
MHMamr uapa u"—« -if

j A N 1 l?w

4,

4

k
Z-

} 6/i^H

X r ~ J■

r
■i

i

I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION >3.00
Brings the best rraults to Advertiser*. Rate* on application. '

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY. PA.

•%

C

I

«*

U'f

I

bRP1

ii’’ ■ 
r

rl

f
, ■

■

K \
r

1

SUU
!■' ■ i

I* hw US
Si- M tt" - 

nr 
if:

Iw •I' ' *

Mill, i i..

MHKi į

■rH|p
IĮĮ i

ii p lį JjF
7

z If

"t;

tjį
lįb'tfiaii

jjfe,/I .
trf11:

*

*

M
I
I

feIi *

"4r>

p1
t '

~-w .'--r—----------------- ~~

*.......................................................V'’V=

<4‘m,.

♦

DU-KAKT NEDELINIS LAIKRASZTI8 “SAULE” 
ISZEINĄ KAS UTARNINKA IR PETNYiMfi?

PRENUMERATA KASZTUOJAi
AMER1KE: Ant viso meto >3.00. Ant puse* meto >l.S0. 

f ’ EUROPOJE: Ant viso meto >4.00.
MfiT Laiszkus ir piningus visada siuskite tiktai ant sxilo adreso:

t* * . •

' ill

I

k™

Į W. D. BOCZKOWSKI-CO.
I MAHANOY AND A ,ST.. MAHANOY CITY. PA. J

1 » MM Oi » BBI O Oi O O *

■M** ..............   .K............  —........   I 1—1 . ' I ... ................... .. .......... .. I—II «I«. »u-l ■ Ii«-n ................. ..  ■' ■ ■“ ■"•n - -■ j ' >' II ™ < Iin T I - I ■ ir rr n iri. r ................. « T ' .m * ■ ■■ «»-ii r r r“ .wm«> <Mu<a ... .........ta im m*. *. j. .......«. —* — -*• ....... ......... . .. ........ ■*—» ta»i ta.tafctataU* »*Tta>> ii >ta.i ?»^iita»itau..i..ii.w..ii. .... ... .  •>J-Ji m ru' "Tl r r......... W. ■' I '.I I“ ' 1® .. Tl» n ■■ jt in i jn -i 111 Iii-.' T illTMWtatata|MIIWl||Wil|11|-‘l —Ii..-Į-nn T~i-m... I -|1......... -- į.~ į-'T'- - ta*tata«MMtaRtaitaeMMi<Mtarr-.. ii Įr 1 ~|,. iin ii l L •.«< inn f rr - b »i...' ibi. 11, r i'll r. . i ■ i i .i

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. Bg order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General.”
■■ Miltai—**■ uai II aim* WiiMi ei ■! IB M i<*i I —P iMibi ib■<. n il Ift a iMmo^iaiii^ >. w ***». . ~ MlĮĮT' l! Hi ||t iPi.^“ •►iiMi *B n*Mai -i- ■ ita-ean^ ią< m » ■****•«*’-*■♦ ■“ *i*w***i*1—*"r Ti«iwjrmmn t- ~ VJIt JIM »JI IT-.

iXrr'BH) ft MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 30 SAUSIO (FRIDAY JANUARY 30) 1920
..... ... .-|r ^|T -------------- —- -------  . ---------- - -- ---------r.------ ,-r---------------------- Į. .. —...» —*■ ... ... iiiiifrtataMtaaatatataltaiitai tall, . ........I, ill ,1 Ha. tatai 111, nn.» ■ ».»... w. .-m-* . .«.. a* 4 * nta'i—»• tm* i^i«. aw. ««, .1 "MX įn>i|npn- iwtatataatata.w • w«<w,h«»» ■ • ...... ... . ..... .. .. .. ..............11 *' "«m—iimlii n i, ww——.....
---------  . ii- ,i- j .-— ' '• ... 'ii J- — ~ ~ii m . ii .rnnir II" irrirni. T m ■ ..- r w«.a i*« ^-i-r-r .,i'« «m ->--r>in-. 'rn.v irti- - .i.-in-.r .r -nr < «>»**«> <. J -.ta-T........ I*. <u». m-t. i i <i ~i ~ i ........... .. t~ If • ■4»l‘< —į ■l-iiirm riin .yiri.i:-< .rr triii. Ti-rTiimw ~i’-—*-... utataa—ita»-iw-Hi|i m MUtata iin i> >«»i»taitai intatan»»«ntaiitai ■MKii^mta—ta

No. 9 ft ■NTBHBD AT THB MAHANOY CITY. PA ■* -) mail r
/ BNTBHBD AT THB MAIIANO 
V’OST-OFFWB AS 8BCOND CLASS

Isz Amerikos
Naujos tiesos priverezia kožna 

ate j vi mokytis angliszkai.
.Washington, D. C.— Sena

tas užtvirtino nauja Kenyono 
amerikonizavimo bila, 
priverezia priverstinai 
ypata nojr 16 Ivjrnoir J S

kuris 
kožna 

21 mokvtis

u

ft

F=1
W. I>. BOCXKOWAKI, Pre*. A Mffr. 
F. W. BOCZKOWSK1, Editor

ft 32 METAS
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KOKIA PASEKME GALI AT 
NESZTI PROHIBICIJE?

BĖGIMAS LIETUVOS GYVENTOJU ISZ...TĖVYNĖS
J1’/ ' ’ LIT''• .11!4.'
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tasai paveikslas likos ižduotas svietui idant matytu kiek tai vargo nuken-Tik dabai

Mes piliecziai (citizins) gy- 
venantieje sziosia Suv. Valst. 
pirmiausia priguli prie mus 
padaryti szi sklypą laisvu del 
atojties ir del musu vaiku. To
dėl musu pirmutine užduotis 
yra, isznaikyti visus raudono
sius kurie iszdygo isz prohibi- 

, Prohibicijos 
platforme yra tokia, kaip ir 
redikaliszka prohibicije isz ku 
rio isznyksta ir daugiau upe
liu. Toji prohiljicije yra musu 

Mat vda- 
))ra-

angliszkos kalbos — raszyti ir cjj08 platformos.
skaityti, o atejviai turi moky
tis nuo 16 lyg 45 metu kurie 
nemka angliszkos kalbos, 
szvti ne skaityti. Mokvtis tu
rės mažiausia 200 valandų per 
metus.

Tai tau, atejviai, kurie nesi- 
mokino isz jaunu dienu, turės 
priverstinai ant senatvės mo
kytis, o tas ant giaro iszejs dau 
geliams.

Influenza siauezia visur.
Washington, D. C. — Valdže 

pranesza, buk influenza prasi
platino in Miczigana, Minesota 
ir North Dakota.

Najorke sziadien serga 
<h‘szimts tukstaneziu

mirszta nog tosios bai-

ia-

arti 
žmonių

ku r i e 
sios ligos.

Chicago truputi apsimalszi- 
no, bet da siauezia po visa mies 
ta ir aplinkinesia. •
Steito palicije padare daug 

gero.
Albany N. Y. — Steitine pa

licije New Yorko valstijų pra
eita meta aresztavojo 4271 žmo 
uis už visokius prasižengimus. 

*-‘-T»ejei- knKt»k-rtr*fn*sibijo "su- 
ymti prasižengėlius ir kur ne
gali vietine palicije aresztavoti 
piktadarius tai kazokai Ik* jo
kios baimes juos suyma ir sodi
na in kalėjimus. Pennsylva- 
nijoi teipgi turime kazokus ku
rie daug gero padare del visuo
menes.

• Vagis apiplesze jin bažnyežioj
Chicago.— Edwardas Nova- 

kas turėdamas su savim 
du tukstanezius doleriu, 
gejo du plcszikus ejnant pas- 

Supratcs ju tyksla, 
Novakas inbego in bažnyczia, 
bet vagis ėjo paskui jin ir kir- 
tia su bile in gi 
ningus nog Novako palikia jin 
visa kruvina gulinti bobineziu- 
jc kur jin rado zakristijonas. 
Cigonka pardavė savo vyra 

kitai moterei už $5,000.
Hagerstown, Md.—

Guy, eigomis, likos i>arduotas 
per jojo motore kitai moterei 
už penkis tukstanezius dole- 

Petro motore keli metai 
adgalios pirko jin nog pirmu- 
tinios motores už kuri užmokė
jo teip-gi penkis tukstanezius 
doleriu, 
d i litas isz tojo 
jam antra

kalėjimus.

kui jin.

nu.

ra,

arti 
pare-

atome pi-

Petras

Petras buvo užgane- 
giszefto nes 

motore dakako lyg 
gyvui kaului ir džiaugėsi, jog 
atsirado moterėle kuri jin isz- 
gialbejo isz tosios peklos.

laisves nevidonka. 
mas dideli pavoju tame, 
dėjau raszyti savo straipsnius
in anglisžkus 
laikraszczius apie 
nanti pavoju.

ir lietu viszkus
taji grasi-

Dabartės, idant kovoti prte- 
szais ta ja nelaime 
organizavoti nauja drauguvia

Friends of Liber-
kuri

pradėjome

M

(Prietelei Laisves)

todėl mel- 
to- 

nesikisz

vadinama
tv“
kožnas žmogus, mylintis lais
via turėtu prisiraszyti prie to
sios d raugu ves ir
džiu visu stoti po vėliava 
sios draugavęs kuri
prie jokiu tikejimiszku daly- 

už žmogiszka 
Asz to pats nepajie- 

pagialbos

Tik tokiu budu galėsim

k u tiktai kovos 
laisvių.
giu inkurti be justi
mos turime visi stoti in darba 
nes kur yra vienybe ten galy
be!“
pergalet prohibicije, kuri yra 
kaip vagis, kuri atima žmonim 
juju laisvia.
kas nustumt pnihtbicijo kur ji 
buvo 50 metu adgal.
cije yra prasidėjus nog

Dabar Vra lai- 
•/ I

Taji da 
unijos užtvir- 

Nes jei 
neiszmanelei

Proh ibi- 
tokiu 

žmonių, kurie patys vieni kitu 
neapkenezia, o juju platforme 
yra be jokio pamato, 
lyka privalo ir
tyt ir prie to prisidėt, 
gu prohibicijos 
iszkovojo viena punktą, tai ne 
užilgio uždraus naudojimu ta
bako, arbata, kava ir da 
vens žmonis ant vieno 
mo ir vienos kalbos.

.Juk musu kareiviai

P’i- 
tikeji-

&

f
j
i

das.

penktu dali visos žemes.
Lietuvos Valdžia vra nusis- 

tacziusi isz visu liuosuju žemiu 
sudaryti valstybinis žemes fon- 

In ta fondą turės inesz-
ti visos Rusijos valdžia užgrob 
ti žemes, i n va i rus popu ir valdi 
ninku, dvarai, toliau visos tu 
dvarininku žemes, kurie ju tu
rės daugiau, negu kiek bus da- 
leista atskiriam žmogui valdy
ti, visos konfiskuojamos žemes 
delei mokesnio nemokėjimo, o 
gal delei piasikaltinimo priesz 
Lietuvos valstybe, jeigu savi
ninkai kaip daugelis lenku dva 
rininkn kovoja priesz Lietuvos 
valstybe.

Suprantoma, jog žeme da
linant Lietuvos valdžia 
atsižiūrėti, ant kiek
piliecziai yra pasidarbavę de
lei Lietuvos valstybes inkari
nio ir palaikymo, 
dien griauna isz pamatu 
valstijos inde ja, kas jos 
nepalaiko, vargiai
paskui nuo to valdžios bepra
šyti, kad jpm duotu ar tat že
mes ar kitko.

Galima spėti, jog Amerikoje 
gyvenantieji liteuviai, nors pa
tys kad ir negalėtu ar nenorėtu 
gryžti Lietuvon^ yra užintere- 
suoti kad žemos klausimas but 
tinkamai Lituvos valdžos isz- 
rystas: ten gyvena ju gimines, 
broliai, seseris, tėvai, 
reikia žetne aprūpinti.
jie privalo remti ta susitveru
sia Lietuvoje tvarka, jia vi
saip palaikyt i ir,f- žinoma, nuo 
saves priminti, kad žemes klau 
simas but.u tinkamai iszrisztas. 
Ir reikia tikėtis, kad Lietuvos 
valdžia, kuri sziandien nesusi
deda isz kokiu dvarininku kuri 

“boržuoarine”, o 
tikrai Lietuvos žmonių valdžia 
iszklausys to balso Amerikos 
lietuviu.

Lietuvos Misijos Informaci
jos Skyrius.

turės
1 a (4 u vos

Kas szian- 
mum 
visai 

ir iszdris

mo
vietines bažnyczios.

