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Amerikas teipgi gal inkivinklioti in taji reikalą ir nežine kaip tasai nesupratimas pasibaigs,
' — -»*“**» . r,

nes Italai ne nori jo apleisti Tasai miestas priesz kare prigulėjo prie Austrijos, 
kares Italijonai užėmė jin ir dar nenori jo apleisti.

Isz Amerikos
Tegul žmonis mirszta o 

guzutes negaus.
Montanos

vi-

bet laike

1

. K MM II nei UI e* MII ■■ II I—Iimnu < m .■ fim i <*■>» ■■ dMs. •

KAS TAI YRA.SMERTIS?

kas turi laiko tai
tos

vra I
ir apsvarstyme tulu klau- 

ga Ii nežili užymti visus 
Girdėjau ne

Teisybe, 
linksminasi, bet pyz jau subren 
dės, jieszkau ramumo skaity
me
symi', 
mano draugus, 
karta žmones pliauszkiant, jog 
žmogus mirszta t(‘ip pat, kaip 

girdi duszc žmo-ir gyvulius, 
gaus iszejna kaip ir koks kvo

tai ir po žmogui; mat 
turi tmirsztnnczios 
Bet ‘jeigu žmogus 

\ isiszkai isznyksta, 
rūpint is

pas -- 
žmogus 
duszios. 
mirdamas

Jrdi, nereikią ne

; i e

8

9 9

t

W, h. llOCZKOWHKf, l’rm. A M^r.
F. H. IIOI ’Z K < IIV S K I, Editor
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MRS. T. J. RHINELANDER.

Kuri suorganizavo paszelpine draugyje del suszelpimo 
Rosijos gyventoju.

abejo 
daug yra gamtoje paslap- 

kuriu žmogus 
nie-(ai 

apie duszios ateisianti būvi.
Kada binuiu 

katra girdėjau tdkes kalbas ir 
ėmiau abejoti, kad. gal būti ir 
teisybe, jog žmogus ne turi jo
kios neniirszlnndzios duszios.

l’žaugan, ėmiau knygas skai 
tyti visokio turinio ir pats sau 
protauti, 
smert is, 
daigiu ir t. t. ir ,’dasekiau ta, 
kad gamtoje nieks, o nieks vi- 
siszkai neisznyksta, neprapuo
la, kitaip sakant,vkad smertis 
pilnoje to žodžio prasmėje,, vi
sai ne yra, kad tai vis, ka mes 
smereziu vadiname, yra tiktai 
gamtos permainomis — 
tikiais. Ymkime sekti 
toje smerti nuo praseziausiu 
elementu.

Užžibinkime žvake, — ji žy 
bes, kol visa nesudegs. Žvake 
sužibėjo — tai jau jos visai ne 
ra, tai žvakys smjgrtįą.

Anaiptol:

f >•

jaunesniu, ne-

kas tai galėtu Imti 
visokiu 

dasekiau ta
isznv kiriuis r1

Mažai to:

kurios
negalėtu ir

o tuom pat, mat, aiszku

nonios veržimi.

vis-gi paejnanczios isz prievar 
isz pripratinimo.

Visai skaitlingas nuo gyvu
liu sutvėrimas yra žmogus: jis 

intelektualiszkas, turintis
prijautimą prie doros ir Dievo 
pažinties jis jauezia save esant 
vyresniu už visus kitus žemes 
gaivalus ir pajiegas, jis stengė 
si del to visus gamtos gaivalu
pajiegas suvaldyti, sunaudoti, 
— ir daug gamtos pajiegu jau 
pasiseko žmogui pasijungti in 
savo galybių, bet da, be 
nes,
ežiu, pajiegu, 
nesmieke ir daugelio juju 
kad nesuseks ir neisznaudos.

žmogus jieszko am
žinos laimes; juk kožnas žmo
gus isz pat prigymimo troksž 
ta ingyti tokia lAinie, 
jam nieks atimti 
vienkart žmogus mato, kad že 
me jam suteikti tokios laimes 
negali,
yra jog galybėje žmogaus du- 
szios guli prisijautimas, idėja 
virszgymes, amžinos laimes in 
kuria mat pats prigymimas ji 
skyrių ir in kuria jis lyg neži- 

Toji idėja
teip-gi yra priežaste del visos 
tautos nors visaip su klydusi os 
teeziaus stengėsi risztis, 
nvtis su dievyste visokiais bu
dais, arba trumpai sakant 
idėja yra priežaste,

Neatsiskyrė su savim lyg 
smert.

Aleksander Lity, 
mis Eoshee mirė czionais 
da klūpojo prie lovos savo mi | 
rusins paežius ir melde Dievo | 
idant jin neatskirtu nuo 
mylemos packing.

įklauso jojo maldos ir 
I bus abudu pajukti 

Eoshee už 
> neatsiskyrė 

kur vienas (“jo ten ir ki
li.

La.

I
KA RASZO GIMINES ISZ 

LIETUVOS.

I

Helena, M out.
valstija likos uždrausta 
siems daktarams idant sergan
tiems žmonims i’<‘<lrysUi užra- 
szyti ant recepto jokio alkoho- j kapa.
liaus, norints valdže 
naudoti alkoholiu del 
ežiu žmonių.
prokuratois r oru apgarsino 
kad geriau kad žmonis 
o 
ant iszgialbejimo gyvasties.- 

prokurato 
ris turi pilna skiepą gėrimo, 
todėl nesirūpina apie kitus.

Sako kad drapanos visai 
neatpigs.

New York.— Ludvikas Stein 
prezidentas 
draugystes am laixyio 
nais sejmo, apskelbė, jo 
panos ne bus pigesnes, 
darbininkai spyrėsi 
didesniu mokeseziu. 
si bovelninei iždirbimai teip
gi ženklyvai pabrangs.

Ameriko kareiviai apleido 
Sibirą.

\\ ashington, D. t 
penkiolika szimtu 
niszku kareiviu i 
Vlady\ostoko in Manilla, 
lipinus, isz kur plauk 
in Su v. Valstijos, 
antras iszplaukimas

pavėlino Į niekados 
-i! ežios, I

Genera 1 iszkas ; tas buv
Lord

sergan-

Jo 
ka

Dievo 
savo 

Dievas isz 
dabar 

s viena 
gy vasezio 

nuo pa

M. Yakimonis is7, Mahanoy 
• City

niata isz Suvalkų
nulaikė sekanezia 

guber.
gro - 
‘ Ki-

I bisziu kaimo:
Esame sveiki ir 

labai suvarginti per kare./Pri 
kartus pro mus pųfgjo ijiusziai 
pirmiausia bego rusu 
kurios vijo vokiecziai, 
sustojo musztis prie i 
lai manėm kad jau nieko 
s i Ii k s, bet

i k gy vi, t i k
S

prie- 
gam-

vie-

mirszta j Sniegas padare dideles bledes 
arielkos ne gaus ne laszelio New Yorke.I 

New York.
puolimas 
dare (lain c 
valvmas 
Inos snvirsznm 

' • 11 • FIT

Gal tasai b(‘szirdi 
sk lepa

6

Paskutinis nu 
smego czionais, 

g bledes mieste.
sniego

pa-.
l r\ 11- 

miestui kasz 
milijo- 

rukstanezei žino 
niu dirba aid iilvcziu kas die- 

kniutuvininkii I1111 I"''1' nuvalymo smie • v • a

jiiai doleriu.
pen k i

ku-
aid laikei

‘gO 
moka po penkis ir dau- 

||..|_igiau doleriu ant dienos.
, pakol ■
nuolatos į

vi |

ežio

tr <

Badai

neįlįs

mis Haves, *> 1

vaiskus 
o kaip 

Merkiiio, 
i>epa 

prusai l’d'os alumsz 
tais ir \’el tais paezeis keleis 
(“jo ir ęme kas tik jiems papuo 

Buvome nudžiugę kad ru
sai suniusze prusus ir bus vis- 

gai tuom 
vaiskus 

> kada ru- 
apl’rkines, 

paskui

le.

kam pabaiga, bet ne ii 
džiaugėmės nes musu

j

Ar Pie
nei jokia da- 

,P

, ta 
del ko ne 

buvo ir ne vra tautos be tike- a
jimo. Žmogus turi supratimu 
pažinti savo veiksmui, darbu 
jis jauczja save esant ju sli
džia: — tai-gi, žmogus yra esy 
bin intelektualiszka, protinga, 

savo veikmes,
darinis, arba trumpai iszreisz- 
kiant, žmogus yra ypata pro
tinga, turinti liuosa valia; 
tame tai guli panaszumas 
Dieva, o ne virszutineje iszveiz 
doje kaip ana, 
viszki pilozopai

Isz Lietuvos

atsakanczia už

’—*■*— '• irvczioJ
Surdcgiuosc, buv. rusu vie- jonriu prie

cr 
AS
iszvežt i

nyezios szv. Nikalojaus, Kauno. 
Kriszkijonas Pr. rektorius baž-

s

I įtiki
no

sa ?
lele žvakes neprapi'fele;
tiktai degdama iszsiskirste in 
sudėtinus atomus kokius musu 
akis ne visus patemij(».
me sudegi n kini medi: — 
vienam rodysis, jog medis su
degė — isznyko; tuomtarpu 
per degimą jis pavirto in 
(lėtinius atomus: pelenus, dū
mus, szi luina ir

su-

ir 
in

nuolvno mūruose dabar </
33 vaikai naszlaieziai, 

jie ramias Sociaies 
globoji“.

isz Viinaus 
Apsą ilgos

• )

Sk vriaus

zv. Niką loja us mansi-
1 i t avenu bažnv- 

Skime-gyvena j ežios. Kairys Povilas, 
munio vikaras, Triszkiu vika
ru. t’kinskis Ladisl., Trisz- 
kiu vikaras, Skrnemunio vika- 

Kavalauskas Praneiszkus > 
, laikinu Ce- 

kiszkin kamendoriu.
Mirė Tomas Jonas, Veliono- 

gruod. 1919 m. Stankū
nas Jurgis, buv. Betygalos kle
bonas, Noczoje 16 lap. 1919 m.

Zapyszkis. — Grud. 1 d. buvo 
arkliu kleimavimas.

ru.
Mohvliave areiv\

15 metu. Vi
nekurie lietu- 

pusgalviauje. 
Augszta žmogaus vertybe guli 

bet dvasiojo, 
žmogaus prie 

žmogaus

4labai menka, 
ru, apleista.kitus, teip 

kad ju mažiausia dalele visisz- 
kai ii(‘prapuol(‘.
v u Ii,

ne kūnevein likos ingalėtas 
sai bego isz musu 
tai jau nieko nepaliko 
save 
griebe, 
su durnais paleido >r teip 
suvargino, jog visko negalima 
a p raszy 11. Szvoge rule,
brolis Aleksandra ir jojo 
mirė ir liko du vaikai.
paėmiau pas save ir jau di. me
tus auginu tuos sieraiukus.

Pas mus Lietuvei dabar dru- 
eziai tveriasi ir aeziu Dievui 
visi darbuojesi smarkei ir kož
nas savo užduoto st ipriai at lie

jusi! brolis Petras Yukl- 
monis pastojo gasp-idorinm ir 
gerai jam sekasi.

— ka davėsi griebt tai ir kimo: —
o ko nespėjo pa\ mti tai 

mus 
’ 11 ‘ ‘ 1 
tavo 
I »a I i 

Vai kus

Yni k inio gy- 
arpapjaukime ar uzmusz- 

gyvulis netekias 
nekruta, leidžiasi

sudėtinius
Bet kur dingo gyvy- 

Ne, n i e- 
Jeigu žemesni pri-

va,

gal isznyko?

gy- 
pu- visisz-

bei i u. Vaikai <

(tai

Reikėjo 
paimti valdžiai isz valscziaus 3 
arklius. Isz Kauno atvvkė ka- 

paskelbe,

Vaikus prižiūri 2 bobutes ir t re 
ežia szoiniiiiinke mokytoja. Ke
letas vaiku yra 14 
su užlaikymas ir pri(>žiura yra

neszva- 
Valgyt t (“gauna 

nuo ryto kava ir pietums bul- 
biene. Nemokinama jokiu dar- 

lauuoja dai-
nuszkas apie^nergeles ir berne- 

gi(‘smiu nemoka.
už keliu i rinin|<Jls ir daktaras

į kad kumelingos kumeles ir isz 
Iturincziu žemes r viena arkli, 

o kas slėps, tai 
bus 3000 auks. baustas ir turės 
gr. (i d. Kaunan vesti. Milici
ninkams už sugavimu bus mo
kama po 80 auks. Isz

vi J 20 arkliu 16 kažkur dingo, liko 
tik 3 arkliai ir dvaro kumelin
ga kumele.
kumelingąją, viena

liūs, szvfntu 
Klebonas 
žingsnu g. 
kojos inkeles prieglaudom Vis 
gi reiketu pasigailėti 
laicziuirg 
pintis.

