdamas parodyt anglikanis jog valdžia apie jin už- 
mirszo apsisupo in lenciūgus ir nuėjo pas karalių užprotesta
vo! priesz toki pasielgimą su kareiviais, ant giliukio kara
liaus tame laike nesirado palociuje. 
staffo reiszke, jog 
juosius da laiko nelaisvojo noriais kariavo už savo tevynia.

ve allijentanis 5,000 annotu; 
25,000 maszininiu karabinu; 
3,000 apkasiniu mortiru ir 1,- 
700 areoplanū, bet da neatida
vė 42 lokomotivas ir 4,760 ge
ležinkelio vagonus.

randasi be jokio užsiėmimo o valdžia visai 
idant juos suszelpt arba duoti koki darbu.
geras artileristas kuris nesurado jokio darbo nuo

nų-
kare nepasibaigs.

Washington, D. C. — Augsz- 
cziauses sudus iszdave savo liū

ne 
bus atszauktu pakol preziden
tas Wilsonas oficinliszkai 
apskelbs pabaigimu 
’ruoni kart žmonis turės 
ninkaut ir apseil be ramybes.
Tuom kart po visas dalis Suv. 

Valst. slapti varitojai ariel
kos kruta dienu ir nakti dirb
dami arielka, o pagal valdžios 
apskuitimu tai tokiu slaptingu 
distilaciju priviso mU 70 tuks- 
taneziu, kurie parduoda ariel
ka pigei .nes už jiaja 
valdžiai padotka.
Sesuo užmusze broli gialbeda- 

ma motina, nuo jojo 
žveriszkumo.

I Jyattsvillę,
Lyon, 19 metu mergina, užmu
sze savo 26 nietu broli.
lis, kuris yru nepilno proto, už
klupo ant motintfš o idant

Lenciūgas ant Wag
visa me

1,300 Angliku nužudyta 
Persijoj.

London. — Persijoj likos nu
žudyta 1300 angliszku karei
viu per tenaitinius gyventojus 
pagal daneszima isz Moskvos. 
Tiejei kareiviai radosi kazar- 
mesia Mesliede, Afganistane.

I 
in vežimus važinėja po aptinki 
nius sodžius jįjos pleszdami. 
Žmones nerimstja ir rengias su 
rnsn-vokiecziu Valkatoms taip 
pasielgt, kaip elįgesi su niiszku 
pleszikais.

— Latviams paskutinėmis 
dienomis pasiseko keliose» vie
tose smarkiai sumuszti bermon 
•tiniakus. Lapkriczio 3 ir 4 d. 
latviai užpuolė vokieczius, pa
ėmė daug belaisvi! ir 
karo medžiagos.
fronte latviai taip pat turėjo 
pasisekimu.

— Suomiu vyriausybe 
sprendė atidaryti savo pasiun
tinybes sziuose miestuose: Rv- * * 
nic, Rygoj, Revely, Kaune, Pe
kine, T . 
se, Briusely, 
vyriausybe sinsteigia nauju 
spaudos bjurus Vaszingtonc ir 
Berlvne.

— Rusu kolczakiuinkai jau 
kitaip ome giedoti Suomijai, 
kurios nepriklausomybes jie 
pirma nenorėjo pripažinti. Da- 
bar-gi, kai Judenicza bolszevi
kai smarkiai supliekė, tai ir 
rus kolczakininkai kitokį pasi-. 
daro.
ta

Aa- 
308 Kast St.

kurs turi lenke sprendimą, jog prohibicije 
prieszingas 

paveikslams, o ji 
Minėta vaka- 

pakabinti Pa- 
. . .. j Į>aveikslą.

» I im Ir ui t i k n VO. T

Bublow draskė ant sienos buvusius lie
pa veikslus.

Pati iszbegus 
už-jpaszauke policija, szaukdama,

Pas ji rasta apie szim-

Xew Britain, 
muose po num. 
gyvena lietuvis, 
uz pnezia. Jis

Auirsz- karciviai vra suvaržyti o valdže t

paczia. 
lenkiškiems 
lietuviszkiems.

>98 ra pati norėjo 
So. Third St., tapo areštuotas derewskio 
už vedima isz doros kelio 12 me pakritikav 
tu mergaites Julia 
(Bubliauskaites, 
venanezios 316 Bedford 
(Tž ji reikalaujama $a,000 
stato.
to mergaieziu ir jaunu motoru ir ja 
suraszas, neteisinga detektyvo cistai pamate, jog jokio? 
bloke ir barzda.

Sakomu kad jis yru pusėti
nai - galius muzikantas, 
muzikos pagalba jam gerui 
kosi vilioti jaunas mergaitėj 
savo kambarį.

Charles
Barnetsky, kuris vadina
Charles Brown, gyvenanti

Brooklyu,
savi

lietuves), gy- tuviszkus 
i ve. prašalėjo kare.

Vyras 
ruomet pati su-

jog jos vyras užmusze 
siunuszes.

Po to

kūdiki
Atbėgo poli- 

žmog- 
l’ati sake, 

Į>arsini(‘tes

)

Pokio, llaagojc, Bukare- 
Be to, suomiu 

sinsteigia

4

Su
še
irį

žudvstes nebuvo.t'1
jog vyras ja Įiarsinieies api
pilti ino ir pažeidęs kūdiki, ku
ri turėjus rankoje. Paskui 
atėjo seržantas ir iszklausos vi

rankoje.

Apie 30 mer- sos istorijos apie kares priežas- 
ginu, kurios lankėsi in jo kam- tis ir pasekmes, pasuke M A a fl I • • « • « •bari, sakoma, stos priesz ji kartoti daugiau 
teisine (kvotimas turėjo invyk-

sakoma, sto
■ neat- 

tokiu kariu 
-- “ Darbi.ueutraleje žemoje. — “ Darbi.” 

ti vakar) ir paaiszkins. kaip jis Lietuvis iszrado nauja subma- 
sii jomis tdgesi. rina.

Minėta mergaite, Bubliaus-i Brooklyn 
kaito už kuria jis tapo, 
luotas dingo isz namu 6 d. gruoĮ kaimo, Dobravak

Bubliaus-
aresz-

Brooklyn 
ras

T . Y. - 
Lapinskas isz 

B 8

ne-
kares —

pas

nemoku

Jau dabitr jie pripažins 
visiszka Suomijos nepri- 

klausomjdie; kuri esą dar stip
resne pasidarytu, jei padėtu 
Judeniczui paimti Petrapili.

Md. - Ema

Bro-

Isz Lietuvos ninkai iszveže inkaitais du ku-

Girkalnis. (Raseinių apskr.). 
Miestelis nedidelis bet ir tas 
nuo karo nukentejo. Sudege 
mokykla su visais baldais ir bu 
vusios “V—ju V—ves” namas

Jurbarkas.

bet ir
Sudege

Szcduva. — Žmones

-ves
Spaliu 31 d. 

atėjo ežia apie puantro szimto 
vokiecziu, 
musu milicija ir pradėjo

Iszplosze muiti
nėse ir žemes ūkio ministerijo 
ingaliotinio kasas, suomi' 
liolika žmonių.

4 4

kurie nuginklavo 
szei-

mvninkauti.

mat kolczaki- 
nuo

nigu ir 6 civilius žmones.
H—tis
suvar

ginti be ga/o dažnai varineino-
mis “stuikomis“ 
ninku frontas nepertoli 
Szeduvos, fctad kariszkiains rei
kalinga daug padvadu, 
Szeduvos valsczius pristato die 
na dienon apie 120 
Tacziau žmones,

Viens

džio. ' 
tuotn. 
stotin ir rengėsi iszvažipoti in[riuom 
Stafford Springs, Conn. Ji taip 
gi turejŲ laiszka nuo Barnets- 1 • / T ^5 * « « •

T _ -J

, buk jis pri
siusiąs jai tikicfa in &in Frain 
cisio, kur tuojaus žadėjo va
žiuoti ir U. Barnetskis ir ten ap 
si vesti su jia. Ji prisipažino, 

usi nuo tėvu,

— Kaziinie- 
Brazinku 

valsz. Nau- 
badai

I

Deszimts milijonu žmonių Eu
ropoje kenezia nuo bado 

ir szalczio.
Pinsk.— Tik stebuklas gali 

ižgialbeti nuo smert 30 milijo
nu žmonių Europoje kuritf szia 
dien keneze badu ir szalti szia 
žiema, pranesza 
ganthan, buvusis ambasado
rius Turkijoj.

Apie persekiojimą žydu am
basadorius kalba: Pinske tū
las lenkiszkas aficieris surin
ko 35 žydus isz sales ir nuvede 
visus ant rinkaus kur visus 
liepe snszaudyt. Ant rytojaus 
kareiviai da rado kelis gyvus, 
kuriuos dabaige ir visu kunus 
inmete in duobia ant v žydisz- 
ku kapiniu. ' .

1'1

padvadu! 
Tacziau žmones, kad ir vargi
nami, nerugoja. Labai neken
kia ežia vokiecziu ir kolczaki- 

Ininku, kurie kaip patys žmones 
111YT n »1/nun Yu n t*’! /1 \ d , mtf/ "wrzx

kad ir vargi-
c
l"l
4'1!

Henry Mor-
ki‘-

Kita diena
I
I I 

si■
i .■i 
i

numano, eina pasamdyti už vo- 
..... žiu pinigus.

Isz Pakurszes. — 
kus bolszevikams, 
Pakurszcje buvo jau žymiai su-

V aisty bes i rista i gu 
apartas gana gerai susitvarkė, 
žmones atsigavo po buvusios 
audros ir visas gyvenimas pra
dėjo ineiti in normingas vožės. 
Naujas

Badai bolszevikai paėmė kelis 
miestus, kelis generolus ir 

5,000 in nelaisvia.
Kursk.

paemc Novo Nikolajevska 
prie sibirsko geležinkelio, pa
gal soviatu daneszima.
ginklu, umuniejos, penki gene-

atėjo dar daugiau vokieziu su kjecj5į
artilerija. pr igrobtd

— Bolszevikai badai 
Novo

Daug 
visokio turto vokiecziai iszsive 
qe in Vokietija.

Szimkaicziai, — Raseinių ap. 
Ir cziiv buvo apsilankęs vokie
cziu būrys. Bekrešdami pas 
žmones atomo daug pinigu. Isz 
Szimkaicziu 
3000 auks.

Atsitrau- 
gyvenimas

į 
I
I 1

mo
tina iszgialbet nuo pasiutėlio 
buvo priversta naudoti 
karabinu.
mergina nuo bausmes, nes pa
dare tai apgininie savo moti
nos.

Daug

ant jo polai Kolczako ir 500 nelaisviu 
Slidus paliuosavo girihlnko atome

j', t' I i i '
likos paymta.

Isz Moskvos danosza, 
bolszevikai nusiyrė ant 
f run tu. \__  ___
bas generolo Momonstovo li
kos pay nitas i u nelaisviu arti
moje Piriatino, artimojo Kije-

ini k 
visu 

Visas kariszkas szta->
kolczakininku arba 

Ikaip dabar juos pradėta vadin
ti bermontininku, pavojus vėl 
inesza in gyvenimą netikrumo, 
ardo pradėjusia 
tvarka.

Paszvintinys
apskrities).

Vokiecziu už 2 sav&icziu neb- 
liksia Lietuvoje.

Kaunas. — Sugrįžo karo mi- 
nisterio pavaduotojas ' Merkys 
pasiraszes sutarti su vokiecziu 
evakuacijos virszininku Eber- 
hardtu, kad iki 11 laįx vokie- 
eziai galutinai 
isz Lietuvos.
kiecziums paliekama geležkeli

Sziauliai — T__
Mažeikiai — Kretinga

Kaunas. —
Kaune iszsipleto vogimai. Dau
giausia vagia sziltus drabužius 
Paprastai vagys d ienos metu, 
kai visi instaigose dirba, pa-

Pastaruoju laikuPetnyczioj ji tapo aresz inicsczio aps. badai iszrado 
Ji pasisakė, jog ji ėjo i nauja submarine laiveli, su k(i- 

_.„„„i galima .plaukti po .van
deniu ir atlikti visokius darbus 
po vandeniu.
laike ant savo iszradimo paten
tu kuri pardavė savo broliui 
Juozui. 

9 

Mesute atpigo.
Chicago.

ženkivai atpigo ir buezerei par 
( 
40c laszinim 
taukus 30. 
buk kiaulių 
lėktinai
bena iii Europa kiek 
meta.
sa ketina da daugiau atpigl.

gi
kio fyręĮip JSau . Francisco 
kuriame sakoma

su jin. 
kad ji pabeg 

Barnetskiu keletą die-
Faip jai pasakius, palici- 

tuoj nuojo in jo kambarį ir 
ztavo ji.