Pasirodymas Szv. P. Marijos.
Metz, Francije.— Visas kai

melis Noveant nepaprastai su
judo isz priežasties pasirody- 

Szv. Panos Marijos arti 
Tasai

stovylas pasirodydavo tiktai 
po nusileidimui saules ir dau
gelis žmonių jin mate, 
baszcziiis Bentz taji dalyku 
pradėjo tirynet, bet lyg sziam 
laikui neatidenge priežasties 
tojo nepaprasto pasirodinimo. 
Szinitai žmonių suvažiuoje kas 
diena in ta ja vieta laukti pasi
rodinimo nepaprasto regėjimo.

Apipleszimas karaliszko 
palociaus.

V’iednius.— Daugybių viso
kiu brangiu dalyku likos pa
vogta isz karaliszko palociaus 
kuriu verte daejna ant kelioli- 

Terp
kitko pavogta karaliszko mar- 
szalkos lazda iszdeta su dei- 

kuri prigulėjo prie 
seno ciesoriaus Franciszko I.

Naujos deimanto kasyklos 
Afrike.

Johannesburg, Pietine Afri- 
Aplink i ne je Tlaringo, 

likos
naujos milžiniszkos kasyklos 

Daugybe žmonių 
pradėjo keliauti in tonais jiesz^

kos milijonu doleriu.

'"i

Pra

■■

i

te musu broliai bėgdami isz 
ma Rosije 
vmti no drabužio 
tesnis. 
nes. , 
liko, nes ka kare nesunaikino tai geri antimi iszvoge.

Toje kelionėje in toli-savo tėvynės nog užpuolimu vokiecziu.
vyrai, motores ir vakai kryto kaip muses, nes maisto ne buvo laiko su savim pasi- 

, ėjo apiplyszia, serganti ir kruvini — vienas
Daug iszkeliavo musu broliu ir sesueziu, bet ne visi sugryžo isz tosios tolimos kelio-

Tiems tai pagialba yra neatbiitiuai reikalinga kurie palikių viską, nerado nieko ka pa

Isz Lietuvos
(Alytaus

Jezno
Lenku žvalgai megi- |<aj

apsk.,)

kita nesze katras buvo dru-

mantais i

ka.—
Į>rie Taungro atrastos

ŽEMES KLAUSIMAS.
LIETUVOJE.

JU

tik veliame Nemakszeziu vals- 
czuje nuostoliu padryta dau
giau kaip už 200.000 a ūksi n u. 
Pabudžiu, Sauslaukiu, Butėnu, 

Kavaduoniu 
apipleszti. 

■ nes

Punia.
Tarp Alytaus ir 
plentas.
na kurtinu iii ta Įitimta atjoti ir žmonos labai inbauginti;

, ...... ‘ežiai sako vėl griszia. Kal-
Adomo Dulbio 

kari
ninkas žveriszkai nužudo. Len- 
berto Juozo sudegino troba ate

ema < Įvdgaiidiszkiv, 
kaimai vra labai

Žemes klausimas v ra vienu

ežia pasižvalgyti.

kuriuos
Todėl

deimantu.

keti giliukio, terp kurtu ir mo
torus nepasiliko užpakalije.

_ -ūmi »** *
;jiais svarbia us i j u musu naujos 

valstybes klausimu.
sai nėra dar galutinai iszrisz
tas ,nes tuo klausimu turės isz- 
sitarti sžaūkiamas artvmiausiu 

Lietuvos
bet visi gerai nusima

no, kaip tas klausimas turės bu 
Jau isz tu darbu

Nors ji- Taungsas guli 40 ffiylni nog 
Vryburgo o apie szimtas myliu 
nog Kimberley, l.__ _______
didžiausios 
los.

Didelis badas Viedniuje, 
28,000 vaiku iszvežta 

kitur.
Viednius?— Atsibuvo czio- 

nais graudingas atsisveikini
mas tėvu suvvaikais, nes nega- •

■

Sziapus V()k(.
plento, areziau in Nemuną, yra Li.szkiu kaime 
Punios miestelis. ’’ 
vo Punioje mažas lietuviu bu 
relis; paskui jisai buvo perkel
tas Jeznan.
lenku kareiviai buvo užpuolė 

gyventojus; pas vietos
jo namie, isz- 

piesz^ pinigu HMM) rublu; api-
gyvenlojus, 
raszt įninka

f ir draugi* vargoninka Neųma- 
, na ir iszsiveže.

Punios gyventojai butu labai 
f dėkingi musu Sztalmi, jei jisai 

laikytu Punioje* nors maža ka- 
reviu būreli, kurs apgintu juos 
nuo lenku plesziku.

i Radviliszkis.
kaime lapkr,

\ ašara bu-j;jmona vienas vokiecziu
i - - - - - -

(Gruodžio 4 d.

Punios 
virszaiti, neradę

plesze dar keJius 
suome valscziaus

laiku Steigiamasis 
Seimas,

ine visus javus apie 750 pudu, jj iszrisztas.
Ivi penėti kianti ir tris karves. |;UrjU0S yl.a „tlikusi dabartine,

nėra todėl

kur raminai 
deimantu kasvk-

MM ’1
1

1

<1

Szi Ii u Petra nuszovė.
Kavaduoniu kaimo Petrone, 

Ona ir Adoma Jiikuczius, Joną 
ir Antąna Berlaszius vokie
cziai smarkiai sumuszė.

Vaidotiniu kaime Ivaszkio 
Stepo sudegino visas triobas ir 
degant nieko neleido iszncszti.

I ’asz u v i k szcz i o v ie n k i e m y j
Rimka Aleksa prie jo namu nu- 
szove ir jo lavonu apiplesze. Isz 
jo namu atmita turto už 28.000 
auksiniu. Minėta Rimka nu- 

ir apiplesze paskutinis 
bermontininku būrelis, 
ju buvo trys karininkai.

Zapyszkis. — Einant iii Kau
na teko užsukti in Zapyszki. 

rasztines sto
vėjo žmonių būrelis, 
domaudarnas užėjau ir paezion 
rasztinen. Bet koks rnaUo bu
vo nustebimas, kai asz paipa- 
cziau rasztines 
naszu in kareziama: 
stalas kojomis

kai-kuriu vis 
ma yra 

jog dvari- 
Lietuvoje susi- lėdami juju iszmaityt, nutarta 

iszvežti kitur ant užliaikymo 
mažųjų gyvaseziu. '

Lyg pavasariui iszvež
apie

---------------------------------Mb- ---------------------------------

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

viso
35 tukstanczitis vaiku. 

Mieste žiema didele, o žmonis 
ne turi kuom kury t, nes maisto 
anglių ir malku nesiranda. Vai 
kus iszgabena daugiausia in 
Holandije, Szvaicarije ir Skan 
dinavije, kur juosius maitina 
ant ukiu ir iszdalina terp tur
tingesnių szeimyhu.

Vokiecziai suszaude lietuvi 
karininka.

Nežiūrint Lietuvos Vyriau
sybes reikalavimu paleisti vo
kiecziu Raseiniuose 
lietuvi 
nepaisant gražinimo respresi- 
joms vokiecziu belaisviams, vo 
kiecziu karininka Rimaviczu 
iszveže Vokietijon suszaude. 
Praneszdamas apie tai vokie- 
cziu atstovas Kaune tvirliua, 
jog kariu. R. mėginės bėgt isz 
nelaisvės ir del to buvęs nu-< * 
szautas: vokiecziu atstovas ta

pane jo 
savo gyvastes Fra-icijoj kovo
dami už laisvia szios pasaulės 
ar-gi dabar laja laisvia suvar
žys protestoniszki bimbazai 
kurie geidže paversti viską ant 

Juk taj Dievo 
dovana ir pats Dievas permai
no vandeni ant vyno Gabiojoj 
ant svodbos, kaip mums Jfasz- 
tas Szventas rodo.

Kiek tai žmonių likos 
skriausta per taja proiiibicija 
kiek neteko turtelio ir kiek ne
teko darbu ?
kuris sunkei dirbdamas 
nosia kiek dabar nukeaczia at
ėjus namon negalėdamas 
plauti dulkiu ir 
guzu, 
kiek žmonis nukenezia 
baisiu karszcziu prie fornesu.

Tai-gi, tame tyksle, asz pra
dėjau organizavoti taja drau- 
guve vadinama 
Liberty” 
su žmonių mylineziu laisvia in 

, Szita drau
gove bus 100 procentas tikrų
jų Amerikonu, 
bus kovoti prieszais redikalus

protestoniszki

savo rankos.

nu-

O tas Žmogel's, 
mni-

• m- 
smirdaiuziu 

o prie geležiniu fabriku 
laike

“Friends of 
in kuria kvieeziu vi-

Bolszevikai prie Krymo vartų. siragzyti in jiajn.
MoskvJ— Bolszevikai pa

ėmė ana diena Pfcrekopa, 60 
myliu nog Kersono, prie Juo
dųjų mariu, isz kur randasi tie 
sus kėlės in Krymą, 
musziai ejna prie 
Bolszeviku raitelei
smarkei aiit Nikolajevsko ir 
Orluvkos paymdami

musu tvkslas

prohibicijonie-

Smarkus
Krivi Kug.

užklupo

abudu 
miestus ir daug in nolaisvin.

Lenkai ir Latvei ant Jietu- 
viszko ir ukrajiniszko frunto 
vejesi bolszevikus lyg rytu sza 
lies.

r *

NeilBdnikitB kad dabar “SAULES* 
vreBBBieraia m SM0 aat vila acto

raudonosius, 
rius ir visus tuos, kurie geidže 
atimti nog žmogaus laisvių. 
- Su pagarba

I

AValter Žetaukas, 
Box 60 Saint Clair, Pa.

——      >
Bulgarai szaudo straikierius.

Saloniki.— Daugeli straikie 
riu likos suszaudytais už iszne- 
sriima tiltu ir 
padanges.

Bolszevikiszki 
prasiplatino po Sofija, osBud- 
nicoje likos užmuszti keli ka
reiviai ir straikieriai laikd’fnai

geležinkeliu in

sukilymai

Vantainiu 
30 d. buvo sulai

kytas, žmogus, kuris pavakare 
atėjės iii Szniauraicziu kaimu, 
laike save karininku ir klausi
nėjo kiek 
lu.

Pasivares arkli nu 
Te- 

gimtine esanti

G tūlo

ki.
kad mu-

1 idil

gyventojai turi gink- 
Jei turi, tai kad pas ji už- 

siraszvtu.
važiavo in Gudeliu kaimu.
nai sakėsi, jo
apie Joniszki, Trumpiu kaime, 
o gyvenas Kaune; esąs ingalio- 
tas Apsaugos Ministerijos suži
noti kas viduje dedas.
liuose inbaugines žmones atva
žiavo in Vantainiu karna ir rei
kalavo arkliu joti in Radvilisz- 

Kol arklius parengė, jis 
visa laika pasakojo, 
sziuose pas Radviliszki
viu žuvę 600, o vokeeziu tik 15, 
ir kad santarvės'misija pabėgo 
vokiecziai eisa.pirmyn. Liepė 
imti ginklus, arklius ir drauge 
su juo, ;kaipo karunku, joti ne 
lietuviu link, bet
Kai Vantainuose pareikalavo 
parodyti dokumentu, tai pasi
rodė, kad jis ne karininkas, bet

vokiecziu.

buvęs lenku legioninkaš.
da ji aresztavo ir pristatė kari
ninkui, kuris buvo prie santar 
ves misijos.

Skaudvile. —

Ta-

Bermontinin
kai isz ežia iszejo.
ju dalis pasižymėjo dar ligi

Paskutine

sziol negirdėtais žveriszkmnais 
ir plesziinais. Isz aplinkiniu 
kaimu apie Nemakszczius ir 
Skaudvile atimta daug arklu

ir plesziinais.

karvių* Wmefu kiaulių, grūda

žudė
Tarp

Prie valscziaus
l iesi i li

vidų, visai pa- 
d i del is 

iszkrypusiomis 
stovi ties langu, pora kėdžių ir 
spinta; ant vieno lango pames
ta popiergaliujr laiszku... Ap
link stala didžiausis žmonių bu 
rys, kurie szauke. roke Pasi
rodo, tai buvo valscziaus komi
teto ir seniūnu susirinkimas .

Ukmerge. — Czia ketvirdie- 
niais susirenka žmones in tur- 

Vagilėliu knibždėto knibž-

pnigus isz t raukia, 
mieste 28 milicininkai

glL

da; ir jie'taip .i nd rase jo jog ne 
tik isz kiszeniu bet ir isz ranku 

Kad ir yra 
, bot ta-

ta nekliudo vagims darbuotis. 
Slaptu bravaru irgi daug.

Labai metasi in akis daugy
be rasztiniu, kuriose dar dau
giau tarnauja rasztininku len- 
komanu.,, ? Czia lenkai 
darbupjtfsi.