Kunigu permainos, 
nataviezius Stanislovas, Vabal
ninku vikaras, Joniszkelin 
karas, Jonszkelin vikaru, 
niauskas 
kamedorius, 
vikaru, 
tas Nemakszcziu klebonas, Er- 
žvilkan, 
Juozapas, 
Nemak szcz i u klebonu. 
Povilas, Katedros vikaras, 
tarų vyskupo kurioje 

laikinai vikaru in Troszkunus
Mobil, areiv., žmoneliai tuo labai buna nejui- 

laik. Liepojun vikaru.

ežia pat 
i'vvena, bet dar nesąs i

turineziu žemes r viena 
kas slėps,tu nasz-

ĮOriaus imti jas ru-
1 nebus imama;

ti isz visokiu skirtingu atomu 
tai 

ncisznv ksta 
kaip duszia

— sztai yra didžiau-— neisznyksta, 
b ja us 
nesudėti n i a i, 
vvbc.

lg-

Ne buvo p’ana ia^n szesziu 
moterių, norėjo da viena

Montgomery, Ill.— Marijo- 
26 metu amžiaus,

norėjo gani i pavelinima 
lapsipaezia\imor bet vietoje 

Pa- 
vienu me- 

apsi paezia ves 
- Uz- 

vandeni nesziojo, pakol 
ausis iK'sutruko.

bet 
ilaisnu gavosi in kalėjimą.

, kad iii laika
o

tiesio 
tai | 

musu ka 
reiviu isz Sibiro in trumpa lai i

A pie ; si rode
ameriko- tu 1 lavos, buv *■

zplanki“ isz su szeszioms moterims.
Ei-; bonas

I

K S

Yra
< r

ant

ka.

ISZ VISU SZALIUI
ka.

Didelis žmogus — didelis 
dantis.

Scranton, Pa.
niam kalėjimo raudasi didelis 
žmogus Augustas Puren, kn-l 
ris nesziojė 18 numario
l ikus ir kuris turėjo skaudan I 
ti dauti. Paszauktas dentis- 
tas isztrauke danti ir nusiste
bėjo nemažai paregėjus danti 
viena ir czvorti’colio ilgio. Da 
tokio danezio dantistas neina 

Purinas Juri atsėdėti ka 
lojime szeszis menesius už (li
nam i tavi ma presbiteri jonisz- 
kos kirkužes Uarbondaleje.
Daug nelaimiu Pennsylvanijoi 

praejta meta.
Harrisburg,"* Pa.—

dirbtu ves i a

Nauja skerdyne Armėnu.
London.— Visi gyventojai 

kai-

te.

('zionait i- I I t 
j isz septynių
mu Vilayete ir Adenoje apim

li kos 
iszskerdyti per pasikelelius.

Armėnai dabar meldže alli- 
jentu, idant juos aprūpintų 
ginklais su kureis 
ginti nog 
Padėjimas Cilicijoj

Visi 
armeniszku

ezeve-• kinesia, Mažoje Azijoj, 
i

Paszauktas (lolitiš

galėtu apsi 
kraujėgeriu turku.

, kur ran
dasi dideliam pavojuje

, auga kasdien 
nes turkai kerszi- 

na iszpjovimu visu gyventoju.

000 Armėnu 
bjauresnis,

r->

150,-

Praojta
meta visokiosia
likos užmuszta ir mirė nuo su
žeidimu 2509 darbininku o su 
žeista 152,544. Paežiam Skul- 

sužeista
Szis skait-

kino paviete likos
546(> darbininkai.
lis yra swinktas per kompen

# • < • .. J.. . ■ i

laidotuves

Žmo-

atsibuna
nog

50,000 serga influenza 
Viedniuje.^/

Vietinius, Austrije.— 
uis baisei pradėjo mirti in
fluenza;
kasdiena ir tai ant kart 
desziints ir daugiau ant die-

Tąja liga sziadien mies
te serga penkesdeszimts tuks-A • . V Mte- . •
nos.

Pranas BlI- 
tuszkonis mirė o jojo sunu An
taną, prusai užmusze laike ka

lvai p leisyte gromata, 
tai neleiskite ant Merkines, 
ba negalima gauti, nes Merki- 
nuosia stovi lenku kariumene 
ir neleidžia pereit per Nemuną 
gromatas siunskit ant Lai pil
nu paczto, Suvalkų guber., 

apskriezio,
gmino, Ki- 

Dabar negaliu
, nos gro- 
negalima 

apie kare ir kas 
Pas mus duo

res.

Suvalkų guber.
paczto 

gmmo,

paczto
Alvtaus
Laipunai, Kudren 
biszu kaimo.
apie viską paraszyti 
matas peržiūri ir 
daug raszyti, 
pas mus darosi.
nos svaras Jcasztuoje 1 rublis, 
atklis menkas po 1,000 rubliu

Su Diev tavoir teip tolinus, 
szvogeris.

Julijonas Kalanta.

TELEGRAMAI.

London.— Bolszevikai pa 
cine Arkangelska. 
armije apleido miestą

Baltoji
.tiejei

ka pasiliko pristojo prie bol- 
szpviku.,

t Shanghai. —- Šzilko audi- 
nyczipsia Kinuose, pagal pasku 
tini suraszą randasi apiot sze-

vybes, 
virsta iii savo

atomus.
be ?
kados 1
gymties elementai susidedan-

J 
juom la-

elementai
j 

mat, prigimtoje 
nenyksta, neprapuola, tai yra 
teisybe anie kuria neyra 
žiausios abejones.
ežios
J, bet protas regi, kuris mums 

jeigu žemiausi prigym- 
toje atomai neprapuola, nepra 
nyksta, tai juom labjaus nega
li augsztesni elementai prapul 
ti, pranykti, 
duszia.
nemirsztanczias duszias kaip 

paklausyto ma- 
Ner abejones.

Nieks, 
neprapuola

ma- 
Gaivinan 

kuna /gyvybes akis nere-
O kiti 

t ai vra

1 ,a-
1 uozapas, Joniszkolio 

\’abaliiiiikuosna

rePai ir

suvestu

rėk vizavo
arklio že-

M 
sako:

ka ip gyvybe ir 
Ar-gi gyvuliai turi

ir žmonis? —
nes. Nėr abejones. Kaip sau 
nori, teip vadyk gybyve, - bet 
nėr jokios abejones, jog ju gy
vybe pranykti negali. Kur ir 
kaip ji bus, atsiskyrus nuo kū
no, — asz to nežinau; bet žinau 
tiek, kad neisznyks, 
nieks prigimtijo nenyksta. Da 
žinau ir tai, kad gyvulis nega 
Ii būti ūž save atsakaneziu, 
kaipo neturintis supratimo pri 
gimto prijautimo apie dora; 
ne turi protiszkos 
nei savvalios, o
liu duszios ne yra ypatiszko- 
mis, personaliszkomis ir atsa- 
kaneziomis už savo veikimus 
ir darbus, nes tie darbai jiems 
yra prigimti teip, kad jie jo
kios inteloktUaliszkos nuovo
kos apie savo darbus, neturi.

O nors ir pripra’tina gyvuli 
prie kokiu nors kitokiu veiki-

mat, 
Prisiartinimas 
Dievo, papuoszimas 
duszios prakilnais darbais ir 
dorybėmis, iszpildimas
kai to didžiausio prisakymo: 
“Mylėsi Vicszpati Dievą tavo 
isz visos szi rd i es tavo, isz vi
sos duszios tavo, isz visos mis 
lies tavo, o artima tavo
yra kožna žmogų,) kaipo pat
sai save”, 
šia žmogaus užduotis ant že
mes, ta užduotis, jeigu gerai 
iszpildyšime, atliksime, — tai 
bus mus laimėta, mus virszus, 
bet jeigu apie tai užmirszime 
tai bus po mus laimei, 
dalykai szio svieto, —
tiktai tuomi laikinei veik pra 
gaisztanczios, 
žmogaus szirdies ir duszios už 
ganedinti, pilnai atvėsinti nie
kad negalineziais. Ana cicili- 
kai, bolszevikai ir kiti, stengė
si užganėdinti, prisotinti save 
vien žemiszkomis gėrybėmis ir 
smagumais, — teeziaus jie be-

J
dau- 

prisi-

isznvkstancziais

y • _

kadangi

ypatybes, 
per tai gyvu-

ifies katalikai 
vargu,

sikabindaini žemiszku rojumi 
kaip matomai, kur kas 
ginu ežia prisikonezia, 
vargsta ir nerimsta, ne kaip 

, kurie po naszta
kentėjimu ir sopuliu, 

raudame atvesi, ramuma, ir la 
szelk dangiszkos saldybe's 
karsztoje maldoje tikyboje, vii 
tije Dievo ir > artimo meilėje. 
Teip yra isztikro.

— Mainieris Katalikas.

daugi szkos

Petras§ Tamaqua, Pa.— 
Rakszo, 45 motu, paslydias po 
karuku, likos perpjautas pu
siau.

§ Albany, N. Y.— Otto 
Branstatter, socialistu sanjun 
gos sekretorius tvirtina, buk 
praojta meta atsimetė nog so
cialistu partijos, 60 procentas

Albany, N. Y.—

Pįiceviczius \Tmeon-| uie dirbanezio žydo arkli ir dar 
viena eržilą. 

rTokia gera 
virzniezio 
szmuk liniuku a rk I i us,

klebonu.
Eržvilko

Janulaitis 
klebonu, 

Dogelis 
ne

liekoms 
Moli i levo arei vysk u pi jos,

St rod"s Petras 9

kas Jomis, Lauksodies kuratas, 
Kriukų klebonu, Skinderis Ant 
Kuliu altarista, Lauksodies ka
ratu. Paceviczius Prancisz- 

nuo pa- 
Kun. 

administ., 
ten pat klebonas Konceviczius 
Juoz., Lie])ojaus mokyklų ka
pelionu, Sziauliuosna kapelio- 

. Spudas Gasparas,
diszkię vikaras, kapelionu Lie- 

Balcziaus Ladisl., Lio- 
pojaus vikaras, Ukmergei! vi- 

ButkaiLskas Jurgis Ba
takių vikaras, Pagiriu vikaru. 
Spudas Ignacas, Stulgiu klebo
nas, Krakiuosna klebonu. Mi- 
vidas Ladisl., Krakių klebonas 
Stulgiu klebonu. Lapis Justi
nas, Sziauliu vikaras, rektorių

Jurgio bąžnyczios. Sta-

Paceviczius 
kus, prelatas, Kuosas 
reigu Szilales klebono. 
Pr. Kodis, Szilales

nų.

pojun.

karu.

szv.

tvarka eina su 
žnia kuris moka 

paskir
tus valdžiai, net dargi užslėpti.

Gaszcziunai. — Sziauliu 
apskr. Kuomet valdžia isz mu
su ko nors reikalauja, musu

*

Domar- tenkinti, ypacz gi nepatenkin
tas lieka musu klebonėlis su sa
vo pari(‘le. Jei tenka valdžiai 
duoti koki švara mėsos, arba 
puda grudų, tai jau klebonui 

Kaimo komitetui nuė
jus pas kleboną praneszti apie 
produktu daviina, ji taip 
nvte” t

galas.

Gir

“pa- 
aprėks, kad gaus net au

sis užsikimszti, Ir musu uknin- 
kai klebono pėdoms eina 
reikalauji isz ju produktu, tuoj
skersai pradeda žiūrėti, o jei 
jau duoda, tai pati menkiausi 

Jei visi taip elgtųsi,

musu kariuoineųe diktu nepa-
valgius ir neapsiredžius.

Lietuvaitis.

Joi

daiktu.
kaip musu apylinkes žmones

§ "Washington, D. C.— Ad
mirolas Robertas Peary, kuris 
atrado žiemini poliu, mirė

■I
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KAS GIRDĖT bedratines elektrikiszkos 
jiegos.
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iszgujo isz • tėvynes 
Lietu- 

nau-

pa-
Jeigu vokiecziai butu 

bUvia tvirtais laimėjimo szios 
kares tai isztikniju butu tikra 
velniava ant szio svieto, bet 
ant giliukio Amerikonai sulai
kė taisės baisybes.— Atejtejo 
galima tikėtis da baisesnes ka
res. z I

KUR BUNA.

