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Isz Amerikos Krata “Laisvos 
Spaustuvėje$5,090,645 padotku nog 

automobiliu.
Harrisburg, Pa.- 

Pennsylvania praejta meta ap
laike 5,090,645 doleriu padot-l

Tame mo( 
520 tukstaneziu

Va 1st is i

ku nog automobiliu, 
te ižduota net 
laisnu del visokiu automobiliu.) 
Badai szimet surinks už lais- 
nus (>,500,000 doleriu.

86 nektaizinei piknikai praejta 
z meta.

W ashington, D. C.— t 
meta po visas dalis Suv. Vals
tijų atsibuvo 86 nektaizinei pik 
nikai arba lineziavimai 
daugiau kaip 1918 mete, 
pakartųjų buvo 78 nigerei, 
balti, viena motere, 7 buvo su
deginti o 9 užmuszti ir paskui 
sudeginti ant laužu.

I
I
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1V alatka ir Pauksztis 
,Aresztavoti per 

Valdžia.

Brooklyn, N. Y.- Valdžios
Laisves

Į

I agentai užklupo ant “ 
spaustuves, kaipo nužiūrėta už 
platinima bolszevikizmo ir bu-

1 I

Braejta nanti prieszinga Suv. Valstijų

18
Terp

8
m

Atvež 20,000 amerikoniszku 
lavonu isz Francijos.

Washington, D. C.— Valdžc 
aplaike žino, buk Erancije pa
vėlino ant atvežimo 20 tuks- 
taneziu lavonu amerikoniszku 
kareiviu, kurio sziandien silsy- 
si ant 600 kapiniu.
Breste randasi 5500 mirusiu ka 
reiviu nog

ARESZTAVO.IIMAS BOLSZEVIKU NEW YORKE
f
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ISZ VISU SZAL1U “S apraudojo savoR 8, 
mylema, bet po kokiam tai lai
kui susipažino su kitu jaunu
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pribuvo. x
randasi daug
Lenku, Slavoku .ir kitu tautu
prieszininku.
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Latvijoj vokiocziai-koleza- 
khnknT A’iiI Smarkiai puok* By- 
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Drebėjimas žemes Meksike, Svesdykieriu, kuriam prižade-
daug užmuszta.

Meksiko City, Meksikas. — ,i •/ 7 _

Daugelis žmonių žuvo ir sužeis )menesiu, veseile buvo triuksz- 
ta drebejime žemes kokis atsi- Sninga ir visi linksminosi 
buvo visosia dalysią Meksiko.:ežiai.

jo savo szirdelia.
Vinczevone atsibuo po keliu

80-
Sztai pusiaunaktije, ka- 

| Daugiause drebėjimas žemes )da sveczei ir jaunavedžiai buvo 
i szviesa 

jkinoje. Jalape žuvo suvirszum ant sienos kambario, o grabi
nis balsas davėsi girdėt rodos 

Blcdes milžiniszkos. Tolimos isz po žemos:
< 4

I CA 14OV UiVUVJIHUlD /A 111V H ( vl<l nVCt/Al 11 JclUIlclVVU 

padare bledos Arizaboje apliu-[linksmiausi, pasirodė 
I 

į55 ypatos.

aplaikyti,
su-

I

11 w 

w

M
1I I

niu žinių negalima
nes telegrafai ir telefonai 
trukdyti, •r

Vokiecziai turi milijonine 
armije.

Asz es-Mariuk, Mariuk!
min dvaso tavo mylemo Pietro, 

i iszmetinct tavą su-
i w . • » • • lnė

į

latejau tau
laužta prisiega priesz iszojima 
ant kares ir persekiosiu tave 

_ Angli je tvirtina, !b’£ smert už tavo neisztikimys- 
sziandien turi

milijonine armije noriais jiems I

4

London, 
buk vokiecziai

Ir I

valdžei.
Apie tai raszo pati “Laisve” 

sekaneziai:
Beruosziant szita 

spaudai, pas mus 
“svecziai” ir padare abląva. 
Viską apverto virszun kojomis 
viską sumaisze, visus rankrasz- 
czius, archyvą, knygas,, biznio 
knygas iszsiveže. Redakcijoj 
net gurbą insidejo ir nusivožė. 
Dabar didžiausia betvarke re
dakcijoje* ir administracijoje, 
nes nežinome nuo 
pradėti.

Negana to. 
drg. J. Valatka,

g. V. Pauksztys

4 b

ir

numeri 
atsilankė

kurio galo

Gaspadorius, 
suareszt uotas, 

tuo tarpu 
transportu. Tuosius ka atga-|l>nvo iszejes pietauti ir kur jis 
’/vn.’s in 4imviin<i Mm, puKunuji* i nežinome, vol-
mo mirė ne ant kariszku lauku kiaušiai gryždamas redakeijon 

pakliuvo iii detektyvu rankas, 
nes vieni darbavosi viduryje, o 
kiti buvo epatoje visli narna. 
Jeigu jis suarosztuotas, tai, be 
abejones, ji deportuos. Vėliaus 

[veikiausia pavyks sužinoti ir 
į jo likimą.
dakcijos darbininkai pakrik-

Paežiam

Czion laike ablavo aresztavo- 
ta daug bolszeviku kuriuos nu
varo tiesiog in kastelgardo 
isz tonais iszvož adgal isz kur 

rfvrp aresztavotu
Rusu, Lietuviu,

H
i

O

influenzos ir ant Dr.
• 1 J | 1 . a . ,

bens in Amerika ant palaidoji-1 dabar randasi

nes tiejei pasiliks silsėtis sve
timam sklypia. t ,

Praszalina nog darbo visus 
svetimtauezius.

Syracuse, N. Y.— Visi tiejei į j 
darbininkai, kurie ne yra uke- 
sais s/Jo sklypo ir ne turi 
pieru. likos praszalinti 
darbu fabrike Globe Malleable 
Iron Works.
riko Elmer, pasakė:

nežinome,
r

0

Tokiu budu ir re-

p0: dyti.
Atsidūrė tokiose aplinkybe- 
, nežinome kaip greitai susi- 

Nežiuri- i tvarkysime,ir gal prisieis vie- 
. “Laisve” neisz-

uo<rr>

Perdetinis fab-|8c
U T

inc kokios tautos darbininkas llll> kita jlTcna 
vra, bet jeigu nemoka pagilo- leisti- KaiP greitai susitvarky- 
dot mnerikoniszkos vėliavos, s“»e> taiP greitai vėl “Laisve” 
tiesas ir ninsu laisves, tai ežio- pradėsime leisti.
nais ne turi vietos.”

I’aaaszei praliejo daryti i r Į Anglekasiu straikas užbaigtas, 
kitos milžiniszkos dirbtuves.

ga ir Liepoja.
lios kovos tonais tebesitesia.

Lenkai smagiu smūgiu 
ties Minsku daug 
menes nuo Szirviutu, 
ges atome ir iszsiunte in Rusi 
jos frontą. <

gavo 
savo kariu- 

Ukmer-

Kolezaki ninka i iszleido
pinigus, kurio žinoma, 

•y | vertes neturi dėlto žmones juos
■iatsisako imti.

Spėjama, kad nnoivaru juos bruk

taip greitai vėl 4 C Laisve y y

ĮAnglekasiu straikas užbaigtas.
Columbus, ()hio.

anglekasiu delegatu 
Stebėtina motere, laiko ranko- Įczionais, likos nutarti priymti 

j e deganezius pagalius ir
neapsidegina.

()liver,
Hunter isz
miestelio Barncmuth, turi tajai

Ant šuva-
i žiavimo

ta man!”
Perimti didelia baime svod-

buvo paliepta per allijentus tu jbminkai, pradėjo musztis yie-
reti ne daugiau kaip 400 tides- 11j su ki|ai» k^cĮcziau- 

Toji vok isz k a armije šia gautis lauk ir nesusitikt su
400 tukstaneziu <lvasia užpykusio jaunikio. Ka

upsi m a Iszi no,

Mi
M

1 Lenkai ir Latvei

> teteki,, te a 11 lt V/

Szirviutu Ukmergės atitraukta 
arti 10 tukstaneziu kariumenes 
kuri ežia seniau stovėjo.

Vilkaviszkio apskrities 
mes ūkio darbininku 
ga buvo

ze-
pr. sajau

stre i ka. 
darbininku.

Eina

paskebusi
Streikavo 4000
Streikas jau baigtas, 
derybos tarp darbininku ir d va 
ri ninku.
pininkauja valdžios 
Daliniai

tar-

K loezaki niukai 
<a.

Tie žmones kurie gyveno ties 
didesniais kelias apleidi savus 
"i:gyvenimas liko ne- 

Tose

Paėmė Dvinska

taneziu. 
susideda isz 

; regulariszko vaisko 12,000 
riniu kareiviu ant žemes, 
000 kariszkos palicijos, I 
liuosnoriu ir apie 400,000 tau- 
tiszkos gvardijos.
Austrlje turi maisto tiktai ant 

trijų dienu.
Vi etinius. — 7

yra iždalinama tiktai po ketu- 
res uncijos ant 
kežuos ypatos.

da sumiszimas 
jaunikis su kitais insidrasines, 

200,000 uuejo in vidų grinezios pažiu-

Krtda ine.io in vidų, nemažai 
nusistebėjo paregeja koki tai 
įnepažiustama vyra pasilenkusi 
|ant gulinezios apalpusios nuo-

ma- 
50,- i

reti kas ton atsitiko.

1
P.Y01Vl czl2nals takos, stengdamasis jiaja atgai 

vyt.
sammites del , Staigai

1 r * 11 (( rn - - ‘

randasi tiktai maisto ant trijų ]ei)las nuota1 
dienu. Laivai atplaukenti su 
gardais isz Argentinos susivė
lino, todėl atgabenimas maisto

Visam sklype
jaunavedis suszuko:

Tai Piotras, senoviszkas my- 
________ ’ v!” .
Piotras likos aresztavotas 

per žandarus, kuriems prisipa
žino, buk likos paleistas isz na

A'*

susivėlino. Vaikai kaišei prr.- lnisves Austrijoj, kur buvo lai-

Žodžiu ]>adejihius 
via baisus.
“D vase”

dėjo mirti ir lįgo? platinasi.. kvU
-'C. te. 4 A A A A Ha, par helis Kfrfufr, o dagi r-

Aust rijos fįe8 buk jojo mylema isztekejo

kareivio 
idant iszmetinet neisztiki- 

mysta savo mylemos.
Rottemam. — Kada vokie

cziai užėjo ant Belgijos, Pieter 
Zwanenkamp, jaunas olanderis 

a A .A A .

1

Iuž kito, nutarė jiai 'Stkerszyt 
sugryžo už josios neisztikųnysle, per 

nudavima dvasios. SzViesa pa 
leido isz elektrikinos lampukes 
ant sienos ir naudojo pilviniu 
kalba kuria iszmoko nelaisvojo. 

Pasekmia tojo szposo yra ta, 
jog nuotaka apalpdama patai
kė in kampa stalo su galva ir 
neteko iszminties ir vargoi at
gaus savo minti, nes likos nu
vežta in pavietava priglauda 
del paikszu, o Piąforis mansto 
apie savo kvailumą kalėjimo’ 
kur persėdės du metus.

IMI

isz Svesdyko, instojo in glitas 
belgiszkos kariumenes ir 
riavo naršei už 
pakol nedaejo in 
buk likos užmusztas ant ka- 

pradžioje kares

ka- 
tevvne,

Bolszevikai priėjo prie Azovo 
mariu. — Didele baime Ode

soje. — Lenkai ir Latvei 
paėmė Dvinska.

savo
kaimeli žinonamus, nes 

begalimas, 
žmonių kolezakiįlinkai 
paskutini duonos kąsni.

Vokiecziai nerangiai kraus
tosi isz Lietuvos ir vis dar dau
giau ateina kariomenes. Ji daž
niausia traukia Liepojos, Ry
gos linkui.

Kaimas — Apiples*ze 
Al. Dambrauska 30 lap. 6 
ryta ineje per virtuve 4 gink
luoti vyrai ir atradę lovoje be
gulinti J. Al. prelatu atstatė 
vol veri ir lempute suszuko 

“rankas auksztvn”. 
Kiti tuotnrp cine krėsti stalus 
ir komoda.

vietose isz 
atėmė riszko lauko 

.1915 mete. .
Jojo mylemaEkaterinoslavas. — Bolsze

vikai paėmė pristovini miestą 
Marimpoli prie mariu Azovo. 
Terp turtingesnes klasos gy
ventoju kylo didele baime Ode
soje isz priežasties prisiartini
mo bolszeviku,
jeis atsitiks kada 
užvms miestą.
ventoju jau pradėjo apleidinet 
miestą ir trauke in Konstanti
nopoliu.

Bolszevikai buvo priverstais 
apleisti Dvinska, nes jiems te-

su kuria buvo

Raudonieji ketino subankrutint visa svietą.
r

¥jiszlygas ir užtvirtino užbaigi- 
Balsa- 

o prie- 
Posedis tojo susi

ima minksztojo straiko. 
vo už pabaigima 1634

Mis. OnaĮszais22i. ......
miestelio j j)UV0 lapni triukszmin

gas. Visi sutiko ant paduoto 
galybių, jog gali vartoti degan- užmanvmo per prezidentą Wil- 
czius pagalius be jokio upside- sona, idant paskirta kamisije

Car. — 
artimo

• I 
Ona

o Visi sutiko ant paduoto

ežius pagalius be jokio upside- SOna, idant paskirta 
r>ginimo, kada inpuola in miega sutaikintu visus nesupratimus
be jokio upsideginiino, kada in- anglckasu koki pakils atejteje.
puola in miega kuriuom vadi-i 

dvasiszku miegu'’.
Idant isztirineti teisingumą t 

jiosios jierstntimo pribuvo keli 
spiritualistai ir laikraszcziu j 
korespondentai persitikrini sa
vo akimi taji perstatymą.

Kada pribuvo in Bornen/u- 
tha, rado jau senyva motere se- 
dinezia prie pecziaus, kurihme

K

na 4 .

doge malkine Ugne.

streikas
dar

Vietos val-

pre I. 
vai.

