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Valdže gaudo anarkistus ir 
aresztavojo.

Lietuviu suymta.
Washington, D. — Valdže 

ant tikrųjų ėmėsi ant isztremi- 
lenkiszkoje parapijoj, '.mo raudonųjų žalcziu czionais 

Kas tokia lame tyksle padare ablava 
‘ i ant ftnt juju ana diena konia po 

lango klebonijos kun. Dembins 'visas dalis Ameriko kaip: New

Isz Amerikos
Bomba suardė klebonije

Johnstown, Pa.— 
padėjo dinamitine bomba

ko, prabaszcziaus lenku para
pijos, isznoszdama konia visa 
klebonija in padanges. ----
giliukio kunigas likos sveikas 
ir gyvas.

Kun. Dembinski 
daug kerszinancziu 
nog straikieriu, kurios 
dino bolszevikais. 
reti likos arosztavotais.
Kiek iszmuszta piningu 1919 

mete.
Washington, D. C.— Meny- 

czios Suv. Valstijų primusze 
daug nauju piningu 
mota, kaip parodo rapartas vi r 
szininko tuju menycziu. 
viso iszmuszta 
piningu 738,642,000 vertes $20, 
777,000.
piningu iszmuszta: 
szmoteliu del Filipinų, 10,000,- 
000 del Siamo, 3,000,000 dol 
Salvadoro, 850,000 del Nika rag 
vos, 3,200,000 del Venezuelos 
ir 20,750,000 del Peru.
Praszo žmonių negerti 

dirbtines degtines.
Philadelphia.— Jau 1,130- 

žmonių mirė visoje szalyje po 
Kalėdų, užsinuodijo niejžio ai 
koholiu. O kad bijomasi, kad 
pffNnujn Metu žmonos ir-gi 
gers degtine, tad koroneris isz 
leido persergojinia, kad žmo
nes susilaikytu nuo gėrimo vi
sokios namie darytos degtines 
ir medžio" alkoholiaus, jeigu 
jie dar nori gyventi. Kiekviena 
namie daryta degtine turi viso
kiu priemaiszu ir yra nuodingu 
Bet ypacz yra nuodingas me
džio alkoholis, kurio kad ir ma 
žai iszgcrus žmogus greitai pa
šilui rszta baisiose kaneziose. 
Jei žmogus ir nemirtu, tai vei
kiausia dalinai ar pilnai apan 
Ml Tik ūmi pagelba gali isz 
gelbėti toki žmogų nuo mirties 
bet tankiausia tokios pagelbos 
negalima sulaukti ir 
mi rszta.

Kad medžio alkoholiaus bus 
daug suvartota, parodo tai, 
kad pastaruoju laiku tapo su
gauta daug 
davėju, kurie kartais tu nuodu 
1 urejo po kelis galiomis, 
viena rasta net 10 galionu me
džio alkoholiaus.
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ISZ VISU SZAL1U kuri buvo al- 
vie- 

ktiri buvo at- 
Tulas amerikonai

nūs ir Adonis,” 
spausta 1599 met$ 
na isz pirmutinitf L 
spausta.
isz New Yorko, Henrikis Hun
tington nupirko jiaja užmokė
damas už jia 75 tnkstanezius 
doleriu. Ta paezia knyga gali
ma pirkti kožnain knygine už 
50 centu.

Del ko sena knyga turi tiek 
verties.

Prisikėlė isz numirusiu idant 
nubaust savo pažinstamus. 
Stokhobn. — Jonnis Jonsse- 

nas, fanneris, mirė 
Ramone, 
gos.

Kūnas likos indetas in graba 
kur gulėjo per dvi dienas, kai- 

, gymines ir pąžinstami

jį 
i v

: &

t z'* kai mėli je 
po trijų Snnvaicziu Ii ’4l

MR * I z 1f*Y v 

gi.
Jpfr:

Yorko, Boston, Chicago, Grand 
Rapids, Hartford, Newark, Phi 

Scran
ton, Springfield ir kitur. Tuks- 
tanczei raudonųjų likos suym
ta ir pradėjo juosius gabenti 
in kastelgarda isz kur siuns ad 
gal isz kur pribuvo.

Terp aresztavotu

j\nt ladelpbia, Pittsburgh,

a p laike 
aromatu 

pava- 
Keli imžiu-

r»

praejta

Isz
amerikoniszku

Kitu vieszpatyscz.iu 
9,440,000

žmogus

to alkoholi aus par

Pas

I
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myriai Del to, kad tai yra

Z

su-

randasi 
daugelis Rusu, Italu, Finu, Vo 
kiecziu, Lietuviu, Latviu, Len
ku ir kitu tautu.

Paežiam Broktone, Mass, vai 
džios agentai aresztavojo
virszum szimta Lietuviu. Agen 
tai suome visus rasztus draugi
jų, czarteri ir surasza raudonu- 
jm

Scrantono likos suvmtas An- 
tanas Misukevicz, 20 metu isz 
North Side, pas kuri rado vi
sokiu prieszhigu rasztu.

Geda, jog Lietuvei teip davė
si už uosiu vadžiotis raudonio- 
janis, kas bus labai keiksmin- 
gu del pripažinimo Lietuvos 
laisves per Suv. Valst.x

adgal isz
Visus

i i
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aresztavotus sinus 
kur pribuvo.

Isz Lietuvos
Bažnktinios žinios.

Rugpuczio J 6 d* vpasimirė 
2_. t.i parapijoje Zemaicziu 
Dvasiszkosios Seminarijos auk 
lėtinis a. a. djakonas Alyza^ 
Brazauskas. Jo tėvai buvo ne
turtingi, todėl liaudės mokyk
lon tepustojo 16 metu, 
ra uqdarbiaudavo žiema 
kindavos, nuo vietinio klebone 
imdavo skaityti knygeliu. Tarr 
paežiam klebonui patariant ir 
padedant a. a. Alyzas 1.910 m. 
histojo Biržų miesto mokyklon, 
kuria ir pabaigė 1914 metais.

t Smilgiai A. a. kun. Juoza
po Ramanauskio laidotuves in- 
po Ramanauskio laidotuves in- 
vyko 10 spali A. ih-Kun. J. Ra
manauskas Seinų Seminarijoje 
insiszventes pirmas miszias bu- 
Smilgiuose atlaikęs 
1914 m., amžiaus turėjo 29 me-

Pirma jo vieta buvo • Pa
kuotu parapijoje, paskui Mar- 
jampoleje.
lietuviu kariuomenei stojo ka
pelionu 
ko.

Sostu

Vasa-
mo-

po Ramanauskio lajdotuves in- 
vyko 10 spali A. ar-i

27 geg.

tus.

Pradėjus tvertis

jo pesztininku pul-o
Czion lankydamas ligoni

nes užsikrėtė dėmėtąją sziltine, 
buvo nusiustas Kupiszkio ligo
ninėn ir czion pasirgęs 2 savai- 
ti pasimirė. Jo kūnas buvo 
geležkeliu atvetasž Labos sto- 
tin, kame pasitiko parapijos 
kunigai, tėvai, gimines ir kai
mynai, nulydėjo, in Mandeikiu 
kaimu, isz czion gi po pamaldų 
labai iszkilmingai nu lydėjo in 
Smilgių bažnyczia.

bet ame žmogžudyste sake nie t Alove 5 Lapkriezio Alovėje,
W 1 • • 4 1 «ar JL —M Mh —• X1’ m MkdMl Mk 1 •«. >«k a»- 1 .*•4

atsitikimas

Iszteisino Lietuvi paezios 
užmuszeja.

Kenosha, Wis.— Teisėjai isz 
teisino Juliu Bogvila, kuris Ge 

' gūžes 4 d., sz. m. nuszove savo 
paezia. Bylos nagrinėjimas pra 
side jo G r. 16 d. ir tęsęsi iki Gr. 
23 d. Pats Bogvila liudytoju 
kėdėje iszbuvo 12 valandų. Jis 
labiausiai kaltino savo moterį, 
bet aęw j 
kę pe^įąuijienas ir nežinąs kai$ 
jis nipzęye savo paezia.

Grand Jury pripažino ji ne
kaltu esant, bet kartu pripaži
no, kad jis ta žmogžudyste pa
pilde būdamas laikinai nepil
kame prote.
’‘ Tecziaus nors teismas isztei- 

sino, bet Bogvila netapo paliuo

1
Jo kūnas

zfiW#As. Teisėjas pasinaudoda
mas jury nuosprendžiu, kad jis 
buvo nepilno proto laike papjL 
dymo žmogžudystes ir pasirem 

mN a a ** « t adamas naujais instatymais, pa
siuntė Bbgvila centralinin li- 
gonbutin del kriminaliu bėpro 
ežiu, Waupan, Wis., kur, jis btis 
keletą menesiu, kol nebus pri
pažintas esant pilnai sveiku ir 
kad nebepasikartos laikinis 
proto nustojimas, priVedes

Alytaus apskriezio buvo baisus
• Beržas užmusze 

vietini klebonu kun. Vi. Kvie
čiui, Beržus darže Alovės kle
bonijos buvo jau nukirstas ir 
nuvirtęs pakriauszen, 
nuo beržo buvo augsztai’nuo 
žemes atsirėmęs anstonf szak.u. 
Buvo (P/į vai., vakare, menese- 
na. Klebonui pusiilorojo, kad 
tasai beržas atsigultu suvis ant 
žemes; paerhes kirvi kapojo 
beržo szakas isz apaezios. Ker
tant szakas, žinoma, beržo lie* 
muo gulo ant žemes, o kadangi 
m « - M a -a •

bet lie-

na.

nustojimas,
____ Jl___________A . -

atlankydavo kas diena velioni ^aH)0 geriauses draugas, žmo- hiI

II

>1'5$ EtISAOETH ]

ir likos pavicszinti kaip tai pa Kaus neapleidžia niekados, da- 
prastai yra daroma ant laido-' hnosi su tavim nelaimėje ir 
tuviu ir žinoma neapsiėjo be bnksmumia. Todėl guodoki-
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MOTERIŲ TAUTISZKA DRAUGUVE AMERIKE KURI DARBUOSIS I^EL PAGERI
NIMO MOTERISZKO GYVENIMO.
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Kaunas su Vilnių gales da- niu su na i tarnauja lenku legi-
Ponios važinėja ark- apskr.). Musu parapijoj 

.u telegrafu tokiais pagrindais liais in Vilnių, gaudamos leidi- garsi plęsziku 
vagonais ma nuo Panevėžio koinendan- gia arklius

/aikszczios isz abieju pusiu lig to.
galutinu stoeziu (Kaunas— inmauydami niekina

tTM R.SLCH Afc L E
27

Mrs, lilliah 
.. R 6 » R

MpB .t.LLA
■ • • X; 4f* m- A KŠ-YZ*)*,!r: ■...STAKioh 

r l~* -i*i T"«« — - ---

/ ’ _ — - ______

bar susisiekti geležkeliu, pasz- jonuose.

garvežiai su prekių

KeleiviuVilnius).
mainosi Vievyje, kur 
taipgi pasu
ir telegrafo tėra viena tiesi li
nija Kaunas — Vilnius. Laisz- 
cai ir telegramai eina per cen- 

Aura, * Tokias -sąlygas sustato 
’ietuviu — lenku komisija Vil
niuje. Susineszimas su Vil
nium labai buvo
nas vietos franeuzu atstovams^

Kaunan vėl atvyko lenkuats- 
iovai: žinomas Lietuvos

s, Mickie- 
Abramo- 
Zastowt

revizija.

•J

r

Gražiszkiai. (Vilkaviszkio 
yra 

gauja. Kuri va- 
ir szaipjuu nakti- 

Besi-

auja, kuri

Vietiniai bajorėliai kaip mis plesziu gyventojus.
Lietuvos darbuojant bėduliai buvo pak-

vagonai [valdžia ir kurpto priesz ja savo liuve
• I 1 — • . J. _ 1 • 1 11 1 VI

klebonas stovėjo pakriauszeje, 
tai beržas szliužterejo ant kle
bono ir akimirksnyje užspaudo 
ji amžinai. Gailu mums a. a. 
kun. Kviecinio, nes visiems bu-

l

Kad *G sena knyga o jeigu supliszus 
sztai paskutini vakara~ priesz (lp°kite jiaja apdaryti idant il- 
laidotuves, kada ,.............  ...
sėdėjo prie grabo su' kokiu tai ,,nlFc7'lE^,.1^tu1 _JUSUy*™.’’ 
“geru pažinstamu” o 
kam bari je gailiu inkai.
“negyvėlis”
sidaire rustai szaukdamas:

‘Manote, kad asz < 
tikrųjų numiręs. Gal ir buvau 
mires, bet jusu riksmai ir pasi
elgimai mano prikėlė isz numi
rusiu. Sarmatikytes, jog ėda
te mano turtą, o tu paeziuk ne- 
gyvesi ilgai su tuom ka sėdi 
prie mano grabo ir lauki tik 
dienos kad mane užkastu in

Geriau yra,
nes

IIjuoku apie nobaszninka. Kad te sena knyga o jeigu supnszus 
j duokite jiaja apdaryti idant il- 

jojo motore" 'g^us su jumis draugautu, o po

kitam' n°j° kaipo geras draugas po ju 
siautė !su atmineziai.

atsisėdo grabe ap' Kerenskis dabar dirba hotelije.
• n n t -» 1 * z 1 r* . T 1 \r • j • V •

jog pabuvęs 
valdytojam milžiniszkos Rosi- 
jos, turės dirbti hotelije idant 
nog bado nenumirti. Sztai bu- 
vusis Kerenskio sekretoris Zil- 
burgas, apskelbė, buk buvęs 
valdytojas Rosijos, Aleksandra 
Kerenskis dabar dirba tam pa
ežiam hotelije ka ir Zilburgas 
už prasta tarna.
Meldže popiežiaus pagiaJbos 

del nelaisviu.
Rymas.— Lenki jo, Slovakije 

Austrije ir Vengrije meldže po 
piežiaus Benedikto, kad jisai ‘ 
prigialbetu sugryžima 200 tuks 
taneziu belaisviu, kurie randa
si sziadien Si beri jo j - ir keneze ’■* 
neiszpasakytus vargus. Raudo 
nas Kryžius meldže visu idant 
aukautu ant uždengimo kasztu 
iszgavymo tuju vargszu isz fe
nais. . *
Pusantro milijono vokiecziu 

žuvo kareje.
Pagal valdžios 

tai svietiszkojo 
karėjo likos užmuszta. suvir- 
szum pusantro milijono vokie
cziu ant kariszku lauku, 
taji skaitli nesiskaito tuju ku
rie mirė nelaisvoje ir kitosia

London. — Nesitikėjo varg-
esmių ant Szas Kerenskis,

szalta žemeliu.
kad nog jus atsiskyriau, 
geriau man bus gyventi ant at;

*

I

R

I 
Iejnarihzio svieto, ne kaip tarpoj 

jus.” z
Su tais žodžeis sukryto in 

graba ir ant tikrųjų mirė. Lai
dotuves nepaprasto nebasznin- 
ko atsibuvo ant rytojaus ant 
kuriu dalybavo visas * kaimas.

