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ISZ AMERIKOS

Musztine bažnyczioje isz prie
žasties szalczio.

Baton Rouge, La. — Nesu
pratimas kokis kylo Pirmoje 
Krikszczioniszkoje Bažnyczio- 

lyg paskutiniam 
kada pastoris 

duoti komunije 
parapijonams, nes bažnyczioje 
buvo per szalta, ha parapinis 
komitetas nenorėjo užkuri pa
ežiu. Kada pastol is Book, paė
mė kielika ir norėjo ejti ir kle- 
bonije, parapijonai metėsi ant 
jojo ir gerai apkūlė. Paszaukta 
palicija apmalszino maiszti- 
ninkus o keliolika pašome ant 
palicijos.

Sūdąs pripažino jam su
rasta skarba ant farmos.

New -Castle, Ind. — Levi 
Todd, 15 metu senumo vaikiu
kas, kasdamas skiepą po senu 
namu Greensboro, užtiko puo
dą kuriame radosi 1300 doleriu 
aukse. Tas atsitiko szeszi mc- 
nesei adgal, o buvusi locninin- 
ke tojo namo 
kuri spyrėsi, buk tai josios I 
mirusios motinos pinigai, ku
riuos paslėpė tonais ir priguli 
prie josios. Locnininkas tojo 
namo, kuris pirko narna ir ap
linkinius laukus, sake, buk pi
nigai priguli prie jojo. Bet sū
dąs nusprendė, jog pinigai pri
guli prie vaiko, nes duktė ne
galėjo gerai priliudyt jog tai 
pinigai josios motinos, o locni- 
niukas . pirkdamas, žcmiszka 
turtą, nežinojo kas po žeme yra 
užkasta, todėl negali reikalau
ti pinigu.
Bausme Dievo už peržengimą 

Jojo tiesu.
Bernard, Mass. — Petras Te

resas, kuris nok tokio tai laiko 
buvo skaitės visokius netikins 
laikraszczius kataliszkam tikė
jimui ir laužant bažnyczios pri 
sakinus, paliepė savo 
iszvirt petnyczioje mėsos, 
kalbėjo, jog 
kalauje, sudrutinanezio maisto. 
Motere būdama dievobaiminga 
isz pradžių nenorėjo tai pada
ryti, bot kada Petras jiai ker- 
szino sumuszimu vargsze turė
jo sutikti ant noro savo 
Pastate bluda su mesa 
ežioje, o kada vyras

je, daejo 
laipsniui, 
Book atsisakė

A.

Klara Vicherey, 
buk tai

paežiai 
nes 

sunkei dirba ir rei-

paveikslo Nu-
Per Be

jojo pra-

vyro, 
petny- 

atsisedo 
valgyt, isz netycziu dirstelėjo 
ant kabanezio
kryžavoto Kristaus.
tro smegenis praėjo 
eitas gyvenimas kada pildė vi

ge res-

valgyt

sus prisakimus ir buvo 
niu žmogum kaip sziadien yra. 
Bet atsiminęs ka skaitė anti
ka ta 1 i k i sz k uos i a I a i k raszcz i no
se apie nereikalingus pasnykus 
užsikietejo, ir rengėsi
paduota mėsa. Paliepė paežiai 
uždengti paveiksią Nukryžia
vote Kristaus sakydamas, jog 
paveikslas jin labai arzina. Mo
tore ne norėjo iszpildyt jo pa
liepimo, bet Petras atsistojas 
su peiliu rankoje priverto ja ja 
uždengti paveikslą.

Kada vela atsisėdo valgyti 
mesa ir buvo pusiau pavalgęs, 
staigai apjako ir sziadĮon to- 
ku yra. Už vėlai suprato savo 
kvailybe ir labai gailesį 
pasielgimo.
Nesusilaukė dukreles laimes.