Vela meksikonai nužudė 
Amerikoną. ’

Washington, D. C.— Gabrie
lius Porter, amcrikoniszkas pa 
donas, likos nužudytas pgr mok
Įsikonus Tuxpame 21 Gruodžio 
1919 mete. Valdžc pradėjo ti- 
rvnet visa priežaste tosios žu- 
(linstos ir vela nusiuntė Mekai-

Ant j)ta-h.aį pVotesįa prieszais toki ne-
szimo svecziu, inpuole 
dvasiszku miega, paėmė degan
ti pagali ir pradėjo vartoti ran- 
kosia be jokio apsideginimo, 
uždedama deganti pagali ant 
vieno isz korespondento galvos 
bet tasai visai nejuto karszczio 
ir neapsidegino.

Motere tvirtina, jog kada in- 
puola in taji miega tai in jo
sios kuna inženge dvasė egipci- 
joniszko karaliaus kuris- mirė 
tūkstanti metu adgal ir valdo

Būdama 
tam miege užmirszta angliszka 
kalba ir tik supranta egipcijo- 
niszka.

Nusistebėja mokyti is/kelia- Europos.
vo namon, negalėdami suprasti/ buvo arti 50 tukstaneziu atej-

.^i,
Ftet.' f -i '

jiosios visu kunti.

m tąjį

doetibes iudaa muteres, .J-artu
. * ** '''

dora pasielgimą. Kaip tolinus 
bus, tai nežino, nes Suv. Valst. 
nubodo siuntinėt protestus ir 
ymsis rusęzįau prie Meksiko." 
rOMt WDu zc nuilodarahr th||

Tikysi 160,QQ0 atejviu szi 
menesi.

New York.— Norints Ame- 
rikas siunezia adgąl tukstan- 
czius raudonųjų adgal in Euro
pa, bet isz Europos ir nemažai

• « "te X/pribuna.
aplaiko žino isz užmario, jog 
szi menesi pribus in Amerika 
suvirszum szimta tukstaneziu 
nauju atejviu isz visu daliu 

Praejta menesi pri-

Imigracijos valdžc 
užmario,

X!U)i

Tose derybose 
atstovai, 
laimėtas, 

AresztUotieji darbininkai 
ne vsii palesiti.
džia Streiko metu darbininkus 
labai persekiojo.

Kybartai. ..Miesto darbinin
ku padėtis sunki. Dienos uždar 
bis invąiruoja nuo 8 iki 14 mar
kiu. 8 valandų darbo diena 
nevjsur investa, kai kur dirba
ma ir 10 valandų. Juodos 
duonos svaras —- 60 skatiku, o 
kartais paszoka ir iki 1 mar- 

Baltos duonos svaras — 
Mėsos

valandų.

siszkai

re
ni-

? y

Paėmė 1000 rub.

nes žino kas su 
bolszevikai 

Daugybe gy-

risiszkais pinigais, apie pusan- „ni8 ])uvo ,)er karszln, nes Len- 
Latveis nedavinėjo

« te • !

auksi-

kės.
markes, 

svaras— 4 markes, 
uos svaras— 5-6 markes. Laszi- 
niu svaras 10-12 markiu visai 
geru lasziniu svaras — 14 mar- 

Vicnam darbininkui in 
atsieina arti 8 

ts?
O jei darbininkas turi szeimy- 
ua, tai tais uždarbiais sunku 
išzmisti.

Vilniuje dabar esma labai 
daug lenku kariuomenes. Apie 

Vilnių daromi apkasai.

S., žahdarai Vilniuj 
udo vyrus 

apkasu daryti. Eina 
buk Minską jau užrėmė raudo
noji armijftf' Tos žinios dar ne
patikrintos, bet tiesa, kad len
ku kariuomene Minsko fronte 
gavo geru smūgiu.

Lietuvos užimtose 
kolezakininkai elgiasi su žmo
nėmis kūonobiauripusia. Atimi 
ne ja isz žtnonhi turtą, vagia 

gyyĮeiUojua*

9 ga Iv ienos
Kiaulie-

kiu.
diena niasitps 
markiu, o kpi; dar kuras butą

uždarbiais

esma

visu
Tuo tiksli 
gatvėse $ ir varo 

gandas

vietose

Iples^in
’ "'f i 111' 1 .ii' Jr ' . <•

tro tuksi, auksiniu, du 
niu žiedu ir du prelatiszku kry
žių ir laikrodėli. Paklausė dar 
del ko mažai 
per virtuve,
spinta ir paėmė laikrodėli Tar
naite buvo iszejus bažnyczion 
Virtuves duris atsirakino pa- 
lys. Jie persibalde pas prei. 
1). apie pusvalandi, 
mat vėl prasideda.
C* 
r>

išėjo vėl
iszkarte tarnaites
pinigu y

Pleszi- 
Kagi pa

galinus veikia musu milicija?.. 
Ka veike lietuviszka kariumne 

Kaunas. — Prieszo grandine 
skaiezius apie 1.00 žmonių, pa
laikoma savo artilerijos ir kul
kosvydžiu ugnimi, mėgino pri
siartint prie Bombaniszkivi kai 
mo, bet musu artilerijos, kul
kosvydžiu ugnimi, mėgino pri
siartint prie Bombaniszkiu kai 
m o, bet musu artilerijos* 
kosvydžiu ir szautuvu 
privertė priesza nuostoliais at
sitraukt. - ' *

Alusu į 
Kelme, Telszius ir sėda.

Vok ie ežiu 
gaujos traukėsi vokiecziu link

kul- 
ugnis

kariuomene paėmė

ir rusu plesziku

palikdami, nemaža karo me- 
S

■ 1i.i|inhwn -¥'•

. • i
* l

.tlžįtigosj
4

(4». IltetetetetettM

kai su Latveis nedavinėjo: 
jiems ramumo ir užėmė ta ja 
vieta |)o prasitraukimui, per ka 
kėlės in Warszava likos atida-

Pirmas trūkis isz Ry- 
Dvinska jau perėjo.

priėmė 
su didelia

rytas.’ 
gos in 
Dvinsko gyventojai
Lenkus ir Latveis 
iszkilmia.

Per paėmimu Dvinsko, Len
kai dabar valdys1, gelbžinkoli 
nog Rygos, Petrogrado, War-
szava ir Libava.

Badai Irkuskc kylo revoliu- 
cijo.

DIDELIS PARAPIJOS 
BALIUS.

Szv. Petro ir Povilo parapija 
isz Tainaqua* Pa. parengė di-
deli balių kuris atsibus Utar- 
ninko vakara,
ant Liberty sales. Bus tii vie
nas isz didžiausiu balių ka pa
rapija buvo parengus. Iii- 
žianga bus 50c. ' 
moterims ir merginoms 
kite vist

13 January

parengus.
vyrams o 25c.• ' te
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ss Willikm J.Flynn
ATTORNEY GENERAL PALMER. feu . _/ . < Ž.. ..

Soviatas Rusijoj, iszspaude daug neteisingu
Anglijos, Francijos Italijos, Japonijos piningu kuriuos ke-

Amerikos,

tino praplatyt po visa svietą ir tokiu budu subankrutyt tuos 
sklypus. Drukoriai tuju piningu buvo sergėti diena ir nakti 
ir priverstinai turėjo juosius dirbti o katras pasipricszinp bu-

- vo suszaudytas.
Paveikslas parodo bolszeviku pininga, kuri ketino pra

platyt czion Amerike ant uždėjimo savo laikraszcziot bet,vi- 
sa juju playa syfseke valdžios .detektyvai Flynn ir prokprato* 
1.1Š' iLstllUOL-----___________ _£ig galinei:*

kn: H
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Fordas, < 
tomobiliu to paties vardo 

savo

F" ii'

■

lirbejas žinomu au- 
, iž- 

dalino terp savo darbininku 
apie deszimts milijonu doleriu 
kaipo “bonus.”
t is, jeigu kas turi czisto uždar
bio kas metas 20 milijonu ir 
daugiau doleriu, tai gali pasi
dalint su tais, kurie pagialbejo 
sukraut tuosius milijonus, o 
skyles kiszeniuje per tai neap- 
tures.
b

Ner ko stebe-

metas 20 milijoną ir

voliucijo, nes bolszovikai ran- rinkos viso moto, tas igzmintin 
dasi tiktai apie szimta myliu gai yra padaręs, o Bendroves 
nog Irkucho. 
turi szimta tukstaneziu karei
viu Sibire. Angliję ir Ameri- 
kas isztrauke konia visus savo 
kareivius isz Siberijos, o Ame- 
rikas turi tiktai apie devynis 
tukstanezius vyru tonais del ap 
saugojimo savo turtu.

. SAULE
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Vieni sako. kad „jau mate,

I

Japonai dabar I organas galima lengvai surinkt 
ir padaryt knyga.
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Pirmutinis žydiszkas laivas 
likos nuleistas ant vandens Pa
lestinoje po vardu

M
po vardu ‘1 Hasha- 

luz.” Zidelems reikėjo ta j i 
laiva užvardyt “Arka” pagal 
senoviszka arka.

Į
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į I

M
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Kokie tie \ žmonis kvaili......
gere ir toliauKmedini alkoho
liu priverstinai neszdamiesi 
ant kapiniu. Jeigu kas yra to 
kįu kvailiu, jog patys save tru- 
cina, tai ue yra vertas idant 
gyventu ant szio svieto.

M . .
Badai Kinai turi po ginklu 

apie milijoną gerai iszlavintu 
kareiviu.
vikams tiejoi kareiviai, bet ne 
del szuns deszra.

Prisiduotu bolsze-

. — ——4

telegramas isz

%

Paskutinis
Europos pranesza, buk Trockis 
likos pakartas per prieszinin- 
kus bolszeviku.
but per smagi, jeigu butu tei
singa.

Jau toji žine

h.
I

1.
k

r

i

I

Žinunai tvirtina, I 
svietas ir senoviszki 
nyksta ir mažinusi, bet nesirū
pinkime, juk daugeliuosia vie
tosią da galima užtikti seiio- 
viszkas užliekas ir atminimus 
del atejnanczios gentkartes.

Kalifornijoj, aplinkinėje Chi 
co, parke Bidwell, randasi 
ąžuolas (Hooker,) kuris pagal 
natūralistus stovi jau tūkstan
tis metu. Turi jisai 102 pėdu 
augszczio, jojo szakog iszsiple- 
toja ant 148 pėdu, o storumas 
tojo medžio turi suvirszum de- 
vynes pėdas.

AmeriW randasi da senesni 
medžiai, kurie padai stovi nog 

Jeigu tiejei me-

buk musu 
i užliekni
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1800 metu, 
džiai galėtu apsakyti viską ka 
mate, kiek tai reikėtų pataisyt 
musu praėjusia svietiszka isto- 
rije, kuria rasze musu 
kai.
dalyku, apie 
da ne yra girdėjas.

>■■ ■ ..... ■<
Nesenei sugryžias isz Rusi

jos kapitonas Van Lennap, ku
ris laike kares tarnavo su ame- 
rikoniszkais inžinieriais prana 
szauje buk szia vasara bolsze- 
vizmas dings Rosijoj, po tam 
užstos nauja republika kuri 
bus nuversta o paskui užstos 
ciesorysta kuria valdys dydy- 
sis kuningaiksztis Nikalojus 
kaipo caras.

Toliaus kapitonas Lennap 
kalba: . ?

Jeigu žmonis isz Amęriko 
pribūtu in Rosije ir patys per
sitikrintu savo akimis 
yra bolszevizmas Rosijoj, , tai 
jojo daugiau ne butu ir netikė
tu in juju mokslus. Bolszevi- 
kai po pirmutiniam karszcziui 
žudinimo ir godumo žmogiszko 
kraujo, ženklyvai atšzalo ir nu 
bodo jiems toji valdže ir dabar 
jieszko kelio, kuriuom galętu 
atsikratyt nog tojo žalc^io. 
Kada Trockis dagirdo, buk ai- 
lijentai ketina pagialbet iszti-

istori-
Žinotumem daug akyvu 

kuriuos svietas

ii

kuom

r

iif«;■w *
M

kimiems .Husams su amunicije 
__ 1, Trockis paszauko 

Viskas dingo, neužilgio ir asz
ir maistu
ii-----

turėsiu jieszkoti saugesnes vie-

Badai 
Japonai patys apsiyma ginti 
Sibirije nuo bolszevikiszku už
puolimu.

Boston ieęziai užprotestavo 
priesz Lietuvos Bohdsu kasie- 

! riu, buk tas esans nęisztikimas 
žmogus. Jįj j 

. y.
Garsus^Varpai

Su musztukaįs velnią pati: 
Kaip vokietys apsirėdęs 
Jodo stonioj užsisėdės. 
Nuo tu monu zababonu 
Einu karta paę klebonu — 
Ir atradau, knygas skaitę,

Kup jus jieszkot g6ri. žmonos

J Wmm

važiuodami isz
Filadelfije su-

Ejdami pasi-

Du Lietuvei 
Szenadorio in 
stojo Readingo mieste ant ke
liu valandų.
vaikszezioti per miestą, pare
gėjo aptiek os lange parasza: 

Vanduo kuris atnaujina žmo- 
Manydami, 

jog tai gal būti geras sztopas 
panaszus in arielka, inejo in 
vidų ir nusipirko po bonkute, 
bot aptiekorius supratęs, jog 
tai atejviai permainė greitai 
bonkas, norėdamas jiems pada
ryti szposa ir suvyniojo dvi 
bonkas vandenio “Pluto” (ku
ris perezystina vidurius.).

Nueja ant stoties, sėdo in 
truki ir pradėjo gerti sztofa ku 
ris “atgaivina žmogaus gyvas
tį.”

Po iszgerimui sėdėjo teip va 
landelia malszei, jausdami vi
duriuosią kaip vanduo pradėjo 
juosius adgaiyyt.

Sztai vienas atsiliepe:
nai jau asz jaueziu kad atgijau 
O tu ar jauti ka?”

