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Isz Amerikos Paikszas nurijo daugeli daigtu
Danville, N. Y.— Kada dak

taras Driesbach, perpjovė pil
Grimso Everetto, kuris

kentėjo nog kokio tai laiko ant 
tai net nutirpo isz 

kada

va

ft

. ....

ft W. D. IBOCZKOWKKI, Preu. A Hgr. 
F. W.BOCZKOW8K1, Editor

ft 32 METAS
.4.

rio, kuri turėjo tris 
Motina nemažai

Kudykis užgyme su trimis 
dantukais.

New Castle, Pa.— Ana diena 
gyme mergaite del Prano Bo- 

dantnkus.
nusistebėjo 

kada davė kruti del kudvkio ir 
pajuto ka tokio kieto burnelė
je ir toku bildu 
apie dantukus.
Vaikai sumusze varginga savo 

dranga ant smert.
Tadeu sza s, 11 

Mrs. H. A. Kny- 
mirima sudėjo

apkaltinimu ant 
penkiu draugu, kurie jin 

sumindžiojo

persi tik rino

Pueblo, Col.— 
metu sūnelis 
kendello, jn iesz 
po prisiega 
savo
baise i apdaužė ir 
ir nog tuju /.aiduliu mirė pagal 
daktaro pripažinimą.

Tado motina yra naszle 
vhrginga, todėl negalėjo parė
dyti savo sieratuka drapanoms 
kokius dėvėjo jojo drangai ir

Tado draugai isz jojo 
szandijo, jog vaikszeziojo ap-
driskias, bet mokslaineje buvo 
pirmas ir mokinosi geriau 

turtingesnius
labai nekente.
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savo 
kurie jin už tai 
Viena diena Tadas negalėda
mas nukensti szandinimo savo 
draugu, apkūlė gerai du isz ju- 
ju. Tieje ant rytojaus pasi- 
szauke in talka da tris, užklu- 

- po ant sieratuko ir teip sumu- 
sze, jog in kėlės dienas mirė.

niekadejai likos pa-
szaukti ią sudu ant įszsįlejsini- 
mo.

Rado sesers kuna kupare; 
josios vyras dingo.

New Britain, Conn.
20 metines Mrs. George Evans, 
kuri buvo dingus per kėlės 
dienas likos surastas vakar per 
josios seseria Mrs. Powell, di
deliam kupare ant pastoges su 
virvia ant kaklo su kuriuom 
kaip rodos likos užsmaugta.

Josios vyras dingo 
kur, bet palicije jojo
Evansai radosi ant burdo 
Powellus.

Suymtas ant melo.
New York. — luspektoris 

szilnmos J. C. Pearson ap- 
vaikszeziodamjis pamuš, persi
tikrinti ar loenininkai szildo 
namus pagal kontraktus, 
ėjo in viena narna ir 
<la žiu re tojaus (jau i t oro) 
szildo u^t 
atsake, jog 
inspektoris pats norėjo 
tikrint teišinguma dažiureto- 
jaus, nuėjo in skiepą, o 
atidarė duris pecziaus, 
gejo jame gulinto kate, saldžei 
miegante.... Locnininkas na
mo turėjo užmokėti bausme, o 
dažiuretojas turėjo 
kot sau kito dinsto.
Amerikonai parsivežė su sa

vim 3709 svetimtautiszkas 
paezias.

Washington, D. C.— Ameri
kon iszki kareiviai kurie radosi 
karėjo Europoje, parsivežė su 
savim 3709 svetimtautiszkas 
paezias kurias vedo priesz pri
buvimą in Amerika. Tasai 
skaitlis yra paduotas per Rau
dono Kryžiaus draugavę, 
isz viso i 
viai vede 
tukstanezius svetimtautiszkas 
merginas.

Lyg sziam laikui tai pada
linant ant tautu kareiviai vedė 
2296 franenzaites, 
kės, 92 hiksenburgietes, 79 bel
gą i tos, 41 i talkas,

23 rusnakes, 
5 lenkes, 4 graikes, 
2 serbaites ir jugoslaves, 1 po 
czekaite, meksikiete ir 
vaite, o 14 nežinomu 
iuoniolika tautu.

C. Pearson

anedinanezei
labai gerai.

uz- 
užklauso 

ar
narna,

Bet 
porsi-

kada 
pare-

Locnininkas

pasijiesz-

Amerika.

bet 
amcrikoniszki karei- 

» suvirszum penkis

1101 angli-

tęs,
31 vok i etai-
7 iszpankas,

3 holandes

J

lietu
vi so asz^

viduriu,
nusistebėjimo, 
iszyminet isz pilvo 
daigius.
rado pilve tojo žmogelio:
szmoteliu blekes, 
nog szepetukiu, keliolika viniu 
daugeli guzikn, adatų, špilka 
ir kitokiu 
szmotukus.
Vaikas nužudė tęva, jog tasai 

jin kas diena plakdavo.
begalėdamas 

nukensti kasdieninio plakimo 
koki aplankydavo 15 metu se- 

nog savo 
szuvius

pradėjo 
visokius 

Sztai ka daktaras 
30

4 rankutes

visodaigtu, viso 688 
Ligonis pasveiks.

Sibler, Iowa

mimo Klaiulas.Jass 
tėvo, paleido in jin du 
užmuszdamas Ieva- ant kart.

Lietuviu Informacijos Bjuras 
prie Amerikos R. Kryžiaus.

Priesz kari*, 
musu žmonoms

nesunku buvo 
(lietin iams) 

apsiejti szianu* szalyje ir užlai
kyti ios instatvmns. I ft U M
gus, ir pastaraisiais 
Lietuviai, kaip ir kiti atejviai, 

taip liuosi, kaip kadaise 
Dabar t up iszpildyti 

privalumu, kuriu pirmiau nesi-, 
rado, k. t. mokėjimas taksu nuo 
ineigu etc.

Atsiranda daugelis 
tu”
Petycziomis, isznaudoja 
nanezius žmones.
ejvius nuo tokiu isznaudojimu, 
pagelbėt jiems, 
mais ar 
tikslas “
format ion Service ’ ’ 
buvusi valdiszka instaiga prie 

Committee on 
” o dabar

Paszialpos Skyrius prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus.) 

Lietuviai gali kreiptis prie 
visokiais reika- 
invairius Ameri- 

palieczianczius

Karei ba- 
; laikais.

neesą 
buvę.

“agen- 
ir kitu, kurie, tyeziomis ir 

neži- 
Saugoti at-

ar tai patari- 
patarnavimais, yra 

Foreign language In- 
(seniau

4 4 
mat ion,

Public Infor- 
(’i viliszkos

szio Bjuro su 
lais, pav. — 
kos lietuviu 
santikius su Amerikos valdžia, 
kaip tai, pilietybes, apsaugos, 
iszvažiavimas isz szios szalies, 
ir panasziais reikalais, o mes 
duosime pilna ir teisinga pata
rimą ir patarnavima veltui. 
Visi rasztai laikomi konfiden
cialiai.

Ypatingai Bjuras užsiima su 
Jei Žmones 

permoka, pagelbesime atgauti 
permokėtus pinigus, o jeigu tu
rėjo mokėti taksus antra karta 
taip pat gi atitaisysime. Lietu- 

pasek- 
su pa-

patarnavima

taksu nukala i s.

viai gave kuogoriausiii 
miu per szi Bjura, pav., 
gelba Bjuro, per vienus midus, 
Lietuviams buvo sugražinta 
suvirsz $15,000 permokėtu pi
nigu.

Su visokiais reikalais, lai 
žmones krepiasi in Lithuanian 
Division, American Red Cross, 
124 East 28-th Street,

New York City.

Tamaqua, Pa. — Nedalioje
prasidėjo keturesdszimtines ai
laidos lietuviszkoje parapijoje. 
Daug kunigu suvažiavo in pa- 
ialba vietiniam piabaszcziui.
— Bjaurei pasielgė tūlas 

Lietuvis su vienu žmogeliu, jog 
net turėjo būti nugabentas in 
ligonbuti. Daneszkite teisybe, 
kaip tas viskas atsitiko.

(r 
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(Vilkavisz- 
Saulekaicziuose 

buvo daug priviso degtines 
dirbyklu; nemaža ju milicijan- 
tai sugrobė, bet-gi

Saulekaicziai. 
kio apskr.)

tai sugrobė, bet-gi dar liko 
2—3. Žinoma traukia nemažas 
uždarbis, gobszumas: už buteli 
imama 10 — 14 rub. 
rask tu man tokiu 
tokia smarve vaikszpzioH
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APSKUNSTA UŽ APGAVIMA BIZNIERIAUS ANT 32,000 
DOLERIU.
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patekdavo 
valdžiai. Taip

ninkai kelias deszimts rub. pa
baudos sumokėdavo/ tik tie 
konfiskuotieji pravareliai ir pi
nigai įievisuomet 
auksztesnei
Traszkunuose isz vietiniu eici- 

sud a ry t asi s bo Isze vi k u 
revkomas konfiskavęs du pra
varei i u pats ant vietos sunkė 
degtini', kiek tik norėjo, ne tik 
sau, bet ir aplinkiniams siunti
nėjo. Gudus imdavo isz betur- 

supilto grudu sandelio,

I i k u

pas

sumai- 
I laba r to- 
gudresni

ozams
o sziems dažniausiai žirnus, vi
kius ir avižas krūvon 
szytas iszdimdavo.
kiu ppavareliu
ūkininką rasti tai ne naujiena. 
Raezanle miestelyje ir gi pra

bos smarvė 
rauti tenka ir vaikams. Vie-

m

kuri kitados buyo ženklvva mo- 
piodota per gyventojus I ...... , .

nomis likos apskunsta
Saint Peni, Alinu., tomis die- 

uz apgavima
Williamo Muellerio ant 32 tukstanezius doleriu.
yra vokietis ir nesenei sugrąžinėjo isz \’oki<4 i jos.

kuri persistatė jam kaipo valdžios
jeigu jiai neužmokes

tore ii <>•

(’hieaginio biznieriaus t. J
M uelleris
Ant laivo

Lenku žiaurumai.
Balninkai

Isz

EBERTAS VELA BĖRU NE

susitiko su Slieph\v’jiono, 
detektyve ir kerszino aresztavojinio, 
reikalaujamos sumos.

jia i

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Plesziku gauja.
Kaunas. — Pereitu 

pradžioje-sus ida liūs 
siautė jame ir apylinkes 
nesiūs su virszum, i 
szv. T 
k u Rumsziszk y, iszžude 
szeimyna Aleksote kita Aukszt. 
Szancv/iuose pagalios susipyki-

lūs. Kalėjimo vyriausybei 
i bet u at k reipt i y pat i nga 
j aut I uitkevieziaus, kad ji

rei- 
at yda
s U('-

metu Į l’nbegt n, kaip tai atsitiko 
ir; l'r.-viržiu.n.:' l’Tovirzium.

su
l\<
>se
apiplesze Leszrzinskiene daro spūdi tik-

.’> me- VI. Lint keviezius ir jo sesuo

ITeybes kunigus kun. Gal-p'U prasikaltėliu, ypratusiu prie 
\ iena' ^ivo amato.

Priesz pat teismą pas Sprina, 
mimu savininku, kur yra Les

lie savo tarpe viens kita iszda- eziuskienes arbatine, buvo ate- 
pa-Isz ju 4 buvo pia naive.

vasari suszaudyti, bet jie priesz į
inkalbinedami

pripažinti, buk skyle
keletas asmnu
Sza pi ra i 

mirsiant, visi venų balsu paro- simioje buvo jo paties padary- 
grobio daliu- ta.

orgaiiizato-
24 įginkluotas

d<‘, kad ju vadu, g 
toju ir užpuolimu 
riu buvo VI. Liutkrviczius
metu brolis Simono Liutk<‘\ i- Kauno kalėjimo, su tikslu pa- 

Metropo- liusiioti kai kuriuos prasikaltė
liu užpuoliku nuszauta.

