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No. 1

Lekiotojai pavieszino 20 vargingu vaiku isz Mineola, L. I. laike Kalėdų, apdovanodami
kožna su naudinga dovanelia
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200,000 bfelaięviu. . randasi be
pastoges; baisai kenezia.

Vladyvostokas. y*- ’Tnterna- 
cionalis 1___ _____________

liszleido 
kares 1

200,000 belaisVjfa 
austru ir vengru,/ įuaugelis ju

gyvena 
visai netu-

Raudonais Kryžius 
szelptįatsiszauąjina i 

belaisvius Sjberijoje.
(įauginu

suimti 1914 m., daįjar 
be pastoges, bevei
ri drabužiu i r* gamta visai maT 
žai maisto. ' 3
Bolszcvikai sudegino biskupa. 

Nepersekios 'Žydu.
Karkovas. — Generolo Deni- 

kino armijos sziandie 
giuoja abiem sparnais, kuomet 
atsimetė isz KijeA^ ir Charko
vo, anot depeszu, j kokias ežia 
gavo Kolczako. valdžios ats|ę* 
va s Maklakov. 4

... . ^. . . . ■<

pazan-

1

Sulyg žinių, goti. Denikihb 
50,GQQ kareiviu. 

Butu galiama tureli daugiau 
300,000 kareiviu, jei netruktu 
reikalingo iszrcngimo.

pat atstovas (jis ežia 
M ak-

armijos apie • K

fe fe

32 METASW. 1>. noCZKOHoKI, l*rm. & Mrr. 
F. W.JKH ZKOWNKI, Editor
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Generolas Pershing atlankė savo gimtini miesteli Laclede, M o. kur likos iszkelmingai

p»ioTo«> <£) e.v uooe: rwogo
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Tas 
ska i tosi a mbasadoritis) 
lakov gavo žibiu apie neapsako 

1 atliko 
bolszcvikai paemia Kijevą ir 
Charkovą.

Praneszama, bojszovikai nu-

Ta žindgu gyva su- 
Tecziaua šzitai ži

niai trūksta ofioiaŲo patvirti-

DeninkiU 
mas Charkovu panpsze didelius 
nuostolius. Teeziaus visgi su
spėtu apsaugoti lc»re«- medžia
ga, tarp kitko ir Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus sandelis.

Odesa apleidžiama.
Odesa. — Szis miestas buna 

apleidžiamas per gyventojus, 
nes bolszcvikai prie jojo arti
nasi ir ketina užimti bile diena. 
Pavojus didelis. .

r ■!

19priimtas per Visus gyventojus.

GYVULIU MEILE KAS 
LYTISI ŽMONIŲ.

mas baisenybes, kokiasISZ ROSIJOSmirė M. Kydlinoski.
Wladas ir Kazis Kamackei

H oi voke 
*,F. 

'Fanfara; J. Trznodel, J. Roak. 
Thompsonville serga pavojin- 

Iszkrate su divonsis 490 dole- Igai Juozas Gudaitis ir 
Dabar piningus laikys j Zigmantu. • 

banko j e.
Coatsville, Pa.— Juozas Uis

Isz Amerikos
ritu

V

Juozas

Tie jo i ka pardavė ta j i szto- 
pa likos aresztavotais u z zu-

cogna, pasidarė sau banka po dinstas, nes žinojo ka pardavi-
divonais, kur paslėpė 490 dole
riu ir kožna diena turėjo 
pratimą pažiūrėt ar

. Apili wi rymini. Ana die.ua pa-.

pa- 
piningai

rejo isz darbo ir net suriko isz 
baimes neužtikes piningu 
savo vietos.
jo motore
kambari ir suėmus divonus su

per

ant
Pasirodo, jog jo

tąją diena szlavc

Įauga.
SU-

nejo del savo auku ir dabar tu
rės už tai atsakyti priesz suda.

piningais iszkrate
Ejdamas isz darbo vaikas 
rinko bnmaszkas ir džiaugda
masis savo 
nion.

giliuku nubėgo na- 
Veliaus dažinota kas pi 

ningus surado ir Hiscogna ap
skundė vaika idant sugrąžytu 
piningus.
ningus, bet ne visus, 
330 doleriu.
kejo kasztus teismo ir likusius 
piningus nunesze 
šia in banka. —

Norints adgavo pi
nes tik 

Skundikas užmo

kagreieziau-
Laikais žmo

gus turi gerai užmokėti už pa
mokinimą.
Pusketvirto milijono svaru cuk 
yiaus bus atvežta isz Kubos,

New York.— Ana diena ap
lankyta žino, buk kelionėje in 
ezionais plauke isz Kubos lai
vas su pusketvirto milijono 
cukrinu s.

pusketvirt
Laiva lauke Kalė

dų diena, bet isz priežasties vie 
Nau- 

ve- 
nes 

užtektinai, 
bet czionais prasidėjo parda- 
vinet po 20 centu, kaip kur mo 
ka ir po 30 centu.

Daugybe laivu gabena mili
jonus svaru cukriaus tiesiog in 
Europa. Kada Europa ai>lai- 
Jys užtektinai cukraus, tai spe 
kulantai vela sumažins 
ant tojo saldumyno.
49 mirė nog sztopo aplinkinėje 

Springfieldo.
Springfield, Mass.— Nog isz 

“sztopo” 
czionaitineje aplinkinėje 36 mi 
re Chicapee, 4 Springfieldo, 6 
Holyoke, Hartforde, 13 Holyo
ke 6 ir t. t.
W. Gardula, J. Jack us, 
bula, J. Aksamit,
A. Jarocki, J. Garžinski, 
Kunia, D. Rožak, XV. Oskows- 
Jci, Agota Garczinskieno, 
Božak, W. Kozikal, J. Garykn, 
J. Lewandowski o apie 20 ser
ga.
vhi pravardes, 
viliu mirė < 
Jonas Moiartki.

sulu laivas susivėlino.
jas cukrius isz Kubos bus 
žemas per kelis menesius, 
tenais joje randasi

gėrimo trucinanczio

preke

Chicapee mirė: 
X Ce- 

J. Sutrina, 
J.

M.

Czion garsiname tik atej- 
Thompaon-

Daug žmonių aresztuota 
Rygoje. ,

lįyga. — Didelis bolszeviku 
suokalbis tapo ežia susektas ir 
jo vadovai ir pagelbininkai
skaieziuje szimto žmonių, tapo 
aresztuoti. Suokalbio, tikslu 
buvo nuvergti valdžia ir insteig

f

.Mxleja.9ay<>.toU2iA..paableperii,UqJ,a>;viku tvarku. ,
Tarp suimtųjų yra 

kareivis, kuris 
vožėsi didele suma 
daugybes

in szaszlavu blekinia ir 
suszalo.

Chicago.— Benas Sokolows- 
metu i n s i mylėjo in

3 metu, o kada jin 
mylimoji pamate siau-

Onaki 12
Boja rėk, 1 
pirma 
tant su kita mergaite Ona Bar-

Rusijos 
batu paduose 

piningu ir 
brangakmenu, taip

jau Lenino laiszka artimiau
sioms jo /draugams Amerikoje. 
Kalbama, kad laiszke paduoda

czyk, neturėjo drąsos sucjti sn ma smulkiausi nurodymai bol- 
niminfinin i r nnftittlnnn in c^viLu bnmYmni-in: A mAinl/ninpirmutinių ir pasislėpė in szasz 
lavų bleszinia kur užmigo ir su 
szalo ant smert.
gusi kuna palicije rado' ant ry
tojaus o rankoje rado gromate- 
lia nog savo pirmutinios mylc- 
mos kuri jam baisei iszmetine- 
jo jojo neisztikimysta del jo- 

Isz gromateles palicije 
dasiprato visko ir 
apie tai tėvams, 
nia aplaike gerai in kaili 
tėvu.

Jojo sustin-

szeviku kampanijai Amerikoje 
ir organizavimui invairiu cen
tru ir kaip tai atlikti.

S10S.

pranesze
Antra mylc-

SUKTINIS.

nogr>

Skamba kankliai ir trimitai 
Dunda bubinai. žvangai, 
Skud’skuducziai kler*klernitai 
Baubia dūdos ir ragai: 
Bumbi, dumbi, strapailingi, 
Kojai rampa dun-dun-dun... 
Muszkie t akta bubneliu gi — 
Tamtadrita bum-bum-bum 
Szelsta szokyje triukszmingam 
Jaunio — mergos ir bernai, 
Dūksta karszty džiaugmingam 
Meiles nuolankus tarnai,... 
Bumbi, dumbi ir tt. 
Suk suktini, duoda garo, 
Eina lengvai žingine — 
Tai kerezion kur nusivaro, 
Tai asloj aplinkine.... 
Bumbi, dumbi, ir tt. 
UŽin, trypia, kojas meto, 
Dūsta prakaito tvenksme, 
Svaigstant smarkiai ar išžioto 
Neszas sūkurio trenksme.,. 
Bumbi, dumbi ir tt. 
Kaista lupos, szirdys szala 
Šiurpulingom jutime, 
Verdant kraujui visa ala 
G vai lingam kentime... 
Bumbi, dumbi ir tt. 
Skamba kankliai ir trimitai, 
Dūzgia bubinai, žvangai, 
Sku<l‘skudueziai klei3klernitai 
Baubia dūdos ir ragai 
Bumbi, dumbi, strapailingi 
Kojatrampa dun-dun-dun,.

b1?

I Ulr. 1 llV/llAMnvJll * lYUJlVl i
Jurgis Romanowski, • Muszkie taktu bubneliu gi -

Greenfielde Tamtadrita hum-buni-buin.

)

gabine Kijevo pra^'oslavu arki 
yyskuja. 
degino.

nimo.
Gen. apleizda-

Isz Lietuviszku kaimelu
♦

prisriebe, tai prasidėjo links
mos valandėlės. Kožnas ome 

rodyt, zbitkus krėsti 
žodžiu, viskas virė, kunkulia
vo, taip kaip kukuliai puode. | • ... • • »

> L_,___ ______________

pasiryžo visus subytyt. Tad nu

4 l tonos M

szeiihininkas

Jau tik delei tos.vienoj ap
linkybes privalome guodoti ir 

i gyvulius, jei jie retkar
eziais už tai mums dar dau-Pats gi pokilio 

lt tvėrė savo moterei Onai už ko- savo dėkingumu ir prigi
jęs, brakszt ir sutriuszkino jia. ri8Zimu atsimoka, ko nenorėtu 
Aut rytojaus ponas F,. Streps- padaryti net; nekuria žmones.

* ki s | >a s rjirfe^bt^tov**tchsntrrtojinux gnUma- .^viF*

riszimu atsimoka, ko nenorėtu

VI F-

“Jie mato— sako 
žmoguje savo globe- 

tvir-

gaus. 
Brehm 
j;t ir myli juo labiau ir 

įeziau, juo daugiau anais rūpi
nasi.’’ 
save laikės liūtą kuris lyg szuo 
paskui ji'bėgiojęs, o 
retkareziais ant jo lovos, 
miegant, atsiguldavęs. Liūtas 
nežinojęs atkęiszijimo jausipo,

Broli m du motu pas

nakezia 
jam

pohb wNMl

nnjne, o teisėjas jo klausia: —j tinti, jogei namhtiu gj’vuliu glostymas ji apmalszindaves. 
An6i‘Jco-1 Pr c musu prisiriszimas ir inci- i ii 1 • i • 1 i • 1 • •savo

Asz niekaip, o niėkaip

aiszkinosi

I

jis.
visi buvome 
sukomės ir 

pa
ir kaip ji galėjo

tik bis-

le gali suteikti pavyzdi ir 
kuriems žmonėms.

nė
jo i su gy

vuliu dailiai ir maloniai visuo-

Net tokia gudri ira bukli vid 
ra pre žmogaus auginaipa apsi 
savina ir lemenasi lyg szunelis.

Draskantieji paukszcziai
’ -! i*

met apsieinama, tasai beprotin taip pat gali parodyti žmogui

Persekiojimas žydu Vilniuje.
Vilnius. — Žydu laikrasztis 

Forverts” raszo sziteip: 
Žydu socialistu laikraszczio 

korespondentas, 
raszo isz Kopenha- 

geno, gruodžio 23, szitokia 
nia apie tai, kaip lenkai kan
kina žydus Vilniuje.
szo:

“Pirmiau pasiustoi savo ka- 
blegramoj asz jau pranesziau, 
kaip 80 žydu, amžiaus nuo 20 
iki 40 metu, kurie dirbo Vil
niaus geložkelio stotyj prie isz- 
krJvimo druskos isz vagonu, 
buvo lenku žveriszku budu su- 
muszti. Sziaridie asz gavau 
smulkesniu žinių apie tuos len
ku smarkavimus. Asjstdonlos 
deszimtis žydu buvo iszrengti 
plikai, sustatyti poromis eilen 
ir rimbais pliekiami.
del to padavė skunda Vilniaus 
miesto tarnybai, bot tarybos 
pirmininkas atsisakė viszai ta 
dalyku svarstyti)!Klausimhs 
buvo svarstomas uždarytomis 
durimis, ir nutarta pasiusįi pa- _ - * A L

i 4

“Forverts 
N. Szifrin

1)

J

raszo sziteip:

Sziaridie asz

v J
Zl-

Jis ra-

Žydai

klausima lenku vyriausiam ko
manduoto ju i.
teeziaus, Dr. Szabad ir Vigoc- 
kis, atsisakė dalyvauti delega
cijoj in vyriausiąjį komanduo
to ja nes ju nuomone, ikz to nie
ko gera žydai .nesulauks, teisy
bes ežia neras. Ir jie neapsi
riko.