“Andriau,
kaip kudykis palūkėsią ir la
bai man karszta po sedynia.”

Kas tolinus buvo, galite pa
tys dasiprast.

< < 
gaus gyva st i. > y

t c Jo-

asz jaucziuosiu

Tuom laik valdžia per New 
Yorka, iszsiunte isz czion lauk 
neisztikimu žmonių apie 140 ar 
120, tarpe kuriu buvo vienas 
insimaiszes lietuvis koks Mas
keliūnas isz Scotle, kiti visi bu 
vo mask ulei. .Juos iszsiunte 
kaipo negeistino bolszevikizmo 
platintojus.

Dabar valdžios detektyvai
pradėjo toli striopiau veikti, 
kad suradus sėjikus bolszevi- 
kizmo, ir pasiseka 
net szinitais.
bolszevikizmo pasekėju sunku 
tikėt, bet gal kur pajutę detek- 

socialistu prakalbas, 
aresztuoja visus, susirinkusius. 
Sžiame tarpe pamatysime kad 
tarpe aresztuotu bu$ ir lietuviu 
dauginus.

Lietuviai tur gerai numanyt 
kas prakalbas rengia, jeigu so
cialistai ar komunistai, gerinus 
in tokias prakalbas nesilankyt 
nes kartais galima nekaltai 
gaut aresztuot; žmogus nuejas 
in tokias vietas tik prakalbu 
del akyvumo pasiklausyt, pasi 
junta kad jau aresztuojams.

aresztuoti
Kad butu tiek

tyyai

Socialistai czion gimė atsta- 
tydami visus socialistus atej- 
vius isz tarpo saves, nusimaz
gojo rankas, nes jie neprielan
kius sziai szajei gaivalus atėju
sius isz svietiir, visus praszali- 
nb. ;

kius sziai szajei gaivalus ate j u-

Ir valdžia ju susirin 
mus persekioja, tai klau^ym 
Regis kad visom pajiegom dar 
užgulta ant atejviu, nes tie 
ypacz socialist^ per garsei iki 
sziol rėkaudavo.

i-
8.

užgulta ant atejviu, nes tie

Ill

Ajriai vyskupai, jau keliose 
vietose lenkams t. y. parapijų ftftft . ’ • ft*’ftklebonams insake kad isz para
pijiniu mokslainiu teviniszka 
kalba iszimtu szalyn invedant 
vien tik angliszka.

Priesz toki netikusi vysku
pu padavadyjima, lenkai strio- 
kus veikia, ir, muset klebonai 
tokiu padavadyjimu neklausys

Nežino, ar lietuviai klebonai

pijiniu mokslainiu teviniszka

skambino, 
skambino santaika, bekovojau 
ežiu szaliu, o toji pasirodo net 
ir dabar neužbaigta, nes vokie 
ežiai galutinas trūksta para-
szus nedavė yra iki dabar. Su
vienytos Valstijos nepąsiraszo 
reikalauja kad Vokietija dary
tu galutina pata^ža ramybes, o 
pat S. V. A. nepasiraszant, duo 
d a proga Vokie ti jai,
augsztyn galva.

Toksai nepasiraszymas, la
bai daug pakenkia Lenkijai rei 
kole Gdansko Porto, kur jie ga 
Ii priejt prie Baltiko. -Lenkai 
per laikraszczius už tai labai ru 
goja ant Allijentu diplomati
jos- * .
1 - - '

Lietuviai nors per bedas, vis 
kasdien ima pasus važiuot in 
Lietuva. v. \ t. ..

riest

Beakai

Warszavoje. Lenkijos karei-ĮIMA VA~ 

viszka vada Žemaiti Pilsudski 
priesz szventes visoki sveikini
mai ir linkejimaį, lankymas vi
sokiu svecziu, sako inalsiuo 
dauginus negu kares frunte.
Kasžin kaip Lietuvos prežiden
ta p. Smetona? juk tas teip-gi 
ikvalei gavo sveikinimus, nes 
tai pirmas tokioš szventes su 
savu prezidentu szalyje.

ar-

czis.

Kad Babilionijps bokszto 
statytojai bedirbdami, sumai- 
sze tikra savo kalba ir pradėjo 
veikt atbulai, lengva tikėt, nes 
faktai mumis parodo isz veiki
mo ne tik Amerikos bet
sziau dar Lietuvos laikraszti- 
jos. . Ortografia (statraszas) 
kad jau inkrypo in literatišzka 
anarchija, tai niekas neužgin-

Iki kares meto, visi ra-
szejai ir laikrasztija prisilaikė 
vienodumo ; pagal, Kriauszai- 
czio gramatika bet dabar.po ka 
rei tai visos literatiszkos Strū
nos pasileido teip, kaip apdžiu 
vusios statines laukai* įr laik- 
raszcziu liet, redaktoriai nesi
laikydami jokiu taisyklių, visi 
kas savu žarų važiuoja.

Amerikoje liet, laikraszcziai 
da, da, bet dirstelt in Lietuvo
je iszeinanczius, tai žmogau 
jau nesurasi posmu ne skieme
nų. — S. K.

♦

ISZ PRAEJTES GYVENIMO.

Anais metais gyvendams Ply 
mouthe, Pa. girdėdavau nuo 
a. a. Juozo Paukszczio pasako
jimus apie dzukiszka juokinga 
dainelių kuria paraszeš koksai 
tai kunigas, isz jos kelis žo
džius būdavo atkartoja.— 
“Nuo tos peklos zababonu,” 
4 Jieszkosim rodu pas klebonu.

Bet kaip sake jam knyga to
ji prapuolusi. Sziuomi tarpu 
tarp a. a. mirusio žmogaus kny

1

gu radau dainų knyga ir ta su 
zababonais kuri skamba tein: > 
Viena beda, da ne beda:
zababonais kuri skamba teip: 
Viena beda, da ne bedą. 
Dvi tris žmogų kaip apsėda,.

4 •Tpfiu perkūnas kad ji kiaura, 
Stonioję skyle ganu sziaura!
Pikta d vase nesibijo —

_ “ • ■ _ _ * • <1 • *• L

UžsipulŲ ant galvijo. 
Užmuczino arkli staezei, 
Beg pasakyk mana paezei, 
Kad žolėmis parukintu, 
Paszauk<en\ep ir gųgtu !

i r H
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tos, bet pakol toji valanda pri- 
_ • __ l ? J x f x • 2 >_ Bl?: _ _ _ . ft
užtrenkiu apleisdamas Rosije, 
jog net visas svietas sudre
bės.”

starting, tai teip duris smarkei

e

labai persigando

tokius padavadyjimus uuq vys

Japonai 
laimėjimais bolszeviku Sibire 
ir dabar pradėjo kuopint savo 
vąiska aplinkinėje ežerio Bai- 

ant sulaikymo 
kiszkos arųjijos. J 
jdnnte 2,000 vyru in Irkucha 
gtpmalązyii kylantį teiĮais /ig’

> bolszevi-
Japonai nu-

kupu gavo ar ne, o jeigu gavo, 
tąi klausyt nenori ir negarsina.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ve dideliai per viena meta pa
augo.

Pereita meta sziuomi laik isz 
leisdavo savo organo t tik du- 
tukstanezius, dabar gi spausdi
nama jau 8,000 ekzemp.

Bendroves mėnesinis orga
nas yra labai pamokinantis 
rasztelis, kas jį turi ypaęz gu-

Daug įsimanę musu bobos 
Kad neezystos yra trįobos. 
Ant tos kalbos , kaip-ten buvo 
Ir susietas prisikliuvo —. 
Kas czion kūmai atsitiko 
Ar ne pekseziu tik paliko. 
Kaip ir anie metai kadai 
Užvirtusi arkli kad radai, 
Noru kūmai tau parodyt, 
Kad yelnias arkli eme jodyt? 
.Imi Riiindn »r Ai1t.11 n nn. ■vJau su jode ir ęutunse, 
Vargei liko arklio puse,
Užmuczytas pliki szonai ’
Žiūrėk kūmai, žiūrėk Jęnąi. 
Cit kūmai, ir mano jode,

>

orga-

Man klebonas s^posa parode. 
Anie,metai joįo jodo, 
Man ir mislyt nusibodo. 
Nu, jieszkau rodos, važinėju, 
Ar kas nežiloj klausinėju,

Anie,metai jodo jodo
— A * Al . ' A .

Nu, jieszkau rodos, važinėju,

Tais padojanš klhuse greito — 
Kijo jus jieszkot g4ri žmonos 
Atokunigo del ligones? 
Geradojau kan beveiki, 
Mes esamo visi sveiki, 
Nuo žabangų žababonu 
Jieszkau rodu pas klebonu; 
Kokia rodą sveikas duosi, 
Mes ežia stovim jo pedose. 
Teip klebonui aąz kalbėjau 

” • • /' '‘ ; fc , •
Tad klebonas man teip tarę — 
Kas tau miali taanvare? 
Tpfiu, tu durnas nesuprantu 
Kad, žebenksz.tį Stonio ja randi. 
Kaip jei szaltą, jįęszkp vietos.

Insilindus kaip tos blusos

1<q1 viską uęiszdejau

Insilenda įm ūrklio rietus n-r- 
Insilindus kaip tos blusos ' 
Arkliui knieta, arklis tusos. £ 
Asz parbėgės statau, puodą 
Ir gramnycžia degu juoda. 
Nusivedęs berną: žiūriu,
Ir gramnycžia degu juoda. 
Nusivędes berną: žiūriu, 
PasisUcziai; ji prie duriu —

.. * \ .A a ' > > A I' M jBernas rėkia — dedia dedia!
A ’ ’’ ’ft ft * 2 ‘ . 1 •'

Cziajjraninyczia žiba juoda 
janęzia jia primynė, 

Arklys kbja,^ ir sutrynė. 
Mažiuke ir graži balta, 
Man rodos kad nekaltu.

a “ a h * fai ' 1 V * a i- * . * ' r j

Asz pakeliu tuojau puodą 
Czia.g 
Iszbeganęzia jia primynė,

,, f

Teip įr tavo kūmai yra
» . » » - ■ k ‘ k . i i I .

Isz kur tau mįsles tos byra:
Bobų suvis nokiau,sykio,
0 stonia czyątai iszvalykie. 
Tada arklio nieks nejodis
Viskas kitaip iszro^ys.
Klausyk mano rodos kūmai,: 
Pranyks velnias tuojaus ūmai.

'*TWlIsz daigiu ^knygos ,^.S. K.

SAPNINYKAS
2 v . ■ • . • •
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Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75ę. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75ę, p tuojaus gausite knyga 
per paczta.. Adrosavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

r

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
k MAH ANON CITY. d?A. i

I "" * '_______________
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Mairiierio Cevery,kai 
u tampriais padais

- 4
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“Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia^ 
liai del mainierhi. Jie užtektinai prasikisza prę peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz-
triaugios akmenų ar anglių kriaukszles negalJi} perpjaut ;

■L 'LA*'
nei perplcszt. ,

BALL©BANB
I

Delei to jie laiko daug ilgęsni laika mainose.n!Jums
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir kasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

l .. • , - I M v
Jus gulte gar t “Ball-Band” batus, pns-bąęziųs 

(Himiner) ir czevcrykiis (Lopac) baltus, mūdontiS ar 
juodus. Pirkdami žlurękite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street,

* 'L " "

"Instaipa, kari (azmoka milijonus del gerumo1

įi ♦ , Ę M Mjrzft?
Ball-Band” batus, pus-bącziųs

4

*1
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HIMINER

ANT PARDAVIMO.REIKALINGA.
1 ’ 1 1 -r-

Darbininke prie gi-osernio szto- Didelis sztoras tinkamas del 
ro. Tegul atsismaukia nuo 7 į bile kokio biznio, su namais del
tos iki 8tos. valandos vakare' gyvenimo, geriausia vieta Gi-
pas (to5)

John Rich,
838 E. Pine St.

Mahanoy, City Pa.
*

4

T*

PRANESZIMAS
American Woolen Kompanija sziuomi pranesza savo darbininkams 

paszalpos plena laike ligos ir nelaimingu atsitikimu, pradedant nuo 
1 d. Gruodžio 1919m. Szi# pienas pritaikomas kiekvienam American 
Woplen Kompanijos ir jo? priedlnlu kompanijų darbininkui. Pamatus
ant kurio szitos paszalpos yra remiamos, sekantis: ;

Nei vienas dąrbiriinkas nėra apdraustas po sziuo plonu, kurio var
das nėra ant dorljinlnku suraSzo grudžio 1 d., 1919, ir kuris nedirba 
pilno laiko ir neima pilnos » algos. Darbininkas, kurs nedirbo 1d. 
gruodžio del nlegalejimo. bus apdraustas nuo dienos, kada jis^ugrisz 
prio darba ir dirbs pilna - laika ir ims pilna alga. Po gruodžio 1. d. 
1919 m. nauji darbininkai bus apdrausti, ka la bus iszdirbe kompanijo
je szesziua Isztlsus menesius, . . . • '

1. Tie, kuriu vardai yrą ant suraszo darbininku gruodžio 1 d. 
ir kuriu dirba mažiau neg szėszius. menesius ga.ua, 40% savo savaiti
nes algos, f <

«. '______________________ ________________
daugiau kaip metus, gaus 50% savo savaitines algos.

