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Isz Amerikos
214 ypatų mirė nog “sztopo 

kuri ižgere laike Kalėdų.
Hartfor, Conn.— Szesziolika 

nios ypatus mirė o keturios 
inii’szta nuo “sztopo” koki iž
gere laike Kalėdų, o kuri pir- 
ko nog Krano Rose, kuris likos 
uždarytas kalėjimo, 
sztopa sumaisze 
alkoholiam ir 
noms.
palicijo da neiždave.

Midland, Pa.
ypatos užsitnicino nuo gorimo 

du isz

nn re

nes

> >

ta j i 
mediniu 

truciz-
su 

kitoms 
Pravardžių ūžt ručiniu

Uzionais 42

sztopo laike szveneziu. 
juju mirs.

Kewanee, III

nuo

Jonas Kren 
ir Antanas Sinkeviczius mirė o 
tris randasi ligonbuteje 
gorimo naminio alaus, padirb
to su pagialba visokiu maiszi- 
rnu.

Po visa Amerika mirė 214 
ypatų nog gerymo užtrucintos 
arielkos, laike szveneziu.

Nori parduoti savo 
neužgimusi kudyki.

San Francisco, Calif.— Ko
kis tai ižgama vardu Hubertas 
Barnett, apgarsino, jog nori 
parduoti savo neužgymusi ku
dyki, kas geistu jin pirkti. 
Palicijo dagirde apie toki gi- 
szefta, sulaikys Barnett nog 
tojo žingsnio. Motina neužgy- 
musio kudykio sutinka su vy
ro numanymu.* • -
Puiki Rockefdllerio kalėdinė 

dovana.
Jonas D. Roc-

kefelleris milijonieris padova
nojo del geroves žmonių szim- 
ta mili jonu doleriu ant isztyri- 
nejimo užbegimui visokiu ligų 
ir atradimo tinkamųjų vaistu 
del kovojimo prieszais limpan 
czes ligas.
kefelleris iždalino 
tykslo suvirszum 450 milijonu 
doleriu.
Anglekasei sustojo dirbti kada 

juju vadas likos uždarytas 
kalėjime.

Pittsburgh. — Septyniolik
tam Kansu distrikte, kur dirba 
apie tris tukstanezei angleka- 
sin, sustojo dirbti. 1 
kai iszejo ant straiko, 

prieszais

New York.

Lyg sziolei Roc- 
ant tojo

Darbinin- 
, protes

tuodami prieszais uždarymą 
kalėjimo Aleksandro liowatt, 
savo prezidentą tame distrikte 

Sziadien telegramai danesza 
Imk visi straikieriai sugryžo 
prie darbo.

Nubaustas per motina — 
pasikorė.

Scranton, Pa. — 
metu Haroldas Jenny, 
sau gyvaste insmeigdamas di
deli peili in gzirdi. 
szauke vaika nog ulyczios, pa
liepdama jam nuejti in kroma 
atneszti kavos ir t. t. 
nenorėjo ejti sitkydamas, 
veluk sinikdkftut ulyczios su ki 
tais vaikA$A,-%f& kaip bėgioti in 
kroma. 
kui nubaudiihui ir, jog 
negaus ant Kalėdų, 
inbegias in kuknia, 
peili ir pasidarė sau gala.
F ordas mokės darbininkams 8 

dolerius ant dienos.
Detroįf, Mich.— Fordo dirbt, 

tuvp automobiliu, neužilgio 
pradės mokėti 28,000 darbinin
kams nog 8 lyg 12 doleriu ant 

Dabar tenaitinei dar- 
> nemažiau 

kaip 6 dolerius ant dienos. 
Fordo automobilei badai keti- 

ženklyvai atpigti atejnanti 
Toji kompanija turi 

tiek užkalbinimu ant nauju au 
tomobilhi, jog negali paspet 
juju dirbti.
že akly vai padidintos,

Dvylokos 
atome

Motina pa

Vaikas
jog

• ^Motina kerszino vai- 
nieko 

Vaikas 
pagriebė

k f

automobiliu,

dienos, 
bininkai aplaiko 

dolerius

na 
meta.

negali
Dirbtuves bus
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N<‘pnsitenkin(lamo.s pleszi- 
rnais, tos gaujos pradėjo pulti 
musu kariuomene’ 
prie neitrales zonos Tie

. 4

C 
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Lckiotojas Alcock kuris pirmutinis buvo ka perleke per At- 
lantiko mares, ana diena užsimusze Francijoi laike lekiojimo.

Kartu su tuo pasikeitė karo 
Ten, kur 

pirmiau užteko pastatyti viena 
lauko sargyba, dabar 
miy kariuomenes
sieina užimti apkasus. 
szq gi. apkasu artumas, 
kiantis 700 ir netgi vietomis

Czikage atsibuna viena
vagysta kas 40 miliutu, veikimu pobūdis..

Chicago.— Henry Chamber
lin perdetinis policijos, apgar
sina buk in laika deszinits me
nesiu, atsibuvinejo viena va-> 
gysta kas k(Hun?Aii‘Szimts mi
liutu, o žudinseziu konia viena 
ant dienos, 
mažesniu
ženkly vosnes. 
(10 menesiu) likos 

2

Czion nesiskaito 
vagvscziu tiktai 

In taji laika 
papildyta 

170 apiple- 
pavogta 4,170 automo- 

Isz 
adgauta

r>.

5,509 vagyseziu 
szimu, 
biliu o žudinseziu net 302. 
pavogtu automobiliu 
adgal 2949.

Visa szeimyna nužudinta. •
Gilcrest, Colo.— Turtingas 

farmeris Adomas Shank, 
pati ir ketvertą vaiku likos nu 
žadinti, per farmerio 
t i tykslo apipleszimo.
tojas Aleksandra Mueller likos 
snvmtas Denver ir 
kalėjimo.

i

jojo

gymi na i- 
Žudin-

o.

uždarytas

Isz Lietuvos
MUSU ARMIJOS VEIKIMO 

APŽVALGA.

Santykiai su lenkais.
Buvo atskiri plesziku puoli

mai, bet juos visuomet pravyta 
Apie 40 lenku kareiviu puolė 
musu sargyba prie Plyeziu kai
mo, Utenos 
lis atmusztas 
belaisvius.
2 nukauti ir 2 sunkiai sužeisti. 
Bendrai lenku fronte ramu.

isztiso- 
dalimis pri- 

Prie- 
sie-

kiantis 700 ir netgi 
400 žinksniu, priverezia perei
ti prie pozicinio karo.

Alinimu laikotarpiu bolsze- 
kai du kartu bando pereiti puo
limai!, savo jėgas jie ytin taikė 

deszini sparuna. 
Bet abu kartu jie buvo nustum 
t i atgal sji dideliais nuostoliais.

Musu žvalgai buvo persikėle 
in deszini Dauguvos 
Pravaro bolszevikus ir, atliko 
savo užduoti, grižo atgal. 
XI, pro Drauguvos frontą pra
lėkė pas bolszevikus vokiecziu 
aeroplanas.

Sziauliu frontas.
Pastarųjų dienu bermonti* 

ninku nepasisekimai Latvijoje, 
iszszauke didesni ju pergrupa
vimą Lietuvoje, 
menes bare 
dvejomis g 
kurios eina in 
sdien tuose geležkeliuose buvo 
pastebiamas didelis traukiniu 
judėjimas isz Vokietijos nuo
lat atvyko vis naujos karinome 
uos dalys.

Vokiecziu lietuviu spaliu 30 
d. nustatytoje neitraleje zonoje

• a a • — *

rajono.
, lenkai
Musu nuostoliai:

Antpuo- 
paliko 7

Dauguvos frontas.
Už praėjusi laika pastebėtas 

didesnis bolszeviku stiprini- 
masis. Patirta, jog atvyko 
viena nauja lauko batareja ir 
viena 12 coliu ptranka.
in Daugpili atvyko naujas pul- 

Belaisvius iszklausine- 
jant patirta, kad bolszevikai 
mano pulti Jakobsztadta. Bet 
Himku pasakyti, kiek tai atatin 
ka tiesai.
galvoje, kad paskutiniuoju lai
ku bolszevikai apreiszkia 
dėsni karo gyvumą. Jsztisu 
frontu griaudžia artilerija, kul 
kosvaidžiu ir szautuvu szaudy- 
mas.

Kadangi Drauguva užšalus, 
tai ji nesudaro nepereinamos 
kliutįes.

Patirta, jog

Be to

kas.

Visgi reikia turėti

gyvuma.
di-

nesudaro
Patsai ledas 

tvirtas, kad juomi no tik gali 
pereiti žmonos, bet ir per veržti 
sunkumus.

tiek

priesz musu

krauta.

17

Ju karino- 
yra Sz i a ui i ai 

eležkelio linijomis, 
Vokietija. Ra-

su

esanezia 
puoli

mai vis didėjo, plėtosi ir aiszku 
kati turėjo iszszaukti musu 
kontr priemones.

iszszaukti
Gyventojai 

nepaprastai iszirde priesz 
kieezius.

vo- 
Musu kareiviai ir 

karininkai, matydami brangios 
tėvynėm kentėjimus ir aplinky
bėms susudejus stovėdami prie 
neitrales L ' 
spaudo szautuvi 
ringu 
kersztu.
mlaike musu kariuomene 
galimu kilti susiduriniu.

Bet kartais aplinkybes 
didesnes 
ir parodo 
dienos.

XI. 17. Voldedzini 
Radviliszkio.

szia liros

linijos,
K 

grobiku:

ne k an tr iri i 
degdami toi 
neapykantos 

Ir vien tik drausme 
nuo

turi 
pajiogafi nogumes kas 

lapkriezio 17 23

pradeda 
vokiecziu 

karus ir sziaures rytus 
pulti musu kaimus in pietų va- 
puolimai pradžioje turėjo ne
organizuota pobūdi, bet lapkri- 
ezio 20 d. jau iszsivysto 
syklinga puolimą, Prieszas puo

Tie
nuo

in tai-

Įima.
— Zarenu — Ilga i ežiu 
vai todamas artilerija,.
vaidžius ir bombsyaidžius. Mu
su pusėje yra nukautu ir su
žeistu.

Tuo puolimu vokiecziai aisz- 
kiai parode savo geidimą nau
jai užimti geležkelio ruožą in 
pietų lytus nuo Radviliszkio. 
Tam invykus, puisu kariuome
ne esanezioji bolszeviku fronte, 
butu atsidūrus keblioje padė
tyje, nes nustotu svarbiausios 
susiekimo gyslos ir butu apsun 
kintas tos kariuomenes maiti- 

Ta norą
. spietimas

Prieszas puola Varenu 
1 ruožu, 
kulkos-

T„ 
prieszo jogu 
Rad vii isz k i o.

Nakti lapkriezio 
prieszais perejo puolimai! iszil- 
gai geležkelio ant Linkaicziu. 
Tuo pat laiku jie puolė Vare-

minas. patvirtino 
prie

20 in 21 d.

T
nūs, Zinenus, Ugaiczius.

esą n ežio j i tiio- 
prieszo 

pefejo in 
kar i uo

Mu-

pati 
Musu

sti kariuomene, 
se punktose, atmusze 
puolimus ir 
kontr-ataka.
menes fronto vedamos beliko
vien tik paimti in rankas visa 
kontr.atakos puolimą, kad tuo 
pat isz vengt i visu galimu atsi
tikti negeistinu iszvadu, kurios 
kyla isz atskiriu daliu iszskai- 
;yto veikimo.

Musu kariuomene nesulaiko
mai puolė muszin.
ežio 21 d. jau pasiekė
iu

Ir lapkri- 
geležke- 

Sziauliai — Joniszkias, 
Sziauliai — Taurage; visa lai- 
<a vydama atkakliai bosignan- 

M os apsupo-

Kaunas.
piktino buvęs sekmadieny 
(Lapkr. 16 d.) ingulos bažny- 
czioje.

Geda. Kas nepasi- 
buves

iszgirsti
Tikėjos 

Lietuvos

Mai szi sekmadieni tei 
kės atsilankyti beviesziantieji 
Santarvės saeeziai.

laikinoje 
sostinėje lietuviu bažnytiniu

iesmiu iszgirsti galinga cho
rą ai’ skambius solistu balsus. 
Ir iszgirdo.... suknarkė, 
pe Isz kampo — nors ausis už-

Turbut nesitikėjo 
svecziai tokio siurprizo, 
r i m, iszraude, 
kad pas mus taip yra. Gal mu
su chorai tik vakarams, musu 
solistai(-es) tik naktimis gie
da, kad ju vietoje matom 
lias moterėlės.

Nekalbėdami jau apie kitus 
mažmožius, kad ingulos bažny 
ežioje kariszkiams reik pasku 
tino vieta užimti, o atėjusioms 
svecziams reikėjo patiems kė
džių jieszkotis, apie pastebė
tus nesusipratimus ant vargo
nų (viszku) ir t. t. mes karei
viai atsistebėt negalimo, kodėl 
nesirnpina tvarka tie, ftaip tai 
pridera rūpintis kodėl taip mu 
su bažnyczia apleista, 
ir liūdna!

Kauno marmelados pakri
kos darbininkai Lapkriezio 
diena pareikalavo 8 
darbo dienos, algų padidinimo 
paszalinimo pabrikos užveiz- 
dos ir t. t. ir paskelbė, kad iki 
tie reikalą viniai ne bus iszpil
dyti, nebeisią in darba. Strai-

Atcjes

g

suczv-

sikimszk.
Žiu- 

viens in antra,

ke-

Geda

22 
valandų

Bu-

kas tesėsi tik diena.
valdžios atstovas pasitaręs su 
darbininkais sutiko kaiknrios 
reikalavimus iszpildyti.
tent: invedama 8 valandų dar
bo diena, darbininkai in kate
gorijos in diena gausia 30 mar 
kiu, pirmiau gavo 25, antros ru 
szies — gausia 26 mr., pirmiau 
eme 20 mr. ir treczios ruszies 
darbininkai vieton 12 mr. gaus 
18 markiu. Moterims bus mo
kama in diena vieton 8 mr.