Wheeling, W. Va. — Netikė
ta mirtis Mrs. J. P. Hanley ne
davė regeti laimes savo dukre
les Milikantes, kuri ketino ro
dyti perstatiina pirma ka^ta.

an vo

Dukrele buvo svarbiause ak
to rka tame peretatime, o moti
na ketino atsilankyti ant tojo
jierstatimo bet džiaugsmas bu
vo pervirszinis ir motina krito 
negyva.

a A. <
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Amerike prisiduotu teipgi gera
nakaika.
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Kožna motore Jakuto sztamo 
siberoku turi gera sziksznini 
nakaika, kuria naudoja ant sa
vo vyru, jeigu jiai yra neprie
lankus ir užsidedu su svetimom 

Ir Amerike labai tai 
prisiduotu.
siberoku yra panaszus in musu 
a m e r i k o n i szk ųs Ind i j o n u s.
Motina nužudė trejetą savo 

vaikus.
Goriu, Mo. — Laike tuomlai- 

kinio 
Bu f ford, 
rio pagriebus ilga mėsini peili 
nubėgo in miegkambari, kuria
me gulėjo tris vaikai, kožnam 
perpjovė gerkles nog ko mirė 
tuojaus. Papjovus vaikus, užsi- 
keisejo ant savo gyvasties, o 
kaip 
žaiduliu mirs.
kas, doviniu metu, matydamas 
motina su peiliu, iszbego lau
kan ir tokiu budu iszsigialbejo 
nog baisios mirties.
Užklupo su peiliu ant paezios 

ir kūdikio.
Mouch Chunk, Pa.

užsitraukęs su

bobom.

gera

Jaku to sztamas

insiutimo, Mrs—Grpver 
pati turtingo i'arme-

ant savo 
daktarai

gyvasties, 
mano, tai nog 
Ketvirtas vai-

Atejas

Pirko druskini ežerą, daris isz 
jo milijonus.

Washington, D. C 
metai adgal likos surastas sū
rūs ežeras, kuriame randasi 
tiek druskos, jog dabar pradė
jo isz jojo iszgauti druska aut 
ko uždirbs milijonus, penki ka
pitalistai isz Calgary, kurie ta-

Isz Kariszku Lauku
Keli

!ji Saranoc Lake pirko. Isz pra
džių visi aplinkinei žmones 
’juokėsi isz kvailiu milijonie
rių, jog pirkoriu, jog pirko netinkama van
deni kuri gyventojai praminė 
‘‘Mirusioms Marioms’’.

Vanduo tame ežero yra teip 
sunkus ir skystas jog negalima 
jame nuskenst, nes kas in van-
deni inszoka, tai buna iszstūm- 
tas adgal. Vanduo turi savije 
55 procentą druskos. Yra tai 
suriauses

procentą druskos, 
vanduo ant svieto.

Kapitalistai dagirde apie taji 
ežerą, davė vandeni peržiūrėt 
komikams kurie isztirinejo jojo 
naudingumą. Kapitalistai pir
ko ana diena visa ežerą, o žmo
nis sziadicn kitaip pradėjo kal
bėti apie kapitalistus.
Komai, mesa, cukrius, ceikis is 

kiti dalykai atpigo.
Chicago. — Valgomi dalykai 

pradėjo nupuolinet staezia gal
va.
konu, 
toke mesa. Audeklas 
ceikiai nupuolė ant 30 procen
to.

New Yorke sziadien cukrius 
parsiduoda po 9 centus už šva
ra, nes žales cukrius parsiduo
da po ppszeszto cento.*

Sziadien didžiausi 
yra pasirenge ant didžiausios 
kovos su prekėms o daugeliams 
kerszina visiszkas subankruti- 
nimas. Juk spekulantai prisi
lupo milijonus kaija 
buvo brangus, tegul dabar nu
kenčia o žmones isz tosios pro
gos pasinaudos.

Isz priežasties atpigimo 
atpigo ir kiauliena ir ki- 

ir k i toki

bromai

tavoras

Isz Lietuvos

fir>
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Bolszevikai Rosijoi priverstinoje visus prie darbo kurie turi pajiegas— ne tik vyrus

Ia

Tolesni Lietuviu - Lenku Su
sirėmimai.