Isz tu 3 
ja j riesz ji, teisme, l)C abeji 
paaiszke.s gana daug žingei- 
džiu dalyku. - f f

veno su 
nu. r 
ja 
arės

g v-

0 merginu, kurios sto 
be aboio,

‘ ‘ Lai#. ’ f

J urbarkas.

Lapinskas ap-

savo

Mesute czionais

• Lapkriczio 10
d. ežia atėjo vėl 50 vokiecziu
kareiviu ir pradėjo pleszti. La- vo ir daug nelaisviu. Gonero- 
biausiai įma 
karves, arklius.

las Denikįnas prisipažino, jog 
turi trauktis adgalisž Kursko 
ir Karkovo aplinkiniu.

rinktais raktais 
butus ir paima, kas j imu 

I kdlinga.

Gelakiai. -

gyvulius: avis, 
Arklius emo 

net isž Žmonių, suvažiavusiu in 
turgų. MjH.lflIj

Prūseliu so
džiaus dvi moteri nuėjo girion 
malku pasirinkti.
miszko sargas emo plūsti ir ke
tino nuszauti.

Užėjus jasluoda rūkyta kumpi dabar po
48c porkezaps 38c 
Pakeriai tvirtina

dabar randasi už- bet jiJrisztieses szautuva iszszo
o mėsos tiek

Tos praszcsi,

vienai moteriai

l ž keliu savaieziu ine-

neiszga- j ve ir sužeidė
praeita ranka.

Tokiu atsitikumii dar nebu
vo ne prie rusu valdžios.

.T *

nusistatyti

B
i
ll
L

Kijevas tikra skerdyne 
žmogiszku ypatų.
Kijevas likos po rKijevas.

mainytas per bolszovikus ant 
tikros žmogiszkos skerdynes, 

tennis bolszevikai iszsker- 
žmo-

nes
do tuksi miežius nekaltu

— teip prauesza Jay Alki- 
mnerikoniszkas

insivetžia in 
rei- 

Miesto milicija da
bar tu vagiu visur jieszko.

Sziauliuose
vokiecziu

1 I I JI— (Paszvalio 
Ligi czion buvo 

preje kolczakiniku žvalgai. Pir 
ma kart ju buvo tik 4—5 žmo
nes — vokiecziu žandarai. Ka
dangi vietos milicija 
sveežius kulkomis, tad jie 
iru kart buvo atsikvietė * 
giau savo sėbru ir užpuolė bu
riu .14—15 žmonių nuginklavo 

ark-
musu 

partizanu užpuolimo, skubiai tuviams ir užgriebtus garve- 
M si traukdami kokzaki- atsitraukė Gudejes. žius,

.• ' x

elektros stotis 
rekvizuota ir pas

kelbta Vokiecziu valstybes nuo 
Elektros stoties

dejų paliekamas Dibiczo 
puso leitenantas Krampe,

Solocziai —
O o

savybe.
K* •

Tiszsikraustysia v

Tuotarpu gi vo-
S

Pau-sutiko 
t an- 
dau-

Joniszkis — 
rago ir 
ir isz abieju geležinkeliu pusiu 
po J 3 varstu ruožai—vokiecziu 

gabenti, Rad\n-
liszkio prekių stotis sugražinta 
lietuviams, žada sugražinti lie-

vo
ko r- I

kariuomenei
(Pakui•sze je) 

.XI atsibastė kolcza- 
kas Raudonojo Kryžiaus Drau kini tiku gaujos, i

• ♦ » ‘i „v U A 4... C .

niii 
re. virszinin- Czionai

, ir užėmė mies-
guy.es> prįe p^nikiuo axmijog. 11 °1 u

.ir-; ’i 1

vietos milicija, paemc j u 
liūs, bet bijodami naujo

'ii du .
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IKAS GIRDĖT du sveczei
, z prasidėjimo 21-mo szimt- K7 IIFT-1

Pagal suimtus bolszovikisz- 
kus nisztus, tai pasirodo, jog 
bolszevikai norėjo sukelti ežio 
nais tikra pekla, panaszei kaip 
Itoaijoj. Sztai ka bolszevikai 
mane padaryti:

Sugriebt visus fabrikus po 
savo valdžia; suardyti tvoras 
idant niekas ne 
savaseziu; 
dok limentus
jieszti in padanges kaearmea ir 
iszleisti kalininkus itsz kaleji- 

iszžudyt visus sudžius, 
kitokius virszinin

kus; iszskerdyt visus tuos, ku
rie stovėtu jiems ant kelio.

Kada visus iszžudytu ir pasi
dalintu žemiszku ir kitokiu tur 
tu, kaip ilgai praejtu kada v&- 
la bolszevikai pradėtu kožnas 
griebti viens nuo kito taji tur- 
tA ir vela butu kaip buvo.

turėtu jokiu 
sudegyt visokius 

skolininku; isz-

meczio, turėsimo tik tris viesz- 
patystes — Amerika, Bosija ir 
Japonija. Apie 2,100 mete pa 
kils baisi kare kuri 
kuri isz tuju trijų vieszpatys- 
cziu valdys visu svietu.

Visos tris negales užsilaiky* 
ti ir turėti pinny bin ir valdyti 
teip didelius ploczius žemes 
Tik bus vieta del dvieju viesz- 
patyseziu. Todėl viena isz ju
ju turės prasitraukt.

ISZ LIETUVOS
nusprens Iszvažiavo ant laivo Lafayette 

in Amerika ir ketino ezion 
būti 15 Gruodžio.

K

¥

■iofafc ____

ISZ BOSUOS LIETUVOS IR1*
LENKIJOS

•—■■■■ ,1,1^

Sziauliai. 
reiszkiniai 
apylinkėje.

X

‘Daktaras Juozas J. Austrą
■ lietuvis !?i»p J* • 1 U V10 p

VT . nj BiiviihIk Ihiktnrns Knrhimcncjc. w
Nepaprasti jj gido visokias ligas to

Sziauliubse ir jo £
• . i • « t ’*Prlir

11111;
palicije ir

Lenkiszkoje parapijoj Tole
do, Ohio, kur randasi kun. Su
pliekia, 
bonija paymdami suvirszum 
S00 kvortų guzutes, daug vyno 
alaus ir kitu geru daigtu. 
Matyt szveutas Antanas, kuris 
yra patronu prieszais visokes 
Medes, pasijuokė truputi Osz 
tojo atsitikimo, 
ragautojai guzutes daugiau 
meldėsi in szventa

vagis insigavo iii kle- 
paymdami

O gal tie jei

Antanu ne 
kaip pats kun. Supliekia ?!

Galime užvidet Kanados gy
ventojams, kurie gere dabar 
Amerikoniszka guzutia ir juo
kiasi isz mus. 
turi kas guzutia
iszpilt teip brangaus “sztopo 
negalima.

Ka daryt 1 juk 
iszgiart nes > 1

atejnancziaBudai atejnanczia vasara 
szilkai ir teip vadinamas Taf
feta ir kiti szilkinei iszdirbi- 
inai pabrangs 
procento daugiau, 
vyrai moka po 10 
doleriu už szilkinius rnurszki- 
nius, o ka sakyt apie moterisz- 
kas jekutes!

szilkinei 
nuo 25 lyg 35 

Juk dabar 
ir daugiau

Parv-Tula jauna moterėlė 
žiuje atėjo ant szliubo apsire- 
džius in naujausia szlebia, ku
ri sieke tik lyg..... keliu,
nigas tai pamatęs, 
regėjimu persieme, jog jaunai 
nuotakai nedave szliubo pakol 
neapsirede in ilgesniu szlebia. 
— Nekurios moterėlės kad ga
lėtu, tai nieko nodevetu.

Kū
tei]) tuom 4 • •

Kokis tai Najorkinis milijo- 
nieris pirko ana diena 
ka dievaiti, užmokėdamas už 
jin 200 tukstaneziu doleriu. — 
Kas sake, jog kiniszki d ievai- 
ežiai vra niekam neverti?!

kinisz-

Daugiausia fabriku czeveri- 
ku randasi Masacziužes valsti-

Pagal apskaityma, tai 47 
procentas apsiavimu paejna 
isz tujų fabriku kūrinsią dirba 
daugelis Lietuviu.

je.

JU
Japonije tąme turi pinny-

«■

x '■ -S

Bosijo turės taji dalyku 
Toji viesz-

b i a.
gerai apsvarstyt.
patyste kuri susijungs su Rosi 
jo iszois ant virškinus ir galin
ga, nes Bosiję 2,100 mete bus 
ne ta pati ka sziadien yru, Uos 
tada rusu bus szimtai milijonu 
daugiau — Japonije susidrau
gaus su Rosije. Japonije ren
gėsi ant atejties ir mansto a]ue 
atejte, Amerika tik gyvena 
ant sziadien ir nesirūpina kas 

Bet 2,100 mete tu- 
Japonije

atejte,

bus ryto, 
res būti Japonije ir Rosije 
prieszais Amerika, arba Amen 
ka ir Rosije ejs prieszais 
ponija.

Atejtis yra didele slaptybe, 
liet isz tebyriaus pnęlejiino ga 
lime tikėtis, jog teip ir bus 
kaip pranaszauje Rathenau, 
nes svietiszka ’ politika szia 
dien yra teip sumaiszyta, jog 
nežinome kas ryto gali pakilti.

Ja-

darbininkai

visus tris 
Per angle-

Pennsylanijos 
sziinet neteko milijonus uždai* 
biosia ne kaip per 
praėjusius metus, 
kasiu ir plieno straikas darbi
ninkai neteko $14,820,560 al- 
gosia. Didesne puse tujų algų 
neteko anglekasiaj.

Isz to duodasi suprast, jog 
straikai darbininkams padaro 
daugiau bledeš ne kaip
Norints ir’aplaiko padidinimu 
mokeseziu, bet ta, 
per straikus jau niekad 
gryž.

gero.fs

ka neteko
nesu

Nekuriu Lietuvei yra labai 
nciszinanus, nes skaitydami 
visokius straipsnius kaltina už 
tai pati redaktori laikraszczio 
jiegu tiejei straipsnei pasirodo 
neteisingi arba neiszsipildo pu 

Nekurie 
skaitydami apie pabaiga svie
to kaltina redaktorių, kam pa
talpino taja žinia kuria žmonis 
persiėmė teip dideliu baime, o 
dabar vela kaltina redaktorių 
kad pabaiga svieto ne buvo. 
Redilktoris laikraszczio negali 
del tukstaneziu intikti, nes 
terp juju randasi visokios nuo
mones žmoni u.

Jeigu redaktoris aplaiko ko- V • k, • • . • a.

nes

gal juju nuomotiia.

intikti

tai neužgauna josios
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areopla- 
suraclo francuziszkas

Svėrė jisai 
gali perlėkti

• V • inzi-
Nepaprasta lengva 

na 
nierius Archer, 
tiktai 130 svaru,
250 kilometru ant valandos su 
dviems yputpms. Motoras tojo 
areoplano turi 80 arkliu pajie- 
gu.

t

Vokietijoj randasi 58 tuks- 
taneziai baltųjų nevalninkiu 
kurios parduoda savo kunus 
už piningus. Visokios užkria- 
eziamos lytiszkos ligos baisei 
prasiplatino terp vyru ir mote
rių ir valdžia nežino kokiu bil
du užbėgti tuja bjaurybia.

3,000 mažesniu laik- 
raszcziu bus priversti uždaryti 
savo spaustuves isz priežas- 

o jeigu

Arti

snaustuvest.
popieros,

kongresas ne suras ant tojo gy
ties stokos

duoles, tai daug daugiau laik
riuszczin 
nct> 
luikni

stirn&z

turės

H 11 f

paliauti iszejti- 
Valdžc dabar uždraus

'.ežiam
1 kaip

flDlnti

iszleidi neti 
4 puslapius 

arsinimus.
n

nc
ir
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Naujas Lietuviszkas Grab oriui 
*4

i

BANK 
MAHANOY 
k CITY J

! UNION 
(NATIONAL

Priima ligonius lig 10 valanda rytc.įj 
12 lig 2 poplot. G lig 9 vakare lį! 

Telefonas-Dell 359 R. to
Jie vieti- S113 E. Coal St. Shenandoah to

Kolczakinjnku to
gaujomis apsemti .Radvilisiskio jjj 
tt-Joniezkib ruožu. < 
mus gyventojus tiesiog elgeto
mis padaro. « '

I A plinkiniuosoa miesteliuose 
kolezakininkai' .nuginklavo mi
licija. iszplcsze turtu, vals- 

Įczinus valdybas iszvaike ir not 
ju kai kuriuos narius aresztavo 
Taip pat Joniszkio muitine isz- 
plesze ir sargyba nuginklavo.