Pajavonio Kararklesio dva
re Žemes Ūkio ministerijos in- 
galiotijiis puikiai gyvena. Tu
ri pora arkliu 
mu,
ves ir t. t.
terijos ingaliotinis Astrauskas 
visai nepaiso, viską iszparduo- 
da ir naikina.
bieziuliuojasi,
ežia lenkai ateis ir jais žmones 

Darbininkai visai 
nusiminė ir neboiszmano ka da

rugiais szeria-
7 peniamas kiaules, 3 kar- 

Dvaro u kės minis-

Su lenkais jis 
sako vis tięk

baugina.

kad ežia len-

Gromatos isz Lietuvos.
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S..... G........ . Mount Carmel,
Pa., aplaiko laiszka nog moti
nos, broliu ir seserėlių, 
Kauno gub., 
sime isz kur gromata prisiims 

kokios guberili

ir sese relių isz
(daugiau netalpin
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Nors kentėjome gana laiko 
karo, bet ir sziadien da ken- 
cziame, nes kur tik pasisuko 
vokiecziai, rusai ar lietuvei tai 
viską suėda, naikina ir skriau 
džia. Per kara buvom užmir 
szia valgyt duona, o grūdu ne
galima buvo pirkti niekur, tu
rėjome valgyt duona isz avižų. 
Dėkui Dievui dabar bado 
keneziame, katras
tiek dirbti tai dirba, 
pūdas 15 r.,

., dvare aplaikome po pusant
ro rubliaus ant dienos, 3 pudus 
rugiu, 3 pudus miežiu ir 2 pū
dus avižų ir 10 rubliu ant me
nesio.
kasztavo 75 r., 
karve nog 1,000 r. avis 70 r.

O kaip raszet, jog in Ameri
ka atvažiavo kunigas delega- 

renka
mes senei

4 4

<

ne
gali sziek 

.Rugiu 
lasziniu svaras 7

£3 
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Kitados parsziukas
. o dabar 25 r..
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Vienas isz puikiausiu szniuru
peri u adt svieto, sziadien ran
dasi ant pardavimo Londone. 
Preke to szniuro yra $1,650,000 
Turi jisai keturis szniurus po 
188 puikiausiu perlu. Prigulėjo 
prie nužudinto^ Rusiszkos Ca
rienes ir paėjo nuo motinos 
Petro didžio.

ir

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS

Bolszevikai kala žmonis prie 
kryžių ir degina gyvus.

Pabėgėliai pasa- 
neiszpasaky tinęs

K ijovas.— 
ko jo apie 
bjaurybes kokias papildo bol- 
szevikai soviatiszkoi Rosijoj.

Pagal juju pasakojimu tai 
tiejei szetonąi be jokio pasigai 
lojimo kankina baisei tuosius, 
kurie nenori sutikti su juju tie 
soms, prikala prie kryžių, ver
da aliejuje, degina gyvus, isz- 
pleszineje akis, iszsuka rankas 
ir kojas o su moterimis teip 
bjaurei pasielginėja, jog nega
lima visko neapraszyti.

kad Amerikas 
biednes- 

bet da

tas isz Lietuvos kuris 
ant biodnuju, tai ir 
apie tai girdėjom Lietuvoje ir 
kunigai sake 
prisiims paszialpa
niams ir visi lankomo, 
nevienas negavom tos paszial- 
pos, tiktai girdėjom kad musu 
klebonas gavo žinia, kad visi 
prisiraszytu prie7 kokios tai 
draugavęs,
tavoro isz Ameriko, tai gausi
te pigiau nusipirkt, o kas nesi- 
raszys, tai 10 kartu daugiau tu 

Bet musu klebo- 
pardavineje ezo- 

ar kas

ba parėis visokio

res mokėti, 
nas sziadien 
verikus po 100 rubliu, 
pi isirasze prie tos draugijos ar 
ne, vis tiek moka. Tai-gi isz 
musu kruvinos procio^ klebo
nas savo kiszenius pripils, o 
biednas žmogelis negauna nie
ko, musu klebonas viską pa- 
yma, pastate sau puikesnes 
stabas ne kaip priesz tai už tai 
spaudže daugiau žmonis. Kle
bonas liepe spausti < amerikie- 
czius kiek galėdamas, sakyda-

vis tiek moka.

taip vadinanamieji bermonti
ninkai,
miu'gyventoju atimdami isz ju 
paskutinius arklius, karves.

Lapkriezio 14 d. baigėsi vo
kiecziu laikas, kuomet vokio- 
cziai turėjo galutinai iszeiti isz 
Lietuvos. Muwiiwp ___
tos kariuomenes dalys, kurios 
iki tojo laiko neiszsikraustys 
isz Lietuvos, bus žiūrimos kaf- 
po ne vokiecziu dalys. Bet vis
gi Lietuvoje likosi nemaža vo
kiecziu kariuomenes, 
tik pakeitė savo varda.

Vokiecziai latviu atakuoti ir 
sumuszti, pajuto kad prisiarti
no atsilyginimo Valaiidh, kurio

neperstojo pleszia ra-

ti prieszininka.
me Radviliszki. Apsuptas J>rie- 
szas nenorėjo pasiduoti, delko 
iszkilo kraujingos durtuvu ko
vos miestelio gatvėse.

Mes perkirtome Sziauliii 
Tauragės ir Sziauliu — Jonisz- 
kio geležkelius: Vokiecziai sku 
buau pradėjo vežti

ryti, tuo labiau 
kai netoli.

Pas mus rugiu kaina violo
mis paszoko iki 50-60 m. už pu 
da, kviecziai — 70-80 m., mie
žiai — 40-50 m., avižos — 50— 
60 m. Javai plaukia in anapus 
demarkacines linijos, dėlto ir 
kainos augo. Darbininlju uždar 
biai pasilieka senobiniai, tai ir 
gyvenk tu žmogus.

Vokiecziai žudo lietuviszkus 
vaikus.

Sziauliai. — Vokiecziai pa
reikalavo 30 Rugsėjo, kad Lie
tuviu kariuomene ittyduotu 
jiems savo kazarmes, bet Lie
tuvei tam pareikalavimui atsi- 

Tada insiute vokiecziai 
užklupo aiit liotuviszkos 
nazijo's sužeisdami

kariuomene

eszlonus
Sutartis sako, kad Sziaulius linkui, pri kuriu mu-

• Skundžia 
si dvarininkai, kad bulves su- 
szalo, esą darbininkai kalti 
kam jie straikavo.

kurios

su kariuomene stovėjo 3 kilo
metrus atstumu.
tu vakaruose mesužemem ICru- 

Musu kariuomene 
drąsiai atmuszo vokiecziai ata
kas, kuomet jie mane 
musžti in Sziaulius.

Lapkriezio 22 d. vakare po 
durtuviu atakos mes užomem 

Visu tu kovu isz

Sziauliu pie

sake.
gun- 

30 moki- 
Vokiecziainius ir profesori.

daug vaiku sukapojo kardais.

tuveuus.

prasi-

O ar tai 
darbininku kalte, kad maistas 
brangsta, o darbo apmokėji
mas taS pats lieka. Jei maisto 
kainoms augant keltu ir algas 
tai ir straiku nebūtu. Juk ne 
darbininkai varo javais špoku 
liacija, tai norą ir ko ju kaltin
ti bulvių suszaldymo.

Bolszevikai paėmė in 
nelaisvi a 300.

Starosienski. — Bolszevikai 
paėmė in nelaisvia 300 karei
viu, 15 armotu ir 1,000 arkliu 
po sumuszimui generolo Ma
montovo ir Czelnokovo vaisku 
artimoje Starosiensko.
szuni tūkstantis kazoku likos 
užmuszta tosia musziosia.

Suvir-

mas raszykit o jums prisiims. 
Bet kaip mes galini reikalaut 
nog jus, gal ir jus mokate brau 
gei už viską. Drabužiu ir cze- 
veriku neturime, jekute kasz- 
tuoje 20 r., czeverikai motoras 
70 ir 80 r., dabar darom pat.vs 
czeverikus su szniurineis pus- 
padžeis. Nesiuskyt nieko, ba 
gal pražūti o mes negąusim, o 
gal ir pas jus brangu.

Dėkui ka davėt apie 
žinoti, sudiev, sudiev ir prasz 
me greitai vela atraszyti. 
lauksim labai, 

n * #
Prasarga del skaitytoju:—

Guodotini skaitytojai, 
dažinojome, jog isz Ameriko 
lietuviszki sznipai, perskaitia 
laikraszcziosia gromatas pri- 
siunstas isz Lietuvos del czio- 
naitiniu gymiiūu, o radia jpsia 
ka tokio prieszingo, danesza 
in Lietuvos valdže, o toji bau- 
dže ir persekiojo taisės gymi
nes ka.buvo aprasze savo var
gus ir prispaudimus ir prisiun 
te in Amerika.
nos netalpinsime jokiu pravaęT

save 
o 

nes

Nog szios die

Radviliszki. Anglikai paėmė Baku ir
jo vokiecziai turės atsitosti už valiose, in musu rankas pateko

skriaudasLietuva padarytas 
kentėjimus. <

Bijodami, kad mes 
mem ju isz užpakalio, ir ka tuo 
budu jie ne pasijustu sunkioj 
padėtyje, likusios gaujos suma

nepul-

nemažas grobis anuotomis, kul 
kosvaidžiais, areoplanais ir ki
ta karo mantų. Keli 
belaisviu padidino ta grobi.

Dar vienas jogu intempimas 
gausiais 'karo

szimtni

, ir Sziauliai su 
diplomatini sandėliais butu musu rankose.

Būtent jie atsidavė Bot pritbilo politika
ne labai gudru
žingsni.
vokiecziu globai, aiszkiau
rus, numoto savo kauke ir pasi-

ta-

rodo*tikrumoje kuo esą pleszi-
u-kais.

M t

L j 'Kit. iL1? > . ..i ■ j

i paėmė 
Batuma.

Moskva.— Angliku vaiskas 
paėmė Batuma ir Baku idant 
užbėgti insigavima in tonais 
Turkams. Tik maži susiremi- 
jnai su prieszininkais atsibuvo.

v vokiecziu isz
Vokiecziai prasi-

dauginus 
kitatautiniu misijų atstovuose 
ir i>ergides žygiavimas turėjo 
^uštoti. i

Fulkiniukaa Kloszczūukas. 234 E Centre St. Mahanoy City

ANT PARDAVIMO

Cigaru sztoras ir Pool-ruimas. 
Atsiszuukite ant vietos, po No.
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džiu ne isz kur gromata likos 
prisiunsta, o ir jus patys neisz- 
duokite, jeigu jus kas užklaus 
isz kur ir nog ko gromata ap- 
laike, ba kitaip praneši in Lie
tuvos valdže ir jusu gymines 
turės už tai nukentet.
szant in musu redysta, galite 
paraszyti isz kur gromata pri
siunsta, nes taja žinia užlaiky

ti į sime slaptybėje ir tiktai del re 
daktoriaus žinios bus sunaudo-

Turekites ant Sargybos,

Ra-

SI.

užbeg 
vokic-

ta.

Vokiecziai traukdamiesi isz
Lietuvos apipleszineja 

viską.
Ryga.— Gruodžio 14-ta pra- 

sitrauke pulkai 
Lietuvos,
traukdami plesze kas tik dave-

Pabaltijos kamisije nieko 
negalėjo padaryti ir 
tiems pleszimams, nes 
ežiai neleido jin i peržiūrėt i ne
savo vagonu, nei laivu kuriais jeigu nenorite idau* jusu gy- 
jie gabena isz Lietuvos pavog- mines nenukentetu per jusu ne 
tus daigtus. | apsižiurejima. _ .........| apsižiursjhna.

j
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SAULE
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“SAULES” _ ____
REDAKCIJA IR ADMI
NISTRACIJA VISIEMS 
SAVO SKAITYTOJAMS 
SIUNC2IA SZ1RDINGIAU 
SIUS LINKĖJIMUS - 
LINKSMU NAUJU METU

LEIDĖJAI
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kursai pagal savo gabumą visa 
karei vi ja kamandavos.

Toksai susitarimas labai ge
ras, nes viepi kitieips prigol- 
bedami, galės ptisokmin'gians 
nuo apmaudingu kaimynu gin
tis.

dar gvecziai
Lio-

savy-’

*r*W'*i

KAS GIRDĖT
.'f' > •. .

-Ml

Visi lengviau atsiduso po 
Kalėdų. Dabar lauksime 
Naujo Moto, bet ka mums atej- 
nantis metas atnesz, tai sunku 
inspeti.

Acziu
■—4 
skaitytojams

minga kita liga, tai Gabrijada 
ir tai kur jos gabrijados lizde
liai? Czion Amerikoje tarpo 
veikianeziujn buk labai Liotu- 

Dalvkai aiszkus fr1
kaip dienos szviesojo, kad Lie
tuvos Krikszczioniu Demokra 
tu partija praneszo Amerikos 
klerikalams kuomi anoji nouž- 
sitiki, o czion kaip tycziomis 
tie neisztikimi kiszaini in vic-

vos žmonių.

musu
už szirdingus velinimus ir pri- tas svarbesni^ veikimo tarpo 
siuntimo daug, daug, nauju Amerikos lietuviu, 
ska itytoju.
milžiniszkai

daug, 
“Saule 
auga,

pribuna kasdien 
visi užsimoka su 
ir pripažinimu, jog laikrasztis 
“Saule” yra goriausiu laik- 
raszcziu kokis sziadien iszejna. 
In Lietuva 
liūs pundus 
r i uos 
savo gyminiu ir pažinstamu.