Žydai atstovai

Ir jie neapsi-
Kuomet miesto tarybos 

delegacija atvyko pas 
duotoja ir papasakojo jam apie

koma n-

biauru kankinimu žydu, jis at
kirto: i( 
te pasakyti?

Ar tai vi^a ka jus turi- 
? ” Ir kada4 delega

cija atsako, kad daugiau ji nie
ko pasakyt neturinto, koman- 
duotojas nusisuko ir nuėjo sau 
in delegacijos paklausimu no 
žodžio neatsakes.

East Vandergrift, Pa.— Kaip 
visur toip ir czion, straikas da 
tęsęsi, bet amerikonai sugryžo 
prie darbo o italai ir graikai 
pirma sanvaito, bot lietuvei, 
lenkai ir slavokai da vis strai- 
kuoje. ‘ Daugelis is^važiavo in 
kitus miestus jieszkoti darbu.

Terp Lietuviu didelis nesuti
kimas, o ypatingai terp drau- 
gyseziu.
timu yra ta, jog tarp Rietuvių 
nėra vienybes, o antra kad mu 
su kolionijoi tarpo Lietuviu 
vieszpataujo tamsybe. Laikas 
pabusti isz tojo miego ir ymtis 
prie apszvietos ir darbuotis 
del labo tautos ir tėvynės ir tik 
tada tarpe mus užžydes vieny
be ir meile artipio. — Vienybes 
Platintojas.

kodol tu laužei 
ja?
negaliu sau iszsivirožyt, >kaip 
tai galėjo atsitikti”

“Asz buvau biski paomes
buvau linksmas, 
linksmi, szokom, 
asz savo Aniutoi už kojos 
lypstejau. 
nulūžti, kad asz visai 
ki.... ”

Teisėjas patarė p. F. Strops-

Priežastis nesupra-

darbuotis

Tamaqua, Pa.— Apie 10 va
landa utarninko ryta 
No. 11 szapte kylo suspauda 
East Mammoth gengvejo, kuri 
užmusze Tumosziu Brown 53 
motu senumo ir Joną Gružą 31 
metu, o sužeidp baišoi 
Levandauska isz Cum 
Riidolfa Markauoka isz Lans- 
fordo ir W. Oharbinska isz Ta- 
makves.

Rahn

Joną
Coal Dale

Visi dirbo prie tini- 
boriavimo gengvoje ant kuriu 
užgriuvo baisoi anglių ir ak- 

Draugai dirbo lyg 1 
valandai apt ižgavimo nelai-*
mihgu.

— ‘ Czionais teip-gi likos ko 
Ii užtrucipti nog alkoholinio 
“sztopo” laiko szveneziu.

mens.

Brooklyn, N. Y,— Frank 
Stropskis, gyvenas po No. 114 
E. 3 gatves, sumano linksmai 
praleisti Kalėdų szvonto. Prisi- 

gerokai degtines, 
užsiprasze sveteliu ir pradėjo 
ulevotik

szapavo jis

Kuomet visi uerokai

gus sutvėrimus niekuomet tos savo dėkingumą. Pūgai Breh-
malones nepamirsz ir nuolatos mo ereliai taip pat-mil žmogų-
stengsis už tai atsilyginti 
gera geru atsimokėti.

U Z

I
mi apsisavinanti ir leidžianti 
i neiti anų narvan, bet blogo žo- • • jie

na-.
Regis žmones niekur taip ar 'džio labai lleapkeneMAbti;

sziai ir prastai neapsieina 
Italijoje,gyvuliais kaip

AViovjcito jjr* a- • | • • ••
ki patupdyt iii szaltaja iszsipa- yPacz ant salos Sicilijos.

su
° gaiš, priesz juos žmogus nie-

stiprus su savo snapais ir

giriot iki rytojaus tardymui, o 
jei girdi nori kas ji iszsivest in 
sveczius, tai lai užstato kauci
jos $2,500. — Lais.

- ' » ...........-.... > -----------------------------

PAMOKINIMAI.'

#

pertikrintu, ne reike jojo 
tikrint, ba tai sugaiszytis dar-

Tas, kuris ne nori būti 
per-

bo. *
vyras nemeluotu, tai neprivalo 
jojo klausti kur jisai buyo.

Labjausiu žmogui szirdis
skauda, kaip nog savo priete- 
lio koki nesinaguma aplaiko.

Didžiausi asilai, yra tai di

Jeigu pąti ne nori idant

*

* 
džiaugeis kritikais.

*

kymas paezios, 
mas.

jo savo dydvyrius, 
patys savo.

* 1 .
kos dirvos 
smert garbinti.

* Žonkiyvas žmogus tarp 
visuomenes paprastinai turi 
daugiausia neprieteliu.

* Katras turi iszmintinga 
Rūdyki, mistiną, kad jisai ątai-

U j *

* Vyras myli ta ja moterie 
kalrii rūpinasi apie jojo atejte, 
o neklauso apie jojo praojte.

Vyras gali daug iszmokti

Ne tiėk kasztuojo užlai- 
kiek girtavi-

Toji tauta, kuri paguodo- 
paguodojo

Darbininkai ant' t jąutisz-
tiktai būna po

iszmintinga

gimė in tęva ir motina.

*

užsidedant su moteria, bot ta
sai mokslas kartais daug kasz- 
tuojo.

banku paezedos, bet tanke! yra 
baukrutu.

Motore tankiausia yra

Kcnžmfmklte knd dftbar “SAULES" 
prenunieratH yra $3.00 ant viso meto 
<> 11.A0 nnf misos woh,.

Dc- kai. ' 
lei (o tenai ir gyvuliai mažiau ,r " ...
prie žniOniu prisirisze nei kaip pUgOg ir kanarkos taip pat ir 
kur kitur. Neturinti san szei- 'baugingi žvirbliukai. Net 
mininku szunes ant gatvių kregždes apsisavinanezios.

lei to tenai ir gyvuliai 
nri n \ 5.ni An in nr i saI r i Qr/n

Su žmogumi apsisavina pa-

.I'1

vaikomi ir ant kiekvieno žings .Brehm pasakoja apie viena ap 
nio lazdomis, bambinami, isz f • V . . I.................. ‘ -
praejnapcziu bjauriai puolasi 
ir dauguma žmonių sukandžio-

Kohstantinopoly tuo tar
pu szunes gerbiami (isz tikybi
nio atžvilgio,) todėl jie ir pra
eiviams nieko nedaro.

Gyvuliu meile kas lytisi žmo 
nių ne viena syki patemyta ne 
tik pas naminius gyvulius, bet 
ir pas lauJkįnius žvėris. Ir szie 
pastarieji pasirodo su sato dė
kingumu ir prisiriszimu, gan
greit pamato, • jogei ir pats 
žmogus žmogiszkai su jais ap
sieina ir juos myli.

nio lazdomis bambinami, isz sisavinusia kregžde, kuri savo
tos priežasties tai-gi ir jie ant ponui ant rankos užtūpdavo ir

Rudens laikais

ja.

lįpjll
Ri

11f Jfll ■
I ■ , ■ M

■

.4 flU

W Mi
'’■wi

•I**’u • ‘’’m.

r.,’./'

czi ulbėdavo.
toji kregžde su kitomis iszlek- 
davo in sziltas szalis, o pavasa
ri sugryžus pažindavo savo po. 
na ir vėl ant atkisztos- rankos 
be jokios baimes užtūpdavo.

Žąsis visaij^laikoma kaipo 
paikas pauksztis/ taip pat ret
kareziais gali prisiriszti • prie 
žmonių, ant kiek jai leidžia žą
sies prigimti*; • ‘ •

Isz tu keli n faktu gana aisz- 
ku, jogei kaip gyvuliai, taip 
miszkiai ir paukszcziai labai 
myli žmogų ir prie jo prisiri- 
sza, jei tik žmogus žmogiszkai. 
apsivaikszczioja su tais sutve- 
rimais. * ♦

Nelaime ant geležinkelio 
IszpanijoL ■ ‘

Madrid. — Dvideszimts pa- 
sažieriu likos užmuszta o dau
geli sužeista laike susidūrimo 
•pasažierinio ir tavorinio trū
kio prie Manover stoties, 
deszimts miliu nog ‘Alicanto. 
Nekurie vagonai pradėjo degt 
ir buvo sunku gialbeti sužeis
tus. *................

25 sužeisti laike darbininko 
laidotuvių.

Havana; Kuba.- 
szimts penkios ypatus likos su 
žeistos, terp tuju keliolika mir
tinai, laiko Inidotuviu 
ninko, kuris likos 
praojta nedelia.
klupo ant laidotuvių norėdama 

į, prie ko 
daoio Ivir kruvinu musziiK

Žinomas Franci jos gamtiniu i 
kas, Fr. Cuvier, raszo apie vie 
na vilką, kuris nuolatos vaiksz 
cziojes paskui savo poną ir bu 
ves nuolankus ir paklusnus. 
Viena syki vilko savininkas tu 
rėjos .ilgesniam laikui in kur 
tai iszvažiuoti ir žvėreli paau
kojęs muzejaus žverineziui. Te 
aini vilkas kelias sanvaites liu- 

nenorejes 
Paskiau bob vilkas 

pripratęs prie žvorincziąus sar 
gu h* palinksmejas, . tarytum, 
jau butu buvėfe pamirszes savo 
visa praejti. Po pusantrų metu 
teeziau vilko savininkas sugry 
žos adgal Paryžium. Kuomet 
vilias iszgirdes savo poną be- 
sznokant, narvo emes szokiuo- 
ti, linksmai loti. T 
jogei jisai savo poną tuojau 
isz kalbos pažino.

Net liūtai, kuomet jie 
narni isz pat mažens, galinti ap iszvaikyt gailininkus 

« <1 1 k 4 « 4 -I v', ’k k 1 •

des ir retkareziais 
net esti.
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st*KAS GIRDĖT
Naujas Metas!
Sveikinam jus,

Vokiccziu 
Austru . < 
Turku ...
Bulgaru .

» • •
• I

• f •

• ••••••*

* • 4 • * 5i •

1,600,000
850,000
107,772

PASEKMINGAS ŽYGIS.

I \ M' *v-
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SAULE

musu bran
gus skaitytojus su Naujois Me
tais! Isz szirdies jum vcliua- 
nję sveikatos, gero pasivedimo
laimes ir t. t. Toliau# vėlina
me jums, idant savo szirdyje, 
užlaikytumet savo tikėjimą, 
nes žmogus be tikėjimo ir Die
vo, yra kūnas be duszios, yra 
tai kaip nuo medžio nukrytes 
lapelis, kuri vejai ir audros 
nęszioje in visas puses.

I

Ant 
galo linkime idant nepamestu
mėt ir neiszsižadetumete savo 

■m-%. -A X • » > ZS 1 zx <-( Iv •• *"% X % 1 XV f* 1X <V 1 l-S £31 <V I
paproeziu ir kad sulauktu- 

ramaus gyvenimo dienos

motinėles brangios kalbos, sa
vo
meni
Amerike kaipo ir, Lietuvoje.

• Dirbkime visi del naudos savo 
tėvynės, o Dievas gal suteiks 
ir mums tikra liuosybia Lietu
voje ir duos kas mums priguli, 
i —

Amerikoniszki 
arielkos pradangino vilti par
davimo savo ta voro Su v. Valts. 
isz priežasties užejimo prohi-

fabrikantai

bicijos ir dabar pradėjo idz- 
aiuntineti zoposti arielkos in 
visus Europos sklypus. Ariel
kos czionais L_____ ____randasi suvir
tum už 24 milijonus doleriu, 
daugybe arielkos dabar randa 
ai kelionėje ' in - pristovimus 
miestus New Yorkar Baltimore 
Philadelphia ir Newport News 
V a., isz kur plauks in Fran ei jc 

Vokietija ir 
savo laike 

niszka tauta pradės būti 
verstinai mandagesne, o euro- 
piecziai pradės szelti nuo ame- 
rikonifežlMfl'įmzutes, nog 
rios g

Angliję, 
Teip tai,

kitur, 
ameriko- 

pri-

ku- 
ali iszszaukti kita kare.

Žmonis
iszkasimo visokiu minerolu isz 
žemes, bet gal ne vienas nusi
stebės, jog nekuriosia dalysią 
svieto žmonis nesileidžia in gi 
luma žemes kasti angli bet tu
ri ejti in virszu jieszkoti 
Ii u.

teip priprato prie

ang-
Tokia vieta randasi aut 

augsztu khlnu Kanados,-* kuT 
reike ejti konia myle kelio in 
virszu ant kasinio anglių.