Žmonių ūpas nupuolė.
kas apmirė Miestuose krautu- 

užda pinotos, 
nebėra.

kolezakininkai atima ark
lius ir vežamus produktus. Kai 
nos baisiai pakilo ir ne 
galiam a gauti. Daugiausia 
nuo to kenezia beduomeno.

Sziauliu miesto elektros sto
ti pasiėmė sau kolezakininkai, 
Miesto namus griauna ir kurcr 
na.

“Bermotinius”
kn varu, nors patys kolezakin
inkai ju neima, o žmones, tu pi- 
ligu neimanezius, baudžia pir
mi karta 10,000 rubliu caro ar-

iszplosze turtu

Vis-

1 I I*"-" !«■>..-». ............  ! « .» ..... II

Neužiiilrszkllo kud dnliur 
i 
«» A'l.'tO ant iniMPH wtu.
prcnuinernta ym $:i.(N) ant viso melo

: Kuzis Rėklaitis
516 W. SPRŪCE^T.

1 MAHANOY CITY, PA. ll
A _

vese 
nieko
nes

gauti.

ir atvirose
Mugiu nėra

viskas

GcrklKs KkiimlcJIiniiH, diegliai kruti* 
aėje, InlliienzoH, pasirodymo ženklai.

I Ištrink gerklę ir krutinę su

PftlN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę inatorijn. 
NenpNtlehk taip, kuu tavu paguutaa fikl- 
Hh iisivyatytii i pleuriaę, nneutuoniję, 
intluonzę Ir i kitokius pavojingas ligas.

Nusipirk Aiundionę auii parankluuni 
<»Jo aptiekoje I’alu-Expollcrio. f’c. ir 
(Juc. buteliu.

Tikrieji turi miu»u vaizbažeukli

4, IKARĄ įį
Nepriimk kitokiu 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER G CO.

326*330 Broadwuy . . New York
................................... ...................................... .. ■ ,, ,

■■ JV1 L«V4Jt* Y4illVU\ 1UUVIH

Neapskloisk tnip, kuu tavo pagautas Sal-

Nusipirk filuii'lioną

<>uc. butnUfl.

puruaiuyuni arba

i

I

I
i7

pinigus bru-

Gimęs Mediniuose, 
Panevėžiopa rap.. 

Sausio .3 diena 1872 m.

Jonas Viloiszis.
Pasvalio 

apskrities.
Iki 8

metu amžiaus gyveno sodžiuje 
paskui buvo iszvežtas iii Sziau 
liūs, kur 1892 m. pabaigė gim- 

Universitetan nuke
liavo Pctra])ilin.
nazija.

Isz pradžios 
mokinosi per 3 metus niatcmn- 

paskui perėjo 
in teisiu fakultetu, kuri pabai
gė 1898 m. Pabaigęs, metus 
isztarnavo kariuomenėj Vilnių 

paskui viena pusmeti mo
kinosi Berlino universite. Tais 
metais (191)0) aplanke Prancū
zija, Belgije, Auglij.i.

pradėjo advokatauti 
1902 m. vedė lietuvaite

Ihibar

tikos skyriuje,

irę 1898 m.

X, o

o

žcs 
niuje.
(ina Karakauskaite. 
nugina 5 \nikus. 
užėmus

Sugrv.-
Vil-

Vok'cezuuns
Lietuva, lik » V’ih'iuje, 

1916 m. vokiecziu valdž'os bu- 
suaresztuotas už platinimu 

vukice^iu 
k.liejime 

Cii iszva-

v o 
atsiszaukimu priesz 
valdžia, 

men.4!
prasėdėjo 

ir buvo pas
rvtas in Vokietija, in belaisviu
liogei’ius.
Lietuvon, buvo iszrinkt.is 
r 
binete buvo Vid. Reik,
toriu, o 4 men. Kabineto Finan 
su Ministeriu.

Farvlion.

šugryzo
V.

Antrame \1 iii. Ka- 
M mis-

1917 m.

kia žinia, 
isz savo galvos, tik aplaiko isz 
kitu szaltiniu kaip: nuo spau
dos bjuro arba tiesiog isz Was-

Juk žinia apie pa- 
redaktorei patys 

neiszinislino tiktai apie tai pra .1 
astronomas ' 
ir visi laik-

hingtono.
baiga svieto

nesze garsingas
profesorius Porta, 
raszcziai ant svieto taja žinia 
apgarsino.
Dievui, jog pabaiga svieto ne- į

Galite Dekavot

atsitiko ir laikraszezei — kaip
sakote < 4 pamelavo 
dien nesirastumete ant 
pasaulės kritikavot 
rius už taja žinia.
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nes szia-!L 
szios 

redakto- i

KANTICZKOS ISZSIBAIGE.
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Kanticzku neturime, bet už j 
keliu dienu tikimės gaut, ir vi- J 
siems kurie nuo mus 
gaus kaip tik aplankysime.

užsisakė

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P»

Dr. KOLER yra viena 
X. & tlnla tarpe Lietuviu d* 

ktaras Pittsburg©. Mo 
klnosl Varszavoje, eta 

A dljavo beglje 2< ia. to 
w Ji vairi mm ligas vyru Ir r-

dugnlai pažlnsta. Gyti
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Capitol Stock $I25/)OOX>O 
Surplus & Frontą $400,000,00,

Mokame an r ra procentą* ailt 
nudėtu piningu. . Procentą, pri- 
dedam prie juau piningu, 1-mA 
diena Sauaio ir Liepos mene- 
auose, nepalaant ar atneazat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim Kad ir jus turft* 
tumei reikalą mi musu Banka 
nepaisant ar mažas nr didelis

Bankas adaraa nuo 9 vai.' 
ryto lig 3 vnl. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

eH BALL, rrczldcntaa
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGŲSON, Kasieriua.
R. T. EDWARDS. VlcefKa8.

yry m

(

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVISi

L. 'J 418 W. Market St. Pottsville 
C

Sveikata Brandesne už Piningus—| j
Kada privalote krelotis nas Rneclallsta? Tada kada iau buvote gydomi M'f

Su visoms ligoms priimu, nuo

ha ostu, arba 6 men. kalėjimo 
o antra karta atiįduodama ka
ro lauko teismui.

Prekes ir žalioji 
isz Sziauliu
Krautuvėse insakyta laikyti at 
lavos nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Kž jirekiu slėpimą baudqia.

Vokiecziai tebetraukia savo 
egu vis daugiau. Dibiezo kor

pusas iszsikelia 
bet regis i u 
kauti.

Gaures par. (Rus. pa v.) pus 
akinimai auoza Montvila jue- 
perecijos sočioje atėjo 2<5 rugs. 
..psigniKiave voKiecziai ir pru- 
oz.e niieisti m tnooa.

medžiaga 
i sz vežt i užginta.

isz Sziauliu;
Liepbju latviu

Kau in- 
auuo apszviete visur su 
.empuiems ir pnmejo jieszKoti 
iszmcte vaikus isz lovos. JSzoi- 
lOiinnkas gulerainas kiety isz- 
girdo bildesi, szoko isz klėties, 
net vokiecziai szove inaukszta, 
inreme .szeimininkui krūtinėn 
durtuvą. Szeimininke supra
tus, kad pleszikai užpuolė, szo
ko ir užsisklendė duris, bet vo- 
Kiecziai eme jas laužyti ir pa
galinus iszlauže, insiverže vi
dun szviesdami

savo

'aliaus iszlauže, insiverže 
lemputėmis.

iVloteriszke eme szaukti, jie ja 
ir inmete in miega 

visur 
At-

pnmusze
(aruodu), patys gi eme 
versti, užraktus laužyti, 
radę vaszkines žvakes sulaužė 
kitas uqsidege, drabužius, au

5

deklu rietimus isztase, iszdras- 
ke jieszkodami pinigu,
liaus rado 2Q00 rub. ir szliubi- 
liaus rado 2000 rub. ir szliubi- 
nus žedus, susirinkę geriausius 
drabužius pasiėmė ir iszsine- 
szino, padaro nuostoliu 
5000 nlb.

pnga-

ant

Kada privalote kreiptis pas spcclaliata? 
per kitus daktarus ir nebuvote iszgydyti — arba jeigu sergate 
buvote pas joki dakiara, nelaukite bet atsilankykite In tnnno ofisą ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paiseti apie saiu sveikata.
Daktarus J). Wasserman per daug metu ingyje stebėtina pasisekimu 

gydime Ilgas vyru, moterų ir valku. Jisai peržiuręs jus dykai ir duos 
gera rodą. Atsiszaukltc In jo ofisą o duos jumis patarimu kas-link juso 
ligos. Tukstancziai kurie buvo neiszgydoml, gryžlo prie sveikatos per 
naudojlnm mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai 
''Vibratos” ir ''Wall Plate" High Frequency” Static Machine” ir X-Ray. 
Asz taipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaisius del gydimu. Asz aplai- 
kiau geriausiu pasekme kronlszkiioso Ir kraujo Ilguose. Skaitykite: Szita 
gazlctu jumis vertos turi $2, jeigu 
Rusite mano specialIszka gldyma. 
egzumlnavoju dykai, 
pacljentu.

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Sprue? 17G6.

Tada kada jau buvote gydomi 
Ir da ne

i
vnlnndoR iki 1(1 valanda Irk ryto, 
1 iki 3 vai popiet, fi Iki 8 vakare.

atneszite t>u savim in mano ofisu ir 
Nepamlrszkite ka duodu rodą dykai ir 

AtsUankusieji perslkauuos per daugybe dėkingu

1335 ARCH STREET, j 
PHILADELPHIA, PA. B

VnlnndoN: JO lig 12, 2 lig 6, 6 lig b. B
N (‘(Įeik) m i h Ir Szvenczinos 10 lig 2:(M) k|
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MAGDE. kaip man nieiti gal- 
l ibandiuut tijiokiiM uuuyoj i m ia, 

- fr vilktu fu* 
nitka nepauelbėįa nuo tu b jaunu piru* 
1—Man g^da daromi f,f 

ifN i, tai kam tau k^it be* 
reikalingai! žitir^k, kokie mano plau
kai vra$'j9t irr/iiFLY ir čyeti. O tai 
* *■"* * ■ ~ ‘ —------ m

Kąs tai yrą RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Net! Ar kve
piantį vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintoji?. 
\ . ‘ -- - - ! 
švelnius plaukus? Kas gal bu*

v« y 
t r i n k i m tu, m u i Ui n m fU
1
Aanu...

J/.lieE.

todėl, kml ai vartoju Hllh'k'Lk'S!

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
• * • • * • It* * • W 4 « • ••>•» ■ abut gražesnio už ilgus, blizgančius, i 
smagesnio už. čyst.'į nenicžinėių galvos odų? 

J« U I* JR es 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar-

Nusipjrktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
/*-,**. * . Paaiškinimai

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
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Telefonai, Dell - Kensington 6316 
Keystone, - East 0720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

1^

f

piningus iu visas dalis 
szlpkortes ant

ja 1 iszkai 
nientus.

Slunczii 
svieto, parduodu 
geriausiu linijų, padirbu ir Notari- 

užtvirtinu v i so k bu s doku- 
Esmiu užtvirtintas per

Pcnnsylv am jos Valstija ir po atsa- 
kanczla kaucija ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykite ant szlo 
adreso:

J. (f. IlOGDEN, Danker & Agent ’ 
('or. IV. Long & Main Sis;

DuDOlS, l’n.

II I
t Lietuviszkas Graborius

I

<4

A. J. SAKALAUSKAS'
' d

i
I

F, AD. RICHTER ė? CO., 326-330 Broadw&y, New York INesziojasi ilgiau
IGerai jaucziasi ant koju

pus-

ir padaryti teip

nes nereikes teip tankiai pirkti batu ir nekasztuos tankas pa-
taisymai.