Acziu szirdingai už platini
mą “Saules”

daug 
>?CM

kasdien 
skaitytoju 

kurie grąžei 
užganedimu
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Juozą Alekuti, 
13 motu gyveno 291 Kabio St. 
London, England. Tęgul ni- 
siszaukin ant adreso.

I G. Miehnl,
336—7th Ave.,

Pajieszkau

Tęgul ni-

Tiffin, Ohio

Mano pusbrolis Juozas Dra- 
gasžas, gyvenantis Pennsylva- 

inia Valst.
j kala,

y,

%'

i >. n

■ :

>

Turiu svarbu rei- 
praszau atsiszaukt; : o 

612 Jefferson St.
Jackson, Mich.
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Atvažiavusio 

is? Lietuvos. Jiasnkoją.— 
tu vos visa Žmonija užsidegusi 
perdeniai. vienokia visi dvasia 
už jioszkini savo szalci
valdos, sako kad ir bėdos var

sų dide 
neszdami 

pilni geru noru remia 
valdžios reikalus kiek 
tik beda kad nauja valdžia no 
gali tiek turėt finansų kiek ju 
visur dar pradžioje gyvenimo 
reikia.

Teip bekąlbnnczins sveczius 
girdint taptelia atmintyj, kok 
sai buvo Lietuvos žmonių ūpas 
lenkmetij 1862 ir 1863 m. Ant 
kiek atmenama, visi 
ežiai buvo tai suszniuria atža
gareiviai priosz ponus ir ktmi- 

) apie ojezizna kalbo- 
Kada daro kampanijos, 

1862 m. vaikszcziojo procesijos 
nuo parapijos in parapija, tai 
kaimiecziai sakydavo — po
nai sau galo , jieszko, neseniai 
jau baudžiavas ciesorius at
ėmė.

gai spaudžia, vienok 
kantrybe jias i

noru
visi 

savos 
galint,
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Mano brolis Vincentas Do

veikas, isz Kauno gub., Szauliu 
Ujezdo, Papilės Para., pirmiau 
gyveno Severton, Pa. dabar ne-
žinau kur. Meldžiu' atfihmnkt 
ant adreso.

South America.
Senor Antanas Doveika;' 
Calle Vera Mujeu 132 
Barrio Kef i neriju 
Kosario dę Sta — Fe. 
Pepubliea Argentine.
Pajieszkau Onos Slumba, po-
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nTai jau 

užsiroiszken- kaimie-grynas

Gabrijada, auku 
tolinus gus kurie 

jo.
iszvengus

>V
SI

vyru Žukauskiene; taipgi Juo- 
;, pirm iszvąžiuo- 

gyvęno
zas Slumbač

Į

siaut in kariuomene
Tegul atsišaukia

pirm

faktas 
ežios gabrijados.

trugdys
rinkimą jeigu ji gaus 
labinus savo szaknis prigydint.

Kaip nors kad
gabrijados, visi fondai ir fon- 

dide-įdėliai kad susilietu dar be gin- 
ku-|czu priežiuron Lietuvos pasiun 

nžrasze ąmeriklecziai del tiniu

siuncziame 
laikraszcziu

ir lai jum Dievas 
atlygina ilga sveikata už jusu 
pasidarbavimą.

o kaip žinoma veiklesni 
lietuviai kurio trinsesi labui 
Lietuvos iki sziol, netingės ir 
tolinus dirbt bile tik prigelbet 
itlyginimui mus szalies.

Sziuomi laiko begiu Ameri
kos lietuviai užsikarszcziavo 
kai kurie apleisti AttieHka, o

Terp Lietuviu Lietuvoje au^važiuot Lietuvon. Važiltbja vis 
ir 

dar
ga kasdien didesnis prilanku- 
mas del lenku ir suteika terp 
t uju dvieju sklypu.

Kražiuosia ir
Ant šuva 

žiavimo Kražiuosia ir Ne- 
mokszcziuosia (Baseinu pav.) 
jaunesne gentkarte 
užprotestavojo prieszais 
totorius ir visus tuosius ka da
ro visokius nesupratimus terp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Lietuvos
agi-o

Dabar-gi 
sava szali

LlPKfN
•V**^**V*^***»r>A*eR»M»*>* *^* **•*»•,

Žymiausi anarkistai kurie buvo įszvaryti isz Amerikos ir iszgabenti adgal ant laivo in Rosi ja

senukai;

ne-
pa-

Chicago, 
ant adreso.

i 243—E. SI.,
Mano pusbrolis

Mickus, paeina isz Kauno gub 
Telsziu Ujezdo. 
ant žemi aus paduoto adreso.

(t° 2).
Juozapas Jesielkis,

519 Tripod Way E. E.
Pittsburg, Pa,

Detroit, Mieli.
Antanas

Atsiszaukit
i
i

Alano teta Ona Talisha
I

g y- 
;..i

> e J 
Tegul

Anierikoniszku 
kalbino penkis 
grabu isz kompanijos 
Springfield Metal Casket Co., 

užmokėjo 400,000 
Tiejei grabai yra pa- 

jog karta būdami 
iždaryti, daugiau ju negalima 
atidaryti, v f 
gabens 
Francijoj.

r»

už kuriuos 
doleriu.
dirbti teip,
i

valdže 
tukstanczihs 

“The

uz-

Tosia grabosia par 
žuvusius kareivius

Paskutiniuosia dvideszimts 
metu ošia 7,700,000 automobi-

arkliu ir mulu ir daugiau pasi
didino.

liu likos padirbta Su v. Valst.

Karve isz“Lulu Alphca” 
Ashburn, davė daugiausia pie
ninio tauku, nes in viena meta 
davė 13,669 Išvarų pieno isz 
kurio padirbta tūkstanti svaru 
sviesto. Locnininkasc taja kar
vių apskaito ant $ 10,000 ver
tes.

įKu, ne 
lave 13,669 ^sv

Prįbu-New Yorke Pokilia.
vusiems is? Lietuvos pasiunti
niams 16 d. Gruod. 
sziui

pp. Viloi- 
lietuviai 

New Yorko ir Brooklyno sa
ronge puiku pokili 23 diena 
Gniod. vakare. Prie vakarie
nes dalyvautoju buvo apie 200 
ypatų.

• II • • •ir Žadeikiai,

Lietuvos Bondsu isz- 
pirkta ta vakarą už 20 takšt, 
dol.

Priėmimo czion ir iszleidi- 
mo bead;garsesniu lietuviu sve 
tur,itai-New Yorkaa szeis lai
kais turi ganą vakarienių

Vienos vakarienes at- 
brangiaus

ne
mažai.
sieina
ginus.

Szie svocziai kaipo npo Lie-
AmerL

kito s gi pi-

tavos valdžios skirti
kon pasiuntiniai, bene tik me- 

iszganubint szalyn isz tar 
Amerikos lietuviu partizan

tiszkus 
sam 
!;cu 
pai.

gins 
no

' e nei koki

nesutikimus kurie vi-? 
labam dąrbui labai daug 

ant kūno rau? 
Gerai, tegul tas pasiseka 

invykint, tegul visos aukos sku
I»inas plaukt vien Lietuvos vai 
Ižiai kuri žinos kam jias pa- 

udot ir, gal pranykus nesusi 
pratimams, visi upeliai auku 
plauks vienon march.

I 

na

vidutinio amžiaus žmones 
jauni isz czion 

nevažiuoja. ' '
Keliaujenti isz Amerikos lie 

tuviai,'kurie turi sau pasidarė 
pinigo ir mokes ten Lietuvoje 
juos piningus panaudot, tai su 
tokiais kas kita, tokie gdl 
bus sunkenybes Lietuvos
prastiems žmonėms darbinin
kams.

Kas kita yra su bopinin- 
jiė pargryže’ 'Lietuvon 

gali but sunkenybe dabarti
nėms darbininkams kuriu Lie
tuva turi pakaktinai, o darbu 
pabrikuose juk Lietuva neturi. 
Isz gromatn ateipaneziu ant 
kiek,matoma, tai darbininkai 
isz Lietuvos keliauja uždar
biaut net Vokietijon kur darbo 
žmonių yra maįąi, nes karoję 
yra daug žuvusiu.

Tai-gi lietuviai kurio 
na i duonelia szeip teip pasida- 
rot, neskubinkit jia czion ap
leist, nes skaudžiai apsigausi
te.

Lenku laikraszcziąi teip pat 
savuosius persergsti, kad nesi
skubintu in tėvynė, nes ten la
bai sunkus laikai.

gais:
vra

czio-

kalven-
Pini-

Laikraszcziuosc randame žį- 
nes, kad Italijos valdžia užgii- 
le ant kliosztoriu, nes kurie- tu 
rejo žeme, tai valdžia konfiska 
vusi, iszdalina jia biednioms 
italijonams bežemems.

Maskolijos valdžią ta pada
re po maiszfo meto 1868, visu 
kutaiikiszku kliosztoriu žeme 
ir inventoriaus net ir 
tus (kąsas) atomine jo.
gus pasiėmė in valdžios cer.kov 
na, iždą o žemes katalikiszku 
kliosztoriu iszdalino pravosla
vams. ] 
szęvikiszką valdžią atiminėją 
žemes jau ir nuo pravoslavisz- 
ku mąna0iru, ir daliną bied- 
piems maskoliais bežęmems.

Mat bolszevikai ganą gud
rus, nes tie maskoliai kuriems 
suteikė dovanas' žeme dvarą 
ponu ir mauastiru, visada pa
laikys szaliąinkyste bplszevi-

Kalbėdami buvo labai 
atsargus. Taigi tuomet 1863 m. 
jeigu in abazus pasigavo, tai 
miesezionis, bet ne kaimicczius. 
Dabar-gi kad eina kova už savo 
szali, žmones Lietuvos noringai 
pritaria visa kam. 
bet ne kaimicczius. 
kad einajiova už
žmones Lietuvos noringai pri
taria visa kam.

Mos Lietuviai amcrikiccziai 
kaip gąlint turime kovojan
tiems už savo laisvo paremi 
pinigiszkai kaip kas iszgali. 
Nors sziuose laikuose aukau
jame ir aukaujame, bot • ka-gi 
daryt kad musu yra toksai li
kimas.

Nuo gabrijados vis-gi gali
ma apsigint.

Dorpate — laike konferen
cijos pabaltijos vieszpatyscziu 
pulkauninkas Wąrd isz Ang
lijos kur turi dar misijas Lie
tuvoje padavė inneszima 
in pabaltijos 
reik priimt ir Lietuva, lenkai 
priesz tai už protestavo dvi to, 
kad sako kol Lietuva turesen- 
ti pretensijos prie Įlenki jos, 
kol Lietuva nesuveisenti in bro 
lyste su Lenkija, tol negalinti

kad
allijentu tarpa

prie pabaltijos allijentu prigu 
lot.

Isz szito matosi, kad lenkai 
nori idant lietuviai pripažintu 
jiems Vilnių, kad lietuviai ra- 
mei kentėtu nieko nesako 
priesz veržimąsi lenku legijo- • -v- • ' a n • « .nu in Lietuva, tai tada jau but 
brolybe.
kad nuo lenku nieką 
kas yra lenku, o kad gyna s<v 
ve, tai tas lenkams 
kia.

Nuo lenkiszku bomu kad at 
sigynus, Lietuvos kaimiecziai 
praszo ginklu jie mėgins apsi
gint net patys ir tuomi prigel- 
bet nori Lietuvos kariumenei.

— S. K.

Lietuvįai žinoma 
nenori

mat ken-

BARBARISZKAS 
MAS DĖDĖS ŠAMO 

VAIKELIU.

Keleflscd by the* Toreign Lniigiuige 
Governmental InformaHon Service

Buregii of (’oininimlty Service 
Inc.,

121 East 28-th Street, Nev, York City
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Dabar Mąskolijoje W^at"ri^, is,zIoįdo

kti, o po kobząkipip. 1
Kad Koleęąkas bolszevikup 

neinvęikia, fąi muęet žmones
Maskolijos suvuodžia, kad Kai 
cząkb vjsi pliaupi link tylasko- 
lijos apėmimo atsiduoda (kve-
pia) Monarchjszkos Maskoli- 
jos dvoku, tai neremia.

Konsor- 
Kankles” 

Leidžias

venantiaKenosha, Wįs 
atsiszaukia ant adreso.

Bronetta Kurlaitis
130 Highland St. 

West IIaven> Conn.

KUR BUNA7Į
■Minui m nu   i—ii. ..now \

Pajiezkau Mykolą, Jurgi ir 
'‘ Jieva Pup'uuku

ZUDY- mirė nesulaukęs įlietu.
met vra matoma,

Į kant tinkamu hygienos sanly-
gyvy

be, dabartinis toks didelis mir!
ežiu skaiczius tarp kudykiu ga 1

b?r^‘ Į Bhiladelphia
Praszau atsiszaukl

Kuo- i 
kad prisilai- I

gu galima apsaugoti ju

‘Saules”
praneszimai Su-

Sveikatos

vietojei 

spausdinami 
vienytu Valstijų 
Biuro Vedėjo Surgeon .General 
Rupert Blue.