.r •.•v ■■ * . 3 ’ ,

Tie, kurie isztisai .dirbo daugiau nog szeszius mėnesius ii' ne

3. Tie, kurio isztisaldirbo daugiau -neg pietus ir nedaugiau kąlp -
du metu, gaus G09&i savi) savaitines algos.. d.(

4. Tie kurie isztisal dirbo daugiau. neg du motu ir nedaugiau/
kaip tris metus, gaus' 70% savo savaitines algos. ,

5. Tie kurie Isztisal dirbo daugiau negu tris motus ir ne daugiau
kaip.keturis metus, gaus 75% savo savaitines algos. j

6.. Tie kurie dirbo IsztisaJ daugiau: negu keturius metus, gaus 1 
80% savo savaitines algos. , . . .. ■ ‘

• ‘ 1 Nei vienas darbininkas, negaus mažiau kaip v$8.00 per savaite n 
nedaugiau kaip $30.00 per savaite, nežiūrint kiek jis uždirba per 

"savaite. . «•
Szltos paszalpos apims visus negalėjimo atsitikimus, kurie biią isz 

mos prie atlyginimu sutelkiamu pe rAtlyginimo Aktus Invalidose ‘I
priežastis ligos ąr nelaimingo 'atsitikima dirbtuvėj ar kitur, bus prideda j

valstijose,;kur musu dirbtuves randasi, , už,nelaimingus 'atsitikimus... ... . . .. .. - . - .r ... -

0 vą|-
dirbtuvėje, atsižvelgiant ant atlygirtlm^Bkiriumo, sutelkiįmu vlrĄzmt 
netu plony, ir atlyginimu suteikiama peį Atlyginimo Akįjlis tose vai

a ft e v 'ft . ft « ft ’ r l v * T a • ft v J' n . <«,

’’ r W ’ -• * , T *’’•. " I ” ' ’’F ’ —j” ’ T j' W W’f” / ’ ’ r f'“jT? Į

. tada ture? tiosa{ prie paszalpu sutoikiauiu Atlyginitęo Aktu, kada bus '
iszdirbe isztlaus szeszius menesius. v • -> r e

t

Atsiszaukite
(J. 9.)

rardville, Pa.
atn adreso:

R. C. Mdtlack,
- Ill W. Main St. '

• Girardville, Pa

Mishawaka, Ind.
M

♦ 5 1: t
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e

■ ■ .-.wn ill I ■■llll.  .................Bill ■«■■■■

Agentūra Patvirtinta pel 
Pennsylvanljos Valstij&i

« m , n*.
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t
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i’arduoda Szipkorte# in visa* dalis 
vieto. Teipgl slunczia piningus. 
\pie prekes ir t,t. kreipkitės ant 
zito adreso: »

JOHN GOYJTE,
.27 W. Centre SL Mahanoy City, Fft-------.... .R-. tT.Tr!----- .........t „ j wį * v * ** —"* j

Žmogų e kasosi galvą-

i

s
Ai

y
4

,biuv|įu« May.! i
kad palengvint mezėjimą. I 
Kag)masi pasidaro papro- 
čiu, jr tuomet žmogus ka- 
so$i nėjusioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 'j

i’

Kasimas: pasidaro papro
čiu, jr tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

m c ... * ■;
i visi kiti tą žino., ■./

Vyrai ir moteris kenkia ,1 
niežėjimą nuo pleiškam^, ’J 

55 o kančia, bereikalingai, *< 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus -1- • t t • « •. «

t kenčia. bereikalingai,
ahtna į 

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir. kitų nesmagumų,

5 
panaikins Visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. : 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją ąųę pleišką- 
nų atsinaujinimo. k 1

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. J 
‘ ‘ ... Jus negalite apsieiti^*

RUFFLES, jei turite pleiskanų. < j|
Juš aptiekitiirikas4parduos jums.už 65c. bonkutę;- Mes tąipgi > 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto

x\(

i jvykstančių nou pleiskanų.
j 1« U IT J? X, E? « .
! panaikins Visus niežėjimus ir išvalys iš galvot visas pleiskanas.
I nų atsinaujinimo.
i . r.;“-: _f Ji nesugadins nei jautriausios odos.i RUFFLES, jei turite pleiskanų. ? * . v-...<*» •*
j Juš aptiekiUirikas parduos jums.už 65c. bonkutę.' Mes t?ipKį 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
❖—o—o-F. AD. RICHTER d CO.» 376-330 Broadway. Hrw Yock —— 

if' k I 1 1 > ,

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in įietuva ir visas dalis svieto per

y »■ r

*

€

musu, užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime
susirisima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai, visoj sumoj daeis in rankas
adresanto. Musu, prekę siuntimo yra labai pigi ir galima 
j - ‘ ‘ -

musu ofise del iszsiuntimo in Sena tėvynė
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima temato

Nepamirsskite kad užtikrinti jusu piningai dėl isa- 
’ i' 1 ft1 I* 2.

Bankierains Valstijos pepartamento. Neesame agentais
<■ 4 ftHb-k' —ft——b. '■*. • “♦I' ’ jZu į*

PAS PORTĄ!
Esame pasirengę lazduoti pasportus del norinesiu

siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą

bet Banka.
'. » \ ■«’> > -1 l

. I o „r .'Iw
i. ,

•< s-
u s

Esame pasirengę iszduoti pasportus del nonncziu , 
keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laikekeliauti m Lietuva įr kitur, Kur gi 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES ” • i

v
. mb

ę imK *

* įJ

Per perstatima saves del pasportu. musu ofise, gii*stijose,.. t|ktai nauji darbininkai pjĮSamdytl po „gruodžio 4 d., 1919 

iszdlrbo i$?tlaus szeszius mqnes^us.
“ Paszalpa prasidės po septynių nedarbo dienu ir tesis ne daugiau | 

kaip'26 isztisas savaites, taip kad Už pelainęngus, atsitikimus dirbtu-
l 'I 

atlygirilma praęjus 26 savaitėms, bus tiktai tas, kuris yra Aktu Atly- I 
kanwu darbininkus Į

ii

1 Vaje atlyginimas mokumas liraojęs 26 savaitėms, Ir laikas mokėti 

L ginimo autoikiknm tojo valstijoje, kurioje ,dirhtuvo, k
o

Arbininkas
- v. '• 7 f ' ■ * . • Įj • •

Paszalpos mQtięyšt<Ją/4tsiUkimuosot,(|nimant ligas is|j priožastiųs
;tumo,‘dirbOriszioms ^lo^fma bd^-įrii^kama .. tiktai p|r keturias

Į! dirbo, rapdąĘi

heažtumo,..... , , . r.
savaites, »uino«o kurios prlgtlles ant to, klek laiko bus išdirbo, sulyg

’ .. ■!

gos, kuri dabar yra\inyyki^ąma,

J 
p

vlrazruiueto pleno, ,

U v

lesime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni
ant Rotterdam, Holland American Linija.'

S. J. MOCKAITIS
Užtikrintas Privatiszkas Bank!ertus 

r pardavimas SzipkorcsiU. :

I S; J. MOCKAITIS

i? *

#. . •

' i.

fiaitoso paszftlpos yra pridedamos taipgi prie Group Jpife Apsąu-

Daugiau smulkm^iuj szld, pįcpo bus pranesztja vėliau. r

AmericiinWoi )lcn Company
< y

lugiau smulkmę »zid, pjepo bus pnmcszta vėliau,

ISiuntimas Piningu. r 7 * ■’(

224 226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. • s . ■ •: •••»■'.■.'.O;\< «. • ZįtJ VMV■ • »■■■■■ 4 . H . - * f • ' - «•

Ofisas Atidarytas Vakarais.
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DuKte Grofo
Aplsakk nuo laiku kada Turkai 

buvo apsiaubia Vietiniu*

a na !■*>! j q hm * y

tai su botagu pyįvortiueje* Ka$ 
žin, kaip ir su mumis da gali 
ne trukus but.
ne stengs jiuju sulaikyt, tai už I kiszkos moters; tau aąz žmau 
klups ir ant mus. ’ . * ‘ 
supau mano noriu, idant pažin
tum turkine kalba, ba ka gali " • ' • a a 1

Jaigu Lenkija

Del to-gi

A

Uų o jojo buvo priyąlumąs ėUiBfokupris nusiszypąojo ir ta-
] I ... •

Ne teip privalo kalbėt vo- miąuse tarnu nes^anezję pfetu 
valgius.

Tai ji^u uę yrfi abejones
— tarė szeporis rr;
gonines artinami, kaip mariu vii

1'0:
■4' <

im 1

v •

labai nuęb^du, ba. užaugai yy-
ro rankose ir tai rankose žal- 
nieriuus, lygei su broliu, kuris

*&*****

in efesorine safe* valgom pi r-
<

w

. .................... .......................... ......................■■■■—m n R n

KUR BUNA?
l^^***^**1 1 .......

Asz Zigmas Zubris pajiesfc- 
kau Onos Reklaicziutes (vyfu 
Pažieriene) Metas adgalios gy
veno Hudson, N. Y. Isz Suv^l-

fe

Pajieszkau Mykolą, Jurgi ir 
Jieva Pupkiuku,. paeina isz,Po- 
cuneliu para., 
Philadelphia dabar 
kur. 
adreso, 
ežiuke arba.

B. Baltruszaitiene, 
. 1453 Knodell St

Detroit, Mich,

*1
4valgius. \

tare szeporis rr gaujos pa- 

pis, link muąo sostapiles. ,,Pąs- r - * — ‘ I a
ęt.TI r ■ ■. I , ■ • v 1 r I ■

ventojus Viedniaus. Ąnt
• ai 1 •* * • p

ku gub., Kąlvarijaus pav. 'Žu- 
Alitaus parap.seniau gyveno 

nežinau 
Praszau atsiszaukt ant 

Banadikte

balių kaimo.
Tegul atsiszaukia ant adreso.

Zig Zubris, r
Girardville, Pa.gal szendion ar ryto užsidės 

ant saveą Jcareiviszkus s^urvus.
i sustrii • 

garir iiįįego in svetaine, narsus 
jaijnikriitis apredale ciesorhiio

Žinot, ar tau ne pareis su jeiseis 
galctis. ’. .----- v

— Ir asz teveli, mokinsiupsi Szit^i^atsidarb duris
Grafas Ridigeras Steremberg 

iuręjo dvejetą vaiku, sunu Hu- 
gona ir meta už jin jaunesnė 
duktere Joana. Vaikrfi nete
ko motinos paezioj jaunyste, 
tai užaugo prie tėvo, kuris la
bai’juosius mylėjo, o Jabjause 
rūpinosi apiė Joana, ba žinojo 
jog mergaitei niekas nesztant 
.užvaduot motina. turkine kalba man gali prissi-

Nes norint tėvas ir brolis ir ” '
visi namiszkei mylėjo mergiu
ke', klausė josios ir pildo kožnr 
pareikalavima, mergiuke buve 
nuliūdus mūruose paločiau,s, 
-kureme apart senos nesziotef 
jokios kitos moteres nebuvo 
Ne žinojo jijie apie moteriniuf i 
užsiėmimus, ne siuvinius ne tu 
re jo draugi Uj tai dieneles sav< 

draugystėje su broliv’ 
Hogonu. Drauge su juom mc, 
kinosi ne tiktai vokiszkai ne? 
,ir lotiniszkai, skaito senas kni 
gas, jode ant arklio po mieste 
Viedniu, eme dalibas medžiok 
leje o ne szlektai szaude

Visi dvarokai, visi tarnai ge 
rejosi isz savo panaites, ba bu 
vo narsi ir gudru kaip vaikina? 
o gera kaip aniolelis.

Teip bego metelei. Hugona4, 
likos paezum (klapczium) pri< !
- - -r — 7 ’ - J

būdavo namieje, ba turėdavę

— Ir asz teveli, mokinsiupsi 
su Hugonu! — paszauke mer
gina. ,

—r O tai kąmT
— Jagu isztilįro užeitun to

kie sunkus ląikafe kaip del Len 
kijos, tai ir puiso jpotėręs gali 
paimtie 1n bevale, o tada ir

Idapoziaus.
ninis apredalas, apsiūtas auksu 
ir inezgiueis labąi dabino jauna 
luomą.
(kepuraite) .su balta

Raudonas iszpa-

leido

brolis ir

Rankoje turėjo bireta 
Struso 

plunksna įr brilantine suktuke. 
a 1 - . a ' a ' _ a

kutinę žino pąrvęęe vfeus
.... - . w ■  ...................... ' ' ■ •

no voijo, ka sąįąndfen npię^ian,
buvo matyta baime didele, .yL

1 sy*
Jonevi-

si rodos prijaucze, jpg no inma
tes Turku, 
visus apėmė

duot.
— Tegul tave nuo to Dievas 

saugoje.
— Ach, teveli ir asz to. neno

riu, nes pavėlink'man mokinį 
is turkiszkai. Ir teip Hugonas 
•etai kada namieje bųną q man

l

—- Jeigu del tavęs ta$ąi mok
ias sutrumpins nuobūoduli, 
ai mokinkis mano vaikeli at-

J1 I A f' - S

>e jojo labai nuobodu.

;ake grafas. .
Nuo pribuvimo tojo Tur

Ne tęjniniife. sedinezio gilybėje

ciesoriaus Leopoldo, tąnkei iv i 

rastis ant taniistos prie ciešo ; 
riaus, o isz ko mergaite vien-» 
bodėjosi ir lauke pareinanezi* i 
brolelio, kad dasižinot nuo joj* į 
kas dedasi ant dvaro ciesoriui^ 
o velei kad gaut drauge iszjo'I 
in užmieste.

Viena karta, o buvo tai vak; 
re, grafas ir sūnūs sugrižo nu< ■ 
ciesoriaus, tėvas sėdo ant ai j 
losztos kėdės, Joana, prisislin I 
kus žema kėdutė prie jiojo ko 
ju, sėdo ir savo galvele padej* 
ant jojo keliu, o Hugonas sto ' 
vėjo tolinus prisiglaudės pri< ■ 
pecziuko. j
_— Teveli, man sake burg I 

rapat — ture Joana jog parsi 
vežei su savim koki tai svetini j 
žemi. Kas tai tokis? Bada , 
labai navatnai iszrodo?

— Tai turkinis nevaluihka l 
isz Lenkijos, kuriuos kelis pri . 
siuntė in czion del pažiūros mi j 
so szviesiauseni ciesoriui, o as į 
del saves viena iszprasziau. K< 
tina tai būtie žmogus isz ger< 
gimimo ir labai mokintas.

.N* I

— 0 ka su juęm teveli veik 
si?