Tosia kainuosią randasi pen 
kios gyslos, augsztumo 
pėdu augszcziau mariu. Ang
li iszkasa isz kalnu ir nuleidže 
vežimėliais žemyn kur snkran 
na in vagonus ir gabena kur 
reikia.

5244

/ * U ■ r* ■

Pagalnfi&’tijė suskaityma, tai 
svietiszkoje kareje kuri trau
kėsi puspenkto meto, daugiau 

• visosia 
kū

žuvo kareiviu ne kaip 
napolconiszkosia karesia 
rios traukėsi nuo 1799 lyg 1815 
metu, daugiau ne kaip nog 
francuziszKos revoliucijos 1789 
lyg užsibaigimui Balkaniszku 
kariu lyg 1913 metu. Sekantis 
skaitlis parodo kiek likos už- 
muszta ir sunkei sužeistu ka
reiviu pagal sklypus:

Užmuszta.
Bosiję ........................ 1,762,064
Francije ................  1,427,800
Angliję i.................... 807,451
Serhįję....................... 707,343
Italije..............
Rumunije .... 
Belgije . .J........
Amerikas .... 
Graikije..........
Portugal!je ... 
Japonije . .
►
Viso allijcntu .
Vokiecziu .... 
Austru ....... 
Turku ...............
Bulgaru ......

.... 507,160

Viso ... 
Isz Viso

4 1 .* **

1

In miesteli,.kuri.musu kuo- 
300,000 pa turėjo paimti nuo prieszo, 

i pasiliko apie keturis varstus. 
ijDuigvHi uuKvis. ‘ Dangus ir že- 

i rustu- 
vejas, 

vijo

Viso ................  .’.- 2,857,772 Baigėsi naktis.
Isz Viso ........... 6t295,912

Kopenhagos Kariszka Afoks 
lo Draugi jo apskaito, buk toji 
kare kasztavo pirma meta $18,- 
785,000,000, antra meta $33,- 
065,000,000 treczia meta $39,- 
247,000,000 kas pasidarytu isz 
viso $91,097,900,000. Ketvirta 

į ir paskutini meta kasztavo 
tiek kiek visi tris pirmi metai, 
ka padarytu 180 bilijonu dole
riu. Kiti žiuunai apskaito buk 
visa ta karo kasztavo 337,946,- 
179,657 doleriu.

6,295,912

Kiek kožna 
vioszpatyste iždaVe ant tosios 
kares tai skaitlei 
kaneziai: 
Angliję .... 
Francije ... 
Amerikas ..
Rosi jo v „
Italijo ....... 
Anglijos koloni.
Kiti allijentai ..3,903,867,^14

parodo sc-

. $35,334,011,868
24,265,582,800

. 22,625,252,843 
22,593,950,000 
12,413,998,000 
4,493,813,072

Viso.......... . $125,690,476,497
Vokietijc .... $37,775,000,000
Austrije ..
Bulgariją .
Turkijc ...

’ *1

.. 20,622,960,600 
‘. 1,245,200,000
...^1,000,000400

r? - - <T j t -
.. $60,643,100,600
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įmes pavirszus kvėpavo 
mu. P 1 '
sziurksztus, 
tamsius debesius isz 
vakaru in
Virszuj mus slinkdami debe
siai, rodos, norėjo prabilti, kad 
būtume atsargus, nes prioszas 
jau pajuto musu
Debesys, kurie slinko priesz pu 
sen atuode,! tarytum, mus isz- 
dave^rtį dmin -.a « h ...» *

Alums’ besikalbėnt apie savo 
užduotis atlikimu, sugrįžo vie
nas kareivis isz pasiustu prie- 
szakiu žvalgu Jis pranosze kad 
nuo kryžkelio in N Afieszcziu- 
ka nuimta prieszo 
nutrauktos

Pakilęs pnryęzio 
iiėmal0nns, 

sz taures 
szali.

i biks 
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Vi#o ..,
ISZ VISO .....

- Norints'^Įaį yra milžiniszkos 
sumos, bet kiek padalyta ble- 
des kožnam sklypia tai to da 
neapskaityta.
riu daugiau nesuįauktumem.

.... 4186,333’637^097

Kad .tokiu ka-

sargyba ir 
telefonu vielos. 

Toks žvalgu veikimas visus la
bai padrasino. .t;.

Kadangi miestukas buvo dar 
tplokai ir be nuimtos sargybos 
prieszo nepastebeta, tai trau
kėme pirmyn būriais: trys plen 
tu o vienaa desziniajamė spar
ne, szuntakiais per laukus, per 
balas; ; a . ,

Kol prieszas.tylėjo, visi žen
gė pirmyn kaip tai. nedrąsiai 
netvirtai. Būrys, kuris ėjo de- 
sziniuoju §parmu pasiskubino 
užpulti priesza, niekomums ne- 
pranęsąe^. Mes staiga užgirdo
me smarku szaudyma. . Visa
me miestelyje szuviai virte už
virė, 
do.

>■
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Isz visn daliju Ameriko atej- 
na žinįos apie nusitruciniina 
daugelį žmonių nog gėrimo me 
dinio alkoholiaus. Skaitlis mi
rusiu daejs lyg tukstanezio o 
kiek nug tojo “sztopo’’ <apjako 
žmonių tai da nedažinąta.

Ar-gi tai nepasiutimas pro- 
liibici jonieriu ?
stūmė tuosius vargszus in 
pus ir padare szimtus sierate- 
liu. O kas juos dabar maitys,' 
ju* proljibicijonieriui ?,

Protestoniszkos bnžnyczios 
jau pradeda už daug kiszti
vo snapus in valdžios politika 
nes dabar stengėsi 
rukima paperosu.

Laikas idant valdže nukirs
tu snapus tiems tikiniiszkiems 
kvailiams — hipokritams.

Jioje tai in* 
ka-

sa-|
f 

uždrausti

Nog petnyczios prasidės su- 
raszimas Amerikos gyventoju 
ir trauksys per dvi sanvaitee. 
Bukite pasirengia priymti su- 
raszytojus ir atsakyti ant klau 
symu, o jeigu no esate namie, 
tai pasakykite gavo gaspadi- 
nems kada pribuvot in AmerL 
ka, kada iszomet ukesiszkas po 
pieras, kiek turite metu ir ar 
turite pilnas ar pirmutines po- 

Tuom palengvinsite

o

pievas.
darba del suraszytoju, o svar
biausia neužmirszkite pasiduot 
Lithuanian. -

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?

W. S. isz Mahanoy City/ fra. 
aplaike gromata nog savo tėvui c

... 339,117 isz Kauno gubernijos.
267,000 Mielas tuneli:— Esame
117,151 gyvi ir duodame žinia kad ap-
15,000 (laikėme nog tavęs gromata už
4,000 katra širdingai dekavojame. 
..300 Gyvenomexvisa.laika-'.savo na-

----- muose, nęs iszvažiuoti niekur 
. 5,954,386 negulėjome, c Pas mus nešvies 

1,611,104 brangenybe, arkjis kasz:
$11^000 | Lioje 1,000 r., karve lįd00r.,.ru 
436,974 Pudas 80 \r., siūlo szpuluke

I

811 000 Lioje 1,000 r., karve l;G0Or.,.ru 
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------1

10^224 i # L) czebatai 100 iv, ir tai nega- 
 Įima gauti ne piningus. Gallipia gauti ne wpiningus. Gal 

3 060 302 ’ galėtum priaiunsfi mums ko- .. .at • • * •«

An,

• •

i C Ai ' J

Sužeista.
Bosiję........
Francije .. 

• •
v* '*•

Se^bije " ' *
Italije ..
Rumunije ..
Belgije
Amerikas .
Graikije . .
Portugale 
* ■ * • • "

• •

9,014,6881^1° nors apaiavimo, nes vaiksz
eziojame pusbasū -■ Gal galė
tum parvažiuoti namo, nes ma

.. 1,000,000
. 700, __ _____  v

4..». 617,740 kįg- fcnneli, tavo tėvas Mateu-
..... 322,000 gzaa jįj. * ’ • *'
........ 500,000 r*--------------------- ------- -■

• * HM
no sveikata-si Ipnė* ir -negaliu

W , • 1 j • 'V'k • e • i •dąugiąu birbti. Pasilik evei-

- 322,Q00 azas š.

Japojuje........

200,000
40,000
43,000 
10,000

Ne stralkiiok! Bukta 4avo 
bopafl. Nerelk kitam dirbi. 

Į (azmok * balberaut. > Geras 
uždarbis, kad ir važuosf

y 
f

. 1

zvimbi-
bet būriais

Musu kareiviai subruz- 
Visi pradėjo veržte verž

tis pirmyn, kad greieziau susi
dūrus su pricszu.

Nors prieszo kulku 
mo nesigirdėjo,
plentu žengti pirmyn buvo pa
vojinga.
in kloni ir sustojome. Ligi 
miestuko, pasiliko apie du vars 

Muszys jau buvo prasidė
jus ir,mums reikėjo skubintis 

.. b 
susitikę su pripszu 

vado 
žo-

Pasiskubinome i ne i 
sustojome.

tu.

kad nepražudžius savo draugu 
hwiftu 
kovojo, 
paskutinius priesz

f

Užgirge savo 
muszi 

džius: — Vyrai, žengkinie pir- 
iiiyn atmindami, kad ten Jau
kia musu broliai, sukiszti kale
nime. Ales turim juos pa|iųo- 
feuoti jsz prieszo nagu. O dabar 
— grandinen! — visi akies 
mirksnije per 
klonis, igzsiteisem

• • t

VISI
kalpęlius, per 

grandinen.
Al tisu grandine, jiepaįsyda- 

nut prieszo szaudymu, slinko 
pirmyn in miesteli., 
dalis kilo ir bego pirmyn, 
žiūrint rjei kloniu, nei kalneliu 
kita gulėtoji griuvo 
lo ir bego. Atrodo tartum ban
ga, pakilus, viduyj juros, tai 
apvirsdama, tai vėl pakildama, 
bego prie krantu, kad užlieti 
juos.

Žiūrint in musu kareiviu žy
giavimu, be abejones buvo ga
lima tvirtinti, kad prieszas ne
atsilaikys.

Mes dar neszaudeme. O prie
szas tarytum padūko.
ju szaudyme jautėsi prieszo hc- 
viszkumaę, nepasitikėjimas sa
vo jėgomis.

Laukuose vien skambėjo: ■— 
Pirmyn, neužbekit, 
kitwienon yięfon|

Viena jos 
ne-

kita ki-

Tame

nesispjes-
' I

Taip bežengdami prisiartino 
me prie miestelio, Jau buvo gir 
dėti prieszo l;ulku zvimbimas. 
Tuomet' ir mes atidengėme ug* 
ni, neperstodajni slinkti -pir
myn. Nuo kaneliu ajszkiai ma. 
tesi susikuopave prieszo karei
viai ir gftUajną bpvo spėti, kad
• ♦ • 4 X 1X# - • Ji* '

■ ■" -y- ^.liftui1 ■ ii^bMiiiiin n i maį

NAUJAS JSZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių u2 

pulkus plaukus, o teip-gt sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dyko!. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
kite pas: Urs. Brundzas Cosmetics,

Stii. W. Brooklyn. If, Y,

F..|«|VWh Ml

» p 
j t ik

MUK ALINGA— Dldolia dirbtuve rel- 
alauja pardavėjų, drapanų, panezaku, 
/.lobiu, jeku ir del pardavimo marez- 
iniu, apatinu nndaroku, tiesus in na
mu. lluazykito o gausite sempclIUH 
lykal. Madiaon Milla, 503 Broadway, 

New York City. (adv)
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MAGDE. “Ak, kaip
Tą I liban^kinu riKrrhi^ 
trinkimui, ir vilkai tai
nirko nipaoclbiįo uuo tu bjauriu pleii-

Ai«r ptda wl daroiij“
‘“Na, tai kam icuu hęit bi^ ‘ 

T^ikakinffait Hiurih, kakU mano vlau* 
lai (Irakui, Ivrlnui ir kuatk 6 t&l 
tod^L, kad ai vartoju RW'FLBSt“

KAs tai yra RUFFLES? Ar . 
tai gyduolė? Nc!l Ar kve
piantis vanduo? Nell RUF- 
J'LE$ yra tai j) apmasčiau si s 
plaukų ir odos sustiprintoji^, 
i priklausanti grožj. O kasiai

MAUK," ' ‘ " T -*.. :?
nikaUnffai t žinr^h, koki* nanv plut- 
kai onikiit, Irelnut ir fuati. O 
tadvL, kad ai vartoju ŪVi'FL.RS!”■4/ ir

n 1 A į11
U nHii< im

\ 4^1^
jįrLt.//
-jrt' į \><IĮ

č'tį L/ /

kuria,prigclhi gamtai suteikt žmogui pri

$ ? c I'
I

but gražesnio už ilgus,,biįzgafiėins, ^velniui plaukus? kas galbūt 
smagesnio už ėystq ucnic^ijnčią galvos odQ?

le UFF es P
panaikina pleiskanas I Sti jotnis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų ditįių bčgyje RUFFLES pradis mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jtį jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- 
1 .„.ilgant galvą-bns užtektinu, kad pleiskanos ncatsinauiintu.