, 2& 10. Generalinio 
Sztabo Pranešimas nuo 23.10: 
Paszomenu - Murmy Kraszto 
vakar Lenkai užpuolė musu 
Kareivius su didžiomis Bylo
mis. Visi užpuolimai tape su 
didžiomis Patrotkomis Len
kams atmuszti. Lietuviu Pa- 
trotkos mažos. Abejose Vi Ii jose 
(Nerio) pusese buvo Sargybų 
Susirėmimai. Sziaip nebuvo 
žymesniu atmainų. .
Vilnius ir Klaipeda tenka Lie

tuvai.
Kaunas, 27.10. Francuzu Mi- 

nisteris Pirmininkas Leygues 
yra Lietuvos Užrubcžio Mjnis- 
teriui Purickiui iszsitares, kad 
Francuzijii baria Lenku Politi
ka ir visas Priemones varto
sianti, idant sulaikius Lenki
jos imperialistiszkus siekius. 
Francuzu Valdžia instoja už 
Nepriklausoma Lietuva su 
Vilnių ir Klaipeda.

(Red. Past.). Szi Francuzu 
Ministerio Iszsitarima reikia 
pasveikinti. 
Szviesos in 
laiko padėti. Vilnių nuo Lietu
vos atpleszus butu amžina nea
pykanta tarp Lietuvos ir Len
kijos, kuri irgi Santarvės Poli
tikai didei szkadytu. O kaslink 
Klaipėdos Kraszto, nėra jokios 
Abejones, kad jis Lietuvai tek- 
tu- . ■ ,

Kaunas

Paveikslus parodo moteres prie kasimo apkasu už ka aplaiko maišia ir 
Tokis tai bolszevikisz-

bet ir .uy/iv.vnu
darbines drapauds, bet yra prižiūramos su bagnietais ir nakaikoms 
kas rojus Rosijoi!

mot eres

i

dobilu sekios 150 - 170, matic- 
• 120, ruginiai 

miltai 40 - 45, kvietiniai miltai 
prasti 120 - 140, grikiu kruopos 
50 - 56, miežiu' kruopos 80 - 85, 
avižų kruopos 36 - 40, bulvių 
15 - 20, burokai 7 -10, sziaudai 
ruginiai 2 - 3, szienas: pievų 4 

5, dobilu 6 - 7, 
, galvijiena 160 

- 180, aviena 160 - 180, veršie
na 120 - 140, palaiinaiszui 4-5 
kausziniai deszinicziai 
sviestas sudytaš (sv.) 1 
nesūdytas 14 - 16, lasžinai 14 - 
1(), medus 12 - 14, viszfos (stu
kai) 20 - 25, žąsis 50 - 55, antis 
18 - 20, karve malžiama 2000 - 
3500, jautis mėsai 4000 - 4500, 
bulius veislinis 2000 - 2500, su
augusi avis 200 - 250, penėta 
kiaule 1800 - 2000, 
200 - 1000. Barnelis ligi 1 metu 

vcrsziukas VL» metu

4 / (

jaku sekios 100 -

2 _
- 6, peikiu 
motiejuku 5 - 6

n •>>
4

5 - 8’,
14,o

nupenėta

100 - 120, versziena 100 - 
lasžinai 300 -,400, medus 

(sv,) 7 - 9 - 10, kinuszinai (dc- 
szimti) 6, viszta (stuka) 16 - 
20 - 24,.žąsis 35 - 40 - 45, antis 
15 - 17 - 20.

Virbalije.
Darbininkui
duodant maistu 
maisto 40 - 50 - auksinu.

Sa.ryszyjc su žinele isz Tau
ragės 
nimo
Lietuvos 
praneszaė 
lietuviai, 
ir Mažosios

na
120,

(dienai)moka
20 - 30, lie 1 Vokietija. —

X

Jis pargabena 
neskaidraji szio

apie prusu lietuviu jau- 
užsidegima, - atvykę isz 

keliauninkai mums 
t kraszto 

$lisirnY»inc Lietuvos 
Lietuvos likimu, 

buvo pasu n te Kaunan delega
cija ir pasiuntė skaitlinga pa- 
gelba vyrais priesz Lenku vor-

Klaipedos
* V ii _ i — il "X

vo, tai net viskas aplinkinėje 
sudrebėdavo. Kunigas k sake, 
buk toji milžiniszka beždžione 
neužklupo ant juju ir buvo la
bai iszmintinga.
Nužudo savo vyra su pagialba 

savo milemo.
Gremsdorfas

Ūkininke Reidlieno gyveno su 
savo vyru < 
me,kuri veliafts 
elektrotokniku 
kurs pas ja ja gyveno.