— Norėjau, idant pamokin 
tu Hugona sąvo turkines kai1 
bos. Tfejė Turkai nuo dauge 
lio metu naikina rusiszka ir lei 
kiszka žeme ir kas kartas gilii: 
insigavineje in Europa, 
rint narsus karalius Lenkijoj 
Jonas Sobeskfe juosius ganubi 
na, jiejei vienok ne pasilauje i] 
kas kartas surinkia nauje vais 
ka iszsluntineje, o kaip girdėt 
jog troksztą net jn Ryma gau 
tįs ir teip, kaip prfew vamžiur 
užgriebė Carogroda Konstanti 
no ir padare savo sostapilę teir 
dabar nori paimtiė Ryma ir 
bažnyczia Szv. Petro permai
nyt ant butines padiszako.
_• -— O jei, net baime pamislyt 
apie tai — tarė mergaite. į

j i

iI

II*

No

krikszczioniszkof

Auu v linu tujv x Ui i 
:aus pas grafa Staremburga* 
iraejo pusantro meto. *Hugo-( 
įas ir Joana jau gerai turkisz- 
:ai sznekejo, tame laike 
•ytu kas kartas baisesnes ži
nos ateitinejo. Jau rudeni 1682 
nete visi kalbėjo, Jog Turkai 
mopipu daugybe vaisku,, jog 
ąom lęart paliks Lenkije, ba 
ąu pamėtė viltį jngalejįmo Jo-

uopipa du

nuo

io Sobieskio, Lenku karaliaus, 
:aip jie patis vadino “Leehis- 
apulava” — nes tiesiog už
lups ant ciesoristes vokiszkos. 
rieni tam paskalai intikejo, 
riti palaike už praminima, 
ies pagalioję kaip perkūnas 
renke iii gyventojus Vie<L 
liaus.

Vakare, menesije sėjęs gra
faite, kuri jau dabar turėjo 
optiniolika meteliu, vaikszti- 
ejo po pakaju greitu Žingsniu 
r kas kartas iii Įauga prisiki- 
zus žiurėjo.

Buvo tai patogi mergina, 
»acziam pražidime, turėjo ant 
avės szfebę is?_ szviesia žalią 
damas^ko, apaezioje sidab- 
inis triasas* jakute grąžei tiko 
>rie kūno, o buvo puikei kriu- 
uota; o puikiause atliepe dvi 
ideles kasos geltonu plauku, 
įpios net igi keliu sieke: sto-i 
ėjo lange tame . laike kada 

h’ięąz paloci užvažjąvo puiki
:ąrfeta, grafaite^ atidarė Įauga 
r pamate iszlipanti digta vyrą 
dskupiniuose rūbuose.

Ižbego greitai isz pakajaus, 
erejo kelis pakajus, nubėgo 
repais žemiu ir vos daejo bis- 
upas prie gonku, jau Joana 
tovejo durise, idant pąsisveb 
int augszta svecze.
Buvo tai biskupas Kolonit?> 

irietelis grafo Sterembergo, 
:uris kriksztino abudu jojo vai 
:us ir mylėjo juosius kaip sa- 
'o locnus. Joana paregėjus 
in pasilenke priesz jin ir su 
’ideliu nusižeminimu pabueze- 
’o joję ranka, paskui jin leidę 
)irma trepais priesz save, o pu
ri ėjo paskui.

Tarnai atidarė duris nuo sve 
aines, innesze žiburi ir pama

rėli atsitolino. ,
Grafaite prislinko biskupui 

image kede su atloszais, pavilk 
su skūra, pati stojo . priesz

J uk 
vieszpatystes ant to ne pavė
lins!— dadave sūnūs.

z — Teip paszauke mergaite 
priyąjo. apgarsint apie tai del 
visu kataliku, idant susitaria 
musztu pagona kiek tiktai sten 
ge! '
: — Ir asz mislinu, jog ant to 
ne pareis, nes .kol krikszczio- 
niszki kareiviai perląuž galybe 
muzulmopu, tai Europa lauke 
baisios nelaimes ir vainos; mes 

vczipn esame da užsidenge Rusi-

privijo, apgarsint apie tai del

ge!

jo ir Lenkije priesz tar pagoni*
je, nes ka apie Turfeus ir Toto-
>ius tai kaip musiązkei Iriem 
kiszki siuntinei atsake, tai net 
baisu klausyt. Ten vaikine tie-
• 9 • • • * 1 « M ’ W

jei pagonai eielus plotus žmp-
nu iezžvdo, arba in nevalo pa
ima, varosi su sąvim nevalnin- 
kns įprlrisze prie arkliu ir tai 
ženknViriuriušpdnus išŽ'augsz-

e • •

Jin.
— Seskie, mano kūdiki tarė 

biskupas, o kada Joana sėdo 
int mažęs kėdutės, paklausė.

— Ar tavo tėvo nėra namie- 
je? / ' • *

— Nuo keliu dienu mažai tę
va matau, nuolatos apžvelgine-
ie murus di^tyfetes, >' amunien 
jes, o kaip pareina namon, tai 
apsidairineje savo kambarelije

f > _ A A A ‘e • • A

jes, o kaip pareina namon, tai « a a '
priimineje visokius --

svetaines biskupo, trenka savo 
kepuraite ant tuszczios kėdės 
ir paszauke:

Ar žinai ka sesele, jau norint 
kairia.mesiu ta kudykini apre- 
da)a jr permainysiu ant Žalnie
riuos mandierios! — nes baig
damas tuosius žodžius, patenii- 

[no biskupa ir su didele guodo- 
no pasilenke del pabueziavimo 
rapko§ teisindamasis:

L N# maeziau taves^guodo- 
Hnas tėve, mislinau, jog Joana 
v)?a pati viena ir del to inppo- 
liau kaip armotine kulka in 
pakaju su tokiu szturmu, ba isz 
džiaugsmo nežinau kas su ma
nim dedasi.

— Ir isz ko teip džiaugiesi 
manę sun.ąu % r , .. .

-r- Ciosoriiuain dvare aplai- 
ke.žinc svarhe, visi dideliam su 
juįime. Kara Mustafas, va 
jas Turku jau perėjo ruĮbėžiu 
musu ciesorystes ir atsitraukė 
su dviem szimtais — tukstan- 
cziu Žalnierių in Viedniu, Tai
ir bus vaina! vaina, apie kuria 
mažti būdamas nuolatos mieli
nau ir bodėjau. Jau ipan nu
bodo ciesoriui klapcziaut, tai 
tiktai gerai del vaiku. Asz/no
riu musztjs, musztis kaip mano 
prosenei.

Joana žiurėjo ant brolio su 
dideliu pasikėlimu duszios, ku
ris kalbėdamas apie tai, labai 
gružei iszrode, akis jojo žibėjo 
narsu, jiojo kalba stati, jog tai 
rodos buvo narsus kareivis.

—. Sunau — tarė biskupas su 
svąrbe — tu matai vainoję dir
va del koreiviszku pasirodiniu, 
proga del iszsiaugsztiuimo, o 
užmirszti kiek nelaimiu kiek 
vargu patraukė su savim vai
na.

-— Vaina ir teip bus neatbū
tinai, ar asz jaje priimsiu su 
karszcziu ar su baime. Ar ve- 
lytum guodotinas teve, 
verktum tuju, kurie gali pra
žūt, tuju dairiu turtus nevido
nas naikins? Man veluk misĮit 
apie įngalejima, veluk atremi- 
net nvidona ir gint savo gimta 
žeme puo užpuolu.

— Nenorėjau tavęs užpy- 1 • i __ _ 2. L’J____ L. J__ __________*1 ž

atsake biskupas — vainos pe-

idant

net nvidona ir gint savo gimta

I kjnt, mano geras jaunikaiti r— 
atsake biskupas — vainos ne
reiks trokszt, bą yrą ^baisuįn 
ypu, jaigu. jau yra neiszsisau- 
gojamu reikalu,. tada vardan 
Dievo feike stot in kare.

Pribųtije ciesorinįu pakaju 
kalbėjosi du ponai. Vienąs 
isz jiu szeporius ęięsorinis, su
kabanežiu rąkfn, kuri turėjo 
ant juodo kaspiną, pąšilęąbines 
ant kaklo, kaipo ženklą savo

Antras-gį nup’szallcądinsto.
laike rankoje ilga, juoda lazde-
le, ba’jau artinosi valanda pfe

*W

9

V.

Žemai ir 
ponus ant pasikalbėjimo, arba 
pats ka rasžo.

Sunkus laikas prisiartina 
o ąnt tavo tėvo galvos viskas it 

■ už viską atsako.
ne sugryžo nuo ciesoriaus na
mon!

—Jau ne trukus bus, laukiu 
jojo su dideliu nekantrumu. 
Aeb, del ko ir aąz neesmiu vy-

O brolis da

r u, ne sedętau czion be darbo ir 
ne lauk tau tėvo ir brolio parei-
naildziį, W drauge"įsu jeiseis 

to gimimo, o jeigu ne gali eitfe, imtau dalybas darbe.

/

i

iį
■>

f

.įaiipe nupuolimo 
. t* Noretąu būtie, 

Dieyaą*žin.kaip toli nuo czion, 
ba pagonai turi szarpes gobies 
trokszįnntie krikszezioniszko 
kraulio.

— Mistinu taip. paezei, kaip 
ir tu, ponas szepdriau — tarė 
marszįalka. 1 Kadą Turkai 
apsiaubs Viedniu, kas isztikro 
del jiuju pasiseks, tada užlai
kyk mus Dfeyę! idant ne isz- tu ... • ' tf y -

ir tu, ponas szepėriau 
•Kadą

tarė

musztu musu, pasfeuti.no valan-
da! Plaukai man ant galvos,pa- 
sjkelineje ant mįsles, kas su 
mumis, stosis, 
kejo sulaukt tos valandos bai
sios! Vėliau silsėtis ant kapfe 
uiti! . ,

Tai pasakęs nutilo ant va
landos, o paskui paklausė:

— Kaip iszrodo ciosoris kaip 
apie tai daŽinojo? Ar ne girde- 
jei ponas szepariau?

— Kur gi ne girdėsi — atsa
ke užklaustas.
si judino muso ciesorius jog net 
persimainęs. Man pasakė dak
taras ciesoriaus. Valgis ne
lenda ne gėrimas, ne gali mie
got suvis.
t i persėdėjo iavo kede ir pats 
in save ne szi ne ta kalbeja, tai 
vlei pasikelinejo, vaikszcziojo 
ir susilaikinejo.j..

— Turi tai būtie didelis pa
vojus — pertrauke marszelka 
— siosoris geriau žino apie dru 
ti nevidonu ir drūti musu vais- 

Tikekie man, ežia iszrodo 
didele nelaime del mus. 
laikais ne minavoję ciesoris
apie tai, jog iszpultū jiam pra- 
siszalint isz Vedniaus?

(Toliaus Bris.)
d ■ 4 ■ 4

Ar tabman rei-

Teip labai su

Kone per eiela nak

ko.
Ar

T

TARADAIKA

In viena plcisa pribuvo Die
vo. mūri kantas, 

Žiuonią vargępįkąą ne kas, 
Bfekųtižmogelis! j pamelavo, 

Ųž tai sarmata gavo.
Mat plotkelius pardavinėjo,
Tai isz kur jisai, sakyti ne 

norėjo,
Tik pasakė, jog isz kitos pa- 

. rupijos, f 
O mislino, jog žmonis nežinos.

Ką daryti, butu žmogelis pe
rėjas,

Ir sziek tiek už plotkelius pa- 
pelnijas,

Visokius budus ant svieto 
reikė naudoti, 

Kad kaip centu pors iszv.i_lio.ti, 
Tai vis vyruczei nieko.

Ir Dievo muzikantas neyra 
1 be grieko.

•' • •
Szlektai vyruczei Amerike 

dedasi, 
Jog Lietuvei nenustojo ir pei 

leis pjaustosi, 
Neapsimalszina ne laike 

szvencziu ir gana,
Ir vienas kita pjauna.
Jau tokie katalikai,
Tai tikri bolszevikai, 

Goriausia kad tokius uždarytu 
Ai'ba isz Amerlko iszvarytu.

Ne yra kam pataisyti, 
Dorybes pamokyti, 

Jau kas tolyn, 
Tai blogyn. 

Dorybe jau isz mados iszeina, 
Ant szuno uodegos nuo j na.

i

* ♦ #

Szenadorio bobeles puikios, 
Kudlotos ir girtos kaip vantos, 

. Viena pas kita bėgioja, 
Po tam serga ir dejuoja. 
Pradeda po stubas bėgioti, 
-Ir savo kaimynus aploti.

O kaip pas jiaises grincziosia,'ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00 

, . • ■T-«—

No, 1, “Pnriž|aw8 Nuskurel!#” ir “Jn- 
Įjfraibuuas” 3?4 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo. ...............................— Froke 50c.
No. 2. “Kuningo Paslaptis” “Iii Meri- 
ka” Ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos pręko yrą 35c.

No. «. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Aplsaka apie Girios 
Sargo Sunu Ir Dukterį* 214 dileliu 
puslapiu .......    Preke 85c.

No. 4,* Septynios Istorijos “Ponąs ir 
Sziaucslus” ^Isstiklmas Sūnūs” ^Ka
ralius Gentelmonas” “Karczenm nuo- 
szaiijo” ”VaiduUs” “Gailingą Ssoble” 
“Motina Sopulinga” ir “Meile Suuauą” 
181 puslapiai. .............;......... Pirokę 85c,
Visas knygas sudėti In viena pasidaro, 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai- 
tlmu, misiuskĮte $1, o tuojaus gausite 
visąs knygas per pączta. Įtyeląukitę nes 
mažai-ju turime.

Jagti isž musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu1*'mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas Tėvas jįal ir prigialbsti.

ku” Ir ‘TukaruokHs” ....220 puslapiu, 
į *4

Teip kaip kiliuliu tvartuosia, 
Duona inmiiiszo stovi tris 

dienęs,
Putoje, net drimba per ku

bilo sienas, 
Garborine rukszte atsiduoda

Ir kaip meszfes juoda, 
Grincziosia smarve neiszpa- 

sakyta,
Lovosiu kirminu prįvaisyta, 
Davadni vyrai negali iszbuti.