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 

| čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
I . , ............................... ..... - ...j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

Įaut baltus, raudonus ar juodus.
Ball-Band” avalu isztisi padai *yra padaryti specialiai

Kad perkate guminius avalus, būtinai temykite ar yra ant

Szie avalai yru padaryti trijose augsztnmo: batai, pus- 
bacziai (Himiner) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima 
gaut baltus, raudonus ar juodus.

maineriams avėti. Jie apsaugoja perotkus 
tamprus ir drūti, kad asztrios akmenų ar anglių kriaukszles 
uogai ju nei perpjaut nei perpleszt. K ‘ / ■

avalus jus suczedjnsite piningus,

j u iszspausta fabriko žyme
Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini 

avalas laikys

Avėdami 4 * Ball-Band”

B A LL

Raudonas Kamuolys” Red-Ball. 
ir užtikrina kad 

jums kuoilgiausiai ir bus kuospiagiausis kojoms

J
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ATSAKYMAI.
H. S. Burnside, Conn.4— 

sai meteoras galėjo atskilt nuo 
kitos kokios planietos kokiu

Astro-

Ta-

i raudasi milijonai ore.
nomai ant tokiu nupuolusiu me 
teoru mažai temina, 
szmotai uolos kuri gal atsiliuo-

I savo nuo plani’etos ir tankei 
I ant musu pasaulės nupuola.
I **********l*^,**^****-—*^*"B**—"*,e"*l*l*-B*"" ' ",l,r '

Tik keletą savoieziu lig Kalėdų

nes tai

ĮaĮĮMI
Maioras Povilas Žadeikis.

karoBuvęs karo ministeria pirn 
Szleževieziaus kabinot).
dHhias karininku Rosi jos aimi- 
joj 1 ’atliko keletą kompanijų 
priesz vokieezius.
jaut Lietuvos kariuomene jiwri 
tapo vienu isz uoliausiu L’etu- 

orgti*i’’zatoriu- 
Budamas karo in'nislortu

vos karei v i jos 
ini.

ru

Org.-mizuo

"'moterų, toCel Jan nuo 

užsinuodinima kraujo *' sėkmingai votie karo «reik<ilus.
Ir silpnybe* vyru, spuogus, nležojlmu-
ligas tinimo, invalrlaa Ilgas paeina d

Atsl

Dr. Koler kalba Lenklsxkj

ežias nuo noezystumo kraujo. 
szauJdto ypgtlAzkal. per Ulflzkns 
aogydaU* 
ir RustszkaL
OflnoN valandos: nuo 0 ryta H| A 
rakaro, NedeHotnlfi iki 2--v. po»le»

Susitverus Galvanaask 
lietui tapo iszrinktas 
Amerikon organizuoti ir 
pinties kareiviu reikiliui.L

Tylus, bet veiklus .ir 
orgauizatyvlo proto? \

kai n- 
g

i
V:)?,'m !l 

ru-

o*abuus

Aplaikeine daugybe visokiu 
materijolu del iszsiuvinejimo, 
skepetaicziu, krepsziujr kito
kiu puiku daigtu., Gausite Vil
nių visokiu gntunlju ir koloriu. 
J. Refowich, X29 AV, Centro St.

UŽ DYKA.
Sieninis kalendorius, dtillei 

iszmalevotas, del 1920 meto. 
Visai dykai kas-prisius $1.50 
del maszineles del drukavoji- 

pi'isiuntimo 
prisiuskite

nui gi’omutu, su
Tuoj aus 

te diibar paczto ar bankos -Mo 
Su kokiu hor

ai.60.

neyordori.
kalu reike indet

J. Yerusewiozius,
Box 68 Lawrence, Mass.

s roi- 
marke už 2cv 9/1

i IMPERFECT IN ORIGINAL
I

8AUI.fi


i

2

I

■ ”SAULE i

»1, BM—ra.*r " «i m** * * — iHWmiKWwwiiiWiw « ■

PADAVIMAI APIE SZV. 
PANA MARIJA.

V. \
Bėgimas in Egiptą. Gailingas 

papartis. Baugi drebule
ir drąsus rieszutVnedis. 

Gegute.
i Karalius Erodas, 
apie Jezu užgimusi, nori Ji už
muszti, tad iszsiunczia tam tik 
yus žmogžudžius, budelius ar
ba kotus, kurie ėjo per visa ka 
ralyste ir žudo visus naujai gi
musius kudykius. 
gimine, tai pajutus, 
nuo karaliaus Erodo ir slapsty 
damosi bėga in Egiptą. Keliau
ja per tankius, tamsius misz- 
kus, jieszkodama kelio ir pasi
slėpimo. Verksmas žudomųjų 
kudykiu ir dejavimas bei azau- 
kimas motinu, matanepu savo 
kudykius žudant, skrenda pas
kui "beganezia 
mynele, tarytum, 
skundžia budelius ir meldžia 

pageltos.
Panos Marijos, 

drebit isz bai- 
veidas iszblyszkes, kaip 

Bėgdama Pa- 
glandžia sau prie 

savo vaikuti ir don- 
rubais, kad ne juoda 

naktis negalėtu pažvelgti in 
akis Jėzui.

Iszalkes vaikelis verkia — 
nori valgy ti; per tanku miszka 
plaukia liūdnas jo verksmas.

Seni, suaugę medžiai, 
turn szi 
gai lenkiasi prie 
tarytum nori pasakyti: 
lėk, neverk, vaikeli, neverk.” 
Ant žaliu medžiu lapeliu, kaip 
aszaros blizga rasa, tarytum, 
tie medžiai verkia.

Papartis kimba Panai Mari
jai prie kojų ir nedrąsiai atsi
liepia:

— Leisk man papenėti tavo 
vaikeli!

■ Kuo tu penėsi, ka tu tu- 
— klauso Marija. • i 

Turiu szaknis, kuriomis 
' asz pats mintu.*

sugraudino Pana

Ta

1

iszgirdeš

Szventoji 
slepiasi

szventa szei- 
tie balsai

ti lietaus drebėjo nuo sząl- 
czio.

greitos 
szveneziausios 
Dievo Motinos, 
mos,
jaunas menuo, 
na Marija 
krutinės 
gi a savo

; •n T

Szirdis

tar- 
gailestin- 

kudykelio, 
“Ty- 

vaikeli, neverk.

suaugę medžiai 
nabždedami,

tarvtum
w

Papartis 
Marija, kuri priėmė jo dovana 
ir pavalgydino iszalkusi kudy- 
ki.

Jėzus pasidrūtinęs 
no ta gera aug 
paparezio 
Tai dabar paklydęs ir po giria 
beklaidžiodamas žmogus, 
tomis s 
numirti, pasistiprinti 
ras kelia ir iszeis 
girnos.

Praszvito ir iszauszo. Szven
toji szemynele 
bego, skubino, 
nors

palaimi- 
ala: nuo to laiko 

szaknis ne karezios.

gali 
zaknimis, kad badu ne- 

, kol at- 
isz tamsios

O

iri i - --i j m----------- ------------------------ ■ --------------- ■' ■ —

das su savo budeliais prago- 
žino pro $zali nieko neužtomi- 
jos; kas galėjo tikėtis, kad ga
lėtu rioszutyno krūme glūdoti 
szvenezinusia Pana Marija su 
savo dioviszku kudykeliu, kuri 
už savo labiau brangino.
netoli stovinUzioji drebule taip 
buvo baisiai persigandus, kad 
jokiu budu but nežinojus ka at 
sakyti, jeigu Erodai butų 
klausos: ar nematei motorus su 
mažu vaiku prie krutinės....

Rioszutmedyjo tupėjo gogu- 
te-iszdavoja; ji, pamaezius 
Erodą su budeliais, norėjo pa
sigirti, kad Erodas karalius at 
kreiptu in jia atyda ir. bežiurę 

notvezia užtiktu Mari- 
užkukavo savo 

Kuku! kiiKu!

pa-

• • 
Jb

damas,
ja su Jėzum, 
garsiu balsu: 
kuku!....

Bet Erodas su
liais in jia ne nepažiurejes nu- 

jieszkodamas vai-

savo bude-

bego tolyn, 
keliu.

Už tokia bloga szirdi, dabar 
tas pauksztis, gegute, nebetu
ri savo lizdo kur porėti Savo 
vaikus, tam tykslui vagia sve
tima, kieles lizdą, kuri ir gegu
tes vaikus turi iszpereti. Dre
bule už baime dreba ir drobes 
per amžius, nors butu didžiau- 
se tyla ore ir puikiausia giedra 
padangoje.

Negana to; paskui 
dar subjauriojo Judas (Judo- 
szius — didžiausia piktadaris 
ir bjauriausias iszdavejas, nes 
iszdavc ir pardavė savo moky
toja, — už tai pasikorė ant dre 
bules szakos.

Rieszutmedis tapo palaimin
tas. Nuo to laiko perkūnas nio 
kad in ji netrenkia, tai žmogus 
keliauninkas laike audros drą
sini gali po juo pasislėpti. Mat 
Jėzus isz pat pradžios savo gy
venimo, geriems geru, o pik
tiems blogu užmokinejo.

. Dre- 
drebes

drebule

VI.
Marijos piktdagis.Tyruose.

Nakvyne pas žmogžudį. Isz- 
gijimos žmogžudžio vaiko.
Teisingasis latras. Kve

piančios žoles ir 
balzaminai.

miszko gyvenoTamsiame 
žmogžudis, kuris užpuldinėda
vo žmones, apipleszdavo ir už- 
innszinedavo juos, 

vieta,

Nprojo paklausti, kas 
jie per vieni, isz kur ežia atsi
rado ir kur eina- Bot ję lupos 
sustyro, pasidarė jam ant szir- 
des bloga, tai tik murmėjo sau 
po nose kai laukinis žvėrelis, 
hoiszdtį’sdamas no vienu žings 
niu prisiartinti.

Suėmė visas 
žmogžudis, ir 
prie pakeleiviu, bot pagriebė ji 
kasžin kokia audra ir inmuszo 
in žemo lygi keliu. '

Suprato tada jis, kad jis ne
vertas žmogžudis negali ne ar
tyn prieiti, no, palytėti moteros 
no kudykio, ne senio Juozapo. 
Menesiai ties ju galva sakyto 
sake, kad czia kitokį žmones, 
kuriu galvas negali palytėti ne 
žmogžudžio szlcga.

Paprastas žmogžudžio pik
tumas pražuvo; jis ruszcziat, 
paniūromis žiurėjo *in juos, ta
rytum, gėdydamasis » savo- 
žmogžudisžkos silpnybes.... Ga 
liaus jo žiaurioje krutinėjo už- 
liepsnojo meile žmonių ir jis 
nužemintu balsu paklausė:

— *Kaip jus galite nakvoti 
miszke ant szlapios žemes, dar 
gi tokiame dregname ore? 
Sztai prie kelio, už szitu rioszu 
lynu yra mano namelis. Eikite 
ir pernakvokite!

Pana 
kalbos.

savo 
norėjo

jiogas 
žengti

* • 
Jis 1. M

gėdydamasis

Marija

pasi- 
Papraszius

paklausė jo 
Visi tris nuėjo in 

žmogžudžio grinezia. Iszsigan- 
dusi žmogžudžio žmona 
sveikino su jab).
nakvynes, neatsake, priėmė.

Apėmė žmogžudžio žmona 
didis gailestis, kada pamate 
prie Panos Marijos krutinės 
drebanti nuo szalczio kudyke- 
li, nes ji ir buvo motina ir tu-

Suprato, kad 
žmogžudis tyczia

tuos pakelevingus žmones už- 
sikviete pas save in nakvyne, 
kad naskui visus tris užmuszti 
tai susigraudinusi prakalbėjo:

rojo k ūdyk i. 
jos vyras

i— ft.

begalo iupm a^ąid^iaUge. Tuo 
laiku parojo isz girrips if žmog 
žudis, tad phmatos stebuklą 
persigando ir jo šhnžino atsi-
budo, no pats nobežiŲojo ka 
bedaryti. Norėjo auksu ir si
dabru Užmokėti už iszgydima 
Hunaus, bet pakeleiviai tu 
rybiu nepriėmę; tada žmogžu
dis pamate, kad visos szio pa
saulio gerybes yra niekais, tik 
reikia Dievui užsimokėti ki
taip: subjaurinta duszia apva* 
lyti nuo nuodomib, ir paaukoti 
savo duszia kudykiui, 
šiam gydyti žmonija nuo baisu 
dusziu ir kunu Žaizdų.

Taip nutaręs padaryti 
dėjo metavoti.

Jėzus 
ranku sėdėdamas 
praszneko in žmogžudžio 
nu:

atcjii-

J pra-

ant Panos Mayijos 
netikėtai 

su-

nors, abudu

Zmogžu-

— Kaip mudu kartu mau
de vos, tai, kada 
kartu ir mirsi va!

Taip ir atsitiko.
džio sūnūs nebeseke prisikclu-
so isz nuodėmių ir panitaisiu- 

!sio tėvo. Paaugės draiigavo su 
isztvirkeliais, nebeklauso tėvu 
geru pamokinimu ir persergė
jimu ir paliko žmogžudžių bei 
latru. , .