Laikrasztis “Svcnska Dag- 
blad” kuris taji atsitikima ap- 
rasze, patalpino po straipsniu 
dvidoszimts paraszu kaipo bu
dintojai, kurie taji atsitikima 
užtvirtino'savo paraszais.

Sena knyga turi didesne verte 
už nauja.

London. — Ana diena 
buvo czionais 
knygų.

s valdžios rankosna; bet 
szlekte- kaž kokiu bildu iszsiteisino, ir 

Tiesa yra dar ir bolszevi- liko paleisti. ' Isz musu para
ku liekanų jięjtaipojau su lenk- pijos jie nusikėlė Paprūsei! ir 
berniais iszvien szelsta priesz ten vare darbu. Bet dabar ne- 
Lietuvos valštįybo, visokie gi senai vienaip >“veikėjui” dva-

. M 1 • ) ILa 1 . * „ . -itl* '' A * J> i1 .. A ! 4 , . v

J*
nuomuo-

daroma i kumeczius ir visokius 
les.Pasato

Susineszimas
pageidauja--

žinomas 
Ivarponis Babianskis 
/icz St., Wigierski,Wigierski

Rewkowski
/icz St.,
W1CZ} J VWY 1VWVFHVI) '

(s. d.) Jie tarėsi su invairiu lie
tuviu partijų atstovais, bet 
prie-jokiu sutareziu nepriėjo, 
[sz lenku puses buvo vieni pir-
neiviai: demokratai ir soc-de- 

Tecziaus visi de
mokratai pasisakė gali pripa
žinti Lietuvos suvystovybe tik- 

i su

mokratai.

tai dederaeijoje (ryszyje)
Lenkija, nes to reikalauja len
ku (i
tikslai”.

ekonominiai ir politiniai 
Jeigu lietuviai 

su t i ks i a i ne i t i tedera ei j o n 
Lenkija, tai lenkai 
sau aplenkintas Lietuvos dalis 
$U Vilnium, 
“brolybei” 
persiskirta.

ne
su 

atsireszia

Lietuviai tokiai 
nepritare ir taip 

Tiktai lietuviu 
social demokratu atstovas Kai
rys sutarė su lenku soc. deni. 
Zastowtu insteigti viena social, 
demokratu partija Lietuvai ir 
Lenkijai.

Nesuprantame kam leidžia
ma Kaunan lenku agentus, ku
riems, kaip parode pritarimas, 
rupi, ne tarybos 
bet vietiniu lenku organizavi
mas ir juju kurstymas prie su
kilimo ir užgriebimo valdžios 
Lietuvoje. * ’

Sancziuose 16 lap, paszven- 
tipta nauja bažnyczia, pertaisy 
ta rupesniu klebono Benedik- 
tavieziaus ir vietiniu pavapi j ie- 
cziu isz valdiszkojo magazino. 
Bažnytėlė labai padori ir pato
gioje vietoje.

su lietuviais, 
organizavi-

vo geras kaimynas, Amžinoji t _ x. J m .. ______ •J

beriliais iszvien szelsta priesz ten vare darbą; Bet dabar 
visokie j 

spekuliantai įkilta visus ir isz 
isz naudo ja. Žydeliai 
darni dvaYo malūnus ima už ma 
įima po 1 rub. nuo pūdo, už pik 
liu po 2 rb., nuo pūdo. Vals- 
cziaus virszaitis iszsiderejo sau 
po 200 rub. in menesi algos.
Seiliaus in metus tegaudavo ketvertas vaikiicziu

*.

Kumecziai iszrei-

ra beplesziaift, lazda gaTVa 
pyle ir pasodino kalėjimam

(Mariamp aps.) 
Tarpiszkiu kaime lapkriezio 16 
dienu pilietis. Audriuszka isz- 
ejo su savo 
czion.

Veiveriai

M

%

100 rb., prie vokiecziu 
negaudova.
kalavo po 25 rb., in menesi pi
nigais ir javais po 5 pudus, dir
ba gi tikt 8 vai. in diena. Ant 
dienu samdant reikia mokėti 
10 rb. in diena ir duoti valgyti. 
Ūkininkai už rugiu puda ima 
15 rb.,
nas pleszia kaip inmanydamas 
be jokios tvarkos. 7 
dejuoju kad neqino kaip apsi- 

rusiszkais pinigais, 
pas žmonos daug

szeirnymt bažny- 
Namieje beliko tiktai 

_____ E nuo 6 m. 
i.tvvd amžiaus. Tada 

vyriausias sūnūs, nukabinęs 
nuo sienos tėvo szautuva ir ne
žinia isz kokios priežasties, pa
taikė jauniausiam savo broliu
kui in krutinę 
užmusze.

’ Szitas nelaimingas 
mas persergsti tėvus, 
žp vaiku nepaliktu be prieqiu-

Amui v v i KClVCl LŪS Vcl 

i nieko ligi 12 metu

Žodžiu sakant kiekvie-

versti su 
kuriu ežia 
yra.

amžiaus, 
sūnūs,

ir ant vietos ji

atsitiki- 
kad ma-

Daugelis ros ir atsargiau laikytu gink-

Kaunas —
pranesza kad Lenkai užėmė Pu 
nia Iszvaike milicija, suėmė 

apiple-

lūs.
Mosėdi 14 spaliu buvo užėmė 

130 vokiecziu plesziku,-vadino-
mu bermontininkais. Jie susi
mėtė mokyklon ir musu vaiku-

Isz Alytaus mums czįaį neturėjo kur mokintis.

milicija
valsczia^is sek retbr i u 
sze keletą žmonių.

Be to, Alytuje laikomi arėsiu 
tuoti trys dvaripinkai lenki
ninkai. Lenkai isz anapus de
markacijos linijos pareikalavo, 
kad dvarininkus per tris die
nas paliuosuotu, antraip — jie 
hulyginsia, per tris dienas pa
liuosuotu, 
ginsią, Alyti\su žeme.

antraip—jie suly-
Vieti-

czionykszcziai 
nemėgdavo savo-

Kaikurie
“galvocziai”
sios valdžios ir vis lauke tokios 
valdžios, prie kurios “nieko ne 
reiszkia mokėti”. Na ir susi
laukė, tikt, ne dideliai galėjo 
pasidžiaugti:...

-----------------------------------^.^<1------------------------------------

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?

r"1 ....... l'"' •

V. L. isz Athol, Mass, aplai- 
ke gromata nog savo teveliu

uis komendantas jiems atsako, i8Z Kazliszkiu kaimo, Mariam-
11 • t • 1 • • 1 • « I _ ...

Iszkilmeje da
lyvavo 7 kunigai ii; daugybe 
qmoniu. Procesijos laike grie
že liet.
ir giedojo įmones.
grieže ir laike rnisziu. Pavasari 
ketinama dar pristatyti isz sto
rio koplyčios ir isz prieszakio 
bokszta.

Nuo krakenavos aplinkybes 
Kaikurie czionykszcziai dvar
poniai nesiliauna palaike ry- 
sziu su legioninkuis:; siunezia 
jiems maisto ir visokiu daiktu: t

:-----—.-L---------

kad paminėti dvarininkai suim 
ti Centro Valdžiai insakius, del 
to ir del paliuosavimO reikia 
kreiptis in Generalini Sztaba.

I

Sintautai (Szakiu aps.) Sin
tautų miestelis nedidelis. Vi
same miestelyje tėra 2 žydu ir

■ Nes

poleš apskr., Kaziu Rudos.
Mielas sūnelį esame gyvi 

ir sveiki. Apie Juozuką nie
ko nežinomo, kuris iszejo in 
2/aiska rudeni prięsz kare ir
Agotėlė kuri tarnavo Warsza- 
voje priosz karo. Kur jie yra
* • • A A K A A --------- '

kariszkasis orkestras
Orkestras

2 lietuviu krautuvėse.
nai yra insikuruS vartotoju 
bendrove u 
siau nepabaigta

t Ąžuolas ’ ’ Stovi pu- 
’ J4 graži marine 

bažnyczia, (Tai, inusu klebono 
nerangumas. r* * 
bažnyczios yra sudarytas cho
ras. r

murinę

ir ar gyvi, to nežinomo.
pode Liudžiuvienc mirė, Nori-
i

Paltanavicžius'
I

Brangus sūneli

t

Tavo

me dažinoti ar gyvas Jonas'O w* ’ / •

atsi- 
senu

Terp kitu senu kny
gų radosi viena labai sena pa- 
raszyta per garsinga rasztįnin
ka Shakespira po vardu “Ve- vietosią.

Berlinas.— 
apskaityma,

Jicitacije
In

(SZ ROSIJOS rainos, o bolszevikiszka Rosi ja 
badauti jau papratusi. Bet var
gu pasiseksią Denikinas taip 
greit sumuszti.

Bene laikas ir Lietuvai kra- 
tyties nuo bolszevikiszko rau
go intakus, kad nepripratintu 
ir mums badauti!

29 d.

Kolczakinei apleidže Lietuva.
Kaunas.— Szi sanvaite bu

vo mums labai laiminga. Kol- 
czakininkai ir vokieęziai galu
tinai apleidžia Lietuva. Gruo
džio 13 d. paskutine ju kariuo
mene turi pereiti per Vokieti
jos siena. Lapkriezio
musu kariuomene, vokiecziains 
ir rusams iszejus, paėmė Sziau 
liūs. Paimta labai daug karo 
grobio. Karo medžiaga dar ne 
suskaityta. Jia visa Vokiecziai 
turi palikti Lietuvoje. Tie pri 
krauti karo medžiaga vagonai 
kurie praspruko per siena, bus 
[sulaikyti Tilžėje ir siuneziami 
[per Eitkūnus, in Virbali lietu
viams. Be to, isz atsitraukiau 
ežiu Vokiecziu reikalaujama 
palikti 10 tukstaneziu arkliu.

Isz bolszevikiszko'tojaus.
Moskva.— Isz Moskvos ne

seniai pagryžes p. Ž. pasakoja 
apie gyvenimo baisenybes bol-

Rusams nesiseka.
Rusu tautininkams Kolcza- 

kui, Denikinui, Judeniczui vi
sai nesiseka. Pasirodo jio vie
ni patys esą persilpni su bol- 
szevikais kovot, tuo labjaus 
kad Denikino, Kolczako kariuo 
mene pradėjo smarkiai irti. Ju 
kareiviai menkai aprūpinti ne
benori kariauti, nes kas kart 
labjaus iszeina aikszten tu.ge
nerolu atžagareiviszki užmany 
mai. Kolczakas pasitranko lyg 
Irkutsko, girdėti kad bolszovi-

Pavyzdžiui:

ir dedo tavo, ar 
gyvas tai yra Jurgis Liudzius.

jpigu galėsi

itsiunsk savo fotografiją. Sū
neli, piningu mums nesiunsk, 
nes tūom tarpu turimo da savo. 
Turimo viena karvute ir arkli

Taip pat prie piirvaži.uok namo pavasari jo ir
t v *■ , v

Žmones yra gansusipra-, 
te ir labai rūpinasi nepriklau
somos Lietuvos reikalais, Sin
tautų yalsczius iszleido gana ir visko kas mums reikalinga.

su kariuomene, (* 
nes la ik raszczius i r

________

szoviku ‘ ‘ rojuje.1 f 
degtuku dėžutė 48 rubliai ; po- 
piorosu pokelis 350 rubliu; ba
tu pora 8,000 rubliu;
svaras 300 rubliu ir 1.1. Jis va
žiavęs geležkeliu tik viena sto^- 
ti ir už tai užmokėjęs 800 rub
liu.

— ' Ar ilgai dar mano bolsze 
vikai laikytis! — klausiu.