Susidaužė traukiniai.
Isz Gumbines ateina žiniaIsz Gumbines 

kaj vakare 11. (■N I . 1 il'.Z*•' ... ....

, d u p i,u: y ienas lietuvi u

kiek
sziandien

yra že

W. Barron 
nados aplaike 
uoszvio isz Szakiu:

isz Lagdon, Ka- 
noggromata

prava rdžiuoja- 
buržuarine valdžia, 

aiszku aiszkiausiai, 
ninku žemes 
lauks padalinimo ar paskirsty
mo tiems žmonėms, kurie nors 
žeme dirbti ir isz žemes gyven
ti.

Lietuvos valdžia jau yra sut
verusi prie Žemes Ūkio Minis
terijos tam tikra žemes refor
mai Komisija, kuri 
jau renka žinias,
mes Lietuvoje, kiek yra norin- 
cziu jos gauti nuosavybes ar 
nuomou, idant visus, kuriu tik 
trokszta tos žemes, butu gali
ma žeme aprūpinti.

Reikia manyti, kad ir daug 
kas Amerikoj vargstaneziu lie
tuviu, sugryže Lietuvon, gales 
ten gauti žemes ir savo ūki su- 
susikurti jeigu tik ta sziandien 
Lietuvos valdžia pajiegs užsi
laikyti nuo visu jos priešių, ar 
tai nuo savo piliecziu isz kaires 
ar isz deszines, ar tai nuo visu 
svetimųjų užpuęliku, kaip rusu 
lenku vokiecziu ar kitu kokiu 
prieszu.

Musu 
nusimano ir nesigaili,

J 

grudžio tarp 
Sziaujiu ir Tauragės susidaužė 

" " ■ ■ r;. *i>;
Pasekmesantras vokieėziiv

Visus
apraszyti. 

, voži- 
dvi karves, iszveže dobilu 

o pas-

*;

t

' Ta pati keneziame 
Ga- 
pri- 
isz

suimtąjį
karininku Rmavicziu,

■. i

■■

dvarininkai apie tat 
temti 

Lietuvos valdžios, kad girdi ir 
nedemokratinga ir neniokanti 

visas tas 
ar deszi- 
piliecziu

musu nukentejimus 
laike kares sunku 
Atėmė nog mus briczka 
ma,
ir szieno keletą vežimu, 
kui turėjome duoti ir kįauszi- 
nius, sviesta, pieną, audimu ir 
vilnų ir nevalo buvo tam pasi- 
prieszyt.
ir nog Lietuvos valdžios, 
vome žinia nog valdžios 
statyti 20 arkliu tai yra 
Tarpucziū, Naudžiaus ir Judi- 
liu, o isz didesniu kaimu tai ir 
po du yma. Už arkli užmoko 
jom 21 szimtus rubliu, žmones 
perka ir pristato valdžei.
toli nog musu kietos buvo isz- 
kasti apkasai,- laike szovimo 
nukryto apie 12, granatu, tai 
iszkirto visus modelius sode ir 
skyle iszmuszo stuboje o 
lankome paskutiuios 
dos.
iszdege. Petruko tvartas sude
gė,
Vyrui mokame algos ant meto 
po 5 szimtus rubliu o ant die-

Ne

•t

l

vesti savo reikalu, o 
paskalas ar kairieji 
nieji isz tarpo musu 
noriai toliau platina.

Taip, kaip buvo iki sziol su 
žemes valdymu, toliau būti ne- 

1 sietuvoje penkta, ket-

v

gali.
virta ir kai kur net treczioji 
dalis visu Lietuvos valstiecziu 
visai bežemiecziu, jie netur ne 
sklypelio žemes tai yra arti vie

labai *ho milijono visu valstiecziu vi
sai yra be^žemes, arti kito tiek 
tetur vos po tris, penkias bet 
ne daugiau dėszimties deszim- 
tinu, o mažiau tuještanezio, val
do apie trecziadali visos Lietu
vos žėmes, ir kokie tik 500.dar
bininku. kurio tu f dnliirimi

mo pat raszte praszo pagerinti ’ - - M t ll

mes 
valan- 

Kirmiszkio žydo viskas
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Buczinsku viskas sudegė,

nos po 10 markiu. Žmonių pa 
ome isz vieno namo po 2 ir 3 in 
vaiska. Dabar moka už cent- 
nari kviecziu po 100 markiu, o 
už rugius po 80 markiu, bet 
pas mus ju nesiranda. Abudu 
Kuczinskai likos paymti in 
vaiska bot abudu sugryzo na- 

Kun. Vaiczaitis Sintau- 
tuogia ,'o . Duba Klavinkiuosia, 
ArnnRthnC.kMs tia toli Knnno. n

mo.

Arnnsiifiiiekns tia toli Kalino.

vokiecziu belaisviu būti Lietu
viu stovyklose.

Bolszevikai paėmė kelis 
Amerikonus.

Chita, Si’berije.— Pulkauniu
kas Blunt ir keli kiti ameriko-t , . 
niszki padpnai, kurie prigulė
jo prie inžinierių ir Raudono 
Kryžiaus drauguves ir visas 
lenkiszkas korpusas kariumo- 
nes, gavosi in rankas bolszevi
ku Kluczinske. Teip pranesza 
buvusis amerikoniszkas' ’ kon- 
sulis Irkucke, Juozas Ray.
ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus, lotas mieste Frackvillč, 
Pa. 150 pęr 80 ;pedu didumo.
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KASGIRDET
In laika szeszesdeszimts vie- 

Meksike atsibuvo 
69 revoliucijos. •— 

tai žmonis negali se
ga 1 isz nuobodu

mo mirtų jeigu neturėtu kėlės 
revoliucijos kas metas.

nu
4 i

Jau ten,
dėt malszei ir

metu 
tiktai”

marszkinei 
Gal 

Kmerike negalėsim 
)

Rusijoj paprasti 
kasztuoje 35 doleriai. • 
neužilgio / 
visai pirkti marszkiniu 
brangenybe nepaliaus.

jeigu

Robertas Goodard parengi ne- 
ja milžiniszka anuota su ku
rios pagialba bus iszszautas di 
delis rakiotas in menuli tyksle 
dažinojimo ar galima bus susi- 
neszti su tenaitineis gyvento- 
jeis, jeigu tonais kokie randasi. 
l)a neatsirado narsunas kad 
keliautu ant menulio, bet kaip 
vienas iszsitare: Neimtu sunku 
sziadien surasti akvatninku to 
sius keliones, nes ant musu že
mes jau viskas iszmire, 
giszkumas, 
nybo didele, 
niszki ir t. t.

, drau- 
brange- 

niilži-
gerymai, 

padotkai 
todėl nėr ko ir 

gyvent ant musu žemes,
riau keliaut ant menulio.

tfe-

Pajieszkau Antano ir Liud- 
gyveno 

ne- 
Paeina isz Kauno 

Turiu 
ntsi- 

(9

NAUJAS ISZRABJMAS PLAUKAMS.

Loenininkas distilacijos Kert 
tuckije ponas Owsley Brown, 
apgarsino ]>er laikraszczius, 
jog kožnam, kuris pas jin atejs 
dovanos galona geros guzuies. 
Žmonis suvažiuoja pas jin isz 
visur, kaip pas koki stebukla- 

Liudna, kad tasai gera- 
duszis negyvena areziau, 
nors anglekasiai galėtu 
naudot isz jojo duosnumo.

laikraszczius
Wesley O.

New York Herald sekaneziai: 
Sziadien aresztavojimas ko 

anarkistu 
neiszraus

Iloward raszo

dari.
tai 

pasi-

Tomis dienomis valdže keti
na sutarpyt deszimts milijonu 
sidabriniu doleriu 
ketina padaryti mažesniu 
ningu. — 
buna mažiau “stambesniu” pi 
ningu, neužilgio susilauksimo, 
jog tik varinius nesziosime ki- 
szeniuosia.

isz kuriu 
i’i- 

Kas kart czionais 
“stambesniu

Mok vii profesorei tvirtina, 
buk kokia tris tukstanczei me
tu adgal, žiurkes buvo dydu- 
mo meszku. — Jeigu tai butu 
teisybe, tai kokio (lydumo bu- 

Gal tada kelios
utelias turėjo puikius pietus 
isz vieno žmogaus?

vo uteles? —

Pagal paskutinius 
mus, tai likos surasta 
nisiszko caro — 
galva, ant kurios toji 
silsėjusi! — Neužilgio neturė
simo jokiu karunavotu gaivu.

telogra- 
karuna 

bet kur v ra 
karima

Kada Ema Goldman perėjo 
, pasuke 

jog neplatins
per rusiszka rubežiu 
savo draugams,
savo anarkistiszku mokslu Ro 
sijoj. — Žino Emnte gerai, jog 
už tokius mokslus bolszevikai 
szaudo in smegenis.

Ponia H. isz South Norwalk 
Conn., keliolika sanvaicziu ad- 
gal pamote auksini žiedą kada 

Nulindo mote
rėle, bet josios nuliūdimas per 

ant 
kada

kiauszini ant pusrycziu
jame pamesta žiedą...... Amori-
ke stebuklu ne stoka.

szere visztas.

simaine 
džiaugsmo

neiszpasakyto 
\ algydama 

rado

lu laika paskutiniu keliu me 
nešiu Berline aplaikyta daug 
maisto per paczta isz Ameriko 
kuriu verte isznesza ant szim- 

Terp

m
100 tukstancziu

ta tukstancziu doleriu.
kit ko gymines ir pažinstami 
nusiuntė savo kamradams 
Faderlanda
svaru miltu, tiek jau lasziniu 
ir už milijoną doleriu 
pieno bleszinesia.
tikri kamradai, 
ape savo tautieczius tėvynėje.
O kiek Lietuvei nusiuntė?

vertes
Tai tau 

noužmirszo

Bolszeviku armijoj badai ke 
tina rastis suvirszum 70 tuks- 
tancziu vokiszku kareiviu ku
riuos paėmė isz nelaisviu Ro- 

Tieje 70 tukstanczei voh i joj.
kiszku kareiviu sudrutina bol- 
Hzovikiszka armije laimejinmo 
šia ant prieszininku 
ku.
girnas taikos tiesu, jeigu vo- 
kiecziai kariauju ant bolszevi
ku szalies?

bolszovi-
Ar-gi tai ne yra poržen- 

, jeigu

grąžei pasidarbavoLabai
Lietuviu Jįumismatikos .ir Is-
torįos/ djrftUgije iszloisdam

<̂1

Liettfvos neprigulmybos bron
zini medali. Nuo saves prido- 
dam, kad skulptūrai pasiekė 
teisinga js 
lio ipvi 
vaizdu.

"eikszti ant njėde- 
Jidento veido isz-

i Medalis iszrodo piii- 
kei Jįftrh'alb rastis kožnoje liė 
t u v WM?i/eimy  no je.Bžeimynoje.

Pagal parengimu Sinithso-
uiįi - P«?ft>.«wj»

neapmal- 
anarkijos 
Tikra gy- 

prasz- 
valdžia 

bus

valdžia

I <

Uoli k os 
szvs ir 
terp visuomenes, 
duole ant to yra duoti
cziokeliams teisinga 
ir tik tokiu budu galima 
apmalszyti neramhma terp ju 
jo.

PI u tok ratai, yra tai
valdoma per turezius; nes visa 
valdžia yra valdoma 
tingesni luomą žmonių, 
singai kalbant, kur yra repub
lika, tai praszcziokeliai daly- 
bauna vedime valdžios; bet isz 
dalies ne turi jokios valdžios, 
ue turi jokio balso vedime val
džios veikalu, jie patys neval
do, tik buna valdomi per kitus 
balsai praszcziokeliu yra kaip 
sutmkias bubnas — 
balso.
ro tiesas; jieje valdo .visa ma- 
szinerije valdžios; jiėjė valdo 
tiesas ir baisa laikrašžcziu. Po 
teisybei teip yra, nes nejnokyti 
negali valdyti mokytus. Todėl 
turimo phitokracije (turtingas 
luomas žmonių,) nog senovės 
plutokratai valde žmonimis ir 
juosius nepaliaus valdyti.

Plutokratai dings tik
kada Ameriko pakyls viesulą 
pasikėlimo, kaip kylo Euro
poje, o ypatingai Rusijoj.