Gal i aus valdžia pagavo ji ir 
už žmogžudybes kartu su Kris 
turn nukryžiavojo ant kalno 
Golgotos arba Kalvarijos.

Prikaltas latras po deszinei 
Kristaus ant kryžiaus, žiureda 
mas in Jezu prabilo:

— Tas žmogus nekaltas!
Latras isz kaires atsiliępe:
— Kad nebūt kaltas, nebūt 

ne prikaltas!
Jėzus atsisuko in deszino ir 

pažines žmogžudžio sunu 
loniu balsu prakalbėjo:

— ‘Isztikro, dar 
su manim busi rojuje!

Apię ta maudykla paliko 
dar toks padavimas. Ant ryto
jaus, žmogžudžio žmona iszpy-

♦

iria-

sziandien

Skubiiikites, mano mieli,!le tu vandeni, kur Jėzus ir jos ' . * ' * . A 4 h.

isz czionais, 
nakvokite ežia!....
žmogžudžio žmona,

sunus tapo iszmaudyti, in dar 
žiuka. Paskui tame darželyje 

mano vy- augusios.............

kol dar laikas, ne-
Asz esu

labai kvepianczios
ras sugryžes isz miszko tikrai1 kyictkos, isz kuriu moteris pa-

I

/

* *

f

TARADĄIKA

Visi žino jog povas, 
Tąi pauksztelis he 'kas,
Gružus, puikj*Uodega, 

Nes kaip iszsižidjii tai ganu.
Kiek mes ežia Amerikc po- 

\ ’ vu turime,
Kožnoje ’ apigardoje matyt 

galime,
O ir su hruslotais, 

Baltais.
O neiszmintinga puikybe, 

G kvaili tnandrybe, 
Kaklus isztempia, 
Kaip nebylei tyli, 

Szneket negali
IsziU iri tingai, 

Mokslingai. 1
Teip, povu czion nestotas,

Bile beibokas, 
Vyro nestokoję, 
Povu pastoje.

Jau goriau vėl u k žvirbliu būti, 
rŽvirbliszkai czirpeti, 

Savo plunksnas dėvėti,
Ant povu nežiūrėti, 
žinau apie Paryžių,

Ir tpn nepadaro isz avižų rižiu 
Teip ir povas bus be garbes, 
Ba puikaus balso neturės.
Paliksiu aht kito karto, 

O ne turiu žodžiu ant žerto. 
Asz mlslnu kad ir asz povu 

busiu, 
Kaip savo lupa nuskusiu, 

Tada poliaicziu apsiszauksiu
Nosi riesti augsztyn galėsiu, 

O ir platu kalnieriu turėsiu^ 
Kaip povas iszrodysiu.

I

I
I

LIETUVIU mTlITARE MISIJE PR1ESZ 
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KARDINOLAS GIBBONS
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Petnyczioj, Gruodžio 2, 191U, smiejus in 
pagal iszririkszta isz anksto pa-Į no flidumo kad būti pilnai ne- 

Kardinolas < 
atstoviu

Misijos luina tarp lietuviu ir lenku. Lie 
( 

vavo Pulkinikas Oliver S. I 
Pulkininkas 

man S. Bruce ir p. B. E.
tauskas

gei davimu, 
bons priėmė ęrmalei 
Lietuviu 
Amerikoje.

Militares
Priėmime

k ru va yra pakakti-

Gib- Į prigulniingn.
lemi jo didi cliarakteriszka skir

Pasakė kad pa-

tuvei esą ramus, 
tidus o Lenkai lengvo

mastanti, isz- 
budo,

lai v •r 
’er- j < . I , . ,

1 ler-1 karsztgalvei ir pataikūnai. AI
NI as-

Abudu pulkininkai <b» ir in visiszka 
buvo apsirėdė 
rūbuose.

Tikslas audiencijos buvo in 
l’ormatyvis ir iszreiszkiinui pa-j n<“Pi,nv*daujiimu. 
dėkos už suteiktaunorale ir rne- 
džiogine parama Lietuvai.

Nors priėmimas buvo ofici- 
jalis, vienok Jo Eminencija sa
vo charakteristiszku prielan
kumu vengi' visas formaiiszkas 

ir 4uomi pridavė 
ir

Audien- 
valan-

ry, Lieut.

Lietuviszkuoseį kaliu, I 
: ma>

i

įžvelgiant iii toki skirtumą bu 
skirtingumą 

>s ir paproeziu, sujungi- 
sziu tautu in vienu valsti

ja i>zro<lo visai neprotingai ir

iI
# <

Kur ten apie Dėt rojuje, 
Apigardoje vienoje,

Sportelei bambiliu pasam- 
d i nėjo, 

Ir su bobclkom važinėjo.
Bot mažai buvo tokiu moterių 

Nevažiavo, kad ir vadino, 
Ba tokio sportai vertes ne turi 

Davadni vyrai kreivai ant j u 
ju žiuri.

O vienas sportelis in miestą 
nuėjo, 

paliemonu bartis 
pradėjo.

Oj sutaisė vaikina,
Sudavė gerai per klina, 
Kozoje per nakti sėdėjo, 

Ir da bausmia užmokėti turėjo.

rn

i

Toliau Jo Wminencija 
reiszke Militnres Misijos afsto-

Asz labai džiaugiuosi
■An^Tikie

UZ-

vam: “
i i>z snsibendriiiimo 
ežiu su lietuveis kovoje už Lie-

| luvos Neprigulrnybe. Ant
Jus (kal

bant in alicierius) gelbesiį or
gan i žavime Lietu vo?
ineiK's.

idirbusos kvepianczia mosti, su 
kuria, dedant in graba, Jėzaus 
kuna isztepusios.

(Tolinus Bus.)

jus užinusz!....
Dievo Motina 

atsake:
— Nusiramink, žmonele, ne 

sirupink be reikalo. Mes nepra 
žūsime! Dievas yra su mu
mis.

Pana Marija, 
pasiprasze geldele, 
vandens ir pradėjo maudyti 
Jezu. Žmogžudžio žmona, pa 
maeziusi labai gražu Jėzaus 
kūneli, atsiminė savo vaika, ir 
priėjusi prie lopszio, liūdnai in 

Marija, tai maty
dama, liepe ir jai savo 
teli iszmaudyti.

— Negaliu, mano sūnūs vi
sas pikszasziais aptekės.... Ne
gerai toki skauduliuota kurtu

žmogžu-

Pana Marija kuria, dedant in graba, Jėzaus 9

y kiek asz

II

Neprigulmybe.
upratau

>1

ceremonijas
daug drąsos
s va fs t y m u i d a 1 y k u.
ei ja tęsęsi suvirsz puse
(los.

■

perstatymui Kariuo- 
yra ga-

Pro ta vieta, kur gyveno 
žmogžudis, szventoji szeimy
nele bego in Egiptą.

Per tamsu miszka ėjo du ke
liai : vienas po deszinei ringa
vusi per krūmynus, pro pa- 
czias žmogžudžio triobas; an
tras kelias ėjo per tamsumy
nus ir plynias: lengva buvo pa- jį žiurėjo
klysti.

Szvcntas Juozapas ir Marija 
su Jėzumi atsidavė ant valios 
Dievo, pasimeldė, pasidrąsino, 
ir nuėjo tolyn. ,

Miszko jau temo, isz žemes 
Perszales 

kudykis gailestingai verke. 
, Pana' Marija atsisėdo 

medžiu prįe piktadagio pažin- 
dyt kudyki Jezu. Taip bežin- 
dant, kelintas lasžu Dievo Mo
tinos pieno nutriszko ant lapu 
bei žiedu piktdagio ir paliko 
jis iszmargintas baltais ple- 

Nuo to . laiko margas 
piktdagis, vadinasi — 
dagis szveneziausios Paneles 
Marijos.

Temo kaskart labiau ir la
biau, 
szeimvnelei nakvoti miszke.

*

Žmogžudis, kaip koks lauki
nis žvėris, tykojo ant kelio pa- 
kelevinguju. Iszgirdes tanku 
niyniuose balsus žmonių, kaip 
pikteziausias žvėris, nuszliau- 
že patylomis in kita puse savo 
trobų. Ateinanczius pakelei
vius rengėsi užmuszti, o ju tur 
tus bei rubus paimti sau.

Staiga pęjuto, kad kraujais 
priipjrkbai šzle#a, su kuria 
žmones užrtiuszin^davo, paliko 
taip sunki, kad vos novos galė
jo pavilkti. v (
- Apsidairo aplinkui pažiurėjo 
žmogžudis prieszais ir jo aky
se kasžin kas nuszvito; tada ge 
riau pradėjo stebeilyti ir pama 
te tris menesius, o po jais se- 

szventaja pakeleiviu 
Tankumyne sil- v

glėbio isztraukti Pana Marija I sėjo Pana Marija bu kudykiu

skubino 
iszbeg

szvencziausiai
kylo szalta migla.

po

Pana

keliavo toliau: 
kad tik kaip 

tu isz Erodo bude
liu, žudaneziu ka tik užgimu
sius kudykelius ir jieszkancziu 
užmuszti Jezu.

Sunku buvo
Panai Marjai be pasilsio, nors 
ir lengva neszti Jezu, bet per- 
siskyrti su juom ne valandėlė 
nebenorejo, kol neateis in nepa 
vojinga vieta, kur Esodo bude
liai negalėtu pasiekti.

Pailsusi ir suszilusi
Jėzum mėgino po 

pasislėpus pasilsėti, 
bet nemielaszrdingas medis ju 
neprieme.

— Bijau! — szauke drebė
dama isz baimes drebule, — 

, už pri- 
laudima pabėgėliu, perpykęs 

nenukirstu; bijau baisiaus 
kerszto Erodo!.... Eikite isz
ežia kur kitur 
kite sau!....

Isz bairties ir iszgasczio dar 
labiau sudrėbėjo drebules sza
kos, o lapai pasisziausze, kaip 
persigandusio žmogaus plau
kai ant galvos. \

Marija pakilusi, su Jėzum

M ari ja su 
drebule

mais.
pikt-

eidama gulti, 
pasiszilde

SULAUKĖM.
TTl

k

mažu-

Sulaukėm auszreles.
Sztai teka skaiscziai
Auksines saulutes
Nauji spinduliai.

Sulaukėm tos garbes, 
Kur laukėm seniai.
Atbudo galiunąi — 
Tėvynės ainiai.

Na ir su

* *

kad karalius Erodas
cr n

* <

bijau

• •• Bijau!.... Ei-

baisu buvo szventajai

ant ranki, nubėgo 'ir pasislėpė 
po rieszutmedžiu (lazdynu.)

— ‘ Ar tu nebijai Erpdo? — 
paklausė Dievo Motina ir kaip 
iszgazdintas pauksztelis kryto 
po iszsipletusio rieszutmedžio 

kuris nieko neatsakes pri 
szventaja szeimynele sa 

szakeleniis ir
ICrodo budeliams

smulkius tntpinelius sukapoti'dinezia 
neszutiuedi, jei panorėtu isz jo szeimynele.

kem, 
donge
v o lapeliais.

reiketu in

ra , šzlega, su kuria

taip sunki, kad vos novos gale-

su sveiku kudykiu prausti 
verkszleno motina, 
džio žmona.

Bet Dievo Motina, Pana Ma-i 
rija, nieko nebelaukdama, lie
pė paduoti skauduliais apte
kus vaika ir savo rankomis ta
me paeziame vandenyje, kur; 
Jėzus maudėsi, iszmaude skau 
duliuota vaikiuką. Kaip tik in 
kiszo.in vandeni, tuojaus nuo 
skaudamo vaiko kūnelio visi 
piktszasziabnukryto ir žaizdos1

Dievo Motina sugra-

Sulaukem ir vėliai 
Kareiviu buriu. 
Didvyriu narsiųjų 
Tautos gynėju;

Sulaukėm būrelio 
Kareiviu narsiu: 
J/ie ginu tėvynė’ 
Nuo prieszu tamsiu.

Negaili s gyvybes,
Aukuoja savo, 
Kad tik atvaduotu, 
Tėvynė, '.tave! ’

,1
In viena miestą pribuvo asilas, 

Badai didelei mokytas, 
Ir tasai krepszelninkas, 

Kaip skudurnikas, 
Lietuvius suvadino, 

BA ajjsigarsino, 
Jo# prakalbas laikys, 

Mpksliszkus daigtus apsakys. 
Ugi ka jis pasakė.

Nugi apie dvasiszkus sake, 
, Ant sžvpntuju ir Dievo lojo,

Ir karžygiams buna 
Gurbe amžinau

J

a. t ‘'h

Jog prakalbas laikys,

užgijo.