— Jeigu Denikino jiems no 
pasiseks gahitinai su muszti, 
tai ilginus trijų menesiu nebe- 
Įiszlaikysia; jeigu-gi sumuszia

duonos

kai paėmė ir Omską. Denikinas 
pasitranko isz KijaVo? Jhdeni- 
czas be suomiu ir estu pagial- 
bos negali paimti Peterburgo, 
padėti — gi jam niekas nenori, 
nes rusai nemano pripažinti ne 
priklausomybes Baltijos yals- 
tybiu. 1

> tOitll t?
BennontM bėga bi MinUujos

J

I

dideli skaieziu jaunuoliu immu Džiaugsimos neiszpasakytinąi
, ; Skai to žmo- jeigu sugryžtumei. Lai tau Dič Į Denikina, tai laikysies ir to- 

yisokihs vas visame padeda f - vI I
su Diev, liaus. .,

i *

-
Mat po to laimėjimo

• ’ m • ■ w ♦ *■i

in Sziaulius.
Karaliauczius 1 lap. Vakaru 

rusu kariuomene, Bennonto 
vedama, traukiasi vis areziausx 
Mintaujos latviu vejama. Ber- 
monto sztabas rengiasi persi
kelti in Sziaulius. Guczkovas 
ir-gi ketina atvykti in Sziau
lius pasitarti su gen. 
apie karo paliaubas su latviais 
ir Bermonto armijos iszejima. 
Sziaulius lietuviai buvo apsupę

Niseliu

J

■II
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SAULE

► KAS GIRDĖT NAUJAS PAVOJUS
LIETUVOJE.

♦

ATSAKYMAI. LIETU-

T
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Detroite parsiduoda kas die
na tris tukstanczei kvortų 

Matyt, kad tonais 
užsimerkus ant

tris 
arielkos, 
palicije yra 
blaivybes.

lyi

p!
b
M',i

I
r

-
į

r

Paryžiuje liejosi szampanas 
laike Kalėdiniu szveneziu. Pa- 
ryžiecziai ižgere tojo gyvybes 
sztopo už asztuonis milijonus 
doleriu o Amerikonai turėjo 
pasnikaut arba mirti nog 
tnicinto sztopo.

r— n

Bolszcviku paroda,
atsibuvo nesenei mieste New 
Yorke ir prasidėjo ant Penk- 

užsibaige kalėjime

už-

kokia

lityįl

tos Avė., 
Sing Sing, in kur pateko daug 
raudonųjų.

Rosija
Prekių jokiu

I kuris

■

I
I*

Juozas W. Blondin, 
nužudė savo mylema dvide- 
szimts metu ndgal — mirė ana 
diena valszczio kalėjime nog 
szirdies ligos. Dirbdamas ka
lėjimo kaipo amatninkas su-
* ___________ 1 H______________ _____________-___

• 20 tukstaneziu doleriu. — 
kalėjimo neblogai.

ezedino per ta laika suvirszum
Ir

t
#ll

k

r

—■ii ■ ...............i

Praejta meta vagis ir pleszi- 
kai apvogė New Yorko gyven
tojus ant 30 milijonu doleriu. 
Vagis turėjo gera mgepjute 
New Yorke ir kitosia dides- 
niuosia miestuosia ir visai ne- 
rugoje ant sunkiu laiku.

In tris pirmutinius mene
sius praejto meto, bolszcvikai 
snszaude ir nužudo suvirszum 
28 tukstanczius žmonių Rusi
joje,
paėmė sau o 
tuju nelaimingu iszmire nog 
bado.

Visa turtą nnžudintu 
likusi szeimvna

h

gyventoju Su v. 
cenzusas,” prasi-

k

0i |!

Surnszvmas
Valst. arba “cenzusas,” 
dėjo nog praejtos petnyczios 
po visa Amerika. /Ant suraszi 
mo gyventoju Dede Samas tu
rėjo pnsamdyti 87,000 darbi
ninku ant suraszinejimo ir ki
ta.
per valdžia 
riu.

Pagal paskutinio 
1910 mete, pasirodė, jog Dede 
Samas turėjo po 
91,972,266 gyventoja, o szimet 
gal turės szimta milijonu 
virszum.

Nors tikrai žinosime szimet, 
kiek Amcrike randasi Lietu
viu.

Ant tdjo darbo paskirta 
milijonai dole-

Vuraszo
"VX 'i

savo valdžia

09

su

■Ii ■<
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Skaitome angliszkosia laik- 
raszcziuosia, buk vela 
isz musu tautlecziu likos isz 
rinktas in garbinga dinsta 

Jonas

vienas

Ik

i

in garbinga 
Lietuvoje, o tuom yra 
Szliupas (sūnūs daktaro Szliu- 
po) kuris važiuos apimti dins- 
ta privatiszko sekretoriaus ir 
rodininko (!f) del prezidento 
Smetono. 
nesi.

Stebėtina, jog prezidentas 
Lietuvos p. Smetona jau nete
ko privatiszku sekretorių ir 
rodininku (!) kurie davinętu 
jam protingus ( !) patarimus 
ir net paragintu sau teip ženk- 
lyva ypata isz Ameriko. Ar-gi 
jau rodininkai ir privatiszki

Iszkeliaus szi me-

jog

u

I" 

fc
I

f

[gĮ
Un

F-
j
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Vis dauginti Vo-

Pinigai gi tai ekonoini-

Lictuviai, per 4—5 karo mo
tus prityrė geležinio vokiecziu 
knmszczio valdžios, lengvai at 
siduso, kada tasai kumsztis ta
po sutrupintas ir praslinko bai 
sus pavojus, jog Lietuva gali 
palikti Vokietijos valdžioje. 
Bet dabar baigianties karui ky 
la naujas pavojus. Vokiecziai 
kitokiu budu skverbiasi in mu
su kraszta ir mėgina užimti 
svarbiausias gyvenimo sritis: 
prekyba ir pramone. Aplinky
bes tam labai jiems patogios. 
Visos prekybos ir pramones in 
staigos musu kraszte per kara 
buvo iszgriautos. Visu pnbriku 
maszinos iszvežtos in 
arba Vokietija.
nebeliko, todėl dauguma reika 
lingiaiisiu daigtu turime isz 
Tvetur gabentis. Ir tuojau pa
sijuntame besą visai priklauso
mi nuo Vokietijos. Jos iszdir- 
biniai užlieja musu kraszta. 
Visa isz Vokietijos turime pirk 
ties, daug darbu duodame te
nai atlikti.
kietijos agentu ima apsigyven
ti musu miestuose, atidaro sa
vo kontoras, pinigai plaukte 
niaukia isz musu kraszto sve
tur.
nio gyvenimo kraujas jam apsz 
'ziai iszbegant, 
prie mirties.

Gyvybes jausmas verezia 
mus kuogreieziausiai pasirū
pinti savo kraszto gyvenimo 
sutvarkymu. Taip ilgai butu 
nriklausomais visame nuo sve 
timu neturime palikti. Nepri
klausomybe politikos dalykuo 
se, apie kuria tiek daug raszo- 
na ir kalbama, nedaug ka to- 
nades, jei neingysime nepri
klausomybes ekonomijos srity
je. Be abejo ir ateityje dange 
lio dalyku patys nepasigamin
sime ir turėsimo isz kitur pirk 
ties, bet gi privalome stengtis 

nuo svetimu priklausomybe 
kiek galima sumažinti. Turime 
daug žalios medžiagos:
produktu, gyvuliu, miszko, li
nu.

Pirmiausias daigtas intaisv- 
ti tokias dirbtuves, kurios ga
mintu invarius daigtus isz tos 
žalios medžiagos, kad ju nereik 
tu isz kitur gabenties.
reikia greieziau paleisti in dar 
ba visus malonus, lentpiuves, 
odų pabrikus, aliejaus spaudi
mo, linu verpimo, vilnų karszi 
mo, vaisiu džiovinimo ir kitas

Tuomet daug pini
gu paliks musu kraszto, 
raszto darbininkai gaus

krasztas eina

ūkio

Todėl

maszinas.
mušu 

’ raszto darbininkai gaus už
darbio, ir greieziau galėsimo 
iszbristi isz to vargo, in kuri 
musu kraszta instumek karas.

Musu sodiecziai gerai atlie
ka savo priedermes. Jie sun
kiai dirbdami gamina visam 
krasztui maisto, isz savo me
džiagos dirbasi ir visokiu daig 
tu, kurios seniau isz pabriku 
pirkdavosi.
rūbus, verdasi muilą, pudinasi 
krakmolą, spaudžiasi aliejų, 
rauginusi tabokos ir net nagi
niu ir padu pasidirba isz savo 
gyvuliu odos. Atėjo eile mies 

(to gyventojams atgaivinti dirb 
tuves. Vieni turėtu pajudinti 
pinigus, surinkti juos reikalin
goms pabriku maszinoms ingy
ti, kiti gi, miesto darbininkai,

Namie audžiasi

sekretoriai Lietuviszkoje Re- '^vo darba suvartoti dirbtuve: 
niihhLnin iC7q t ha i nrn r .publikoje iszsibaige!

O gal juju tėn nesiranda, ba 
visi dumia in Amėrika jieszko- 
ti aukso!

ii*.

JMokykloję.
__1Li — Antanuk, pa-Daraktoris!

sakykie, kokloja szalija guli
namas tavo tėvo? •>

— Kaip tai ponas profeso
riau?

Asz klausiu tavęs, kur guli
namas tavo tėvo? ar pietų, ar

NORS SZALTA, BET MAUDOSI
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G. T. Newark, N. J.— Su pa
rapinei!* veikalais Panorimo už 
siyminet, nes tai vien kiszasi 

j 
Jeigu kUr ran

PRANESZIMAS 
VIAM APIE SUVIENYTU 

VALSTIJŲ SURASZA 
(CENZĄ.)

KUR BŪNA.

I

r II

i

b

Mano patinstamas Leonas

vietiniu lietuviu veikalu^ o ne 
visu Ameriko.
dėsi kur koki nesupratimai ar 
nouŽgancclimai, tai tvarka pa
darys prabaszėžius arba bisku-’ 
pas/ Laikrasztis negali užves
ti parapiniu paredku ne mokyt Konatitiiei.^“ sūraus 

"j. ■* < teitak ■« I M 4 > A EB <• -*• «k % I *4 ' "B -» « « JTK "MI Bnk i * * <

ka neturi daryti — tai jušu rei 
kalas o ne musu. Laikrasztis 
yra del svietiszku žinių o ne 
narsytį parapinius trittbfeliuš.
To laikysimės visados ir prri- 
lojomė toji pnredka nog Nau
jo1 Meto. Todėl tegul skaity
tojai apie tai neužmirsžta, ~ 
parapiniu triobeliu inutnš tegul 
nedanosza ba visi

ejs in gurbą ant hmžirio 
Tik svarbiririši ritbi‘-

deszimtmeti-Keturioliktas
nis suraszas (cenzas) gyvento
ju Suvienytu Valstijų prasidė
jo Sausio 2, diena, 1920 metuo
se. t

Pagal Suvienytu Valstijų
, OV.JLcm/’.cA.j (cen

zas) yra daromas kas deszimt 
tykslu gavimo infor-

• 4

Itediszewskis, 2 metai adgalios 
gyveno Chicagoje. . Paeina isz . 
Kauno gub., Rasei nu pav. Sži- 
« < • • j t * ' ' “1 ‘ 1 jlTogu! jis patslalio miestelio. L A 
at kas kitas pranesza man aht 
adreso.

, L. Jablonskis/ 
"i 31 E. Centre SL I

'iif'

ir peikt žmonių k ei turi arba I, 
metu su ___ - .,j

'maęijos kaslink skaiiliaua, tau ,
1 f ta < W • » , • 1 1j tystes, užsicrnimo,isžatikleji- Philadelpbia

jo’ Moto.

bclei 
atsilsio.

M

Shenandoah, Pa/A ii t* 
įi* nnt

' Pajiėzkau Mykolą, Jurgi ir 
Jieva Pup cinku, paeina isz ro- 
mnehU para.,

į

tėniau gyVciici 
dabar nežinau 

PraSzau atsiszaiikt ant 
Banadiktė 

ežiuke arba. ■j i
B. Baltruszaitiene/-»”'r

rho, (mokslo) ir soėialio ir ėko 
nominio padėjimo visa gyvėn- 

Szi infor
macija yra renkama cejizo su- 
rriszynetoju (Census Enume
rators), kiiris einri isz namu in 
namus klausdami 
ypatos apie, ju amži 
fnimo, 
nuosavybe, ukesystes popieras 

Teises reikalaūje nuo 
. Cbrizė suraszvnetoju klausti 

apie visus szios dalykus, ir yra 
rėikalaujama nuo kiekvienos 
yįiatos diloti atsakymus iėisih- 
ghi ir pilnai. Niekaą nepriva-(o ue pardavi-

- v ti 4 JLA V UU£jU X <XAIJVA*Va AQA A><V

ja taip surinkta niekad ne bus no RedVbos, Laseihiu VKls., 1

toju szios szalies.
Mir. 
adresd. Jonevfc

r

• 1435 Knodell St;
Detroit, Mich.justi trio-

tikimai parapijoj bnš talpina- -

kiekvienos
, v' ta £i;

užsiėmimą, pi’. ?tysta, Mano pusbrolis Antanas

Atsiszaukit
J % Jį j. n ~ ji f « |h

I

Mickus, paeina isz Kaupo gub 
Tėlsziu Ujezdo. 
ant žemiaus paduoto adreso, 

Tuozapas Jesįelkis, /
519 Tripod Way E. 