Sulaukus viena vakara ge
ros progos piižudo
$avo vyra i 1 “
po tam su pagialba savo prie- 
laidinio, palaidojo kuna nužu
dyto vyro darže. Kada vaikai 
pradėjo klaust motinos kur 
dingo juju tėvas, tai nelaba 
motere pasakė jiems; buk te-

dydeliam nesutiki- 
susinesze su 
Klebovskiu,

vakara ge-

su1 naupT k i r v i u i r

d

Lietuvos Generalinio 
Karo Praneszimas.

Kaunas, 28. 10. Karo Pra
nešimas nuo 27. 10.: Kairoj 
Vilijaus Upes Pusėj Susiremi- 
mji tarp prieszakiniu Vaisko 
Daliu. Deszinioj Vilijaus Upes 
Pusėj užpuolė Lenkai musu 
Linija; Oljany-Gedrąice. Musu 
Vaiskai atsitraukė ant Linijos 
Rubikansziai-Szupenai. Nauju 
Szvenczionu Szalyj mažu susi
rėmimu, kitose Frontose Szaly- 
se nei jokiu Persikeitimu.

§ Isz Rytpusiu ejna gin
kluoti kareiviai per tubežiu 
gelbėti Lietuviams.

§ Lenkai smarkauja apsta
tytojo! dalyi Lietuvos, gaudo 
ir szaudo kunigus.
Lyga siunezia kareivius ant 

prižiūrėjimo Vilniaus.
Geneva, Szveicarija. — Tai 

dar pirmu sykiu nuo savo isz- 
s i steigimo Tautu Lyga naudos 
kariuomene invykinimui savo 
nuosprendžio.

Suorganizuos isz invairiau- 
siu elementu kariuomenes ba
rius ir gabens Lietuvon “pri- 
dabojimui, idant Viliniaus sri
ties plebiscitas butu teisingai 
iszsprestas. * ’

Kaip jau žinoma, Lyga yra 
nusprendusi duoti
srities gyventojams teise iszsi- 
spresti, prie kurios valstybes 
jie geidžia prisidėti — Lietu
vos ar Lenkijos. Jie tai pada
rys balsavimu arba, taip vadi
namu plebiscitu.
Lenkai mobilizuoja kariuome

ne.
Berlinąs. — Vietos laikrasz- 

ezio Ixikal Anzieger žiniomis, 
Vokietijos valdžia gavusi kon
fidencialiu praneszimu, kad 
netoli augsztesniosios Silezi
jos pasienio lenkai koncen
truoja didelius savo kariuome
nes burius.

Laikrasztis pareiszkia, kad 
apie tai tapo praneszta Frau- 

i cijai, Anglijai ir Italijai. 
wiibiwi ii.     n.  

Anglijoi vanduo pristato ; 
30 milijonu arkliniu pajėgu del

žiniosi Lietuvos gilumom Lie
tuvos valdžia sutikusi pasinau
doti tik maža dalimi siūlomos 
pagalbos.

Nors visos tos “Eltos

motore pasakė jiems;
iszkeliavo in Amerika, 

apie tai pasakė savo 
O kad kaimynai

va s
Vaikai 
kaimynams.
žinojo, kad Klebowskis pirma 
milejosi su vyriausia dukteria, 
o motina priesz tai pasiprieszi- 
no,
tikėjo 
gima vyro

400 - 450, 
500 - 550.

Kainos liepos menesy. Kre
tingos apskrity.