Todėl, jeigu plutokratai gei- 
nog isz-

skerdimo ir apsaugot del savo 
gentkartes savo turtus ir 
Jocius, privalo tuojaus, 
kio užvilkimo atsiminti ant te- 
byrio padėjimo czionais ir turi 
stengtis idant valdže neprileis 
tu prie tokio padėjimo : ir ap- 

nerimaujenezia vi- 
I ’lu tok ra ta i privalo

tame prigialbeti valdžiai ir pa
mesti apipleszima žmonių nog 
visko, e

Geriau kad plutokratai pa
tys sutarpytu savo
kalnus ne kaip laukti

per tur-
Tei-

be jokio
Turtingi ir mokyti da-

tada

dže apsisaugo! save

malszvtu 
suomene.

pa- 
be jo-

auksinius 
tosios 

dienos idant revoliucija jiems 
iszplesztu viską o ir juju 
vastes. ’ ’

Teisingi žodžei pono 
wardo.

— ♦»— — ■ -■

KUR BUNA.
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Pajieszkau Jurgio Geldoto 
paeina isz Suvalkų Redybos, 

Grazisz* 
Praszau

Vilknviszkio apskr., 
kiti para, ir kaimo, 
atsiszaukt, arba žinantieji apie 
ji praneszkit.

John Arminas,
18 John St.

Waterbury, Conn.

Mano sesuo Kastancija Ju- 
navieziute po vyru Sinkeviezie 
ne, isz Vilniaus Redybos, Alo
vės miesto, gyveno apie North 
Hampton, Mass,
siszaukt ant adreso.

Viktorija Poszkevicziene, 
Box 171 Bulger, Pa.

Praszau at-1

Mano pus-brolis Juozas ir_ 
Nikodemas Bardzilauckas pa
eina isz Kalvarijos apskr., Aly-: 
tą u s..r miesto, pirmiau gyveno:
ĮtfarrisoU, "Npwąrk, N. J. Pra-: 
sžau atsi^ąulit ant adreso. (1Q’ 

VI. Paszkiaviczius,
Box 193 ’ Bulger, Pą<

gyveno

t 
r j

Noriu-susižinoti su ypatonisj 
kurio aplaiko gfomatas isz Lie!kurie aplaike gpomatas isz Lie 
tu vok isz.Vaisodžiu ir Ta neonu! 
kaimo. ?r-’ J ,J 
ant adreso:

J* Vaitkevjeziua*

Malonėkit atsiszaukti
i

viko Sireikiu, pirmiau 
Pennsylvania, Vaisi, dabar 
žirniu kur.
G u b.,
svarbu reikalu, 
szaukt ant adreso.

Tekle Jučaite,
• > ‘
<)•«. .1 \ ' I > .M

Springfield, Mass.
REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rcl- 
kalnuja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlobiu, Joku ir del pardavimo marsz- 
klnlu, npatinu andaroku, tiesog in na
mus, 
dykai.
New York City.

Szauliu apskr.
praszau

4 1 lee< I St

Haszykito o gniiHlto HompeUuH 
Madison Mills, 503 Broadway, 

(adv)

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

KftuipnB Main ir Centro St*
SHENANDOAH, PA.

Dokavojo % milijono žmonių ui 
puikus plaukuo, o toip-gl nulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluhiU, atauga tankus plau 
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

InforiiincIjiiH dykai 
Haflzy 

Drs. Brundzas CoHinctlcs, 
Stn* W. Brooklyn, N. 1

U,
All .«

NAUJA IR PRAKTISZKA YLA
Su szla y hi gailio taisyti ozeverykus, 
nialszus Ir 1.1. Siuvu druczci Ir gotai, 
greit kaip >maszina. Kaszluoja drauge 
su 20 mastu siūlo ir 2 adai an su paro
dymai kaip naudo! tikini $1.1)0. Septi
ntos ylos už $5.00. Užganodlnlnuis gva- 
rantlname. I’rlsiuskltc popierini doleri 
su szltu apgarsinimu szadlcn, dabar, 
ant szito adreso:
NOVELTY SALES CO.

Sta. D. Bok 12 L
Bepl. A-1111 

Nąw York, N. Y.

> > ♦ -k > > 
Nuža-Tone 

L • *
Į

Pasekme po 20 dieno 
arba grąžiname |umo 
pinigus.

,1
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, WW 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, vlgSi

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turc-'^^B 

damas ncaišką minto ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^M| 
imant vaintun dėl padidinimą veiklumo ir vaintus avaiginau- 
čiuR, bandyk Nliga-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
acai visai nauju imogu! Devynea iA de&lmtcs visu žmogaus liguAvfl 
tokiu kaip blogas apetitai* negruomulavimaH viduriu, gazni irV.1 
lAputlmai, užketėjimns nkllvcn, tulžiais, anemia, kankinimai reu*-Mv 
matizmo, hkauHmal. galvos, neuralgia, stokos energijos, nutulpne- ;į 
jimas' nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
najiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtcktlnioi cirkulacijo^ 
kraujo. > , .

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pnjicgoH, 
kurios didžiauBci užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas,\inkAtus ir 
grobus, AirdcH plakimo, kraujo cirkulavirno. Nuga-Tono yra lobai/ 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir nbelno sunaikinimo j 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti H aAtoniu brangiu^ lį 
sveikatą duodančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu JĮl 
nėr garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir l/H 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. įĮ

Nugn-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pnstlprin grobus teip, Ifl 
jog ie tufttinaso regulnri&kai. Atgaivin inkstus, JI vara laukui 
-podlnies atmatas. Niera daugiau* 
xnčio kvapo ar apvilkto liežuvio!

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
A' ' Kada Amerika Praktikavo ka

S t

1

B'

L-V Z & f

h

it1 j 7 H

lit -
Kodėl? Todėl kad Jie yra sutaisyti U aA ton i u brangiu, 

er Knndnjru* Gydytojun. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir ogg 

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pnstlprin grobus^ tęipt 

gazu ir suputimu, niera smir* < 
_ ___ r._____  r _____ ____ Nugn-Tone duos Jum« Rtcbuk** 

j^jtitą^ ginrą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegąl 

numo veidui ir žibi imą akiems! Nugn-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj * 
daromu pnprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelcL Yra apvilkti 

sava nrctelcms.

MUSU ABSOLIUTISZKA GVAHANCUA: Preke Niigą-Tono jin vienus 
doleris ir 25c. ($1.25) už bonkiite. Kožna bonkute laipina devynios-deszlintn 
(91)) piliulių arba vieno menesio gydimo. Galite įdrkti szeszias bonkutes, arba 
szeszius menesius gydimo už szėszis dolerius ($6). Imk Nugn-Tone per 
dvldeszlmts dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku- 
te ir pilnus, o mes urnai sugražinsime jusu piningus, 
ne viena centą. Mes imame rizika.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ. 
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicaro, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionals $.....................  Ir mcldiiu prisiųsti.-man ... .
Nuga-Tone.

ugn-Tono duos Jums RtcbukHngą vjk vįk 
iTititą. ginrą gruomulAvimti, tvirtun nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

jVdgA-Tonc Runtipris kraujo ir pagerina cirkulavirno jo, priduos raudo-
Jokiu migdnmu ar 

..... ........................________ _______ _ . I cukrum, priimno 
Rkonj ir vartuoti galcmn be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes motcrcs. Nugti-Tone netalpin savyj

Negalite prapuldyti

donkut

Vardas Ir pavardė
t

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija 4

SZTAI NAUJAS LAIKRODĖLIS

2-Diena sanvallcH, 
5-Sckundas. 

turi 16 akmenų.

Leninas Skelbia
1 ’ * r'

Tris szimtai metu atgal, Kapitonas John Smith ir govieda vyru ir moterų atėjo in. Amerika.
Pasakė: Sistema valdymosi draugijos Europoje yra netikusi. Neturėtu but parsisamdaii- 

czitijii ne samdytoju kliasu. Algos turėtu būti ptaszalintos.
“kapitalo” ne “darbo”. Žemė, maistas, apdaros ir visi produktai turi priklausyt žmonėms.
Ka vienas žmogus pagamina, tas prigulėtu visiems. . <

/Jie apsigyveno kur dabar yra Virginijos Valstija. Jie sutvarkė viską ant tokios papėdes

Neturėtu būti uždarbiohc

1 . , i I I i g, • į !r • ” ■ I1

kad savastis ir viskas ka jie pagimina butu vaisiumi visiems lygiai priklausoma. Jiė gyveno 
tankiose giriose, isz kuriu tai state sau triobesius, maitinosi vaisiais ir pamedžiotais žvėri
mi. Ant derlingos žemes turėjo ganėtinai maisto. > v

Jie būdavo sako: “Mes pasiekėm tobulumo laipsni ir kaipo komunistai idealiszkai gy
venam”.

Bet nepoiIgnui dalykai pradėjo eitVblogyii, 
nekuria isz gyventoju buvo tinginiai ir neatsa- 

Mes turim dali prie maisto, 
Mes galim turėti visko, kas

kanl. Jie pasakė:
drapanų ir stubu.

Kuomet yra pagamyta, tai kamreikalinga, 
man dirbti”.

4 b

Kiti buvo darbsztus, 
dirbti del kitu”...........

sako: C i kam nuims

Nepoilgam visi priėjo prie panykos ir bado. 
Kapitonas Smith apszauke save diktatorium ir 
iszleido proklemacija: 
valgo”.

< c Kas nedirbs tas ir ne

Bei gal jus pasakysite, kad tas atsitiįp 300 
metu tam atgal.

*■. Taip, tas ir prives Bolszevikus ir I. W. \V. 
pasėkėjus ir komunistus prie puolimo. Praeityje 
visuomeniszkoji nuosavybe
visokiais budais. Szimtai buvo visokiu nesupra
timu tarp mažos saujiales, o sziadien milijonai

. Tuom lai k’ drapana, maistaK-ir 
tiko kiekvienam, o .

buvo iszbandyta

yru Jntraukti.
kitos gyvenimo reikmenys 
sziadien kas kita.

r

Szls laikrodėlis eina X dienas su vienu 
užsisukimu. Tu r 5 rodyk las kurie rodo 
1-Diena menesio.
3-Valandas, 4-Minutas, 
Druczci padirbtas,
Gvarantytas ant 25 metu. Regularisz- 
ka preke szio laikrodėlio yra $19.00 
bet per trumpa laika mes. parduosimo 
drauge su pulku loncugeliu už $12,1)5. 
Nesziokite per 5 dienas ir jaigu jumis 
jis neužganedlns, sugražinkite mumis 
atgal ir mes sugražlnslm piningus. Ne 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 
su orderiu, reszta užmokesto kada 
groinat-neszls atnesz laikrodėli in jus 
stuba. Reikalaujame agentu.
NOVELTY SALES CO. Dept. W-Ul 

New York, N. Y.

reszia užmokėsiu

sta. D. Box 124.

Gerkles skaudėjimas, diegliai kruti
nėjo, inituenzos, pasirodymo Ženklai*

Neapailoisk taip, kad tavo pagautas Bal
tin iSaivystytu i pleurisę, pnoumoniji}, 
iniluonzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną sąu parankiausi 
oje aptiekojo l*ain-Expellei‘io. Sfie. ir 
05c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbažoukli

(I IStrink gerklę ii* krutinę su

PAIN-EXPELLERIII 
ir pridengk krutinę vilnone materija, 

tirt išsivystytu i pleurisę, pneumoniją,

Nusipirk šiandieną sąu parankiausi
‘ At -M 'l h v _ . al I* ..

4, IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pinuuinyniu arba 

pa mėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER G CO.

326-330 Broadway - J New York
♦ ? I " - s ■. .. ■ "A - > i * * i t y»L__
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Bet kuomet žmones pamirszo iszbadejima, 
tinginiai ir Vol tykojosi isz dnrbszcziuju truso, 
užėjo ir vol kitas badmetis

Sziadien kožnas reikalauja daugiau negu 
turėti peili, kirvi, 
Sziandien viena žmonių 
kitai g 
reikmenis, 
badum mirti, 
kaimu su maistu.

szautuva, prie savo-' darbo, 
gr u pe t u r i phgamirrt t 

p-upei maistu, drapana ir kitus gyveninio 
klioktu gyventojai tuojahs imtu 

Jeigu sustotu transportaėija isz

r*u»»
Ponas Thomas Dale, kolionijos naujas va- 
sutiko kad žtnne butu padalinta proporeio- 

s akrus kožnam, tomis iszlygomis, 
kad kiekvienas gale metu turėtu atiduoti po
pustreezios baczkos komu in valstybes iždą.

. das, 
nuliai po Iri

*

•J .