Panevėžio 
nuo vokie- 
slegianczio 

esą,

Sausio 18 diena vakaru buvo 
užpuolimas ant

eziaus, szeiminnko 
lo” vieszbuezio.
rinkdavosi Ix'szczinskieiies

, Lais \ os A11 e -bat i nėjo 
joji' No. 84, 
“Italija”, 
aukszte buvo

h < r^ara’’ 
palei

Czionai

voriuku nestoka.
ra g.....
na syki du vaikinu apie 15 me
tu turineziu, Vaiillonu sodžiuje 
siisimusze ir užpultajam galva 
subaik'. Pasirodo, kad užpuo
likas buvo geras ir dar kiszene- 

“ pakrumines

(Ukmergės ap- 
skriezio.) Nuo rugpjuczio me
nesio praejtu metu susilaukė
me ežia nekviestu svecziu len
ku legijoninku ir tebevclkame 
ju nepakeneziama junga,
karto antpludo poznamieczin 
savanoriu taip 
“Mirties Batai i jonas 
jon smierei,) kurs 
žmones plesze ir szaude. 
kalio sodžiuje j 
batai jono komendantas 
javski’s drauge su 
vaitu Stanislavu Kaziu (lenku 
sznipu, Rusijoje 
pravoslavija ir vedusiu 
daro krata buk szautuvo jiesz- 
kodamas, bet nieko nepesze ir 
isz szautuvo nnszovo nieko ne
kalta gatve ėjusi 
broli Laurina Cemeszka.
pats komendantai plesze žmo
nes,

pasivadinės 
” (batali- 
žveriszkai 

Per
ims Cemeszka 

..„.j Ko- 
pasirinktu

priėmusiu 
ruse)

krecziamo jo 
Tas

Berline malszu. — Ruhr aplin* 
kine rankosia 70,0000 raudo
nųjų. Leipsikas paymtas, • 

muszei traukėsi toliaus.

Berlinas.— Prezidentas Eber- 
tas su visais savo ministereis 
sugryžo vela in Berlina. Mieste 
malszu ir sumisziniai apmal- 
szvti, bet vaiskas randasi .ant 

u maszinineis kara-
pasi rengia apmalszyti

je buteliuką 
rojo. T ' 
mendantura su kareviais 
ko gi jie nesistengia 
panaikinti ?

” tu- 
rurime milicija ir ko- 

, del- 
pravare 

Tiesa kartais, jie 
iszvažuoja pravarti konfiskuo
ti, bet rasti neranda; tik girti 
namo 
Troszkunus 
gatves sziik;
t i szventemis ir sziokomis die
nomis visai ne naujiena. Žmo
nes, neatsižvelgdami in bran- 
genbe noriai degtine perka. 
Degtine | 
o ne mokslas.
ant vietos, bet ^augumas vai
ku nelanko: girdi, knygos brau 
gios, o kitiems lankantiems,

sugržta.
f »• 

3

i uja n t iszgirsti ne

Todėl apie 
irta sutikti ar ant

degtine
pirmoje vietoje stovi,

Nors mokvkia

o kitiems lankantiems 
net sasiuvu neperka, todėl vai
kai turi su lentutėms vargti, 

Tokiu bmlti 
leisdami 
vaikams 
rb.
kaip tik vai- 
Troszkun’p- 

(Jricbki-

vargti
kas gadina ranka.

degtinei 
szimtimis rub., < 
lodami keletos 
yra ne kas kitas, 
ku skriaudėjais, 
ežiai susipraskime! 
mos bendro darbo, būvio page-

levai
O

de
ga i- 

mokslui,

rmimo, o meskime alkoholiu 
save svaigino ir nuodiję, 
dvideszimtame amžių jc 
elgtis yra didele šarmai a.

Dovainavos

o meskime
nes

taip

ypaez 
avis

sargybos s 
binais 
mažiausius sumiszimus.

Ruhr aplinkinėje raudonųjų 
armija susidedanti isz 70,000 
kareiviu užėmė Dnisberga, 
Mulllieima ir Mettmana.

Leipsikas randasi pasikeleliu 
rankosia. Musziosia žuvo daug 
žmonių, o keliolikos dalis mies
to likos padegtos.

Badai vokiecziai stengėsi su
su rusiszkais sovia- 

pasiprieszyt priesz visu 
bet allijentai neprileis

r> J

u žeme

tik
Bevogdami, 

Petronio 
gele-
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po visus kaimus, o 
miestelyje atiminėdamas 
ir kitus raguoezius; naktimis 
vietines sargybos neleido sta
tyti, ir legijoninkai vogė, kiek 

lindo, naminius pauksz-
czius ir kiaules, 
nuszove Stanislovo 
arkli, pagryžusi kieman 
žiniuose paneziuose. Insigande 
pleszikai legijopinkai palaike 
arkli už lietuviu kareivius ir 
pasiuntė jam kulku 
Rugsėjo menesi nuo
atsidangino 1 pulkas su 
Ilarasimavicziu;

I

zalpu.“zalpu. ” 
Dvinsko 

vadu 
tie vieszojo 

neilgai ir iszeidami atėmė dau
gybe szieno ir gimdų ir priver
to žmones nuvežti tai Vilniun, 
nieko neapmokant Lapkriczio
menesi užplūdo 20-tas pulkas 

kurs 
visa 

Jo vadu 
Jonas Nova- 

Vadas eme už leidimus

siviimyt 
tais ir 
svietą, 
prie to.

\’iso žuvo apie 8,000 žmonių 
paskutiniam sumiszime Vokie
tijoj o du kart tiek sužeista.
Valdže praszalino visas

moteres nog darbo. ' į
Rymas.— Pagal ižduota ka- | 

raliszka ukaza praejta sanvai- 
te, tai visos moteres Italijoj, 
kurios turėjo užsiėmimus kan- 
celarijosia, likos praszalintos 
nog dinstu o joju vietas užėmė 
vyrai. Viso praszalinta Itali
joj nog darbo apkf 18 tukfttan- 
cziu moterių.

Krakovskiej“žiemį Krakovskiej, ’ ’
per 5 sau vaitos parode 
lenkiszka. žiaurumą.
buvo poruezikas 
k ’as.
nuo 20 iki 50 rubliu, davė pilna 
liuosvbe kareiviams žmones 
pleszti.
ka tik nžcziuopdami:
dus, mesa, 
atlygindami už tai lenkiszka 
nagaika.

kareiviams
Na ir ome kareiviai,

■ gl.’u: 
gausiaikailinius i r>

Isz Vi luinus gabe
nimas Vartotoju

j

GEROS RODOS.

Kurias privalo skaityti
kožnas žmogus kožna diena.
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Vienas isz geriausiu biznie
rių New Yorke turėjo sekan- 
czias rodąs kurias 
su savim ir kožna diena jiaises 
skaitė:

Niekados netinginiauk.
Nedarykie daug prižadėji

mu.
Nuolatos kalbėk teisybių.

nesziojosi

>
,ii| I

''■1

"’l

ir Vadžgirio 
dvaro (Raseinių ap.) darbi
ninkai pareikalavo tokiu mo
kesnio sąlygų: menesiui — 40 
auksinu pinigais, 5 padus ru
giu, 2 pudu aviža, 2 
žiu, 1 puda kviecziu 
žirniu.
— puse dešimtines žemes, li
nams pasisėti — taip pat puse 
deszimtines, daržui — ketvirta 
dali deszimtines. Toliau —■ isz 
laikyti 2 karves ir

Atsisveikindamas
visus, Niekados nekalbėki piktai

apie kita.
Draugauk su gerais arba su 

uiekuom.
Bukio teisingu 

duosningu.
Iszpildinekie 

prižadėjimus.
Uždirbk ie

■fc

■ 1
4 b

I ‘leszikai' liūs.
Troszkunai — 

apsk. Pnsiliuosave 
ežiu ir bolszeviku 
jungo ir

ar-

vieszbut i 
ant raine 

i(‘iio(je iszmuszta 
skyle užstatoma spinta, pro (a
kyle, striokui prispi'jus pleszi-s

kai iszsprukdave laukan. 'Taip 
buvo ir pernai užklupus milici
jai Lescziuskima's arbatinėje 
pleszikus, jie norėjo pasprukti 
pro ta skyl ebet milicijos ans- 
toliui Ciglerui pasis<4<(> nutver
ti už kojos blenedant pro skyle 
pati plesziku vada \’l. Liutke- 
vieziu. Jis buvo pasodintas ka

sė b ra i s,
tikt keista, kad jie liko suszau
dyti, o jisai pasiliko 
sausio sz. m. buvo statytas teis
man, bet pasirodė, kad byla bu
vo taip pavesta, jog tikrai 
k ant nežinia už k a
Liutkevičius kaltinamas: 
p.leszku gaujos 
pleszimuose, ar vogtu 
suėmimo.
kuroro pagok 
Teismas byla atidėjo, kad isz- 
aiszklnus visu 
prasižengimus ir juos teising'ai 
nubaudus.

Leszczinskiene — tikroji se
suo Liutke vieži aus, 
(F
pagrįžo Kaunan. < 
plesziku sztaba: czion tardavo
si apie užpuolimas, suneszdavo 
rvv/vKi įbr/ hr/'in Yinonm/lmrA rvi’tsV

lejman d rang su savo

ir tikt 15

sa-
yra VI.

ar
arsudaryme,

s/ 7

daigtu 
Tardymą vede pro- 

Da b ra volskis.

kaltinamųjų

18 metu 
gyventi Maskvoje ir karo laiku 

Ji perlaiko

v\r> o i t vn /I

pudu mic- 
, 1 puda

Bulvėms prisisodinti

pasiute laisvi 
troszkunieeziai, tarp kitu daly
ku, pirmiausiai pasiskubino in- 

karezemas. Tik ka 
spėjus \iihlžiai paskelbti, kad
ledžiama svaiginaneziu gėralu 

pardavipejimas,- tuo- 
ulaukeine dvi toki svaigi-

sisteigt i

liuosas
jaus s
nancziu geralu pardavykli, vie-

Bernadisziaus, o antra

gauti

na 
Szaucziuno ir dar treczia žada 
atidengti žydas. Tokiu inslai- 
gu atidengimui, matyt panai
kintos visos klintys; pavyzdin, 
rusu laikuose, areziaus keturiu 
deszimtu sieksniu nuo bažny- 
czios nieks negalėdavo
leidimo, o dabar, Sziaucziunas, 
gyvenantis apie deszimti sieks
niu bažnyczios, atydare svaigi- 
naneziu gėralu pardavykle, ir 
net nieks tam nepriesztarauja. 
Dabar einant gatve sunku ats
kirti — bažnyčioje ar pas 
Sziaucziuna gieda. Apart sziu 
instaigu, traszkuniecziai patys 
iszmoko insitaisyti pravarė liūs, 
dažniausiai krūmuose b i j od a m i 
kad valdžia nesugautu, prasis- 
suūkdavo ir tebesisunkia gana

Trosz-stiprios “krūmines”.
kuniecziai ir laike karo trosz- 

Kartais vo- 
kieoziams ir bolszevikanis pasi
sekdavo tokie pravareliai 
«lan ri 41 t 1 rtl * '-J Mil

kulio nekontejo.

SU

2 avis.

Naujos Amerikos dovanos 
Lietuvai. Kaune yra ‘Ameri
kos Maitinimo Komisija. Ji

Jegelavicziumi, 
isz kaimo

kalbos.
ou

su vadu.

pakol busi

visada savo
*

M

krautuvei 
prekes vadas sukonfiskavo ir 
atidavė tik už 500 rubliu (ru
siszkais.). 
julkas vėl nuskriaudė
dek suskubo. Naktimis karei
viai užpuldinėdavo ir atimda
vo, ka sugriebdami. Apie už- 
mokesni nebuvo nei 
Gruodžio menesi atsibaldė 
Koniauskis pulkas

pacinancziu 
Sargunu Kurkliu 

valscz. (Ukmergės apskr.) da
vusiu kareiviams ir-gi pilna 
liuosybe. (Turiu pabrėžti, kad 
to pulko kareiviai demorali
zuoti ir vado ne ka te klausė.) 
Kareiviai plesze, sudaužydami

raktus szaudydami 
gyvulius, o žmones nagaikoinis 
ir szautuvu drūtgaliais vaiszin 
darni. Untalausziu sodžiuje 
nuszove vargszo vienrankio 
Naruszio arkli. Dabar tas pul
kas iszsidangino iii Zelva, bet 

atsilanko 
žmonių pleszti. Jegeloviczius 
nepasitenkina užimtomis 
tomis ir pleszia placziaus; pa
vyzdžiui, jis pasiuntė karei
vius in Kurkliu valseziu pas 

isz

jau nemaža yra .pasidarbavusi, skrynes, spintas
kad pavalgydinti 
vaikirezius.
tos Misijos rupesniu gauta isz 
Amerikos nauju dovanu: 8558 
jardu gelumbes ir 13673 poros 

Isz gautos medžia
gos jau pradėta siūti vaikams 
drabužėliai.

Neatsargumo aukos. Eglai
tes apylinkėje ūkininką N. isz- 
tiko baisi nelaime.

kurpiu.

Lietuvos
Sziomis dienomis į

daužydami 
naminius

Untalausziu 
vargszo

29-1-1920 
ūkininkas paskerdes kiaule nu 
vežu kiek toliau nuo namu svi
linti jia. Toje vietoje, kur buvo 

ugnis, nuo rudenio 
Silic

sukurta ugnis, nuo 
gulėjo apsnigta bomba.
gui sutirpus bomba delipti 
karszczio sprogo ir
in szmotolius du ūkininko su- 
nli, paežiam gi ūkininkui 
žeide koja, o 
niukui sugadino akis; žinoma 
ir pati kiaule buvo sudraskyta 
ir sumaiszyta su žemomis.