Dede Samas Sveikatos Pata
rėjas atsakxxs ežioje vietoje ar
ba laiszku; klausimus, turian- 
3Zius visuomeniszka svarba ir 
palicczianczius hygiena, sąni- 
tacija ir kaip apsisaugoti nuo 
ne
tikrai ypatiszku klausimu ir 
duoti receptą. itclresuok: 
Health Advisor, % Lithuanian 
Bum, 124 East 28th St New 
York City,

Raszant pažymėk koki laik- 
raszti skaitai, taip, kad mos ži
notume in kuri laikraszti sius
ti atsakymu su paaiszkininiu.

Sužinoti gimusiu kudykiu 
skaiczhi per motus Suvienyto
se Valstijose yra nemažas Dė
dei Šamui darbas. Tikrai sa
kant, daug ju palieka nesuskai 
tytu dėlto kad daktaras arba 
bobute, kurio padeda jam aut 
svieto atėjti nepYanesza 
jio gimimą ten kur reiketu pra 
neszti. Tai-gi Dede Samas ir 
insteige taip vadinamas

i Ii būti laikomas kaipo
riszkas ir
mus brangios gyvybes.

Vėlesnės
kia baisia kudykiu žudymą ta
po surinktos New Yorko pieno 
Hpm i t ol o.
dalykuistovis 1918 metais, Su-

1 vienvtu Valstijų 167 miestuose 
Tris miestai praneszama, tilre- 

skaieziu mažesni

A

luuneiiu par;
! iTHadelphi:

nereikalingas žudy-

skaitmens apie to-

Jose paduodama

jo mircziu 
? | kaip 50 and

i Mažiausia
I • fe fe *1

Jis negalės atsakyti antL‘lK vr L o . . ,° • «« Afnca, Szesziose miestuo
se mirė 150 isz 1,000 ar net ir 

Puse miestu tame
J skaieziuje turėjo mircziu dau-

receptą.

apie

I

paeina isz Po- 
gyveno 
nežinau 
nežinau 

ant
Jonevi-

i i*.linu 
dabar 
dabar

kur.
adreso.
ežiuke arba. (to 2)

B. Baltruszaitienc,
1435 Knodell St.
” Detroit, Mich.

Banadikte

irMano brolis Kazimieras 
sesuo Magdolena Zinkevicziai 

1,000 gyventoju. }'olv
mircziu skaiczius

i tik 35 and .1000 buvo Brookly-1 
he^ Mass.

daugiau.

gįau kaip 100 ant 1,000.
Jokios nėra paslapties kaip 

apsaugoti taip dideli kudykiu 
mirtingumą, ir jei visi mes ru- 

gerove'tu nelaimingupinsimes 
kudykeliu taip kad pagerinti 
ju gyvenimo sanlygas ir 
mi sumažinti ju mirtingumą ta 
me pavojingame j u
periode, pirmaisiais metais, su 
mažos nuo vieno isz dvideszinit 

daugiau'

tuo-

amžiaus

“Su
vienytu Valstijų gimimo regis 
tracijos vietas.” Tai inirna 
tas* valstijas kuriose yra reika

penkių ar net ir isz 
kai vra dabar kai-kurioąe 
szios szalies apielinkese.

Kitame straipsnyje mes ap
rasosime kaip kudykis 
būti užlaikytas,

vra dabar

turi
kaii> duoti

Mano dedo Juozas, Andrius, 
ir Antanas Riaubų, paeina isz 
Suvalku 
apskr.

M ari am poles 
Prienų pahi; taipgi 

Marijona 
Turiu labai svarbu

Gub.,

Adomas Pnvylas ir
Mozūrai.
reikalą, praszau atsiszaukt.

Wm. .Mikalonis,
' Box 191, 

Warehouse Point, Conn.

Juozą DirmeikįPajieszkau
ir Juozą Tamoszaiczio, isz Kan 

, Lasei n iu Vals., ir 
apskr., 2 metai adgal gyveno 
Philadelphia, Pa.
na u kur,
arba kas žino praneszti ant ad
reso :

isz St a ra-
Iberiszkio gini-D10 Redybos,

po vyru Reklaitieno 
apskr., 1
A1 e 1d ž i u a t s i s z a u k t.

Rėklaitis, 
325

Du Bois, Pa. •

no.
» wj >< i

?

Tanias
Box Shaft - O

gyveno 
dabar neži- 

Mcldžin atęis?aukt

Juozas 
paimtas in

Prisz tai gyveno 
Indianos steite 
buvo pažeistas 
Paeina isz Suvalku gub 
riampoles pav., Gudeliu gmino. 
Reikanczio kaimo, Skriaudžiu

Tegul atsiszaukia

Mano draugas 
benta, kuris liko, 
kariumenc.

Girdėjau kad 
ir paliuosuotas.

., Ma-

para.
adreso.

ant

(to 2.)
Pr. Tąnioęzaiiis.

302 W. Lloyd St.
* <8*

i Shenandoah, Pa.

Mano pažįstami Agotą Pie
trona vieziukes, po vyru Jasz- 
kauskiene, isz Maldžunu kaimo 
Rozalimo para. Panevėžio 
apskr.

■»

G. Valaitis
119 S. Second St.

Ali nėr s vi 11 e, Pa.
y

Pajieszkau Karalių Vaicziu- 
Mariam- 

gmino;

para.
gyvena PhiladeljOiia; 

taipgi Antanas Petronaviczįus, 
pirmiau gyveno Dętrojt Mieli. 
Turiu svarbu reikalu, 
szau utsiszaukt.

S. Swagzdis,
Auburn, III.Box 89,

Pm-

na isz Suvalkų gub 
poles pav.,

Mano draugas Vobnlas Pe
lytas, isz BBabru Kaimo, Vęi- 
seju para., 
atsiszaukia ant adreso, (to 2)

Mano pusbrolis Ęyonislavas 
Vaicekauskas, isz Sądalos para 
Turiu svarbu reikalu, praszau 
utsiszaukt.

Peter Vaicekauskus,
1 627 Alvęra Ąve.,

Aurora? Įl).

• J

Igleskeliu
; Paliukiute isz 

Tieras-^i ku' PUenu apskr. Mikaliszkio gmi-
• • • • 0 ‘ 1 "X" X1' *

jam prbgos iszszaukti in tvirta Inipgi Marcele Seinų apskr. Tegul
ir sveika žmogų, 
rie indomauju ir 
reikaliuga, patariamo 
sziuo adresu: 
Health Service,
D. C. ir gauti knygute 
“Care 6f the Baby

(Da. bus.)

pajieszkauno; taipgi pajieszkau Vinco 
Kurio ir Vinco ir Ji e vos Gliau- 

Tegnl atsiszaukia ant

kurioms tai 
raszyti 

U. S. Public 
Washington

laujama užregistruoti • kiekvie
na'gimusi kudyki. Toji vieta 
pirmiausiai insteigta 1915 m. 
spėriai užaugo, ir 1917 m. 
kuriu mes turime 
statistikos žinias; apima 
szias Naujosios Anglijos valsti 
jas, Indiana, Kansas Kentucky 
Maryland, Michigan, AlinnesO 
ta, Now York, North Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, Utah, Vir 
ginia, Washington, Wisconsin 
ir Columbus' Distrikta.
valstijos turėjo apie 53,000,000 
gyventoju ąi’ba 53% visu Arne 
rįkos gyveątpjn tąja . •

Tose valstijos 1917 m. gimė 
gyVąįs Į,355,792.t. kudykiii,, ar-

bicziai.
adreso.Lietuviu Muzikos 

-- - - , u
su dvylika loidineis: 
Saulute, Strazdelis, Valio dal
gele, Atnesza diedas kukuliu 
viedra, Kur jisai? Seno diedu
lio žila galvele, 
pvąjones, Juriu Bangos. Po Uo 
tuva miegta. Kaina $1,50 
nain susiuvimia. 
piano ir Žo_džei. 
Lietuviu Muzikos Konserva
torija. 769 Broadway, South 
Boston, Mass. % '
- . - ------------ ------ --------- < . - - - r Į T T ~ ?----------- ----- '........................... .......

NESHIKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO. \ 

• rrrrrr—• .

Siunczlu szirdlnga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tukstan- 
th ir Viena Naktų”. Da tokią istorijų 
ne ewniu girdejąs ir akąitęs kokias A ^ri „ ... . ■- . ,radau toje knygoje, kuri mane palink- hliollką tu gimusiu klld) k|U 
smlna diena Ir naktį. Kada paeinu isz mirė nciszgyveąes nei 
darbo tai tuojaus griebluos už kijygos, 
no rupi ląan ąoreikąUngau v|ctys. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo nplo ta knyga i

'Geismai ir

vie- 
Muzika ant 

Adresuokite:

isz 
vėliausiai 

szo-

Tos

rįkos, gyveątęjiy tąja Įftetilią. ;.

bą 24.6 ant kicįjtiępę tukstan-
A a '\'-m CT' m .

czįo gyventoju. Nedaug žmo
nių težino, lęad vienas1 isz yie-

) 1

v

vardu

I

K. Szerpenskas,
2111 Foų Al., S. S. 

Pittsburg Pa. <
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Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskitnusiuntimo kasztus. Prisiuskit
7Qo, ■p. tuojaus gausite knyga f _i! fl W a .
per paeztą* Adresavokito:'

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHAN0Y GITY. PA.

g
tiksiantis Nakfa

AHAB1SZKOS ISTORIJOS

In trumpa laika, viqpon lap-

f I ♦t » 
•j

vaitos, iszsiuntcm daugybę szl- I 
szalls į.,Knygu in visas

irVena
tu
Amerikos, ir visi kurio aplaike Į 

prls|un|e |šiitą Pulki Knyga 
ruumię padekavones.

l'ulke Apdaryta AudekUulais 
Isziuąrglntain Yk^aiiUs, -I' IH- 
dūmas Kuygos xRIJ foliu.

704 J» h slapi u■I

.1 
k 

Vf .

f
•1

150 Paveikslu

Juqh greit parRĮduodu t<xi<J 
nelankyto ilgai bet prlsluskytc 
mumę $2 o Knyga bus jumis tno- 
jaus isiolusla. Mch užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mes i ikrai 
gvarantluani kad ir jumis
Duties.

W. D. bO(ZKOHSKI-C(k 
Mahaaoy and A Street, 

MAHANOY CIT1, PA.

ir j /
'* R*NAUJAS ISZIUDDIAS TLAUIUMS.

Dekavojo % milijono žmonių ui 
puikus plaukus, o tcip-gl Sulaiko puo
limą plauku Ubai, iruiupam laiko, ia 
vieta ijrzpuoluslu, atauga tankus plau- 

liiformacijos dykai.
Raszy-

5

vicnu 
vyrisz- 

kos lyties 25% mirė daiT^iup

nei 
metu, ir kad kudykįu

Laikrąszęziai ameri|<oniszki 
pranesza kąd R
vija susitare sujuągt ęavo . ____ ............. ... „
sąs kariszkas pajiegąs ąpsigy-■ pakol aau ueparsigabeuau isz rodyatcH į neg kudykiu inoteriszkos gini- 
nimui nuo* kaiimmiszku užpup-

vi?

tiku ir ta visa pąjicgą abiejųi
Kai-furioso mpįelfjfl^f^e

*ii

i

> J

v kad

Prie sziokios progos musei •• « įsaiy u;
drąsina- te c«idę nelai. 'WHMSW?*1*

‘ K*

ties.
padėjimas buvo dar blogesnis
M. , T . M . M. ” « ,J

Į "Saules”. VcUuu lęožnam jiają pirkti 
ir skaityt) o turee smagumo daugiau , 

'kaip Už siimtu doleriu. Su pagarbu, l< ti ,t - . ,. .
i Matek.; .‘S1

Jt ' v

kai: Gvąranty., 
Pasakykite kitoino tautomu. 
kito pas; Drs* Urundaas Vnsmotics,

t

1
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PADAVIMAI APIE SZV. 
PANA MARIJA.

i ta iwi i "W—fli Mia fiA*m

Viduryje to linksmaus rūmo •' ■' y ■ • 11 • 1 ♦ •* *' * 4' * • ■ ■stovi septyni laipsniai: vienas
viražui kito; ant tu laipsniu 
sėdi užsitarnavo danga szven- 
tieji; kas daugiau užsitarnavęs 
tas ant augsztesnio laipsnio 
sėdi.

Ant pirmo laipsnio nuo že- 
i. .
nigai, pralotai ir 
kurie dar ant žemes gyvenda
mi buvo palaimintais.

Ant antro laispnio stovi rė
dytojai ir prilaikytojai 
siszko luomo (stono.) 

szios žemes vargo; tieczio 
prast noli ai s, betnr- D •' skapai 

ežiais, o &■.>. .laugaus linksmy-ir 8,1 
bose karaliauja ir prie Jos ko-' 

pa
garba visos dangaus galybesI...

Czia ant žemes 
vietos menkoj triobelej pagim-

ANTROJI DALIS.

S z ve n czi au s io j i Dangaus 
raliene, Dievo Motina, 

Pana Marija.

Ka-

I.
Po tylaus ir vargingo gyve

nimo Pana Marija buvo paim
ta in dangų, kur dabar ilsisi ir 
džiaugiasi, bei linksminasi 
per amžius amžinoj szvlesioj. 
Czia ant szios žemes vargo 
kartu su nrasiuolinis, botnr-

mes — stovi dievobaimingi ku 
nigai, pralota i ir zokouinkai,

d va-

popiežiai, 
auksinėse kepureso

si-

jji lenkiasi su didžiausia
jdabrinemis lazdomis.