Pittsburg, Pa.
Pajieszkau Juozą Dįnhėiki 

ir Juozą Tamoszaiczio, isz Kau 
ir 

apškr., 2 metai adgal gyvėnd

mi.
I P. M. New London, WJ& 
Patariame visiems su visokeis 
“ Bonais, ” “ 
keis kitu sklypu 
laukti.
bi, jog niekas
kai) negvdfantina ilŽ jiaišes, 
ir kas piningus už Juos sugrą
žys. Lengvh inkalbyti ir pa
dubti žmonims ‘1 bonus ’ \ 
nelengva bus piningeliu iiž

ir t. t.

pajais

Teisybia tamišta kal-

» > ir kitd- 
szėroms” pa

i

■w

3

kvailokos norėdamos žmoriim parodyt, jog irNekurios
žiemos laike galima maudytis Atlantic City, maudosi Itaš die-
na mariuosia nors kiszkos dreba ir dantimis barszkina hog 
szalczio. Matyt priverstinai ragina sau mirti.

ties patys piliecziai. Valdžia ga ra ne kokio daktaro kurs su-

bet

jiaisės aplaikyt. Žmogus tini

li tiktai padėti, susiekimą pa- prastu minėtas kalbas tai butu tai nėpii’k.
- - - « » i i • 1 1 j T ' I • * į i '*< / *»

protą nog Dievo ir tegul pagal 
jin gyvena ir apsvarsto kas yra 
gero o kas blogo.
savžinė kalba jog hctejke įiirkt

' . « A fe A. < M J <L* •, 1 '■ a * •

Jeigu tau

_ , Amerikiecziams
lengvindama, užtikrindama ra gera proga del jauno daktai’o, jau nubodo pirkinei ir davinet 

naudingam norinti dasižinoti dauginus ant visokiu užmanymu ir maiti 
savo apie ta dalyka gali raszyti pas nimu visokiu tarybų, komitetu 

kraszto pramone ir prekyba už J. G. Bogden,
nereikalin-’gaus pilna informacija.

— Darbu czionais yra po bis gejirna musu tauticcziu nog to 
... ... 4 t. z. r. rter. 1 4 W. «. zwn 1. 4 y 11—*.. -...I... — v. z. .-■*

auk kur kas nori, mainėse uždarbei 
gana geri teip-gi ir szapose pu 
sėtini, yra pageidaujama kad 
kodaugiause in czionais pribu* 
tu Lietuviu doru, kurio norėtu 
apsigyventi ant ilginus stabu 
turineziu lietuviu yra gana 
daug ir kas kartas dauginas, 
nes nėra teip susikirnsze kaip 
kad kitur, oras sveikas vanduo 
geras ir apylinke gana* graži, 
kurie ežia apsigyvena tai ju 
nei su kriuku ne isztranktum.

’ —B. G. J.

mybe kiekvienam 
darbui, palaikydama

gindama in vežimą 
gu daigtu 
prabangai te varto ja, 
tai brangiu vynu, kvepalu 
siniu ir sidabriniu , 
ir kitu panasziu. (

Visuomenes geroves pama
tas paliks visados darbas, 
rižins garbingai atliko 
priederme tėvynei, per visa ka 

sunkaus darbo 
Dabar ateina eile atgi 

padidintu 
larbu vesti kyaszta prie nepri
klausomybes ekonomijos srity 
jo, kurioje jisai pasijuto del ka 
“o. Reikia rinklios krūvon isz 
siblaszkiusiam Lieluvoš kapi
talui ir iszsiblaszkiusiems dar
bininkams, ir sumaniu savo rū
pestingumu ir darbu atstatyti 
miestu pramone ir prekyba kol 

nenž- 
— R.

? kurios

”a vilkdamas 
junga.
ja n tiems miestams

I

dasižinoti

turtuoliai
kaip an- k i visokiu ir tuos galima gauti

iszdirbimu

Du Bois, Pa., o kancelariju ambasadorių ir vi- 
” Už prascr-šokiu “ministcriu.

}d bijoti atsakyti. - tnformaci-

nkudoiama kieno nors skran
dai ar kenkimui, ir joki vardai
niekad nebus paskelbti.

Yra ypatingai svarbu kad 

ko paėjimo užsiraszytu save 
Jeigu užtektinai

Lietuvei arba ypąibs Lietuvisz 
u . ■ <c* I W t 4 1 A

Philadelphia, Pa. dabar hežL 
nhu kur.
arba kas žino pranėšzti ant ad
reso :

Meldžiu atsmauki

I

So
sa vo

yra

kiu atiku gavome ne viena pa
niekinimą nog “patrijptu” 
kam mes arziname žmonis ir ne 
užtilyme melagyseziu — tegul 
žmonis aukauja raszo jie mums 
ir kad tyletumem. “Saule,” 
tarbauje del apginimo prasz- 
cziokeliu, o ne del korporacijų 
ir visokiu dyka duoniniu agi
tacijų kurios nesirūpina juju

nogr>

4 4 Saule

jos galutinai svetimieji 
valde.

Uz l ietuviszhu kaimeli)

Teisybia.
— Tik tu kiaulė ir grubijo- 

nas, kaip tu ne galejei prikelti 
mario mergina, kuri parvirto 

su tavim szokdama! "***
— Tu žinai, jog asz svetima 

du i <*ta nuo žemes ne keliu.
ANT PARDAVIMO.

Tris namai Mahanoy City, 913Du Bois, Pa.— Oras czionais
gana szaltas kartais pasiekia Į ir 915 E. Mahanoy St. ir 916 E. 
net 15 laipsn’u, darbai maino-; Pine St. Ant viso lotou Atąi- 
se ir szapose labai gerai eina, i staukite po No. 720 E. Centre 

St. Mahanoy City^ Pa. (L 16)

f

atejte, tiktai savo pelnu, ir va
dina praszoziokelius /‘tamsia 
gauja’y kuria reikė laikyti tam 
sybeje idant nesuprastu teisy
bes kas dedasi amerikoniszko- 
je—lietuviszkoje politikoje ir 
Lietuvoje. Atejteje supras vis 
ka nes “kate maisze ilgai ne- 
iszbuna.

Gerai tamista sakai

“kate maisze ilgai
V

Lietuviai czionais gerai laikosi 
politikoje ir visame, kaip gir
dėt tai neužilgio laiko czionais 
žada iszejti Lietuviszkas Laik 
rasztnkas, bus redaguojamas 
per gabus raszytojus ir bus be- 
partyviszkas ir moksliszkai 
doros kelia rodantis laikrasz-1 
tis.

t 20-ta d. Gruodžio mirė 
czionais gerai žinoma P. Mari- 

Bagdžiuniene, 
— - - • I

joną Bagdžiuniene, motere 
daugumam Lietu viii patinsta
mo Skvajerio J. G. Bagdžiuno, 
kurs liko varge su 51 vaiku- 
cziu, jauniausias 2 nedeliu, vy

% * a a • « * m

nesi
gailiu szelpti pirkti bonus dėl 
suszelpimo musu brangios Tė
vynes, bet kas man sugrąžys 
kruvinai uždirbtus centus?1’“ 
Teip, del meiles tėvynės sžiah- 
dien tiška daro agitatoriai. 
Laikykite ir nemainykite savo 
amerikanskus bondus, nes jie- 
je neprapuls niekad ir uz kėliu 
metu gal athėszti didesni pro
centą. . X

it

Liėtuveis. Jeigu užtektinai 
didelis skaitlius paduos Lietu
va kaipo szali ju paėjimo, ju te 
vii gimimo arba paduos Lietu
viu kalba kaipo ju prigimta 
liežuvi, tai surasze bus pada
ryta atskyra klasifikacija Lie
tuviu. Bet jeigu tiktai mažas 
skaitlius Lietuviu užraszys Lie 
tu ve is, tašyk atskyrė Lietuviu 
skyriaus nebus, bet Lietuvei 
bus sugrupuoti su kokia nors 
kita tauta.

Todėl visi lietuvei, Amerikos 
piliecziai ir <nepiliocziai, ;
raginami pagelbėtiteenzo sura- 
szyiietojam, duodant pilnus ir 
atsargius atsakymus ant visu 
klausymu ir jokiu budri neuž- 
mirsztant užraszyti savo ir sa
vo gimines bei pažinstamus kai 
po Lietuvius.
pagėlbesit padalyti szi 
sža pasisekimu del Amerikos 
ir nauda del Lietuvos.

Szis pranešimas tapo pri
rengtas pagal praszyma gerb. 
Sami ’ Rodgers, Director of the 
Census. >
LIETUVIU EGZEKUTYVIS 

KOMITETAS.

(to 24 
Pr. Tamoszaitis.

302 W. Lloyd St. 
Shenandoah, Pa.

Mano draugas Vobuląs Por
tas, isz Babru kaimo,. Veisėju
para., Seinų apskr. Tegul at- 
siszaukia ant adreso.

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

y r

(to 3)

8

Gali būti.

— O! svėika įhi’sitikla kaif) 
yra' m i si ūkei einasi?

Ta darant jus 
su ra-

ANT PARDAVIMO

Figaru sztoras ir Pool-rūimas. 
Atsiszaukite ant vietos, po No
234 E (lentrė Sl.^lalianoy City

i

X SVEIKATA
/. į v..

X Arba teisus irtrumpas kėlias in Sveikata
Y 4 ■ ................................ ’ . . ; i’ ' -■ • ; m- ?/ • < '' t.

se invairiems iszdirbiniams pa
■ gaminti.

Lietuva sziuo sunku laiku 
reikalauja isz visu daug sun-.

V.V.* KZV. te. V.X V AV.llV VXAXXkJ. M V. į 
das pasitaisyti sugriauta gyve-1 
mma. Turime ne mažiau ir įvai ru misziLVi? kj&v. viuv nui

ant vienu Lietuviszku laidotu- %♦

riausias 9 metu, keturi bernu- 
--------- „„   —p — kai ir viena mergaitė, Ihidoth- 
kaus darbo. Tai vienatinis bu įves atsibuvo isz Lietuviu SžV.

Juozapo Brižhyczibs, atšibiivo 
kartu 2 miszioš Šžv. dai*Turime ne mažiau ir 

taip pat rūpestingai dirbti, 
kaip Vokietijos darbininkai, 
kurie ne taip brangiai 
invairius daigtūš pagamintus 
pristato. Musu krasztas labiau

. ¥nei %♦

X
X

J

mums
vi u

— Dėkui. Gana gfe'rfti.
— O kaip misiukes vyrelis 

laikosi?*
-— Kad mudu atsiskireWh ktt 

sawim. ‘
— Ar sziteip? ~ O, tai ir jaii 

gal gerai einasi.
* , * 14 ’Ht > <1 ■ f . UI, jf '1----- r---- . ...r —---------- ■ 

^VinEiofA;rrt| 
1 ApIsAka l*z plrmutiriea piiBM i 
j szimtfneczi<A iaaimta Bm Uetv- 
J ylazku užtinku. Su paveikslai* 
) *“ 177 dideliu puaUblU.
f Preke 3Bc (
<W.D.ftOCZKOWSKl-CO., City.P.

i '• > - '-i ■ d j " • w ■ . j ♦ •

i AiMlarvinu Senas Knygas. Jeipi 
turite senos malda-knyges, prisiusite 
in fedyste '“Saules” ant apdarymo nes 
nauju rie greitai galesite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus, brangios, o kitu vtąai 
gal negalėsite gauti. Ąįidaryta .Knyga

» ■* t f * J.< t

0

Ai

ilglaus užsilaiko, kas parodo jėg akai-
li 

yra mylėtojas skaitymo. p,
*

’’ I tytojas jlaja myli ir guodoja ir pata
;l„._ ______i___________ _______ zaa

+■
■ ' » *1 i, ‘ « te J ■« y . . *• i, ♦ .« , J •• ■, 1. « , :4| ,|» 1 , I ■'

PININGuTTiri^^v

•» K*

| Siuncziame piningus ih Lietuva ir visas dalis svieto per
> musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
i susinsima tiesėg su Lietuva ir galime tilchai užtikrinti
j siuntini kad jo piningai visoj sumoj daėis in rankafi J
> adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima
a -4 < te’ • K ■ te tej M ta te .1 . _ te.^ ’•:. .. te > . Jte. te’ te. *

mušu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turinė
i

I

siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis ih rankaė
. . M L* • 1. ■ • X.. .14 V ‘ „ te. • <4 * J ! £ te * te t **•' te ite .A ^Ita.^ ’ te f / f k fį

A
XI
I
i

su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato .
*<r t i) ■ į ''imL - ,«' M" v «< • i 'k * * t ,1

’ JL * 1

Nepamirsi kite kad užtikrinti, jus u piningai dėl isr- * ’
musu ofise del iszsiuhtimb in sena tėvynė.

■ I  .......................... I I D I   HI II ■■Will! ■! IIH miEI IIIW..W^l.^i E Ii III » ■■■ ■ ■■■ ■
,.^te » -   „-..A   ~W.. - —. ta ■llte,.te.^tei,W.tetei..W-teteltete<te -taU t ■ II... te^w

' ' "" ' F

B
VĖIKATA turi kelis
szimtus visokiu Pavei- 

kslu apie žmogaus kuino su 
dėjimą.' Apraszomi invai* 
riausi apsireiszkiinai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa- 

' mokinama, kaip žmogui 
apsisaugoti nuo visokiu 
Ligų. Tokios knygos

Preke $2.00
Didumas 

Prisiuskite

A 
i

i 

i

M

t.

K A

siuntimo per musu rankas, dedate juos ’per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banką. ’ f

PASPORTAI
Esame pasirengė iszduoti pasportus dėl norinežin 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laikė 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas. ,f * *’

SZIPKORTES

bet Banka

rfltl

f

M. •

iszpildyt tani tinkamus aplikacijas.
in laike

■% ■ • ♦ ■> 

t. • L 4^'
■ W
O018^ .

I iPer perstatima saves del p&sportu’musu ofise/ jHB w
n •

k

►k losime tada juhm' parūpinti pervaŽiavlma per vandenine buvo pririeszfa tiek 
Ikvietku (geliu) tėip-gi ___

palaidota ant Lietuviszku kaį>i 
niu, Kuczioje t, y. 24-ta Grūo-

likos * *!♦ 
palaidota ant Lietuviszku kapi

vakaru szalija, kaip dabar būni haro sunaikintas, todel^ dažnai ^dzio
mokykloja.