Turi in kur kitur keliauti.
Badai tonais yra ir viena mer 

, . . gina,
Tikra skatina, 

Kuri neduoda vienai moterei 
ątsilsiio. 

Kada toji ęjna vandenio prie 
ejderio. 

Tuojaus už plauku griebe,
ejderio.

tai reiktu mokėt už visas knygas $1.56

vlrsz-minetas knygas pbf paėsta, mes 
užmokame huslustliho kasztus. Vlads 
Istorijos yra labai puikios ir užiinan- 
czios ir tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks* Kas myli gražiu Istorijų pash 
skaityti tai dar turi gląra proga pirkti 
už pigia prekla. Dat- ilgi vakaral ulei- 
na tai ir laikas imtis prie 'skaityąio; 
Prlsiuskite popierini doleri ir adresa- 
vpkito sziteip: IV, p. Roozkowkl-Cu*.. 

I > 4 :...... - ..... Mahanoy ęĮtyrPa.

Ir da kaip pasiutus stiebe* ni •#>’ • f” a Ii i •'
k

Taja vargsze moterėliu muszti,
• * ta « A aO kad butu tėvu geru, 

Tai tąja bestije sudraustu.
,t . rswswA!* •' A• • • •
Lietuvoj? buvo ir da bus sun 

kus gyvenimas,

■ ;P

(J da ir sunkesnis apsipaczia- 
. . . . yimas,

Asz Juozas Lukaseviczius 
pajieszkau Juozo ir Antano 
Miekovicziu, kurie pirma gy
veno Newark, N. J. Paeina isz 
Suvalkų gub., ' 
no., Punsko parap.

Mockavos gmi- 
, Turiu 

svarbu reikalą, todėl tegul at- 
siszaukia ant adreso: (J. 20) 

Jos. Lukasevicz,
421 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

Manę broliai Juozas ir Anta
nas Cikanavieziai apie 15 metu 
atgal juozas iszvažiavo isz 
jMąhanoy City in West Virgi
nia, o Antanas iszvažiavo in 
Baltimore Jeigu kas žino apie 
juos Malonėkit praneszt 
tegul patys atsiszaukia.

Mrs. Mary Mandžarskiene

arba

433 Chirch St., 
Minersville, Pa.

Box7

Mano draugas Vobulas Paly
tas, isz Rabru kaimo, Vefeeju 
para., Seinų apskr. Tegul at
siszaukia apt adręso. (tę 3)

Ant Lukas, ’
734 Barpett Ayc., ; 
Kansas City, Kans.

i

ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pėdu didumo. 
Pasiduos neperbrangei. 
siszaukite in “T

, j At- 
Sautes” ofisą.

(t. f.)
■ > y IRW ■—i^Wlf j y

Didelia dirbtuve rei-REIKALINGA—
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
stiebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinlu, apatlnu andaroku, tlesog in na
mus. lUszykite o gausite zempeliua 
dykai. Madiąon Mills, 603 Broadway, 
New York City. I - (adv)
r...................................... ............. .. ...... . —■"»

Ne etraiknek! Rukla aavo 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszmęk balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir ražuos! 
iu kraju. Apie dauglaus 
ras zyki te ant adreso: 
Nossokoffs International 

Barber School, 
1202 I’<* n n Are. Pittsburgh. Pa.

■ ' —'■ » '■ 1 '-"T ■" —

Gerkles skaudėjimas, diegliai krati
nėje, influenzos, pasirodymo tankiai* 

( Ifitrink gerklę ir kratinę su 

PA1NEXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapeileisk taip, kad tavo pagautas Šal
tis iSaivystytu i pleurisf, pneumoniją, 
iufluenzę ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandienę sau parankiausi 
oje aptiekoje Pala-EąpeUerlo. 85o. ir 
05c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkll

IKARĄ d*
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER O CO. 

326-3J0 Broadway. - - How York

ar

tis i&aivystytu i nleurisę, pneuu 
inflaenzę ir i kitokias pavojingas

oje aptiekoje 1‘ain-E^poUer"
65c. butelis.

r r T

negu su plunksna

PYKAI Raszomoji Maszinuke pykai
Kam turi rąszyt su plunksnų, jeigu DYKĄI 
gali turėt gera (kukuojama maszinele arba 
Typewriter!, kuri paraszo gražal ir aiszldau 

. Ant tos maszlneleą gali
kožnas teisingai ir*greįtai raszyti laiszkus 
ir dokumentus. laibai paranki tiems, kurie 
negali gerai raszyti su plunksna. Padaryta 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra- 
ęzo aiszkei, turi vięas literas, numerius ir 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuko privalo

kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes 
duodam kožnani DYKAI< kas pirks musu laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $5.95.
Jeigu noyite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
darbo ąy szventadleniams, tai nelauk, ir paraszyk 
tuojaus jin. Laikrodėlis yra teip vadinamas senosios 
szalies systemos “Roskopo Patentas” kuris yra ži- 
pęmas geriausias |sz visu. Yra vidutinio didumo, 
ląbai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi minutos, 
gražius tvirtus vlrszus, gražius ciferblatas ir gali 
laikyti daug metu. Niekur negausjt geresnio laikro
dėlio prie darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum
pa laika del supažindinimo publikos, parduosime 
po $5.95 ir priedo kožnam duosime DYKAI raszoma 
maszlnele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli
ir maszlnele, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stempomls rank
pinigių o reszta $5.70 užmokėsit paimdami laikrodėli ir maszinuke. 
Rašykite tuojaus ir adręsavpkjte sziteip:

practical Šalęs Co. |21QtN. Irvlng Ąve.

» ;r!

Dept. 60 Chicago, Ill.
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Nuga-Tone

Pasekme po 21 diena 
arba grąžiname jnmi 
pinigus.
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Meksikonai vela suenfe vieiia isz Ametfkonu ir jin sergs
Kur tasai Ąmrikoftajrt

Ka daugiau gali daryti, 
Turėjo in Amerika iszrunyti.

Į ' Daugiause buvo paneles 
gyventos dzūkeles.

Kurios in4 czion pribuvia,
Bile kur apsibuvia. 

, ; . Dabar bėdavojo;?
„.. Jrdojuoje.

) Dabar sZiczion neturi ramumo, 
Ne jokio linksmumo.

Lietuvoje veluk sena merga 
būti, 

Negu jaunystėje, czion ponauti
Teip tai mergeles dabar aiii 

1 p< *•>? svieto e jum 
Kas be tė vu valios in Amį'i- 

* ka iszeina.,
III v** tw*t

NAW ISZBADQU8 PLAUKAMS.
wr**r

z

Midanl nepadegtų,

L
1

J

PekavoJe % milijono Amoniu ut 

iiiąą plauku^ labai trumpam ląikė, tn 

kai: Gvatanty, Infofmaeljaii dykai 
Pasakykite kitoms tautoms.' Rwy- 
kite pas: Fra* Bmndząą CoamotlcB,

pulkus plauku?. P taip-fl ąuląlkepua 
r - - • - - *
vieta itapuoluBiu, ataugta tankus plau-

Pasakykite kitoms tautams.

’ * Stu. W. Biookly*, N. Y.
I* 1 ‘M 4

r

PABARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, j® 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; paaibodisl 
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vąlstun svnlginan- 
člųs, banįĮyk Nuga-T0*10 ir persitikrik kaip kreltu laiku jau-
sesi visai nauju iinogul Devynvn U defcimtv< viau žmogaus H|ru^ 
tokiu kaip blpgRs ųpotitaa, neRruomuląvim^s viduriu, sazai irV 
iiputlmai,. užket^Jimno akilves, tuliliils, anemia, kankinimai re u- 4 
mutizmo, ukąuHmai galvos, neuralgia, atokaa^ energijos, nusilpus

pajiego^ 
kraujo.

KoŽny, dalią kūno ir kpžną, jq veikme remlnso ant nervu pajiegoe. 
kurjoą djdžiaųsei užlaiko geram stovioje JĮaknus, inkstus ir 
grobus, girdės plikimo, kraujo clrkųlnvimo. Nugn-Tone yra lubaJ 
protingas gydymas nuo nuailpnotu nervu ir nbelpo supaikiptmo 
kųno. Kod<M ? Todtl kad jie yra sutaiey11 ( H až-tonlu brangiu, ’ 
ąveikath dundančiu sudėtiniu virintu, rrimnu ndtudu iMiumudytu 
per gtįrsiugdH Gydytojua. Yrą Jie ypatingai maistingi Į *, 
^pąforąijnąietpa d«d Kraujo h? Nervų. / j

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknomn, ip{at{prįn grobua tails I 
Jog fe tųlti naąę regulariSkau Atgaivln ink&tuą, Išvara Uųkųi 5 
Įiodlniea atmatas, Niera daugiau* ga»u Ir supųtimu, nlera smir* 
audio kvapo ar ąPVUfcto l(e|uvlol Nųga-Tonę duos Jums stebuk ‘

išpūtimai,
jimap |r‘ snieguoti, paeina nuo stoka pęrvu

> r „
KoŽną dalią kūno ir kpžna veikme ręnrias

nuo miailpnotu nervu ir

l)lpgaa apct|ta^, huki uumui^vmiaii viMMitu, u

užket^jimas sKilvem, tuliinta, anemia, kankinimai reu- k]

nkifi|o vąndenniętę krąujo ir neuitektJnios eirkųlacljos ‘
e sint nervu pajleaoa.

%

1 ik

Yr.'ri

nbelpo supaiklplmo 
aštoulu brangiu, į 

, . , nųruodytu J
maistingi J Geležę ir

ne priduoda, gyvybę jaknomB, PAfctiyrįn grobus tolis Ii 
tinMę rejfularhkgi, e Ątgaivln fnfeštuą, Išvara kųkui U

~ _ _ __ _ ,
\ndįo. kXaR° ar ll«|uviol Nųga-Tvnę dupe Jum a RtsbukHngJi
JfiUtu, glnrų griiomulnvlni>>, tvirtus nervus ir kwi# p*,tl)uintą miegą.

#ign.Ton« KuatlprlH kraujo ir pugerim clrkulnvimo jo. priduos raudo
numo vęldul Ir žlbujną nRlcms I Nugą-Tone padarą tvirtus, rustus 
vyry? Ir sxelkėą|\ea puikesnes moteres- Nųaa.-Ton<) nct^lplą aavyj 
daromu paprotę vaisau. Sujoti jie yra?parankiam pundelei. Yra apvilki 
Hkonl Ir'vartuoti galcrua bę jokio ąspMąnukumo, EUjn^yk jupą. Jtofcc 
nava pretclems. ■> . . .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAs preke Nnga.Tona yrą vienas dokrk
u« benkute. Kpžna bonkute talpina devynios detimtye (»0) piljulu, arba vieno menael 
•gydymo, Galite pirktI ieioe bpnkutas, arba ieiiu, menesiu* gydymo ui penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone pgr dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugražink bonkute Ir pUsus, o mes ūmai aųgr*žUlm« Jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vlcpn centą. Mes imame rhtiką.

. PRISIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TVO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn fit., Chicago, 111.

Gerbiamieji; įdedu čionai* $.............».. ir meldžiu prisiųsti man ....
VąąvTooo.

'Vardno ir p&vordč.............................

GMVŠ ir numęrla,............ ................

1 Itivtoa
I

ę nętĄlvit\ i»nj lokiu migdomu m 
delel. Yra apvilkti oukruu^ prlfrnąppundelei. apvilkti oukruu^ priima? 

, Bjjnįyk juos. JUUomonduoal patams

... bonkut

• •« I I I * I I I I I I i I I t I « I I I I I I* I I I » I I t I I 11 I
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I jake wood 
Ncbaszninkas pa

Žinios Vietines 1-  -
— Potnyezioj Readingo kasi

kiu pede.
— Daeina žinia isz Ashlando 

ligonbuezio’ kad Jono Tras- 
kausko pati randasi silpnam 
padėjime.

—* Prftejta subata mirė Ku
zis Alėksandraviczia 44 m. se
numo, fanneris isz 
apylinkes.
liko paezia ir 3 vaikus. Prigu
lėjo prie Szv. Jono draugystes. 
Laidotuves atsibuvo U tarai li
ko ryta.

— Eidamas in darbu in Buck 
"Mountain kasikla, O. Birkuik 
rusnakus likos suvažinėtas }>er 
ekspresini treina ant Readingo 
geležinkelio. Nelaimingas vy
ras likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbuti.

t Panedeli mirė 6 nedeliu se 
ntimo kudykis, saliuninko 
Žabraucko.

A.
Laidotuves atsi

buvo Utarninke popiet.
— Visi saluninkai padavė 

aplikacijas del laisniu,

METEORIAI
Kuom jie yra, isz kur nupuola 

ir isz ko susideda.

Daugelis musu skaitytoju 
klausė kas tai yra Meteorai ir 
1.1. Apie tai iszą^ZRhia X 
savo straipsnije Ijaisveje, kuri 
ezion perspaudinaiue del žinios 
visu.

Dvidcszimts dienu priesz 
(Lap kr.

pranesze,

• f • • •

SAULE
Į Ii ibi |IW iwiri-8Ri9|n.mMHiin *->*>'*K~* lulu —Iam JHI

Viena
i 

atojinia dviejuis vedu tris įpriėžastis. » 
meteoreliai susideda isz tokiu 

PaškuDpasi- modžiagu-substanciju, kurios 
rode didele szviesa. Ta szviesa sunkiui perleidžia s.ziluma per • i n • % •. % • ♦ i- . -
Durnai susidaro in tris stulpus 
ir tapo'baltais. Trenksmai ne 
siliove tik ėjo kiek silpnyn. At 
rode, n Lyg szaudytu tukstamį

• 1 ■ •« , . . « 1 apie savo r*----- 1 1............. 1
trenksmais, pnnasziuis in ka- 
nuoliu szuvius.

vienok apdenge jpodi

ežiai! szautuvu. 1 
mėtemtelis sudužo ir

e
Į t
1
I

Dr. KOLER
$ Lai per Nauja
I Mėta buna muzi 

ke juso name
Galite sau pasirinkti isz

e*. <Jf J
z* X 
k M

$ i 638 Penn Ave. Pittsburgh’, P»-
Df. KOLER yra vien*- 
tfnln tarpo Lletovlu da 
Klaras PltUburge. Mo
kinosi Vara žaroje, eta- 
dljavo berijo 24 m. la
vai r 1 as Ilgas vyru Ir 
moterų, točel jas nno-

durnai, [save, 
tis karsztis paŲokti ant mete
ore! io pavirszio, nepasiekda
mas vidaus, it tokiu’ budu nėra 

i h|kstiuį- m’bgos mėtcorėliūl^erdom in- 
KiszdamnB Jausti. Aptra, laikotarpis puo 

apibėre limo per orą yra taip trumpas, 
kad meteorelis nespėja inkaisti

■ Todėl visas pasidarau-

I

f.MS
A

& Ateikite ir paklausykite
pirkimą.