Pajleszkau Joną, Frana Ir Vincą Kl- 
gu, paeina isz Kauno Hcdybos, Sziftu- 
liu Apskr., Žagariu para., Damlftllu 
kaimo, plrhMau gyveno Atlasburg, Pa 
dabar ąo^lpau kur

KI. Kviadaras, 
Atlasburg, Pa.

SAULE

ŽANDARIENE PIPKIENE.
■ ——   u.

Vokiecziu okupacijos laiku 
vaizdelis.

vis tureda-

Jeigu kas 
apie juda', meldžiu prancszt.

žino 
(to 17)

J
l'l

Uh .■ 

5^ 
k -

l!

L

Prisiunstos gromatos isz Lie
tuvos pas savo gymines in /Vine 
rika talpina buk lietuviszka ka 
riumene 
bolszevikus ir lenkus,
vos žmonis džiaugėsi isz 
jos valdžios ir sako, kad gyve
nimas dabar geresnis negu bu 
vo priesz tai, o norints brange
nybe didele bet ir parduoda 
viską branginu ir aplaiko 
resnius mokesezius.
nes kylo visur, o mokytojai vi
si lietuvei ir lietuvaites, 
ir dideli noringai eina 
tis.

ge-
Mokslai

Box 45,.
" ;>!■ 14?' W

Pajieszkau Andriu Ciplljaueka pa-

Žandaras Fritz Pipke stovė
jo savo trioboje prie lango ir 
uosi nuleidęs žiurėjo iii mieste
lio gatve cinanczius ir važiiio* 
janezius žmones: jam rūpėjo

sa siela ir kunu, ” 
ma vilti, kad- ji kuomet nors 
bus “
Mušti žmones jla ir dabar ki- 

• Mžaiidarie- 
Kur dalykas

žandariene Pipkiene. > r

taip nevadina kaip 
ne Pilikieno.” 
eina aplinkmoteryste, tai mer 
ga patarnaus ir atsiduos su 

visa siela ir kurni 
. I

kasdiena

eina Isz Suvalkų Redybos, pirmiau gy- sucziuoptl arba sugauti kokiUS 
veno Port Carbon dabar nežinau kur. ,, ... . • , ,,Turiu svarbu reikalu, prauzau atal- n0™ “smukulnmkus,” VOŽIU-

maži 
moky-

viso
Tieje du nauji pri- 

sekaneziai:

sžaukt ant adreso
8t. SnbAlanskas,

Box 193,

(to .18

Bulger, Pa

grūdus arba gyvulius inežius, 
kitus apskriezius. Kaip tiktai

ii’. tll^:
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Kaimus vra 
“negyvu miestu.’’* Niekas ne 
dirba, nos darbo jokio nesiran
da. Visokia kopezysta ir pra 
mono yra sustojus. Miesto 
vieszpatauje

Badai miestas 
negyvu miestu.

Galima neužilgio tikėtis jog 
prie deszinits Dievo . prisaky
mu, bus dadeti du nauji prisa 
kymai, ka pasidarys isz 
dvyleka.
sakymai skambės
“No naudosi jokiu svaiginau 
ežiu gorimu, negofsi
apio juosius nemislinsi, Tcip- 
gi nerūkysi jokiu cigaru, 
perosu, pypkes isz gero 
parasto' thbako kaipo ir 
kopustiniu lapu.

Laikai mainosi ir 
mai mainosi pagal svietiszka 
progresą. >

jų, jn' ir

pa- 
arba 

isz

prisaky

sustojus.
badas ir tifusas; 

nerasi ne vieno namo kuriame 
nebutu serganeziu. Lietuvos 
valdže elgesi su žydais mauda- 

mano atvdarvtigei ir
universitetą.
studentai ir kitos

valdžei

____ v . žydu 
Žydu-Lietuviu 

organ izaoi- 
insteigti 

žydu mokslu katedra, kur lek
cijos bus ižguldomos žydu kal-

jos pradėjo

<ba.

papratin ne- 
(kolozikus,) 

nes tiki, jog tas jiems atnesz 
dideli gilinki ir laime.

Saksonai vra 
szioti auskaras

m dienomis pasirodoTomis 
naujas sanvaitihis laikrasztis

Darbo Valandos iszejnantis

’ pamato per įauga isz savo trio
Mano HuulcdaH P. Kaz.lauakaa, paei

na Ihz Kauno Redyboa, Rašo i n u apakr.,
5 metai atgal gyvenb Spring Valley;

M VailkalOH Ir K.
l’rnszau atsiHzaukt ant ad-

(to 18

taipgi pnjlCHzkaii 
Petkaus, 
reso.

J. Kulzin,
2118 Carey ai. S. S. 

Pittsburg, Pa.

Mano teta Kristina Burneikiene ir 
jos vyras Vincas, isz Vilniaus Redy
bos, Kristina isz Alovės pana., Slaba- 
dolcs Kaimo Jeigu kas žinot apie 
juos meldžiu prancszt ant adreso Ele
na M Ink lot aite arba

Elena Czoplauskleno,
R. F. D. No. 2, 

Nicolson, Pa.

B

I

r'

B 11 
lįi- į '

BI

Jeigu motere mus myli, tai 
atleis mums visus musu prasi- 

jeigu mus ne myli, 
musu didžiau-

‘ ‘ Darbo Valandos’’
Clevelande, 11 x 15 coliu didu-

Kasztuoje ant meto $2,50 
Darbo Valandos, ’

Mano draugas Kazimieras Lovenaus- 
kas paeina isz Kauno Redybos, Rasei- 

3 metai 
adgal gyveno Argentine po tokiu ad
resu F. Missler 
Martin N. 6G6 Casllle de Corrcs 
Jeigu kas žino apie ji, malonėkit pra-

bos kokius nors einaneziųs ar
ba važiuojencjdus, 
žmones,’ iszbeges isz savo trio 
bos, tuojau sulaikė vežimą, isz 
krato, pasus peržiurėjo ir 
pasirodė kas intartina, insive- 
des in savo kambari “

eme tardyti — 
neti ir 
kiomis bausmėmis, jei jie > tie
sos nepasakys, kur 
kur važiuoja. »<u<4iiv*v,m»o, 
kuomet gatve nuo žmonių eise
nos ir vežimu bildėjimo sziek 
tiek aptusztejo, atlėkė isz kas
žin kur žvirblis ir ome 
viduryje meszla knebinėti 
lesinėti.

kuš y >

atsiduos 
“visa siela ir kurni,“ 
vedusiam vokiecziu 
901 ir paežiam 
damasi kuomet nors būti 
lia kipszieno.” 
šiai už ta ateiuaiiczia moterys
te lengvutikioms mergoms rei
kia sunkiai nukenteti.

intariamus atsitiko ir su Kupnagaite. 
trejus metus ji, teisybe, 

ponia žandariene“
netiktai pati Pip- 

kiu, bet jos prisibijojo ir visi 
apylinkes žmones, 
okupacije 
rciszke ta pati, ka rusu laikais 
uriadninkas, kurs žmonių šau
ti kiliose su valdžia daugiau 
rciszke už pati gubernatorių. 
Kas turėjo koki reikalu prie 
žandaru, tai visu pirma krei
pėsi iii “
11 e t u szc z i o m i s ran k om i s;

4 <

jei jo už nosies

kaltinin- 
kamanti- 

jiems grūmoti viso-

eina arba 
Valandomis
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nu apskr., Andrejevo Valscz.

Buenos Aires, San
105.

isz jaunamos

kaitimus;
tai neintikes in 
sės matas.

Motere, kuri
yra musu kerėtoja, tai tankiau 
šia ant senatvės yra didžiause 
ragana.

(lai daugelis skaitytoju bus 
akyvi žinoti kaip likos atrasta 
deimantu 
Mete 1867

rika užėjo ant 
semi Baura, matydamas

kasvklos Afrike. 
kokis tai Jonas 

O’Reilly keliaudamas per Af- 
nakvynes pas 

vai
kus žaidanezius su kokeis tai 
puikeis žibanezeis akmenukais 
pakele viena isz juju kalbėda
mas in Baura:
nukai iszrodo kaip deiman-

Bauras jam atsake, jog

4 i Szitie akme-

mo.
Adresas: ‘ * Darbo Valandos, ’ ’ 
6400 Superior Ave., Cleveland 
Ohio.

ncszt.
St. Lignugarls,

127 Pine St Elizabeth, N. J.

4 i

Jonas pa-

jog kada pribus

Jonas ap-

apie
Bau-

bet

Už

arkliu
Ka-

lai.”
tokiu akmenuku randasi daug 
ant jojo kiemo ir gali juju pri- 
sirinkt kiek nori.
emias keliolika akmenuku pa
sakė Baurui,
in Cape Town persitikrins ju
ju verte, o jeigu kiek už juo
sius gaus piningu tai su juom 
pasidalys pusiau.
laike už akmenukus, kurie isz-
tikruju buvo deimantai 
penkis szimtus doleriu/
ras po aplaikymui savo dalies 
atsimyne, jog vienas isz Kali
ni turėjo panaszu akmeni
didesni ir nori jin dabar aplan
kyti, nes žinojo jojo verte.
ta ji akmeni davė juodului pen 
kis szimtus aviu, daug 
ir konia viską ka turėjo.
da *jin pardavė aplaike už jin 
56 tukstanezius doleriu nuo 
bankieriu Londone. Po tam ta
sai deimantas buvo žinomas 
kaipo “Žvaigžde Afriko. 
Nog

“Žvaigžde A f riko.“ 
tojo laiko ir ant tosios 

Bauro fanuos prasidėjo garsia 
gos deimantu 
berlev Mine.

Francuziszki kariszki žiau
nai pranaszauje, buk atejnanti 
kare ketina peraugsztinti savo 
baisumo ir skerdvnesia 
gaus, 
vieszpatyscziu ir toji laimes, 
katra iszras naujauses baisy
bes ant žadinimo žmonių, 
džiu, atejnanti kare bus ant 
oro ir po vandeniu, 
žinome, jog areoplanai gali pa
kilti in padanges su 50 žmonių. 
Jeigu’ vokiecziams butu pavė
linta dirbti areoplanus, tai pra 
dįtp isz naujo kare tuojaus, 
nos vokiecziai pradėjo dirbti 
milžiniszkus areoplanus su ku- 
reis ketino užklupti isz oro ant 
viso svieto, nes tie jei areopla
nai ketino būti valdomi per be- 
dratinia elektrikiszka pajėga. 
Teip-gi atejteje submarinai ke 
tina būti valdomi per elektriką 
kurios prikrautu baisu sprogs- 
taneziu materijolu ir būti siun 
cziami po vandeniu prie neprie

kasyklos Kim-

žmo-
Bus tai galėjimas visu

zo-

Sziadien

.1

toliaus flotos ir, ekspliodavoti 
isz tolimos vietos su* pagialba

I ■ rf * c * * ; * X > hlff i'F!

lu Lietuviszku kaimelu
4 .  .

SHENANDOAH, PA.
— Du apsiginklavia plėši

kai ineja in grosersztori ir bu- 
ezerne Mares Kristopolskienes 
ant 336 South Main Str., surmi- 
szia ir suterioja moteria, užli
po ant virszaus iszkrausto vis
ką ir paėmė 3,000 doleriu pini n 
gaiš.

Mano (lede Ludvlkas Petelis ir teta 
Ulickiene, pareina isz Suvalkų Redy
bos, Kalvarijos apskr., Ludlnavo guli
no, 7 metai kaip su jais ncsusiraszlau. 
Važiuodama isz. Lietuvos 
adresa. Turiu svarbu
szau atslszaukt ant adreso 
Matulaiczlute arba

Mrs. K Bclevicziene,
Box 43,

Vagiu da nesušokta.

Middleport, Pa. — f Persi
skyrė su sziuom svietu po ke- 
turiu menesiu ligos, Marijona 
mylema dukrele isz szeimynos
Baltraus Norkaus, paliko <li- 

, dvi 
Velione

deliam nuliudimia tėvus, 
seseles ir du brolius.
mirė 18 szio menesio, turėda
ma 14 metu amžiaus. Laido
tuves atsibuvo praejta subata 
su bažnytinėms apeigomis. 
Prigulėjo prie Said. Szir.
zaus parapijos.

graborius 
isz New Philadelphios.

y

bažnytinėms

užsiėmė

Je- 
Laidotuvems V # e

Žalioms

Reike primyt ir tai 
Marijona buvo dora mergai 

kurie 
mylėjo klau

simi tydavo 
nekan-

a.
te ir mylėta per 
jiaja pažinojo, 
syt kaip tėvelis 
4 4

VISUS

jog a.