Tai mat kokius vaisius 
sza neatsargus ginklu moty- 
.wM' 'A riti . *,

sudraskė

SU-
samdytam ber-

ne-

kareiviai tankiai

vie-

Kurkliu valseziu 
dvarininką Maciejauski 
kur parvežta 7 vežimai grudu 
ir 3 vežimai kitos gerybes, 

ežia tokiu 
kurie lauko legijoninku, dabar 
žmones laukia didesnes 
ju jiegos, kaip saules užtekant. •

Pirmiaus buvo

J

savu-

*
pah, Nov., isz priežasties ato
kaus statomo materijolo,

Andrius Ficz isz Tono-

. Pastate sau stųbelia isz molio ir 
aliniu bonkucziu kuriu sunau-

_______ !„------------------- 1A A..1___A__________
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pirma piningus 
pakol juosius praleisi.

Užlaikykio pats sau savo 
slaptybes jeigu kokias turi.

Niekados neskolyk piningu 
jeigu galr nog to apsisaugo!.

Noloszkje jokiu loszimu isz 
piningu, nes du kart tiek pra
laimėsi.

Nebukie greitas ant prolo- 
bimo, jeigu geidi pasilikti 
kada turtingu.

Jeigu su kuom kalbi, žiure- 
kie jam tiesiog in akis.

Czedykie piningus būdamas 
jaunu, o praleiskie juosius bu- \ 
damas senu.

Nedarykie skolų
galėsi isz juju atsikratyt.

Gyvenk ie pagal savo iszga- 
le ir uždarbi o busi linksmas.

Geri draugai ir isziHintin- 
gas pasikalbėjimas yra tai 
tvireziausos pamatas in dory- 
bia.

Jeigu kas apie tave piktai 
kalba stengkis teip 
jog niekas tu j u 
netikės.

Jeigu tavo rankos negali 
siymt naudingu 
stengkis lavinti savo iszmiuti.

* Jeigu visi pildytu taisės ro
dąs, tai iszejtu ant gero ir , 
žmonis gyventu daug links-- A || 
Wife;* * .. M Ko * k A. K

jeigu

I

4. xStMHiuM jrv4»

jeigu ne-

gyventi, 
melagysczįu

v uz-
darbu tai
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Naiijnuse revoliucija Vokie
tijoj inmeti* visa svietą vela in 
dideli neramumą ir kaip rodos, 
visas svietas vela turės gink
luotis isz naujo, nes galima ti
kėkis naujos karos in kuri bus 
inkivinklioti Suv. Valstijai.

Naujės su kyli mas sudarkys 
visa taikos sutarti ir visi stau
gimai allijentu nuejs ant niek.

Kaip tasai visas ergelis pa
sibaigs, tai sunku inspeti, mo- 
narkistai geidže vela pasodyt 
Vilhelma ant sosto bet iszmi li
ti ilgesni žmonis prie to Deda
lais, nes nusibodo jiems laižyti 
czebatus karaiiszko pasiutėlio.

tiek nesmagumu kiek mes szia
dien keneziame ant szios 
aru pakalnes.

žmonis žiūrės

asz- 
(Jž 500 metu 

tiejei žmonis žiūrės ant mus 
teip, kaip mes žiūrime ant tuju
ka gyveno 500 metu migai.

Meto 2420 turėsime ulyczes 
o virszutines

ežios bus Ivgios 
žmonis gyvens po žeme

po žemo, uly- 
kaip stiklas.

nes 
bus jiems szilezinu ir smagiau 
ir nekentes nog szalcziu ir 
šokiu nesmagumu.
mobilei bus varomi su pagial- 

, kurie 
szimta myliu ant 
Areoplanai lakstys 

o in 
van- 

Bet tosios permainos

VI-
Visi auto-

jrJi

r

!'f'

■■

Tris jaunos moterėlės pasi- 
redia in brangius kailinius pe- 
rejtinejo per krautuve

rakandu Marshall Eield 
kad sztai, 
net vožiu

narni-

ba bedratinio elektriko 
lakstys po 
valandos.
po orą kaip paukszezei
Kuropa laivai plauks po 
deniu.
užejs negreieziau kaip už įlen
kiu szimtu metu.

Kas isz to, kad mos, sziadie- 
niuei gyventojai visu tuju sma
gumu negalėsimo naudotis!
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Co. (’zikage, 
isz juju isz netycziu iszmeto 
isz savo krepsziuko bonkutia. 
Visos tris sustojo ir labai susi- 
rupinia greitai apleido kronui. 
Viena isz pardavėju, merginu, 
prisiartino prie vietos kur gu
lėjo sukulta bonkute, g. .. 
surinkti szmotelius stiklo 
nusistebėjo nemažai, 
ode jog 
pas“ 
gužuti*.

Tai-gi ne tik vyrai nesziojesi 
gužuti* kiszeniose, bet ir mote
rėles jin trauke po laszcli ke
lionėje.

Franeuziji* sziandien stengi*' 
si pailaugint 

nutari*
szennvnas

viena

geisdama 
ir 

kada su- 
“szto-pasiliejusias 

buvo niekuom kitu kaip

b

gyventojus 
apdovanot taisės 

kūrinsią 
daugiausia vaiku.
dėsni* dalis vyru da vis randa
si jaunikeis ir kad juosius pri- 

už- 
pin i ūgiu i padot-
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O kad di-

franku

verst prie apsipaeziavimo, 
dėjo ant juju 
ka. ‘

Jeigu jaunikis uždirba po 
penkis tukstanezius
ant meto tai yra priverstas mo
kėti penkis szimtus franku pa- 
dotko. <

Dabar vis’i jaunikei pradėjo 
paeziuotis ir jieszko moterių 
idant apsisaugo! nog padotko. 
Tosios tiesos inejna nog pir
mos dienos Apriliaus. Badai ir 
kiti sklypai ketina investi pa- 
naszes tiesas.

nesvietisz-Viskas brangsta 
kai, o Gzikage pabrango ir pa
tarnavimas daktaru, 
rai lenais padaugino savo pre
kes dvigubai,
namus pas ligoni tai 
jam mokėti nog 5 lyg 
riu, nakties laike už atlankyma 
ligonio nog 10 lyg 

operacija nulaužto
kaulio reikes mokėti nog 50 lyg 

Nupjovima pirszto

Dakta-

Jeigu atejs in 
rinkes 

15 dole-

Už
50 doleriu.

szon-

500 dol.
nog 50 lyg 10,000 dol.

Matyt, jog 
teip brangus Uzikage

apsirgimas
jog tik 

turtingesni žmonis gales sirgti 
o vargszai turės mirti.

vra

Bet 
daktaras MacKeehne palinks
mina žmonis, jog turtingesni 
gyventojai užmokės tiek, 
ne tik mokės už 
vargszus. ____

Jeigu žmogeli trokszti, idant 
tau nuolatos gerai sektųsi ir 
turėtum gilinki ant szio svieto, 
tai turi visada būti kaip lape, 
atsargumu ir savo visame gy
venime sergėtis visu ir visko.

savo draugui pa- 
ba ne tik ka 

nog tavęs

jog 
save bet ir tiž

visada būti kaip lape

norint esi ant to 
niekszu tarp 
visi tuojaus

va-
vagei vra la-

Di-

Sergėkis 
skolinti piningu; 
tau neatiduos, bet 
atejteje szalinsis.

Sergėkis,
tikins, ravėjimu 
svieto, ba tave 
palaikys už paiksza.

Sergėkis su k rovimo dideliu 
turtu, nes tame žmonis nužiu
ręs už apgaviku.

Sergėkis vagi pavadyti 
giu, nes sziadien
biii paguodoti žmonis. — 
džiausiąs latrus vadyk geriau
siais.

Ant galo nžlaikineki tuosius 
pamokinimus, o neturėsi jokiu 
ergeliu ir nepapulsi in beda.

Giliukningi bus tiejei žmo
nis kurie bus gyvi 2420 mete! 
Civilizacije tame laike daejs « 1* ••• : i Wlyg tam laipsniui, jog nekentęs

Perspėjimas Indiecziu.
1 J • V • • į

Nekarta
burtai užima vieta saužines ir

“Prv-
paduoda surasza bolszo-

R u si sz k a s la i k ra szt i s 
zvw“ 
vikiszku kamisorin ir visokiu 
virszininku kurie sziadien val
do visa Rosije, o didesne dalis 
isz j u yra žydai, 
suraszas parodo.

kaip sekantis 
Pirmutine-

jo ojleje yra nuduota pravarde 
tikra pravarde 

treczioje ojleje paduota kokios
antroje yra

jieje tautos:
Netikru 
Lėni n 
LunezarsklJ 
Kolontai 
Trockį j 
St jok low 
Mortow 
Zinowjcw 
G u.s Jew 
Kanijvnwai 
Suchanow 
Sagerrfkij 
Bogdanow 
Gierojew 
UryckiJ 
Wolodarsklj 
S w jo rd low 
K ainkow 
GaneckiJ 
Dan 
MieszkowakiJ • 
Parwus 
RJazanow 
Mart yno w

Tlkrn
Uljanow

»♦ H

Bronstein
Nachamkes 
(’ederbaum 
Apfolbaum 
Drapkin 
Rosen fold 
Himmer 

K r ach m an
Silberstein 

Goldmann 
Rodomyslskij 
Kohen

Katz
Fu rstenbu rg 
Hurcvich 
Goldberg
Helfant 
Goldenbach 
Zymbar

Czernomorskij Czernomordnik
Pjatnickij 
Abramovicz 
SolncCAV 
Zwjezdlcz 
Radek 
I.itwinow 
Peters 
M ak I ak ow ski j 
Lapinskij 
Rob row 
Garyn 
Glazunow 
Joffe 
Akselrod 
Lebjedjew 
Kamjenskij 
Na ut 
Zagorsk ij 
Izgojew 
Wadimirow 
Bunakow 
Manuilskij 
Laryn

Zewln
Rein
Blcichman
Fonstein
Sobelsohn

Finkelstein

Rosenbaum
Lewcnsohn
Natansohn 
Harfeldt 
Shultzc

> 
o

Tautos
Rusas

Ruse
Žydas

»»

GALĖJIMAS SU LEVU ANT PADARYMO KRUTANCZIUJU PAVEIKSLU.
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Isz apsakymo Humboldt’o.

Niekas labjaus ne užiminėjo 
žmogaus Indi jose, niek 
I i Imti stebet i Dosniu, 
msta vertos g 
kuom atsižymeja esą
jei tojo kraszto. 
zinista vertes gyvasties aiszki- 
na mums baltveidžiams, del

is negm 
už neži- 

y vast i es ži i s og; uis 
gyvento 

Toji tai ne-

mums baltveidžiams

ne viena sulaikė nuo papildimo 
Teip paveizdan: 

jeigu prie medžio esą* pririsz- 
tas szatragalis paszvenstas die- 
vaieziui, tai gudriauses indie* 
t is no rižis nuskinti nuo to me
džio vaisiaus. Buvau * Kudin- 
tojum — kalba Humboldtas — 
kaip vienkart svetimas indie
tis pribuvo pas mano szeimi-

žud i ristos.

ko (ai indieczei su szaicziansiu ,linka (gaspadoriu), puolė jam
krauju eina aut smart, tas tai J11 kojas ir melde Atleidimo/
bent kiek duoda mums iszma- 
nyti kodėl naszles gervalei de
ginasi, kodėl aukauju savo vai
kus toji nežinista vertes gyvas
tie^ žmogaus esti dalele isztei- 
sinimo abjutnumo, su kokiu 
vieni papildo baisiauses ža
dinsiąs, o kili klauso a"'' taisės 
žudinstas papildytis. Apsi- 
garsejas esą toli aplink susivie- 

, arba bendrove 
maugiku, kuriu

papildytis.
g: 
nijimas 
arba

rn

— Ka-gi turiu tau dovano
ti ? — paklausė szis-gi.