Kretingoje. (Auksinais pu
dui) Rugiai: 150 - 170 - 180; 
kviecziai 150 - 180 - 200, mie
žiai 90 -100 -120, avižos 60 - 70
- 80, žirniai 200 - 250 - 300, bid- 
ves 60 - 70 - 80, szienas pievų 
(pudui) 20 - 30 - 40, peikiu 15 - 
20 - 25» dobilu 30 - 40 - 50, mo
tiejuku 20 - 30 - 40, sviestas ne/ 
sūdytas 460 - 600 - 720; galvi
jiena (sv.) 3 - 6, aviena 2 - 3 - 
5, versziena 2 - 3
-16 - 20, ruginiai miltai 230 sk.
- 250 sk. kvietiniai miltai; 
prast, malti

” žine
les suvėlintos, ta.ęziau nenusto
jo ir dabar visuomenes intere
so.
Lietuvos Misijos Informacijų 

Skyrius.
todėl tai pasakai vaiku ne- 

ir pranesze apie din- 
palicijai, kuri pra

dėjo slaptai'sekti visus pasiel
gimus Reidelienes ir josios my
limo. Su laiku viskas iszsidave 
ir areštavo jo nelaba porelia.

Vilnius, Vili. 19. (Elta). 
Vilniuje gautas Ukrainos lietu
viu komunistą Charkove lei
džiamas lietuviu kalba lai- 
krasztis “Darbininku balsas“, 
N. 3 iszojo Rugp. 1 d. tilrp ku
rio straipsniu randame “ 
taika su Baltaja Lietuva 
“Esanti gyvi 

: brio.
Eržvilkas, Vili. 16 (Elta). 

13|V111. Viltos valszcziaus 
pastangomis ežia kuriama pro
gimnazija. Taurage, Vili. 16.

Javu rinkos 
1 pudui 40 a.,

Darbininku balsas
ISZ VISU SZALIU

.............. * ■■ ■ V ■'

Tukstanczei mirszta nog kole- 
ros ir bado.

Szechuon, Kinai. — Szimtai 
lavonu raudasi 
tiejei ' kurie stengėsi 
nog

ir areštavo jo nelaba porelia. 
Sudas .abudu pripažino kaltais 
žudinstes ir abudu 
mirezia.

Rusu 
J > J 

rasztas J. Ga-
namon, gerai
dabartine trucizna, getras Ku- 
diszkis, pagriebė mėsini peili 
jr užklupo ant savo paezios ir 
kūdikio kuri laike 
ranku.
jo pajiegu, norints buvo dau- 
geliuosia vietose supjaustyta, 
jog nubėgo pas artima dakta
ru kuris susiuvo žaidulius. Pe- kviecziu 1 p. - 80 a., miežiu 1 p. 
tras likos aresztavotas, bet ve-

ant savo
Motere ant tiek ture-

"Viltos

(Elta). 11IV11. 
kainos: migiu

- 39, avižų 1 p. - 30 - a. Rinkoj 
liaus paleistas ant liuosytes, pastebėta, kad raguoeziu kai

nos pusiau puolė. Gerai.karvei 
pirmiau mokėdavo 4000 - 5000 

a. Arkliu 
kainos ir žymiai puola. Pir
miau geram darbo arkliui mo
kėta 8000 - .10000 a., dabar ga
lima gauti už 5000 - 6000 a.
Taurage, Vili. 16 (Elta). 13|- 
VI1 Vietos, komendantūra daž
nai aplanko M. Lietuvos jauni
mas, teiraudamas, ar nepriim
tų juos in Lietuvos kariuome
ne. Daug ju ateina nuo Tilžės.

Panevėžys, Vili. 19 (Elta). 
Rusu

neš kaip pats pripažino, 
no jo ka darė, nes guzute gavo 
ant jo virszu.
jieszko vietos, kur 
gavo menuiienes"* 
locninikus ant atsakomybes.

60 darbininkai užgriauti per 
sugriuvusi narna.

Indianapolis, Jpd. — Dauge
li darbininku kurie state nauja 
Emmerich mokslaine likos už
griautais, kada namas sugriu
vo, bet tik vienas isz juju likos 
užmusztas. Sužeistus 
benta in ligonbuezius.

Suvalgė daug saldumynu.
Harrisburg. — Pennsyvani- 

jos dirbtuves saldumynu (ken- 
džiu) szymet padirbo už 26 mi
lijonus tojo tavoro arba konia 
devynis milijonus doleriu dau
giau ne kaip praeita ipeįa.