Saule“ ir su dideliu 
trvbia laukdavo tosios dienos 
kada laikrasztis atejdavo. — 
Lai silsysi Mariute terp palai 
mintųjų karalystėje dangaus.

Odanah, Wis.—

zie- 
di- 

Lietu-

ke- 
ki- 

Mokescziai

Ki- 
nesiranda

Oras czio- 
nais gražus, sniego randasi ne 
per daug, galima sakyti 
ma buvo puiki o szalcziu 
dėlių kaip ir nebuvo.
viu czion randasi tiktai keturi 
povieniai, o kad pribūtu 
lios szeimynos tai butu ir 
tiems smagiau.
gana geri, galima uždirbti po
$4,60 ir $4,75 ant dienos, 
tokiu darbu czion 
kaip lentų pjovinyežios.

Parsiduoda geri namai.
Du geri namai ant keturi u 

familiju su skiepais teip-gi 
ant gyvenimo, stuboš da nau- 

Teip-gi lotas 50 x 196
ant kurio randasi du sztebelei. 
Parsiduos pigei nes 
kas dirba kitur ir geidže ap-

Joigu

jos.

locninin-

jeigu pirktu daig-

Atsiszaukite greitai

leisti szia aplinkinių, 
kas norėtu parandavoti stubas 
tai galėtu,
tus nes su savim daigtu nesi- 
vežezia.
pas: (Moh. 23)

Mrs. Elizabeth Simanavicz.
Middleport, Pa.

ATYDA VISUOMENĖJ,
Pradedant nuo 1 Aprilaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6 valanda va
kare, Iszsklrent PANEDELIAIS; ir 
tais vakarais kada buna atydarytas 
krlmlnaliszkas ir civiliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA. 

kt U BURKE, Chancellor.
HENRY HOUCK, Secretary. (M.30

tarnaieziu, Kasuiena pyragu 
valgysiva ir vyną gersi va. Tuo 
met mudu szauniai užgyveusi- 
va.... Acli, tuomet bus kits gy
venimas! o, tuomet bus teini...

Ona, klausydama tos žanda
ro kalbos, net .seile-ryjo, szyp- 

ateinan-
va- 

žiuos in bažnyėzia karietoje, 
valgys pyraga ir vyną gers. 
Negalima sakyti kad žandaras 
Pipkius nebutu rupinyses savo 
szeimynos reikalais ir dabar. 
.Jis buvo pavyzdingas ir rupes- 

globejas 
Supirkęs ar

net seile ryjo, 
sojo ir gėrėjosi savo

netiktai |eziu gyvenimu,' kuomet ji

vii- 
po-

žandarui 
kipszeliui, 

4 4

Bot tankiau-

bažnyCzia

Ta i į) 
Per 

buvo 
ir vadžio

Vokiecziu
laikais žandaras

Pipkieiie” ir žinoma, 
kasgatves

ir sviesto svareli, kas kiausziniu 
tart; vienas

vargszas —pauksztclis 
gm I

jau artinasi žiema 
kur g 
meszla....

— Ponai

lauke nie- 
reikia lest

< i

pilnas skrynias,

tingus savo szeimynu 
ir mail intojas.
taip dykai gavės sviesto, kiau- 
sziniti lasziniu ir kitu gardumy 
nu, pridėjęs
kas menesi siųsdavo Vokieti
jon savo tikrajai paežiai ir Vai 
kams arba važiuodami.' viesze 
ti Vokietijon prie savo tikro
sios paezios veždavosi pilna ve 
žima viažtu, anezin, žrtsu, svibs 
to, kiauszihiu ir t. t. Onai rfaky 
dlivosi, kad jis tuos v i sme'-val
gomus daigius gi

Atsisėdės ant vežimo, paky
lėjo nuo.galvos kepure ir vo- 
kiszkai pasakė1.;Au Nimnierse- 
hen! (lyg niekados nebepasima 
tymo!).... Ir nuvažiavo.....

Žmones ateje žandaro Pip
kiaus iszleisti — palydėti, jam 
iszvažiavus — 
sznekejosi:

— Tatai—, nptpi vpkiecziai 
isz Lietuvos iszvažiavo Vpkfe- 
tijon!....

— Taip tai teip! laimingos 
jiems keliones!...

— Vokiecziai iszvažiavo Vo 
“vokietukui“

liko Lietuvoje...
—- Ak, kas juos ten vįsus ve 

szisf sako, Vokieti joje jis Juris 
ir taip devynis “pipkiukus,“ 
duona tenai brangi, sunku bu
tu iszmaitinti....

— Na, ir kasžin kur ta mer 
“vokietukais“

eidami namon

kieti jon, bet Pa

4 4 pipkiukus,

ga su savo 
bar dėsis?

— Kur-gi dėsis? in

ti a-

“ davat
kas“.... reikia dabar < atgaila 
daryti už linksma su 

ibeįiasi Void e ežiais gyvenimą....
tijon savo motinai, broliams ir

Paviesojes

vokie-

Ona — iszleidusi savo numy- 
Vokietijon —le ta j i

<r

seseiiams szelpti.
Vokietijoje prie savo tikrosios 
paezios, gryždavo I Jetuvoii'vėl 
su dovanomis
szeimynai; ĮiarvoždUvo Onai ir 
jos vaikams tai puikus lekero- 
tUs kamasziukus, tai 
mastiniu szleboms sinti irt. t.

parvažiuodavo 
galanterijos 

Ona 
• szelfliant žanda-

savo1 antrajai

visokiu

“Priceli
ryžo prie senovės savo amato
- siuvininkystes: siuvo sodos 

boboms baltinius ir 
kus,”
vaikus maitini

%

“nažut- 
isz to pati maitinosi ir 

, neužmirszda- 
ina taipogi kas rytmetį ir baž- 
nyczios aplankyti. I

Tr kas buvo galima 1 
Ir visiems buvo 

“kaltinin- 
kad nuo bausmes iszsisu- 

Pip-

Isz Vokietijos į 
su diflelc skrynia 
ir manufaktūros prekių: 
ir jos vaikai, 
rui Pipkin i valgė, dėvėjo ir gy
veno “poniszkai” ir ju 
kini tiktai tepasigadino pasku
tiniuosiuose 
priesz pat 
siaut isz Lietuvos, kuomet Ona 
pamate save apvilta ir apgau-

Kasdiena jie dabar riejo- 
, vienas ant

ram puiku išžiojo paleistuvyste 
ir apgavyste.
rui Pipkiui reikia pripažinti ta 
teisybe kad jis iszvažiuodamas 
isz Lietuvos ir su Ona persi- 

a t vy ręs
ti raugu s” 

“pa- 
a Į) leido 

kad

Gm!“
pats žandaras, žiūrėdamas in 
žvirbli, 
arklio meszla lesinėjai
turi būti jam tai gardu ? ak, tai

rudo nebe ra, 
Tffiu !!....

, ai ponai! užmokėk 
man už trejus metus alga ir kai 
duok vaikams iszlaikyma 
džiu, kad greitu laiku nuo 
su žadate iszeiti, tarė žandaro 
užpakalyje stovėdama jauna 
moteriszke, laikydama ranko-

Seciyviiic, Ind. sc kudyki.
Žandaras atsisukęs in užpa

kali žvilgterėjo in moteriszke, 
szvilpteljo ir lyg

pamecziau 
reikalą, pra- 

Ka tari na

AinbrazevlczlusAsz Viktoras Ainbrazevlczlus pa
jieszkau mano motina Katarina, tęva 
Juozapa ir seserį Konsthncia Ambra- 
zevieziu, paeina isz Suvalkų Redybos, sake.

Valscziaus, 
gmino, Bajoru Kaimo, 
para 
lonekit prancszt, arba patys meldžiu 
atsiszaukt.

Vik Ambrazeviczius, 
The Berkshire Ice Co.

‘ Southwick, Mass.

Vilkaviszkio Bartnlku 
Lankai i szk lu 

Jeigu kas žino apie Juob, ma-

(to 18

Mano dūkto Albina Navickiuto isz 
Licpalingio para., 
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. Joi-

Drlvonių kaimo;

, gil
inu

susigėdęs, at-

kokia alga asz 
džiaugkis, 

vaikus

— Onyte! 
tau galiu mokėti ? 
kad asz tave ir tavo 
per trejus metus laikiau ir mai 
tinau.... karo laikai.... žmones
džiaugiasi sžhip bei taip iszsi- 
inaitine, o tu dar nori algos ? 
Neduosiu!

— Na, o keno vaikai ? ar-gi 
dar-gi užsi-

puskapi, kas viszta arba žasi, 
o jei reikalas buvo svarbesnis, 
tai ir szimta markiu neszinas 
ėjo prie “Pipkicncs“ ir jai in 
ranka spraudė ir melde, kad ji 

interesus“ pas žandarus pa
taisytu, 
“pataisė, 
gerai.

ko, džiaugėsi Pipkius ir 
kieno, kad gavo szimta markiu 
kiauszinius, viszta ir žasi dy
kai valgo ir t. t.
žmones prie Pipkiaus ir I’ipkie 
nes taip priprato kad jau nieks 
isz ju darbu ii- gyvenimo 
piktinosi, 
siems atrodo lyg tai 
pn i*;mi nu 
mergos 
tos

r* Džiaugėsi

Ir apylinkes

nei
vinei stebėjosi: 

tas Indu 
parasths dalykas, o apylinkes 

i Kumpnagaitei 
staeziai pavyde-

()nai
laimes“ i

jo... Ak, kad taip ir mums to
kia “laime“

žandariene’

i i

iszkristu:

santi-

laikuose t. v. 
vokiecziams iszei-

ta.
si, barėsi, keikėsi

t.

Vienok žandu-

DIDELIS, NAUJAS LIETUVOS IR 
EUROPOS ŽEMLAPIS — DYKAI

Visiems kurie prisius man kiek nors 
pinigu del pasiuntimo in Lietuva arba 
padirbimo Daviernasties arba su ko
kiais kitais reikalais, gaus dideli* 
virsz-mineta Mapa, kurioje parodo 
naujausius rubežius Lietuvos ir visos 
Europos, esu užtvirtintas per Pennsyl- * 
vanljos Valstijos kaipo Privatinis Ban- 
kierlus No. 159 ir po atsakanezia gva- 
ranclja sudėta Valstijai, telpgi parduo
du szipkortes in visur kur tuom laik 
yra galima, 
adresu:

JOSEPH (J. BOGDEN, 
Banker and Aiderman,

U. Long Ave. & Malu St. DaBois, Pa.

Meldžiu raszyti ant szito

1’01*1 EROS LAISZKAMS.

gu kas žino apie jia, meldžiu prancszt. DO tavo pilt IBS ?
(

John Navickas,
138 River St Plains, Pa.

Pajicsz.kau Antanu TokioniK paeina 
isz Vilniaus Redybos, Traku Apskr. 
Užupiu kaimo, pirmiau gyveno Spring
field, TU., dabar nežinau kur. Tegul 
atsiszaukia ant adreso

Jonas Rėklaitis,
Penowa, Pa

(to 18 ginsi ? Žandaras paraudonavo 
kaip vėžys ir atszove:

— Tylėk tu paleistuve! kad 
geruoju su manim sznekesis — 

’ ° kad piktuoju — nieko negau
si....

būti 
“žandariene“ — neviena savo 
szirdyjo dnksavo.

Antra džiaugsimi Ona Kum 
pnagaito, .betarnaudama pas 
žandarus, tjn'ejo ta kad jos nu- 

“ labai tau 
labiausiai, kuomet degti- 

insigerdavo, jai vis sakyda

I betarnaudama pas

Box 15,

Pajieszkau Andriaus Medelio, paei
na isz Suvalkų Redybos, Vilkaviszkio 
Apskr., Saidoku kaimo. Turiu svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukt ant adreso.