Ant ketvirto laipsnio — ty- 
rininkai (pustelninkai,) kurie 

i nuo szio pasaulio 
Itnsztybin, gyveno varge ir me-

svilinti bei nuplikinti, szveis- 
tiunoje (ozyscziuje,) ir tik tą- 
da tegali gauti iszganyma Jr

• ••••
Ik

amžina lįnksmybo danguje
Yra didelis, tnszOzias, nevai

singas laukas, apsiaubtas^ isz
t t F1 4 'Hl _ " *

8Ą^-
irt<rrc.mii>mw ii iii i"'* wni

su visa §zvėūtu,ju: 4Kaugystę..tJ
Antroje tilto pusqjc, isz ita

lics rojaus, 'stovi' įtaptavojąn- 
cziu angelai sargai su toblyty
lomis ranlrosė; ant tu toblifė-

irwff

i ■ ?

-r
;»'Y

»JUU >JW****

I

■«TSWM4W

3
rw*

. . A.

'■>

i ;. i.J. / fl '■ A-rh'iNLjįį

r ( : <

- A; “ ■A£. <r <■»•?*

-»ITw.iir<-^ HTfcb— Irv —*'-^*-*M*^*~—

Sasytej ir-gi buvo lą-

t

geliu. Sasytej ir-gi buvo lą- 
> bąl linksnĮą. 'fi žurejo/in <Jaį

ir antomobiĮįu, kuriose sęcįpjo 
ar pusiau gulėjo puikiai tazęta 
pųos^usios ponįoę ąnt minksz- 
tu paduszkaiczin....

Staiga kudyltis džiaugšmin-

Mama! Mama! Pažiūrėk 
tete, kokia mus mama graži ir 
pasipuoszusil

’ Sasyte nesuklydo*
pro sząli važiavo puikus auto
mobilius ir jame sėdėjo koks 
tai ponas su nuvytusiu veidu ir 

Ruselieno bbxo braii^ 
giuose rūbuose, su deimantais 
galvoje ir ant ranku? ' " '

Iszgirdusi ji kudykio szauks 
ma atsisuko ir pamate savo vy 
ra su kudykiu. Jos veidas labai 
paraudo.

Automobilius nuvažiavo to^ 
lyn.

Mąžuole Stasyte klausinėjo 
tėvo:

— Kas tas ponas, ka sėdėjo 
greta mamos? Kodėl mama ma 
nes nepabueziavo, juk asz visa 
diena sziąndien 
klusni.
siu, tik tete, 

, asz

gybe pra važinę jąncziu kanetū
Į . n 

rv
angelai sargai su toblyt$- 

liu suraszyta vardai, bausmes 
laikai kiekvienos atskyrei 
vargstanezios dūszios. Ėtamtatę 
angelai sargai Szv. Paną,'Mari
ja, su visą dangaus minią atei-‘ 
nunezia, sveikina ir priimą su

n
f

i \¥Č i
H ;«
L 1 
U' l }t Ivisu pusiu uolomis; ta laulta 

galima pasiekti tik 
per trejus akmeninius, 
augsztus vartus.

Tas tyras arba lauktas, 
■ iszdegintas^karszczio, lyg 
imtas baisiausios kaitros, 
nas vordaneziu 
uas noąiszkiu 
vos tik girdama dejavimą 
rodo lyg kokia slaptu kanky
nių jure....

Saule ii iszvien degina savo 
kaitriais spinduliais, taip kad 
jis Nuolatos vra baltas nuo 
karszezio, kaip verdantis kati
las; czia plauko duszios, kaip 
putos katile, kol nepasibaigia 
szveitimas ir kanezios daromos 
szveiczian; kol nepalieka du
szios tyros ir žibanezios, kaip 
saule, tol negali i neiti iii dah- 
gaus karalyste.

Szveistaineje karsztis baisus 
jokis gyvas daigias 
išžiūrėti, 
kūnas ton

perėjus 
labai

lyg 
ap- 
pib 

smileziu, pil
ta* 

isz
dūsavimu

nebuvo Jai atsitolnie

dvti Dievo Simu, o ten Jai pri- pavoneje.
Ant penkto — nekaltos mer 

Ignites ir jaunikaieziai, baltuo- 
|se kail) sniegas rnbaęse, o UŽ 
ju daugybe kankiniu ir numi
rusiu už tikėjimą.

Ant szeszto laipsnio — pra- 
naszai. apasztalai, 
riai ir l..„
ežios stulpai. ,

Septinta
keturiems evangelistams Ine ženklo nebeliktu.

bažnvezios raszyto ’ 
ežiu ir Szv. Petras su

guli visos daugiazkos platybes) -vi • • v • • i ’ _ I ern iŽvaigž<les ir puikiausi dangaus 
rojai.

(Via 
neturėjo kuo pridengti dreban 
ežio nuo szalczio, paguldyto 
ant szieno savo Sūnaus, fen-gi 
žiba stebuklinga szviesa ir fvis 
ka invairiausiais 
nesuskaitomi 
stovi Jai priesz akis ir 
paliepimo, pasivengo 
noj m i imtoj Jai tarnauti.

Czia su birbvnelomis piome- * ••
, o’ ton

p ra s t u o ii o pa szi u roję

angelu
spinduliais.

būriai I

\nt penkto —

laukia skyrę
kiokvie

kiekvienos atskyrai

angelai sargai Szv. Pana Mari-
• *» « • .j •

didžausia pagarba, ir veda , iii 
szveistaine.

Artinantis szyeneziausiai Pa 
pelei Marijai prie Įiępsnojąn- 
czios upes, ortas atvėpta, kon- 
czianczips duszios pajuto toj 
vąląndoj palengvinimą, dėkin
gai ir nedrąsiai garbinu szven- 
czi.aus.ia Panele Afarija, kalbė
damos: ./

— Dangaus rasa, buk palai 
mintą!...

Balsą į tie garbinaneziu pa- 
Marija dusziu sznabžda ta-

szvpis^aine

ia Panele Marica, kąlbę-

na .
rytuži, rudenyje nukritę lapai 
pustomi vėjo.

Angolai sargai

U F v
I *■ A
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ft
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gąi susmuko:
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Vyruczoi nž tai pykti nereikia,
Jeigu kas kvailas peikia,

a na sz t a lai 
kiti

m i si jono- 
sz Ventos Bažnv-

negalėtu, 
o koks nors žmbgaus 

patekės,
laipsni Dievas pa- akies mirksniu suspirgėtu

i ir sziain 
jams; ežia ir Szv. Petras 
auksiniais raktais, laiko ture

nelini Jos Simui žaidė, o' ton dam"s- ("ri tiesn užsilipti, jie 
gieda be paliovos Serapinai iri 
Kerubinai, net žvaigždes 
k i ne ja.

Czia ant žemes
tytis nuo baisiu budeliu kara
liaus Erodo, o ten, danguje, vi 
sos prakeiktos dvasios apmirsz 
ta nuo vieno sublizgėjimo ar- 
kangelo kalavijo. i • . ± ,

Czia i-z nailcRczio ir nuliu-jsP»ni«'? tllrl Pnromc sostu, tar 
dimo Pana Marija, Dievo Mo- S1 a^nibažnycziOjė, ąąt Bū
tina, liejo aszaras, o ten nuo 
Jos mažiausio prasijuokimo 
džiaugiasi visas dangus, o nuo 
giedraus ir linksmo pažiūrėji
mo — apjuosia dangų

szo-
į visi priesz sostą, kaip bažny
čioj priesz altorių stovi 
knygomis rankose.

Isz gaivu visu szventuju ei
na kai isz šauliu szviesus spln-

su
I

tuojaus 
ir

reikėjo slaps-

; dūliai, kurie apszvieczia visus 
jląispnius.

Ant paezios virsznnes balti
■kaip sniegas angelai savo

Nors viskas szveistaiUeje de 
ga, bot liepsnos, no augliu nėra 
nieks nesudega ir j 
nepavirsta, nieks neisztirpsta 
nepavirsta in garu ir 
kią iii oi’a.

Tqkiamc tai karšatyje be pa 
liovos cžirszka už ąuode.mes 
szveištainėje duszios.

Tik viena karta per metus 
jos gali išzsiliuosnoti isz szveis

in pelenus

noiszle-

iszpraszo 
Szv. Panos Marijos nors viena 
duszia iszliuosuoti i$z užveistai 
nes.

Velnias, pasidaręs isz judo
sziaus duszios, 
žviegdamas nuo tako, 
Pana 
duszia už rankos paėmus, per 
veda per tilteli ir paleidžia in 
rojaus kvepianezius daržus.

, iszejus 
svecziams, sn trenks

mu užsidaro »ir vėl saules karsz 
t is degina, net smiltis ir uolos 
pabala, o duszios — kenezia, 
vargsta, dusau ja, 
raitosi baisiausiame 
jo.....

Szihdien kožiias Lietiiviuš 
prigauna,

Jeigu tiktai proga tint to, 
gana.' 
visokiu 

žulikti, 
Ka valkiojosi te r p Lietuviu. 
Tai-gi, in viena apigarda at 

sivilko apgavikas,
Badai kokis tai bambizas, 
Ir tas valkata uiekszas, 

Pasisakė, jog esąs kunjgas, 
Kvaila .boba jam intikejo, 

I • l a « . t >
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, Ąp^įniątalw Jiąkttai jau bai-, 
gosi.

-*♦< A leztikro
t n i

a •i 3 V "i

Blaivosi rytas ir žada 
giedria dieną.

Czion Amerika yra

Jau ir saulutėj 
gražiai nžszvieto. 
ta nedėlios diena.

Tąip norisi iszeitį išz trosz- 
kaus kambario kur nors in 
lankus, in gamtai

Rugelis nesiskubindamas pa 
gamino valgyti savo szesziu 
metu dukrelei Sasytei. Už pus
valandžio jau ir Sasyte buvo 
aprengta in baltus drabužėlius

Bus karsz-

mama.

Dievo Mo
ten

atsitraukia 
o Szv. 

M ari ją/ \ iszl iuosuo ta j a

Szveistaines vartai, 
dangaus

kenezia
vaitoja ir

karszty-

Ir tuojau s džiaba tupėjo, 
Visus abrozus paszventinO, 

Norint krapilo neturėjo, 
Nuo kittt partaesze, 
Su vandeniu apteszke,

O tasai baitabiza gera

ir juodu valgę pusryczius.
Jei tu gerai valgysi, tai 

asz tave sziąndien nusivešiu in 
Bidono miszka. 
gulbes, — tarė tėvas.

Pamatysimę gera ir pa- 
Asz visada tokia bii* 

tankiau atsivesk 
mama ma

įl I ''
— Tote, sakyk, ar tenai daug 

bus vaiku — paklauso mažuo
le.

— Suprantama.
Sasyte jau nereikalavo dau

giau raginimo. Ji valgo, kiek 
tik galėjo, kad tik pakliūti in 
miszka.

Ruselis buvo fabriko darbi
ninkas ir gana gerai uždirbda
vo. Iszeidanias dirbti jis dūk 
rele palikdavo kaimynes prie
žiūrai. ' .

— O niama ar sziąndien at
eis, — paklauso mergaite.

Ruselis nežinojo ka atsakyti.
— A; tau sakiau, kad ma

ma numirė,
— O tu sakei, kad mama isz 

važiavo in kaimu.
— Tai ar ne vis tiek....
Bot mergaite vis klausinėjo:
— Basakyk man... Ar tai ma 

ma nuneszo ant kapiniu, kaip 
ta sonelo 
rhi eiti ant kapiniu pas mama

— Kapines labai toli....
— Tąi ar asz niekad nema

tysiu mamos?
— Jei tu neklausysi, tai no> 

matysi. Na, gerk kavą..
Tėvas visaip stengėsi, 

tik dukrele neklausinėtu 
mama.

Ruselis apsivedęs buvo sep
tyni metai adgal. Jaą nuo pat 
vestuvių jis pradėjo nesutikti 
su savo žmona.
dukrele Sasyte, kuri apsunki-1 
no ir taip sunku ju gyvenimą. 
Nors'jis labai mylėjo savo žmo 
na, nors ir stengėsi visais gali
mais budais daiigiau uždirbti 
pinigu, bet jis negalėjo užganė 
dlnti savo žmonos/ kuri mogol 
parodus, teatrus, puikumą. Biv1 
davo ji jam vis sako: ‘

— - Nąlaimingi mes. Tu per 
daug sąžiningas darbininkas, 
jei nori pakilti darbe, tai tiesiu 
keliu neprieisi, reikią intrigų. 
Isz tavos nieko neiszeina. Ne
jaugi tu d,el manes negaji pasi
stengti. Nejaugi asz turiu vi
sa gyvenimą konst i nodatekliu 
ir biednystp, kurioje gimiau. 
Tu neturėjai^ tiesos mane Vėsti 
jei negali gerai užlaikyti.

Nolaimingas Ruselis norėsi 
isz visu;’ pajiegu, tankiai jis 
gaudavo dovatau nuo dąrbdą-

JiŠ’ dauginta uždirbti negalejb. 

tiko nelaimė; jis nupuolė ir la- 

rią jtau ilgiąu nelaukė^ prade j • l W * 1 .« m • . a ' a

ežia I

\czionai 
cziau.

Jie sugryžo namon.
Bet gryžtant namon mažuo

le Sąsyta vis dairėsi ir gėrėjo
si gėlėmis, vežimais miszku.

Vakare jau gulėdama Savo 
mažytėje loveleje, ji kelis kar
ina szauke “mama.” Ji turbut 
ir sapne mamą mate, nes vartė 
ši ir ne ramiai miegojo.
• Ruselis gi ilgai nėjo gulti.' 
Jis sėdėjo prię stalo ir nuleidęs 
galva maste apie gyvenimą^ 
apie laime, meile. Ji kankino 
jo nelaimingas likimas.

■> Staiga kas tai pabarszkino 
in duris.

Jis nuėjo atidaryti.

nosi 
’; turėjo,

Katras noszvontytas buvo 
suvuosti galėjo.