— Priesz tris metus

eiksln aktorių randasi dideliam 
idant atitraukti tikrus paveikslus del žmonių, kurie gi'idže matyti 
Uzionais perstoto, atemima paveikslo* kuriame A’ienas isz aktorių kovoje už savo 
inirszusiu levu. Žinoma levas žmogui^ nesuode, nes jin saugojo kiti aktoriailevas žmogaus nwsuede,

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Apsivogė Komisaras.
Nescnei Smolenske* suimtas 

Komisaras 
mat, be- 
nuszlave 

Ir to-
szeimininkavi - 

nenau-

žymus bolszeviku
Kalmanoviczius.
komisaraudamas
apie 40 milijonu rubliu.

kęmisaru
Ta r v bu Rusuose
Pik kiti Komisarai kiek

u z

.Jis,

pa vojuje
nepaprasta

gy vasezio,
perstatyma.

gvvast i su 
su ginklais.

y?
MS’

o liSL
G J®

rjr J.i

ARABISZKOS ISTORIJOS

.A

'Eikstaatis Nakki
fl irMena ra

In trumpa laika, vienos san- 
valtcs, iszsiuntcm daugybe szl- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita I’uiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Puiki

visas

kis 
mas. 
jiena.
gudresni už Kalnianovicziu: 
pasigrobė pinigu jie pasisten
gia iszdnmti in užsieni nelauk
dami kol juos suims.

Bolszeviku pinigai pinga.
Tarybų Rusuose smulkieji 

Kerenskio pinigai dabar verti
nami kur kas brangiau 
bolszeviku pinigai, 
kur už

rr

negu 
Yra \ietu 

rubli u

L

20 Kerenskio
moka 50 Lenno rubliu. Seniau

savu
4 k

kol bolszevikai 
nebuvo iszloido

Vokietis leidus
CZ < , zl n. e.Žydas

pi nigu
keren k os 

buvo laikomos blogu pinigu ir 
teturėjo maža vertes.

bolszevikams 
leninkn,

lengva padirbti, Tarybų Rusu 
gyventojai urnai pradėjo skai- 

X. I 'Žydas •

daugybe (. i

1

) y

Bet isz- 
didele 
kurios

Vokietis kerenkas
Ortodoks

Simon
Hoffman
Hlnzburg
K rachmalnik

Goldman
Feldman

Fundamentski j

Žyde! k a 
Vokietis

Žydas

tyti “ 
gaiš ir ju verte,

leninkomis

y ?
v/1
M

u

Lurjo >»

Prie szito skaitlio da stokus 
daug pravardžių, kuriu da

Bet isz paduoto su-

Sziuose

'/I

ne
surinkta.
raszo duodasi matyt, jog svar- 
biauseis vadais bolszeviku, 
yma pirmybia žydai.
ka priesz kare tosios dicles 
cziulbe žmogiszka krauju 
ir dabar panaszei daro, 
tik randasi bolszevikai, 
via Niuchai, Jankelei, 
lei, lekai ir kiti.

bolszeviku
Ne tik

bet
Kur 

tenai 
Szm li

J

Daugeli apserginėjome žmo- 
nevažinetu pas teipuis idant

prasiminusius specialistus ant 
gydimo nes savo miestnosia 
turi užtektinai
geriau iszgdyfu ligas ne kaip 
prasimanusieje 
kiszeniu.

savo
daktaru kurie

“specialistai
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Pulko apdaryta Audekliniais 
Iszniargintais Vlrszals. 
diimns Knygos GJixOM coliu. 
150 Paveikslu — 701 Puslapiu150 I’a veiksi u
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jaus iszsiusta.

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankytu ilgai liet prisiuskyto 

mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
Mes užmokame

nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarnntinam kad ir 
Iiat iks.

w. i;.
Mahanoy and A Street, 

MAIIANOY CITY, 1»A.

kad jumis

D. BOCZKOWSKI-CO
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de jo ni’pažinstamas pribuiszas 

nuo tavo 
medžio ir nuo to laiko kencaiu 
dideli sopuli mano viduriuose. 
Dvase medžio pergalėjo mano 
dvase ir tik tu gr 
ant jiosios, tai yra 
persekiot dvase vagies, paliepk 
jei idant paliktu mane ramybė
je tavo medžio dvase.

Szei mini ūkas mano neatsa
kydamas meldženežiam nei žo
džio, paėmė szmoteli 
vardan dvasios padare ženkle
li ant kaktos o potam padėjo 
ant galvos, o skausmas apleido 
prasižengėli, nes dekavodamas 
prisieginejo, jog niekuomet jau 
dauginus no dris užtraukineti 
ant saves rūstybes medžio dva
sios.

— pavogiau vaisiu

ai i inplaukti 
uždrausti

riiugu, 
smaugiKu, kuriu rnieriu, 

vra žaidimas žmonių, nes tvir- 
tina jie, jog tuomi intiksia die
vams, jog žodiniu žmonių daro 
dievams smagumą ir buk tuom 
atiduoda aniemis garbia, kisti 
volei kitos bendroves plesziku, 
kuria del paveržimo turtu nuo-

* savo aukas. Sanarei tos 
baisulingos bendroves prasi
platino po visa sklypą Indiju 
be mažiausios baimes pildo sa
vo amata, nes suvis no palaiko 
tai už piktadarysta. Paprasti
nai in tabaka maiszo nuodus 
(trneizna,) o jiegu nori nunuo- 
dinti moters vaikus ir tuosius 
kurie suvis nerūko su nepa
prastu gabumu užnuodiję mais 
ta ir gėrimą savo auku. Nelai
mingi tie, kurie duoda proga 
prisiartinimo latrams prie in
du virinio arba prie to kas esti 
maistu žmogaus netikėtinai ap 
ima miegas isz kurio jau 
nubunda. ^Suvis jie ant to ne
paiso jog jeigu nori prisisavin
ti koki daigteli vertes nors vi- 
siszkai mažos, nužudo kelioli
ka ypatu.
del j u neturi jokios
Dažnai prie auku savo artinas? 
kaipo pavargėlei ir atimdami 
iszmaldas žudo šii szaicziansiu 
krauju savo geradejus.

Tokios piktadarystes baime 
pereminoje baltveidi, bet inde
lis mažiausios svarbos tame ne 
mato ir palaiko už niek-nieki, 
apart to, jog tuom pasielgimu 
netiksią dievajanezems savo ir 
užtat iliovaiczei bus ant jo fia
lomis. Redas Anglijos stengia
si ir nė paliauja stengtis padėti 

, bot

ko tai ir

d i ji ivo aukas.
bendroves

ne

Gyvastis žmogaus 
vertes.

Vienas isz juokingiau
siu paproeziu indiecziu yra da
vimas raiszo daigtarns negyve
nantiems. Kas skiepina medi 
vaisini pirmiaus privalo su ki
tu medžiu jin suvesti in pora/ 
arba apženyt, ant ko ižduoda. 
pagal būnanti ten paproti, mil- 
žiniszkas sumas, nes ženybos 
tokios daug kasztuoje; inteisi- 
neje pu i kės iszkelmes turi pa- 
kveisti bent 100 braminu, o pa- 
vaiszinti tokias augsztas ypa- 

braminas,” reikė
Juomi daugiau susi- 

važiuoje braminu, tuom dau- 
locnininkas

tas, kaip 
puikei.

* 4

metas

Buvau vienkart liūdin
ti umboltas —

t

gi aus didžiuojasi 
sodo.

Esti padekim, ten tūli šventi 
akmenis, kuriuos kas 
suvest turi in pora su didžiau-
sioins iszkelmems, tuomet tai 
akmenis suveda in pora su krū
mais.
toju — kalba
per atsitikima ir pats maeziau,
kaip tai duoda raisza akmenui 
su krūmu. Ant pat pradžios 
ėjo sjonius brangei papuosztas, 
kuris nesze akmeniukrf — jau- 

sloniu ėjo 
parodytu

n a ved i — pasku i 
2000 teippat puikei

o paskui tuosius 
4000 puikiu arkliu su reiteleis 
brangeis rubais pasipuoszuseis, 
kaip ir kožno ark Ii s.
toje procesijoje radosi mažiau- 
se’i 100,000 ypatų.

Isz to galema suprasti kaip 
daug kasztuoje turtingam in- 
diecziui, kuris padaro prižadus 
apženyti viena sz szventu ak- 

Buris turtingo jauna
vedžio — akmenio, kuris tur 
kaipo apglaubejo ar tęva taji 
kuris padaro prižadus, suside
da neretai isz 
daugiau 
nusiduoda su iszkelme pas ap
rinkta nuoteka — krūmą; ke
liaudami meto isz pradžios va
rinius, potam 
ant galo auksinius pinigus ir 
brangius akmenius. Ne ma
žiau kasztuoja ir tėvui nuote
kos — kurumo, kuris turi visa 
ta milžiniszka minia žmonių ir 
kunigu per visa laika svodbos 
peneti ir vaiszinti savo nomuo- 
sia kuopuikiausiai; apart to tu
ri kožnam duoti isz tos dideles 
minios žmonių, po rupije Sida
brinis pinigas, kaip kad pas 
mus doleris. ‘

Žinoma todėl kad kožnas 
geidže imti dalybas svodbėje 0 
priek tam nei tiek svecziu kiek 
svetimu norineziu gauti rupije 
prisiskirineje prie būrio jauna
vedžio ir milžiniszkai skaitlį 
padidina. Buvau ant vienos to
kios svodbos hidintojum, 
prisirinko tokios minios žtno- 
niu kad turėjo visus kaip gyvu- 

suvaryti in darža ir po
tam iszleidinedami po tiena, 
dalino pingus idant ne užspaus
tu daly to jaus.

L / >\ 
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K iek vienas 
nes ramus tvkus 
Jeigu jusu kūdikis laike nakties 
neramus ir Dervuotas, (ai 
kuri jis naudoja, visas 
Jeigu jus neg 
pienas netinka jam, tai vartokite

EAGLE BRAND

kūdikis gerai, 
sxeikatos.

jeigu 
;ali hut i, kad maistas 

sukelia, 
gujusu

privalo mibgoti 
miegas vra ženklu 

(1 •

verke -
rs <

tas negeroves 
alit kūdikio žindyt arba jei

vorbliudu,gala aukoms isz žmonių 
užtat nedaug susimažino skait- 
lis (uju, ka patys gervelei au
kuoja savo gyvastes ant garbes 

Mot’s in meta
Czieloje

I

I

Deszinysis sparnas 
szone ežero ()s- 

ope- 
ir buvo

veja.

.\ no

Dauguva lygi

kari iioniene 
nuo 
100

sk\ ria 
mažiausia

!■ 
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aukauju dievai- 
-ypatingai dievui sunai

(C'ON'DIW’SEl) A//Z K)

Tai yra maistas, 
uilikiu in tvirtus ir sveiku 

legu kili 
iena, 
žiu gydytoju.

I’risiuskit mums kuponą sziandien ir gausit 
usu kalboje inaitinimo instrukcijas, 
4 puslapiu knygele apie kūdikius, kurioj pasa- 
yla kaip nžlaikyt kūdikius sveikais ir tvirtais.

Augs/Ja verto atsakant urnas ir ekonimija

m kuris iszauklejo dangau 
s vvrus ir moteris, 

visi dirbtinieji maistai sudėjus i n 
l’žgirtas ir rekomenduojamas tukstan-

teipgi ir

diovaieziams.
daugybe jaunuomenes žudosi 
tik vien del to. idant prižadus 
motinai iszpildyti.Dažnai mat 
atsitinka jog motina pirmgimi 
savo sunu 
ežiams
kininio pakol ne daej in pilnus 
metus* mot i na ne iszreiszke sū
nui savo nusprendimo, bet da- 
augus sūnui, iszreiszke ir pri
sako iszpildyti jam motiniszka 
prisukimą. Patyręs

menu.

dvidtfczimts ir 
tukstaneziu žmonui,

sūnus, 
jog esą per motina paaukuotas 
dievui, suvis ne nusiminė, o su 
szaicziansiu abjutnuimi priima 
ir nesiprieszina suvis, o palai
kydamas už 
gimdytojams paklusnu, pa
laiko save nuo dienos, kurioje 

Įdasižinojo, jog esą dievui paau
kuotas, už ai|ku dievuko sunai
kinimo.
Niekam nieko nesakydamas 
apsivelka pakelevingais rubais

gerais pini- 
palyginus su 

žymiai pakilo.
Latviu bolszeviku ir lenku

bolszeviku f rimtas.
frontuose bendra 

padėtis szi: Latviai bežygiuo
dami pirmyn, priėjo lygi upes 
Siinaja.
baigiasi pietų

Paskutiniu Latviu 
racijų tikslu, berods 
pasiekti minėtus punktus ir
pereiti prie atsigynimo. 
Osvejos ežero pietų szono lygi 
Drisos, paskui 
Polocko, nuo Polocko Borisovo
Bobruisko ir Mozvriaus’ link 
eina lenku-bolszeviku frontas. 
Tokiu budo mus 
Daugpilio fronte 
bolszeviku
varstu plotas. Bolszevikai 
kreipia in savo vakaru frontą 
didžiausia dome, bet neinsten- 
gia nusverti savo pusėn jo 
reikszmes isz tos 
kad su nacionalinėmis armijo
mis bolszevikams 
buvo sunku kovoti.

augiau negu 
Dabartės 

lenku lygi

pusėn 
priežasties,

Nescnei tūla moterėlė pribu- kia bent du kart d
vo isz Titusville, Pa. 
cialista in Wilkes-Barre 
ris pareikalavo

pas spe- 
, ku- 

nog motores 
220 doleriu už iszgydima o kad 
motore neturėjo su savim tik 
$20 tai davė jiai tris bonkas 
kokiu ten vaistu o likusius pi
ningus prižadėjo atsiunsti.