Jurgis Barasauckas,
Archbald, Pa.Box 542

GERA NAGRADA
Bus duota tam 
kuris pranesz 
apie Juozą Stan- 
kevieziu, isz Vil
niaus guberni
jos. Jisai paliko 
paezia ir vaika 
be jokio užsilai-

12

t;
£

I

gausi dar koki 100 markiu

— Ka 100 markiu imti už 
toki varga ir geda nuo žmonių 
tai geriau nieko neimti tuomet 
bent žinosiu, kad nieko nega
vau, smarkiai atkirto moterisz 
k e ir balsu apsiverke.

mylėtasis Pricelis 
kini,
nes 
vo:

— Ach, moin Licbclien, Ony 
ke, ka asz tau pasakysiu ? Na, 
jia, kad kuras pasibaigs, mudu 
tikrai apsivesiva. Asz nupirk
siu dideli Milvydu dvara
dvaro savininkams iszbegus in 
Rosi ja, vokiecziai ji valde.) 
Tu vis važiuosi in bažnyczia

(to

su
skirsdamas pasirodo 

savo “ 
numylėtas savo 

su kudvkiais

iszvažiuodaini

uis už*kitu* 
kurie 
mis” 
nieko joms nesakydami, 
jie iszvažiuoja Vokietijon ‘ant 
visados,“ arba
pasakė, kad jie porai dienu isz 
važiuoja kur ten tarnybos rei
kalais, bet isztiesu 
nuvažiavo, kad daugiau 
ju nebematytu. Žandaras Pip
kins taip nepadaro.

25 gatunku popierių del laiszku ra- 
szymo tinkaneziu raszyti in Lietuva, 
su visokiais gražiais pgsvelkinirnals įr 
pritaikintomis eilėmis dabar po kares, 
su visokiais paveikslais ir su dailioms 
kvietkoms. Parsiduoda labai pigiai, 
4 tuzinai popieru su kopertoms už $1. 
Agentams duodam gera uždarbi.

Agent For Religious Goods.
P. O. Box 73 Chicago, HL

.- U-- - J ------------------------------------------ ------ ------------ . - im - n ||- —  Į ■ - 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
važiavo ir 

nieks Du nauji veikalai. Notos del piano. 
“Lietuva Brangi** ir “Kas Nuramys 

Mano Szirdele* duetas
Abu veikalai su prisiuntlmo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
Money Orderi, stempu nepriimu.

.1. A ŽEMAITIS, Iszleistojas. 
_315 S. West St. Shenandoah. Pa. 
NAUJAS ISZ R A DIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje Mi milijono imonlu ui 
puikus plaukus, o telp-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plaa- 

luformadja* dykaL

Kuomet 
jau paskutinioji jo iszvažiavi- 
mo diena orisiartino ir kuomet 
jau jis savo daigius in vežimą 
susidėjo, priėjo prie Onos buk 
verkdamas ar verkianti nuduo 
damas ir tarė:

— Na, ja, O nyk e,

vokiecziai
važiuosi in

karotojo ketvertą arkliu pakin
kytoje, tarnas liokajuskytoje, tarnas liokajus sėdės 
tavo užpakalyje, vežėjas prio- 
szakyje, musu kambariai bus 
lekeruoti, mudu turosiva daug 
daug arkliu, karvių, tarnu —

sudievŽandaras ant to nieko nebe- 
atsakęs pasiėmė nuo sienos 
szau tu va ir ant kupros užsidė
jęs iszejo isz triobos in mieste
li pasivaikszczioti, o moterisz- 
ko paliko viena — pati triobo- 
je beverkianti.

Ta moteriszke buvo tai žan
daro Pipkiatis (taip žmones ji 
vadino) tarnaite Ona Kurnp- 
nagaite, 
žandarus
gavo per trejus motus net du

tau, buk sveika ir linksma, kas kai; Gvaranty. 
buvo tarp musu — buvo tai..... Pasakykite
krieg!.... (karas!) Sfju W. Brooklyn. JT. Y<

"V

kite pas: Drs. Bruudsas CoMHttaų

K

j "COLGATE” ant

VSTERLINGiantąidabro.
I1 n?

~ T* — —» W W , MUV

> toihfcinių1 dalyku yra* kaip
* -i

t , ■ ' i :

iVengkit "dantų Ilgį? Eikit^aptiėkoiT ir 
reikalaukit : Colgate’s.' ? Pasidėkite lai 
kur prausiatės ir mokinkit vaikus • Icąs 
rytas ir vakaras< Šveisti jy dantis.sa;;

' ' ’ V- 1

k >1

•4^ W;

iV

I

Į

'į
I

vokiecziu
kimo. Praneszkite ant adreso:

2t.

(lelios Detective Agency, 
299 Brpadway, Room 907 

New York, N. Y.

Pajieszkau pusbrolio Darni- 
niko ir Damiceles Szmitaieziu, 
girdėjau motina jau mirė. Pa
eina isz Suvalkų redybos, Vei-: 
veriu kaimo, gyveno kitados? 
Pennsylvanijoj, po tėvu pavar 
dc Mare Valaiczlute. Tegul jie. 
patys ar kas žino, tegul man 
pranesza, nes nuo užgimtos die 

(to 16.)
Adolfas J. Kubilius, 

335 South First St.
Brooklyn, N. Y.

nos da nesiinatemes.

MAINAU
Vokietijos markes, $25 nž 1000 
markiu, kurias galite siustį in 
Lietuva. Adresavokite:

P/Mikolai nis, 
1304 Sutter St. Broklyn, N.Y.

*

A. 0. N0VAKAUSKA8
ADVOKATAS?

Kampas Main Ir Centre St.
SHENANDOAH, PA.

kuri pas 
betarnaudama insi-

kudykiu.
Pirm karo ji buvo paprasta 

sodos merga apie 30 motu am
žiaus, 
buk “ 
siūdama sodžiaus 
mergoms baltinius ir 
kas. ’ ’ 
ome LietnVA ir eme rengti sa
vo valdžia, įai žandaras Fritzi

bot gyveno miestelyje 
davatkaudama, ’ ’ buk

boboms ir 
“nažut 

Kuomet vokiecziai už

Pipke, arba anot musu žmonių 
Pipkins, apsigyvenęs 
ežiu miestelyje omo 
sautUL
jaiii patarė imti Ona Kumpna- 
gaite.
eme.

Sriipsz- 
jieszkoti 

gaspadines.” Kasžin kas

Jis paklauso ir jia pa- 
Iszojo; daili pora. Žan^ 

daras Pipkius turėjo amžiaus
aplink;40 meiu;< buvo vedos: 
Vokietijoje turėjo paezia ir 9 
vaikus, bet Snipszcziuose vi
siems gyrėsi kad jis nevedęs, 
labjausiai priesz savo^ szeimi- 
ninko Ona Kpmi)|iag^ite.{not
labjausiai priesz

prisiokavosi/^ isžtiesu 
“ kavalierius? ’ Ona Kumpna- 
gaito pamėlusi siuvinius ir da- 
vaikystę , į-j ’ ‘ ;instojusi

heliui? isztiesu-tarnavo su' Mvi* ‘ r' ' £ 1
„/ .1- ■ / i I ? a’ & •

ya|kysto ;

•» ,

Ar
Turit

’S ■

Mažą
Brolį

'Ii

ar Seserį?
Jeigu turite, tai perBur^kiCjy ^dantU

■ . h* persitHrrinkit, ar jie švaros.;
Sugedę, dantįa užnuodiha m&teiąT’litfrj

i X

jie valgo, užgauna virškinimą,ir nuo tO 
paeina visokioj. Ilgos, dele i ko motinai 
orlsiei nadaOff’bMospaneėti.^ 
“ ' '1.' . 1" , . '

tti Ilgos 
rJbWow ' atgaivinančiai skania i 't

x>
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valgyti!
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— Mama noriu 
Duok vakarienes! unkszte po
ra prieaugliu insikabine moti
nai in skvernus.

— Palaukite, vaikai, tuoj 
pareis tote, tai sykiu pavalgy- 
sime malszino motina vaikus.

Mažiukėje apytamsioje vir
tuvėje buvo pasklydės perkep 
tos mėsos ir besvylancziu ko
pūsto kvapsnis. Ant krosnies 
kunkuliavo besenkanezios ka
vos puodas, kuri Radžiokienc 
jau kelintusyk dapilde vande- 

Lauko pradėjo temti, 
pasidarė da tarn

aut. baltai užtiesto

į -t'l;

■i ' 
l'l 
I' 1

1

niu.
Virtuvėje 
siau; tik 
stalelio, kurs stovėjo ties vie
natiniu langu, galėjai paste
bėti leksztes, szauksztus, duo
nos gabala. Vaikai neiszkesija- 
mi tai nusignybdavo duonos, 
tai varvino seile, pribėgo prie* 
gaminanezios vakariene moti
nos, tai nekantraudami bego 
pro duris žiūrėti, ar nepareini 
tėvas.

►

,v.

kodėl tai]) ilgai 
klausė liesa 

balzganais nutriuszusiais plau 
kais mergaieziuke.

— Sziadien, vaikeli, pedes 
diena, tai gal prie iszmokesties 
užtruko, atsake motina, bet 
viena sau jmnianc:

— Mama, 
nepareina tete?

ta!
Radžiokas norėjo užfundyti 

ir tuojau prasiszalinti, 
imdamas fundo isz kitu: vadi
nasi, norėjo visus “sukiaulin- 
ti.“ Mat girsnojaneziu, o 
ypacz mainieriu tarpe skaitosi 
kito paniekinimu nepriimti jo 
fondo, o da didesniu kiaulisz- 
kumu, į 
neatsilyginti jam tuonu paežiu,

Radžiokas buvo besprustas 
pro duris, bet bendrai sugrie
bė ji už skvernu.

— Palauksze, bedžiau, ar tu 
kad musu doleris 

re k e jie.
Gerkite vieni, asz turiu 

ejti namon nusiprausti, teisi
nosi jis.

— Radžioke! nebūk jau 
toks! ome ji drausti saliunin- 
kas, — žinai, kad czia visi ta
vo prieteliai. Buk žmogumi!

— Jis liktųsi, bet bijosi bo 
bos, inkiszo savo dvyleki mitu 
lys Rudis.

Szie pajuokos žodžiai priri- 
szo Radžioka prie baro, 
virve.

Iszmetes paeiliui dvi degti- 
nusispjove, trenkė su 

kumzscziu in bara ir prakosze 
pro dantis rrru.... !

vienas, kitas

norėjo visus 
Mat

manai, 
geras ?

nes, jis

A

■

motina, 
gal jis 

sužeistas, gal pavėlino trau
kini, gal piktadariai užpuolė.*

— Kai]) parnesz tote pede ar 
nupirksi, mamyte, man bate
lius? kalbėjo kokiu dcvvniu 
metu vaikiukas.

— Nupirksiu, vaikeli, nu
pirksiu, tik begk pažiūrėk, ar 
nepareina tote.

Neiszkesdama ir pati iszejo 
pažiūrėti vvro ant gatves, pas 
kui paėjo ligi skersgatvio, bot 
nepamaezius ])areinanezio ir 
vėl sugryžo in virtuve.

Su Radžioku gi neatsitiko

vaikeli,

>

kI

,1

bi

liepi* I -

3SAULE

muszti, tai pajuto, kad ji kaž 
kas tvėre už spraudo. Paleido, 
moteri, pasipurto ir pamatęs 
pasiszialiszusi vaika susznyps- 
t&t 
tina!*
kaip reikia tėvas gerbti.

Smarkihi szoko prie vaiko, 
bet-tas mitriai pasitranko in 
szali o Radžiokas insipainiojes 
in kilimą griuvo;'kaip ilgas ir 
krisdamas pėrsiskele nutilki. 
Paszoko grieždamas dlmtis bet. 
kambarys buvo jau tuszczias. 
Jo aukos buvo jau iszsprukc 
pro duris.

— Na 
k u....!' .

1
 . . . ■ ■ _______L.1 -.T —*

Visokes kaltes ant jo iszradi 'T' •nėjo, 
Visu artimu griekus atrado, 

S])ayiednyczioj iszradoX 
Geriau moterėles namie be

dekite.
Ne kai]) savo artimus* apkal

binėkite, 
Atsimykite ka pirma' darete, 

Po stabas bėgiojote kvietkas 
praszote, 

O dabar tokius mindžibjete, 
Ir erszkecziai apdejote.

ir daugiau

v william Jennings Bryan in His rofeA(£) k) M r? F o
v

ga, bet tares: — oi rail,! iszejo.
Radžiokas vis da sėdėjo su

sikūprinęs ir tylėjo. Jo žmona 
, ne ka 

Pagalinus maldaujan- 
oziu balsu prataro: — Jonai, 
Jonuli, eik praustis.
gio gal ateis mesius pinigu už 
mesa, \ tai ir vėl nežinosiu ka

Piniginio klausymo primini
mas Radžioka sužadino, 
sziandien: jo nemėgo. Iszejo in 
prieangi, paskubini nusiprau
sė, apsirėdė ir apsisuko eiti

nežinojo ne ka. daryti 
Sakyti.

priėmus keno fundn, «lum sakyti.

nebūk

.. ■*.’

fl

ne-

kaip

Visi sužiuro ii 
Į paklauso.