A ♦

I

t

1

Szitoks padalinimas žemes in privaezia rah- 
kas nuosavybes užbaigt? badinėczius.
buvo patenkinti tuomi, bet kožnas buvo priver- 
stas sau maistu pagaminti savo darbu.

rmones

Darbsztus ir teisingas žmogus, troksztantis 
ka atsiekti sau ir savo szemyna 
ma, ka uždirba ta ir turėjo, 
badu dvėsti arba dirbti. .

goresni gyveili- 
rringiniai turėjo

Komunizmas buvo bandomas ir. Naujosios 
Anglijos kolonijose pradžioje.
szuose» randame gana daug nesąmonių butą, kad 4 1
pavyzdžiui tvirti ir jauni vyrai buvo priVėr- 
cziamiuždirbti netik savo pragyvenimui, bet 
turėjo užlaikyti kitu paežius su vaikais

Tu laiku uži’ii-

> ’* - v» ri

Sveikata Brangesne už Piningus
Kada prlyaloto kreiptis pas sp.ccialista? Tada kada Jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvoto Iszgydytl — arba jo gu sergate ir.da no' 
buvote pas joki daktaru, nelaukite bet atsilankyki ;o in mano ofisą ant • 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paišeli apie savo sveikątaA Ji
Daktaras D. Wasserman per daug metu ingy  jo stebėtina pasisekimą, 

gydimo ligas vyru, motoru ir vaiku. Jisai porMurps jus .dykai ir duos I 
gera ioda. Atsipzaukito in-jo ofisą o duos jumis paturima kas-link juso’ 
ligos. Tuk$tanė'4a.|,>^urio buvo zMdszgydomi, w».gryž|o prie sveikatos pMįJ: 
naudojima math’-lftapl^Misio ir gtfr&usld cloktrjkos lt aparatus, kalpft UL 
"Vibratos” ir Wall Prato" Higtf’>requoncy" gtati<į Machine" ir X-Ray/f 
Asz teipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydirtiu. Asi aptei
kiau geriausia pasekme kroniszkuoso ir kraujo Ilguose. SknitykitO: SzltaJ 
gazięta Jumis vertos turi $2, jeigu atneszite su savim in mario ofisą ir J 
imsite mano specialIsžkrf gidyma. Nopamirszklte ka diiędu roįa dykai ir 
'egzaminąvoju dykai. Atsliankusiėjl porsikanuos per dau^y^e dękingu l
paoljehtui , . , . ’ J : 1

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

i

Jinai peržiurus Jub .dykai ir duos

rio buvo
įsio ir gĄrįausld cloktrjkos ii aparatus, ka
ite" High”’Frequency” Šlatl<| Machine", ir ,X-Ray. f

imsite mano specialIszkrf gidyma. Nopamirszklte ka dūędu roįa dykai ir' 
L-k r*r» <» 1 Wk *» (•« rlkrlr »» I A Hrt llr n *11. w* .. i-XiLz\ rl i ■ I

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Sprncj 17CG. ValandoK: 10 lig 12, 211^ ft,11^

» . - . -. — — -■ — - -
, u < 1 5 2 , »

i / ‘ r f • -L ’ z b 1 . 1 » A t A i i Lil

1335 ARCH STREET

kodeiio'iiiiK ir 8«vcWlnos JO llg^sOO ■;

r *
•1 w « r

Priežastis komunizmo puolimo, tai toji, tai 
pati garniu priverezia.

i

Tas surasta, kad invedus kokia tvarka, kad 
kiekvienas vyras ir moteris artyma mylis, kurs 
mano, kad jo kaimynas yra vistiomeniszka nuo
savybe, pįrmiau negu jis pnmislyje pats Apie^a-
ve, tai jau užtenka, nereikia jieszkoti 
niu, ne neteisingu pasielgimu.

Rusijos Soviatu lustai sako: 
valgo, kurs nedirba. 1 ?

(i

tie tingi

Tas tegul ne-

.Leninas dabar neiszduoda korteles tam, kurs 
nedirba, su kuria gaunamu maistas. i- . • »

Jl-’i iTVSTHf- ■MtMT

Bet tai neviskas.

O
Leninas invede “kapKaliszka” tvarka'Vai-

Pažauguihas ir pasitenkinimas inVyko tik- 
nuo tada, kada Gubernatoriuj Bradford pavedė 
dali žemes taip, kad jo užraszai << 
pas tdUYė d a ug iau ko r n u
tą negu pirmiaus”.- ' •<

sakV:
i buyo užaugin-’

u>l dirbtuvėse: vieniems 'mokama dąugiau 
kitiems mažiau, pagal darbininko gabuma: eks
pertai, kurie prižiūri dirbtuves ir kurie daugiau 

KdžHa^'|j>a#aitiina dirbinu, gauna brangau negu darbi; 
hinkas kad gauna czion Aniėrikoje. I -

i b * >

Kada pirmieji ateiviai Amerikon daro, taį 
niekas su tuomi nesiskaito, tai bereikalingas
laiko tiikvojiinas. i)abar ta pati istorija pradėjo

Ar

Į^iĮrtotis Rosi joje. Žmonių nitoslivybe, tai yrą 
įlsz^ikh siekinys, tas patk tikslas Bolszeviku 

phviohtjose Valstijose. , , -
Į t

Kaip puolė Naujoje Anglijoje, kaip puolė
■ "■ * l (•

I ‘ v

&

it

. Ji' 1L r.,.* ■ i

Įaip kaip vadai seniau ezion Amerikoje /ban- 
Lenihas panmt^kądyra 

i kiekviettatrtį ’faul
d^Romuhizma, taip

i

reikalinga (padal^ti (Jarbas 
dirbdamas turėtu proga ka norint pagaminti 
sail; 1 ' ' ‘

I *
i • ,ri t*

Jo i iigyvė'nd i namas principas iszdirbysteje

Virginijoje, faip puls įr I^oąijėje
’ • >ftį r* ,u’3 j W 'S >L» :•* * I-'’i O "r ,!*v ’.I M

THE
120 BROADWAY,

. :■ • p.>r ... udwoK* ! i ...

i •

tasj .kuri jis per pora 
pii’iov.o, i

metu su pasisZvehtunu
».w * *
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J Pinigai dega
<** v r. r e

— Tai buvo truputis po 
dvyliktai vidurdienio, kuomet 
musu būrelis jaunimo sėdėjo 
po senu gluosniu. Ta diena nei 
vienas, kaip paprastai Sekmi
nių ti’eczioje dienoje, nedirbo, 
tUjC^jaus ir bažnyežios nelankei 
-N

tt^czįaus ir bažnyežios nelankei
' Taip, jeįsiutinai' ne*, 

/tižbiiirszaii, ‘ tAi bandysiu atp&-C

šakoti jumis isz tos dięnos po- 
pioezio pasaka. Nors tai ne
labai patikethia pasaka, 
nok remi anties paežiu pasakos 
autorifimi, reikia su nuomone 

’’ * ■' v I *
\C3ia mąno .pažiijistamas Kii- 

dulis, kaž-kb 
po

pioczio pasaka.

p^gidalįų^

valandėlės 
tolyn

s*

vio

užsimąstė ir tik 
pasakotiemo

— Jau jums žinoma, kad 
jaunimui Lietuvoje, apie duo
nute mažai terūpi; duonutes už 
tektinai, kurio myli darba. Ot 
jau su pinigais, tai tikras var
gas, ypacz vasaros laike, kaip 
kada nei sulūžusio skatiko ki- 
szeniuje nėra. Tad-gi paszne- 
kesis daugiausia ir seko apie 
tuos nelemtus, slidžius pini
gus.

Nereikia 
rengėmės 
gins parduoti, 
to dar-gi nei teises neturėjome 
musu kalba buvo 
ton pusėn, isz 
liai lengvu budu plaukia.

Jau matau, kad 
tu indomauji pasakos turi
niu, — džiaugėsi seile ryda
mas Kudulis.
- Na-gi, 

klausyk: 
maisze žmogus, patyrusis 
veninio indomiu dalyku ir pu
sėtinai apsipažinęs su paslėp
tu pinigu teorija.

Kaip jau minėjau, 
su rupeseziu buvo ingyti leng
vu budu turto, tai nėra ko abe
joti, kad mes svajojome kur 
nors rasti ta turtą.

Žinoma, szitoms svajonėms, 
mes dėjome pamatau maiszt- 
laukio laikuose užkastus že- 

“mosnfl pinigus, apie kurios se
nei dikeziai pasakojo.

Senis plikis, žinovas praei
ties atsitikimu ir save skaitan
tis seniausiu visoje apielinke- 
je; iszgirdes musu sapaliones, 
.suprunkszte saujon ir eme ries 
ti paluptųjų pinigu istorija:

— Vvrucziai!— tarė senis 
Plikis, Tiesdamas usa augsztyn 
— Apie paslėptus maiszto lai
kuose pinigus geriau nei ne
kalbėkite, nes lenkmeczio pini
gu nepaimsite; jei ir paskai

tai tik 
jau 4>nt naudos nciszcitu.

— 4 Duok tik szia! — karsz- 
cziavosi keletas isz būrio.

— Hm. Duoti ir imti, tai tik 
pasakyti. Bet tikrenybėje kas

Nekitaip kalbėjo ir ve-

slidžias

manyti, kad mes 
žaliuojanezius

Ne! Mes prie
ru

nukrypusi 
kurios pinige-

Aha!

jei szitaip, tai 
Musu tarpan pasi- 

gy-

kad mu-

svajojome

u nepaimsite; jei ir 
kytu atradus iszkasti,

Ir kaip tik

kita.
lionis Barzdukas.

— Barzduko varda suminė
jus mes visi nutilome, mat kai 
me ėjo gandas, kad Barzdukui 
protas susimaisze ir staiga mi
rė, tacziaus mirties priežastis 
nebuvo žinoma.
Pliksnuo to ir pradėjo.

— Su naujos kartos žmo
nėmis tikras vargas, ju nieka
da nepertikrinsi, — nusi
skundė Plikis. — ir Barzdukas 
buvo maž-daug, panaszus szia 
dieninei kartai, begalo drąsus, 
godus ir nepermalduojamas; 
jei ka užsimanys, tai truks ar 
plysz, vis vien iszpildys.

— O! Jus dar tuomet buvo
te vaikais, — didžiavosi Plikis 
minėdamas senus laikus ir at- 
sikranksztes tose toliau pasa- 
kojima.

— Asz
« pas Barzdyka. Pavasaris bu- 
■ vo ytin puikus, dirvos greitai 

iszdžiuvo ir vos porai sanvai-
„cziu praslinkus po Velykų, ki
bome in žambrius.

Neilgai truko prirengti dir- 
vasarojui ir laukėme patogios 
dieneles javams sėti. Tuo tar 
pti-gi idant neleisti veltui lai-*
ko valeme ganyklas. j Barzdukas.

Viena diena, kuomet mudu 
su szeiininikū lyg vėlyvam va-i

tuomet bernavau

zinavos dvareliu iy ranka ro« 
dydamaš ih protarpiais kilan- 

: ‘ ‘ Szia —• i ir*6zia liepsnele pasakė:
hakti eisiva kasti.”

Isz karto supratau kame da- 
, kad 

Bet ar tai
lykas;. dar-gi supratau
isz to velnias bus.
mano spėkoms sulaikyti? Vie
na — bernas, o antrtv ^u^vg jo

Jcepybes^pakinkiai virpa, lyg 
užgautos smuiko stygos, peties 

nugarkauliukaulas braszka, 
lyg kas peiliu raižo.

—---------------- -....... - ------------- -................. ......

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto ženklus

SAULE

/

TARADAIKA

Szuniszku rod u nereikalaukite 
Pa tik žmonis suerzina. 

Ir gana.

# * »
Butau užniirszos, tikras juokas 
Jeigu teip atsitinka, tai ne kas 
Nuėjo bobele pas sesore savo, 
Ir Ubg szvogerelio savo in- 

spyrti gavo. *
Iii kur spyrė, to nesakysiu, 
Tai del savos pasiliksiu.

Mislinau, jog boba nog skaus 
mo in žeme i n lys, 

O jieje iszbogus laukan szuu 
ko: ‘polis, polis!” 

Tai jau jie pirma karta teip1 
• v ' >1 ■( < ų r-, atsitinka,

Tokios komedijos tankei pa-> 
tinka, ’ 

O kad boba ne duotu liežu
viui vale, 

Tai szvogerelis ne spardytu 
kaip kiaule.

Motere kožna, tur unara už- 
i. laikyti, ■

■>-< Leisiu! Lipk isz duobes 
sakau Barzdų ku i.