N. 11 <s i <\ < •• L ♦ 4>«o «% *. L >* 7 ** T ? i f .* T HZ a. «« L> mm tx L.'. - •» (

įos ycrtoš daug' daugiau. Paaiškinimai 
| atsiųskite nii’ms 75c. pAdio-markėmis, ar rnortėy order'šiokiu adresu:

smagesnio už ėystq nęftie^kiėtą galvos odQ?
U K* lė 

panaikina pleiskanas! SU'joinis nereikiaJkelių mėnesių galvos I
‘ 7* 1 bėgyje RUFFLES pradės mažinti |
jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ’

| Nusipirkte šiąnakt r*T!FFLES bonkįitę aptiekoje. Kašmos^tik j
65c., bet jus sakysite, 1 [ ids ycrtoš daug daugiau. Paaiškinimai }

J pridėti prie kiekvienos ’ Miktitės. Jei negausite jūsų aptickčje, tai I 
| atsiųskite niurns 75c. pAdio -markėmis, armortėy order šiokiu adrektif j

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Braudway, New York*•»<*••*
I Wltiil 4 1, ,, „miAa,, mW »«■—!!■, 1 W —41 —W .Il | W* ■ ■ M h ■ —ifcM II I I Mia į | į| loįįM—

čiais suv
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65c., bet jus sakysite, 1
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4, KALĖDŲ DOVANA VISIEMS

Kuningas Cabanel, prasergsti Amerika prieszais Vokiszkus
sznipus kuriu czion Amerike randasi daugybe ir kurie be 
perstojimo platina savo nelaba propaganda idant sujudinti 
Amerika su kitoms vieszpatyst^ms. Kun. Cabanel buvo kape- 
lonu garsingo Francuziszko pulko “melinu velniu”

Ai

pakaly musu kas tai suriko Džiaugsmo asZara pasikeitė
matosi

<

I

J.

ft (Aįjt**

Szl britva “Gold Medai” yra 
padirbta isz geriauaio Ang
lijos plieno, gvarantyta, yra

V naudojama per balbcrkts, 
įsisiusime dykai, kas nuo 
mus užslorderuOH geležinke
lio laikrodėli, 17 akmenų, 
pilnai gvarahtytaa Ir* regi>- 
lavotas, atorai paauksuotaa, puikai 
iszmarglntns. Szis lalkrodciie kitUV 
parduodamas nuo $21 lig $36. Mes jin 
parduosime už fabrikantu preke tiktai 
už $S.75. Aprlcz gvarantytos britvos 
duosime teipgi storai paauksuota pul
ke! iszmarginta su motoras figūra

karezia sunkia likimo aszara.
Gaila buvo apleisti savo tau- 

tiecziu bet reikėjo.

kad isz deszinęs puses
Tie žodiai 

visus sulaikė szioje tilto pusė
je — nieks nesijudino pirmyn, žmogaus aszara niekas priesz 
Bet netrukus paaiszkejo, kad 
ten musiszkiai ir vėl grižo pir
mutine drąsą.

Valandėlė užtrukus 
szokom prie tilto ir, pereje iszsi 
veržime mieseziuko viduriu. 
Prieszas nustojo vilties sulai
kyti musu veržimąsi ir tik bė
giojo is>z gatves ih 
gumoje bevęik 
szaudydamas.
(re vis gi jie mane prieszintis, 
bet užpulti keliu musu drąsuo
liu, paliko pora auku ntikaus- 
tais ii* pasitraukė. Tuo tarpu 
musiszkiai Atlapo' kalėjimą ir 
paliuosavo daug mu#^ 

.snotiej’ų.-jszbyge!
szaukti: 4‘Valio! Lai 
Lietuvos kariuomene! Lai 
vuoja Lietuva!

prieszo kareiviai.

mes vėl

gatve dau- 
suvisu neatęi- 
Pacziame cen-

tais ir pasitraukė.

I

Nes vieno ?

visos tautos sieki.
Greit paėmėm mieseziuka, 

bet greit ir apleidome. Bt dide
les szio musu žygio pasekmes.) 
Visu pirma buvo paliuosuota 
daug musu kariviu ir vienas 
karininkas, daug civiliu žmo
nių; paimta buvo daug visokiu 
daiktu Svarbiausia gi 
demo pries 
kariuomene. Toks 
gas musu būrelis priverto Sep-, 
tyniu sziintu žmonių akaieziaus 
pi’iesza apleisti miestą, palikus 
apie 70 sužeistu ir nukautu. Ir) 
gal neviena kart pakilęs prie
du apetitas eiti musu žemon, 

narsu musu!

6i,. paro- 
zams, ka gali musu, 

neskaitlin-

žiedą. Tai tik ant trumpo laiko lodei užsiorderuoklte szedien. Užga- 
nedinima gvarantiname. Prlsluskite tik $1. Reszta užmokėsite kada 
gausite laikrodėli Ir dovanas. Adresą vokite sziteip:

AMERICAN NOVELTY SUPPLY CO.
DopL L-23. P. O. Box 1031. NEW YORK. N. Y.

n

Sveikata Brangesne už Piningus —
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvoto Iszgydyti — arba jeigu sergate ir da ne 
buvote pas joki daktara, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasali ai besite savo kalboje. Privalote paiseti apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug metų ingyjo 

gydime ligas vyru, moterų ir vaiku.
gera rodą. Atslšzaųkite in jo ofisą o duos jumis paturima kas-link juso 
ligos. Ttikstariczlai kurie buvo neiszgydoml, gryžio prie sveikatos per 
naudojlma. mano naujausio ir geriausio elektriko? aparatus, kaipo ta! 
•'Vibrato^“ ir- ‘*W«n Plak)” HiglvFrequcj>cy” BtaUc lMaohIne,’->is-X.-Rar^ 
Asz toipgl naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Ašž aplan
kiau geriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo Ilguose. Skaitykite: Szita 
gazjeta jumis vertes turi $2, jeigu atnoszltc su savim in mano ofisą ir 
imsite mano specialiszka gidyma. 
egzaminavoju dykai, 
pacijentu.

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Spruo 17GG.

valote paisot! apie tavo sveikata. 
JHJ in py jo stebėtina pasisekimą 
Jisai peržiūros jus dykai ir duos

I

i 1 >karei-
Paliuo-

ome
viu ir civiliu žmonių.

rinkon, 
gyvuoja 

<T V- J
Prieszai su-

k’

nyko prisiminus 
kareiviu puolimą.

1
I
I

Ncpamlrszkite ka duodu rodą dykai ir 
A Ui lauk u šieji persikanuos per daugybe dėkingu

sispiete priesz savo sztabo <j’u- 
užgirde trenksminga 

smauksimi u
mus ir

I

valioM baisiausia 
iszsigando. Jie mane, kad mios 
tap insiverže didelis musu ka
riuomenes skaiezius. 
ruju gi, iszkart inejusiu 
tan musu kareiviu buvo labai 
maža.

Isztįk- 
mies-

v Pcr tilta perėjo nedąu 
giau deszimties žmonių. __Isz 

ju szeszi nuėjo in mieszcziuko 
vidurį, o keturi gatve in pietus

pasilikę užbuvo
Jei prięsz.as nebtu bu-

Dauguma 
upes.
ves taip iszgazdintas jr isz-

■ • V/1
šuoliai butu arba paguldę savo 
galvas, arba pakliuvo prieszo 
naguosna. . ,

Nuo sztabo prieszas 
kraustė szventoriun, kur 
gėsi gintis. * Bet užgirdės su
visu arti gzaudymus ir grana
tu sprogimus, mėtėsi bėgti kur 
kam pakliuvo: vįens kito kuo-

musztas isz vėžinį tai musu dra

spsi-
ren-

noužsmauge, susiveržė tarpvar 
tese. v

Beveik per pusvalandi nuo
pradžios ’•imisžįo,;; įpiesęziulcns 
buvo pahuosuoĮtas isz prieszo,

Iszvijus priesza isz miesto,
lietuviai gyventojui pasipylė

■ ' J m . * — w a a

gatvėse pasitikdonu /mumis su
jie renffiasittrauktis miestelio gėlėmis jįp padėkos žodžiai už 
giluriidW4’^“'j I lacrl i n rxan irirri a , TVzi ann'cmn

v%. • * < t ‘ * *4,

— Valio! pirmyn in miestą!
prieszas neiszturejo ir eme
trauktis isz pries^akiniu punk
tu. Kelioms minutėms.prae-

gilumdh;— '■ / j

Priėjus areziau ir sui'ikps:.
iszlhlQsavima. Džiąugpjno

• s 'Mr** ' ’ * ’

atgros, ąiė^al^ghįps užsįlab

Matant tas aszaras no-

9

I

Kada pirksite gaminus avelus avėti mainos©, tai žiu-
rėkite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu

išspausta ant kožno-czebato aūlo, teipgi ant užpakalio
1

I

įfez geniausio materijolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto.
.J _ . "

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

VnlnmloM 10 ūk 12, 2 H|r «, 0 Uu S.
Xodbliomls Ir Szvcnczinos 10 lis 2:00

1

PKASARGA! Visps laiszkus o ir 
piningus in iszlcist.uvo “Saule“ reike 
visados siusti ant saito adreso: IV. D,

H

Boczkowski-C<>. Mabanoy City. Pa.
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Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.

Vf « >» r ' vi

Fabriko žymė ° Raudonas Kamuolys” (ĮĮed Bali) yra 

ir pado kožno pusbačio (Ijliminer) ir čeveryko (Lopac)

M

♦•iBalLBand”- gaminai batai ir czoverykąrlaiko ilgiausiai todėl; kad jie padaryti
’ . A . fl . » • i « . • • W • • B ■ «■ 1 > ♦ » • • •

JsztiM^^pll-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainioriu avėjimui. Jie
’ apsaugoj&if yra tojcįa tamprus ir druti^kad netasztrios akmenų ar anglių kriawk

spies nogal perpjaut npi perpleszt. “Red-iBand gali gaut baltus, raudonus, juoduskyli akys,e, riedėjo per ju yęi 
dus. \ ,
ręjosi, kad ir pragaran vytis 
priesza. , Bet neilgai žibojo ju 
akyse toji džiaugęmoK .aszarp.
PuaiszkejuSj kad prieszasma
no daryti kbntrę, ataka,

jifei/anes insiveržem miestelin. 
Užduoties dalia buvo atlikta. 
Bįlį^sijikę; atlikai pavtpjife 
ginusias -žingsnis -G ineiti > m 
mostelio vidurį. O tas buvo ga- vinių, buvę įsakytą Įdek, pa-

n rp^F|7 *** '.”Y'* j i 
ginusias -žingsnis mus pasiliko suvisu maža S'Jjo-

Įima tik perėjus viena isz dvie- laikius mwczjuka; kad npivu- • . • • . •• . • • • I , • • • j 1 •Prisiartinę prie vįę- tieji

Mishawaka Woolen Mfg. Co./ 414 Water St. Mishawaka, Ind.
Instalgn, kuri iszinoka milijonus del-gerumo“

...

I •' ‘ f

uOPAc’’
galėtu iszsikray^tyj;i,

I

,Tai sužinoję li^uviai pįade-

j u ti ltu.
no tilto, meteme keletą grana- trauktis, atgal, 
tu, kuriu pęrkuhiszkas trenks-

’ " * 2 M J Z • — * 1 aprie- jo aplpist miesteli. Bet-dįttg‘bumas galutinai i pąkįrto
szam nervus, ’f
mi tuo, mes s^oRopm prį° tiltę,' panozjpjp sayp:yargp pampas 

pasilikti. 
t>rv5

5,000 . in kjaju. Apie dauginus V

NossokoflN fidvrRHtioiial

llttsburgU, J’il
i JS .•rD'J'i /’ s? k
9

.zįir-f MM

V I

AAA 1 rasiyklte ant adreso:
• <T__ _____________________________ _______ 3

Barber School, »'j 
$

)

_ t narner none
? JL4384M 12^2 F0BD

Mt I Maj ta t I i

-*w. Pasinaudoda-' vo tokiu> kurios gyv°nipihS
I

noj-eduinj nureiti, bet staiga‘už-1 iri jiems reikėjo
‘'f ■■ 'J
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TADAVIMAI APIE SZV. 
PANA MARIJA.
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ANTROJI DALIS.

į' <

/. I

wį. V

P 
F1

Nojus. Mirusiu vaiku duszios. 
Szvantųju draugyste. Rojaus 

džiaugsmas.
•r-.t >7.

r

t

IV.
Rojus tai tokia vieta, kur 

džiaugiasi ir linksminasi miru
siu žmonių duszios, nes visko 
jos ten turi, ko tik gali kada 
pageisti.

Rojuje amžinas pavasaris ir 
nepasibaigianti vasara:
džiai aplipė žiedais ir nusirpu
siais vaisiais visur įkvėpė j imas

me-

t
r
ik 
t

F
r

t

f

į
I'
H

i
Į

t

jaunyste, žaliumynai, džiaugs
mas ir amžina laime.