— Pfaszan pono’ 
riaus,smus namas neguli, tik
tai stovi, o mano ievas, ten vis 
nakti guli.

reikes ir sunkiau padirbti, kol I
1 • V • ’ TTX • 1 . i /K. . I

butu viso ko nuo valdžios latik1 kurs mokettf Liėtu^iri ir lėftku 
Valdžia Ir be to turi labai kalbas, prie seno ir gabaus Ka 

daug savo darbo. Tegu ji ka-'taliko Daktaro, ir butu proga 
riuomene, policija kelius su-; gauti gera praktika nės tašai 
tvarko, ir visiems tiems daig-: daktaras daugiaaše daro ope-

r 4te te . te k 1 . a A a Ate l < I , J L . a . £4 i. te)'

profeso- atsigriebsimo.
* II Lte te te X te te teateM te te^ teW ' ■ te įtek. te.

ti.

Czidhais yra gera proga
Didele klaida'apsigyventi jaunam Daktarui

l te .te . .te Itete . A ir ' ■.. »• K-'I te ; te — AV i. l r■Ii I

V
v»

ant Rotterdam, Holland American Lmija.
. ki *■ i ’ •. * r*,'.ex ii “a*. >. x.

/ *

vii ^4
^4? I 4 X •

v*

lietuviu kalboj dar nebuvo.
339 Pusi.5

i t yv,

U
Įe^ b rt

♦♦♦ Pinke apdaryta Audekliniais Virsmais.
♦?

i "A—ha. 1
Pati in savo vyra — Szedien tams pinigu suranda ir tai jau racijų ir jis norėtu turėti priėk 

Valdžioš akis, sam-1 savins jauna daktaru kurs ga- 
Vyras: ~ Tai he del Bereika-' dvtu valdiriinkh vedamas, pa- lėtu cjti su jtiomi ih behdMvėš p t - w X. ’ >• ritei. • J • > f _ _____ fltelte !te _ !_•

kankina.

atvažuos mano motina. bus gera.. A i įtovl t .4 i •' > <•> t I i.. _i _i

Io mania nerimastis dilo vakar prastai brangiai atsieina, todcl nes jis vienas nėinstengia savo
* . 1  . jl .. j. <» .A. « «. * Ii • ► * • r a.* * * • a * > < * Ik

f" f ■ ”^4
iukio dalyku tvarkymo turi im-.darbu apeiti ir vėl ęzioprih nė-

s vtetetete- -L’‘ .^2^' I »r.< "■. {?•£>' »< f- I ’ 'y ■« y .

to i

knygos 6jįx9į coliu, 
mums ^2.00

339 Puslapiu, 
jumis tuo jaus iszsiuata 1 

Mes už(Uoki^ė,hušiuntimo kasztus.
i •' J tt L.'.*/ ___ i ‘ * V i» £ "Mil ’

kuy’gS bus j

| W.D. BjczkowJci-Go., Mahanoy City,
JL ' ?• . . . j o’Vil h h. i ■ y' h ,) .

I

t ,A

U# ė

Pardavimas Bripkorcziu.
fd ■* v

*

r jL J

3 ";
' «J k N

• IN V V* /

S. J. MOCKAITIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 

Siuntimas Piningu.

224 226 SOUTH MAIt ST. BHSNAHDOAH, PA,
Ofisas Atidarytas Vakarais.
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PADAVIMAI APIE 8ZV.
Į 

b I v
PANA MARIJA,

ANTROJI DALIS.

VII.
Dusziu kelione. Rojaus užta

rytoja.

I

I

i

f}

H ’

SAULE
.nrfCxnw’1> *h,l» iM IMI '41* - *** MArt»3* JA-tet «««W -»*.. A,AMtetet* >*»** ■<*V. M m* - * MB# •#*■*•<- •» •-*• •♦♦* *-w«tt'j##i

Atsivers tada dangus ii* Die-, būti vieloję vietojojnekuri lai- 

.. Ta i briš' paskutinis n tši svei
kinimas. . '

vo angelai bei pasiuntiniai at
eis isznaikinti tu ženklu nuo ap 
jakusin kaktų žmonių, nutrin-' 
darni tas juodas demes su’darni tas juodas demes

ka.
♦

iv 1i įlieto# •' . j-. * L ^įrjįii

į Pdftibaiguff4WMmHi WShriil
szvensta alyva vardan višaga- visi riiiteistieji dangaus, kara

-.tr

9
F

Lietuvos Valdžia Sutinka Isz- 
mainyti ant Pinigu t’iCefeto 

‘ Markes Siiincziambs T&4 
Amerikos.

II ‘ ' f*

IN LIETUVIU KATALIKU 
VISUOMENE.

| yž int t ;t ' p'. <« #»-">

“”™ ~T.'
viildŽm V paši u nt i n i ai 
muš. rttli k 1 i ’ svari) i a 

firbldeiihe ^;riirinkti“Lietuvai
K < 
'V»0is

■ *n

k
.

'■ ■ ’ •■■ ’ r - O ' ‘ v

BALTRUVIENE
* •’ * Į. t

į

1

*

¥■Lietuvos 
szaulda

c •
*

I

Sziomis dienomis Lietuviu 
Egzekutyvis Komitetas (Lie
tuvos Atstovybes 
gavo isz Kauno

pakabios penkis‘milijonus db- 
IreHĮi/ '

Tat ttiotinos szaukš- 
mžvį. Mės, lietuviai katalikai, 
labinu negu kiti tautės vrtikai 
atjaucziafhe priespaudos žiaU-

lysieli ĮriariiŽiiittiipriĮgąrariLątlinezio Dievo Tėvo....
Pasiuto velniai perskels ž_ , -

’ ’ • ’’ ‘ > .hmzapii to naka Ines pio-
pi kfu dvasiu; žeme ir visas pa- Vojo; privalgys Š^kiri bėšihitihl 

c 7 „ JjLiszluB^
vejai; kui imš garbinti DiėVb' tejaj^-

i. ‘ >r* L , t ■ '• ' '

javiniai aplinkui visa žeme —Tada riėlittš'rtnodrifrini (griė- 
no vienos demeios, nebe- 

Jri' VMoje 
...________ t.t: f'it’ti1

ite

degs Visas pasaulis ir tose lieps cZiOs piėVbšČ Bbjtfš'jSririšipIrt-
# 4 • v • y fa,.?, iiK’Ibi

"jimat* t# ji

— Inoikltof Jus senei y 171 
pritaisyta vieta!
„Apmirszta duszios isz bai

mes, pamaeziusios pragaro bai 
sybes. Pakyla verksmas, rau
dojimas, dejavimas ir dantų 
griežimas bei szauksmas:

— Szveneziausioji' Panele- 
Marija! i Užtarytoja musu! 
Motina musu! Neduok pražūti, 
gelbek mus!.....

Tam. szauksmui suskambė
jus, pasirodo Pana Marija, per .girdėsis baisus riksmai ir dė-^e.į.

gipas ir pievas vaiksztinoja žegnoja iv savo rubais priden- 
szveneziausioji Pana Marija, &,a pavargusias duszias, kad 
lelijos lenkiasi prie jos kojų, neprarytu ju pragaras.

Erszkecziu taku, 
Dievo Motina meilinga, 

didžiausi lau- 
Toliaus

lelijų girios. Tvoros iszpintos 
puikiausiomis rožėmis. Po tas-

Danguje yra 
kai ir žalios pievos.

szveneziausioji Pana Marija >

Marija gano suPievose Pana 
savo sūnelilUlabai baltas ave
les —• tofKnveles, tai nekaltųjų 
žmonių dnszeles. In trt aviny- 
czia Pana Marija tepriima tik 
iszrinktasias jaunu mergaieziu
ir jaunikaieziu duszeles....

Žmogaus dūszele, atėjusi 
pirma syki, nedrąsi, iszsigan- 
dusi stovi pas dangaus vartus, 

atviras

Žmogaus duszele

isž kur žemai matosi 
pragaras.

— Kur asz dabar eisiu, ne
žinodama kelio! — rauda susi
krimtusi duszele.

vSzvontoji piemenaite, Pana 
Marija, iszgirdusi graudingus 
žodžius, iszeina pasitikti duSze 
le ir veda jia in dangaus kara- 
Ivste kalbėdama:

— Neverk, baltoji avble ne
verk! Nebijok, asz tave nuve
siu in rojaus pievas, ten tu ga
lėsi sau gyventi per amžius!
. Tankiai paklydusiu dusžiu
būriai klaidžioja neberasdami 
prieglaudos. Eina in kapus ir 
praszo:

— Kapai, atsiverkite ir pri 
• glausk i te mus, kad turėtume 

kup sulaukti paskutinio teis
mo !..’...

Kapai szaltai atsako:
— Negalime! Jus mirė te be 

szvenfos iszpažinties, be palai
minimo kunigo.

Eina prie bažnyežios 
ir vėl praszo:

— Bažnytėlė, 
duris, inleisk mus; 
už altoriaus, kluposime per am 
žiu amžius!....

Bažnvczia atsako:
— Ne, negaliu! Kol gyvos 

buvot, jnms manes nebereikejo 
dabar man jus nebereikia. Ei
na raudodamos duszios in gi
ria:

duriu

s’
atverk savo 

gj*vensime

Pri-

gia pavargusias duszias, kad

Paskui ta būreli Pana Mari
ja atsiveda in dangų.

Bet Pana ^Marija no visuo-
mot esti taip mielaszirdinga ir 
nevienoda duoda pagelba; jei 
numirszta žmogus nenuplovęs 
snvo duszios huo nuodėmių ir 
neatmetavojes, bet szaukiasi 
prie Panos Marijos, tad Ji pa- 

numaz-gelsbti tokiai dusziai 
goti bjaurumus, kad veikiaus 
galėtu jin iszgelbeti. Paduo
da angelui tokia duszia vti- 
dŽioti per akmenis ir eršžkė- 
czius, draškanežins ir daužafi- 
czius kojas; bet duszia eina su 
noru paskui savo vadova feu 
tikru tikėjimu ir viltimi, kad 
kiekviena kruvina aszara, kiek 
vienas sopulys mažina skaitliu 
nuodėmių. Paskui szveneziau 
šia Panele Marija pati užtaria 
už duszias ir maloningai isz- 
praszo Jėzaus Kristdus tos ma 
lones, kad inleistn tink’ dangaus 
karalystė....

Pana Marija, sėdėdama dan
guje ant sosto, visuomet ausi

karalystė....

Paduo-

eršžko-

ra siuto velniai porsKeis že
mes kovala ir paleis milijonus ėzibjo 
piktu’dyasiu; žeme ir visas pa- Vojo. ‘ 
Saulis sudrobeA isz baimes; kart 
kils isz dėvyhiu szaliu ’

amžiiiftit pragarap; at 
sisės ant jririno žolytiri labai

Alės, lietuviai katalikai

Amerikoje) 
nuo Lietuvos 

Valdžios kfthlpgramtmta pra,-. 
riėszima, kad: Sn iszdestytft’ 

Lapkri.

i

visoki balsai susimaiszys in vie ku) ne vienos denjĮ^leSj uebe- 
na baisia ‘audrit ir bus baisiu- likš ^WVlWijo 4^J5-
baisiausins trnkszmas. IJžsi- augs grįžus szi(ėViri kvepiah

nose susirėmė dvi kariuomenes ilnė, kriti fyėlti Idir

1
Vion$ iiosžVėle arti žentelio

tuma ir laišvbš brangimui. Mds 
dar nėpamli’sžome nei lenku
sauvaliavimo musu krašzte nėi 
0111*0 žabdaini siutimo.
neš piilhiosftvimo ^eikd'liioše to

rtėszima, kad: Sn
rtisztisžku pasinlytnu
28 dienos, reikalė sanlygu par
davinėjimo
iharkin ir ju iszmainymo Lietu

PėVy- fdjo ant pinigu;’—Lietuvos

Lietuvos Pftszto

ir

........ ...  .. Saldžia sutinka Markutės Lie- 
dėl aiikai* turime iniVi ^v<>.ie bns npmoknmosJždine- 
pirmi...................................i • J

Mėš matome, kaip dtitig išž- 
kėrttbjo Lietuva laike szioš bai
sios karės. < 
toliau kentėti ir 'grūrhtiės 
&iyo laisVe ir skliišcžia ateit su 
Visais shVb prieszais.
vo laisves aukuro ji jnii padėjo 
visa fca vo t ūkta ir sa vo surtii g5r-

Ji mato, kad jos pajie- 
'jos jau netrukus

Todėl ji gales iszsisem
musu 

nebe auku, bet pas 
kolos, ne malonės — bet szven- 
'os priedermes atlikimo.

Nebusime beszirdžiai, nebu
sime sūnūs

i

užklupo.
gje. Platesnes žinios bus suteik
tos paežiu. Pasiraszo, Ministe
rs Pirmininkas, Finansų, Pre-

> .

gyventi isz 
iteinrn’s. ’gailytėms biovd^risziomš

___ ________ ... t____  ’• Priėftz į 
ges, norėdami sugriauti ir dan poršiškVriitib^cĮiišž 
gu, bet toje valandoje blykste- prife jn 4 q v 
les ant dangaus szviėsiis kry- vo Mbl'iiia rHaloritnigii 
žius ir velniu vadovai baisiai
suriko ir persigando neteks jie aszafbmi’š akyė8; iiėš gaila Jai 
gu-

angelai su velniais.
Velniai pasikels in padhn-

Voš jain rikiti nei^lti^b;' i
*

PriėSz
ges, norėdami sugriauti u* dan porsišlcr
gu, bet toje valandoje blykste- (priė jiį. SzV.j MlhA Mėrįja^ Dįri- 

---------------------- , -------ft; -- --------------------------■ . ’

Ateik Iri liiidiin ^'pakriine Šri
. 11 ‘ i .X S.M ; % f i • 11 -w •

gn. Supras velniai tada savo 
Idaida ir visi kartu sušzuks:

-— Atleisk, atleisk, atleisk!...
Tada szventas Mykolas ar

kangelas užtriubys su dangisz- 
ka triuba ih visas pasaulio sza- 
lis, šzaukdamas visus in Juo
zapato pakalne, kaip gyvns, 
taip ir mirusius, in paskutini 
teismą. '

Ugnies liepsna užges, iszde- 
giiita žeme vėl paliks balta ir 
permatoma, kaip paezioje pra
džioje, kol pirmasis žmogžu-

zapato pakalne,

dys Kainas buvo heUžmušzes 
savo brolio Ablio.