— Kas ru.... ?
Visi! atsake Radžiokas 

inszirsdamas, — kaizeris ir ne 
kaizeris, kare ir tie, kurie ka
re tęsia, bosai kapitalistai ir....

Czia jam pritruko žodžiu ir 
jis antru syk trenkė in bara su 
kumszczia. Jo minti pagriebė 
ir dabaige Rudis.

— ....militaristai
listai, poliemonai ir kunigai.

Jei kitas butu tai]) dabaiges 
jo sakini, ta Radžiokui 
patikę, bet Rudžio jis nepamė
go-

J imperia-

butu

Ir bolszevikai su parsze- 
v i kais, tokie, kaip tu, 

tarė
pasi- 

sziauszusiai tarė Radžiokas, 
a i sz k i a i j i eszkodamas 
bes prie Rudžio.

Pats tu parszas!

prieka

atrėžė
jokios nelaimes, tik nepasise-1 Rudis.

Skystimas sieke prie bute
lio, bet sali liniukas spėjo juo- 

iszstumti pro

Uždirbo maža nž- 
už dvi sanvaites tik

kimelis.
mokesti: 
trisdeszimts penkis dolerius. 
Isz tu penkine atskaityta jam 
už valdžios paskola ir septynis 
už suvartota nrie darbo elek-

Likosi tik

gerkles
Diena in

trika ir dinamitą, 
dvideszimts trvs doleriai, 
tu szeszis reikėjo atiduoti sa- 
liuninkui. Radžiokas nesiskai
to girtuokliu, bet kai]) visi mai 
nieriai neapsiėjo be 
dulkiu praplovimo.
diena gryždamas isz darbo jis 
užsukdavo in saliuna, 
davo stikleli
alaus ir tik tuomet eidavo na
mon. Po vakarienes, kaip sa
koma, neturėdamas kur dėtis, 
eidavo ir vėl in saliuna, kur 
pabarszkedavo apie szi,
ta, iszmankdavo pora stikliniu 
alaus, o jeigu pasitaikydavo 
kompanija, tai ir daugiau. Ei
damas in darba Radžiokas nie 
ko negerdavo, o vis-gi per dvi 

ingere szeszis dole-

iszmes-
degtines, stiklą

apie

du iszskirti ir 
duris.

Kiek jiastovejes ties sal iu no 
durimis Radžiokas nuėjo na
mon, mosikuodamas rankomis 
ir kaž-ka murmėdamas. Eida
mas pro savo vartelius, už
kliuvo už stulpelio, o lipdamas 
laiptais prastojo viena laipsni. 
Neiszsvk atrado ir duriu stu- 

Neilgai vienog teko jam 
grabalioti, nes vaikai, 
tęva, atidarė duris, 
isz jo ranku “ 
darni: —sztai ir tete! sztai ir 
tete! eme valgyti jo pietų li
kuczius.

— Kur tu dabar buvai pra
puolęs? užsipuolė Radžiokie
ne, 
me

ma.
pajutę 

pagriebė 
dinerke“ ir klyk 

•r

Jonai 
Neužil-

.lis

apsirodė ir 
laukan.

Na kur eini? vakariene 
ant stalo, baiide sudrausti vy
ra Radžiokiene.

Tas burbtelejos: — spiginki
te sau! iszejo.

• Vaikai eme kirsti 
ne vieni, o Radžiokiene 
rome ant. stalo, akis inbede kur 
tai in siena ir ne ne krust, 
tarytum negirdėjo, kaipdevy
nių metu Kaziukas prisiminė 
apie žadėtus naujus batus, kai 
vyresne už ji Katriute prasze 
kvoterio kojinėms nusipirkti. 
Vyriausias, kokiu keturiolikos 
metu .Juozukas dirstelėjo in 

kiek 
pamąstęs priėjo prie motinos, 
pabueziavo ranka ir tarė: 
Mama, nesirūpink, 
einu jieszkoti darbo.

Motina, tarsi nesuprasdama 
pastyrusiomis akimis dirstelė
jo in vaika ir didele aszara nu
riedėjo per jos veidą*.

Liūdnas ir ilgus buvo Ra
džiokienei tas vakaras, 
jusi sziltoje vietoje vakarienes 
likuczius, suplovusi indos, pa- 
guldžiusi vaikus, ji 
lempa ir lūkuriavo vyro, 
siemus ražaneziu 
riauti, bet maldos žodžiai mi
re jai ant lupu, 
de jau vienuolikta. 
sidususi ir nevisai nusirengusi 
nuėjo gulti. Kiek pasivareziu- 
si iszgirdo bevarstomas duris. 
Apacziojo barksztelejo par
versta kede ir pasigirdo Ra
džioko balsas: — Velniai! ke- 

pristate po kojomis.

va karie-
pasi-

Ji

motina, liovėsi valgęs ir

asz

5

Pade-

i n trauko 
Pa

bundi' pote-

Laikrodis ro
ti i Ii a i at-

džiu man pristato po kojomis. 
Toliau pasigirdo, kaip subrasz 
kejo sofa. Radžiokas nusime
tęs vos virszutini szvarka krv- f •

(o svecziu kambaryj ant sofos.
1 palūkėjusi 

ir nesulaukdama vv’ro ateinant 
in lova, atsikėlė užsižibino žva 
ke ir nulipo žemyn.
sidave bemiegąs.

Radžiokiene kiek

Ar tai ir tu, žalti, su mo- 
Asz tave pamokysiu,

paminėsite mane, 
užkeikė Radžiokas ir 

apsivilkės szvarku iszojo lau
kan.
jis policmoifu vadinas. Po ilgo 
baladojimO ir iszgirdus sveti
ma baisa Radžiokienc pravėrė 
duris.

Radžiokas, 
d varnas in savo kruvina anta
ki, o kita in moteri su vaiku 
nuolatos kartojo in poliemona 
— Here you are, hero you are 
Sumusze inane ir in narna 
nor inleisti.

Policinėmis pažiurojos in is; 
bliszkusia motore ir persrigan 
dusi vaiku, paskui dlrstelcjc 
in tupeziojanti vyra, taVe: *— 
Koman in lakupa; ten iszsimio- 
gosi ramiau. Ir pasiėmęs bes: 
muistanti Radžioka už peties 
nusitempė su savimi.

Tik ant rytojaus Radžiokie 
ne suj>rato kokia didele nelai
me atsitiko, 
ir Dienius ir mesius ir

* . t

Po valandėlės sugryžo

viena ranka ro-

ne.

Kuomet susieji 
• namu 

Radžiokienc 
daugiau jiems

nuomotojos, tai 
nežinojo nieko 
pasakyti, kaip pro verksimu 
papasajeoti jieiiis vakarykszt’. 
a tsi t i k ima.

— Na tai eik ir iszimk ji is; 
lakupos, tarė jie, 
kad mes tave maitosime ir už 
laikysime dovanai.

Radžiokienc jau buvę) beei
nanti iszliuosuoti. vyro, bet jia 
sulaikė Juozukas.

— Ne, mama, 
si vesti tėvo, 
kia.

hi manai

tu neisi par- 
mums jo neberei-

tk
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WILLIAM BRYAN.
Apasztalas blaivybes Arnerike, kuris vela 

candidatu ant prezidento Suv. Valst. bet knipt rodos bus su
niektas baisei, jeigu d rys vela

geidže buti

iszejti..

■H

i|i

ganykitės 
riuR,\

Visas piktas, nieko nesaky
damas, Radžiokas, kai]) pa
prastai iszmove alų ir degtine, 
atskaitė saliuninkui piningus 
ir buvo besisukąs eiti namon.

— Ko, drauge, taip ruszka 
nas? užkalbino saliuninkas,— 
ar pilvą skauda?...

— Ka žmogui nebus pikta, 
mitulys

-r matyt gavo maža pe
de; žinat dabar merga kartais 
daugiau uždirba už mainieri.

— Kas kaltas! menkas vy
ras, menkai ir uždirba;

pertarė saliuninko 
Rudis,

kas 
tepa, tas ir važiuoja, pridūrė 
kaž-kas.

Radžiokas buvo labai jaut- 
rusi su s/ivo garbe. Jam ve!y 
in ausi kas kirstu, nei tartu pa 
sziepos žodi. 'Šaliuhinko ir jo 
mitulio pastabose jam pasi- 
vaizdino pasitycziojimas.

*
nesaikavo, atsikirto jis rus- 
cziai, — nickeno malones ne- 
prasziau ir nepraszysiu.
Tai, 
visiems po alų, ar ka- kas nori
kreipėsi jis in saliuninka.

— Sztai man vytas! suszu- 
ko keletą balsu, — lai gyvuoja

Nieks mano kiszeniaus

Vy- 
mano “ fondas !” duoksia

vakariene
Soglineja 

Na eik grei-

pa

Jis

pro dantis

riene, jei ne 
prakaitu!

O ka tu
Ar

galo

— mes czia akis pražiūrėjo 
jo belaukdami, 

baigia iszsekti, o jis 
sau po sali u nu s. 
ežia u praustis!

Kad Radžiokiene butu 
temijusi kokiame upe jos vy
ras, butu jo neužkabinusi, 
kiek pastovėjus ir nieko nesa
kęs atsisėdo. Paskui iszleto žo
džius koszdamas
eme postringauti: — Tai tu sa
kai, asz valklojaUsi. 
veikei, davatkos szmote? 
tai bažnyczioj betupėdama isz 
mokai niekinti žmogų darbi- 
įlinka? Keno dęka szita vaka- 

mano krauju- ir 
Ir po darbo ji man

ne duos ramybes, szita ragana! 
Asz tau....  r

Nežinia kuo butį> pasibaigęs 
insisiubaves Radžioko piktu
mas, jeigu in virtuve nebutu 
inejes pienius.

—- Gera vakara,,misis! 
už pieną užsimokėsite.

Radžiokiene užsidegė lempa 
ir pažvelgė in vyra. Tas'sėdė
jo nusisukęs iii kampa, alkūne 
mis pasirėmęs ant keliu, o 
smakru ant delnu/* Radžiokie
ne neiszdryso praszyti pinigu 
isz vyro, tai-gi tare in pienių: 
— Ateikite rytoj, 
mes neturime smulkiu.

Pienius pasikrapsztė. pakau- 
szi, turbut pamanė, kad jis ga- 
« a « tn.. " 1 '< <’,A * " a a

pasirėmęs ant keliu

sziandien

ĮRadžioknfri Sveikas! lir sveika lotu iszmainyti ir stambu pini,

Susivaidykite, 
„ to nedarykite.

Ir paliaukite griesžitie, 
Ba kaip vela pas jus sustosiu, 
Tai visas smarkei koeziosiu, 

Liežuvius isztaisysiu, 
Padorumo iszmokysiu.

• ♦ •

.Jeigu tosios girtuokles ne
paliaus ir neapsimalszys per 
Gavėnia, tai ant tikrojo pradė
si o kudloczyt.
pirmiausia praszykite Dievo 
padėjimo ir Dvasios szventos 
idant bobelia per Gavėnia per
mainytu ir neužmirszkite se- 
noviszko priežodžio: 
Greicziausia velnią atsikratysi 

Negu tamsia boba pertikrin 
syte,

Jeigu boba szirdi turėtu, 
Tai namie sėdėtu.

Jeigu kas nori apsipaeziuoti 
Turi rimbu apsiginkluoti, 
Nežiūrėk ant skaistaus vei

delio, 
Tiktai ant mergos protelio, 
Skaistumas greitai nuejs, 

Iszmintis pasiliks ne iszeis.
Jeigu ratai girgžda, reike 

patepti,
Jeigu boba tankei urzgė, rei

ke kaili lupti.
Tamsi boba, kožna kita nužiūri 
In nekalcziausia sznairei žiuri 
Isz tosios bobos gero ne bus, 
Katra in vyro

O jus vyrelei,

J 
h
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anda buvo Radžiokienei tarsi 
naloniis saules szystelejiirias. 
Juozukas ypacz stengėsi 
odyti pakakintu 
)areiga. 
r 
i 

notinai ir 
cams nieko netruktu, 
isz darbo prakirsdavo 
)a taisydavo sugedusius 
kandus, 1/atus ir t. t. Jis steng 
lavos dagi juokus krėsti. 
)jausia jam nepatikdavo, 
notina taikindavo jam 

*ii kasai, ir stengėsi apvilkti 
rziltesiiiais drabužiais.