— Dar truputi;
tis matosi, tik pupdas reikia

ii ' J • Ai *» t J

prrtszo Barzdų kas.

jau dang-

*

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon* tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios .yra atvežtos isz

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon *

Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiust saviem- 
šiems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje^ 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 

yvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse. __
Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. . (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių:

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

atkasti, L. dvaš^bi/traukdtiftias 
, . ’j. -‘M

begaliu‘ilgiau, negalįu
iszsitnriipo: kvailhfi. ,V^luk ty- 
jeti. ■' '• ", S "'Y;

Plikis 0er ndujo • prikimszo, aimamuoju dantis grieždamas.
Jeti.

pypke, liugrubusiais pirszlnis 
isz kiszeniaus isztrauko ken- 
pine su titnagu, atpleszo gaba- 
Tęli kempines, uždėjo an*: 

“cziauksz
kCBBztelin, kerhpino rūksta, Pli
>iugo ir • >

tit- 
titnago

iho gi raukszletu veidu slenka 
kaž-koks pas i gerėjimo 
mąs ir pora durnu patraukęs te 
šia: i i
•.Kiek spėkos leido, par- 

begova namon; pasiėmėm spa
ta Barzdukas sujieszkojo pirsz 
to storumo viela. Asz gi pasi
slėpęs insmukau grinezion 
niekam nepastebint 
nuo lentynos pleęzkute szvesto

i sevmegO“ 
na-

— Nežinau kaip tas viskas 
atsitiko; sarhones 
Tik atsipeikėjos pajutau 
link save biįdppi. j (

P ram e r k įįf a k , įp e p :ip ras ta 
regini m a kau
jasi su ožidi

lin k save biįdppi.

nustojau, 
ap-

jaus-

Pramerk r 
regini m a tap', 
jasi su ožidlp’į 
megeles, siekiu ranka pleszku- 
tes, su szvestų vandeniu — din 
gusi, 
szmotelius.

Szetono darbas! 
mintis galvon, 
kukinio

isz B....
iszvažiavo

Paliko ant burdo skrynele savo

.Vienas vaikinolis
J

Pu olu pH ė ser-

Sutripta in smulkius

dingtelėjo 
Stveriausi 

vaza n ežia u s, apsisu-
ir kau ant rankos ir kiek kojos 

paėmiau

vendenio, inkiszaus 
les kiszcnen ir nei žodžio 
miszkiams nesako, nusiskubi- 
nom Juzinavos palaukei!.

Menulio szviesos Ivdimi 
pusvalandžio’ mudu stovėjome 
szalę mlžiniszko akmenio.

BaYzdukas buvo pilnai insi- 
tikines, kad liepsnele 
prie to akmenio, o 
tad-gi abejonei nebuvo vietos. 
Viena užduotis tiktai pasikasti 
po akmeniu ir pinigu puodas 
musu rankose.

Barzdukas nurimo, 
kaipo 
szeimininko vereziamas 

persižegnojau

n z

ne
rodėsi 
kitur

samdininkas,
ksz 

dar-gi
ky- 

bau spatan: persižegnojau, 
szvestu vandeniu ir kasamąja 
vieta apszlakszcziau ir Dievo 
malonei atsidavęs, 
iki juostos.

— Palauk! — staiga su- 
szuko szeimininkas. — Reikia 
vielos galu pagal akmeni 
badyti ir jei pataikova tikron 
vieton, tai vielos galas jei pa
sieks puodą pajudins pinigus 
ir szie sužvangęs.

Leisk mane, 
vargai ir begalo bailus, — kai 
bėjo Barzdukas lygdamas duo
bėn.

insi kasiau

pa

Tu jau pa-

— Bastelejo syki — antra; 
nieko negirdeti, dar nedasika- 
sem kiek reikia, — sako jis.

Padaviau spata, kask jei no- 
Man tik sziurpuliai kuna 

Visokios mintis bau-

šiems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje,

<r X

l

greitos begu kaimo link.
Netoli kaimo žvilgterėjau 

adgal ir visas nutirpau.
Barzdukas vejasi vienmarsz 

kinis, paskui ji seka ožys, isz 
kurio nasrų žybezioja mėlyna 
liepsna.

Užteko to reginio, keliais pa 
siszokinejimais inpuoliau kie- 

aržuolio kryžių 
Nu-

vejamas,
ožio 

keik-

man, naujau 
prisiglaudžiau, pagelbos 
kry ž i a voto jo prasziau.

Atbėgo ir Barzdukas 
nesąmoningai

damas; ir kone ožys dar prie jo 
lenda, ragais durti taiko.

Užgiedojo pirmi gaidžiai 
jalis pakylo ir pasispardes 
ožys dingo menulio palszoje 
szviesoje.

Prienų prie Barzduko, 
iszsigandau nepanaszus in žino

Vedu grinezion, neina, klau
siu gal gerti nori, nieko ne sa- 

Tik rankomis skeriezioje 
ir kaž-ka niurna.

Žinokis, — pamaseziau 
vienas, — ko norėjai 
vai. O, maukas? 
ir nuėjau daržinen.

— Na, kas-gi buvo paskui ?
— vienu kartu paklausome PI i 
kiaiiš.

— Ir kas-gi ?

pakylo ir 
menulio

gu, su anuo svietu kalba.

ko.

ve

net

sau 
ta ir ga- 

apsisukau

pasakos 
pinigai

— pastebėjo vienas ir

Protas jo su 
simaisze; o už poros savąicziu 
ir mirė.

— Tai sulyg jusu 
reikia pripažinti, kad 
dega,
tarpo musu.

— Kad pinigai dega, tai tik 
ra tiesa — tvirtino Plikius. — 

ingiltas, ncr žinios ar mes tikrai už
nuovar-

jo.
nesuskaitytais

Ba negalėjo visko paymti, 
Turėjo palikti.

Kaip ilgši buvo, to nežinau 
Tiktai iszgiYdau, 

Jog skrynele prapuoh 
In kito Tankas inpuolo, 

Mat, kitam baksa atidavė, 
Juk tai Svetimas, nophisedatni.

Jeigu in kur važiuojete, 
Tai Savo daigtu nepalikite, 

’ Geriau sudeginkite.

L j

'7

# # #

Viena szlubn boba paleido 
liežuvius, bi’ik brolis broli už- 
musze, už tat likos apskunsta 
ir nubausta in kalėjimą ant tri 
j u metu,
gromata nurasze in kraju.

Juk ka velnias ne gali pats 
padaryti, 

Tai turi su boba užsiundyti
Tokiai bobai tik

Mat toji boba tokia

liežuvi nu
pjauti,

Kad nugalėtu ne spjauti.

* # M

Ejdamas pro Mahanojaus aj- 
risziu bažnyczia,

Paregėjau ejnant pijonyczia, 
Kuri taja diena riaukė kur 

pagriebė,
Jog net už klebonijos tvoros 

griebė.
fore kiek tik telpa,Toji boba, g

Jog begerdama net apalpa 
Nog žemes ne atsikėlė, 

Gulėdama apsiveme.

laikyti 
Vyrams iii akis neliūsti 

Ir nesikoloti.

EXTRA DOVANAI

smagumo ir nuduoti didžturti 
iliustruota kataloga geriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszraditnu, kae 

' prisius mintis 15c. del apmokėjimui 
siuntimo kas'zlus. Raszyklte tuojaus.

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Depl. 17. Chicago.

Kiekvienam iszsluflime pakeli tcatrl- 
ilu plhingu Isz kuriu gali turėti daug 

teipgi

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji veikalai:

Lietuva Brangi piano solo ir 
Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas ant piano.

; lai su
j Siuskite doleri : 

laiszke arba money 
Stampomis nepriims.

Abu veika- 
prisiuntimu už $1.00. 

registruotam
ordcri.

Daugybe serganeziu gydosi nuo invairiu ligų, be pasekmes 
nežino kad turi viduriuose kirmėlė.kadangi jie

<

• Si
Kirmėles ženklai: Asztrus pilvo skaudėjimas ir viduriuose, 
aptrauktas liežuvis, užkimusi gerkle, bepallovcs spjaudi
ni as. Štokas apetito, plakimas szirdlcs, skausmas galvos, 
svaigulis, ausyse ūžia, juoda po aklini, silpnumas, sukietėjo 
viduriai, iszbliszkcs, ncrviszkumas, trota pajėgos, iszvar- 
gfas Ir t.t.

Tikri ženklai: fszleidimas mažių dalelu kirmėtos. Musu 
būdas prasznllna kirmėlė in keletą valandų, ne telke trotyt 
laiko no darba. Serganti atlanko musu ofisą Isz visu dailu 
Suvienytu Valstijų. Jeigu norite iszsigyditl atsllankyitc 
tuojaus. Valandos 9 ryte lig 8 vakare. Nedelioj 9 lig 12 vai.

PENN MEDICAL INSTITUTE.
110 S. Main Str. Wilkes-Barre, Pa.

MAGDE, uAk9 kaip man nMti pai
rą ! libandkiau vuokiufi maipofitąnii, 
trinkimui, muilarimut — (r vilkai tau 
nif ko nepaarlblĮo nuo tu bjauriu pleii- 
Kanu... Man pfda net daruti!” K

MARE. .............................. ......
rrikalirwai I Ziurikt kokie mano Plau
kai prmun, ivelnut ir čytti. O tai 
todėl, kad ai vartoju REFELES!”

Kas tai yra RUFFLJES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis

.V<j, tai kam tau kftt be
di! žiūrėk, kokie mano plau
kui, irr/nut ir čytti.

T,'‘ ‘ “** plauku ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, .švelnius plaukus? Kas gal but

* 1* >*

Apie Vilkesbariu mergeles 
nėra ka kalbėti,

Ir nežino kaip pradėti, 
Ba vos kelis metus Amerike

M pabūna, 
Tai lietuvaitėms jau nebūna.
Šarma tina s i lietuviszkai kai 

' ' beti,
Angliszkai nemoka nepradėti.

v •

Meszhi kutvaš kHtyt,
Nd įkalba mainyk 

Nesišarmatyk §ayo kalbos, 
■ Bukie lietuvaite visados, 

Ba, lietuvaite būti nepaliausi <4 * < ' i t w a - . a « .

i

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

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ka iszejo isz spaudos nauja 

myga po vardu: Daktaras Namuose, 
knygutėje apraszoma visokios vais- 
tiszkos žoles, szaknis, žiedai, lapai ir 
teip tollaus, nuo kokiu Ilgu yra. vaistai 
vartojama. Su lotyniszkais nžvardiji- 
mais, teip kad kožnas gali juos gauti 
bile aptickoje. Boto yra daugybe geru 
pamokinimu, slaptybių ir receptu. 
Tokia knygute yra reikalinga kožnam. 
Preke tiktai $1. Adresavokite:

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

slaptybių

i smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? įJ re xj « *
| panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
J pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- I j čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • j Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 
< 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j Į pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai ! i atsiųsjeite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER G CO., 3Z6-330 Broadway. New York——O

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo be gijo 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 

. paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atslsznuklto yįm- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi minutas reike paeit in deszine nuo Penn’a. stacijos.

n.
varsto, 
girta....

Barzdnkas nepaiso 
gio, tarytum gilio
szvaistosi su špatu po duobe, 
karts nuo karto vielos smaiga
lį bado.

Jau, jau girdisi pinigu žvan
gėjimas! Jau laimikis ranko- 

Barzdukas lyg kudykis
džiaugėsi; dar 
turtais.

Bandau patarti, kad užkei
kimas reikia nuspėti, kad pini
gai po paslėpimui esti užkasti 
ir neatkeikus nosiduod paimti. 
Lenda gilyn; kartais dar blo
giau būva; sztai ima ir iszlen- 
da barzdyla ožys. Tada tai jau 
blogai, kuomet velnias 
odoje prieszais rodosi.

— Plikio veidas nubalo, ne 
paprastu baltumti, kaklo gys
los iszsitempe tarytom pora 
viržiu, akiu baltymai paraudo, 
isz krutines-gi iszsiverže sun
kus draskantis kosulys.

— Nieko negelbėjo;
lyste paėmė virszu. Barzdukas 
apako; nei maldaujanezio bal
so negirdi, prakaitu apsipylęs 
darbuojasi.

— Duok luomą! 
duobe!
szaukia nesavu balsu Barzdu
kas. '' - .

vardijom; kitur sako, 
valosi.

Kaip ten nebutu, bet Lietu
vos žemele nemažai savyje 
šlepe aukso ir sidabro ir auk
sas ir sidabras, būtinai valosi 
syki in septynis metus.

— Užbaigęs pasaka 
atsikėlė ir dar karta pažvelgė 
jaunimai!, tvirtinapeziu balsu 
kalbėjo:

— Pinigai dega, vaikucziai

pinigai

Plikis

ožio

godu-

Lysk in
Kas yra vereziau! —

— Nežinau nei pats isz kur 
ta pajiega atsirado, keturiu 
vyru vos pakeliama akmeni 
dviejose iszritome, ant kranto. 
Tik vien mink^zta žeme apa- 
czioje paliko, dar truputis ir....