Kada yišlcab iiuširairiys, iėžJ 
sigandiišios. duszios, iszgirdu-

pakreipus klausomi, ar nugirdo sioš trinbiį balsė, afšibiis išz
. _ _ _ * ' * •V? **** M te . te ’ A te ‘k te > A 1 Ii "

ti kbkio dejavimo ant žemes, 
ar kokia pavargusi duszėle ne- 
sisznukia prie Jos pagelbės.1

Išgirdus sžaukiariczid dū- 
szele, kuriai triikstff jiėgu in- 
lekti (n dangti,J
Marija angela, kad jispagėlbė 
tu tokiai vargszei sn saVo spar 
uais ihlekli iri dangAuš kara
lyste.

Pana Marija, pati jįyvėrida- 
mA ant žemes, kentėjo daug 
vargu ir iszliejo daug ašžArti, 
tai dėlto ir užštOjti dabar dan
guje gyvendairia žriidriėšJ.'.’.'

Riunbžirt Parta
* —

4 *

4 vm.
Pabaiga svieto. Miegantis ir 

budintis. Atėjimas Ąnti-
krįsto. Žemes degimas.

■ t Paskutinis teismas.
*"L ■ . *Kaip perdegs . ir sudils Lili-

— Girele-motinele!
dengk nors tu mus savo lape
liu szcszeliais, priglausk mus
savo tankumynuose; mes nori- ?ipierįrttlš retežiai, tada jis na
me pasilsėti; mus labai suvar- sitriiiiks htio’ pragaro stulpo,sitriiiiks nud pragaro stulpo,

labrii bus prriMiyrisiujh diišžiu.
Pamafe Ji b nelaimingosios 

duszios. puls J n. i po knju ir ims 
la bai dailiai, giedbti:

— Po Tavo apgihiinu puo
lame szventa Dievo Gimdyto
ja!.... '■ .

Szvenėziarisidji Pana Mari ja 
pakėlusi akis savo szventas in 
dangų', maldaus saVo Sūnaus, 
Jezaiis Kristaus, atleidimo ir 
mielašzirdystes tam nelaimin
gam ir vargstanoziam dusziu 
bu ridi. , '

Ejs Paha Marija per nuteis
tųjų in pragara būreli,

labai dailiai giedoti:

o jie

Žentelis neturėjo ka daruti 
Tprejo uoszvm sn noja spn 

(1 szirdelbš geriu nišpyre, 
Kadmėf toli nrisiyre,

Juotyri išž to hcinažiu bu vo,

V ~ *

Tpi’ejb ubszvia pn kojii spirt i.
U šžirdelbi geriii jnspyre, 

Kad mėt. tol i n h si v re,
1 ' Ik k', te *#.*1 * L. i #. , X X I . #„ k 'te i a A. . JTl Q .

kentėjo Lietuva laike szioš bai-
Ji pasirengusi ir kybos ir Pramonė Ministeris 
i ii- ėniftities ilž Oalvanauskas.

A, 
■

Net ką^-ihito n’og jiioku griuvo 
Dobd liikste ir pliovojb, 

0 btiVb žirta kaip strapaliojo, 
laiškui da ant kiemo ižbėgus;

Pasamonus sitsieriius,
Plūdo.baisei kiek tik galėjo, 
Szpigas ii* liežuvi Visiertis ro- 

dinejo.
O fu bobelė rtbtikus, 
Nog dorybės atlikus,

Dobė lakstė ir pliovojb,

vybe.

.i A
semti.

Tddęl ji szaukiasi 
oagelbos:
ti

Ant sa-

galės iszsi-

Visį žino apie tavo darbus 
ai #'■ . ‘ f . 'i • 1 > .' <■ ’k* ' k . « « k

O ežia šėrtatvė nė il^ai tėip bus 
Tn blaivybių insirašzyk, 
Dievo atlėidimo prasžyk,
Iri blaivybia irisiraszyk, 

Bė kaip jmertis užklups;
O trida riestai su tavim bus.

* 7 #

kieto mirties rriiego ir njs In 
viena vieta.

Jėzus Kristus, 
ant sosto, lieps apskelbti, kad 
jau atėjo diena paskutine, dio- 
nil pnskutiiiid baisaus teismo ii‘ 
p^adeš teisti;...

Visur pasidarys, ramu, tylu, 
iaryliim, nieko nebėra, tik vie
nas Visagali^ Dievas.

sėdėdamas

Jezus Kristus, pakeles rah- 
ka, prakalbęs garsiau už visus 
varpus: l

— Palaiminti# kn^ie, gyve- 
tfbtČ'iŠzmintingai! Kurie bu
vote su rtlanimi! Neribėjojate 
ir neniipnolate dvasioje, už tai 
inžengsite in .amžina 
karalyste!....

Ir lieps iszrinktiešieihs stoti 
j)o Jeszinei, o blogiesiems rus-

karalyste!
dangaus

cziii balsu susztikst
-— Szalyn nuo manes! Nė- 

įjhžinštu Asž jhšti! Iszsižade-
jote Manės, dftbrir Asz jus išz-

gino szitos aszaru pakalnes gy orio kurio ji£ yra prirakintas, gigadu! Nora jums vietos dan-
venimas; pasigailėk musu varg ims judintis ir maiszyti 
sziu!....

Giria, in dangų žiūrėdama, 
oszia ir raudojaneziu be prie
glaudos dusziu nebepriima.

Nuvargusios duszios praszo
ugnies: f

— Ugnele-sesele, susimylėk 
pAimk mus in savo globa, su
degink mus savo liepsnosė,

savo 
uodega dangų su žeme — tada 
tai bus pabaiga* svieto, arba 
uaskutinis teismas, kur reiks 
stoti visiems gyviems ir miru
sioms, kad but teisingai 
teistais..

Kaip baisiausia audra, bai
me perims visus žmones;
mes jie savo darbus ir begs in 
laukus, slepšis juodo debesio

guje, lai pragaras amžinai jus 
praryja!...

Po kairei bus baisus nubu
dimas, bet ne viena duszia ne-

verks ir szauks isz gilumos 
szirdies:

" ■ . * * ■ ' t t

— Susimilk ant mušu! Su
similk ant musu!..... .

Ji, prašklciduši savo žvaigž
dėta plosžcziu pabrauks tris sy 
kius in ji dusziai? ir kiek ten pa 
tilps, tiek apturės iszganyma.tilps, tiek apturės iszgapyma.

Su didžialisiu džiaugsmu už
giedos iszgelbetosios duszios: •

— Buk palaiminta Pana Ma. 
rija, Motina Vmszpnties Jė
zaus Kristaus, iszrinktoji Dūk 
te Dievo Tėvo Amžinojo!....

Ir palaimintosios 
ęjs puikiai giedodapios in am-

paskui šzveneziausiaja Pana 
Marija, Dievo Motina.

Prakeiktosios .du^zioę ejs in

duszios

žiną (caralysto day gaps;, seks
šzveneziausiaja Pana

pragara pas velniui bjauriau
siu balsu kaukdamos ir keikda 
mos savo diena gimtnįo.< Griež
dantimis, laužys savo rankas 
ir pesz sau plaukus pž tai, kad 
galėjo, o nenorėjo , nupelnyti 
puikiausia dangaus ktiralyste. 
Pražus pragaro amžinai....

Juozapato pakalnėje pasida-
rys amžina tyla, kuri tvyros 
per amžiu-amžius, per nepa
baigtus amžius.

GALAS.

Pažinau viena bobule, 
Dvieju dukrelių mamille 

O teip ta boba yra neszvari 
Jog ne apraszyti negali, 
Btirdingieriil neprižiūri,
Jokios vigados neturi,

y

J

Ir da in akis visiems szoka, 
Norints jiai grąžei užsimoka.

O jeigu josios vyras ant jof 
užklumpa,

Norint da kailio nelupa,
Tai tuojaus stiklą spirito prV 

pi la,
In gerkle vyrui inpyla, 
Tai biski apsimalszina, 

Tuojaus antra insiulina,
Apsvaigintas susmunka. 

O boba isz namo iszsmunka. 
Kaip vyras girtas ant grindų 

guli, 
Teip, tai gėriahšes spasabas, 
'Jeigu vyras apsvaigytas, 
Su girtuokliu vyru viską ga 

Ii padaryti, 
Ir ka norėsi tai darysi.

ame sūnūs palaidūnai ir pa
amsime savo moeziute tais do
leriais,
iek prisirinkome, ramiai besi- 
larbtiodami, kares - žiaununu 
neregeje.

Ne liekanas numeskime, bet 
tuokime kiekvienas tiek pasko 
os, kiek tik pasigalime.

Sudesime tuos penkis milijo- 
uis — tai kova už laisve lai me
nino, lietuvio varda išzgelsime. 
Nesudekime — tai pasirodysi- 
ne esą neverti tos laisves, kil
ios reikalaujame.

Kviecziame visus Amerikos 
ietuviu katalikus stoti neati- 
’eliojarit in dideliu darba: lai 

• lirinii diena sausio 1920 metu 
H l .

įamato musu karžygiu — dar- 
uninku tukstaneziu tukstan- 

pasirengusiu in
Steigki.me visur kuo- 

vveieziausia Bonu pardavineji- 
no Komitetus.
:olionijoje
natytu, kad kataliku komitete 
besidarbuodami, jie
’lietuviai pelnys, 
lami suorganizuoja tokius ko- 
nitetus,

kuriu ėzia mes sziek

izius, gerai 
kirba.

Jeigu kokioje 
lietuviai katalikai

daugiau 
tai lai netruk

mums szalta ant žemes, mes 
drebame!....

Ugnis sznibžda:— Negaliu! 
Kol gyvenote ant žemes, nede
gėte karszta meile, artimo, da
bar sžalkite ir drebėkite, 
mane prigaludos jums nėra.

Nuvargusios duszios lekia 
arit vandenų:

.—. Vandeneii-broleli, pasi- 
gdilek dtiszėliu, priimk in savo 
bangas; męs troksztam'e; tete tetekta * * a • • !■ / te 4 • te* W * 4te • te

iszdrys, ar neturės jiegu sude
juoti.

Jėzus Kristus,* baltuose rū
buose, atsistojęs ir pakeles 
augsztyn kryžių pcrkaltom ran 
kotn, pasakys visaih svietui, 

D . A i • * . * .i . A' . A a. a

miglose, arba kasys, in žeme, įiJ.'Yhėta'jprasides '•grandus

nu-

pa- augsztyn kryžių pcrkaltom ran

kad jhu baisus teismas pasibai-

isž kuHos vidurio girdėsis bai? raudojitoai ‘"atši’syeilrinaneziu- 
ju.... ' . ’į.3tfš grūmojimas.

Neramybe ir baime apims vi
pas sa pasauli; žmones, gyvuliai, 

paukszcziai ir žvėrys bus lyg 
nesavieji, nes jaus artima gala.

Persprogs žeme ir iszlys bai
sybe Antikristas; tada jis ug
nies geležiniame vežime ims

IX.
Juozapato pakalnėje. Atsisvei-

Paklydusiu j ukinimas.
Isžganytoja,

Da geriau pasakė.
— Teip teip, mano brangi, 

apsipaeziutau su tavo draugia, 
nes kas isz tokios,* Jcad kvaila.

— Tai turi teisybių, tau rei
kia iszmintingos paezios, kad 

if* ' tei A .

bangas; mes troksztam'e; su- važinėtis po szi sviet’d; 
džiūvusios kaip lapai nuo kait
ros ė šame!

Vanduo vilninodamas 
sAriokszczia ir nepriima:

— Negaliu! Kad kiti nepri
ėmė ir asz hėpriimšiu!

Nuvargusios duszios lekia 
tiesiog pas prag.aro vartus ir 
isztiesnšios f atikas praszo:

— Pragare-pragareli! Mes
suvargusios dušželes ateiname 
pas tave! Atidaryk savo duris 
ir. paimk mus pas save! Viesz- 
phts Jęzus už , mtisu palydi
mus islsižadejo musii! Ne ka
pai, ne^bažnyczia, ne žėrite, ne-; 
ugnis, hė Vanduo nepriima frfu 
su! Niekur nėra vietos mums! 
Pragare! Praryk mus ant am
žių, iszklausyk nors tu mu^u 
verksmo!....

Sužvanga retežiai, atsidaro 
duryse pėr kurias iszsiinuėza 
baisios liepsnos kamuolys. Isz

Po paskutiniam . baisiajam 
teismui, duszios, nuteistos Juo

turėtu protą už dvejetą.

Peklos kauke.
Onute: -
ingute?
Motina: — Gieda ir grajina.
Q. -— .
Tame tėvas atsiliepia

Ka daro aniolelis

• •••

* ♦

mus islsižadejo musu 1 Neką-

danguje ?