Travelers Aid draugavo da- 
žinojus apie tai surinko! visus 
davadus prieszais taji specia
listą inncsz skunda,
ne turi ne laisnu ant praktika- 
v i mo Pennsy Ivah i joj.

Panaszns specialistas randa
si Scrantone o ir kitosia mies- 
tuosia juju nestoka, todėl da 
karta prasergstame musu tau
tiečius idant szalintusi nog to
kiu spccialistio kurio tiktai isz- ... ’I S .

nes jisai

džiovina justi mažuoles o apie 
sveikata nesirupipa.

visuomet
Jeigu rei-

turi prieszininkas.
Latviu f rimto ir

• C 7

Polocko veikia XV bolszeviku 
armija, 
žmonių, 
ko veikia XVI armija, siekian
ti lygi 50,000 žmonių.
skaieziai rodo, kad bolszevikai 
dabartinia 
sėkmingai kovoti. Bendras 
griuvimas ir Suyres transpor
tas nežada greit žymaus bol
szeviku jiegu sustiprinimo.

siekianti lygi 10,000
Bobruis-žemiau lygi

padeczia f negali 
su

ANT GAVĖNIOS

GRAUDUS VERKSMAI arba -Pasibu 
dintmas prlo Apmislinimo Kah- 
czios Vleszp. Jeztiso Rrituso. 
Pagal senbvlszka būda.

STACIJOS arba Kalvarija, Vlesz., Jczu
10cso Kristtiso. -

W. D. BOCZKOWSKI-CO;, 
MAHANOY CITY, PA.

I

1 J

Ą

ioc

/ ‘

1AGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi- 
inkimas del valgiu

Į /artėdamas szi pieną gaspadines neturės bėdos 
cukraus stoka,

irkite bleszine sziandien ir variuokite jin vįso-

gaminimo ir ant stalo.

prie to jis daug pigesnis.u 
>I

i .iems tikslams kur reikalinga pieno ir cukraus.
Į landykite jin su tapioca pudingu.

The Borden Co. 108 Hudsop St. New York. « 
Parsiduodti gerose aptiekose 

ir grosernose.
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sidabrinius, o

privaluma būti 
paklusnu,

Szls Lobelia ir Viinlns 
yrn Jimis Gvaraneijtt.

s
‘J1' «r»4for
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INSTKIGTA 1S57 m.
Kiti Borden 

Borden’s Evaporated Milk. 
Borden’s Condensed Coffee.
fe

fey.
y

<
-r fl

< I

ir kddžefei in kelionių lankyda- 
ir garbin-

Iszklrpk kuponą, 
norimu knykute ir prisiusk 
Jin mumis SZIANDIEN.

Pažymėk

M
Mrs.
Street 
City.
State. ................................ f..........

....... Nurodymai apie Valgius.

........ Kūdikiu Gerove.
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mas prakilniauses 
ginusias bažnydžias paszventiu 
tas dievui sunaikinimo ir pu
sk irtojo diqnojo su iszkelme ap 
reiszkes žni'diiems, nusiduoda 
šit jeis ant litdno ir akiveizdoje
reiszkes žnib'homs,

daugybes lindintoju metasi nuo 
uolos in skerd.vnia 500 pėdu gi
li o; kur guli jau 
tu k stanezi (^įtftnasziĮi auku.

Perspejiinai Indiecziu pri-

tik kaulai
kur

Produktai:
Borden’s Malted Milk.
Uqtdon’s Milk Chocolate. K,

vereze jtiosi^ prie isžpildineji- 
mo baisuiirigiausiu prižadu ku
riuos vienok indietis
su nesutemta toiMngyste Ne
karta visos szoimynos atlikinė
ję keliones per 300 ir 400 myliu 
idant atlankyti kokia szvent- 
Vietia, garbingu

iszpildo

b^žnyczia ir

liūs

b '/ » r' • t t J ,♦ i v‘ < * > ** « ’I J l • į O
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LIGONINĖJE.
(Frunto atsiminimai.)

.Gražiais akmeniniais 
laiptais lipu augsztyn. Užlipęs 
atsistojau ties
ligonini's durimis: szirdis pra
dėjo smarkiau plakti.... ir ejti

paskutinėmis

ir nejti....
Kambaryje, o dar teisingiau 

didžiulėje 
abypusiai, stovi lova prie 
vos; visos 
mis ūžt i ('stos, 
lova “ 
tu dar pav. 
gonius, tai 

vargiai

pasakius, saloje 
lo

bai tom i s pa k lode- 
Veik kiekviena 
ir jeigu atvež-užimta”

kokius keturis li- 
szianie bute- 

sah'jo vargiai besutalpintu. 
Asz, permecziau akimis ir 
žinojau kas daryti nes nežinau 
kas mane ligoninėn szauke. 
Tik staiga iszgirstu baisa:

— Ooo! Antanas, tai t n 
czionai 
mingai, netoli, desziniame 
les szone, pusiau gulintis, pu
siau sėdintis kareivis. — Eiksz 
brolau, asz noriu su tavim p;t- 
sikalbeti, pasisznekucziuoti.

Pasisveikinau ir negaliu pa
žint, kad czia tai tas pats 
mis Puik is, kuris kit kart 

na keži u 
miegodavo, szokdavo trepse- 

visokius

jau

ne-

Antanas, 
szaukia džiaugs- 

sa-

tuvese po keletą

Jo- 
ves- 
ne-

davo, dainuodavo, 
szposus krėsdavo ir vis tik ne
pavargdavo. Būdavo raudon
veidis, geltonplaukis, mėlyna
kis, tik szvaistosi po merginas 
erzindamas jias. Dabar isz- 
bah's, veidai inpuole, akys in- 

plaukai 
— ne

dube, nosis melsva, 
labai trumpai nukirpti 
tas, szirdeles, ir gana!

atvdžiai in ji 
žiuru........ Jonas parode kede ir

nosis

Asz atvdžiai

paprasze sėstis.
Antanai, Antanėli, 

noriu szi ta tau
asz 
pasziandien 

pasakoti. Asz tuojau mirsiu,— 
jaueziu; tad nors tu žinoki ma
no sielos skunda, szi ta isz ma
no gyvenimo.... — balsas nu
truko, nutilo.

— Kai asz gyvenau sodžiu
je, tu gerai žinai, mėgdavau 
pasilinksmint, iszsigerti, 
szokti, pajuokauti,

pa- 
padirbeti, 

patinginiauti — viso ko tikda- 
vosi, kaip gyvenau ūkyje ir po 

pats buvau “
Buvo tai 
gvveni-

na-

szird ies 
Paskui buvau 

jia 
visu 
szo-

be.... 
kia ir

<r 
je.

tevo mirties 
mu szeimininkijs. 
laimingiausios mano 
mo valandos. Niekas, oj niekas 
man tada nerūpėjo ir 
nekankino....
pažines viena mergaite ir 
iszkarto iszskyriau isz 
mergaieziu tarpo, su jia 
kant, nežinojau kas su manim 
darydavosi. Bėdos, kad asz tu
riu apglebus kokia brangeny-

Ir kalba buvo jos kito- 
akiu žvilgsnis kitoks....

Su jia juokaut negalėdavau. 
Nežinojau tada dulko tai, o 
dabar.... žinau, bet jau per vė
lu!...

Linksmi, laimingi gyvenome 
imtinųjų szaleleje — Lietuvo- 

Bet apsiniaukė padange.
Sudrėbėjo žeme, nuvyto gėlės, 
nubalo žoles, nutilo laksztute
— prasidėjo baisusis karas....

Pamėtė gimtąsias sodybas, 
visa turtą, žmones begu saulė
tekio pusėn, užpakalyje palik
dami baisu gaisra, kuris nakti 
apszviesdavo dangų.

Began ir asz viską pamėtės. 
Ilgai keliavau. Karta apsisto
jau viename Besijos dvarelyje 
pernakvoti. Jauna szeiminin- 
kes dukrele — ruse — pradėjo 
praszyti pasilikti dvarelyje ir 
padėti jai su motina szeiminin- 
kauti, nes tevelia kare esąs. Ir 
joms bus gerai ir man nebloga,
— pamaniau sau: asz moku 
ūkininkauti, o joms tik tokio ir 
reikia. Bet.... ne vien to joms 
reikėjo. Kasdien, jaueziau kad 
asz grimstu in kokia tai be
dugne, 
padare,

Nežinau ka jos man 
bet po vienos kitos 

sanvaites, jau asz pats saves 
nebepažinau. Asz insitikines, 
Antanėli, kad ta duktė man ko 
nors uždavė.

. Nuo to laiko asz netekau ra
mybes.
nebegyvenu, o

Nuo to laiko jau asz 
esu tik kaii) 

pauksztis, kuriam pikti žmo
nes apkirpo sparnus, 
kaip tau žinoma,
vaus ne su viena mergaite, bet 
tik su szia man susitikus, gimė 
mano meile. Niekas to nežino,

Tiesa, 
asz drauga-

nes asz parvažiavęs niekam ne 
pasisakiau, 
svetmtaute.... 
Antanai! — 
bjau insigilindamas, 
troszkau ir jreszkojau meiles, 
tyros, nekaltos sielos, o ji man 
to nedave. — Jis skubiai nusi- 
szluoste dvi

kad buvau vedes
Ak! Antanai, 

tarė kas karta la-
asz

pasirodžiusias 
aszaras. - Prapuolęs esu, bran
gus drauge, nuo tos valandėlės 
kai pasisakiau, kad myliu jia 
Pamylėjęs jia, atsiskyriau nuo 
giminiu, nuo visko ir nuo savoj 

Ji mane
pūliniu, nuo visko ir 

szaleles Lietuvos, 
tail) užkerojo, jog nemiela man 
buvo su nieku kalbėtis — vien 
tik su jia; prisipažinsiu tau, 
kad jia asz ir dabar myliu, tik 
Tevvne Lietuva 
nuo jos.

Užsimąstė.

skvria mane

Isz\ ažiavau
Ji ir gi. Vienas bu--

Valandėlė paty
lėjęs tese toliau:

— Apsivedeva. 
mok vt is.
vom vienam mieste, kitas kita
me ir kelis metus visai nema
tomos, nors bene kas sanvaite 
raszydavom viens kitam laisz- 

Vis raszydavo, kad ma
nos labai pasiilgo ir norint pa
simatyti ir t. t. 
svarbiu priežaseziu, vis i 
lojau atsilankyti nei jos 
urnose, nei pas jia. 

nieko

kus.

Asz gi, deliai 
negn- 
; na- 

Nuo jos 
negaudavau.

nuo vienos 
va i tęs

tėvu ir gi
Viena karta, kada buvau nuta
ręs pas jia važiuoti, sužinojau 

pažinstamok lietu
kai! ji yra susidrauga

vus su savo kursu mokytoju ir 
su juo bemaž ko negyvenanti. 
Sužinojęs tai, baisiai daužiaus 
skaudžiai dejavau ir lindėjau... 
Szivdxje dege baisi ugnis. Nu
siraminau kirk tik tuomet, kai 
ji man parasze, kad kas tai in 
jia insimylejes,
nenorint i ne kalbėt i. 
parasziau, kad gali daryti kaip 
t inkama.

Paskui vėl

bet ji su juo
Asz jai

sužinojau jia tu
rint kita meiluži —karininka. 

kain szita sužino- 
jau. maniau, kad isz proto isz-
eisiu!
nes, kad 
sudarko moteriszke.

Ak, Dieve!

Buvau mat tos nuomo- 
galut inai 
Apie jia 

girdėdavau kupblogiausiu ži-
ji raszydavo man meiles 

Bet asz ta 
bur

sa jia 
Lietu-

parvežt taip pat neiszdry-

kariszk is

niu, o 
pilnus laiszkus.
meile skaieziau moliais, 
tais. \ i s t i(‘k,
gyventi nebegalėsiu ir 
von 
siu.

Laiszkai pradėjo 
Bet viena vakaru

maniau.

ejti retyn, 
gaunu t<‘le- 

grama, kad ii atvažiuoja \'ežti S

mano in savo teviszke.
Sulaukiau jos... 

duodu iai rankos ir
Asz nepa- 

pasakau 
ka per ta laika esą apie jia gir- 

Insižiuriu in jia ir vos 
•s jos glėbin. 