Pcr jvju narsuiria. j 
Miim^ šzvinta diena. ■

O aszai, vargdienis, 
Ka duoti galiu?
Nupinsiu vainiką •

i 
*<

žino žmogžudžio vaiko motinai 
sveika ir linksma vaikeli, kuri

Du ind i jonai nesza konlfabanda kuriuos užtiko sargas.
• •su kudykiu, bet karalius Ęro-’ir Juozapas, visi buvo permerk Kur antras indi jonas t

Buvo labai malonu temyli I rikieczei 
iszreiszkijna 

kuo no entuziasztiszkiausio 
džiaugsmo isz darbu jau atlik
tu kovoje už Lietuvos Laisve. 
Jie iszreiszke didi užsigenediji- 
ma tųorhi kad Vatikans Lietu
viu atstovybe tapo pripažinta 
ir priimta.

Jo Eminencijos
no

Amerikonas 
bus organizatorius, tai yra jo 
būdas, ir pasekmes kurias Ame 

save.
suveiti 

apie v uz-

turi kalba už 
Man vra labai malonu

Jumis ir kalbėti 
i past angas kuro is

sitarnauja pilniausio pasiseki
mo. Kada nuvyksit Lietuvon 
a įsi lankyk i t pas Lietuvos Vys
kupus ir praneszkit jiem kad 
•Jus matotės su manim, o jie su
teiks jum pilniausia parama.”

Andencija užsibaigė Apasz-

SU < 
jusu

i
Pagyre Lietuviu 

stipria, teisėta, ir entuziastisz- 
ka kova ir vienybe už Lipluvos

susi- tnliszku palaiminimu Lietuvos 
nuomo- Militares misijos ir viso Lietu-

Laisve, ir gabu vaisiijini 
tvarkima. 7 Iszreiszke 
ne kad Lietuviu būnant plotyje viu judėjimo ir kovos už Lietu- 
didesne kaip Anglija ir Airija 
MrrOW**........... .......... 1 1 If**1   ■ —■ I H ,

vos Neprigulmybe.

EXTRA DOVANAI l REIK ALINO A— Didelia dirbtuve rel-
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Bjauriausia aplojo, 
Tai ne dyvai, kad ir szuniszkai 

Bile moksliszkai,
Vyruczei supuvusiu kiauszų 

nestokas,
. Jeigu in kur atsivilks tokie 

beibokas, 
Ant tokios prakalbos užteks,
Tęgul kožnas po kiausza at-

- \ ’ nesz-
, Tegul- tplęl apmestu,

Kad U^al pamytį galėtu
* <« > s • ' <■ 11 t * <■

v

Tegul -tokie kalbėti ne bando,
1 ' Savo snuki suvaldo, 
Lietuvei turi jau susiprasti, 
Ant tokiu rakalu nėpaiseti, 
Pamokslu tokiu neklausyti, 
Krepszelninka ant- plynių, 

, iszvyti.

Ą Savo snuki suvaldo

»m>ii

Agentūra Patvirtintu per 
‘)’enn»ylvuntjos VnlstIjo.
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Parduoda. Szlpkortoa in visas dalis 
Toipgi siunczla piningus.

Apie prekes ir t.t. kreipkitės ant 
szlto adreso;

JOHN GOYN E,
227 W. Centre St. M ah an o y City, l’a

milini ijjiii,iu n i«|iįih

svieto.
ir t.t.

i c

j kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szleblu, jeku ir del pardavimo maraz- 
kiniu, apalinu andaroku, ticsog in na
mus. Kaazyklte o gausite Kumpelius 
dykai. Madison Mills. 503 Eroadway, 
New York City. (adv).

■
I

.Kiekvienam iszslusimo pakeli teatrl- "1Ne straiknok! linkio savo

Iszmok balberaut. Goras 
uždarbis, karf'lr vatuos! 
in kraju. Aplo/dadgiaus 
raszykitc ,ant adreso: 
Noxsokoffs International 

f» 
Fittsburgb* Ta. f

niu piningu isz kuriu gali turėti daug bosus. Ncrcik kitam dirbt.
toipglamagumo ir nuduoti didžturti

( iiiuatruQta katalogu geriausiu laikro- 
( džiu ir visokiu nauju iszradimu, kas 

prisius mums 15c. del apmokėjimui 
siuntimo kasztUB. Raszykitc tuojaus.

l’HACTICAL SALES CO.
1211) N. Irving Avė. DepL 17* Chicago.

Ant 25 metu

turėsit o noszlodami szita 
jnikrodeU. Noslusklto visu, piningu tik 
$1 su orderiu 
du gromat-neszls atnosz Jumis iii 
biu Padarykite tu azedlen, dabar.

„ National Sales Co. Bepl.
New York, N. 1.

o ros z
atnesz

Sta. P. Box VO.

I

Barber Scjiool 
1202 1‘enn Avp.

LAIKP^OELIS
ibI

stii ulmokoeltc ka-
H1U-

i SZTAI NAUJAS
( Ar jeszkote goro laikrodėlio,, Czia yra
> iaikrodelia kuris peraukszUaa visun 
r kitus. Eina 8 dldnas vienu užsukimu, 
C rodo valandas, miliutas, sekundas, dle-
> na sanvaites ir diena menesio. Druczei 
r .padirbtas, 16 akmenų.
f gvaiantytas. ReKulariszka preke yra 
( $11).00‘bet per trumpa laika parduosim
> draugo su paauksuotu icncugeliu po 
r $12.1)5. Neszioklte pėr 5 dienas jeigu 
ll’.C husite u:>.;;;iiic<liti l i : h;1 težinkite o 

I> sugražinsimo piningus. Tik pamislik it
7 koki vigada

Fy ■
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SAULE

Žinios Vietines hz Lietuviszku kaimelu VĖŽIO LIGA.

IX <(

A t

sanvaite pripuola i 
czvertis meto’1.
— Penkios dienos lyg Ka-

*— Szia

į *

B
e

K

t •

*

ledu.
— Kalėdos bus sausos, iju- 

girdesinia y dainuojeneziu 
linkšmykhnes ir džlaugki- 

ineSwT?’ *
— Tikras sibiriszkas szal- 

tis vicszpataujo visojo apliti
kinėjo, .nekurioH kasyklos su
stojo dirbta.

— Džiaugkimes, jog pabai
gos svieto no buvo ir' nusiduo- 

# kimo dabar pas Rynkevicziu 
nusipirkti puiku 
szveneziu. Gausite visokiu ap 
siredimu reikalingu del 
ir vaiku ta voras geresnis ir pi
gesnis ne kaip kitur, kur turite 
mokėti 10 doleriu daugiau del 
sžtominko ir prigialbet jam 
ant užlaikymo keliu kliarku.

— Ateikite in Seiverto Ka
lėdų Sztora.

siutą ant

v v ru

H

4

Ir1

I

I

SHENANDOAH, PA.
Viktorijų Munkeviuziutv 

12 motu mergaite gyvenanti 
po No, 423 K. New York nly-

Released by (he Foreign' Lungungo 
Governmental Information Nervtcu 

Bureau of Community Sen Ice 
f IrtCH

121 East 28411 Street, New York Chy

lHZHlrviHzkliuas fnorciszkla, kad 
hutu galiama Iszlmti lAz kbpcnu, 
nėra nei Jokios galimybes ta Ilga isz 
kepenų praslfizallnti
vožys retai kuomet pradeda plrmlau-
Hlai augtikopenoHc; paprastai jis užhI- 
kroczla Joz peraugusio vėžio kitose

Ir geriausiose palygo-

voži, 
no.s

Tikrai sakant,

atsiminti kaip lengvai tokie palludijl- toma paprastai už licmoroidus. (pih s) 
Reikalauk būtinai pilno medikalio laz- 
tyrlmo.

10.

,czion4 likos baisui apszutyta 
verdaneziu

nuo 
cziaus tint josios puošiu.

— Praneszu visiems Lietu
viams idant neužmirsztu apie 
musu Kalėdini tavora, kuris at 
siŽenklina nuo kitu tavoru ko
kie randasi sztorosia. Pas ma
no gausite naujausio ir pui
kiausio iszdirbimo jokiu, szilki 
niu jMincziaku, apatiniu drapa
nų parasopiku, pirsztiniu,

kada puodas su 
vandeniu nupuolu pe-

;ni |inaszneliu ir kitokiu dalyku 
tinkamųjų padovanojimui ant 

Meldžiu
tautieti* atsilankyti o su jumis 
apsieis žmoniszkai

Kalėdų. pas savo

Tukstanczini vi
sokiu grdžiu daigtu <lol Kale-) 

Nepaisant ka reikalausi-lojon

Mockuitiene, 224 S. Main 
skersai paczto

Mrs. S. J. 
uli.. 

(to I). 23.)
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I
I

I

NA 1.1 AS ISZHAD1MAS I’LACKAJIS.
mal yra padaromi, ir* parcia v įliejami 
globlaia, ir kad kn« lieczlagi vėžio, Jie 
paprantal yra remiami tuo kad kum 
ten poHiaoke prnezallnti pcruugiiH, ku- kokioa ruszlcs Jie nebotu yry papr 
rioR buvo vIhuI kas kitan, bot no vėžys, ta vožto priežastis. f *'
No tik kad yru dung ruszlu paties ve- atsiranda nuo stulgaus nuuižeidlmo. 
žlo, bot yra daug Ir kitu lijju, kurion 
labai pnnaszlos in vožio Ilgu ir gali bu 
tl bo joklęs būtinos panajidojamos lu- 
.valrlu apgaviku, kad lszgaųtjį.plnlgu« 
isznclulinlngu ir uonuslnuinanczlu pa- 
Li'/fll liftu Ii u v k n n <»*> I it llsmtiln /,? •

< * /

Nuolat Ine žmonluDekavojc milijono žmonių už 
o telp-gl sulaiko puu- 

ln

nežiūrim
UM-

Ijibai retai jinai

irltaclja, puikus plauku 
lima plauku labai trumpam laike 
virta iRzpuolusiu, atauga tankus plau
kui: (Įvarant y. 
Pasakykite kitoms tautoms.

Urs. Brundzas Cosmetics*
* W. Brooklyn, N. V, 

__________ 4 A *

kūno dalyao.
Pilvo Vožys

#o yru sunkiausia ruszls los Ilgos jr 
gydymas turi puti pradirtas , kuoankk- 
CKlatlHlni.'
taip iHzlengvo, kad Jos liislkorojlmas 
gnll but) taip toli nttejes Jau tuomęrt, 

žonk- 
Kndungl vėžys tu orga

ne p Sveikatos Biuro Iszlvlsto veikale- rial norą atidaromi’ taigi ir reikia kad 
Veikalėlio vardas yru j| paginti, pasitikėti Jo simptomais.

'hera Which Every Adult įx spinduliai, tceziau, kaip-kada pa- 

jlntfūi gauti raszant

(Pasta 
v’ius no 1 
ninku, b<8i’ir tarp Inteligentu mireziu 
yra ne ®Ua atsitiko. Gl-higieiios
rasztu, kplp nuo tos ligos apsisaugoti 
Ir gydltles beveik vlhal noru, 
noriame ta spraga užklsztl, sutelkdu- kuomet pirmieji, pcrscrglantls 
mi Amerikos lletuvlszklcms ialkrasz- ui pasirodo, r* ‘ 
ežiams Suvienytu (Valstijų Vlsuome-, l)U negali būti matytari tol, kol vidų-

ll^: 
įjajiJIcna.

Vožlo liga pas l|elu-
Notlk ,turp daitbifi

nemaža atsitiko. Liga prasideda dažniausiu

Moh Ir

llo verlitnn.
"Cancer" 
Should $ 
G”. JI l 
adresu: 
Service, AVoshington, D. C. )

Iszlaukhils Vėžys.
Lui>os vėžys turi bjitl nužiuriamas, 

kuomet Žaizda ar spuogas ant tos kū
no dalies negija ir neprapuola. Vė
žys, ant lupos dažnai pradžioje Iszro- 
do kaip paprastus slogu spuogas, tik ; 
žinoma, jis neprapuola taip kaip slo
gu spuogas, kuris (rupumu laiku pra
nyksta.

y va JI paginti, pasitikėti Jo simptomais.

"’ell perles No j rodo uužlurlamuH pilvo ar žarnų per- 
szluo' mainom Beto, tu organu normale 

ŪnltM* Mtates Public Health funkcija yra paprastai anksti pradeda
szluo ■ malūnu. Belo, tu organu normale

*
ina trukdyti, ir tas turėtu pakelti inu- 

J‘ . Nevirszklnhrtas yra 
nusiskundimas, bet

labai panaszios in važio liga ir guli bu

szalpos Jiszknnczlu ligoniu.
Ittuliiini ir X spinduliui.