— Atremk pccziais akmeni 
nes slenka duobėn, — rėkia

— Insispyriaų duobes krasz 
tan, petim atrėmiau akmeni 

karui beldemes po ganyklas ir kiek špekos leidžia laikau 
bertindami krumoksznius, štai slenksti duobėn akmeni. ' 
gu JBrazdukas emc žiūrėti J u-1 fioilos jau Aęįalaikyfliu sun-
bertindami krumoksznius, štai slenksti duobėn akmeni.

Norint angliszkai iszmoksi.

• į

Szehadori pastūmė vienas kita 
Tuojaus tas užpyksta, 
►Troczes .da irigundo, 

Bėga tuojaus ant skundo.
Bu atsiranda isz sžalies gun- 

dikai.
Ar tu jam dovanosi?

Ar jam ne duosi per Uosi ? 
Kvaili begk tuojaus pas skva 

jora,
Apskunsk ta pfeiakreva, 

O tankiausia tas pasidaro, 
Jog kasztus abiem užvaro. 
Po keletą doleriu turi užmo

kėti 
Apsilaižyti ir tylėti.

O kaip ne turi piningu, 
Turi ejti už k rotu.

Tai-gi nesenėi du prova turėjo 
Bet cypeje nesėdėjo,

Po pedei užmokėt prižadėjo, 
toja tuos paežius žodžius jani- Ba dabar piningu beturėjo.' 

Tarabilda. 1 Tokiu

Tie patys pinigai, kuriuos mu
su tauta sukrovė lenku dvarpo 
niams. Ir nepaliaus dege iki 
neateis žinios, kuris atspės už
keikimo žodžius.

Ir eina Plikis savo pakrypu- 
sion pusion ant szono grintelen 
vien kartodamas: u 
ga! pinigai dega!...

O garsas atsimuszdamas isz 
puvusio gluosnio viduriu kar-

Ir nepaliaus dege iki

Pinigai de-

mo sielon. gu 11 d y toju ne kla tįsy k i te f

nSlw it wWt i?°-:’Du metai adgal, vokiecziai,
Somuui. -r Kur randasi pasislepiąs kareivis?

Rochester, N. Y.

A

Raudonas Kamuolys Rod-Ball.

Szie avalai yra padaryti trijose augsztumo: batai, pus-

—    -   ————     ——        -■  . Į-r - ■ I m -r m II ..... JII

Nesziojasi ilgiau— 
Gerai jaueziasi ant kojų

į
j «

41

Kad perkate guminius avalus, Imtinai temykite ar yra ant 
ju iszspaųsta fabriko žyme “Raudonas Kamuolysfy Rod-Ball.

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini ir užtikrina kad 
avalas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosmagiausis kojoms
j <' N' 2 \ W

BALLCgBAND
bacziai (Iliminer) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima 
gaut baltus, raudonus ar juodus. > •

“Ball-Band” avalu isztisipadai yra padaryti specialiai 
maineriams avėti. Jie apsaugoja peretkus ir padaryti teip 
tamprus ir drūti, kad asztrios akmenų ar anglių kriaukszles 
negal ju nei porpjaut nei perpleszt.

Avėdami “Ball-Band” avalus jus suezedinsite.piningus, 
nes nereikės teip tankiai pirkti batu ir nekasztuos taikus pa
taisymai.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street, Mishawaka, Ind.
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Žinios Vietines
ft J r 7 *" / jr*- . . . . .— Sausio menests e baigėsi, 

Nedelioj jau 1 diena Vasario— 
February.

menesis baigėsi,

— Atejnanti Panedeli pri
puola Szv. P. Marijos Grabny- 
czios.
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Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

— Ugnis kylo name Arano- 
vo ant 132 South Main ulyczios 
kuri tesėsi per valanda laiko 
pakol ugnagesiams' davėsi ap- 
rnidsžyt.’ 
bledes p

■' No tiek padaryta 
per ugni kięk per vau-s

t Praeita Ncdclia mirė Pau- (lėni, o aplinkinei biznieriai ap 
liną Vilkavickiene 56 metu 
senumo, pati Vinco Vilkavicko 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta. 1

— Vyrai — jeigu reikalau
jate geru darbinu ar szventa- 
dieniniu czeveriku, tai geriau 
šia gausite pirkti pas J. Stan- 

Geras tavoras, pi- 
Užeikite o persi-

kevioziu. 
gios prekes, 
kainuosite. 305 W. Centre St.

(t. f.)

lilike nemažai bledes, kaip tai 
Žemaiczio ir Kazuno aptiekos, 
Goodman, Thomas, Manilla ir. 
kiti. Kazunas aplnike gana di 
deles bledes, o prick tam reike 
primyt, jog ne toip senei Kazu
no aptieka iszdege ir turėjo per 
sikraustyt in tobvria vieta kur 
vela nemaloni ugnis ir vanduo 
padare didele blede.

Girardville, Pa.—

•4
DIEVAS SU MUMIS.

surukusio,)Tat buvo 
ežioj. Balana inkiszta in szios 
gadynes žibintuvą didele lieps
na doge ir ne menkai r szviete. 
Tik nuo balanų ir pypkių visas 
durnu debesys daro ukmja gryr 
ežioj ir ežia

K»y*

nyczios, tai netrukusi; o kur vo 
kiecziai buvo sulindę, tai visur 
bombos truko, ir prikrėtę tu va 
giu-vokioc?iu krūvoms, 
voms, kaip rastu. O kaip insi- to* « a a a • . t • •
kaip tik kuris nuo

kru-

vorže musiszkiai in miesteli ir

Y ❖ <♦ 
<♦ 
<♦

SVARBUS PUS-METINIS 
SUSIRINKIMAS.

Svarbus pus-metinis susirin
kimas Szv. Juozapo Rymo-Ka- 
taliku Parapijos Mahanoy City 
Pa. atsibus Petnyczios vakara 
30-ta diena szio menesio, Bocz- 

Susirinkimas 
vakare.

kausku saloje.
’ prasidės 7 vai. vakare. Visi 

parapijonni yra užpi*aszyti ant 
szio susirinkimo nes bus daug 
svarbu dalyku apsvarstyta.

Klebonas ir Komitetas.
(to Jan. 30)

Diena 24 
Sausio, pas Mikola Santara at
sibuvo czionais Jaunumenos 
Vakarėlis.
minimo, likos innesztas užma
nymas, idant duoti paszelpa 
del nuvargusios Lietuvos.
taja minczia sutiko visi ir suau 
kavo $6,50, kuri iszsiunte Sta
nislovas Daunora L. L. Sargu 
Cent m i.
S. Daunora

czionais
Laike pasilinks-

t'bll

y

M.
Miksziute,

&
LABAI INVAIRUS 

VAKARAS. 
•------- - r

Nedelioj 1 d. Vasario
Boczkausku saloje,

Bus perstatyta dra-
Nastute” ir labai juokin- 

“ Daina be galo

V

rr5T*~r
(Feb.) 
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esantrojizinoRes. 
neryszkiai vienas kita temato. 
Moterys sukinėjosi apie pe
cziaus priekakti, 
buvo verdama vakariene. Vai
kai gryczios gale in lova susis-

kur tuomet

piete vienus kitam sztukus ro- 
Szimtamotis seniokas už 

pecziaus lovoje atsisędes ražan 
ežiu nore. Tik vyruii <trauke 
pypkas kaip susitarė ir kalbėjo 
apie karo nuotikius. 
pakeleivi pasisodino 
ir klausė, kas girdėti.
kinau mažai težinąs ir klausiau 
kas pas juos naujo.

— Vyruti, tu mano! Kas ežia 
pas mus užvakar buvo, — ome 
man sakyti pats gaspadorius.

buvo 
visa

de.

Mane 
už stalo 
Paaisz-

blusos
per

mate...

Tai, bracz, visos 
apmirė... tai, bracz 
kara tokios pirties nebuvome

Kad eme, bracz pliekt 
isz armotu ir isztu barbaneliu
kaip jie, pilimiotais, rodos va
dinasi — tai nors gyvas in že
mo lysk... Jau, bracz, manom 
ne vieno
Dievo malone! — ne vieno ne
užgavo.

Jau, bracz, 
gyvo neliks. Bet

► vokiccziu 
kulkos krisdavos, tai pats. cigį 
natorius u^ ju dilszeles skani“

kai : T
bojo. r;

— O subatos vakare, 
jau lietuviai užeme visa Kad- 
viliszki ir kaip szaudymas ap
rimo, parbėgau namo ir nobo- 
iszmnnydama už ko pirmu 
griebtis, ėmiau szhioti kamba
rį, gi tuo tarpu inbega Morte
le ir ima sakyti, kad patys var 
gonai bažnyczioj grajyja. 
Dcum laudamus — net aszaras 
szluostydama baigė davatkėle.

— Ir asz taip sakau: Die
vas musiszkiams padėjo, už tai 
taip ir pasiseko, 
szo gaspadine.

— Tai, bracz, szelmis Kau- 
Ar ežia seniai kiau

les ganė... dabar pokszt — ge
nerolas ir gatavas, 
manojes veidas kaž-kaip 
szvito lyg butu pro storus dobė 
sius pasirodžiusi saulute...

Ziulek, ziulek 
szausiu —

liniuks!

Te

— vėl insiki-

Jo apsa- 
nu-

š Didelis Iszpardavimas |
A J.

T 
•: 
t 

lį* Pluszinei kotai moterems, puikus materi- ♦£ 
joląs,, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo.
Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas

ii •
X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 

ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes

f

O

galite pirkti už labai numažintas prekes.

t

X 
t

>į» tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- .% 
‘t* duotas už numažinta preke. Turime keletąS i

o
extra geru skrandu kurias iszparduosim <

TaT > • V • ■ « • alfa.♦|« už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate X 
Y gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. Y
X 
i

I

f

O

r-afrh
. - ■■  - . . . ----------- r~. -  —r --į-į—

Agentūra Fahlrtlnta per 
PcnnNrlvanlJos Valstija.

Parduoda Szipkortes irt visas dalia, 
svieto. Telpgi siunezia piningus. 
Apie prekes ir LL Krclplt{Ua ant 
uzito adreso: •' '* ■ **,

JOHN GOYNE,
227 W. Centre SL Mahanoy City,

UNION 
i NATIONAL J 
t BANK J 
Blmahahoy.J
Ilcity ji

lV

Capitol Stock II25.aon.AO 
Surplus £ Profits

City, Pa. 
ma u 
ga komedija “Daina be galo“ 
Protarpais dainuos choras, so
lo, duetai, bus dialogai, Miste
rijos ir t. t.

Kas atsilankys ant szio in- 
vairaus vakaro bus pilnai užga 

Visa szi ilga pro
grama iszpildys Lietuviu Szv. 
Vincento parapijos Choras isz 
Girardville, Pa. Tikietai 
gaunami pas choristus ir Cho
ro kambariuose, 511 West Ma
hanoy Avenue, 
vakare.

nedintas!

Pradžia 7:30

Didelis Ugninis Pardavimas.

SztorasRcfovicziu Sztoras kuris 
maž-daugiaus likos apnaikin
tas per ugni ir vandeni, dabar 
turi Dideli Iszpardavima viso
kiu daigtu, todėl moteres ir 
merginos dar tur £era proga 
sau nusipirkti visokius reika
lingu daigtu už laibai numažin 
tas prekes.
didelio pardavimo o suezedin- 
site piningo. 129 W. Centre St.

Ateikite ant szio

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatras
139 Kati Ctntre Sir. Mahanoy City 

Ant kampo

Czionais yra rodomi tik juokingiaiiNi 
Ir akyviaunl paveikslai suprantanti 

' del kiekvieno žmogaus.

KETVERGO PROGRAMAS:
“Bound ir Gagged”

nakese”
Žinios Isz viso svietoM

“Antra valanda
“Harem ir Hokums” 

99

PETNYCZIOS PROGRAMAS.
“Salem Slaptybe” “Iszvarytas Isz svie* 

“MoksialneK NkandalaH” 
“Paėmė josios miera”

to”

SUBATOS PROGRAMAS:
“Fatal Fortune” “Jo naktinis szliubas 

“Mutt Ir
Jeff” juokinga pora.

“Lengvi Piningai.

rodys storulis Arbukel.
H

2-vai. popiet ir no 5-val. vakare 
INŽANGA TIK 5c. ir 10c.

ANT PARDAVIMO.

SaliunasBizniavas namas.
ir sztoras ant trijų florų po No. 
214 ir 216 E. Centre St. Maha- 
noy'City, Pa. Ant kito galo loto 
prie Railroad ulyczios randasi 
namas ant dviejiKfainiliju. Vis
kas. dabai geram padėjimo! At- 
siszaukite pas (to J. 27)

Tr, Karaszauckas, 
217 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

prie Railroad ulyczios randasi

»

Aukavo: M. Santara 
K. Žėglis po $1. 