, mano žmo- 
gruži, suaugusna.

dejes.
susilaikau nepuoli 
.Juk tai mano meile

Ji tokia 
sutvirtėjus.

Isz pradžių ji vel ke pas du
ris stovėdama;
mane pabueziuoti 
prisileidai! jos.
sipažino turėjus
puolė priesz mane 
pruszydama dovanoti.
asz.... nors,

paskui norėjo
T bet asz ne- 
Galop ji pri- 
ki t a vyra, ir 

ant keliu 
Bet

tiesa, labai, labai, 
su savim turėjau kovoti, nedo
vanojau.

Paskui instojau 
— mobilizavo, 
kur tik 
paskui.
įėjau, prisipažinstu, Antanėli

kareivijon, 
Nuo to laiko 

asz važiuodavau ir ji 
Asz jia ir tuėmet my-

—— _ - ■ ■■ -  r_ . .     . ... ■„ ■  

ANGLIJĘ IR FRANCIJE SIUNCZIA VAISKA IN VOKIETIJA

t

I

I

Angliszki 
juju in Vokiet i ja. 

rengusius aid visokiu ergeliu koki
siunt ima

ir francuziszki

du k ji 
kai nuo kitu

.H a

karta atėjo ji pas 
paskutini karta

užėjo paskli

pasi- 
Kas

Mat
enerolai padare inspekcija ant savo kareiviu priesz isz-
geidže turėti tenais užtektinai vaiski) idant būti 
gali pakilti lenais laike naujos revoliucijos.gali pakilti teitais laike' naujos revoliucijos.

pasi

KUR BUNA.uoti jai asz negale jau. 
gryžo pas niHiie, 
atliko, kai visi meilužiai 
apleido pameti'.....

A tmenu, 
mane “
matyt i, atsisveikint i. 
buvo tada, kai ji 
tiiii karta pas mani* — to saku 
ti nebegaliu!... — giliai, giliai 
ligonis atsiduso ir nutilo.

Praslinko metai....
Lietuvos kareixis, 
kovosi' su rusais,
invarydavau kulipka iii

sz jau 
dalyvauju 

Kaip mielai

Mano brolis Jokūbas Val
gy veno Old 

Dnrvea apielinkejo, 
Praszau 
(to 26.)

czulis,
Forge,

pirmiau 
ir

dabar nežinau kur
atsiszaukt ant adreso:

Peter Vaichulis,
B. F. D. No. I Bor 34

Seltzer City, 
Pottsville, Pa.

Pajieszkau V incą ir Antana 
'Szimaieziu isz IJasi'inu apskr 

ruso , Neinakseziu Vaisei.
makaule. Nepaisiau kas jis: ka ! 
rininkas ar kareivis; by tik ru-i 
sas, asz ir pliekdavau, 
szinau už snardvta

• t 
pirmiau 

gyveno Chicago, UI. dabar
i kur.

I^pi-. j szaukt arba žinant ie apie juos 
gyvenimą, į nieldžiu praneszt

Praszau
ne

at si-

. meldžiu nes

Pajieszkau mano dedes Wil
liam Koage ir tetos. Jeigu kas 
žino apie juos, 
neszt:

praszom pra-

Mike Malesky, 
Eccles, W. Va.

Pajieszkau 
lauska gyveno 
j >a skinu i sz važ i a vo

Kaz-

N ew
J isai

Bu-piis-sesere
Praszau atsiszaukt

Antana 
Mahanov Citv 

iii 
York \’alst. ant farmu.
vedes mano 
jauskiute. 
ant. adreso:

Ant. Dereszkis,
Power Hill, 111.R. R. No. 4.

TARADAIKA.

$

Norints sziandien daugelis 
ir vargu oje,

Bet yra ir tokiu, ka per dien 
kaziruoje,

Del keliu ka ejniki trauke, 
Tai jau net pirsztus pritraukė.

J

tai daug

Bet musza in doreliuka, kaip 
papuola, 

iszpuola

Teisybe stato ne podaugeli 
Nekuria nedirba, 

' statyti negali

Jeigu del katro 
Insijnszinias ir

Vietos

4 4
(

nesuranda

3
...... — AA. .....

Isz Lietuvos
Szilali. ——

*

J k

(Tauragės aps.)
17 lapkr. taipogi buvo užplude 
besitraukdami nameliu vokie- 

•cziii—rusu pleszikai. Musu ka
reiviu tuokart tebuvo miestely 
100 su virszulh su vienu kari
ninku ir apskrities komendan
tu Bagdonu. Kareiviai išbė
giojo, du jau buvo megine mlo 
kapu piszkinti isz kulkosvy
džio, bet greit pritrukę 
niu ir jie gavo neszintis.
kiecziai pasklydo po miesteli 
apkrėtė valsczaus 
kuriu isznesze viską, tarp kitko 
sudėtu geležinėje,kasoje, kuria 
tolsznekio (telefono)
200 auksinu valscziaus pinigu, 

Ant klebono buvo 
užsipilei rikalaudami pasakyti 
kam yra komndantas, 
nesuradę apkrauste gerokai ir
klebonija. Žydai mažai te nu
kentėjo, kai atsipirko. Dau
giausiai padare bledes tiems 
ūkininkams, isz kuriu 
arklius, kuriu iszvesta 18. Vie
nam žmogeliui Jacikui atėmė 
paskutini arkliuku, 
jis mito su visa szeimyna.

Rietavas. — Kunigas stoiko- 
Bietavo valscziaus valdy

ba, nuo pat pradžios savo gy-

szovt-
Vo-

namus, isz

aparta,

suskaldė.

bet jo

atėmė

į

1 
'3

iii

V?

ll
■It

"to
įj

i'i

isz kurio

lut” 
pora doleriu 

pastato,
O kada pralosze, net pasikratė 

Bėga namon, baisei snsirau- 
k i a s, 

piningus
p ra t ra ūkias, 

Ne vienam net galvoje osze, 
Kaip lyg vienam centui už

darbi pralosze.
Tai vyruezei negerai, 

mažai, 
viimoje 

peezeje, 
Jonas su Juozu grajyno czipa, 
Isz pradžios novos už dyka, 

Paskui state po penktuką. 
Tolinus po deszimtuka, 

O tolinus ir no kvoteriuka 
Ant galo po doleriuka — 

Ir daugiau.
Ant galo susirupeziavo, 

Juozas nog Jono per terla

T ’
Jeigu kas turi proto 

įiedelia,Sztai ana

je.

žai. puvimo, reikalauja isz klebono 
- ;e atlikti visas pareigas lygiai su

kitais vaisiieczias. 
sz sykio nenorėjo 
aiszkindamas, kaipo kunigas, 
esąs liuosas. Betgi, valszcziaus 
valdybos spyriainas, net ir bau
džiamas szimtais

Klebonas 
pasiduoti,

auksinu už 
nevažiavimu in stoiku, prade- 

Savo ar- 
stoikon va- 

Stai-

Mano brolio sūnus Steponas 
Jenkauskas, 7 metai adgal 
veno Peterburge, 
žino apie ji, meldžiu praneszt.

Juozapas Jenkauskas,
Box 130 Norris, 111.

gy -
Jeigu kas

rn iro 
Kom- 

11ž jo 
dažinot i, 

kur jo szvogeriai gyvena.
(to 25.)

už pražudyta atimta laime. Jei jJimzapas Skrodenis ir 
panija turip 
smerti, todeL-

gu matai musu kareivi, drąsiu 
kai liūtą einanti pirmyn iii ko
va, žinok, brolau, jog jisai eina 
atlyginti, atkerszyti ar už save 
ar už sau art.vmus žmones....

Drąsini < ...................................
atsižymėjau.... Kai rusus kapo
davau ar szaudydavaii. — tada 

savo szi rdyje

turi užmokėt i
- noriu

i

eidavau iii muszi.... ^()X
Jolm Kadžius,

( ementon, N. V.

tik jausdavau 
ramuma, | 
— atsiduso.

Mano broliai Jurgis ir Juo
zas Kupczinskai ir mano sese-

Mano brolis Jurgis Butvins- 
kas isz
Klevines kaimo,
veno Ernest, Pa.
reikalą, praszau atsiszaukt:

Ant. Butvinskas,
Box 157 Penu Sta., Pa.

Mariampoles apskr., 
pirmiau gy- 

ruriu svarburr

pasitenkinimą. Taip! Onos po pirmu vyru Vaive 
, — daug oj daug ir** 

jaunu mus berneliu svetimtau- n,li,u
daug oj daug i

i'Ziai prarijo 
vaikai — Lietuvos prieszai

i r sziandien 
t

Namai.... degi’siai.... — pradėjo
Began pas

H'

ligonis klejot i. —
tave Leonova....

— Ar t n mane myli (....
< >, Jėzau ! tavyje velnias, 

pradėjo szaukti /

rieno, po antru nežinau;
gyveno William Penn,

Meldžiu atsiszaukt, 
kas žino 
praneszt:

Jonas Kupczinskas, 
Box 36 Pocahontas, UI.

gyveno
Pa.

apie juos

Pajieszkau dona ir

Pa

arba 
praszom

Mano draugas 
metai 

Osceola Mills, 
in

kus, 4
Petras \’ic- 

adgal 
Pa.

velnias!... - 
ligonis.

Priėjo gailestingoji 
davė vaistu, 
iszejti.

sesele, 
Mane paprasze

# 4

Kelioms dienoms 
nuėjau pasiteirauti apie 
nio sveikata.

Ligonis, — sake gydyto J 
Po tamstos 

pasidarė

praslinkus
ligo-

— pasveiks.jas, 
aplankymo, jis 
mesnis.

Asz padėkojęs daktarui ėjau 
Ir atsiminiau vieno se

no žmogaus pasakymu.
— Jeigu —

namo.

ra-

girdi — tau 
szirdi slopins kokia nors sunki 
dvasios bei sielos kanezia, 
jia szirdingai kam nors iszpa- 
sakok ir tuoj tau palengvės.

tu

. l’RASAKGA! Visus laiszkus o ir 
piningus in iszleistuve “Saule” reike 

, visados siusti ant szito adreso: IV. D.
bet priimti jia pas save, (lova-1 Boczkowskl-Co. Mahanoy City. l’a.

/

Trisdešimts tris metai adgal (io^7 mote) Stanley iszko- 
liavo in Afrika dažinoti apie temiitini sklypą ir jojo , 
gyventojus. — Kur randasi nigeris? 4 . J,.

juodus
. *

Antana 
Bartusevicziu isz Lietuvos Bai- 
supo kaimo, Suvalkų Bodybos. 
Jeigu kas žino apie juos, 
džiu praneszt.

Joe. Samia,
20 James St. W aterbury, Conn.

\nel- 
(to 26

Mario sesers suims Jonas La- 
žaunikas, paeina

M

v isz Suvalkų
Lazdijų Valscz

J

•JSeinų apskr 
pirmiau gyveno Newark, N. J. 

nežinau kur.dabar
svarbu reikalą isz
Praszau atsiszaukt. ant adreso.

(to 24

2651 E. Westmoreland St.
Philadelphia, Pa.

Gavau 
Lietuvos.

Victoria Vitkauckiene

Mano sesuo Juzefą Yudzevi- 
cziute po vyru Matulevicziene 
pirmiau gyveno Hazleton, Pa. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

(to 24
I 1

Hillcoke, Pa.
Joe Judzevich

Box 153 
f

Alano

J

brolis Pranciszkus 
Truskauskas isz Baseinu apskr 
Kulkiu kaimo, 7 metai atgal 
girdėjau gyveno South Chica- 
go, UI.

j|s K
kit praneszt už ka busiu dėkin
gas. (to 24

Ant. ir Sofija Truskauskai
164—lOtli., St.

. N. Chicago, III.

Jeigu kas žino apie ji 
yvas ar mires, malone-

z ------- j
Asz Po vytas Žemaitis 

Lietuvos, pajieszkau savo bro-
isz

lio Mateuszo Zomaiczio isz Su
valkų gub., Seinų pav., Laz
dijų ginhio, Jnrcziunu kaimo. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Europe Lithuania
Su vaiku gub.
Seinų pay.,
Lazdijų gmino.
Jnrc'zdiihn kaimo.

Povilas Žemaitis.

Seinų pav.

važia vo 
Va 1st.
adreso:

Box 53

gyveno 
paskui isz- 

Massachnsetts 
Prszau atsiszaukt ant 

(to 25)
Josejih Shukaitis, 

Osceala Mills Pa.

Jono per 
gavo,

Tas velei nea psi leido, 
Su stiklu in galva paleido. 

Isz to pasidarė tikra musztine.
Niekas judviejų negynė. 