’ :z7 i .*■'■'•' . .»

4:1

.M

$

!

Jt

.............................

įK Daugybe visokm dainų, 
*!'• •• • I 1 • f

Mahanoy City
$

MtCarmel

50

$

ciMT* dugnfal patinsta. Gydė
uželnuodlnlma kraujo 

tyl; tr rilpnyboB vyru, spuogus, nleiojlmuatrijų1 geriausiu iszdirbimu
Columbia *

■?, Pathe ai* Edison 
’ Lietuviszku, Lenkiszku ir 

& Amcrikoniszku rekordu.
. • j I D 1 1 •

szokiu ir muzikaliszku.

' litras tinimo, invtitMb-TlrfM paetnan- 
'įp czUs nuo oeczystumo kraujo. ▲UI- 
M Rzauklte ypatiazkal, per Ulszkan aai 

ucKydaa. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
' Į Ir Rusiszkal.

I Of J son valandos: nuo 9 ryte lig I
Į vakaro. Ned«Homl« Iki 2-v. popiet

mylios 
mylios ploezio. 

svėrė 84

ploti žemos pusantros 
ilgio ir puse 
Svariausias akmuo 
svarus.

Vasario 12, 1875 metais, ties 
miestuku uJJomesteasd, Iowa,

gerai; Tręczia, 6ras nutnna už 
sidegusias ir sutirpusias nuo 
karszezio nleteorelio pavitszio 
dalis. ■ Nuo to pavirszio ir nu- 
sitryitusiu daliu paeina moto- 
orelio Szviesa ir szvieSbs juos
ta.

Trehksinąs gi paeina Isz to, 
kad inkai tęs oi’its stengiasi už 
imti Jaugiau vietos (kaip ir

c < 
pasaulio pabaiga > 9

26 A.) laikraszczaai 
kad Miehigano ežeran inkrites 
isz dangaus milžiniszkas 
teoras. Bekrisdamas jis silke
les gana daug triukszmo. Vie
na, 
szviesos,

( 4

me-

jis padare tokia juosta 
kuria galima buvo 

matyti per 50 myliu. Antra, 
jįs šukele toki dundėjimą, kad 
pietvakaru dalyje Miehigano 
Valstijos ir netoliese esanezio- 
se Indianos bei Illinojaus vals
tijų dalyse namai drebėjo isz 
pamatu. Žmones, manydami, 

bet kad prasidėjo žemes drebėsi
mas, beiro in aucsztesneš vie

Antra

Žmones, manydami
• v ? v H

kada ateis laikas juos iszimti mas, bego in augsztcsnes
tai gal ne puse ju iszpirks lais- 
nus ant szio meto. Kita Subata 

visiszkai 
bus

Ežero szvyturio sargas, 
alpu

kryto metvorelįs,
Iowa 

kuris ir-gi
sudužo iszskhufjtydamąs akme- 

Macziusicnis toli ir plncziai.
ji fmolima pasakoja, kad dan
guje pasirodo tok is skaistus 
kamuolys ugnies, kad akys ne
galėjo kensti. Ta kamuoli se
ko tuntas žiežirbų, ir durnai in- 
vairios spalvos, 
taip drebino viską,

Trenksmai 
kad žmo

nes mane žemes dabojimas esą 
prasidėjo.

Isz viso tpkiu nupuolusiu 
meteoreliu mokslavyriai yra 
surokave apie 700.

L7-to jau pasidarys 
“dry** tai ir laisniai 
reikalingi.

ne

——--------- ------------------- -

lu Lietuviszku kaimelu

Tamaqua, Pa.— Lietuvei gy
vena dideliame sutikime. Dar
bai ejna gerai ir uždarbei 
szlekti tik brangenybe dau 
žmonim kenke.

— Ponia Zugzdiene aplaike 
žinia isz Lietuvos, 
abudu lovai mirė - 
Agnieszka Blauzdzitinai,

ne-
(X 
n

bu k josios
Juozas ir

67

iinti daugiau vietos i 
eksplioduoja.) Nuo tos paezios 
priežasties ir szautuVas

s-ljįs Ateiki
>s Priesz

*

tas.
mates meteoro kritimą,
sakoja ta dalyku szitaip:

“Kamuolvs fe
nukrito ežeran
in
ūžiant pro mano baisiu greitu-

rodsugnies, 
apie 15 myliu 

pietus nuo manes.

Bet mokslavyriai

18-tam e

Jam

mu, asz aiszkiai galėjau gir
dėti jo szvilpima.

jis šukele didele liepsna 
kuri paszoko augsztyn ir pada 
re didelį sujudimą.”

Skaitant virszmineta 
turbut, daugeliui nejauku da-

Ypacz dar prisimenant 
p runa sza vimas”

Nevienam, tur- 
“ar tik

j»

Krites eže-
ran

žinia,

apie pašau-
rosi.
< (

lio pabaiga.
but, dingtelėjo mintis t • • • 17 
diena Gruodžio praėjo ir paro
de, kad panasziems jausmams 
jokio pamato nebuvo.

f pasiduoti tokiems 
Jeigu kas norėt n pirkti tegul | le",lli. “Pelėti žinojimas, kas 
atsiszauke pas jiaja po No. 333 ll. zy'J10’ pasaulio sistema

gana di-

metu amžiaus isz kaimo Bajo- P>!an,ls?Įa'^niilj nes,pilll°‘ , ' I f 1 1 r> i — fe*f fe r 1 r» t z-k *-fe%fe«fe Zfe fe /"S fe fefe
ru, parapijos Laukeiiszkiu. 1 

mirties vvro
Žugždiene iszparduoda
priežasties

sz
p- 

visus
savo naminius rakandus pigei.

E. Willing uli'tTamaqua y Pa.

Kasyklų 
ejna gerai po 

tai 
Czionąjs yra dau- 

bet 
Per Kalo

Saginaw, Mich.— 
darbai da vis 
straiku, bet kaip ant ilgai, 
da nežino, 
geli slaptu dirbtuvių “sztopo
kuri dirba ne tik anglikai, 
Lietuvei ir Lenkai, 
das tojo sztopo teip prisitraukė 
jog buvo užtektinai juoku isz 
tuju girtu gyvuliu kurie nete- 

nega lodama 
pas

ko visai proto jog 
nucjt namo, turėjo gulėti 
svetimus.

ATSAKYMAI.

J. A. Wilkes-Barre, Pa. — 
Tumistos nuomone yra gera ir

Nora 
gandams

t tegali
1 v ra žeme, 
abelnai ir meteorai, 
pasaulio sistema yra 
deli tariniai, kurios kelintu žo- 

Bet mcdžiu negalima aptarti.
teorai yra i
nors ir apie juos ne viskas yra
žinoma. Tai-tfi, apie mete-

Beabejo- 
nes skaiezius kritusiu yra daug 
didesnis.
rokuoja tik tuos, kurie turi 
tvirtus liudytojus.
szimtmėtyje mokslavyriai be
veik netikėjo, kad “akmenai 
galėtu kristi isz dangaus.
pradedant su 1800 metais ir 
vėliau invairus žmones ėmė ty
rinėti meteorelius.
laiko iki 1901 metu yra

Tik

Nuo to 
užre- 

koręluoia 331 ineteorelio puoli
mas, 
jones nėra, 
nėra vienodas, 
rejo net 11 puolimu, 
vienuolika metu neturėjo 
vieno.
po 2-3 meteorelius.

, Meteoreliąi tankiausiai kryn
> mene- 

eina nuo 
krislelio, iki 36 tonu svarumo. 
Didžiausiu meteoreliu pasauly 

kuri komandorius 
Grenlandi- 

.. ...   Jo miei‘a sie
kia: ilgio 10 pėdu,.11 coliu plo- 
czio 5 pėdas,

i tren
kia, kadangi parako gazai stai
ga inkaista, iszsiplcczia ir sten 
ginsi užimti daugiau vietos ne
gu parako milteliai. Perkūno 
trenksmas ir-gi paeina isz pa- 
nasziu veik priežaseziu.

apie meteoreliu 
Mokslo rekorduose 

dar nėra užraszytii gerai 
tvrtinto nuotikio, kuomet me- 
teorelio kritimas butu sužeidęs 
arba užmuszes žmogų. Jie pra- 
musze triobos dangti, užmiisze l 
szuni Egyptc ir, rodos, sužeidė _ 
kur ten karve, bet žmogaus ne 
ra palietėj 
nėra ko bijoti, 
degina, nei ju trenksmas ardo 
namus ar suteikė žmogui mirti.

Ant galo trumpai pakalbėsi
mo apie meteoreliu sastata ir 
ju paėjima, 
dvejetas rusziu: akmens ir 

Isz 256 kritusiu Ame- 
74 

Europoje krito dau- 
akmens, būtent

Tni tiek 
puolimą.

pa- j

Tai-gi meteoreliu
Nei ju szviesa

Meteoreliu yra 
ge-

Guinan
8
1

i UNION 
^NATIONAL 

■g,MAHANOYv
Cnpltol Stock >125,000.00 
Sorplus & FrofitB 1160,000.«

BANK
.CITY

Mokame antra procentą ant 
nudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu ]-ma 
diena Sausio ir Liepos roene- 
suose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir Jub turS- 
tumet reikalą su musn Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet. Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny
ga, Teipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinyatč, su paveikslėliais. Surinko 
ir išguldė iŠ svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystčs FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co- 
Hus. 414 puslapių. Popieros viriais......................................   -
Gražiuose audimo apdaruose................................................    O«C>o

r

laimės Ir moka Jiėms už tai po kelis ir p, 
to burtininkČ buvo tai ponia LENORM

tik 
kad

V

o ke: 
AND 
ateitį. 

___9_________ r_.___ ______ ___ _ „ karaliai ir 
kiekvienam Ji ateitiįsptdavo. Po myriui viršininČTos Kurtiuinkis, Jos Kazyros 
pateko j avietą ir šiądien Joini ųaudojasi garaiauti svieto burtininkai, ir kiekvic-

. jinmi Aavo ateties ar I 
erių. Geriausia ant svieto burtininkČ buvo tai ponia

Pilna kalaoC Kazyrm tn ŠcJios Stukos su PaveikSlEuais m instrukcijomis.

H BALL, Prezldentaa
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaaierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kaa.

! DAKTARAS W. BŪRKE \ 
IJETCTIS S

418 W. Market St. Pottsville IVisi žinote kad 
burtininkai Aincri* 
koje vadinami yra 
Fortune Tellers 

t spčja žmogui laimę 
ir ateitį su pagclba 
Kazyrų(Kortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, tik 
pasakysime.
yra tūkstančiai 
žmonių, kurie pas 
lokius burtininkus 

lankosi Jspči 
lioliką dolcrii

> Su visoms ligonis priima, nuo 
vnlntidoM Iki 10 vnlunda ryto, 
I iki ii vai popu*!. <’» iki 8 vakare.

apie kuriuos jokios abo-
Puolimas kasmet 

1868 metai tu- 
kuomet ležies.

nei rikoje, 182 buvo geležies, o
Abelnai puola ant m. akmens.

glausiu
kuomet geležies puolė tik
Akmens meteoreliai tankiau
sia susideda isz suvirusiu sme- 

mineraln,

ta Gegužes ir Birželio 
Ju didumassiais,

j e yra tas, 
Perry atsivožė isz 
jos 1897 metais.

o

299,
79.

liniu akmenų ir kt.
kuriems suprasti reikia žinoti 
kiek chemijos.
meteoreliai tankiausiai susidė

ti

Geležies gi

da isz beveik tyros geležies 
Nikelio esti

CMM. i » 
FORTUNE 
TtLLING 

/I CARDS 

į >la- m i c*«o e*£ <4.U

*•» 0—1 <■» I— — wife o afeM 

j Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KŪMAS.
PEHSIKKI.i: IN NAUJA VIETA J 

Priėmimo valnndas:
Lik i U* vai. ryte. 6-8 vai. vakare 

2533 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

♦ 
l

Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba savo Kazyrų visiems įspėdavo 
Pas ją vaikščiojo keiti Kazyras viso svieto didžiūnai. kunigaikščiai ir kai

metalo nikMio.
nuo penkių iki 25 nuoszimcziu. 
Mokslavyriai atranda 29 
mentus meteoreliuosc. 1
si elementai randasi ir ant mu
su žemes. Abelnai, meteoreliu 
sastata yra beveik toki pat 
kaip žemes vulkanihiu akmenų 
Tai-gi meteoreliai 
inonistu stig;.... **
šaulio medžiaga yra 
visur.

Klausymas, isz kur meteo- 
nera užgane- 

dinaneziai atsakytas iki sziol. 
Vieni mokslavyriai sako,

nas, ka» Jas turi, gali ku jomis įspėti ateitį taip gerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra oti instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateitj įspėti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nUbovytl Šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita pilra 
kaladė Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai........................  11.50

Siųsdami pinigus adresuokite

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

I
I i
<■»* *. Wl—

coliu; augsz- 
. Jis svo- 

Rgpdflsl jis da
bar New Yorko uiųzejuje gapi- 
f ................. 1 ’ * ’
li ti matvti. I#

1*0 Ida bias me teorelis 
žemes

mažesni dalykai, e’z;0 |)OfluSi <j ep|jai. 
ria ,36 tomis.