— Eikite szian, prie manes! 
— szauks išz savo vežimo An
tikristas — asz suteiksiu jums 
nauja gyvenimą, nauja tikėji
mą, naupa mokslą; nAuja laime 
naujus instatymus,' naujus isz- 

Atsižadekite 
Dievo, Jau Jo nebėra! Asz esu

Ar ant f artaf i j ono
4 — Ne, 

tai pekloja grajina ant fartafi-
I inn'n iv crinrlh *

..v#; .7

Masacziužesia yra daugybia 
x merginu,

Doru, miekszu, riebiu ir sau
su kaip giltinių, 

Visos konia dirba sžaposia, 
Guminiuosia ir misinginiuosia.

Tankiausia dvi insimyli in 
viena vaikinė, 

Tai ir ėdasi, ba nepasidalina, 
Viena antra vaczina, 
Pro pakampes selina. 
O Jankei kaip suejna, 

Tai be vaidu rieapsiejna, 
Apsidrasko, apsipaszo, 
Su liežuveiš apsitaszo.

Vyrai tikri hdg ju lenktis, 
Kaip pavietres sergėtis, 

Ant sarmatos nežiūri, 
Ba suvis jau josios neturi;
Jau turiu užsirąsžus pora 

tuzinu,
Tuju netikusiu mergužių:

intraukdami in juos 
^eikliausias šavo kolonijų pa- 
iegas, ypacz katalikiszku 
mnizačijn htštoVps, lai 
ie in gražu lenktyniavimą 

komitetais 
parūpina

or- 
stoja 

su
kitokiais lietuviu

\»r inštaigomis; lai
’ietuviams katalikams kreditą 
oriesz tauta; lai parodo vi- 
ueins, kad lietuviai katalikai 
Udžiausiai Lietuva myli ir del

Tokie
jos gyvybes ir laimes mokes pa 
•iiiukoti ir pasiszvesti.
Kataliku Komitetai lai nena- 
mirsztie nrisiusti žinių in Ka- 
ealiku Federacijos rasztine, 
kiek jie yra iszviso bonu savo 
kolionijoje pardavė, kad butu 
^alima sutraukti in krūva visa 
Kataliku visuoihenės pa si dar
bą virba.

Visi, kas
Vyrai, moterys ir vaikai — vi
si isz durno -— tėvynės gelbėtu: 
Am L. R. K. Federaciios

Valdyba.

rasztine

gyvas in darba;

naupa mokslą; nAuja laime

radimus ir t. t.

Dievas; Asz jusu Iszganytojas 
ir naujas jusu Vieszpats! Man 
garbe ir aukos priguli, nes nė
ra kitu dievu! Asz vienas Die
vas!.... * . ’

Kas jo paklarisys/fa peržeg
nos kaire ranka, 
iiwri, kad parodyti srivo teišy-

f. ' ' ‘ .. •’7 / .»<; '
No vanduo nenufilaus to juo

do ženklo, ne ugnis neiszdegins 
no sti peiliu negAlesi Užpjauti, 
prikibs amžinai prie Antikris
to tarno. Žmones ipjakė, pa
klydę, pristos prie savo naujo

juodu kry-

bė1.

Žmones ripjakė, pa-

mokytojo bei mėligirigb pra-

zapato pakalnėje, dar galės pa-1 jono ir gieda.,

vidaus pasigirsta baisiai krio- riaszo ir krys in pražūti, kaip J Laike (perstatymo vienas isz aktorių likos nudirtas per
kastis balsas: *' r plaksztakeies in liepsna. kita

* s# * . s #

."*''.***■<*»** f g " • , •

Sudia.
- Arbėatia tvirtais,

♦ 1 < 4» * 1
te

aktorių aog k# Ir Įuk#, -MCtaę taa*į tetorūt.
/. ' * * • * a 1 ' ' *..■ ’į. * ",p .

te • * » ■ . • (>' ■>* ’*».4 * ' ‘ . .JT' (4
* ■•v,

4 *r<
Ui-.

■•v**
(įz ‘Jt-h

Luzernesia yra merginos, 
Naktines valkatos, 

Suvis sarmatos ne turi,
Nesant grieko ng žiuri.

Tai ne mergeles,
Tiktai pasileidėles, 

Valkatos,
Niekam netikusios. ’

■■ - * 1    *  1 'f" ""   ......... . ■■ ■—- "

NAUJAS ISZBADIMAS PLAUKAMS.
Dekavojo % milijono žmonių u? 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo 
Įima plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpnoluslu, atauga tankus plau

Informacijas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms, Itaszy.

Rta. W. Brooklyn. N. T
U 'L. . A F i' ; L '•

kai: Gv&ranty.

kito pas: Drs. BrundzaN CosnetlcN,
.....________________ -■.. .. ....
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Ne straikuok! Bukta savo 
bosas. Nereik kitam dirbt.
lezmok balberaut. Geras j_ 
uždarbis, kad ir važuosl p 
Iii kraju. Aplo daugiaus « 
raszykltc ant adreso: x
Nossokoffs International

I Barber School#

; Amerikos Lietuviu visuome- • 
Ue yra dar karta raginama pil- 
niausei pasinaudoti sziaja vie
natinei užtikrinta proga suteik 
t j pinigine pagelba savierrt- 
šienis Lietuvoje ir atneszti nau 
da sau ir ;
Kitokis būdas siuntimo pinigu 
ih Lietuva iki ėziol, nėliurint 
rtnt inimiriu pagarsiniinu, 
ra užtikrintas ir 
spekulacija.

Pinigai surinkti pardavinė" 
jant markutes, kaip jau. buvo 
praneszta, bus siunežiami ih 
Lietuva per kurejus it* bus nau
dojami tiktai padengimui isz- 
mokėjimu užmarkutbe, kasztn 
keliones karjeram ir apmokė
jimui operėtyviu kasztn. 
kusieje pinigai buš sunaudoti 
iszimtinai valstijos reikalams, 
kaip tai 
Mil i taros 
niszkos Brigados ir kitu reika
lingu valsfijiniu instaigu Ame
rikoje, 
szimtis

Lietuvos Valstijai.

nb-
yra gryna

Li-

užlaikimui Lietuvos
Missijos, Amėrikrf-

Atsižvelgiant in

Tiktai deszimts. nuo- 
pasiliko padehglmui 

pardavinėjimo inzkaszeziu abie 
ju Fondu.
daugeriopa tikslą pardavinėji
mo szi u markucziu auksžtumas 
ju kurso yra laikomas' pilnai 
pateisinamu.

Markutes yra pardavineja- 
fnos po direktyva abieju Fon
du, per ju skyrius per laikrfesz- 
cziu redakcijas ir per specialei 
paskirtus agentus per Lietuvos 
Nepriklausomybes Fonda. Jos 
bus pardavinėjamos tiktai • iki 
Kovo 30 d., o bus iszmainomos 
ant pinigu iki Liepos 1 d., 1920.
LIETUVIU egzekutyvis 

KOMITETAS.
(Lietuvos Atstovybe Ameri

koje) ’
M. J. Vinikas

Pirmininkas.

koje)

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00
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SudžiA:
jog nebasžn^kos isz nenoro nūs 
kendo? Ba kiti Sako, kad ty- 
czia nusiskandino. .

Ludininkaš: — Szviesus sli
di a, juk žinhi dėl visu, jog,Mo
tiejus turojd buteli arielkos ki- 
szeniuje, tai jaigu butu tyczia 
pasiskandiniąsj tai butu pir^ 
miausia arielka ižgerias. ?

iiteni'iMiiteĮiiiyo1"1**..

Teisybia pasakė.
Ateivis alkanas in kelneri: 

— Ka turi valgyti ?
Kelneris: — Mes paprastai 

turime ta, kas nuo svecziu pa
silieka! '

GERIAUSIA

DOVANA

No. 1. “Padžiaus Nuskurells** ir “In- 
grabaiias” 324. puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo. ..—r----- --------------- Preke 60c.
No. 2. “Kuningo Paslaptis** “In Meti
ką” ir “Pakaruoklis* .._220 puslapiu.^ 
Szitos knygos preke yra 86c.

No. 8. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” Ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Sunn ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu »«»••••«•«*•••••*<» «4 •*••• VMM**** Preke 86c*

-No. 4. Septynios istorijos “Ponaa hr( 
Sziauczius” “įsitikimas Sunuž” “Ka
ralius Gentelmonas” “Karckeitta nuo- 
Bzalijc” “Vaidnlis” “Gailinga Šiokie” 
“Motina Sopulinga” ir “Meilę Sumuš” 
IŠl puslapiai. L.... ......Preke

Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 didėliu puslapiu puikiu įkai
timu. Prisiusklte $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Neištikite ties 
mažai Ju turime, ‘

Jagu isz. musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.56 
bet jeigu prisiusite $1 tat gausite visas 
vi
U_----------------------------- .
istorijos yra labai puikios ir uzlntan- ' 
ežios ir tikrai gvąrotitln&in kad,'jutais v 
patiks. Kas myli gražiu istorijų, pasi
skaityti tai dar turi stata proga pirkti 
už pigia p’rekia. Dar ilgi vakarai užei
ną tai ir laikas imtis prie skaitymo, 
prisiusklte popierini dojeri ir ėdresa-

irsz-mlnetas knygas per pa$ita,.jnies 
Įmokame nusiustlmo kaszttMK yraos

ežios ir tikrai gvąrantln&m kadetais < 
patiks. Kas riyli gražiu istorijų pasi- 
skaityti tai dar turi giata proga pirkti 
už pigia p'rekia. Dar ilgi vakarai -užei
ną tai ir laikas imtis prie skaltyjno. 
Prisiusklte popierini dojeri ir adresa- 
vokite szlteip: W. D. Boczkow<MaCc«

City#; P* t.' »
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Agentūra Patvirtinta per » 
Pennsylvanljos Valstija.

Mahanoy
......  į n ■ » ■ n f f

Parduoda Szlpkortes tn ViBaA dalis 
svieto. Taipgi tMntagus.
Apie prekes ir tt kreipkitės aut 
szito adreso: , v

JOHN GOYNT.,
2g7yt Ųyytre St MaUaoy City# Ita

bu kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lal- 
krasztls “Saule”. Skai; 
tys jaja ir džiaugsis mo

Priek tani

9

tyna, tėvas, scąuo, brolis ir prietolis. t

• gaus Pulku Kalendorl.

, I JUWJtam Avo. HtUbirgh. .tte *
T*, b."’ iA*lt ' .'14: v, k l~'. , I

XI

«• r« -■ < ■ -

Tiktai $3.oojant meto.

I>« BOCZKOWSKI—COMPANY 
Mahmr CMr#

j ■ *f »’ b* m teV r * *

JOHN GOYNT.,

t r 'V.
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— r’turninke Trijų Karalių
— Seredoj pripuola 

ku kalėdos.
— Antanas Vizgirdas 

50 metu senumo • jaunikis is; 
Vulkano peczes i 
ktftverga.

Rusna

apu

mirė praeitu
gyveno pa.*

P

Jisai gyveno pas 
savo sesere Petronėle Jeszkevi- 
cziene. Laidotuves atsibuvo 
subatoje.

— Ant pavietavu

Laidotuves t

urėdu Ii
kos paskirti Juozas Miliausku?

i

< 
ir Juozas K romas isz Mahano
jaus ileSimas Czernianskas isz

k y
P' "ft** 
KhK'

„.Jill

ŠhenRiįdbro.
— Tikras Sibiriszkas szaltis 

jau nuo keliu dienu apėmė visi 
musu aplinkinių.

— Neužmirszkito 
“Lithuanian’k c 
gyventoju kurie dabar lankos 
rvzv mirtai »> Q11 rn M7.i 11O<I Al 1H1 kfVVOB

pasiduot 
lel suraszytoji
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po miestą snraszinedami gy v 
tojus Dede Šamo. I 
suraszimui žinosime 
Lietuviu Suv. Valst.

— Nedėlios vaknra

Po szitan 
kiek yri

teat ra
liszka kuopa isz M t. (’arinei

atlosze 
Pu- 

1 sale ir 
visiems perstatimas labai pati
ko.

— Sziadicn (PanodeW-pra
siu! as

atlankė Mahanoju ir 
perstatima “ 
blikos prisirinko

Genovaite”.
pilna

kriminaliszka 
Pottsville. T 
vieto yra paduota 
Isz Pottsvilles < 
!3, 
isz Shenandoro 10 ir 1.1.

— Praeita Subata likos pa 
žeistas Sillmono ka 
nrfs Aneereviczius. 
vežtas in Ashando 
kur darys jam 
patrūkimo.

— Szi va k a ra 
užhna dinstus nauji 
miestiszki konselmonai. 
girdėt tai jie aprinks Visus na u 
jus uredninkus, kaipo tai sek-

sidejo
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XMERIKONISZKAS PIENAS BUNA IŽDALINIMAS DEL EUROPISZKU VAIKU.
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PRANESZIMAS.

(Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje.)

Sziomis 
kablegramuota
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Dr. KOLER
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fh balne sau pasirinkti isz
SS •• . • vi*fe (riju geriausiu iszdirbimu
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Columbrri

_____ ar Edison
Liętuviszku, Lcnkiszku ir 

fe Amerikoniszku rekordu. X n, 7
Daugybe, visokiu dainų, 

ir muzikaliszku.

K? Pathe z
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rfS t •43 szokiu
’v Ateikite ir paklausykite 

priesz pirkimą
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užainuodinim* kraujo , 

Milpnybes vyru, zpuogua, niež^U^na 
^j'iuns tinimo, In vairias ligas paėMaa-

M

t>8 Pen n Ave. Pittsburgh, Ps
/*

i O
i
I i'.'ž;
Ke'I '»&

• r

i

II
Dr. KOLER yr* vien* 
tink tarpe Lietuviu d* 
k taras Plttaburge. Mo
kinosi V&rBzavoje, ai v 
dljavo bcglje 21 m. !n- 
▼alriaa Ilgas vyru Ir

X

<rs
pf
•4t

A ' moterų, todėl jas.i)aoIW-r V jLf-~

lSk1S3^ dusnial pailnafaFaiyiU

$ I užlas nuo neezystumo kraujo.