Nuėjo skundas pas skvajera 
Czia vaikinu piningu neyra, 
Ba pusiau kasztus liepe už

mokėti, 
Piningu neturėjo, liepe atsė

dėti.
Teip tai mus vyrai daro, 

Toki gyvenimą varo, 
Skaitymai jiems ne rupi, 

O už kaziras lakopia tupi.
Geriau nesitranky k i t,
La i kraszt i ska i 1 y k i t, 

Kaip skaitysite, 
Daug žinosite, 
Ne dejuosite,

Cento ant niek neiszduosite!

U

giai buvo

jo neszti ta naszta. 
kliu neturėdamas, 
žinoti samdydavo kitus.

toks atsitikimas. 
Gruodžio 7 diena apie 23 vai.
gauna isz valszcziaus paliepi
mą nuvežti in Plunge, 3 my
lias kelio, kareivi. Kas darytiT 
Laikas vėlus. Arkliu savo nėra, 

nakty, 
greitai gausi.

Samdyti nakty, kame taip 
greitai gausi. Nevažiuosi nu
baus keliins szimtais auksinu, 
jau ir taip inkirejo mokėti, de- 
juoj asededamas prie stalo kle- 

Pagailo klebono vika- 
Žinaika 

Kame ežia dabar

bonas.
rni kun. Kerszuliui.
kleboneli?
nakty ka gausim, vežu asz ta
kareivi in Plunge, kitaip klebo
nas vėl tursi su valsczium ne-

Atvykus kelei-

t

Mano 
Butkeviczius

Vilniaus
para., 
plauku,

V i k toras 
Balinskas 
Nedingo 
geltonu 

augsz-

*

draugas 
arba 
gub., 

balto veido,
5 pėdu 7 coliu 

ežio, priesz turi auksinius daji- 
Kas apie ji žino malonė

kit praneszt 6 
dos, nes jisai
motel i su mažu vaiku.

Alex Ch i ros, 
108 Main St.

Whitinsville, Mass.

t j s.
gausit $5 migra- 
paliko czionai

Mano brolis Antanas Janu
li* Juozapas Kancerevi- 

isz Baseinu apskr., Erz- 
Yra laiszkas del

Juozapo isz Lietuvos, 
apie juos,

szas 
ežiu, 
vilko para. 1

kas žino
praneszt:

P. Januszas
516 Mason St.

Jeigu 
meldžiu

y

Niles, Ohio.

Mano brolis Feliksas Stan- 
1908 mete gyveno 

Bakerton, paskui iszvažiavo in 
Praszau atsiszaukt

keviezius J

Saginaw, 
ant adreso:

Juoz. Stankeviezius, •**..
812 Main St.

Sugifr Notch, Pa.
... . 1)

Pajieszkau Jurgi Markaus
ku isz Mariampoles apskr., 
Ilgakiemio kaimo, 5 metai bu
vo Ked inge dabar nežinau kur. 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

A. Veiveria,
Keyport, N. J.Box 113

Kali:m>okiai isz Lietuvos.

Aplaikcmo keletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
kiu Kalendorius 1920 metams” 64 
puslapiai. Prlsiuskito 50c. stempomis 
o gausite tuojaus per paczta.

)V. D, Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa,

, i . > , '■ ' ■ .1 i r I '

keletą

1920 metama

*»

i

# * *

Vyruezei ne yra czion gero, 
Ba kylis k v Ii varo,

Saule raszo, reike 
klausyti, 

Kad paezeduma užlaikyti.
Juk “Saule” nuolat klabina 

Bet ne visi klauso ir gana.
Sziadien vyruezei kas pinin-

Kaip

y

gu turi
Be baimes sau guli, 

Straiko nesibijos

4

y

gales sau 
gulėti 

Nieko nesibijoti.
Juk lygiai visi dirba, 

Konia vienokiai uždirba
Bet ne visi pininga czedina, 
Daugelis savo procia pragra- 

jyna.
Kas sziadien koki darba turi 

Tegul da ant vietos tuni
Ba gero ne bus suvisu,

' Žmonelių daugybių privisu. 
Kitur darbas lengvesnis, 
Ir maistas daug pigesnis, 

Žmonelei grąžei apsiėjau, 
Ant laukiniu ne iszeiua. .

Vaikelei laikosi tėvu, 
Ne iszbegineja ant freitkariu 

Bomeriuot in platu svietą,
Apsižiuret apie geresniu vieta. 
Tai bus ant sziadien ir gana, 

Ba kurna Baltruviene szauke
ana

Anot pasakos tos, 
Badai turi viry tos 

Bei kės atsigerti.
Ir dabar užbaigti!

1

1

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprllaus 1920, visi 

LojerlU ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožnu vakara uždaromi 6 valanda va
kare, iszskirent PANEDELIAIS, ir 
tais vakarais kada buna atydarytas 
kriininaliszkas ir civiliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH,

M. M. BUHKE, Chancellor.
HElįRY HOUCK, Secretary,

PA.

(M.30

malonumu.
vi u i in klebonija, pasirodė esa
ma ne kareivio, bet jauno ka
rininko, kurs tik užbaigęs karo 
mokykla, vyksta pria savo da
lies. Taip kuningas Kerszulis 
jauna karininka apie 1 valanda 
nakties pristato Plunges poli
cijom

N us i stebėjo milicijonieriai
iszvyde nepapratša vežja ir dar 
paežiam vidurnaktyje. Tai tau 
ir laikai kad ir kuninkams rei
kia važiuoti n stoka! Tap dar 

g sziolei neyra buvo nei prie
vokiecziu. Gal rietaviszkiai vy
rai ims greit varyti savo ku- 
ningelius rinkos szluoti?...

Nakczia isz 29 iii 
30 (sausio men.) sudege Sza-
kiu gimnazijos namas. Užside
gimo prieszais nežinoma, 
gelbėta kasa su 50 tukstaneziu 
auks. pinigu ir 
rasztai.

Patrauktas teisman. Alytaus 
kun. Vaiksznora už tai, kad 
vieszame susirinkime žmo
nėms skelbe neteisingas žinias 

ministe-
M. Šleževt- 

oziaus gera varda (skelbe,^bu

Ii

Szakiai.

Isz-

kiti svarbus

inžeidžiauezias buv. 
riu pirmininko

sia M. Sleževiczius iszaikvojes 
valdžios pinigus ir t. t.)

*

Parsiduoda geri namai.

Du geri namai ant keturiu 
familiju su skiepais teip-gi 
ant gyvenimo, stubos da nau
jos.
ant kurio randasi du sztebelei.
Parsiduos pigei nes locniniri- 
kas dirba kitur ir geidže ap
leisti szia aplinkinia.
kas norėtu parandavoti stabas 
tai galėtu, jeigu pirktu daig
ius nes su savim daigtu nesi- 

Atsiszaukite greitai 
(Moli; 23) 

Mrs. Elizabeth SimannVicz:
Midiilcport, Pa,

Teip-gi lotas 50 x 196

vežezia. 
pas:

?!
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Žinios Vietines
•— Gražus pavasarinis oras, 

raparta 
P. C.

Pagal metini 
inspektorius 

Fenton, tai musu aplinkinėje 
randasi 9 brokeriai, 19 kasyk
lų, anglių iszsiunSta in marke- 

2,469,019 tonu, parduota 
del vietiniu žmonių *39,287 to
ad, kasyklosia dirba 4,001 ant 
lauok 2,049, užmuszta ir 
nog žaiduliu 
naszliu pasiliko 15, 
]iko 52.

— Nežino kokiu budu po 
Įmesta pasklydo visokį paska- 

ypatingai terp vaiku 
apie juodas baidykles, raganas 
.velnius ir kitokius 
mus. 
klausia nog vyresniųjų, 
dirba taisės pasakas ant savo 
kurpaliaus ir leidže toliaus. 
Iszmintingi tėvai privalo 
kias pasakas vaikams isz gal- 
yu iszmesti, nes per tai vaikai 
stojosi bailais ir ne nori ejti 
kur yra siuneziami.

— Atlaidos Szv. 
jbažnyczioje atsibuvo

Daugeli kunigu isz 
visos aplinkines teip-gi daly- 

1 pasinaudojo 
atlikdami savo 

krikszczioniszkus privalumus.
— Vincas Valinezius ana 

’diena pardavė savo farma ir 
trumpam laike vėl apsigyvens 
Mahanojuje.

— Pirkite mesa ir grosc- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visokį tavora ir 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
£11 ,W. Mahanoy St. (t. f.)

— Randasi ant pardavimo 
geri namai po No. 321 ir 323 
West Centre St. teip-gi 320 ir 
322 West Railroad St. 
Bzaukite greitai pas O’Brien 

Drapanų Sztora, 
Mahanoy City, Pa.— (t. A. 2)

— Jeigu reikalaujate geru 
’darbiniu ar szventa-dieniniu 
ęzeveriku, tai pirkite pas savo 
tautieti 
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 
Centre St.

kasyklų
musu

.ta

lai, o

mirė
24, sužeista 42, 

sierateliu

nesutveri-
Matyt, jog vaikai prisi- 

per-

minga i.

bavp o žmonelei 
isz progos l'.

Brothers,

to-

Juozapo 
iszkil-

Atši

Juozai Stankevicziu.

305 W.
(t. f.)

Atidai-Atidai

4!i
i■R AŪLE

---------—-----

>i—<—i.tw»;

Motinos!

kuris

'T. T

Tinkamas užlaikymasdanty sulaikys

c 
p o

v ardas 
ant toilc-

./S n ;<v.O'
' -j-

"COLGATE” 
tini j <lalyl;ij tui kaip 
ant sidabro.

jus nuo daugelio rūpesčių ir blogų va
landų. T” ’ _ 
reikalaukit Colgate’s Ribbon Dental 
Cream.'

Kilkit pas savo aptickininkq ir

' “GERI DANTIS

I

^SK***^**********************^*^*******^*^******?
'fi

<

Padėkit ii

Apžiūrėki t sa
vo vaikų dan
tis t nejaus, ir 
taipgi soo.• j jBukite tikrais, 
kad dantįs yra 
švarys, nea jie 
turi kramtyti 
maistų,

jj prie prausyklos, kad patjs ir
jūsų vaikai galėtų naudoti kas rytas ir 

ypatingai visada prieš ėjimųAmaras, 
gulti.

Daktarai ir (Jentistai rekomenduoja Colr de 
COLGATE & CO.

ATIDAI
MAHAN0JAUS LIETUVIU

L. L. Paskolos Bonus 
gauti sziose Bonu pardavinė
jimo stotyse:

V. Lapinskas,
601 W. Mahanoy Avė.

Fr. Sklera,
401 W. Mahaony Avė. 

A. Baneviczius,
817 E. Centre St

Arba Paskolos Komiteto susi
rinkimuose Boczkausku salėje.

(M. 30

galima

Temykite Mainieriai.
Panedeli 22 Morcziaus, atida
rysiu kalviu szapa vietoje 
pirma laike kalvis

ant kampo Catawissa 
Railroad St. Jeigu 
pirkti niaininu tulsziu arba pa- 

atneszkite pas 
mane. Darbas gvarantytas. 
Teip--gi taisau vežimus, Vaka- 
lais atidaryta lyg 7:30 valanda.

James Bradley & Co.

kils,
St.

kur 
Visznians- 

ir 
norite

T

TRUPINELEI.

Ligos influenza ir užde
gimas plaucziu kasztavo 
rikoniszkom asekuracijos nog

ame-

laisvi i stums,

§

*«, nes
“GERA

f’
SVEIKATAM

gyvasezio kompanijoms 
10 milijonu dolerib.

Kada Adele 
Janesville, Wis 
tyt užmuszta žasi ry /J<

$

apie

szirdis.
tvaru.
dvi

Austin 
pradėjo 
j ratio 

asis svėrė 1JX

isz 
czys- 
j°.K

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1,55 vertes knygų už $1.00

No. 1. “Parlžlnus Nuskurelh” Ir “In- 
grabanas” 324 puslapiu, G per 9 coliu 

Preke 50c.
MIn Meri- 

ka” Ir “Pakaruoklis” ... 220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ..........  J5C,

No. 3. “Auksiniai Peiliai** ir “Dvynos 
Karalaites” 1- •
Sargo Sunu ir Dukterį** 214 
puslapiu ...............    preke 35c.