Tai-gi, apie mete
orus ir kalbėsime.

Pradžioje aptarimo 
atskyrti meteorus nuo meteori 
tu, arba meteoreliu. Meteorai 
yra nemaži dangiszki kūnai, 

savo kelia-orbita po 
Nuo to kelio jie neisz 

krypsta niekur ir nuolatos ke
liauja. ^Meteoreliai yra mažės 
ni kūnai, neturinti griežtai nu- 

• statyto kelio, bet lakstanti po 
! dausas be tvarkos ir puolanti 
ant žemes, kaip tik szi yra ga
nėtinai arti prie ju.

turinti 
dausas.

sunaudosiine savo laike. Acziu an^ žemes nekrinta.
už gerus velinimus ir jums vė
linamo ta pati.

F. N. Grand Rapids, Mieli.— 
Kristupas Kolumbas, kurifc at
rado Amerika buvo isz gymi- 
mo Iszpanas o ne Lietuvis. Kat 
ras toip mano, jog jisai buvo 
Lietuvis tai isz to duodasi 
prast, jog mažai jvra 
svietiszka istorije.

I

o
Juk ta-

su
skaites 
Kožnas 

kudykis ejnantis in mškslaine 
-pasakys kuom buvo Kolumbas.

“Profesoriui** ne i szt i mietu 
dalyku. — Filadelphia, Pa. 
Mes daug dalyku nematome 
bet žinome kad yrti.
mista žinai gerai kad vejas pu- 
cze bet jojo nematai.
nematome, bet Jojo Esybia jau 
cziame po visa svietą ka pripa- 
žys didžiausi atskalūnai, o toki 

. kaip tamistu, kritįkuvot apie 
tokins dalykus, tai geriau dirs 

' telek in savo szirdi ir gylei ap- 
' maristy^k savo sayžinia. Antras 

* dalykas.
*' Jpripažin8ti Dievo Esybes, 

■ kšm po laiszku pasiryžai 
Matyt kad da nevi

sai esi prasmirdęs bolszevizmu.
■: Dievu. M

Dievo

Jeigu tamisfa no
tai 

“su

ANT PARDAVIMO. 
: —>
Tris namai Maharioy City, 913 
ir 915 E. Mahanoy St. ir 916 E. 
Pine St, Ant viso loto, 
apaukite po No. 720 E. Centre 
St. Mąhanoy Cit?', Pa. i

Atsi-

9

‘y
reikia

Meteorai 
Czia 

ir 
kaip jie isto- 

Tai

tik aptarsime meteorelius, 
I aptarsime taip, 
riszkai žmogui persistatė, 
yra, pirma ju kritimą, paskui 
ju sastata, ir ant galo ju paėji-

Meteoreliai yra tuom aky 
kad jie yra vienatiniai 

medžiagos gabalai, pasirodanti

ma. 
vu s,

ant musu žemes isz tolimom vi
satos.

Pirmiausias dalykas, puolan 
tis in akis žmogui apie mete
orelius, yra ju puolimas isz dan 
gaus. Tas suprantama. Kiek- 

ug-
gaus.
vienas stebėtųsi, pamatęs 
nies kamuoli puolant isz dan
gaus su trenksmu ir užimu.. 
Meteoreliai daugiausiai puola 
laikotarpyje tarpe 12 vai, dicr

Tąm yra 
Po vidurnak- 

saldžiai

uos ir vidumakezio.
dvi priežastys.
ežiui žmones abelnai
miega ir todėl nemato meteore 
liti puolimo ir jo netižrekorduo- 
ja pasakose ar raszte.
priežastis, guli musu žemes ju
dėjimo bude po dausas. Be tam.

Antra

tos istorijos, kur kjękvįįrias ga

turi 
y atmosfera. 

Skrisdamas jis tur dayyt sau 
kelia, tai yra mygti ir trinti in 
szonus orą.
nuotįkin mes 
dviem daigiam (kaip rankom) 
besitrinant, ubu inkaista.
niau žmones sausu medžiu try
nimu pasidarydavo sali ugni. 
Su meteoreliu 
nusideda.
kaista iki 
kaitina ir orą.
du apsireiszkimai, matomi 
kuomet meteorolis krinta szvie 
sa ir trenksas.

Idant duoti bent kiek 
prasti apie spėka ir sziluma,

perskirsti

Isz gyvenimo 
žinome, kad

Se-

ir-gi tas pats 
.Jis ne.tik pats in- 

raudonumo, bet in- 
Nuo to paeina 

apsireiszkimai,

su

guriuos meteoreliai iazvysto be 
krisdami per ora, privęsiine ke 
leta iszrokavimu. Duokime mie- 
teorelis sveria viena švara 
lekia su greitumu 
per sekunda.
vysto taip vadinama kinetine 

galėtu pakelti

ir
25 mvliu

*

Įuomet jisai isz

energija, kuri 
daugiau kaip 272 milijonu sva 
ru bi|e ko viena pėda augsztyn. 
Tas reiszkia, tiek kiek pakėli
mas 1,361,250 pudu rugiu 
žejueę,4UU.^idpfeu° :Q i ^*4 4
iszruokąoti kiek vyru • 1 1 I 1 k • 1 T 4
Tai tiek kinetines arba

nuo 
ženieSr-fĮUL^ięlutpu0 ,,/anogau.s 
pem(ižxn.)Skaity4pjąs gali pats 
iszruo^ypti kiek vyru reikėtų 
idant pakelti tokiajnase rugiu, 

darbo 
spėkos iszvysto vieno svaro ,me

< Ta kinetine energija, met6-
teorelis.

tikru piešziniu sunku tą iszais^iongliui trinanties in orąf persi 
I-LZL ‘ Todėl tik jia pažymiui

Dr. Farringtonas savo tkny*'
kinti. Todėl tik j ta pažymiu j

« v

goję “Meteorites0 (iszleistoje 
1915 metais) turi surinkęs isz 
visokiu rasztu atpasakojimus 
meteoreliu puolimo. Privedu 
pora, idant parodyti meteore- 
1!u paproezius laiko puolimo. \

Spalio 13 d., ; 1877 motuose, 
2 vai., po piėtu, ties Sokobani- 
jos miesteliu Serbijoje npkrito

meteoreliu puolimo.

liir paproezius laiko ppolimo. • 
1877 motuose

kftiezia in szilunui, Jei visa mi

tai gautas karsztis galėtu ui’vi 
rinti 2939 svainis vandens (47 
kubiszkos pėdos.) Tai gana di-

net® energija ; .‘taptų šzflųmą,
. a . * ' . • - fe * 1 J 1 a

delis karsztis.’ Bet maeziusie- 
ji-motooroliu puolimą ir eziupi-
nejusi nukritusius akmenis, sa 
ko, kad tie ąkmenai tankiau-

1 ele-
Tie vi

y

Naujas Lietuvisskas Graborlns
» Kuzis Rėklaitis

• 516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

> >
t

patvirtina 
avojima, jog pa- 

vicnpda

reljai atsiranda o

kad 
meteoreliai tai atskilę nuo ko
rnetu dalis.
noja, kad tai dalis planętu, ku
rias suardė praeinanezios ko
metos savo prrtraūkinni.’>' Trc- 
czins vėl spėliojimas sako, kad 
meteoreliai yra pirmapardes 
pasaulio dulkes, kurios susitel
kė, tai in 'mažesnius., tai in di-

Kiti vėl prirodi-

dėsnius gabalėlius ir plaukioja 
be paskirto kelio po dausas. 
Dar viena teorija sako, kad me
teoreliai yra medega, kuria isz

L. A . t I —.

mete žeme per stivo vulkanus 
ir kuri gryžtąyidgal in žeme jos
pritraukiama.
v Bet isz kur jie nepaeitu\/ ‘ * *1 -W . *’ ■’ V ' 1

• 11 ‘ • J. 1 •vejinno,. veik . neintckmiuoja. 
Jie net didina musu žemė savo

Astronomas Young 
yra aprokavos, kad k meteore-

^Bet isz kur jie nepaeitu, »jie 
žmonėms bledėš nedaro, ir gy-

medega.

liai ir visatos dulkes padaugi
ną inedcgos muse ant musu že^ 
mes vienu tonu kasmet. Szilu- 
mos gi jie priduoda žemei kas 
met apie yiena dvideszhnta da
li kalorijos, arba tiek, kiek sau

i r > .... 4 « v '

se-Jo duoda, per desziinta dali
kundos.”

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Nauji veikalui: : • mjfc
, Lietuva Brangi piano s/ilb ir 
Kas Nuramys Man Szirdele

, Lietuva Brangi piano

duotas ant piano.. "\u.r
Siuskite doleriu registruotani 
laiszke arba inbney orderi.

Abu veika
lai su pviSuntimn už $1.00. a • • . Z1*. fe .
laiszke arba inbney

’ * • 4.

■ ■ ■ ■ ■
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Merchants Banking Trust Co. Banke į'j

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

*
Sztai Koki Prieteli Turite

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
kada perkate namus.

Yra tai Banką kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanker kaip 
jumis, geriausia iszpuola mokėti. •

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautiecziai ir 
pažins tami.

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

Yra tai Banka, kurioje įįucziatcs lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažins tams 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-Preu.
W.F. Eyiikewicz A. pHnltiewic* M. (Javuln

T. G. Hoio<bv

(). M. Grahaui, Prei.
• J. H. Gnrrnhan, Attorney

7 P.. C. Fenton

f!

r

D. F. Guinan, Tremv

i

---- ---- -- * w
Siuneziu piuiugus in visas dalis i 

pardflodp szlpkortes anl ♦ 
goriausiu linijų, padirbu Ir Notari- t
svieto,

; J jaliszkai užtvirtinu visokius doku- | 
mentus. Esmių užtvirtintas per •Esmių užtvirtintas per • 

iins Vnlatiin ir nn stta. fPennsylvanijos Valstija ir po atsa- 
| kauezia Imucija ir prižiūra ba&kino 
* | ^Innn i»1 n roAnt/x Dnc'/t blin n n 4

i adreso:
l .1. (i. BOGDEN, Banker A Agent
i Cor. W. Long & Malu Sts. i 
» DuBOlS, Fa.
1 —»

departamento. Raszyklte ant &lo

Cor. IV. Long & Main SU.

? Daktaras Juozas J. Austrą J:
$ LIETUV’IS }
r] Guvusis Daktaras Knrinmencje.

Priima ligonius lig 10 valanda ryte £
12 lig 2 popiety 6 lig 9 vakaru jį!

J Telefonas—Bell &>9 R. W
it 113 E. Coal St. Shenandoah ft

!D 
i» 

I#

I

įti.   .. ......——~—...     4.,.

XolcfiraLtAhysft.ca iszgyvenimo i raneuzu
1 'Miapijr DQf abI11|£i <1010 puBliplu* Preke W\ !>• Bocionaki Co

* '.r ‘i ■ < »' /
IV. 1>. Bocionukt Co

tapo VISOKIAS LIGAS

A. C. N0VAKAUSKAS
* ADVOKATAS 

Kumpas Main ir Centre St. 
SHENANDOAH, FA.

n>

į

M

Paiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
Y88 puslapiu- Preke 35c.

(J. 16) 1 meteorelis, davės pirma žinoti 
s k

• ' ■ T* Y

šiai yra tikAik szilti, avba pa- 
konciiapii rankai. Kodo! taip?

»--- - * . ’ 1 .... A

Dr-as Farvingtona^ tam prj -

Stampomiš nepriims.
’t ‘f • ‘ A ė L 1 f 1 • *»’ JJ. A/Žėihuitįp Teleisto jas

•'i**'

t .
• *r"

z >
V»' < 

s 
fllfc

, lil5 aS. West St. ’ 
" ” Shėnandoalblfa

>’! M
. *

0 .

Lietuviszkas tfkaborius

A. J. SAKALAUCKAS
. t ■ 4

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

W.TRASKAUSKAS
LIETIVtSZKAS GIIABOEIIS.

i (X * * > _i j '

A * - * IIMT
I L.A-M

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus <le! 
laidotuvių, kriksztiniu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir tt\. Krausto daigius ir lt.

W. Cchlro SI. .. Malin u o y City* Ta*

Hatonnor City, Pa.
........ ............................—................   t1 
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hRSERGAYE RHEUMATIZMUP

(V, P. Boc>kowskl*Co.

>'

o

•b
r

' dk.

»

ui

4

Jeigu sergate Ebnimatizmv c Jums jokios gydnolča ne gelbčjo patsitraukit UKSUSJciiįu sergate Kbeuuiatizmv c Jums jokios gyduolėj ne geibo 
.GYDUOLES NUO KUKUWAT1ZM0. (gerti). PrUė užbonką

■ E‘ •• *■ ■■ ■i—------ ----------- - --------  ■' — ■ i
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nttsil^niląkraują,, l’rėki....

1909Į
... $I.CO 
... $1.50 ■ 
....$1.50 j

$1.00

UKSUS L1NIMENTAS NUO RHEUMATIZMO, (tepti)Pri-kč
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina liusilpniląkraujij,. PrSk4.....
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJE, užaugina stiprĮus plaukus. Prčkč.
UKSUS SKII.VINIS fln KRIS, tegnliupja ir pravalo vidurius. Prčkč
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėjo. Pfckč

- -- ________________ _ - . - .. ..
kuriame rasite dnug i^audltigo skaitymo apie žmogau* kuuą. sveikatą, jo lygas ir pagelb^.

*

CHICAGO, ILL,

UKSUS SK1T.VINIS RITEKIS, reguliupja ir pravalo vidurius. *
$1X0 ■ 

Męs siunčiame kožnnin anl pareikalavimo muaų didelį Katallogą Naminių Gyduolių H 
m/* rlmid it n»«/(lit «<<* ». If H 4 •«v ,•% d u 11 vi Ir n 4/v Ivdftfiir*

160 N. WELLS ST./
• URSUS REMEDY (s 
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