Ten ant auksiniu stiebeliu 
svyruoja augalu varpos, laksto 
apie jias blizganezios plakszta- 
keles; ten gintaro uolos, aukso 
kalnai deimanto ir brilijantu 
pakalnes; ten amžinai žąliuoja 
kvepianezios pievos; ten pliu- 
duruoja midaus ežerai ir teka 
gyvo vandenio upeliai. Ten

i

gyvo vandenio upeliai, 
vanduo niekados neatsilanko. 
Kur tik pažvelgsi, — visur me
džiai žaliuoja, žydi ir vaisins 
nesza. Ten ir ant gluosniu, 
puikus ir gardus vaisiai auga, 
o karklai kvepianezias vynuo
ges veda.
• Lengvas vejalis szlama tan-

Tu pumpuru augalai

sveika

I
eina

■

i
takus

I

>

/

S
KUR RUNA.

SAULE 
i ■ e » w n— n n imu ■ i n o ,m į '   i IW w ■ ai ■ m ■■ ii ■»

ta ir nevienas angeles ju nenu- me yra paskirta atsakanti bans
i.... !me: užrnstibftnas Dievo, per*

prie dangaus szviesia saule ir r • . • . • . .
sios Panos Marijos akiu kripta Szvencziausios Panos Mari- žengimas Jo prisakymu ir tt. 
ant saules ir menesio

balta menesi; nuo szveneziau- brauks Uuo dangaus į me: užrustihhnąs Dievo, per>

An

v f <•.v,

SVEIKATA IR
VENTILACIJA.

ant saules ir menesio szviesa 
per atdara dangaus langai

Kad uždarytu maloningiau* 
sitis Dievas ta langa, užgestu 
kaip žvake saule ir visa žeme 
apsiaustu tokia tamsybe, ko
kia yra už pragaro vartų — at 
klanyse, 
kriksztytos duszios.

Bet aeziu szveneziausiai Pa
nai Marijai, szviesioji ir galvi- 
nanezioji saulute szvieczia kas
diena.

Jos spinduliai mirguoja, lai
mina žeme ir linksmina žmonių 
szi rd is. Ta Dievo dovana sau 
lute szildo žeme ir gaivina kiek 
viena grūdeli ar tai vėjo už
pusta, ar žmogaus ranka pasė
ta: iszmargina žeme 
ms spalvomis, to 
padaryti ne joks tepliotojas.

Kad ne saulute, tai žeme isz- 
rodytu lyg sukrekėjusiu krau
ju gabalas, kuriais isz pat pra
džios sutepe brolažudys Kai
nas, užmuszdamas savo broli 
Abliu.

Seninus žeme buvo balto? 
spalvos ir buvo permatome 
kaip krisztolas, tai Ablio ku 
nas matėsi kaip per stiklą, — 
žeme nenorėjo paslėpti nuodo

Kainas, tai matydamas 
baisiai eme keikti balta žeme 
ir nuo jo piktažodžiayimo žemi

• ' * \ . ’• 4’ %* A’ ' Vi* •* “ \ <

Kad uždarytu maloningiau-

kur klaidžioja ne-

visokio- 
neinstengtu

mes.

pajuodavo taip, kokia ji ir da 
bar yra.;..

Butu žeme visada juoda, kaf 
nesufimyletu yleszpats Dievai
ir nelieptu saulutei ja-at gai v in 
ti ir.papuoszti žaliais žolynais

jos vainike žiba paezios szvio- vis laukia skaudžiu bausmių 
siausios žvaigždes; tarpe ju pragare; bet , baisiausia 1/ps 
tviska balzgana auszros Žvaigž tiemsj.kurie kentes ir žinp^cad

tarpe ju pragare; bet , baisiausia bus

dc ir puoszia virszune Panos nėra ir nebus galo ju kajiczio- 
Marijos vainiko. i

Kas szventadienio rytą skani kad jiems nedovanos, 
binant varpams ant rytmetiniu j , ,:>rc.-.
malduy praszvintant auszrai, kybo Judoszius/ pakartas, ant- 
Pana Marija vaiksztineja su sa 
vo Sumini ant žemes....

Naktyje praszvitus pauksz- 
cziu takui, laimingos duszios 
mato einanezia tuo taku Dan
gaus Karaliene nuo Czenstaka-

binant varpams ant rytmetiniu

J I ■ *

vos kalno in Kalvarija su Sune 
liu ant ranku....

Eina laimindama 
ežia žeme.
rnu, taip linksma, taip smagu 
— visas sutvėrimas, rodos, ty
li ir stebėsi.

miegan-
Pasidaro taip ra-

e *<

VI.
Pragaras Liucipierius. Perga
lėjimas velniu baigianties pa 
sauliui.Pragaro kanezios.
Judoszius. Ponas Tvar

dauskas. » Garbe 
Marijos.

LV

Released by the Foreign LanRnage 

Bureau of Cotnmnuity Service

mis, kad Vieszpats Dievas nie-

Tupjąus už pr^įpiro vartų
i
guli kapsziukas ąu
retežio; prie jo .-kojų ant žemos į 

! pinigais.
Iszsprogusips jo akys žiąri in

i

pinigais.

pragaru; dvesia-jis |r negali nu 
dvėsti, tad taip keriezin ir ken
tės per amžius; velnias prie jo

V
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tioVoranental laforaallon Service 
Bureau of Cotnmnidty Service 

' IWL.
121 East 28-th Street, New York City t I ■ . y ■ »1

Sztoje * * Saules” , yietqje

—— K- <
Pajiezkau Mykolą, Jurgi ir 

Jieva Pup cinku, paeipa iėz. Eo- 
euneJiu para., giniau .gyveno 
Philadelphia dabar nežinau 
kur. .
adreso. Banadikte Jpne vi

geniau gyveno
A. -A I .. « A

Praszuu ntsUzaukt ant

, spausdinami praneszimai Su- 
a . o , . • « • « * *

I 

pji 
' Wj|
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M' |i ii]
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14S5 KnodėH Bt.

ežiuke arba. - •- - ;
B. Baltruswutlene, J

, vienytu Valstijų Sveikatos 
Biuro Vedeju Surgeon General 
Rupert Blue.

• Dede Samas Svokktips pata
rėjas atsakys szioje vietoje ar
ba hiiszku klausimus, turian- 
ezius. visuoroeniszka svarba ir 
palieczianczius hygiena, sani- 
tacija ir kaip apsisaugoti nuo 

Jis gales atsakyti ant 
klausimu ir 
Adresuok:

Detroit, Mich.

Mano brolis Vincentas Do
veikas, isz Kauno gub., Szauliu 
Ujezdo, Papilės jpara./pinhian 
gyveno Severton, Pa. dabar ne
žinau kur. Męldžiu atsisaukt 
ant adreso. (tp 1)

South Auk
' Senor Antanas

Calle Vera Mujca 132
Barrio Refinerija
Rosario de Sta — Fe.
Pepublicą Argentine.
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Taigi vyruczei Naujas • metas.
O man ne szis .ne tas, . , 

Ba visi žmonys labai bėdavojo, 
Jogj?uzutes ne alaus jau ne-stovi ir veržia aht jo kaklo kil

pa, liet jis nepasikaria: gyvas

pakarto Judo- 

e dideli medžei 
tyruliuoja ne

les isz kuriu ki- 
i’VC ,josc pliauk- 

ir 
gyvena visokios baisybes, ku
rios viena kita rija.

Dar tolinus pragare lakioja 
baisiai dideli, kaip jaueziai, 

ri apmo
dami, o savo sparnu plevėsavi
mu vartalioja patreszusius 
pragaro medžius.

Per tuos tai miszkus eina pla 
tus, puikiai isztaisytas vieszke- 
lis, kad veikiau privilioti klai- 
džiojanezias duszias.

Bet ir toje baisioje vietoje, 
Liucipieraus ?
garbe Panai Marijai.

Ant slenksczio pragaro sėdi

ir gyvus....
Toliau už 

sziaus ūžia dit 
riose yra uŽang 
tarp tu medžiui 
iszbrcdamos bal 
la dusianti smaį 
szi szimtagalviai žalcziai

pakarto Judo- 
ižios girios, ku-

paūkszcziai, bjauriai
Pragaro baisus szauksmas ir 

Karsztaiaitojimas. Karsztai garai 
ala isz katilu. Virdama derva 
smala) teip baisei smirda kad 
let velniai cziaudo.

Nuo cypimo dejavimo ir 
zauksmo prakeiktųjų dreba
>ragaro oras. Nepaliauja tęrsz- 
eje retežiai, prie kuriu vidu- 
yje pfagaro prikaustytas Liu- 
ipierius, baisiai su pasiutimu 
•vangina tas pragariszkas ge- 
ežis. •

•r puikiais žiedais. s Puoš retežius nukalė pragaro
Pana Marija szventomis die 

nomis liepia šventiesiems eit * 
melskis. . ■ Griszdama nuo mal 
fos užeina ant menesio aplan 
kyti Kzvento Jurgio, kuris ter 
ryvena isz malones Panos Ma . 
rijos, ■ n :

’Senoveje gyveno Jidiš.burti 
ninikas, baisus prieszinįnka1 
švento tikėjimo; ilgai jis ne 
nepažino Dievo Dievu, bet vif 
statią savodjurtus ant pirmo’ 
vietos. Jo d ūkto buvo- laba’ 
lięvobaiminga , mergaite, mcl

los užeina ant menesio aplan

:alveje pats Liucipierius ir ti- 
:ejosį jais apkalti pati Ipzga- 
lytojapper 4000 metu, nuo pat 
'utvėrinio pasaulio, 
aucipierius darbavosi, 
labar 
leszioti.

Vieszpats Jėzus inžengias in 
’angų, paliept- szv. Mykolui su 
:austyti tais baisiais retežiais 
/iucipieriu; szv> Mykolas ark- 
mgelas taip ir padare.

vargszas 
už tai 

pats tuos retežius turi

• •

Liucipioraus bnstineje, eina

ra karezemoje, 
Ba kaip žmogus stikleli ge

ros neiszsigeri, 
Tai ir smagumo nedatyri. — - l>

O kaip da kas kita su kuloku 
pasveikina,

Tai buna szvente tada!
« e

Dabar ka asz jum pradėsiu? 
Truputi padainuosiu, 

Ir sziek tiek pavinėzevošiu.
O pirmiausia,
Bus geriausia,

Nog vyru pradėti, 
Velinimus ataduoti.

Vyruczei savo bobeles dabar 
mylėkite,

Jeigu prasikals gerai pakra
tykite, 

O jus moteriukes,

lįgu.
tikrai ypatiszku 
duot receptą.
Healht Advsor, % Lithuanian 
Burea, 124 East 28th Street, 
New York City. -

Raszant pamynėk kokiam 
laikraszti skaitai taip, kad mes 
žinotume in kuri laikraszti sius 
ti atsakymu su paaiszkinimu.

Kad gyventi mažai venti
liuojamuose kambariuose yra 
nesveika, visu gerai supranta-:

• • A • « * * 'mn, ypatingai ežia Amerikoje. 
Isz kitos puses hygienistai tik 
dabar tepadaro suprasti delko
bloga ventilacija yra nesveika.

eika,

Antanas 
. m 
Atsiszaukit

Mano pusbrolis
Mickus, paeina isz Kaupo guh, 
Telsziu Ujezdo. • 
ant žeminus paduoto adreso.

• (to 2).
Juozapa i? Jesielkis,

519 Tripod Way E-Ę. 
Pittsburg, Ta.

Pajieszkau Juozą Dirmeikį 
r Juozą Tamoszaiezio, isz Ksu 
no Redybos, Laseiniu Vale., žr 
apskr., 2 metai adgal gyveno 
Philadelphia, Pa. dabar neŽU 

Meldžiu ateiszaukt

Juozapas Jesielkis,

r Juozą Tamoszaiczlo, isz K«uNuo senovės mokslininkai ir 
sziaip jatt žmones manydavo, 

: kad kambariuose blogas oras, 
buvo dėlto, kad jame radosi 
daug iszalsuotu dalyku. ~ Tok
sai manymas buvo patvirtin
tas, kada tūlas tyrinėtojas pra- 
nesze, atradęs kaip vadinamuo 
sius “biuro nuodusM 
kiti tyrinėtojai prirode, kad 
blogos pasekmes yra ne del pa
sidauginimo 
ore.

■
I
1

Jevos dukriukes,
Savo vyrus guodokite, 
V nikelius pr i žiūrėkite, 
Jus gi seni jaunikiai, 
Nog turgaus atlikę, 

Tuojaus apsipaeziuokite, 
Kaip ciinbalai negyvenkite, 

Jus gi sunelei, 
Prie tėvu valkelei, 
Teveliu klausykite, 
Namieje sėdėkite.

Norints asz prie mergicu 
priguliu,

nau kur. ■
arba kas žino praneszti ant ad
reso: . J to 2.)