Nekurios moterėles papratę 
gerti, dabar turi valgyt saldu- 
minus idant užmirszt apie prO-

nezi-

Palicije dabar dabar 1800 - 2000 
Petrukas 

ir patrauks

nuga-
generolo Leikauskio 

dvaras arti Panevėžio rugp. 18 
d. perimtas in Valdžios žinia.

Kaunas, Vili. 17 (Elta).
Kainos liepos meiiesy. 
Kaisodoriu apskrity.

Kaisedoriuose i

Traku

nubaudė

- 4, medus 12

hiSicije.
k

(auksinais 
pudui): Rugiai 36 - 40, kvie- 
cziai 60 - 65, miežiai, 30 - 35, 
avižos 
sėmenys 60 - 65m. raudonųjų 
dobilu sekios 200 - ?10, bjatuju

kvietiniai
3 350 sk. - 4, pitle- 

voti - 5 - 6 - 7, miežiu kruopos 
2 - 250 sk. 3, avižių kruopos .2 - 
250 sk. - 3, sviestas sūdytas 14 
-16 -18; aliejus soniinu 18 - 20, 

(vežimui); ruginiai
, vasiiriai 200 - 

250 - 300. Kiausziniai (Deszim- 
cziai - 6 - 7 - 8. Viszta. (Stukai) 
20 , - 25 - 30, žąsis 50 - 60 - 70, 
antis 30 - 35 - 40.

'Hr

Kaunas, Vili. 20 (Elta)k 
Kainds liepos menesy. Vilka- 
viszkio apskr.

Vilkavįszkyjc (auksinai pū
dai) : Rugiai 30 - 32 
ežiai 65 - 68 - 70, miežiai 25 
28 - 30, avižos 25 - 30, žirniai 
30 - 35, vikiai 25 - 30, sėmenys 
60 - 65 - 67m. raudonųjų dobilu 
sekios 100 - 125 - .150, baltųjų 
dobilu - sekios 100 - 1.25 - 150, 
motiejuku 50 - 55 - 65, ruginiai 
miltai 32 - 35^40, kvietiniai 
prasti malti miltai 60 - 80, pit- 
levoti 100 - 120; burokai 2 - 3 - 
4, sziaudai: ruginiai 1 - 2 - IJ, 
vasariai 1 - 2 - 3; szienas: pie- A-v A 1 ♦ I* 1 ♦ l'V «* ' « «

sziaudai
200 - 250 - 300

9 , j *•

35, zkvie-

30 - 35, žirniai 40 - 45,

vu 3 - 4, pelių 1,50 sk, - 3, dobi
lu 2 - 5, motiejuku 2 - 5, pelai 
2-3-4; sviestas sūdytas 320
- 350 - 400, nesūdytas 500 - 530
- 580, aliejus sėmenų 300 - 350
- 400, galvijiena 120.-160, avio-

muses, tok i s tai AKYVI TRUPINĖLIAI.

ant ulieziu, o 
nuvalyt 

ulieziu numirėlius patis 
mirszta kaip.
sziąndieninis padėjimas
Chengtu. /

Kolera užėjo ant tosios tur
tingos provincijos, bandos raz- 
baininku apipleszineja gyven
tojus ir miestus o farmeriai bi
josi gabenti savo .tavom nes 
buna apiplesztais1 nuo visko, 

randasi baisus 
niekas negali

Naujauses angliszkas Žo- 
savije daugiaudynas talpina

kaip puse milijono žodžiu.
*

isz 600 mastu, yra trumpiausia
mite ant svieto.

Idant apmalavot
Londone

Kinu mile, kuri susideda

Žodžiu, tonais 
padėjimas, nes 
užvesti jokio paredko.