Radžiokas tuom tarini atro- 
le labai nusiminęs. ’ Jis ne 
)irma nebuvo žmonių pagirtas 
ict nebuvo m* peiktas. Dabar- 
>-i ju visu buvo keliamas 
'iežuviu, tarsi ant smaigo, 
ouikiam budai tas labai neti
ko.
je pasirodyti. Pradėjo daugiau 
gerti, ir dažnai a (įleisti darba. 

sanžine da 
Jam labai

I >asi - 
nauja savo 

Kaip tikras mimu 
ęaspadorius rūpinosi jisai kad 

mažesniems vai- 
Pa rojęs 
malku, 

ra-

BALTRUVIENE.

kelnes insi- 
segus.

Mylėk boba kaip duszia,
' O krėsk kaip griuszia*
Neužmirszkite jus vargingi 

bobinei nevalninkai, apie tuo
sius senovės priežodžius. Juk 
esate gaspadoreis namo, esate 

Tegul bobos vyru bi
jo, o ne vyrai bobų.

Ar gal ne? 
Naje!

ISZ ROSIJOS, LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

La
kai 

gardes
vyrais.bet isz ko mes— Vaikeli

yvensime!
— Vakar sakiau tau, 

sziadieu einu jieszkotis darbo.
— Vaikeli, juk tu perjaunas

Pagalinus kiek gi tu

<>•
J

kad 1

Dicvuloliau, net plaukau sto 
je ir kūnas sziurjista 
apie nedorybes nekuriu mano 
sesueziu.
geresnio sau
da per Gavėnia!

girdintdirbti.
uždirbsi!

— Mama, asz eisiu laikrasz-
pritare jau-

Jonas nn-
Ji pastate ežiu pardavinėti, 

žvake ant stalo ir atsisėdo ant nesnysis vaikiukas, 
kėdės. Kiek pasėdėjusi paėmė 
vyro szvarka ir eme grabalio
ti po kiszenius. Radžiokas ta
rytum to tik lauke.

Aa, tai vėl ko tau reikia 
suriko jis paszokdamas, 
ne vyro laukei, tik 
Asz tave nors syki 
proto.

Tai tarės 
prie žmonos.

— tu 
jo- pinigu, 
pamokysiu

— O asz eisiu anglių rinkti 
pridūrė baltaplauke mergaite.

Matydama vaiku užsispyri
ma Radžiokienc pasiryžo vers
tis be vyro.

Tas atsitikimas kaimynams 
buvo nemaža progą 
pamalti. v 
kiti moteri. Vyrai daugiau už-

liežuviais
Vieni kaltino vyra

strapalioti tarė moteri, o bobos stojo vyro 
Toji greitai pa

sitraukė in szali. Jis užkliudęs 
skobai atsimusze in siena ir da 
labiau padūko. Pora sykiu ap- 
strapaliojo apie kambarį ir pa 
galiams moterį sugavo, 
suklykė nesavu balsu.

Tuom tarpu Juozukas, isz-
temino 

pro duris tėvo žveriszkuma. Jo

liepsnojan- 
czios akys rode pikta pasiryži
mu.

Kuomet Radžiokas nutvėrė
užsimojo

eme
rp

Toji

girdės tėvu kivirezay

sueziauptos lapukes 
tos kumszczios ir 

1*1

sugniauz

Ne vienas neinate tik- 
Atsirado Ra* 

džioko užtarėju, kurio uždėjo 
už ji “belą 
Įėjimo, 
savo salinuinka.
buvo paskirta Radžioku byla.

Raclžiokienei prasidėjo nau
jas gyvenimas daug ramesnis, 
bet už tai pilnas rupeseziu. La 
bjausia jai rūpėjo vaikai. Kaip 
geltonsnapiai paukszteliai pasi 
leido jie sztai isz tėvu lizdo pel 
nytu sau ir motinai duonos. 
Pailso, suszale susieidavo jie

puseje 
ro kaltininko.

“ir iszeme ji isz ka 
Jis apsigyveno pas 

Už menesio

in krūva tik vakarais. Toji varno tori už plauku ir

Princas Napoleonas likos aresmvotas 1883 nietė>u&
tprieszuis Francijtų 0]—* Kur kitag prasikaltėlis I

ant
Jo

Jis drovėjosi dagi gatve-

Prasiblaivins 
biau ji grauže, 
rejosi sugryžti namon, bet pui

Jis norėjo, kad

la-
11O-

kybo neleido.
žmona pirma ji atsipraszytu.

Jo minti, tarytum atspėjęs, 
pasisiūlė su pagelba saliunin
ko mitulys Rudis.

— Ka duosi man, Jonai,’tai 
asz sugerinsiu tave su boba, ta 
re jis Radžiokui.

— Mat jia velniai 
sžis, —

, atsako 
jeigu jai manės nerei

kia, tai ne man jos nereikia.
(Tolinus Bus.)

O jus beduszes! Ka 
mislinate ir tai 

Iszsižadate 
savo loeno vyro, dumete po pli 
niu ir žmonis juokinate.

Sztai nesenei tokia porele 
atsibeldė in viena pleisa, tai sa 
kosi, jog tai brolis su sesere, 
o ežia žmonelei suprato, kokis 
tai brolis ir kokia sesuo.

Jeigu kas vagiui kopeczai- 
tos palaiko, kad inliptu per lan|
ga, tai tokis pats vagis, 
duoda patuku ir užlaiko pabe- 

ir tokiu
niekszu kaip ir tiejei pabėgė
liai.

Ne vienas
dirba

gelius; yra

Lietuviai daro slaptinga 
sutarti su Rusais.

Helsingfors.— Isz Somijos 
telegramas pranesza, buk Lie 
tuviai slaptai veda taikus su 
soviatine Rosije, norėdami pa 
daryti sutaiką greieziau kaip 
lenkai, kad Vilnius nesigautu 
iii lenku rankas.

Rusu belaisviai Vokietijoje.
Kaip pranesza Vokiecziu laik- 

kadJra6zcziai Vokietijoj dar esą 200

paežiu

Si]!

r

«

■tatukstaneziu rusu belaisviu. Vo- 
kiecziu vyriaucybe susirūpinu
si ju gražinimu.
vo per Lietuva vežti, 
bar vargu tatai pavyks.

Utena; Žmones nepatenkinti, 
kad vietos taikos teisėjas kitau 
tis, be to kalba, kad jis kyszius 
imas. Sztai virszaitis Keme- 
szis akyse žmonių ir rasztinin* 
ko indave teisėjui 20 mastu dro 

Pinigus mokant, niekas 
Tuo tarpu visiems 

žinoma, kad virszaitis turi dvi 
Isz to ir kalbos Žmones

Manyta bu-
Bet da-

<•

r lt 
y 

hly
I ■ ■'1 
I 
■ik# J

žmogelis sunkei 
visa pedia atiduoda pa- 

czei, toji piningus barsto aut 
niekniekiu,

dresiu ir skrybėlių, o tuom 
lai k vaikai nuskuria ir sumu- 
ria; grinezioje kaip sztcbelije 
— kaip kiaulinyczioje smirda 
diszci nemazgoti, o biednas nu 
vargias vyrelis iszdžiuves kaip 
rūkyta silke nuo sunkaus dar
bo, sugelti kaulai ir vos kojas 
pavelka.

Del Dievo! 
vyrai,

visu
ir

ant brangiu
IH
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INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai jaueziatęs, tada privalot 
apsisaugoti nuo influenzos. Tankiausia 
apima silpnus ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
ežy štai ir upslsaukokite užkietėjimo o 
tada gerai Jautesite. \ 
į GAKFILAX
yra priemnas luosuotojas pavidalo 
peppermint saldainu. Prlgolbcs jumis 
apetite ir czystai užlaikys justi'vidu
rius. Priemna imtiir greit voike be 
veržimo ir skausmo. Yra gera del 
visu, šeriu ir jaunu. Pabahdykito QAR- 
FILAX szi nakti ir gerai jausite rytoj.

Gaukite Garfilax iszbandymui dykai. 
Nesiųskite Jokiu pinigu tik iszpildykit 
žemiau kuponą su Vardu ir adresu:

Dykas iszbandymui Kuponas: 
Frank Garfinkel, Mfg. Chemist, 

141 Ave. A. Dopt. L-10. Now York
Praszau prisiustman dykai seinpeli 

Garfilax” ant szlto, adreso: <
Vhrdas:   ........  -..... ...................

Ulyczia: ..... r............;..... 

Miestas; .............. ........m...................................... ....

H

bes. 
nematęs.

■ I

'■'I

Ar tai jus toki 
kad vienos bobos ne- 

sztant suvaldyt! Ana gaidis 
turi keliolika1 visztu, visas su
valdo, o jus ne atstojote gaide
lio! Esate nulėpausei ir gana!

Ana diena areoĮilanu lekiojau,
Ir Grand Rapids sustojau, 

11 Gazolino paymti norėjau, 
Ir sztai ka ten girdėjau;

O buvo tai Grabiiycziu 'diena, i ...Sztai iiaujena.
Bobeles isz bažnyežios namo 

1 trauke,
Viena ant kitos ant kampo 

lauke,
Suėjo kudu ir kuprotu 

Riebiu ir pilvuotu, 
Ir teip buisoi kalbėjo,

Jog net szirpulei per mane 
praėjo, 

; Dvasiszka teveli nnlodinnin

J

praėjo,

byli.
dar kitu pavyzdžiu nurodo ir 
stebėsi. Jie nenori tikėti kad 
nesą Lietuvoje geresniu1 teisė
ju. Proletaras? ‘o

NESITIKIMO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

_____  W
Siuncziu s zi r dingą padekavone už 

teip puikia knyga kokia yra “Takstan- 
tls Ir Viena Naktų*. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje'knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebluos už knygos*. 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 

_ ............ . ‘
Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti

no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.
■ . .......... ...Į... ... ........ ■ ■ ■■ «■ ..... ,| I, ■,! M—■» 1^—

GERIAUSIA £U kuria džiaugsis 
n Alt B II1 pcr meta, yra * laF* 1111 V AN A ' krasztis “Saule”. Skal- 

tyg jaja ir džiaugsis mo 
tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prietella.

Tiktai $3.00 ant meto. Prlek tam 
gaus Puiku Kalcndori.

W. D. H0CZK0WSKI-—COMPANY 
WTsilaaavaAw rfNfAw 1TŽ—.

Prlek tatn
• e • •
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LIETUVIU TAUTISZKA 
SZVENTE.

✓

Kaip musu miesto lr 
linkiu lietuviai, fyipGr Liclu- 

ivnge- 
rengtis

apie-

viii tautiszkos szvontos 
jai karsztai subruzdo 
prie Szv. Kazimiero dienos.

pam.i- 
puikiu

Tikimasi iszgirsti ir ’ 
tyti daug nepaprastu,' 
dalyku.

Kad visi galėtu
Szv. Kazimiero iszkilmcs p: 
mogose, komisija pasirūpino 
kad jos butu 
kartu.

Tai-gi szio laiko v ikaru bus 
sztai kokia tvarka:

I I. Kovo 3 d.
i7 vai. vakare Boczkausku sale-

dalvvituti
l-

komisija 
iszpildy tos <111

(Se reti oje)

užgimimo Į je įnVyks prakalbos Lietuvos
diena. Jisai buvo pirmas Ame- ptt8ko|os reikale. Kalbės Lietu
likos prezidentas. vos Misijos ingaliotinis advo

katas Mastanckas. Inžanga 
kita Pancdeli jau pirma diona dovanai visiems ir visi

Vasario menesis baigėsi,

Morcziaus.
— Daug

fluenza. 1
in-; žmonių serga 

Laidotuves atsibuna 
konia kožna diena.

— Szi ryta l 
sibuvo laidotuves Mikolo Lut-

I katas Mastanckas.