H;Į
J Uiįi

11
'ii

■

- <to 2.) 
moszaitis. ■ 
XUoydSt'ponas Tvardauskas, garsus bur 

tininkas, kuris savo duszia bu
vo velniu pardavės; sėdi nu
lindęs, muszasi in krutinę, asza 
ros nuo usu varva, sunkiai dū
sauja ir drebaneziomis lupo
mis gieda “Adynas nekalto 
prasidėjimo Panos marijos. ’’ *

Velnias beneszdamas ji pa
mote ant slenksczio pragaro, 
nes Tvardauskas eme balsiai! 
giedoti “Adynas” ir pavedė 
savo duszFa .apvei^dai szven-’ 
cziausios Panos Marijos. . . ♦

i ,(Dą. : : ' 1
4*

ir kada

karbon-dioxido

gieda ne

Bet nors biskuti pasakyti galiu

giedoti 44 Adymas
Nesi valkioki te, 

Naktimis nesitrankykite.
O kaip doros busite, 

Tai nereiks

't •

302
Shenandoah, Pa.

'i
i;t|! 'i

■4:i

Mano draugas Vobulas Poly* 
as, isz Babru kaimo, Veisėja 

para., Seinų apskr^. Tegul at- 
siszaukia ant adreso, (to 3)

Ant. Lukas,
734 Barnett Ave., 
Kansas City, Kans.

I
Dabar yra gana gerai nusta

tyta, kad iszalsuOiame ore nė
ra nuodingu organiszku daly
ku, kurie galėtu suteikti svei
katai blogas pasekmes, 
peržiurėjus paskutiniuju metu 
tyrinėjimus, pasirodė, kad ven 
tilacijos sanlygos, paeina la-

Beto,

JUOKAI.
Teisybe.

Saldotai skundžesi priesz 
kapitoną.

už protestonu
biausiai isz kontraliavimo dregteketi.

Bus viskas gerai 
Tiktai klausykite vyrai, 
Tunte, visi “Saule’’

i ■

numo, szilumos ir judėjimo ap- 
supanezio oro. Kuomet drėg
numas ir sziluma pakila nors ir

h

Dabai* velniai pragaro Lip- 
dpieriu kolipja ir bjauriau- 
iais žodžiais piktžodžiauja už 
ai, kad jie per ji neteko d&n^ 
;aus karalyste^, pralaimėjo ka 
a su Dievu ir nuo to laiko tupi 
.esti pragare degdami ugnyje.

Liueipiai’ius retežiai vis dėl 
o dyla ir dyla, kada sudils, ta
la nutruks; ;tada pragaro vir
šininkas, surinkęs visa savo 
:ariuomcne, vėl užves kara su 
lievu.
icje teismo dienoje....

Velniu būriai sulėks prie Ab- 
aomo vartų ir rengiasi pradėti 
u Dievu kariauti; bet pakaks 
’ieno rūstaus Dievo žvilgtere-

I

I' , •

Isz raportu Kuropatkino.
ir bjauri ap /’/J 

uzsi-
tn,edaugel, ir jei oras pasilieka

Turite. Saule!1’ 
raszyti

y

lesi slaptai prie Dievo Motino 
ii; prasze pagalbos pavede Ja 
sąvo .szirdi ir duszia1 ir atsida 
ve Panai Marijai su visu.

Tos mergaites tėvas, tas % di 
dis burtininkas, sužinojęs apk 
tai, sumanė nužudyti savo dul 
teri ir iszmete ja baisiam sma i 
kui in nasrus. <

Szventas Jurgis tai inatyda 
veržiasi mas, pervėrė baisiam smaku’ 

nasrus su durtuvu ir iszgelbe 
io dievobaiminga mergaite nm 
matomos mirties.

Mergaite stebuklingai pali1 
Pana Marija, pasi- 

szaukusi drąsu vyra pas save, 
pasakė:

— Už iszgelbejima mergai 
tęs nuo baisios mirties .— pra 
rijimo smako — asz tau duosir 
savo mėnesėli gyventi ir dar 
orie jo pridėsiu žvaigždžių ra
tus.

Nuo to laiko Panos Marijos 
raitelis kareivis gyvena ant me 
nėšio, 
rubais sėdi sau ten, žiūrėda
mas in dangų ir skambindamas 
auksinėmis kanklėmis, Dieva 
ir Pana Marija garbina. . .

Menulio pilnatyje galima ji 
ten pamatyti. Sumigus nak
tyje žmonėms, angelai klauso
si jo puikaus skambinimo ir 
giesmes.... .... .

Visas dangus kaip deimanto 
smiltimis žvaigždėmis nusėtas, 
žiba, kaip kunigo arnotas laike 
iszkilmingu miežiu apipiltas 
auksu ir sidabru bei brangiais 
briliantais.

Kiekvienas žmogus turi savo 
žvaigądele; ji žiba, kol žmo
gus gyvena; žmogus mirszta. 
ir žvaigždele gesta, o ant dan
gaus pasilieka juodas pletmelis 
tartum iszdeginta. - - 
•, Žmones pamate;krintanezias

ai, kad jie per ji neteko daib
1

dangaus

kumynuose, tai, rodos, kad 
•kanklių stygas skambina.

Ten matosi daugybe dar ne
pražydusiu žiedu dar pumpu
ruose, tai mirusiu vaiku du- 
saeles.
auga prie pat žemes ir kilnoja 
savo galveles augsztyn žiuri in 
szventuosius, in angelus, lakio- 
janezius po rojų, dairanties 
jiems in visas puses, ju galvy
tes, tarsi, skambalėliai skam
ba palengvele:

Sveika Marija!.... 
Marija!....

Isz rojaus in dangų 
daugybe taku, labai gražiai isz 
puosztn, nes tais takais vaiksz- 
tineja szventieji Dievo. Mirti
nos žmogaus akis ne valandėlė 
nebegaletu žiūrėti in tuos ste
buklingai iszpuosztus
tuojaus apjaktu, kad pažiūrė
tu.

Dievui liepiant, 
szventieji, angelai ir iszrinktie 
ji, draugauja su baltomis žmo
nių dusziomis, vaiksztineja su 
jomis po rojų, kalbasi ir kartu 
sėda prie iszkilmingo stalo.

Nuo stalo aiszkiai matosi vi
sas dangus ir visi Dievo szven 
tieji; amžina szviesa
per duris įn*langus laukan, gir
disi graijnusia giesmių gaida 
ir aidas arkangelu triubu, gar- 
binaneziu Vieszpati Dievą ir 
visus szventuosius.

Dievo motina, Pana Marija, 
kas sereria ir subata eina pui
kiu dangaus vieszkeliu in czys- 
oziu ir kai isz ten gryžta su isz- 
liuosuota duszia per rojų, tada 
visas rojus kvepia lelijomis ir 
teip pasidaro visiems dangaus 
gyventojams gera, kad amžiai 
iszrodo trumpomis valando
mis.

▼ •
Saule, menuo ir Žvaigždes. Pir

moji žmogžudyste. Saule 
teplioto ja. Tanos Marijos 

raitelis. Szv. Jurgis ant 
menesio. Paukzzcziu 

x’ ... .^slcas.
/ Palaiminta Dievo duszia 
Žengianti ; ~ ’'1 . ’
dangų, iszrodo kaip žaibas, ku-
Rengianti bu : Dievo leidimu in 
dangų, iszrodo kaip žaibas, ku
ria apszvieczia laike audros že
me. ■. , -
. Matant tokia azviesa, reikią 

atsiklaupti ant keliu, dievobai-?
mingai persižegnoti ir duszia 
savo pavesti kokiam nors pa
tronui, kuria jau gyvena amži-
noje linksmybėje prie Dievo 
sosto.

Dabai gerai yra duszioms tu-
a r IT . ’ t . • . * i ' ' •

užtarytoju, nes jie savo maldo-
r _ i* W _ _ j. —~ _ - - - JL

eziasezyseziuje.

reti įipdauglauaia patronu ir 
užtary toju, aes jie savo maldo
mis danguje sutrumpina kan- 
eziasezyseziuje.

Dievas, tverdamas dangų, 
milijonais žvaigždžių iszpuo- 
sze padarigesj kad tik but gra
žiau Jo numylėtajaf Panelei 
Marijai. 7 ....

Del didesnes garbes savo.Su

ko gyva.

apsivilkės sidabriniais

v •

žvaigždes, atsidusta prie Moti-
nps Dievo ir kalba:
Marija”. . ., -

Šveiką

Kiek vienas sžveniasis ‘ turi
1 m A ..% J- a a. ' A ’ t i *

faipgi savo žvaigždele, bet tos
’ r »» * ■ 1 “ A < 4 4dega per amžius 4r dega ,szvię- 

dievoįai- 
įos szventu-

šįau, kaip žvaigždes 
m ingaj žmonių; ,?;l, j

Tai atsitiks paskuti-

imo, kad jie visi vėl nugarmė
ti in amžina 
iktai ir bus!
Vieszpats Jėzus, atsirėmęs in 

kryžių, vienu rankos pamoji-- 
nu lieps užversti žemėmis vi
sus velnius ir' nebeliks ju ne 
Ženklo.

Apie tai velniai truputi nu
mano, tad jau dabar dreba isz 
pasiutimo. Nubaustos duszios 
iž nuodėmės, 
/elniu nagus, žūva pragare ne
apsakytuose kentėjimuose.

Pragare už kiekviena nuode ?
-■» i. .i), >«», ,, .. .;i >■,t,

■ ■■ W ■ ■ -----------

Moskvęje tokia paskalas 
skraido, buk , i/ • _ L, •

General Oku bijot mene zo- 
dnago boku. /

Admiral Togp, — z drugoho, 
A. Kuroki na \vsie boki,

Ne smeju znant, kak wojo- 
wat.

O caras atsake:
Jesli ne znajesz kak, to ty du 

rak,
Bieri uroki (lėkeijes) Uge- 

nerala Kuroki.

Kuropatkinas 
sziteip telegrapavo pas earn:

i Vakarais sau skaitykit. 
Ant galo, vėlinu del visu 

Daugybia pinigu, 
Kad Dievas sveikatoje 

laikytu,

1 *

už

nejudinamas/ sumažėja jo fi
ziologinis veikimas del sumaži
nimo progos szilumai iszeiti 
isz kūno.

Taigi svarbiausios ypatybes

— Waszeblagarodije, jau 
tris dienos kaip nieko ne val
gome!

,,

pragaru. Taip’

patekdamos in

Nog nelaimes kožna gintu, į ącros ventilacijos yra, oro ju-

Nieky s te.
— Kur buvote ?
— Buvome pas daktara, da j

Jaunikaicziams patalu, . 
Del mergeliu vyreliu.

Tegul kožnas aplaiko ka gei- 
' džia,

Tinginimi neapsileidžia
Ba kaip kiszeniuje pinigai, 
Tai žmogeliui visur gerai, 
Visi jin myli ir tupinėja, 

O ir klupineja,
Taigi, bukite sveiki, vėlinu to. 
Kad sulauktumem meto kito!

ŽIŪRĖKITE OZIA!

dejimas, jo sziluma ir tinka
mas laipsnis drėgnumo ir szvie 
žumo.1 y----- Yra insigyvenus ne--
protinga baime judaneziojo 
Oro. 
ko 
4 4

Kapitonas Sobakni-i-^; • Ta; 
del jus geriau, alkanas yra 
daug greitesnis, kada pareina 
bėgti, o velei tuszcziame pilve 
greieziau gali kulka rasti.
bėgti, o velei tuszcziame pilve

t

Malonus vėjelis“Malonus vėjelis’■, sa- 
atsižymejes hygienistas, 

yra vienas geriausiu priete- 
liu tame kuris jieszko sveika
tos. Didelis oro traukimas 
(draught) einantis tiesiai ant 
kurios nors neuždengtos kūno 
dalies ir per ilga laika ta -dali

Ir szeip ir teip. > 
— Ar žinai Juozuti, aez no-

raupus in, cie-veme mažiukui 
pint.

— Kam to reikią!
— Kaip tai, kam reikia! |
— Asz tau kūmai pasakyki 

siu teisybe. Mes davėme ne- 
baszninka Petruką ciepyti, ir

$1.55 vertes knygų už $1.00

Į No. 1. *Pnrižian8 Nnskorelis" ir «In- 
lęrabanas” 824 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo........ ............................ Preke 60c
No. 2. “Kunlngo Paslaptis" “In Meri- kaistus.
ka” Ir ‘‘Pakaruoklis” ....220 puslapiu 

Z6c.
No. 3. “Auksiniai Peiliai” Ir “Brynos 

_ __ ______ _ _ __ ...... i
kui in puse metu iszpuole isz | Sargo Suuu ir Pukteri” 214 dileliu 

puslapiu Preke 85c.
No. 4. Septynios istorijos “Ponas ir 

Srtauerius” “įsitikimas Nunnfc” “Ka
ralius Gentelmonas” “Karoaema nuo- 
szallje” “Valtlulls” “Gailinga Szoblc” 
“Motina Sopulinga” ir “Meile Sūnaus” 
181 puslapiai. ................    preke 85c.
Visas knygas sudėti irt viena pasidaro 
net" !939 dideliu .puslapiu puikiu 'skai
dmų. Prisiuflkito $1, o tuojąys gausite

labai grąžei prisiėmė na ir pas j 

visznios iružsimusze ant srnert
( . |»>,'« . V . '• M

. —   1 ■■lllfa Jn'»l . IĮ Į I —

Szitijs-knygos preko yra__ _
No. X “Auksiniai Peiliai” ir •’“•Dvynos 

Karalaites” Ir “Apisakn apie tiirlos
i

Preke 85c.puslapiu

/

ĮVeJley For^eL , 3^ Į 
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Szįmtes keturesde§5fiiįn^s metai adgal, meū i777>

net'‘939 dideliu puslapiu puikiu'skai
dmų. Prisiuflkito $1, o tuojaus gausite 
viaaa knygas ęer paczta. Nelaukite nes 
luažai Ju turime.