Tik nosi prikimszineio, 
trauke, 

Ir tuojaus bjanroi susiraukė/ 
Szirdžiuk, tasai neszventytas

Turi bąli tuo aplaistytas, 
Už ta džiaba gavo kelis do

lerius, 
Ir stono kelis stiklelius.

Jeigu in kur tokis bambiza 
atsivilks, , 

Ir teip Lietuviu piningus 
rinks, 

Nieko neduokite,
Isz stubos su szluota iszkra- 

pinkite, 
“kuningu 

daug priviso, 
Apie penki yra iszviso, 

Kur taip Lietuviu baitabizavo, 
Isz visur atstauka gavo, 

Dabar po apigardas valkiojęs: 
Nuo Lietuviu maitinasi..

pa-
>

taines kaneziu ir tai tik vienai
parai.
atsibūva uždnšzines dienoj, ta 
da’duszios gali aplankyti žeme 
savo namus ir kapus; bažny-

neipatant kunigu duszios ghli gr»bnnąsM 324 puslapiu, 6 per O coliu 
atlaikyti misžias, o žmonių du-

Po deszinei Dievo^Tevo sto- szios gali ju iszklausyti ii’ pasi
Dievo melsti; bet auszlant Vėl turi

■

angelai Tas iszsiliuosavimas

altorių bažnyczioje, ant kū
no sėdi pats Dievas^ Valdyto
jas dangaus ir žemes, Sutver- 
tojas visu matomu ir nemato
mu daigiu.

ėziose vidurnakcziais niekam I

(ToĮians

ŽIŪRĖKITE CZJA!
$1.55 vertes knygų taz ?1.00,

No. 1. “Parisians Nusknrolis” Ir “įn
Jis nuėjo atidaryti. Prada

ręs jis atszoko isz nusistebejL 
mo adgal. • i<

Priesz ji stovėjo jo
Ant jos nebuvo tu brangiu dra 
bužiu, kuriose jis jia mate’die* 

Ji buvo apsitaisius pras
tais su skoniu drabužiais, 
jauna motoriszke,

iki jau tokiu Mdidumo,....... ...... ............ ..... Preke 50c.
No. 2. “Kuntngo Paslaptis” “Iii Meri- 
ka” ir ••Pako mok lis” ....220 puslapiu. 
Szltoą knygos preke yra ............... 35c. T.

No. 3. “A n kalnini Peiliai” ir “Dvynos 
Ktirabiltęs” Ir ^Aplsala apie Girios 
Sargo.8nnn Ir Dukterį” 2H diloliii 
puslapiu ......... ........... . Preke 35c,

No. L Septynloą - istoriJob “ponas Ir 
Szlftuczhis” “Isztiklinas Suims” “Ka» 

'• ralius Ueatohnouas” “Karesokna nuo^ 
' ^zalljc'

žmona.Kiiningo Paslaptisorą-

|Sunns’, Jėzus Kristus, su avino I sugryžti in szveistaine nuo že
liu prie krutinės; stovi Jis su mos isz svecziu, ir ten būti, kol 
nuliudusiu veidu ir žiuri įu to- ątmefavos už savo nuodėmėj. 
Įima žeme ir in pildanezins nu-

rvkszte atsirėmęs in kryžių
Czia viena apleista ėjo j 

kruvinomis pėdomis savo Su- 
lydi angelai, 

puikiausias

apleista

na u s, o ten Jia 
giedodami 
mes Jai. l 
daug szitaip:

Už dangų Pana Marija 
szv lesesne,

?si

gies-

liu prie krutinės; stovi Jis su mos isz svecziu, ir ten būti, kol

garbindami Jin maž- sidejimus žmones.

i

Atsimeni? Asz no-
#4

na.
Tą 

jo žmoną,Szveistaino-nud rojaus sky- 
srauni upe 

upes isz
jam tarė :
; — Asz sziąndien jus 
cziau.... tenai... miszke. Balsas
mano kudykio in smigo in Įhą-
1 -
džiaugsmas iszgirsti isz 
kudykio lupu žodi:

ria plitti, gyli ir 
Pakraszcziais tos 
szveistaines nnses liepsna kaip 
vilnys botaguoja ir plakasi in 
upes krantus; per

užvis la-Kaįpo maža vaika 
bjaus numylėta Panele Mari- VnlduilH* ••(iidilMgft Szohie

■ . .i" i V . “ 1, 1 « | « r f-.
įiZAHjo’’ “VnldnUH**, “GiiHhu.’ft Susohle** 
“Moliun ŠopiilhiffA* Ii* •‘Molio SimnuK** 
181 puulapiai.’ Preke 35c.

ana44

Dievo Motina,
saule skaitesne, už mani 
tesne, už žvaigždes gražesne

“Kaip rojaus lelija, žydi ir 
žydėsi ir per amžiu-amžius ne 

Tavo 
kvapo, alsuoja ma

loniai ir linksmai!”
“Palaiminta tarp

už 
bal- 

i”

i ja, Dievas turi pasodines ant

suvysi; dangus prigerės 
kvepanezio

moterių 
dėlto kad buvai ir esi Panele 

Dievo 
mieliausia ant szios žemes
esi dabar Karaliene dangaus 
karalystėje!”........

nekaleziausia,

1

Mol i na 
ir

Szventuju

ilgai 
kol pasiekia 

Bepiga, 
gerai pasiseka pra- 

(czys- 
keliu 

siauru ir

Isz Montkarmu gromata,
Likos in gurbą inmesta

Ba paraszo ne buvo, 
■4* 7

Už tat in gurbą pakliuvo.

vilnys banguoja ir plakasi 
tos ugnies

kad 
apie no szirdies gelmes.... Kokią tai

i savo
4 4mama. ’1

Ji mane szauke. Tik dąbąr są-

181 puslapiai 
tvtaskėjima nesigirdo dusziu Visas knygas sudėti in viena pasidaro 

timu. Prislunltito $Ij, o tuojaus’gausite
’ \ _ ................... i

mažai ju turime.
Jagu isz musu katalogu pirktumėt 

tai reiktu mokėt už Visas knygas 3’1.55 
bot Jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minotas kuygaa per paczta, mes 
užmokame nusiuntimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios if užimanr 
ežios ir tikrai gvaraiąiJiam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar tur^ glara proga pirkti 
už pigia proktos Day.UgLvakaral . užei
na tai ir laibas imtis prie skaitymo. 
Prisilįskite popierini doleri ir adresą-

Malinnoy City, Fa, 
"* 11 ■" 1 -.................................... *'-* -    ■ ■ - ■■ ■ - 7  7-'?* *

■............................... .. B*—■ —inmyiMim «|

Agentūra Patvirtinta per 
PennsylvanijoS Valstija.

f

savo keliu.
Su teviszkn jausmu Dievas 

jia malonėja ir 
kaipo savo numylėtinė, 
lira ugi a dukterį, kad 

dangus, jog , 
jui už visus artimiausia ir my 
limiausia, ir labiau Jis Jia ger 
bin.

Szveneziausioji Pana Marija 
Dievo Sūnaus Motina, 
gaus Karaliene, sėdi ant keliu 
Dievo Tėvo susidėjus rankas 
sau ant krutinės, tarytum, die 
vobaimingai meldžiasi, ne 
akiu augsztyn nepakeldama.

Ties galvomis ązventos szei- 
mynos laksto baltas balandėlis 

szventa, 
toks blizgantis, 

kad ir angelu akys margsta in 
ji žiūrint...

Būrys Kerubinu ir Serapinu 
puikiai giedodami, 
Vieszpati Dieva; visas dangus 
ūžia ir gaudžia, kaip puikiausi 
vargonai, ir, tarytum, sidabri
niai bei krisztoliniai varpai ju 
giesmėms pritaria:

— Szventas,

visas

glamonėja, 
kaipo 

matytu 
Ji Sutverto-

meldžiasi

(karvelis,) Dvasia 
toks szv i esu s,

n. 
Dangaus rūmai.

draugyste. Szventoji 
szeimyna.

Žmogaus nuo szio gyvenimo 
vargu pailsusiai dusziai 
prisieina likti,
dangaus rubežius. 
jei dar 
sprukti per szviestaine 
ežiu,) tada jau rojaus 
lengviau prieiti prie 
žemu dangaus doreliu.

Dangaus ramus Dievas pa
state isz brangiausia gražybių 
’kokios tik buvo ant žemes, gzvenfag, szventas!

dis deimantines, o Ino h brili- 
jantines.

Tie rumaUbąįri ii dideli: il
gumo ir platumo turi po keiis 
milijonus myliu, sienos, turin- 
dis ir lubos taip žiba ir blizga, 
kari saule, menuo ir žvaigždes 
priesz dangaus gražybes tems
ta.^

Žmonęs jokiu budu su mir
tinomis akimis negalėtu žiūrė
ti in irt szviesa, kad pamatytu

■ f t T ' * — . * a

žemes
Dangaus sienos auksines, grin 4

— tuojatas apjaktą. Dievas tai 
žinodamas, dangaus szviesa 
pridengė debesiais ir mėlynais 
skliautais, ir taip užtaise, kad 
dangus žemes nesiektu.

(Rangaus
vieni isz ju yra 

blausieji ir vadinasi 
prie tu

f

Prie 
variai

yra septyni 
svar- 

Abraomo 
vartų sėdi

zvontas Povi-

t?

dan-

garbina

szventas t

liu
MetavojancziosSzveistaine.

Duszios. Pana Marija ap
lanko szveistaine. Isz- 

ganytos duszios.
Žmogąus duszia,r>

>

szaukszmo.
Per upe isz szveistaines in ro 

ju yra perniestas siauras, kaip 
lieptas, tiltelis.
stovi isz Judo (Judosziaus) du 
szios pasidaręs velnias su gole 
žinemis replėmis, tai kaip tik 
kokia duszia ima kabintis in 
tilto lentas ir nori per upe pe
reiti in rojų, 
velnias iszkyla isz liepsnų 
replėmis ir traukia už kojų ad 
gal nuo karszezio pastyrusia 
duszia....

Kiekvienu

net |)39 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. pĮĮdl’lunljlto o tuo.ktus’ gaufllto 
visas knygas por pacztii. Nelaukite nes

Pas ta tilteli

tai tuo,jaus tas 
sii

vokite Bžlteipf W. D. Bbczkowskl-Co.

svki duszia nu
traukta nuo tiltelio adgal in 
__ baisiausi^
balsu, kad net ^veįstąines erd

baisiausiuszveistaine, kaukia

mes skamba.
Bot sziaip szveistaineje vel

niu nėra ir dusziu teta kentan- 
cziu nieks nekankiną, tik vie
na baisios karsztybes ugnis de
gina.

Kas soreda ir 
per ta 
szveneziausioji Panele Marija

d I

tilteli inT

subata eina
szveistaine
- — 1 — • •

g.
Parduoda Šaipkortea lu Vigaii dalis

*• / 4 _ : 4 ■ 4 "t ■ ' k. Iv 1

Apie prekes ir t.t. Kre|pkUes ant. 
szlto adreso: , , ;

svieto. Tolpgi 'slnncula piningus.

szlto adrese:

227 W. Centre St Mahnnoy City, Pa 
............

< „ * f

Pittstonc yra daug merginu, 
Įyatro^ laksto jieszkodamos 

vaikinu, ,i * 1 ,f Z
Bot surasti negaliu

Visi nuo juju tvąukesi in szali.

1

.0 jus kvailes avingalves,
Katras ytaUlnas in tokes in- 

simyles?
Gcrjau siūboje sedekyte, 
gaminio dartao žiūrėkite,

O gera vyra gausite,
Kaip valkiotis paliaukite.
Be to, ir nekurios frobdles ne 

szvarei užsilaiko,
Per liežuvius ne turi laiko,

b!

A

Greitai gimė

pratan kur yra tikroji Szviesa
ir džiaugsmas.... Tik dabar nia 
no sanžino pabudo
ka moeziau ir czionhi atėjau!

Ruselis paemo lempa niio 
stalo ir ant galu pirsztta priėjo 
prie Sasytes kambario ’duriu 
ir palengvai jias atidaręs tarė:

— Eik! pabucziųok sayo kU-

? Asz’vis-

fe

fe,

dyki....
N

Verte Jonukas.
< <1 —

, G-rincziu apvalyti, 
Ir gerai valgio pagamyti

. Kaip petrŲkas in ten nulap-
sesių, 

Tai pipyru visoms duosiu.

<4'
/ Viename maiszią dvi kates

Nejaugi asz turiu vi-

ISZKELIAUNANT IN KARA
I 1

jSudiev, tėveliai, inanO miefij • 
Sudiev, bakūže prigimta/ p...
Kurioj asz augau ir ginąmu.
{Sudiev tau, miela, sesutėle,
Sudiev tau, broli taip brangus.

Tik ne sudiev szalis IJetuva,

Sudiov tau, miela, sesutėle,

1

Sudiev, sudiev ir tau mjęlojta 
Aplink rustus jau*dangus. 
Lietuva, didžiavyriu5 sžali 
Užklupo prieszai grobti, pleszL 
Jau broliai joja jnju kauti 
Ir asz turiu skubėt su jais. "' 
Sudiev visiems, gal nemtatysiu

■į r , | r '

Aplink rustus jau dangus.
Nelaimingas Ruselis 

isz visu;1 pajiegu, tankiai jisi

Tai vis sau akis iszpleszc, 
Pažinau tokiu ponu,

Jau broliai joja jnju kapt!
via, bet neilgai to užtekdavo. I
Jiš dauginta uždirbti nė^alęfo.

Viena karta su Ruseliu *atsi-
•C * — a. T i i ... . ''*1' . «• - 4 . •

11

. J

i

t ’

't

Vi”

J .