ūžiami atsilankyti.
11. - Kovo 

(ketverge) 9 vai.

kvie-

diena4-ta 
r v te iszkil-

mingos pamaldos Szv. Juozapo
(Banedcli) at- ĮjpĮyyin bažnyczioje.

kausko isz F’rackvilles, 
mirė praeita 
degimo plaucziu. 
ežia ir keletą vaiku, 
likos atlvdetas iii

, kuris 
nuo už-

III. Kovo 7-ta diena (Xe 
2 vai. po pietų Bocz- 

Ikausku salėjo — teatras su pra 
įkalba ir 
nimais — Losziama 2 vai. 
pietų kad žmones isz pecziu ir

*8 (lelioję) 
sanvaite nuo už-1 

Paliko pa- 
Km.'.is 

i Mahanoju ir
palaidotas ant cziomiitiuiu ka j<urĮe nega|es dalyvauti va- 
piniu.

t Praejta subata 
nas Szerksznis apie

nuo

m i re 
50 n>. 

numo nuo E. Malmnoy 
ežios. Laidotuves 
Utarninko ryta.

t Ketverge nakti mirė

.1 Ai
se- 

uly- 
atsimis

Mi- 
kola Smolensk is, 60 metu senu

mo, sirgdamas nuo 1----
laiko anglekasiu dusuliu, 
lionis buvo senu gyventoju 
nes pergyveno mieste apie J

Pet- 
Pali- 

vedusios (lukteriąs 
Montello, Mass, ir

kokio tai
Ve-

senu 
mieste apie 

metu, prigulėjo prie S. S 
ro ir Povvlo draugystes, 
ko pa ežia, 
Detroite, 
Girardville, namie Katre ir su 
nu Joną, ir viena seseria, 
dotuves atsibus utarninko ry
ta isz gvveninio 716 \\ . Centre 
St.

0

Lai-

Pirkite mesa ir grose- 
A. Valentanaviczia. 

Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Jeigu reikalaujate geru 
ar i

rius pas
ir

darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu. 
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos 
Centre St.

tautieti

prekes. Q 
t)05 W.

(t. f.)

DIDELES IR SVARBIOS 
PRAKALBOS!

Bus laikomos Boczkausku 
saloje Mahanov Cit v Pa. Pane- 

(Feb.) 7:30
Kalbės Lietuvos 

J. K.

deli 23 Vasario 
vai. vakare, 
karininkas Leitenantas 
Milius Lietuvos kareivio uni
formoje. Tai-gi, keno tik gis 
lose teka lictuviszkas kraujas 
kas tik jaueziates esate lietu
viu, — moteris ir vyrai, visi in 
prakalbas, o iszgirsite Lietu
vos Tėvynės baisa, lai nei vie
nas isz jus nepasilieka namie. 
Ypatingai yra kviecziami visi 
Amerikos kariuomenėje 
jr czion augę lietuviai, 
žanga visiems dykai.
Kvieczia Lietuvos Liuosybes

Sargu Organizacija.

buvę
In-

LIETUVA
GYVUOSE PAVEIKSLUOSE 

AMERIKOJE
MOVING PICTURES

tat

DUS RODOMI 
KETVERGO VAKARA 

26 DIENA LEBRUARY 
Boczkausku Saloje.< mahanoy CITY, PA. M

Ne labai senei jus jau matete illus- 
struotus-stovinezius paveikslus, dabar 
matysite krutanezius. gyvus isz Lletu- 

Bzitie krutantieji
paveikslai yra parvežti Isz Lietuvos 
ir bus rodoma kokia dar Lietuva yra.

vos paveikslus.

Prasidės 8 valanda vakare. 
Vaikams 10c.Inžanga 35c.

ATSIRADO -a — ATSIRADO.
Gera vieta pirkti elektriklnus stiklus. 
Suczedlnsite nuo 5c. lig 15c ant kožno 
stiklo. Pirkite pas: (Meh 5

H. BALL & SON,
433 W Centro St. Mahanoy City, Pa

muzikaliais pagraži-
Po

kare, galėtu būti pramogosi po 
pietų. Taip pat po pietų 2 vai. 
ir vaikai teatsilanko.

7:30 vai. vakare. Boczkaus
ku saloje bus toji pati progra
ma k a ir po pietų.

Inžangos ženklelius kaip po 
pietų taip ir vakare pasirūpin
kite gauti tuojau nes kitiems 
gal ir pritrukti ženkleliai gau
nami Choro kambariuose szalia 
Boczkausku svetaines 
Petrusevicziu 
Pine Street

ma»iiiii iro    į—rp—i—aaw»^h*»*iwii«i>.n «». ■—immjliM—i i> .m* 'Ii.hI n ■ umiii—iiiĮnmlu 11—»——.^^**^*—t^^^******—

VALSTIJOS MINISTERIS LANSING PADEKAVOJO UŽ 
DINSTA.
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Robertas Lansing padekavojo už dinsta, nes negalėjo sutikti
su Prezidentu Wilsonu su savo nuomonėms. Isz to pakylo po

* «■« * * « « a <• • • • «.»«*. •

Visa sklypą didelis neužganėdinimas ir kritikavimas prezi
dento.
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Didelis Iszpardavimas 3

Agentūra Patvirtinta per 
1‘cnusy) i hdIJoh Vahtlja.

Parduoda Szlpkortea in visas dalis 
svieto. Telpgl slunczla piningus. 
Apie prekes Ir t.t. krelpkltes ant 
Hzllo adreso:

J0ILY GOYNE,
227 W. Centre SI. Mahanoy City, fra

pas p. 
buezerneje E.
pas T. Fondo 

sekretorių |>—le S. Rutkauckai- 
te 602 W. South St.

Nepasilikite nevienas
vis ne lietuve senas ar jaunas 
nedalvvave Lietuviu Ameriko
je tautiszkoje szventeje.

Rengimo komisije.

ir

lietu

ANT PARDAVIMO.

Wherrity namai ant kampo W. 
Centre ir Catawissa St. Maha
noy City, Pa.
mynomis, 2 biznavi ir 4 priva- 
tiszki.
nokite ant adreso:

D. M. Graliam,
220 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Užimti G szei-

Apie dauginus dasiži- 
(Mch. 2)

GYVOS KVIETKOS

pasirenge pristatyti 
visokiu gyvu kvietku del viso
kiu pareikalavimu. Palikti 
orderei bus tuojaus iszpildyti. 
Busite visame užganėdinti.

Jennie Refavich, 
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Esame

pareikalavimu.

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatras
139 East Centre Str. Mahanoy City 

Ant kampo

Czioniiis yra rodomi tik juokingiausi 
ir akyviausi paveikslai suprantanti 

del kiekyleno žmogaus. ,

PANEDELI: 
laivorius.Sindbadas, laivorius. Skaitot 

szita istorija tai dar matyk i t 
paveikslu.

The Fighting Line - Western.
Daring Lions and Dizzy Lo

vers - Juokingas.

UTARNINKE:
Seeing Things - Juokingas......
International News - Naujau

sios naujenos paveiksluose.
Elmo the Mighty.
Artless Artie - Juokingas.

SEREDOJ:
Trial of the Octopus - Matykite 

pabaiga szio puiko paveikslo
Bill West - Juokingas.
Capital Western.

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

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, 
sieins netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimh kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai 3’ra 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.

Tautos Fondo skyriuose arba

piningu

kai! amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem-

Reikalaukite vietiniuose 
pas centro sekretorių:

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

VYRU
LIGOS

£Y
f d

4: « > į,<F

Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
ligas tinimo, invairias ligas 

Atsiszaukito ypa-

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bogijo 
32 metus invairias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, 
paeinanezias nuo neezystunio kraujo.

, liszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedelioinis iki 2 vai. popiet. '

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi minutas reikė paeit in dcszine nuo frenn’a. stacijos.
»—i e ei O <1 ^1 ii >bi w ii ei
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□□DDDonDS non raararanK E K

Siiivntuti Yla. Su Šita yla galima pasj taisyti; čc ve rykus maišus, karpe tus ir kitus di
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva jįerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina $EOO

Eli 'X

ra

SkUKklHiintiiicMtmern bcitvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
brltva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai gerasbritvas. Kaina IftCJ.OF*
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L Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms
i ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes 

galite pirkti už labai numažintas prekes. 
£ Pluszinei kotai moterems,' puikus materi- 
£ jolas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo.
t 
t Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas 
X tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar-

I < v - w m 1 1

r
♦

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits SMMMJOOXJO
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i
duotas už numažinta preke. Turime keletą 
extra geru skrandu kurias iszparduosim

,L už specialiszka preke.
gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. £

«£♦

♦
Y
?
X
O
Oįtroi

Jeigu reikalaujate Mokame antra procentą ant 
sudOtu piningu. Procentą prl- 
d ertam prie Justi piningu 1-ina 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vai.

I

/

♦% <£♦ «£* ♦t* «£♦ «£♦ «£♦ ♦ ♦t* <%> ♦t* .
i

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

*

Sztai Koki Prietdi Turite— , 

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

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—D1REKTOR1A1-
L. Eckert, V ice-1’reH.
W.F. Rynkewicz

T. G. Horn 4>v

t

D. M. Graham, Prw.
J. H. Gąrrnhan, Attorney

P. C. Fan ton

I’. F. Gilinau, I ren-s.
A. l>anisewic» M.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatlzmu c Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO, (gerti). Prekė už bonką................................ $1 50
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO, (tepti) Prėkė..................................$1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnilą kraują. Prekė..................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugina stiprius plaukus. Prėki...........$I.5O
URSUS SKILVINIS BITERIS, regiūiuoja ir pravalo vidurius. Prėkė .................$1.00

$1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kaulingą,Naminių Gyduolių

'URSUS REMEDY ©
160 N, WELL.S ST.,

Frėkė ----
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė 

kuriame'rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kuną^ sveikatį/jo lygas ir pagelb^.

DEP. B CHICAGO. ILL,

1 •>

in rankas

PINING S IN LIET VA
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
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 jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka. ,

I DAKTARAS W. BURKE į
LIETUVIS }

? 418 W. Market St. Pottsville}

Su visoms ligonis priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Isz ryto* 
1 Iki .‘I vai popiet. G Iki 8 vakaro.

I

i

z

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

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

Priėmimo valandas: 1
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA. PA. .
1 1 w ar T • -an- t ifflr nr ir   ■> — i— i ae

Naujas Lietiiviszkas Graborim
: Kuzis Rėklaitis

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

I
I

ft
'į Daktaras Juozas J. Austrą
J LIETUVIS
ft BnvtpUfA DntlaruN Kariameneje, 

|ft GIDO VISOKIAS LIGAS

[!Priima ligonius lig 10 valanda ryte, 
i/! 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell %>9 R.

ft

& 
i’ Į -

I 
1

GIDO VISOKIAS LIGAS

G lig 9'vakare 0;
7-ft 113 E. Coal St. Shenandoah ft

No straikuok! Buklu savo 
bosas. Nercik kitam dirbt. 
Iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosi 
in kraju. Apie dauglaus 
raszykitc ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Aro.

Wl

»

1’1(1 Mtnrgh, Fn.

Lictuviszkas Grab orius

A. J.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIl’S.

PAS PORT AI
Esame pasirengė iszduoti pasportus del norineziu 

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

SŽIPKORTES
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. Pardavimas Szipkorcziu.

ui V lt.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuvtu, kriksztiniu, veselUjq, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigios ir tt. 
520 W. Centro Si, Mahanoy City. P*.

1 PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- < 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
ŠiosKazyrds yra geriausia žais* 
mė liuosamc laike ir su jotni ne t 
tik save, bet ir visus kilūs geriau* ,* 
šia nubovyti Jeimyln^kuose iy**., 
draugiškuose,eUlirinklmuose. Šita J 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yrą dabar gauna
mos pas mumis, kaina, SOc,

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY-

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

4 MamhUi NORMANO Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte in koteli

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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

i STANOAWO 
HAVING CAMO 

CMCA«|Q. ILL.

GUTEs: 1)Pnnl(iptyN Burtininku. Kabnlnw* O)Sap”nu Kny&cle. 
Už šešias kitoniškas magiškas štiikas ir t r js lietuviškas knygutes kaina

N m u |nw PilmiM OrnkidnM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyįa. Su pa* 
veiksitlials. Lietuviškai sutaisė J, Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune (elling) mokslų. Formatas 6x9 colius* *11*1 puslapių Gražluse 
audimo apdaruose jJšO.rtO

Siųsdami pinigus adresuokite: '

S. P. TANIS & CO.,

t
R*

fUl.lS

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.