• -,Jagu isz musu. katalogu pirktumėt 
tai reiktu molęct ūž visas knygas $1.55 

.1 bet. jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
1 virBZ-mlnetas knygas per paczta, mes 
1 užmokame nusiustimo kasztus. Visos

Istorijos yra Jubal puikios ir užiman- 
ozios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks; Kas myli1 gružly istorijų pasir 
įkaityti tai dar turi giara proga"įpirkti

dalies ir per ilga laika ta dali mane8? 
' nuszaldydamas yra nepagei
daujamas, bet mažas oro 
traukimas yra labai sveika.’*

Daugumas isz mus laiko sa
vo namus ir kambarius per- 

Sziluma neturi bū
ti didesne kai 70. F., o gal butu 
geriau, jeį ji butu 
Szioje szalyje taip placziai var
tojant karsztejo oro ir garo 

, szildimo systamas, eras musu 
, namuose .-ir, ofisuose žiema.yra 

dažnai persausa^. . Tai yra di-‘ 
dėlįs trukumas ir reikia prie to 

. neprileisti,; ;bv” "V '
Po tp viso kas jau yra sakyta 

, ir padaryta, faktas pasilieka,

mažas

riu važiuoti in Atlaatika Ci
ty!.... ‘ ,

— Tai gerai Agotėlė, va
žiuok duszele!
—- O ai’ tau ne bus ilgu be
--------- ?...«

— Apie tai nesirūpink, Ago 
tele! .•<

— Tai jau ne važiuosiu.

Tarp vaiku. . .
— Ar ir sziadien bpviaimeš 

in vaina ? — Klause Kazokas

atsake Antanėlis
mažesne. Antanėlio.

Tai yrądi

už pigia prflkia. Dar ilgi vakarai užei-

— Teip, 
nes sziadien asz busiu Francu* 
zu. *

— Deį ko.— vei ko. - , i.-,--j-<v
— Vakarbu vau(.YokieczRHn
• • l ’likl ••J'' X 2

1

taį .man sziadien labai poetei
• skaudai

kad gausus sviežiaus oro leįdi<
masper atdarus langus j, yra
dienas isz lengviausiu ir pasek- 
mingiausiu priaploniu užtikrin 
ti gora yentįlaeijn. •.

Atidaryk langus!

T

(Da. bus.)

Ne, kvailas.

' • ■

... Ruskas kapitoiMMk
■l—>IO Am ne suprantu - kas tai 

" t -r- tare jenerolasA.A
t

galį-butu
Arielkof—paėmė «a savim 

ant vainos visus musu ^zVen-

tarė jenerolas/v^
•*>**< •

; i tus, net kelis vagonus**;. *> jCąi 
jeigu jieje ne gali pjrigelbęŪ

• pagonu ingaleti, tai kas gali 
nuo mus to norėti ?
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* ■k >, iAr važiuosi Mikai s 

Važiuosiu.
—- Ar «u paczįa ; t

i <iz pigia preKia. Dar ligi vakarai užei- . . •. , . <•
Ina tat ir laikas imtis prio skaitymo.mot m AtlajltlCk -City »
'OrlciuMkifo popierini doleri ir adreaa- 

1 vokite sziteip: W. D. BoczkowflkUCo. 
•| Mabanoy City, To.
Į —- --------- -----------------------
I GERIAUSIA žflrt kuria džiaugsis

r*

SZI

*

- uNe, važiuoju ant keliu die
I.S'V *> *. .

Affctftara‘ HirthU* > fret 
FeMsylvanUos YMstU*.

p lįv .b 4
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Amerikoniška arini,ie nusidayc žiemavot m Valley -Forge tyria,tėvas
idant susidrutyt ant naujo užklupimo imt Angljku* ;Duyo tąi

* *'*>«-, • "t' • 1’ 14 J.per NaujuS'Metus ir daug. amprjkoniszlui armije pukente ta-
• • * ' -i' j ‘ • * 4" ' ’ * 4 * * 4^ * *«< ’ ’ A . • ' R ' ‘ • * A *pianį Pana Marija prisėdo! ju žvaigždes niekad nenuferin- da nuo szalczio ir bado. — Kur draugas tojo Jkaręįvįbf

tfimii lU ber visa meta, yra lai- U U V AN K krytis “Saule”. Skai- 
•" > *tys jaja ir džiaugsis mo’ 

t, sesuo, brolis ir prietolis.
Tiktai W0' ant 'meto. Priek tam 

l.’’ :
VT. i). BOCZKOWSKI—COMPANY
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Žinios Vietines
u—. 1920.
— Naujas Melas.
— Paroda szi-vakara prasi

dės ant 8:30 valandos.
— Juozas Zenitą gyvenantis 

nnt D ulyczios, užsitrucino nog 
sztopo” kuri iszgere 

szveneziu. Isz visu daliu pavie
to daeina žinios buk daug žmo
nių apsirgo nog tojo gorimo.

— Pagal naujas tiesas, 
tiejei ka ne yra ukesais 
sklypo; neaplaikys patelinimo 
ant varinio automobiliu.

— Petnyczioj prasidės su-i 
raszas gyventoju, .atsakykite 
ant visu klausimu, nes Dede

< < laike

prasidės

r>

i
I

lai 
szio

su-

ant visu klausimu, nes Dede 
į>amas nori žinot kiek turi žmo- 
hių. Suraszas daromas kas 10 
metu.

mokslainoje 
mandieras

— Aligsztoje 
ketina investi 
visu studentu lygiai kaip Eu-j 
ropos mokslainesia 
nesziojc. 
gelis studentu negali 
kaip vaikai tureziu.
na būti užvesta visosia angsz-1 
tosia mokslainesia po visa 
boruije Pcnnsylvanijoj.

del! 
-- II I 

studentai | 
O tai del to. jog dau- 

redyt is 
Pas keti-rp

SAULE

//

Milane, ant pagerinimo valdžios ir numažinimo
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i per Kalėdas
I buna muzike 

juso name
Galite sau pasirinkti isz

Lai
K .
.4. —-------

Galite sau
trijų geriausiu iszdirbimu

Columbia
J Pathe ar Edison

’J

fe

s
feį Daugybe visdkiu dainų,
'»*T» _ * a. .
'V M
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Susiruikimas Republikonines Partijos, 
f prekių ant maisto

tas vienbalsei.
I sije iszrinkta

Rinkta komi- Moterys

gu-1

Si. Gegužis, ir 
Klimauckas isz Maha-Fra ims 

noy City; Antanas Vonckiavi '

straikuos ir negim
dys vaiku.

ežius isz Tamaqua, I a. Vikio .
Aust riję.

Pottsvilles sūdo yra už- ras Elenauckas isz New Phila.'
vesti du teismai ;
skyrimo Mare Kupstiene

ant persi- Motiejus ?jioba isz Minersvilk
nog Pirmininku Komisijos paskii

V iednius,
's motores nutari'; naitino>

(.‘z lo
st rai-

«« Dr. KOLER» d38 Penn Ave. Pittsburgh, Pt-

M9 $

Dr. KOLER yra yIcd* 
tinta tarpe Lletorlti da*; 
ktaras Pittsbnrge. Mo
kinosi Varezaroje, eta* 
dljavo begUe 2< m. la
va irios Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo* 
d ugniai pažlnsta. Gydė - 
užslnuodiuima kraujo

j ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmus 
* ilgas tinimo, in vairias Ilgas paelnan- 
' ežias nuo ueczystumo kraujo. Ataf- 
I Hzauklte ypatiszkai, per lalszkus ass

Atal-

Lietuviszku, Lenkiszku ir 
Atnerikoniszkn rekordu.

szokiu ir muzikaliszku.
ir paklausykiteJS Ateikite 

T • • i •pnesz pirkimą.U\fI B
u )

t

t

U

nogydau. Dr. Kolor kalba LenkladuM 
tr Kusiszkal.
OflnoH valandos: nuo 9 ryt* lig I
rakarn. NnrlAlIomlH Iki 2-v. dodIM

8I.J'
Jį

r4
I#

* »•
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INESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
i TIEK SMAGUMO.

i Sluncziu szirdinga padekavone už 
Įtf ip puikia knyga kokia yra “Tukstan- 
|tis Ir Viena Nak1uM. Da tokiu lotoriju 
į ne esmių girdėjas • ir skaitės kokias

, knot gimdvmia vaiku pakol neradau loję knygoje, kuri mane palink- rk
• : . ..... i ....... lamina diena ir nakli. Kada paeinu isz »*v

į pasigei Uis geli si ( ) e g t - )(|ar|)0 taj tuojaus grlebiuos už knygos, g*

Aleksandro Kupsto isz Grand- (as Stanislovas Gegužis isz M:J o-waslis ir sveikata m ly->. 4 ‘
’(saugota tu.ju mažiulelii. DabaiJuozas Sedakis

Tessie isz
town, W. Va., 
nog savo paczios 
Mahauojaus, Musiszkei teip-gi 
atsižcnklina persiskyrimuosią.

Susirinkimas 
Lietuviu Kooperacijos Draugi- 
pos bus laikytas 5-ta d. Sausio 
1920 7yt^,/jul- vakare ant Lie-

hanov Citv.
W "W

Metinis

tuviszkos mokslą i nes. Ant szi- 
to susirinkimo 
kad kiekvienas 
lankytu nes yra

v ra
sąnaris
daug svarbiu

geistina 
atši

Rasztininku Ko-; 
misijos ir susižinojimo paskir-j 
tas Franas Klimauckas 
Mahanov Citv.

Svarbesniojo nutarimai 
pirmo L. Koop. D. Suvažiavi-! 
mo buvo sekanti.

1-mas 
Krautuves 
Kooperacijoms 
Krautuves 
teiktu žinias

ISZ

reikalu kurios Draugija turas veins
apsvarstyti. Teip-gi yra kvie-

I

iJiiuio ir negimdys vaiku pakol Ine rupi man nerelkalIngaH vletaH. No- 
i Ims ap- tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga

dtd stokos audeklo, 
vystomi! buna

BAN K 
MAHANQV 
|VCITYr-.* r y ♦*-

P* < ;/ ** f«♦ 4
pt|*W ,

wr įr«
* n oGuinan I (’nulio! Stock $123.000.00

Surplus XProHts $100,000.00
k'Aw j w~- 

■p

“i

< X
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w

% r
f
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&
Lt ; V'

k* 
li

n
Mahanoy City

'i1 
i 

T

r|*

Mokame antra procentą ant 
fludStu piningu. Procentą pri- < 
dedam prie Jufu piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Fiiose, nepaisant ar atucazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepalRant ar mažas ar didelis

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

^1ir$$■!
M

* t

5 »«
u*

fe
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MtCarmel
T
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į-
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(I BAl.fi, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J E. FERGUSON, Knsiorius.
R. T. EDWARDS, Vlco.Kao.

, 1 pakol sau neparsigabenau Isz redystes 

kudvkiai;I
o kaip už szinitn doleriu.
, | Vincas Malalszka. Sparrows Point M<l.

m popiera,

I “Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 

Su pagarba,
1 kambarin yra szalti kaip ledas, 1 

lsz. kurio jokio tonais nesiranda.

Kad 
priklausanczios1

Komitetas ir!
HU-!

kie k vienos

PUIKUS PERSTATYMAS.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny- 
Teip/įi praktiška C. C. St. Germain Delnažioystė, su paveikslėliais. Surinko 

ir išguldė iš sveti rnų kalbų J, Laukis* Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų* Formatas 6x9 co‘ 
litis. 414 puslapių. Popieros viriais..........................................................?k2.KO
Gražiuose audinio apdaruose...........................................................  O.Oo

Pilna Kaladė Kazyrv in šešios štukos su PavcikSlCliais m instrukcijomis.
Visi žinote kad 

jburtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį su paįclba 
Kazyrų (Kortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai iŠ nukeliu 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime^ 
pasakysime* 
yra

Nedelids vakaru Dailės 
į Mylėtojai draugija isz Mt. Car 
pnul pribus iu Mabanoju ir at- 
ilosz perstatymu “Genovaite.” 
Boczkausku saloje.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
I Nauji veikalai:

Lietuva Brangi piano solo ir 
Kas Nuramys Man Szirdele 

Abu veika
li ž $1.00. 

registruotam 
monov

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

i

t

cri<«.«'Ko 
FORTUNC 
TELLING 
CAgDS 

U liWAw\dįORMAf© 

iTAMOAMO 
<• C AMO (O 

CM»<.A«4K

Su visoms ligoms priima, nuo
Giliindos iki 10 lulonda isz ryto,
I Iki 3 uil popiet. 6 iki 8 Tuku re.j iri žiu reto jas, 

kitoms krautu-11‘enkiu aktu, szesziu atidengi- 
priklausanczioros

pat draugijai.
ru pirkimo, ir jeigu r sužinotu

era firma su 1
galima :

tokeii'mu tragedija po vardu * )
kausku

i
Geno-

Kaslink tavo- vaite.
eziami ir nauji narei
szyti prie musu Draugijos.