T0h naujos gydymo priemones yra 
tikrai naudingos kulkuriosc pavlrsziu**’

Daktaras, kūrinai gydo nužiu.rc- 
tlnus del vėžio ženklus ju tikrai nelsz- 
tyres, nežino kn Jis dirba.

GALAS. 

Lai per Kalėdas

II.
kito paw;

i

luformncijaB dykol* 
Rašy

M — —- -- —
*—

| buna muzike
P
S
»

Ateikite ir paklausykite
priesz pirkimą.

win i i

Mahanoy City

MtCarmel
M

> f* ii
'***-*•*/»

■•-uisi,.

r | 
□k *Sr

*'***>w^
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M
Jo osanezioso vėžio ruszyso, kaip tos 
kurios randasi ant senu Žtuonlu odos. 
>\nl k^iriouose atsitikimuose tos prie
mone# gali veži Iszgydyti, 

kurios 
Jos tnip-pat yra pri

pažintos už gera vėžio palengvinimu 
gydymą, 
yra nuėjus, kad oporaeljosdavyll nega 
lia ma. 
įera da rtIkrai pripažinta, 
daug vilties In Ji dedama . 
>da, dar neprieiti prie to, kad ji butu 
galiama vartoti vietoj 
operacijos, Reikia atsiminti ir tai, į 
kad net ir dabar mažai tėra radi ūmo 
Tzlojo sžalyje, Ir tas, kuris yra yra j 
rankose mažp būrio daktaru Ir instai-; V-jį 
g-U. ' ....................... ....................

mažas peraugas, 
po operacijai.

Iszgydant 
apiilrelflzkla

| juso name
»:t

Galite sau pasirinkti isz 
trijų geriausiu iszdrrbimu 

Columbia

kuomet Ilga Jau lalp toli
su nužlurejlrna. 
lobai paprašius 
tos J'patos, kurios turi vlrszuni 40 me
tu Ir kurios pirmiau turėjo gerai vlrs- 
klnanczlus vidurius’. Jeigu tiktai pra
deda mažiau sverti turi žinoti, kad kas 
nors yra ir turi prisimini i 
NcvirSzklnimas nėra lai tikras pilvo 
vėžio prirodyibas, (•cczlau, Jei jis nuo
latinis, tai geriau būti atsargiu Ir ge
rai isztirti su pagelbn sziti laiku diag- 
noso metodu, ypatllngtil su x-spindu- 

Skonlo porninlna, kaip tai ne
mėgimas mėsos skonio ir yra dažnai 
pilvo vėžio simptomai.
pilvo duobelėje ir vėmimas dažnai be 
matomo kraujo yra dar didesni pavo
jaus ženklai.

Pirmieji slmtomal žarnų vėžio yra 
beveik tie patįs, kalk ir pilvo, 
latinls viduriavimas sy kraujais 
paprastas porsergojlmd ženklas. Kdl- 
kuriose žarnų vietose toji Ilga‘dažnai 
yra paskaitoma už Hcmoroidnh (angį1, 
biles).
yra dažnai Ihz tos priežasties, bet ga
li būti ir vėžio ženklu, taigi visuomet 
tokiuose atnltikliiiiioso reikia eiti pas 
gera daktaru, kad 
vienintelis kelias, kad 
tarp lu dvieju Ilgu skirt urna.
gu gydymas be Jokio Isztyrimp, ant ne 

pasilaiko Ir, kad 
relka- 

isztirtu.

apie voži.

Abelnnl linunĮ. radliunu verte 
norą yra 
IhZHkyru«I

M 
$

$$i
Pathe ar Edison

• L’etuviszku, Lenkiszku ir 
Amcrikoniszku rekordu.

1 feį Daugybe visokiu dainų

chlrurgiwzkoH 1
Reiklu alHiiniuti ir tal.i^ 

s

Taigi reikia labai atsargiu būti, 
pasirenkant gydytoja, lomiu priemune-

Dažnai apsi- 
noKC- 

susproglncjuslu $ 
s
$

ItaiN. mis gydyt Ih, nes tik kol! daktarai ra- f/- SZOKIU IT mUZlkftllSZkU.
f 1 • , I ... Z. 1, Z. Z I ZZ..I Z. t Iz . 1 Iz Z. Iz 4 Z. .. Z. « ...... ji ' m . * M ~

Thompsonville, Conn.
Lietuviu randasi mažas 

Jeigu būrelis, bet gana sutikimia gy
vai- vena ir isz viena veikia 

galėdami 
Jau vra su 
Gialbejimo

Svivurts 
( I). 23.

du.
te tai pas mus rasite, 
tai del moterių, merginu, 
knms ar kūdikiams.
29 E. Centre St.,

— Visokiu sidabrinu ir auk
sinu daigtu, laikrodėliu, žiedu 
ir t.t. geriausia gausite pirkti 
paf Geo, Miller, 113 W. Centre 
St. (Nms

viso-

ir isz 
ir durbuojusi 
del Lietuvos labo, 
sitvorias Lietuvos

kiek

■

Draugyste skyrius, kuris labai iskaitouuiH už 
pasekmingai veikia, turi 65 na ji*.

— Pigus pardavimas 
kiudrabužiu ir apredahrdel vy 
ru ir vaiku pas Rynkevicziu. 
Jeigu reikalaujate kokiu žilini 
niu drabužiu tai dar turite gia-!K 
ra progo pirkti pas [. 
ežiu, pigiau negu kitur.

Kvnkevi- 
A tei

kite peržiūrėti musu t a vora ir 
prekes. (D.

— Pirkite Manketai 
dovanas.

FT''

>)•»

Toji liga dažniau pasitaiko 
tarp vyru, neg tarp moterų.

Vėžys ant liežuvio.
reiszkla Isz nuolatinio trlnimo 
rni pritaikintu arba
dirbtiniu dantų, asztriu szukiu, (užpu
vusiu jiu dantų ir t. 1. Rūkymas, kaipo 
chemlszkos irltacijos rusz.is, kai kada 
yra priežastimi chronlszko liežuvio už 
degimo Ir pasldaryiuo mažu plysziu 
ar spuogą.
dūlys, kuris nepaeina isz sifilio ir ku
ris negija, kuomet gydomas turi būti 

: nelabąja perauga, kol 
, tikrai Isztyrus, nepasirodys kito

kiu esantis.
auga dėlto Jo operacijos esti sunkios 
ir pavojingos, Ir tiktai, Jei laiku pato-

mažu
Kiekvienas liežuvio skau

Liežuvio vėžys •greitairius užsimokėjusiu po $2 ir su
dėta $130.00 kuriuos pasiims 
ta Centro iždinykui l)r. J. Ku- mylas Ir tuojau gydomas, teraužtektl- 
lis. -Drapanų, czeveriku ir t. t. nai vUt,c8’ kad ncatsikar-

. . . . v kt. zwi.A j ‘tos. Sidabro nitrato arba kito kokiovertes;

Skausmas

Nuo- 
’ yra

Kraujo tekėjimas isz? žarnų

diihno, kad sutelkti kokia norą nauda 
ir tik keli Imz Ju težino, kaip vartoti 
x spindulius tiek daug, kkK yra rel- j 
kalinga, kad gauti 
pavojingai ligoniu nosudeglruint. 
Žodžiu sakant, tomis gydymo priemo
nėmis galiamu naudotis tik dideliuose >

» % i

.gerai pasekmes,
ligonio t

Guinan
/

ir gera varda turlancziuoso llgonhu- 
cziuose, arba pas daktarus erancz.ius 
labai gerame savo progedjos stovyje. 
Radlumas neturi bittl skaitomas kai
po koki slebuklinga gyduole, ant ku
rios galiama remtis, kad Užgydyti už- 
senejusia vėžio liga, arbg kad butu ga
liama vartoti vietoj kitu seniai žinomu 
gydymo budu; Jis turi laikomas, kaipo 
svarbus prldeczkas prie tu priemonių 
su kuriomis kovojama priesz tabalai- 
ausiu Ilga, bet turi būti

$
isztirtu.

t ikrai
Tol yra 
susekti 
,Tu II- S

L

surinkta net už $2,000 
ir pasiunsta in No. 120 Grand 

Brooklyn, N. Y.
szokius del naudos 

Lietuvos Badauiuncziu Kudy- 
keliu ir viso pelno nuo baliaus 
buvo $22.17 kuriuos pasiunsta 

Laike baliaus bu

|Str„
surengė

Aesenei

vartoti,

gydymo

ir kai-1
dras kai|)9 Kalėdų 
Užsilaikykite sziltai. 
visokiu blanketu ir kaldru ge- 
riaUMlb# r»*niaterijoins.

Blanketai po $6 lyg
$10. Kaldros $6. lyg $10.
didumo.

vartojamas jbm 
Ilk gerai suprantanczlu žmonių ir ge-^TO 
ral viską apsvs.rsczius. (lydant ve- Į'fiĄ 
ži radiumu invairius jo trukumai dar 
labiau nurodo svarbumu anksti 
pažlnll Ir putam gydyti chirurgo 
geibu paezin liga ir tas priežastis, ku
rios

laimes, labai dažnai 
save apsisaugoti ligonis turi 
lauti kad gerai ji daktaras 
Vėžio Gydymus ir apg|hh<Ki Daktarai.

Žmones turi visudnmt saugotis klai
dingu Ir pavojingu nuo ton ligos vais
tu ir gydymu, kurllios taip dažnai skol 
Ida in vairius apgavilcal. 
resni o žmogaus pobūdžio,
kurio naudojamom ipz balines Ir vilcžlu 
taja liga rerganeziojo žmogaus, 
sos vėžio gyduoles įnirtos yra garsina
mos lalkrar.zeziuoso yra tik apgavy",te. 
Tokion gyduoles yra apamaltant, dve- 
joplszkos: (l)valktal Imti in vidų, su 
kokiai.a nors nutlacptiszkais 
mals;

apsvarscziUR.

Dažnai prasideda pa-
Dnu- 

mažon 
auga Ir

liga
pa-

dcginanczlo akmens nereikia 
gydant Invairius skaudulius untliežu- 
vlo, nes pasItalkliiH Jei tas skaudulys 
butu nepažint ar. vėžys, toks 
būdas apsunkins visa dalyka.

Odos vėžys
prastu gūželio arba skauduliu, 
guma karpu ir apgamu yra 
relkszmes, bet tos kurios Ir 
maino savo pavydala arba.yra skauda-

I žlurinmos su 
Jas praszallnus daž

nai Kali apsaugoti nuo vėžio.
latine iritaciju,

ir apgamu

• Cent. Kom.
vo ir prakalbos paminėjimui i nlas turi visuomet būti 

— kalbu- I nepasitikėjimu.Liuosybes Sanvaites, 
Apisenis^

Nėra bjau-
knip tas.

J.

rle : )b vedu.
Sutrauka.

Szlc laktai apie veži turi būti gerui 
žinomi visiems vlrsznm 30 metu senu- emo žmones:

Vėžys pradžioje yru be skaus
mo, taigi dėlto Jis ypatingai 
gaullngas ir pavojingas.

Vėžys btz pradžios yra tik ma
ža perauga, kuri gali būti

I
NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, rnonų ir visokių paslapčių kny- 

Xa. Tcipjji praktiška C. C. St. Germain Dcląazinystč, su paveikslėliais, Sunoko 
ir išguldė iš svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir dclnaimystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas6x9 co 
liūs. 41 i puslapių. Popleros viriais.................................... . .......................
Gražiuose audimo apdaruose........... ........................................  3.6o

Pilna KaladI Kazyrv Šeiios § runos su PavejkSl£uajs ir instru no jomis.

Visi žinele kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellcrs 
spėja žmogui laimę 
ir ateit) su pa^clba 
Kazyrų(Kortų). Ar 
toki bvHlntnkų 
spėjimai Iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime^ 
pasakysime, 
yra
žmonių, kurie pas 
tokius burtiniukus 

JankosHspėjunui savo ateties ar laimės ir moka Jiems už tai po kelis ir po ke: 
hohka dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tat ponia LENORMAND 
Paryžiuje, Francuzijoje, kurt su pagelba savo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. 
I as ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir

Nuo
gu za i.Furime jo vietinis

I prakalba SU baliaus vedėju J. ftnt kokiOH tik kūno dnlica Jie paairo-

i L,,,.,, i auga arba, Jei prakiura reikia luojaus /III K <1 \ U . . , ... ,I. • • . A • T • | M Vipuo ,l»l v M'V-V.lietuviu szic garbes \eili 1/ie-1 gydyti tuos taip vadina i ••• r • i • . r t.i ‘

Pilno

Pas 
>eivertn 29 E. Centru St. (D 

kur’BŪNA?”