Ponia Santariene, P. Aržijaue- 
kas, M. Glinckiute, H. Stuczins 
kiute po 50c. T. Tamosziunas, 
A. Glinckis, T. Santariute,

P. Gelumbackiute 
V. Jaksziute po 25c. 
aukautojams, jog terp savo pa 
silinksminimo, neužmirszo 
apie savo 
sziadien kovoje už laisve ir pa
deda savo gyvaste už Lietuva.

— Ten Buvęs.
——•

Gilbreton, Pa.— Isz priežas
ties stokos visiszku darbininku 
kuriu miestas negali gauti ant 
sutaisymo keliu, likos nutarta 
priymti moteres prie darbo, 
kaip tai 
dirbo ant geležinkelio, 
katra moterėle geidže darba 
ant ulyczios ir tris dolerius ant 
dienos, 
Mrs. Amos iii Meizvillc 
moteres priymineje.
lengvesnis darbas ne kaip skal 
bimas ir geriau užsimoka.

Garbe

y 

tautieczius, kurie

laike kares moteres 
Jeigu

tegul atsiszaukd pas 
, kuri 
Juk tai

DR. I. W. HODGENŠ
Specialistas užsisene jusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas prlvatiszkam padėjime.

Ar esate nerviszki, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytnietije, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatinates, 
lengvai pailstai, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina,
gerkleje, kaulu, stokas energijos.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS 1IODGENS, 
Didžiausias Ir geriausias intaisytas 

niedikaihzkiiN ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 

Nedeliomis: 12 vai. lig 8 vakare.
124 S. Main St. Shenandoah, Pa. 

Užima visus tris f (orus.

inpuolcs 
iszrodantis 

skausmą

ft

PRASARGAI Visus laiszkur o h 
piningus in iszlelstuve “Saule” reike 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. PKALEEKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites
50c. 75o. igl $1.00 ant dienos < 

Sziltas Ir szaltas vanduo kožnam * ♦

d'

ruime. . Garine sziluma.
Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

J

suskaldė

Vokiecziai 
iszkrito, 

kam koja,

les: 
dėjo ?

Dar prie 
ome rėkaut: 

dumer —i mat, sakau,

O tiems vagiams vo- 
kiecziams ot galvas 
ir tiek.

— Kad jau tokia Dievo valia 
tai taip ir buvo. Inkiszo nuo 
pecziaus prikakezio gaspadine.
— Kad ir su Baltriene, važiuo
ja žmona iszsigandusi, o ežia 
ulyczgalyj du vokiccziu api- 
cieriu už akiu užbėga, susistab- 
do, susi rita in ratus ir liepia va 
žinoti tiesiai in ta daigta kur 
labiau szaudosi. Gi tik spėjo 
kelis žingsnius pavažiuoti, kai 
musiszkiai lietuviukai kad gi 
szaus isz anuotos! — tiesai in 
Baltrienes ratus,
dulkt-dulkt isz ratu 
kraujas apsipylė;
kamrankn nutraukta, o veidai 
taip sudraskyti, jog sunku bu
tu pažinti, kad tai žmogystos 
butą. O Baltriene sveika sau 
nuvažiavo ir ratai sveikutėliai.

— Nag, isz teisybes, kad ir 
su tuo leitenantu prie mebiite-

argi ne Dievo ranka nu- 
—» atsiliepe nuo suolo ne

bejaunas , vyras, mtp’manczia 
pypke smarkiai traukdama#,
— atjojo, atleką kaip smakas, 
rojos visus bematant in smul
kius miltus sumals.
manės priszokes 
dumer,
koks pons atsirado, net lauke 
neleisk jam durnu!
tokiu bjaurybe padarysi. Pyp
ke isz dantų isztraukes inki- 
szau in kiszene, o jis dar pasis- 
ketojes ir ant manes kaž-ka pa 
rekaves nulėkė ant 
prie melu i teles, 
kias dūdeles ir prisidejes prie 
akiu žiurėjo, kur musiszkiai. 
Czia mums 
pokszt lietuviai
tiesiai vokieteliu in galva!.. Ar 
gi czia ne Dievo ranka?!..

— Gi kadi bracz, ir musisz- 
kiu szia gadyne yra mokytu,
— vol kalbėjo gaspadorius, — 
Va tas Kauliniuks Petras jau 
maž-ko žinieriu buvo, gi dabar 
sako isz tu batareju szaudas. 
Na ir szauna, szelmis!
jis tai pro szali nepraszaus! 
Pro spektyla pasižiūri, kur 
daugiau vokiccziu stovi, arba 
kur koks didelis generolas, tai 
tik pakszty kai;4etirvina ir nu- 
verczialu’■’* - -. tie

— Gi ne kas daugiau, kad

Bet ka suy

kalnelio 
iszsi trauke to-

bežiūrint pokszt- 
isz armotas

Jau

ne Kauliniuks ir musu uliczga- 
lyj ta vokiccziu sztaba andie 
sudrasko — pridūrė pirma kai 
bejos pypkorius.

— Kauliniuks, Kauliniuks, 
— patvirtino* (neats įsukdama
nuo verdahczio ppodo gaspa- 
dine. m ’ ' .J
vere ii4 pro durnu debesi induli 
no, rodos, nebejauna moterisz- 
ke. Isz kalbos supratau, kad

Tuo tarpu duris prasi-
1 (lumii < 
nebėjau

Isz kalbos supratau, kad 
ji gaspadinos gimine, davaike 
le išz Radviliszkio, 
musziu laika jszkniubsojusi 
szventoriuje. 
kad'Dievas neleis szaudyti in

kuri visa f

Žinojusi gerai,

kaž-ka lovoje

asz tave nu- 
szauke penkergis 

vaikiukas, gudriai už kalades 
užsiglaudės, savo bent kiek vy 
resnei sesutei,.* 
niprijancziai.

— Kad Dievas padėjo, tai ir 
nuveikė, lyg atbalsis bam
bėjo už pecziaus šimtametis se 
niokas.

— Teisybe Dievas su mumis 
— pagalvojau ir asz.

Partizanas Uosis.

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

Ant dvieju ftųniliju, pastnty- 
ge 

viga-
tas pagal naujausia mada ir 
ro materijolo su visom 
doms. Kožna familije turi po 
7 kambarius,5 skiepas 6V2 pėdu 
augszczio po visa stuba, szal- 
tas ir sziltas vanduo, betrumei 
aptverti ir i'/įdeti cimentu, said 
vokas ant loto ir peczei del k e 
pilno duonos, vyno medžei. Žo 
dzin, viskas intaisyta kanuo- 
geriausia ir parsiduos ne bran- 
gei be jokio uždarbio ba locni- 
ninkas pats sau state ir nesiti
kėjo parduoti, isz priežasties 
savininko nęlaimes kuris mai
tino pats gana didelia szeimy- 
na dabar negales sunkei dirbti 
kasyklosia ir likos dabar pri
spirtus viską parduoti. Kasspirtus viską 'parduoti.
nori pirkti gera narna pigei te
gul atsilanko ūrrbn susiCuszo 
per gromata po szituo adresu: 

Mr. Vincent Barauckas, 
251 So. Lime St.

Frackville, Pa.(toli.)

ŽIŪRĖKITE OŽIAI
$1.55 vertes knygų už $1.00

No. 1. “Parisians Nuskurelis” ir “In. 
grabanas” 324, puslapiu, 6 per 9 coliii 

__...__ ..........—Preke 50c.
“KunIngo Paslaptis” “In Meri*

didumo.
No. 2. v _____
ko” Ir “Pakaruoklis”' ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke ,yra_

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Suun ir Dukterį” 214 dileliu

3oC«

puslapiu .......................... . Preke 35c.
No. 4. Septynios istorijos “Fonas ir 

Szinuėzhis” “Isztlkimas Sunūs” “Ka
ralius Gentelmonas” “Karczema nuo- 
szglije” “ValduHs” “Gailinga Szoble” 
“Motina Sopulinga” Ir “Meile Sunaus” 
181 puslapiai. ............   Preke 35c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai- 
'tiinu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt,visas knygas $1.55 
bet Jeigu prisiusite $l, tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusiustiino kasztus. Visos 
istorijos yra .labai puikios ir užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
Už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo, 
prisiuskite popierini doleri ir ndro^a- 
vokite szitolp; Boczko)vskl-Cp.

y ' Mahanoy €ity, T*a.
t >

bet Jeigu prisiusite Sljtai gausite visas 
i 

užmokamo -nusiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra ;labai , puikios ir užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad Jumis

ęrlsiuskite popierini doleri lr ndr«^n-

‘ <

X

T

GUINANS
5:

v,

X

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
RUO8O, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad lr jau turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

H HALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

Sztai Koki Prieteli Turite—, 5
Merchants Banking Trust Co. Banke j 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt ;

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir S 
pažinstami. j

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- j 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 5 

namus. . Į
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. <
Yra tai juso Banka. ;
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo į

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 5 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti* 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
y

I

'J-

D. M. Graham,
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Funlnn

—DIREKTORIAI-
I.. Eckert, V ice-l’reK
W.F. Ryiikewicz

1’. G. Hoin*bv

f). F. O u i nūn, Tiean 
A r-aniKHwici M Gav įla

* .
T im i ■ n i i u m n ui i

AR SERGATE RHEUMATIZUU?
Jctjįtt MCrifale Rheunintizrou o jokios gvdnolts ne (Jelbfjn pv silraukit UKSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMArlZMO. (šerti). i'-tsA už bonką ..................... $150
UKSUS LINIMENTAS NUO KUEUM ATIZMO, (tepti) Preke............. ...................... $1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusUptiil^ kraują. Preke . k.... $1.50
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugink stiprius plaukus. PrSki.......... $1.50
UKSUS SKILV.NIS BITEKIS, rc^n.iuoja ir pravalo vidurius. Prekė ............... $:.00
UKSUS MO TERIMS REGULIATORIUS. Moterų drauįaa nelaimėje. Prekė . $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Katalto^ą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagclbą.

LJRSUS REMEDY
DEP. B160 N. WELLS ST..

Preke .
PrSki...

Preke

CHICAGO, ILL,

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

Nepamirszkite kad užtikrinti justi piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

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

1 SZIPKORTES
: .

SZIPKORTES
‘ lJI t1-''> Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija,

S. J. MOCKAITIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius ?•.;

Siuntimas Piningu.

‘J

Pardavimas Szipkorcziu. .
> t 1

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 Iki 3 vnl popiet. C Iki 8 vakare.

—i — — ♦ t <■» o įtoto —ii

Telefonai, Bell - Kensington 531 (J
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare *

2538 E. Allegheny Ave. Į
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuviszkas Oratoriui 
i Kaži s Rėklaitis I 

616 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA. j

■■■■■»— -n į, .

i Siuncziu piningus in visas dalis | 
svieto, parduodu szipkortes ant 
goriausiu linijų, padirbu ir Notari- 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku- 

♦ mentus. F"
Pennsylvanijos Valstija ir po atsa- 
kanezia kaucija ir prižiūra bank i no 
departamento. Raszykite ant szio' 
adreso:

J. G. BOGDEN, Banker A Agent » 
Cor. IV. Long & Main Sts.

Du BO IS, Fa.

Esmių užtvirtintas per I 

t VnlalHn ir nn nlca- I
t

<

— —i —i — — — I

t Daktaras Juozas J. Austrą
’? LIETUVIS
u} Duvnsls Daktaras Kariu men aje. 

GYDO VISOKIAS LIGAS
! 

liauniu» 115 iv Yuiauua
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare

Telefonas—Bell 359 lt. 1
$113 E. Coal St. Shenandoah S

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.r

$

Ne stralknok! Būkle savo 4 
bosas. Neveik kitam dirbt 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir vaduosi rft 
in kraju. Apie (langiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Peitn Are.

įT <

I

Pittsburgh. Pa.

Lietuviszkas Graboriui

A. d.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
—I Ii top —II — —■ — Rill — —I — P

W. TRASKAUSKAŠ
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

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

k
T—------------------------------------------------------ ----

-v

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prisiuskite 
in redyste ‘“Saules“ ant Updarymo nes 
nauju ne greitai, galėsite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokia^ knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite* gauti/) Apdaryta knyga 
H glaus užsilaikp,' kas ^parodei jog skal- 

) 
(tf.

in redyste ‘“Saules” ant Updarymo nes

Siuskite ir kltoklat)'knygds apdaryti,
J 

gal negalėsite i gauti/) Apdaryta knyga

bažnyozia. Taip ir buvę. Kad Vp»u
kur ir kritusi bomba arti baa- yra l!MW$

X

T

•j

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PĄ. 
Laidoja hunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, piginus ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztiniu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir tL Krausto daigtus ir XL 
520 IV. Centre Si. Mahnhoy CUy,