Szi rd i n ga i u ž) >r;i sz<»
L. Koop. Dr. Komitetas, pirkime tavorus tai

pri.si pa
kur nors g 
geriau butu

kuria ' Terp -aktu Ims

A A

Bus snloszta L’oez- 
salejo 4 d. January, 

daug visokiu I.... . ..... ... | . . . j, ..........

susitaikyt i paivairiniimi o ypatingai juo- Į 
pranesztu kingu. Ta viską atliks Dailės | 
r iszlygas, Į Mylėtojui isz Alt. (tarmei. Ti-

Pirmas Susivažiavimas Lietu
viu Kooperacijų Draugyju.

— Pirmas
Lietuviu Kooperacijų Draugi
jų invyko 14-ta d. men. 
džio 1919 mete.
rapijqs „ ^yętaineje

tos firmos autrasza ir iszly
koki tnvora aplaikc, ir kitoms : kietai gaunami pas 
Koop. draugijoms. Į ir Chm

2-tras.
I J

Isz vien rūpintis 1 dės
• t a W a te

<• kambariuose. 
7:30 vakare.

I visom Kooperacijų Draugijom j .
' nors’ i

I
Susivažiavimas fca(j nupirkti tavorus kur

Gruo- 
Lietuviu Pa- 

■ Mahanov 
City, Pa. Šilsi važiavimo posė
di atydare vietines Kooperaci
jos pirmiuikas Mateuszas Wai 
norius 12 valanda, 
perstatos tyksla 
pakvietė iszsirinkti posėdžio 
pirmininką ir rasztininka. 
Pirmsedžiu vienbalsei iszrink- 
tas Jonas Kemziura isz Tama
qua, Pa. Rasztininku iszrinkta 
Franas Klimauckas isz Maha
noy City, delegatu su manda
tas pribuvo isz Mahanoy City. 
Franas Klimauckas Jurgis Bal 
ežius. Vincas Maynuckas, 
Petras Kaspara, Jonas Norulis 
Stanislovas Gegužis.

Isz Tamaqua Jonas Kemziu- 
Antanas

pigiau imant daug tavoro ant 
syk kain tai isz tolimu miestu i 
ir didesniu firmų pargabont.

ir

ra,

Trumpai

firmų 
karais o vėliaus iszsidalinti 
som L. Koop. Draugijom 
tokiu budu tavoras Imtu ku 
giau perkamas ir žmonoms bu !

parduot!tu galima kuopigiau
suvažiavimo, uždirbant maža nuoszimti.

o—ežia

Ignas Jegela, 
Wenckiaviczius.

• isz Minersvlles Juozas Stuk- kiekviena

Juozas Gra-)

Antanas Kiralevi-

niaviezius, Jurgis Kaminekas, 
Vincas Talandis, Motiejus Zio- 
ba.

Isz Gilbertoin
bauckas,
ežius, Franas Gardžiunas.

Isz New Philadelphia Vik-» 
toras Elemauekas, Kazim. Ijc- 
.vinckas.

Isz Shenandoah
Petras Dabulavi- 

czius, Juozas Vaičiūnas,
Tamoszius Krizą-

, Zaylekas,
Karalius

Vin-

Jur-

cas Czesna, 
nauckas.

Isz Frack vilios Teofilius Na- 
vitskas, Petras Kaspara,

• gis Akelaitis.
Perszaukus Delegatu vardus 

buvo inneszta per Igną Jegela 
" kad iszrinktie komisija isz pen 

kiu nariu kuriu užduotis butu 
rūpintis visu Kooperacijųvisu 
krautuvių reikalais, ir reikalo 
suteiktu patarimus arba szauk 
tu suvažiavima visu minėtu 
Draugijų szioje apielinkeje. 
Taja komisija užvardyta Cen- 
ttalinc komisije visu Koopera- 
clju Draugijų. Kurios jau 
yra insteigia arba rūpinas in- 
ideigti valgomu Tavoru krau
tuve?. Tas inneszimas parom

cjjn Draugijų.

vi- 
kad , 
opi .

3—ežia Platinti
džiausiu propa 
organizavimo 
Kooperacijų Draugijų kaip tai 
rengiant prakalbas, szaukent 
susirinkimus, garsinant 
raszcziuose ir ypatiszkai kiek
vienam draugui inkalbant kas 
link gerumo, ir visuomeniszkos 
naudos kokia atnesza 
janezios 
gadynėje.

4~tas. 
bu marszruta 
šio menesio 1920 ir ;

szios apielinkes 
tuviu apgyventa kolionija kad 
tokiu budu supažindint visuo
mene Su Kooperacijų reikalais 
ir ju tykslais.

6-taa

gJ
ir

kuodi- 
mda kas-link 

palaikymo

Kooperacijos

I ’arenki i

laik-

gyvtio-
szioje

I
. . I

prakal-; 
pradžioje* Sau- ■ 

aplankyti 
linkės lie-Į

insakyta Cent rale i 
Komisijai kad kuodaugiau rū
pintis pagerinime 
pardavimo ir pirkime tavoro 
Kooperacijos Jfįrautuvese

„ ________ i nesusi-
tarpb* Kooperacijos

sistemos

kad I
tokiu budti ncinviktu
pratimu
nariu ir dirbaneziu darbininku 
krautuvėse,

7-tas.
je tur apsvarstyt ir nusprenst 
laika ir vieta' ateinanezio Kodp 
dr. suvažiavimo.

8-tns.
antraszas tur bu|i žinoma^ 
kiekvienai Koop. Draugijai ir 
reikalo susižinot kaslink .toli
mesnio veikimo Kooperacijos 
reikaluose.

Svarbesniojo gi

«*»

Gentralo Komisi-

Centralhr 'Komitete

klausymai 
palikta ant ateinanezio 
žiavimo kuris bus 
per Centrali komitetą pradžio
je 1920 meto.

Pranas Kliniauckas Lietu
viu Kooperacijų Draugija Cen 
tralis Rasztininkas, 
Market St. Mahanoy City, Pa.

suvft- 
paskelbtas

305 AV.

"B
<

: • idiietas ant piano, 
lai su

■ Siuskite
j laiszke

Choristus
1 ’rasi- '

i

prisiuntimu 
doleri 

arba 
Stampomis .nepriims.

J. A, Žemaitis

orderi.

tik 
kad 

tuksiančiai 
žmonių, kurie pas
tokiu* burtiniukus

Iszlvistojas.
315 S. A Vest St.
Shenandoah, Pa.

i

lankosi įspėjimui savo ate t it s ar laimės ir moka j<eip s už tai po kelis ir p< 
lioliką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORM

o kc: 
[AND 

raryįiiijc, Francuziioje, kuri su pageiba savo Kazyru visiems /spėdavo ateitį. 
Paw ją vaikščiojo kelti Kaayras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir 
kiekvienam ji ateitį/spėdavo. Po myriui virihninėtos burtininkės, jos Kaxyros 
pateko j svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kick vie-

Paryžiuje, Prancūzijoje, kuri su pageiba 
Paw ją vaikščiojo kelti Kazyras viso sviel

Kazyru visiems įspėdavo ateitį, 
žiunai, kunigaikščiai ir karaliai ir

i

■ . .■ --------------------------------------------------- L- -------------- _ ........................

ttarklčs sknndčjiin;ts, diegliui kr.uti- 
iiėje, influenzoM, pusi rodymo ženklai.

> Ifilriuk gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
N('at).Hik«isk taip, kad. tavo pagautas Bal
tis išsivystytu i plourisę, pneumoniją, 
iniluenzę ir i kitokias puvojingan ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
k oje aptiukoje Paia~ExpcHcrio. 3»<l ir 
A (h><*. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbnženkli

J 4/ IKARĄ 4Z
Nepriimk kitokiu pamaiuymu 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER G CO. 

326-330 Broadway - - New York

vilnonę materija.

plcnriKę, pneumonija,

urbn

I
i

nas. kas jas turi, fali bu jomis j^pėti ateitj taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kasyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai ntibovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita piką 
kaladė Kazynj [r ŠEŠIOS kitoniškos Štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai.................  ....$1 .M

Siųsdami pinigus adresuokite
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.'

Tek fonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS. ;
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA J Į 

l’rierciino valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare !'

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

* m a —> *> e* ai

Naujas Lietuviszkas Graborlut 
į Kazis Rėklaitis t 
Į 516 W. SPRUCE ST. I 
l MAHANOY CITY, PA. I

A li
| Sztai Koki Prieteli Turite- ,

Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
J procentą ant sudėtu piningu.
? Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per

I 
11 11 
i II 

I

oi
I d 

i 
I 
♦r,-

Siuncziu piningus in visas dalis 
parduodu szipkortes ant 

i geriausiu linijų, padirbu ir Notarl- 
Į I l.o.lr » t ■ ■ i!» . » • I ... j .< 1 . . • I t . ... .1 . •

.J svieto,

I jaliszkai užtvirtinu visokius doku
mentus.

! J Pennsylvanijos Valstija ir po atsa- 
| kanezia kaucija ir prižiūra banklno 

departamento, 
adreso:

f
I

Esmių užtvirtintas per

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

Nepamirszkite lead užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per* užtikrinimą 
___ m * ® a a _ < 'A -J a

Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka. . '

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

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

? SZIPKORTES
I ■ ' ' , ’■ ' ‘ 1 ’

Per perstatinm saves del pasportii' musu ofise, ga
lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. J. MOCKA1TIS J

A

P a r davimas. Szipkor cz 1 u. iSiuntimas Piningu i

Užtikrintas Privatiszkas Bankierius ••

224 226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PAX^

-3’

7

Ofisas Atidarytus V,akanlis.,;

t lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti. ,
C Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir
{ pažinstami.

jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti.ant rodos arba informa- 
.1 % B * _ ' - A M M ** •

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. p

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Bąnka. s ’
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, Vice-Pres.
W.F. Ryukewict

T. G, Horn<by

D. M. Graham, Pr.cr.
J, II. Garralisn, Attorney 

, ,t ■ j. . n.... B- C. Fenton
i

!
I 111

‘Slaptybe Antgrabio

1>. F. Gninan, Trew>.
A. DanitiowiiJ M. Gavula

w

Apysaka isz gyvenimo Francuzu
Preke 35c.

i i

11 
II
I

Raszykite ant szio ,

J. G. BOGDEN, Bunker & Agent !
I i i «

Cor. U‘. I.ong A Main Sts. 
imnois, Pa.

‘Daktaras Juozas J. Austrą 'į
✓ LIETUVIS į

j»į! Buvusis Daktaras Kariameneje. U
i GYDO VISOKIAS LIGAS

pš

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

Telefonas—Reti 359 R.
uį 113 E. Coal St. Shenandoah ij>
ii

I

6 lig 9 vakare $
. C

A. C. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main ir Centre SR 
SIIENAXD0AH, PA.

puslapiu. Trefcr 35c. W. D. Bočių n s M (’o
* D ' • “ A. 12. > Ji, - , .i,.,.. .................. . m , , .......

Jk) Paiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
262 pnąluplu* J’rtikv 35c. IV. D, BocikovakbCo. Mahanor t’Uj, P».

- ----  ----  ---- L L_ . . —-  , 2---- ----------------
u>Y>ry ’ .......... > " h

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeiku sergate Rheuinatizmu o Jum* jokios ityduolčs ne j*clbčjo par*it«*ukit UJ<SyS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO, (gerti). Prčkč už bonką . . ..... . $1 bO

• •* » e a • a * ■ w«aaaaa»a

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
I.IIiTUVISZKAS OIIADORIIS.

'*-* ▼-**-* •*. ►•***♦ y

y
A

. ..$1.00
.. $1.50

. ’ $1.50
$100
$1.50

UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMAT1ZMO. (tepli)Ptčkė
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nuuilpųiią kraujų. Pliki 
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užuųįlna aįipriuš plauku*, 
jr r* » « r* t* wjt ■* * * « • » '»• V.a lift* J   . i' _ _ 1 _ - - — t —!._— I

UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaiinije. Ptiki .

kuriame'rakite daug naudingo skaitymo apie žmogau
URSUS REMEDY ■

160 N. WELLS ST;, DĘP. B CHICAGO, ILL,

URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpųiią kraują. >
I’rtU...

UKSUS SKILVINJS BITERIS,’reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkč

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
nu* raaile daių* naudingo skaitymo apie žmogau* kūną, sveikatą, jo lygas ir pa^clbą.

DĘP. B

Iki*?
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
aul.omobllhis, ilginus ir vežimus de! 
laidotuvių, kriksztlniu, vescIUju, pasi
važinėjimo R- tt. KrnustįO datgtua ir 
5t0 W. Cvntrė 8L Msbanoy tltb Ta.

, te •»