9*1-50

Kuziu ic-Mano dėdė Jonas 
kas paeina isz Suvalkų Kody- 
bos, Bumbuniu para., 
gyveno New Haven, Conn. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso:

John Pihikas, 
Box 328, B. and S. Shaft

Du Bui:

pirmiau

John Duber
III., kuris siuntė 
ruoni orderi ant gyduolių 
plauku, mes

ISZ

* Po iikaudullal ar VI-
1.

J. Grigą tezių perėjo per publi-jdo turi būti saugojami, 
ku rinkami aukas, kreiptis in gma gydytoja.

Jeigu lik Jie yra ap-

tuviai ir .1. pLietuvaites:
Į Mahoveckas $11, Leonas Mar
I einkeviezius $10,

Po $3 aukavo: J. Gri-
Icl - •
I kas $4. 
gailis, E. Czapas, 
ras isz Bristol, Conn, 
szauckas,
Po$l: M. Alszaiiekiene. E. La
bu tiene, Soniersvillc,

A. Brūžins

J. Skimlza- xekmingai
A. Al-;

Corners viliu, Conn.,'

M. La u-

Tinkamai 
ramus vėžio 

pranokėjus ir net anksti putemyta 
i odos \vžl reikia Ilk mažos operacijos 
i arba užtenka tik 
i liūs, arba radljuma.
mens pritpruaios rankose kai kada pa

veikia. bet kiti budai yra 
saugesni ir mažiau subjaurina žmogų.

Virškinimu Organu Vėžys.
Vėžys pilvo, žarnų ir kepenų 

nni pasilaiko ir yra baisi tos ligos ru- 
Jis pasitaiko lygiai tarp vyru

ir net anksti

pavartoti x-splndu-
Deginantis ak-

duž

zi
j rinavieziene Seitico, Conn., P.' kaip ir morenų h yra priežastimi apie

i ' • r • .J. Skrebis Spring-į 
field, Mass., S. Grigaliūnas, A.

O’Eallen I Gudauskas, Vik. Kuopas, 
i . "a i • ■ . v

' J Pa. I Pa u k sz t i s,

Xov 3 1919 I strazdas Poquonock, Conn i X V • 1 1 t • w x b , «

iszsiunteme

plovi-

dei

M.
A.

Nuika, Smulkiu 56 centai;
pasiunsta in(jn Į visu $47,56c. ir

nors
(2) Up:»4at, turintis 

degiu anczhiH dicinikalua. 
kin vnUtit knrhriežt iszgydytti Ir vais
tai, knvlo dnodftir.l tanitlkflni nom ga
li būti irncpavojlngi. tcczlnn Jie nutei
kia bloga, dėlto kad juoa vartojant, li
ga užh!velka, taip kr.d dažnai yra da
ryti operacija, 
tikimus, kuomet yra daktaro pataria
ma kai-kuriose mažesueae 

grlaužlantla tepalui yra ble- 
Jle gaji paakinti veži grei-

•)
saugiai Ir

Mnmrkial j lengvai prityrusio chirurgo ar kitais
Nėra, jo-

hr/.skyrus tuos atsl-

ios 1 i gos

i budais prasz.alintis.
3. Vėžys nėra kūno sudėjimo arba 

kraujo liga.
Vėžys yra nelimpanti liga.

yra pr^ktiszkul imant, 
ne Insigemama Ilga.

Kiekvienas
nes turi būti buslmananczlo 
isztlrtas.

Nuolatinis nepaprastas 
mus kraujo plūdimas yra 
na s

x. Spuogai, suskirdamlmai, nudras- 
kimai. guzui Ir skauduliai, kurie negi
ja ir karpos, apgamus, kurios mainosi 
didumu, spalva, Ir iszvaizdu gali virs
ti in veži, Jei nėra nugydomi.

H.

i.
5.
6.

I

VeŽys

gūželis ant kruti- 
dakt aro tik 

kad 
tūkstančiai

Ukeji- 
nužlureti-

ru.Tzyse 
dingi, 
ezlau augti arba jie gali 
peraugos v|rszune. o po apaczlai duo
ti progos platintis ir eiti gllvn ir tuo 
paežiu 
apgavikai arba lalkraszczluosc

i z

veži 
praariaužti Holika dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tat ponia 

Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba savo Kaayru visiemsNors 
daug

Į 35% visu nuo vėžio
Į progos iszgy'i inz los Ilgos yra 
mažiau, neg lose ruszyso, apie kuriasi 
pirmiau kalbėjome, teeziau, 
organu gali bull 
las, Jei laiku Jis yra patomytas.

visu nuo mireziu.

vėžys tu 
pasėkiu Ingai

laiku gniszinnnt laika. Jei 
skel-

I

kartu ir siuntinei sugryžo I^*-‘tuvos Neprigulmybes l4on-|
gal, teip-gi dvi gromatos 
gryžo paczto paženklinta 
claimed.M r:
ke ir paduoda mums gera
resa: T„_ 2 L_. 2

SU- I
un-1i

• Szirdingai tariame ae.ziu !

iszim- biantis .specialistai ar institutai rody- 
Toks tu ligoniui savo paliudijimus. Jis turi Apie H0% žarnų vėžio yra skai ■ ■ ■

kiek vienam ji ateiti jipėdavo. Po myriui viršnunėtos burtininkts, jos Karyros 
it. M I A L> M, 1 M .r 1 M 4 r. 1 m JI r. 1 M. — • I — ! _ A — •_ mA 1 M l ta —. 1 J M t. t M L—

nas, kas jaa turi, iafi su jomis jspėti ateiŲ taip geni, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra 311instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitj j^piti. šios Kary
ros yra geriausia žaismė huosame laike ir su Jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuasc. Šita pilra

pateko f svietą ir šiądien Jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvte-

& 4

Tegul jisai atsiszau 
ad- 

Fne Bruiidza Co. Broad 
way and S. 8-th Str., Brooklyn 
N. Y.

da.
aukautojams ir atsilankusienis ■ 
ant baliaus ir prakalbu.

— L. G. D. Komitetas,!

Mt, Cannel, Pa.— Antanas' 
Urbonas, 55 metu senumo mirei 
nuo sužeidimu .kokius aplaiko L....W.LU, *........m _____________ __________ .kasyklosia praejta sn n vaite.

— Lietuviu czionais 
didelis būrelis, bet teip malszei į 
gyvena, jog rodos 
Lietuviu nesiranda.
joj dabar inalszu, pavapi joną i 
nesikisza in nieką, o
atlieka savo priderystus ir visi 

Box 36 Lyon Mountain, N. Y. užganėdinti, Dievą garbina ir

Mano broliai Maika ir Alek
sandra Kersziai paeina isz Vil
niaus Redybos, Traku apskr 
Valkininku para., 5 metai at
gal gyveno Philadelphia. Pra- 
szau atsiszaukt ant adreso.

(to 101) I
Anna Piluviene,

PoviląPajieszkau Juozu ir 
Tiunoszaiczius, paeina isz Kau
no gub., Baseinu apskr., 
makszcziu para, 
bu reikalą, praszuu atsiszaukt 
'ant adreso. * \ (to 101)

Nc-
L’u riu svar-
apskr. 
rr

M. Taniosznitis,
‘ . 201 N. 4th St., 

Duquesne, Pa.
—----

Mano brolis Balnis • Janu- 
szaitis, 10 mptu atgal gyveno 

■ oi-Mahanoy City, Paskiau iszttv 
. * in> West Virginia> Pra-

tan# atsszaiukt aut. adreso-
~ -i or • ' . ŲolOiy 

Juozas Sakalauckas,
< • 821 E. Pine St., 

Mahanoj? City, Pa.
S

Mano pufj-brolei Juozu* 
kis ir Jonas Skerbulis, gyvenu-

Ipolitas
Virginia.

siu Plymouth; taipgi
Pūkis gyvenusio
Jeigu kas apie
prancszn ant a<

Simon Duda.
BulgerBox 105

Pu-

uanar>

cziouais
Pavapi -;

kunigas

įgarettes
II

AMELS yra tai cigaretai visiškai skirtingi—jie turi tą skonį ir

i.. •7’'>
4 . ' • 11 V J

laikosi

I
I

i

i

I

i

► 
t

ros yra geriausia žaisme Luošame laike ir su jomi ne tik save, bet ir vinus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuasc. Šita pilra 
kaladČ Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos štukos su pavciksltliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai................................................................... >1.50

Siųsdami pinigus adresuokite

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

•f

Sztai Koki Prieteli Turilc —, 
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 mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

■<
1

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
kada norite kur investyti piningus arba pirkti

priežodžio
” ir

kožnas 
mind your own business 

gerai ant to iszkorta.
. .................. Ill*— •— •

StraikasI 
persitrauko szeszes sauvaites, 
o 12 Dee. aplaikyta telegrama 
kad darbininkai sugryžtu prie 
darbo, vieni iszejo dirbti kiti 
prikalbindami žmonis, jog 
tai netiesa. Žinoma, kur tik 
randas neužganėdintu bolsze- 
viku tai tonais ir ergeliai atsi- 
buna, mat bolszevikai nori tji^ 
dolius mokesezius ir 6 .valan
das darbo ir da 65 procentą pa 
didinimo mokesties.

4 4

Sagamore, Pa.—

žmonis, 
Žinoma, kur tik

, M » Ii A • ■» •>

u
f’. ,

švelnumą kokis iki šiol ęigaretuose nesirasdavo.V> švelnumą kokis iki šiol ęigaretuose nesirasdavo. Pažinimui 
j y kokybės palygink Camels su bent kokiais cigaretais pasaulyje
nežiūrint j v kainos!
Camels skonis yra taip geras ir gaivingas, kad iš sykio jums patiks. 
Camels expertiškas mišinys parinktai Turkišku ir naminiy tabaky- 
jums tai suteikia! Tasai i 
vienas tabakas, kurs paprastai rūkomas!

1 Tėmykie, kad rūkant Camels ęigaretus.

mišinys jums geriaus patiks, negu t 
astai rūkomas I *

burnoje nepasilieka tasai nemalonus eiga-
retinis skonis nei atsidavimas. O kas ge
riausia, tai Camels gali rūkyti be apruoe- 
žiavimo ir jų neatsioodėsi! /

*

Iš Camels cigaretę gausi daugiau užsiganėdinimo, 
negu bent kada patyriai. Camels berūkant nepa- 

? išsigesi kupony ir dovany. Busi užganėdintas 
Camels kokybės! * 1 '

bent

v 
’L i < 
j
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cij03,
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg sąve name.
Yra tai juso Banka. "
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

piningus in Merchants Banking Trust Co. B auka. Szita

■:
i
<

į

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti. '
MERCHANTS BANKING TRl’ST C0

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI,-^
L. Eckwt, Vice-Pic
W.E. Ryakewiei <

T. O. Hoi n «by
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D. M. (ir&batu, Pivr.
J. H. Uarrabiui, Attorney

1*. C. Fenlou
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i’bUOLES NUO HHKUMATIZMO. (geru) PrčU ui benk, si 50 
$1.00 
$1 50

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
• * * *  ------------------- --- - ***^t^f

GY
UUSUS L1N1NEKTAS NUO RKEUMA 11ZMO,(lepb)IMK*
UKSUS KRAUJO VALYVOJ A S, siutiprina iv.udlpnitą k

stiprius plaukus.
ills

Prtkt
Pr^kė
t

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV15ZKAS GRABOIHL'S.

|L

'^TBk
ui'jl t.nUi IAl'l

LWTUVISZK4S
MAHANOY CITY, 

Pafgtmdo

■11 o wiNston.salem, n. c. I ft J4

PIRMUTINIS 
GRABORIUS 

juos Žino, tegul Laidoja kūnas 
automobilius, t 
laldotuvlu, krlksztlniu, vosolliju, pasi
važinėjimo Ir tt. I

w
(to 101

numirusiu, 
vežimus delrlglnufl Jr ! M

f Li

■ • )”

P?i k‘51 W. t'entre SI.
Krausto daigtu? ir tt.
, Mi»toHiH»T City, Pilį
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UKSUS PLAUKŲ APS A UGOTOJ A8. uzau^ir 
UKSUS SK1LVIN1S B1TKRIS 
UKSUS MOTERIMS KLGULI Al ORI t 
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