M
g
E
’fe

Atsi- 
nzauklto ypatiazkal, per lalszkoa sas 
riegydau. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
ir RusIszkaL

itlsos valandos: nuo 9 ryte lig I 
.akaro Nodollomla iki 2-y. popiet

T
V • 1 1

W^nal]
’ BARK1;;ma«ahoyy

■j

i
y/j;
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N z IF

Cnpllul Stock $125,000.00 
Surplus X Profits $1C(M>OOX>0

7
v

^1

t^4-Si
p W»

Mokame antru procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
ded am prie jūsų piningu 1-roa 
diena Samdo Ir Liepos meno> 
puošė, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Subpto-

7,
• • n? '

***^*Mh

*hftls3#SA*

Mahanoy City Sįį
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irANT PARDAVIMO.

Didelis sztoras tinkamas del 
bile kokio biznio, su namais del 
gyveiumo, geriausia vieta Gi- 

Atsiszaukite 
(J. 9.)

naujienų
k lauš v-

1 Yra taiji- gi rengiama, su žihia.
i valstijos departmente, prozen- 

’’i LietuYbs’
praneszima į priesz Sųv.. Valst. sonata. Visi 

szi e.

džiuginaneziu
Lietuvos pripažinimo 
ma nuo Su v. Vaisi, valdžios.

dienomis t gavom itacija

Provu isz viso pa- nuo p Baluczio isz Pary-
tiktai 59 

daugiausia tik 
paskui isz Mahanojaus 11.

, kad “Frau 
i djos valdžia oficijalei pripaži

no 1 ' 1 T *’ 1 ‘ x:“

apie
V»W

M

reikalavimu

apsireiszkimai
! Žiaus kuriame Rako,

nurodo 
svarbu reikalingumą kad mu
su visos kolioni jos ir organiza-

Lietuviu Legacija Paryžių- |cijos ir vėl pasistengtu 
je su diplomatinėm ir konsulo-'spaudimo ant savųjų 
iniem teisėm.’’»• Visas delega-

sikloje Jo-įvijos darbas Paryžiuje yra ur.
Likos nu- baigtas, 
ligonbllti lokomotyv;

operacija nuok
I tas.

(Panedeli) 
iszrinkti 

Kaip

rotorių, kasijeriu, advokatu ir 
Lt.

— Del daugeliu Lietuviu pa | 
žinstainas Frank |
Larkin, krito negyvas praeita I 

Jisai visai ne

plumberis

Subatos vakaru, 
sirgo.

rardvillo, pa.
alų adreso:

R. C. Mat lack,
111 W. Main St. ’ 

Girardvillb, Ra.

dar(.(i ' MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

$

iFr?'

ji

MtCarmel įiį$
mis 9 ryte lis 12 vai.

L\ FI BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasicrlus.
R. T. EDWARDS, VkeJ<as.

1

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny* 
ga. Tcipgi praktiška C. C. St, Germain Dclnažinystė, su paveikslėliais, Surinko 
ir išguldė iš sveti rnų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir dclnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co“ 
liūs. 414 puslapių. Popicros viriais.....................................................
Gražiuose audimo apdaruose........... . ...................................................... cj«<>o

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nurainys Man Szirdele 
duetas ant piano.

•j.'l I Į lai su prisiuntimu

Senato-
Represenlalyvų iszne

organi
ni a ss -

riu ir
zant kur tik galima,

i jti^susiri likimuose, 
prakalbose 

tinkamas rezoliucijas reikalai!-

s
z a e.

, amuni-1 mil induose,
ija ir visais belaisvius iszsius

..sikrauste ' jaut nuo Suv.
isz Lietuvos palikdami karisz- mo Lietuvos

materijola ’ Dabar situaci ja yra 
bet padare didelius nuostolius privkinki mului 
gyventojam.
Pnnis ir elgiasi agresivoi. 
kas bus gerai jeigu lik 
šit pinigu.

Augszeziau
kad Lietuvos

Paskutinis laivas su 
lis. ginklais

Vokieeziai isz

ka ir geležinkeliu

Lenkai

* 1

Karisz-

užėmė 
Vis- 

prisin-

sužinoję .
Valsti ios atstovu '

O Will!

m.o
Vaisi, pripažint-įj 
v....:....i..... i.... oXeprigulmybes. i 

i • • I

I
y pa t ingai 

reikalams 
tokios r e žolini c i ios turės 
kei neabeioliuas pasekmes.

1 Lir-tuvin Kgznkulyvis
Konitol as.

M. J. Vinikas.

• Paryžiuje tapo paskirt is geri).:

ANT ATMINTIES ŽUVUSIO 
KARELE MANO BROLIO.

1 )er

Siuskite 
laiszko

Abu veika- 
už $1.00. 

doleriu registruotam 
orderi.arba money 

!Slampofnis nepriims.
J. A. Žemaitis

ir 
aisz-j

Iszleistojas.
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

' NESITIKE.IO JOG JAM RADARVS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szlrdlnga padokavone už 
teip puikia knyga kokiu yra “Tiikslan* 
ils ir Viena Nn!ftuM. Da tokiu istorijų

toki

Pilna Kaladč Kazyfių ir šešios štukos su PavckSUSliais ir instrukcijomis.

r

Visi žinote kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį su pagelba 
Kazynj (Kortų). Ar 

burtininkų
spėjimai 11 nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime* 
pasakysime, 
yra
žmonių, kurie pas 
tokius burtininkus

tik 
kad 

tūkstančiai

lankosi įspėjimui savo a te t it s ar laimėk ir moM jiems už tai po kelis ir po ke: 
lioliką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LKNORMAND
Faryįhiję, FranatizHoje, kuri su pagelbajtavo kazyrų viaieins įspėdavo ateitį. 
Pas ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžuinai, kunijįaikAciai ir karaliai ir

\ t 
5; 
Ji

fORTUNC
TELLING 
CARDS

Modami I dCORMAIW
< A*O C O

«.Mt HU

kiek vienam ji ateitį įspėdavo. Po myriui viršminėtos burtininkės, jos Kazyros 
pateko j svietą ir Aiądicn jomi naudojasi jĮarsiaur.i svieto burtininkai, ir kiekvie
nas, kas jas turi, gali su Jomis įspėti ateitį taip ^eraii kaip ir burtininkai. Šios 
Rapyros yra fni instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosamd laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susiriukimuase. Šita piira * 
kaladė Kazyrų ir SfŠIM 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.'

1 DAKTARAS W. BURKE
J LIETUVIS
>418 W. Market St. Potts vili J > »
> Su visoms Ilgoms priima, nuo 

vahttitloN iki 10 valanda Ina rjto, 
I iki 3 viii popiel. 6 iki S vakare.

>
> >

t

Lubicz Milosz.
| Pastaruoju 
klausymas tapo gyvu

lir Suvienyt 
semi-ofici’aliu 
pranesza buk 
tikintis

laiku Lietuvos 
reikalu 

ose Valstijose.
sz: J t in i n
neuži Igio4 i 

labai

Uz 
mum 

galim 
prielankiu i r ■

• Ine ounilu girdėjas Ir skaitos kokias 
! ANT P A PTI AVIMA TATAR I radaU toJo kny8°Jc5kuri mano palink-
mil J. AL.UA V. LAI U LjUlAb. 8llllna (|Iona h. naktL Kada pfteinu |az

darbo (ai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas violas.'No- 
likojau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 

--------. pnkni sau n o pars i gabenau isz redystos 
At- "Saules”.

ofisą.
(i. r.) I

Puikus lola
Pa. 150 per 30 pėdu 

nepernrangei.
‘ ‘ Saules

Persiduos 
siszaukite in

, radau toje knygoje, ui u ii mano palink- 
• j smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz

Telefonai, Bull - KenaingtOD 53UJ 
Keystone, - East 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKE!.E 1N NAUJA VILTA 

Priėmimo valandas:
J Ukl 10 vai. r? te. 6-8 vai. vakar* 

2538 Ę. Allegheny Aye. 
PHILADELPHIA,

» 
i 
i 
♦
» 
i 
i

I 
♦ 'A.

*

mieste Frackville, 
didumo.

1 ♦

Vėlinu kožnatn jin ja pirkti 
! ir .skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už Hzlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Polnl Md

9

Naujas Lietuviszkas Grabonut 
f * Kuzis Rėklaitis

516 V7. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

•į!

T»

2 
it

Sztai liūdna žinute 
Isz tėvynės aplaike, 
Jog tikras mano brolis, 
Žuvo kares laike.

Su prieszu kovoje 
Už tėvynė savo, 

s Už Lietuvos laisve
Gyvasti aukavo.

Jis stojo in kariumenia 
Isz savo liuoso noro, 
Kad apginti nog prieszu 
Tėvyne savo.

Kovodamas už Tėvynė 
Nelaime jin patiko,>(4JU 
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’uriįHamas nog prieszu
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Gyvaste savo paliko. 
Asz stoeziau kad galetau 
Vietoje savo brolio, 
Kuris už Tėvynė 
Gyvastį savo aukavo.

Asz neužmirsziu 
Prieszus Lietuvos, 
Už savo brolio 
Gyyasczio aukos,

Nėr jau mano brolelio 
Sziame pašvietė, 
Jis už Tėvynė 
^NmnįrLpasiszvente.

Lai būna jam lengva ' 
Prabocziu žemele,

i A—Vž ’ktiria padėjo 
i Havo galvele.

— B. Tamoszaitis,
♦ Manchester, Conn.
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UNION NATIONAL BANKO
1920 Kalėdinis Klubas

Jau Pradėtas
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Galite pristoti prie bile kokio sekanezio Klubo 
užmokant:
Mokant 5 centus ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate $2.50 ii' procentą. 
Mokant 10 centu ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate 5.00 ir procentą. 
Mokant 25 cęntus ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate 12.50 ir procentą. 
Mokant 50 centus ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate 25.00 ir.procenta, 
Mokant $1.00 ant nedėlios per'50 nedeliu, gaunate 50.00 ir procentą. 
Mokant $2.00 ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate 100.00 ir procentą. 
Mokant $5.00 ant nedėlios per 50 nedeliu, gaunate 250.00 ir procentą.

Aplankysite j asu piningus dvi sanvaites priesz 
Kalėdas. Galite pristot bile kada szi menesi. 
Visi yra užpraszomi pristoti. Lengvas būdas 
czedinimo piningu.
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Union National Bank
Mahanoy City, Pa. v ■
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Sztai Koki Pricteli Turite - . , 
Merchants Banking Trust Co. Banke į 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. , J

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite gavo draugams iv 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, V ice-1'res.
W.F. Rynkevdci!

T. G. lloimbv

D M. Grabam, Pw. 
J. II, Garrahuu, Attorney 

p. O. Fwnum

1). F. Guinąti, Trea«.
A. Dauisewlct M. Oavula
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‘Slaptybe AntgrabioH Apysaka isz gyvenimo Prancūzu
287 puslapiu. Preke 33e. W. I>» Bocxowukl ( o
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istonje apie “Jonasza Kdrczaku”
aviu- l’roko 35c. IT. l>. Uocakowakl'-C'o. SabunOl Ilty* Pa. "^4*

AR SERGATE RHEUMATIZMUP
Jeigu sergate Rbcumatizmu o Jums jokios gyduolė* ne gelbėjo pas šit rauk it URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO, (gerti). PrėKČ už bonką ------ ---------- $1 60
URSUS LlNlbįENTAS NUO RIIEUMATIZMO,(tepti)Prčkė................. ..
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė,. 
URSUS PLAUKŲ A PSAUGO.TOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prfckė 
URSUS SKILVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prfckė ..,

i ._------------ --------- c------------- . . T ---- , ,
kuriamo rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas i r pagelbą.

Prėkė

....$1.00 

.. $1 50 

.. ,$t.5O 
$1.00 
$i.eo

Męs siuučiaine kožnntn ant p?<reikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

160 1<1. WELL.S ST., *
URSUS REMEDY

DEP. B • CHICAGO, ILL,
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Suniežiu piningus in visas dalis 
svieto, parduodu szipkortes ant 
geriausiu linijų, padirbu ir Notari- 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku- | 

Esmių užtvirtintas per ♦Į mentus.
I Peunsylvanijos Valstija ir po atsa- |

kanezia kaucija ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykitc ant šilo 
adreso:

J. G. BOGDF.y, Banker & Agent 
Colį W. Long X Mnln Sts.

DuBOlS, Fa.

!? Daktaras Juozas J. Austrą 5;
LIETUVIS

ButusIs Daktaras Karintncnoje.
į> GIDO VISOKIAS LIGAS g 

• -----------
It Priima ligonius lig 10 valanda ryte•£ 

12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare Įg 
Telefonas—Bell 359 R. P

5113 E. Coal St. Shenandoah į

GIDO VISOKIAS LIGAS
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h. O. NOVAKAŪSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main ir Centre St. 
SUENANDOAII, PA.

iw
Lietuviszkas Graborius

A. <J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY,^.

W. TRASKAUSKAS
LIKTI'VISZKAS GltABOIUUS.

prĄWiF •
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Ixildoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus dc! 
laidotuvių, kriksztiniu, veseillJu, pasi
važinėjimo ir U. Krausto dalgtus ir tf. 
f»2Q W. Centre St. Mnlmney City, l*m
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