• • ' T

. ’ n*** 

. ' F

Kinczjkai susidraugavęs su bolszovikais
* * 1 l U / l  

gyventojus ir juosius apipleįzijĮeją. —

Ląbąi moterių doru,
Norėtu'in bažnyczia nuejti,

Bėt turi namie ja būti,
• Ba turi vjrrb bedievi ir pijo-

>
Gal nebueziuosiu jus daugiau.
Tik no sudiev vatam žirrfoliitii 
Kuris kovoj man draugais busba susimusze. ’Jo mylima žmo- 

'.7' ’ ” •, "j°

iszmetincti kad jis' tinginys, 
jįemoka darbo ir neilgai lau
kus pamoto vyrą, ’ dukterį ir.' 
nuėjo ten kur “szviešą

, nyczia, 
Kuris ir niekad no cjna iii 

bažiiydzia, 
O ir paezios neleidžią, 
Moterą vyrą bąltdžia.

1 Prikisza nuo' bedieviu, 
) l^iek^zu ir niokądeju.

.Tik no sudiev tau; plieno kardė 
Tavo laikysiu'asz' tvirtaij ' 
Žibėsi tu hi priesza lekdamš. 
Ir vysi isz mus lauku, 
Szimlus mes prioszu nugalesim 
Nes gyvi protėviu dvasia, 
Pralieto kraujo negailesim, 
Kad tik laisva but Lietuva.

uemoka darbo ir neilgai lati- 

nuėjo ten kur “szviešą” it 
linksmybe.
y Nfeęreitąi Ruselis pasveiko,

. vsutraukus 
szio gyvenimo panezius ir per 
siskyrus su szio svieto kurni, 
turi eiti prie atskaitos (ro- 
kundos,) Kuria dtaro su jia an
gelas sargas. Lygi tąį vietai 
reikia ojti apaugusiaih 
kecziais takais, per 
uolas ir siaurus urvus ties be
dugnėms gelmėms. *

Rotai ir ląbai rotai atsitinką 
kad numirusio žmogaus du
szia tuojaus inoitu in laiminga 
gyvenimą; pirmiau turi meta- 
voti,

Pirmlaus turi 
nuo savos visas žemes

kurni

ersz- 
augsztas

vartais;
dangaus sargąi
las ir Szv. Retrni raktai#. Į ir nuodėmės (griekelius,)

4kk1

Prikista nuo' bedieviu,

Žinau, vienoje bažnyczioje, 
S|oyį kunigas bobineziuje,
Pats (Jeszimtukus^ rankioję,

Nev ’ YJėnąm nedovanoje. 
Tąi-gi Už kelia reikia nžmo?

linksmybe. Nes gyvi protėviu dvasia,
’ I

bet kaip pasveiko jis dar smaęi 4 • f Ja 4’8-i Fu k* . ’• ' > « » Uk «
buvo loiigviąta: Jis buvo šotes 
nis, o ir dukrele galėjo gerai 
prižhireti. Apie Ži 
norėjo nej prisimintu 1 'r. " I. ■» t 4 . 1 1 I A

' kiaii pridėjo cjirbti. .Tam daba?, Vis in kova drąsiai stosim';

1prižiūrėti, Apie

nusikratyti
dulkes

nu-
........... ... ...................  ■ imi iWi.
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Už brangia laisve Lietuvos';
Drauge, broku eisim inulin, • 
Nes mus garbinga veliavn.
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Žinios Vietines KU0M ir kas per vieni
I 
dieno
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— Seredo paskutine 
szio meto.

— Ketverge Naujas Metas..
— Dieve duok sulaukt $vei- 

kiems kitu metu, nes szimot isz 
tarpo musu persiskyrė daug pa 
žinstamu ir gyminiu.

•— Pradėkim szi Nauja Me
ta goresniu gyvenimu ir brolisz 
ku sutikimu. Juk musu gyveni
mas yrft per trumpas 
vieni su kitais.
me iSz fjzio puikaus svieto, da
rykime1 gerai ir mylėkime savo 
artima, kaipo patys save.

— Ponas Aleksandra 
viekas isz 
per szventes

YRATIEJEI 
BERMONTININKAI. I >

M

pries/Ais
stebėtino, kad paskntiniomis 
dienomis indejiniai ir dau
giau susipratę belaisviai prade 
jo nuo Bormonto, kaip nuo ug- 

Tik nelaime, nėra

bolszovikus. Nieko

SAUbte
....  imifWWilyn     n i

kaip ir visai Lietuvai, artinas 
sunkus laikai, jeigu tie sziau- 
ros prieszni nebus problokszti 
žemėn ir galutinai iszvyti.

$ Lai nėr Kalėda

*T TW*
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Etiniu užtvirtintas per

J? Daktaras* Juozas J. Austrą į
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Su vh.oniR ilgom# priima, nuo 
inlamluM iki 10 vninudit lu ryto. 
I iki 3 v«l popiet. C iki S vakare.

.1. G. nOGDEN, Banker Agent 
('or. W. Long & Main Sts.

IhiBOIS, I’n.

H BAT.!., Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasteriu*.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

D.*F. Guinan, Treas.
A. Danisewica M. (IkvuIh

T. G. Hornsby

Capitol Stock $125.000.00 
Surplus X Profits 1160,000.00

o ke:
ID

&

A. C. NOVAKAUSKAS
.ADVOKATAS

Kampas Nuin ir Centre St.
SHENANDOAH* PA.

t 
i 
t i

’)! 12 llg 2 popiet.' G lig 9 vakare 
į Telefonas—Bell 359 R. į 
5113 E. Coal St. Shenandoah į

L i e tu v iszkas G raborius

A. J, SAKALAUCIAS

y .4^Ar..
PIRMUTINIS

GRABORIUS
1 1> ii >_i:> h linus

uutoinoblliiis. 1

i UNION i 
^NATIONAL, 
L BANK j 
Kmahanoy A
i CITY jl

LIETUVISZKAS

< to** I Iii **

iii rrviszK
MAHANOY CITY.

r.ih...

A (7 itnUb
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įfll u*

ir nlipnybos vyru,

Siuncziu piningus in visas dalis 
svieto, parduodu szlpkories ant 
geriausiu linijų, padirbu ir Notsri- 
jallszkai užtvirtinu visokius doku
mentus. I’ ‘ .
Pennsylvanljos Valstija ir po atsa- * 
kanezia kaucija ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykite ant szio 

j adreso:

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
kit URSUS 

$1 50 
$1.00 

1 50
$150 
$100 
$1.60 

yduobų 
agelb|.

Dr. KOLER
638 Ponu Ave. Pittsburgh, Pa

Mahanoy City -^įi

' LL’1

LIETUVIS 
Iluvusls Daktaras Karlamencjc. h!

S 
A

i

P rėk ė - -..
s. Prėkė . 

Prėkė __
is nelaimėje. Prėkė

sveikatą, Jc

O

CHICAGO. ILL,

S

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet.' i

Telefonas—Deli .%9 R

i

w Lai per Kalėdas 
B buna muzike Dr. KOLER y r* r len* 

tini* (arpo Lietuviu <!•» 
ktaras Pltlsburao. Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo begi jo 24 kd. Ui- 
vaJrlas Ilgas vyru Ir 
motoru, todėl jias uuo- 
dugnlai pažirs t a, Qyd« 
užslnuodlnlma kraujo 

, spuogus, nielejlrow* 
ilgas tinimo, Invalrias llgaa p&elziAn- 
ccl&s nuo neezystumo kraujo. At»l- 
szauklte ypallszkal, per lalszku* aaf 
negydau. Dr. Koler kalba LenklazkaJ 
ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig K 

i vakaro. Nodellomls Iki 2-v. popiet

Tuo laiku, kada Lietuva, in- 
tempus visas savo jiegas, vedo nios, bėgti, 
atkaklia ir sunkia kova su ry- kur dingti rusu belaisviams, 
tu prieszu rusti bolszevikais, 
sziauroje nematomai insigalo
jo kiti rusai — 
Liepos menesio pabaigoje isz 
Mintaujos ir Leipojau pasku
tinėje pradėjo traukiniais 
žinoti in Kurszonus — 
liūs ir tenai savaip szeiminin- 
kauti, sau lizdą sukti.

Pavirszutiniai — kepure su 
rusu ženklu (kokarda) ir auk
siniai antpecziai (pogonai) isz 
rode lyg rusu karuomenes bu- 

Apsiaustas vokioeziu ka- 
Vieni kalbėjo vo-

monarchistai. bininku

va-
Sziau-

Na- 
Bridgeporto, Conn.

lankosi pas savo 
dodia Antana Navicką ir prie 
tosios* progos atlanko redyste

Saules*.”
— Nuo apdegimu kokius ap 

laike Tunnel Ridge kasyklosia 
mire Povylas Sana va it is, 43 me 
tu būdamas ant burdo pas sa- 
liuninka Juozapavicziu. Velio
nis paliko viena broli Juozą. 
Laidotuves atsibuvo suhatoje.

— Neužmirszkite atsilan
kyti ant Bazaro arba Foru kuri 
laiko ugnagesiai Good Ameri
can Fire Co., ant Knights Co
lombo sales, W. Mahanoy Ave. 
Suszelpkite ugnagesius kurie 
apgina jusu namelius nog neini 
mes. Visokį pasilinksminimai 
kas vakaras o ir galite iszlai- 
meti visokiu puikiu dalyku.

— Tegul ponia Laukaitiene 
atejna in redyste “Saules“ 
randasi groinata i 
Dumcziaus isz Atlasburg, Pa.

— Konia visi saliuninkai 
paviete padavė aplikacijos ant 
saliunu, su tuja vilczia. jog da maeziusi kas per ponai ai ' 
sugryž

— Per

na in Vyriaus? 
Minister!

tn. 
riuomenos. 
kiszkai, kiti rusiszkai.

Tos miszrios kariuomenes va 
da i siuntė delegacijas in Kau- 

Karo Arada ir
Pirmininką tartis 

del kokiu tai bendru reikalu ir 
klausvmu. Bet veltui. Kiek- 
viena karta musu valdžia reisz 

griežtu protestu, del ne 
praszytn svecziu insiveržimo, 
reikalavo bermontininku va
žiuoti adgal, skundėsi Santar
vės karinėms misijoms. Faktas 
liko faktu, 
testu nieko nciszcjo.
džiai, neparemti ginkluota jio- 
ga in nieką nedaro 
Laikas bego, 
vis gilyn ir gilyn ojo in 
žeme.-

Kaunas, rodos užmirszo, 
jai Žemaitija rusu

nog Jurgio okupuota,

Bet veltui.

“Saules

ke eile

Isz skundu bei pro 
Musu žo

inspudžio. 
bermontininkai 

musu

J. .

r t \
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h 2 A

viS
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r Usr*

juso name
> sau pasirinkti isz* 

trijų geriausiu iszdirbiinu
Columbia

Edison

Lietuvos liaudis privalo ejti 
prie tu rusu valstiecziu ir dar- 

, apsivilkusiu suply- 
szusiais vokiečziu . apsiaustais 
ir aiszkiiiti, in 
juos inpniniojo 
rusu generolai, kurios nieko 
neiszmokino nO didysis karas, 
ne revoliucija, 
vos Valdžia visiems Bermonto 
kariuomenes rusams privalo 
laiduoti laisva gryžima in 
vo žeme, prie 
rias nemato 
metu. T 
Bermonto kariuomenei išvar
gęs, apviltas ir suvis nekarin- 
gns*Tretieji ir 
Lietuvos vagys ir pleszikai^ 
jieszkantieji geros progos vic- 
szai pasipleszti. Sziandicn, ne 
vienas nuo teismo pasislopes 
kriminalistas pastebiamas Bor 
monto kariuomenėj, 
kaip ir bolszevikai.

Pažiurėjus blaiomis 
in tokia armija, kiekvienas isz 
musu gali invertinti jos upa ir 
karingumą, 
negalima ta minia isz 
ežiu avanturistu, rusu 
viu ir lietuviu vagiu bei ploszi- 
ku. 1 
dinus 
banda.
ra nieko szvento, nesą tėvynės 
nėra principu.
basi, alkani, 
ginklu, rubu, pihigu.

Teisybe, Bermontas iszleido 
savo pinigus, vadinasi iszdave 
savo vekselius. Bet kokia ver 
te pinigo —vekselio, 
nieko neturinezio, didžiojo ke
lio plesziko. Juk nuo Be.rmon 
to atsisako santarve, prakeikė 
ji, kaipo iszdavika.

Sziaures rusu kariuomeilOs 
Vadas generolas Judeniczas.

Sziandicn Bermontas, nžgro 
bos Lietuvos ir Latvijos terito
rijos sklypus, szeimininkauja, 
leidžia savo pinigus. Bet, kada 
rytoj, Bermontas, visu apleis
tas, bus 1)0 abejones sumusžtas 
Ir iszvytas isz užimtu vietų, 
kas invol’tins jo iszduotus pi
nigus — popieros szmoeziukus 
kas už juos atsakys.

Ir nieko stebėtino, kad, tenai 
kur bermontininkai 
isz krautuvių pranyksta 
kės, 
ko neVeža. . .

Isz niekur negaudami mais
to produktu ir negalėdami už

kokias pinkles 
apkvaiszinti 

kurios

Be to Lietu-

sa
ku*szeimyhu, 

tiek isztremimo 
Pai-gi rusu elementas

taipaskutinieji 
pleszikai

lygiai

akimis

Armija vadinti 
vok io- 
be lai s-

Szvilpimas

NAUJOS TIESOS.