No. 4. Septynios istorijos “Ponas ir 
Isztiklmas Sunūs” “Ka-

nuo- 
Vaidulls” “Gailinga Szoble”

didumo..................................
No. 2. “Knningo Paslaptis”

Karalijitcs lr “Apisakn apte Girios
dileliu

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
..... ........ ............F t

Du nauji veikalai. Notos del plano.
“Lietuva Brangi” ir “Kas Nuramys 

Mano Szlrdcie” duetas
Abu veikalai su prisluntimo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
Money Orderi, stempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszlcistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Fa.

lkPIRM ETINIS IR SENIAI SIAS 
LIETI YISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YOHKE.

i

Parduoda Lai-

5

UNIONį
III

Prekes pabrangs g
1 Aprilaus nes gavome žiniii apie tai nuo

Prekes ežiaepaduotos yi{a paimtos nuo 1919 Smith’s
geriausio tavoro. ‘

PARDAVIMAS DYVONU
. Suczedinsite pininga pirkdami dabar.
I
l fabrikantu. • i

iis
2

i 9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 g 
9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 
9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50

Verte* 
$65 dar9x12 Seamless Axminster Rugs ,X.‘r $55.00 

9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.00
8

Galite dabar sau iszsirinkti o 
per tris menesius, 
tai ateikite o

mes palaikysime jumis p 

tini rurVii Dnelor SstitinJeigu miidinat pirkti Parlor Siutą g 
mes parodysim - velau prekes pabrangs.

GUINANS MAHANOY (TTY, l’A.
MT. CARMEL, 1M.

SHENANDOAH, PA.

U8 
gg

A

Sztai Koki Prieteli Turite -------g^j>

Bunking T,.„ U B.nk. .
• Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt

NATIONAL 
’ BANK j
k MAHANOY
iLciTYJ

J 7

Capitol Stock 3125,0006 
SnrpluH & Profits $1CO,OOOXM 

*""■ ■ " * į
Mokame antra procentą ant 

audčtu piningu. Procentą prl- 
dcdain prie JuHfl piningu 1-ma 
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 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Proz.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS, VIce.Kas.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo J 
valandos Iki 10 valanda 1st ryto, < 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare, i

Telefonai, Boll - Kensington 6316 1

nil

i'

Keystone, - East 6720
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas:

I.Iki 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

t

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

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

lengvas mėnesines mokestes 
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 jaucziates 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.
—DIREKTORIAI —
L. Eckeit, Vicc-Pres.
W.E. Rynktwicz

T. G. Hnrn«by

arba teip tankei kaip

1 _ ____________- -..................................................................................................... - _ -r-

I
| Naujas Lietuviszkas Graboriui

11

t

>

Kaži s Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

I---------------------------------------------------

• k ; -j.

| į Daktaras Juozas J. Austrą
į J LIETUVIS
;')J Buvnxls Daktaras Karlameneje.

GYDO VISOKIAS LIGAS
i A

i»?
i J

5113 E. Coal St. Shenandoah

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

Telefonas— Bell 359 R.
G lig 9 vakare

*

Isz.malno ir siunezia 
visas

D. F. Guinan, Tteaa.
A Panisewict M.Gavjla

D. M. Grahtim, Prtf.
J. H. Garrnhnn, Attorney

P. C. Fenton

i NAl J AS ISZRADIMAS PLAUKAMS*
Dckavoje milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo- 
į Įima plauku labai trumpam laike, in

dūlis svieto
ParūpinaSzlauczius” “ 

ralius Gentehnonas” “Karczenm 
szallje” “v............... ..
Molina Sopulinga” ir “Meile Sūnaus** 

181 puslapiai........................ Preko 35c.
Visas knygaą sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisluskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-mlnctas knygas per paczta, mos 
užmokamo nusiustirao kasztus. Visos 
Istorijos yra labai pullfios ir užlman- 
czios ir tikrai gvarantinain kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų •pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prisiuskito popierini doleri ir adresa- 
vokito szitolp: W. D. Boczkovvskl-Co.

Mahanoy City. Pa.

M

i 
M 1

vieta iszpuolusiu, atauga taukus plau
kai: G va ran ty.

I Pasakykite kitoms tautoms.
kite pas:

*'d

Actuvlai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti

£ atvikla in New Yorka, tai tlesog 
t kreipkitės pas («e’o. .1. Bartaszlu,
> Agentą, nes "jis yra visiem gerai 
r žinomas žmogus.
[ vakortes ant visu linijų in ir isz 
i Lietuvos.
k piningus in
r pagal dienos kursą.
L pasportus isz Suvienytu Valstijų, i
b Pasitinkant žmonis ant geležinke- J 
k lio stoeziu New Yorke pribuvus S 
’ isz kitu miestu. Suteikiam nakvine ) 
[ nes užlaikom narna su 38 kamba- < 
b rais. Paleidžiam pasažierius ir ju J 
[ bagažine ant laivu. Žodžiu sakant 5 
i pilnai buna aprūpinti kurie kreip- z 
C piasi in musu virsz-mineta agon- <
> turą su reikalais, vargo ir nolai- i 
r miu nedatlrs niekados. Tautiecziai 5 
[ brangus kurio manot keliaut in c
> Lietuva, kviecziam visus kreipki- J
> tos in musu agentūra per laiszkus S 
r ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- < 
I kus patarimus ncs’mus pridedate <
> yra tarnaut visuomenėj labuj. J
? Reikalaukite lalvakorcziu ir pi- 5 
i ningu kurso in musu ąrtimiausla 2 
C ofisą. I i K
> GEO. J. BARTASŽIl'S, J
C 498 Washington St. New York. < 
) Telefonas: Spring 9537 J

Informacijas dykaL 
Raszy- 

Brs. B ru n d zas Cosmetics, 
Nt a. W. Brooklyn. JI. T

Parsiduoda Farma.
59 akeriu arti Malianov (’itv. 
I)asižinokite ant adreso 32 \V. 
Spruce St. Mahanoy Cit v P;i.

(M. 30)

fet n yezioj 7 vai. vakaro T 
ship High School Saloje, 
hanoy City.
kilmes. Priėmimas Lietuvos
Finansines Misijos atstovo
Vjleis^is, Liet. Armijos Majoro

į P. Žadeikių ir Kun. J. Žilinus.
daug

labai indomiu praueszimu apie 13.5 \V. Centre St. 
Tai-gi visi kas tik

Lietuvis,

kilmes.

o\vn-
Ma-

Nepaprastos isz-

;Nuo ju, mes iszgirsime

J.

r>

.Lietuva.
'jaueziasi esąs Lietuvis, aisi- 
.lankykite, pasitikti ir pago.b- 
'ti Lietuvos atstovus.I

r

art i

Atidarymas Naujo Sztoro.
Sei edos vakara bus atidarvmas
naujo skrybėlių sztoro po No.

Mahanoy4
Moteres ir mergynos 

atsilank vkite.
Citv, Pa.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatizmu c Jum* jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). Prėkė už bonką ...................................$150
UKSUS L1N1MRNTAS NUO RHEUMATIZMO,(tepti)Prėkė -....................... $1.OG
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė..................  $1.50
URSUS PLAUKŲ A PS A UGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkė---------- $1.50
URSUS SKiLVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė ..................$1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

• URSUS REMEDY ©
160 N. WELLS ST.. DEP. B•$ CHICAGO. ILL,

1

A. C. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Main ir Centre SL
SHENANDOAH, PA.

(to 2.')

LIETUVOS MISIJOS 
MARSZRUTA.

Schuylkillo apskrityje.

* Kovo 25-ta d. 7 vai. vakare 
Jfjlaher svet. Shenadoah, Pa.

Kovo 26-ta d. 7 vai. vakare 
/Mahanoy Township mokyklo
je 
llf
Apa. 7 vai. vak. bažnyt. svet.

Kovo 27-ta d. Maizville, Pa. 
$'7 vai. vakare bažnyt. svet.

Kovo 27-ta d. Frackville, Pa 
p 7 vaL vak.
| Kovo 28-ta d. Tamaqua, Pa. 
t)Pdd Fellows svet. 1:30 popiet. 
jjf. Kovo 28-ta d. ? r ™ :’r

Je Mahanoy City, Pa.
Kovo, 27-ta d. Girardvillle,

z

v

New Phila-Kovo 28-ta d.
jn.delphia po bažny. svetainėje 
9i(į :30 vai vak.ėB . -W- ~ ~ . - --------- ------įo* Kovo 29-ta d. Minersville,
<rtfa. Unijos svet. 7 vai. ak.

St. Clair, Pa.į-. Kovo 29-ta d. 
vai. vak.
Kovo 30-ta d. 

i .Po. 7 vai. vak. 
F : r fc,--------------

Mt. Carmel, 
(to 25) 

Liet. Mis. Pr. Komitetas.

VELYKOMS KVIETKOS.

kvietkas dabar.MrtOrderuokite
JkTuresime szimtu visokiu kviet- 

Velykoms. Tinkamu in baž- 
jiyczia*ar namuose.

Paa JENNIE REF0WICH, 
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Sziauczio prietaisai (tulsai) 
maszina ir keletą naminiu ra
kandu. Parsiduos pigei. At
siszaukite pas: (AL 19)

Jona Maseviczia.
511 W. South St.
Mahanoy City, Pa.

VYRU Daktaras KOLER yra viendtinis tarpo Lietuviu daktaras
LIGOS Pittsburge. JiBai mokinosi Varszavoje, studijavo begi jo

MT SOQDDOanDB DSD □□BEH TWBK E

M

OP ANT
■^7 
y <4

4cTS Qy|Čt^ 
* 

INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR. 
Jeigu negerai Jaucziates tai privalote 

apsisaugoti nuo influenzos. Tankiausia 
apima silpnus Ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apsisaukokite užkietėjimo o 
tada gerai jau tesite. >

GAHFILAX 
yra jiriemnas luosuotojas pavidale 
peppermint saldainu. Prigelbes Jumis 
apetite ir czystai užlaikys jus vidu
rius. Prlemna imti ir greit velke, be 
veržimo ir skausmo. Yra gera del visu 
senu Ir Jaunu. Pabandykit GARFIIjAX 
szl naktį ir gerai jausite rytoj.

Gaukite Garfilax iszbandymui dykai. 
Nesiųskite jokiu pinigu tik iszpildyklt 
žemlaus kuponą su vardu ir adresu:

Dykas iszbandymui kuponas: 
Frank Garflnkel, Mfg. Chemist, 

141 Ave. A. Dept. L-10, New York 
Parszau prisiųsti man dykai sempeli 

Garfilax ant szlto adreso:

Vardas:'
Ulyczla: ..
Miestas: ..

♦

>XT

i

32 metus invalidas ligas vyru ir motei’u, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

’ tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kal ir Lenklszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedelloinis iki 2 vai. popiet.

k Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
'f T >t ’!<■ y JĮ

Lietuvos Paszto Ženklus
■ ' “ *

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon

Siuvama Su šita yla galima pasitaisyti: čcverykus maišus, karpehis ir kitus di
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

i

.♦i.oo
HM,A •«' »V M.

Lit

t

t

slumklH namie mm ftera britvn

Ne straikuok! Buklu rato 
bosas. Ncreik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad Ir važuosi 
in kraju. Apie daugiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber Schoo), 
1202 Penn Ave.

’*7

?

Pittsburgh, Pa.

* » *» e O 1 1 11 ——>*■»*■> <1 <■*» <■

Lietuviszkas Graborius

A. d. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
O ■> — *■! $1 — ei—1— «►

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS. 

.M“- **^*1^®**-''
HKUKiciHHUinio MU (Įero bi’ltvn, UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Sila 

britva yra padaryta iš geriausio plieno ir vartuopina po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite p jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosamc laike ir su jonii ne 
tik save( bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

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

UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita

jLIUr«H. '»R Mini iiLiiaši.*iįįi’m i <Li 11 ii'riši Ittfyl*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimu^’ del 
laidotuvių, kriksztlniu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtųs Ir tt. 
r»2ft W. Centro SL Mahanoy City. Pa.

C<lCtt.AT|(k 
FORTUNE 
TELLING 
C AR O 3 

fUMM( lt* NORMANO

ITANOARO 
PtAmC, CA.MO C CK 

CHKAGO U.U

tai■Ji

Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikieėziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem-

J

stems netik del laišžktf^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
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10,15, 20, 30, ^0,
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. ,u£ 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.

SOc.

(SUTEs; DPiiHtnpt.VH 13 u r tiri i riki,. 2) Kobnlnn. 3)Bnpnu Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

rStfitiltiM PllniiM Ornkulfttprba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
I 1! _ V f . W » ♦ • I _ . • a ~ . ...... . •veikslčiiais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia nionų knyjĮa, 

burtų ir dclnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. 1-^1 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose SO.RO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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$3.50

Jeigu kada busite San Francisco 5 
tai nusiduokito in hotel! /

HOTEL LAWRENCE 5
.T. W. PRALEIKA, Savininkas <

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

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam i
ruime. Garine sziluma. )

Puse bloko nuo Maiketo. S
Vienas blokas nuo Paczto. 5
48 Sixth Str. San Francisco, j
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