Jeigu musu tiesdarei nepa
liaus inneszineti naujas tiesas 
(proves) tai neužilgio pamaty
sime sekariezias tiesas:

bus rustai už-
drAudžemas, ne tiktai szventa- 
dieniais bet paprasta diena. 
Kiti blogi papratimai kaip 
kramtimas gurno, grajinimas 
ant annoniko arba fonografo. 
Ims peržengimas tiesu.

Visi perstatiniai kur dali- 
bauna pus nuogios merginos tu 
ros apsirėdyti in skrandus arba 
HguS szlebes.
ho'privalo rodyti meilingu sce
nų. Moteres bus 
jaigu naudos tepalus ir 
liūs ant veidu.

Grajinimas ant skrypku, var 
gonu ir kitu instrumnentu yra 
uždraustas ant ulieziu.

Jaigu pas katra žmogų bus 
surasta kalada kaziru tai bus 
skaitomas už didžiausia prasi - 

Juo-

Jokiam teatre

baudžemos 
milte-

Calite

i Pathe& Lietuviszku, Lenkiszku ir 
fe Amerikoniszku rekordu.

Daugybe visokiu dainų,

I
IIi

ar $
$

szokiu ir muzikaliszku.
Ateikite ir paklausykite 
priesz pirkimą.
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Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie juau piningu 1-tna 
diena Sauaio ir Liepoa meno* 
suoKc. nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 rak 
ryte lig 3 vai. popiet. Subato- 
jnis 9 ryte lig 12 vai.

■>4

žengoli prieszais sklypą, 
kinkos dainos yra uždraudže- 
mos giedoti namie arba ant sa
liu. ' />

Kožna, ypata negales būti il
ginus ant ųlicziu įieveliaus 
kaip 9 valanda vakare, visi ži
buriai turi Imti užgesinti nevę- 
liaus kaip pusiau doszimta va
landa. vakaro.

Jokio gorimo nevalo daryti 
namie, o jeigu kas ir darytu 
tai no turi
t is kaip 18 dali vieno procento 
cukriaUs ir tai negalima

ne

t

Gražiuose audimo apdaruose

Pilna KalaoC Kazyttv n Šešios štukos su PavdkSuCljais ir instrukcijomis.

NAUJAS PlLNAS ORAKULAS arba burių, monų ir visokių paslapčių kny
ga, Teipgi praktiška C, C* St* Germain Delnažinystė, su paveikslėliais. Surinko 
ir išguldė iš sveti mų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų irdelnažinyslės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas6x9 co* 
liūs. 414 puslapių. Popieros viriais.*................................................ .....

... 3»0o

lankosi įspėjimui savo atetiO ar laimia ir moka jiems už tat po kelia ir po k 
liohką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAN
Paryžiuje, FrancurHojc, kuri su pajjeiba savo Kazyrų visiems {spėdavo ateitį. 
Pas ją, vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, Kunigaikščiai ir karaliai ir
kiekvienam ji Ateitijapždnvo. Po myriui viršminėtos burtininkės, jos Kazyros 
pateko j svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvie-

•y

l

tik’ 
kad 

tūkstančiai 
žmonių, kurie pas
tokius burtiniukus

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. PottsvilleVisi žinote kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 
spčja žmogui laimę 
ir ateitį su paįclba 
KazyrųtKortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai iš nukeltų 
Ka/yrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime* 
yra

ius. kas jas turi, |ali su jomis įspėti ateit) taip tferai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti Ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuobame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti Šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuasc. Šita pilra 
kaladė Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai.................................  $1.50

Siųsdami pinigus adresuokite

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

Naujas Lietuviszkas Graborlm 
£ Kazis Rėklaitis 

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

Teisingiau bus juos pa va 
organizuota

Del bermontininko ne
plesziku

kad 
vokioeziu 

kurie tik patogios 
valandos laukia uždėti 
sunkia letena ant visos 
szalies, Liaudis nerimavo, pa 

'ko 
ir ka jie nesza musu kr-.i ;<*ni.

“Berm gi- 
kariuomenes burini, tenai 

prasidėdavo begalines 
zicijos, vežimu ėmimai, nakti
mis vagys! ies, pleszimai ir ra
miu gyventoju užmuszimai. 
Tokio buvo pirmi tos kariuo
menes žygiai.

Pilnai bus suprantamas pa- 
naszuK tos kariuomenes 
mosi kai pažinsim isz ko susi
daro Bermonto armija.

Vokioeziu kariuomenėj 
ta kareiviu, kurio kara ir 
puolimus padaro savo

savo 

musu

Jie apdriskę, 
Neturi maisto,

jame daugiau ras-

toki 
davinėti

* >senoviszki laikai.
Nauja Meta mieste 

atsibus didele maskinc paroda 
kurioje dalybaus 
sekios draugyst
linkines, ant priėmimo Naujo 
Meto.

4 i

kliubai ir vi
es isz visos ap-

Lietuviszkas choras Szv. 
Juozapo isz Mahanojaus, atlo- 
sze Mount Carmel i jc pasekmių 
gai Nedėliojo teatru po 
‘“Valkata.” Žmonių radosi 
pilnutėlė sale ir visi buvo užga
nėdinti.

— Ateinantis

vardu
T 9

‘ ‘ Saules 
maris iszejs Sorcdoj.

— Sercdos 
naujus metus, per miestą ejs 
didele fantasiszka paroda.

— Nedėlios vakara Dailės 
Mylėtojui* draugija isz M t. Car 
mel pribus in'Mahanoju ir at- 
Iohz perstatymu —*»..:♦/»»»
Boczkausku saloje.

raka ra 
per

4 i

> I nu-

priosz

Genovaite.

PUIKUS PERSTATYMAS.

Penkių aktu, szesziu atidengi
mu tragedija po vardu “Geno
vaite.” x Bus-Ruloszta Bocz
kausku salėjo 4 d. January. 
Torp aktu bus daug visokiu 
paivairiuimu o ypatingai juo
kingu. Ta viską atliks Dailės 
Mylėtojai Isz Mt. Carmel. Ti- 
kietai gaunami pas Choristus 
ir Choro kambariuose, 
dos 7:30 vakare.
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

»t

Prasi-

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nuramys Man Szirdele 
Abu veika- 

už $1.00. 
registruotam 

orderi.

duetas ant piano; 
lai su ,pfls|jimtimu 
SimGdte doleri 
Juiezke ^rba money 
įtampomis nepriims.

J. A. Žemaitis Iszleistojas.
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa,

Ne stralknok! Bnkla saro 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszrpok balberaut. 
uždarbis, I 
in k raju. Apie dauginus 
raszykito ant adreso: 
Nossokoffs Internationa!

Barber School, 
1202 Penn Aro,

Geros* / 
kad Ir važuosi r/i

’ 1
■v

</

Pittsburgh, P"-

Švinu Knygas.
H

Kur pasirodydavo 
te”

rok Vi-

el.gi-

bn-
UŽ-‘/O 

amatu.
Jie tarnauja tam, kas bran
giau moka ir kur daugiau pro
gos pasipleszli.
riuomenes būrys, užemes koki 
miestą, skubina užimti iždine 
ir darvti kratas namuose inta- t
riamu prieszu. 
dines pinigus ir aresztuota 
turtą, tuojaus dalina tarp 
vos. Kada toksai kareivis už
tektinai pralobsta, jis stengia
si paimti isz savo dalies szautu 
vu ir kulkosvaidžiu, parduoda 
juos, ir gryžta in savo tėvynė 
pirkti sau žemes sklypą su sod 
neliu ir namais, 
jo, bet -nedavė 
Vadas generolas Ilindenbur- 
gas. .

Vokiszkas, 
plesziku elementas, 
ginusias Bermonto kariuome
nes sastatojo.

Antra
Paskutinieji po 4- 
sedejo vokioeziu 
daug bado ir vargo pamate. 
Pasiuliiiis karas pasibaigė, tai 
ka padaryta, o 
gryŽti namon 
Aiszkina jiems, kad tėvynėje 
neramu ir nosa tvarkos. Belais 
vin stovyklas pradeda lankyti 
agitatoriai, kurio iszrodineda- 
vo tėvynes vargus, bolszeviku 
nedorybes ir kviesdavo stoti 
in eiles kovotoju’už savo 
lies laisvo.

Tokios ka-

Paimtus isz iž 
ir

sa-

kurios pažade 
Vyr. Vok. Kar.

avanturistu ir 
skaitlin-

rusu belaisviai.
5 metus isz 
belaisvėje,

vis neleidžia 
rusti belaisviu.

sza- 
Ir ne vienas rusu 

belaisviu, pasiilgęs
f

“tevvnes 
pradėjo raszytis in pul 

idant ginklu iszkovoti

iszduoto

pasirodo, 
pre- 

in mugi vis valstiecziai nio

savo pinigus nieko pirkti ber
montininkai pradės priversti
nai rekvizuoti nuo ūkininku ir 
dvarininku. Žemaitijai, lygiai•

gorima pardivvinot 
niekam.

Jeigu pas 
nors laszas gėrimo 

viski”

katra bus surasta 
vadinamo 

, tai bu,s iszsiunstas isz 
sklypo ant viso gyvasezio.

Tas. kuris tabaka, paperosa, 
cigaru nrbd pypkia ruko bus

4 4

isztremtas ant visados isz mies 
to ir aplaistytas su perfumu 
pt»r bobiszka drauguvia žinoma 
kaipo W. C. T. U.

daigu prohibicije isztikruju 
užeis po 15-tam Sausio, 
metui, tai galime tikėtis, 
panaszios tiesos 
tos per kvailius iszdžiuvsinege- 
nius.

Tele fonai. Pa Ii - Kensington 5316 
z Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
l.lkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakar*

2533 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

19*20 
jog 

lui« »nvikdv-

į “VAIDELOTA”
I Apianka isz pirmutines puses
I Milrntmecxio, isximtss isa Lietu-
I viszku užlleku. Su pnveikslnis

I 77 dideliu puidapiu. 
Preke 3Bc

W.D.BOCZKOWSKLCO., Mabanoy City, Pa.

PININGUS IN LIETUVA
Siunczianie piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu prekę siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo ih sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesamę agentais 
bęt Banka.

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga-

lešime tada jumis parūpinti pervažiavimu per vandeni
* 2 *  L a —« • 4 aant Rotterdam, HoŪand American Linija, t

/

-------------------------------------II
Sztai Koki Prieteli Turite- .... jil

Merchants Banking Trust Co. Banke įi J
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.' 
-DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vjco*Pre*.D. M. Grabam, Prw.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkowic* 
P. C. Fenton

‘Slaptybe Antgrabio” w^Tirao Erancuzu
.... .... - .. - -   - --   - - -     — ----------------Į lenini u -Ii ..

Jbp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
puHhpiu* l’re|e 3&o. IT. D. Boctkovskl-ęo. Mahanoy City, P».

A pd uroni e 
turite 
ln rcdyitci 
nauju ne 
^iuftkito Ii 
nefl knygos bus brangios, o kitu visai

ai n»dj.ik-dY gaiiii. Apdaryta knyga 
ilgiam uzrilaiko. kas parodo Jog skai- 

ir path 
(tf.

senas malda-knyge 
*°Sau|esM ant 
greitai galėsite 

kitokias knyi 
i brangios 
gauti.

Jeigu 
priflliiHkite 

apdarymo nes 
nusipirkti.

18 apdaryti, 
o kitu

tytoja* Jiaja rnyli ir guodoja 
yra mylėtojas skaitymo.

durnu 
kus, 
laisve ir sudaryti tokia Bosija 
in kuria jiems leistu važiuoti. 
Vieni tu belaisviu puolė in 
Kblczako armija', kiti .Doniki- 
no, Judoniczo, treti in Bormon 
to.

Suviliotiems iii Bermonto 
kariuomene niekas noiszaiszki- 1 'S • • ***1 • i •no, i 
ne s

kad jiems prisieis kariauti 
m bolszevikais, bot su Lie

tuviais, kurio ka 
isz savo

tik- iszvaro 
žemes tuo tvarkos

f

■ Siuntimas Piningu. r

limperfe c t in
r

ORIGINALI,ul:.

S. J. MOCKAITIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 

Pardavimas Szipkorcziu.

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, P A.
Ofisas Atidarytas Vakarais.

»
*>

L ' i.

&

Jeigu sergate Rheumatizniu o Jums iokįos gyduolft* nC geibljo parsitrau 
UOLES NUO RHEUM AT1ZMO, (gerti). PreU už bonką . .GYDUO

UKSUS LINIMENTAS NUO KHKUMATfZMO.Ucpli) Prikė .
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, siutiprina ntudlpnių kraują.
UR^US PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stipriui plauku 
URSUS SK1LV1NIS BU KRIS, reguliuoja ir pravalo viduriui.

’URSUS MOTERIMS KEGULFAT0K1US. Moterų d ra u

kuriame*rasite daug naudingo akajtyino apie žmogaus kūną

. *< ' URSUS RElMEDY c
DEP. B

Męs Mlimčinine kožnnm ant pareikalavimo musų dideli Kntaho^a Naminių G
__ - — _ — I 4 — -.1 _ . . .i . . .. . _ Ji 1 _ 1. ..T «--... 1 _ J   j . i    * • » _ » ‘ *• _ t . . ....

160 N. WELLS ST..

1

I

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

■ -0 BU M- I-TT "-1J —r T-l- ITT •*- —► <»■*■»■<» 00 *■» '

W. TRASKAUSKAŠ
in \ no mes.

. * -.į

PA. 
h h indo 

ir vedinius dc 1 
v es< ih iu, pasi 

žinojimo ir 11. Klausto daigi uh h H 
Malianny City, !’».

1 JlUITlirUBlUa 
rigliius

|laidotuvių, krikszliniu, 
vai

0 M. Centre St.