Ant ižgialbejimo gyventoju 
nog tojo baisaus padėjimo rei-o 
kės mažiausia du szimtus mili
jonu doleriu.
Nepaprasti ir negirdeti žvėris 

Huang Shane.
Shangliai. — Ana diena su

gryžo isz Geltonhju kalnu Hu
ang Shan, Tibeto, budkiszkas 
kunigas su nepaprastu apsuki
mu ka jisai buvo mates savo 
kelionėje isz tonais. Sake jisai, 
jog tuosia kainuosiu užtiko ji
sai, jog tigrisai yra nepaprasto 
dydurno, o viena beždžione ku
ri kaip rodos buvo ’karalium 
visu kitu. beždžionių kuri yra 
visa balta, daugiau kaip dvi- 
deszimts pėdu dydžio su ran
koms kurios buvo mažiausia 
deszimts pėdu ilgio, o turėjo 
toki baisa, jog kadu.užrekČIa-

>

*

“Krištolini Palociu“
kasztuotu $695,000.

* Amerike
kasdieniniu laikraszcziu

iszejna

visa
> Vilniaus

Vienas varnas sunaikina

2582 
, isz 

tuju 160 buna leidžemi 22 kal- 
bosia.

daugiau kaip 700,000 vabalu in 
meta.

josy turi daugiau kaip 600 val
gomųjų indu isz czisto aukso, 
kurio paejna isz szesziolikto 
szimtmeczio.

Priesz karo, visi sklipai

Bnvusis karalius Bavari

*

ant svieto turėjo tiktai 42 bili
jonus doleriu skęlęs. Sziadicn 
turi skolos szimta kartu tiek.

Pirmutineis pristatyto
je i s druskos buvo Indi jonai 
kurie baltiems atneszdavo 1670 
mete.

mu yra Benediktinas kuri zoko 
cinkai Benediktinai 
dirbti 665 mete,

Vienu isz seniausiu geri- ♦

pradėjo darimo elektriko ir varimo vi-
<■... w šokiu masziuu,

M

*
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
Lietuviszki kalvei nauju žo

džiu, pradėjo iszmesti visus 
panaszius lenkiszkus 
isz lietuviszkos kalbos, o nau
doti naujausio sztamo žodžius, 
ha mat, su lenkais dabar gyve
na nesutikime ir no nori varto
ti juju žodžiu. '

Kažin, jeigu Amerikas susi- 
su Graikais ar Ita

lais, argi ir iszmestu graikisz- 
kus ir lotyniszkus 
savo kalbos?

pradėjo
žodžius

fabriku czion turimo 170, kurie 
praeita meta padirbo puse mi
lijonu troku ir pardavė juos 
už 500 milijonu doleriu. Ameri- 
k erandasi apie 5000 trokiniu 
transportiniu 
rios perveža

eesaeem
jos.

k iv įrėžytu

žodžius isz

-------
B. F. Kubilius isz Kingstono, 

Pa., aplaike. gromata nog dai- 
ninko Antano Sodeikos, kurio
je raszo buk apsistojo Lietuvo- 

Kada rengėsi važiuoti su 
Kipru Petrausku in Italija, li
kos paszaukti 
kariumene kailio 
kus.

kompanijų ku- 
visoki tavom isz 

miesto in miestą. Paežiam Czi- 
kage randasi tokiu kompanijų 
isz miesto in miestą.

Tosios kompanijos praei
ta meta perveža t rokais tris bi
lijonus tonu tavoro.

Sziadien trokine transporta- 
cije Iftbai prasiplatino visur ir 
pristato tavorus 
kaip geležinkelei.
jo geležinkeliu visai ne bus, tik 
automobilei.

greieziau ne
Gal ateite-

je.

in Lietuviszka
ir St. Szini-

Amerikoje 
knygele apie

Lietuvos Misija 
iszleido akyva 
Lietuvos Rubežius, kuria para- 
sze Misije
Knygelėje yra trumpai para
ižyta Lietuvos istorija, parado 
kokios žemes ir kada buvo Lie
tuviu apgyventas 
Lietuvos republikos žemlapis.

su Jonu Žiliam.

ir pridėta

Tsz Lenkijos prisiunsta slap
ta gromata in Amerika kurioje 
autorius raszo buk:

“Lenkai paėmė 
Kaunan ženge, o gal

daugiause suardo szoimyniszka 
gyvenimą jdunuju nog ko daug<*) 

nekenezia. '
Tegul uofezves jieszko kaltos 

pas save ir rūpinasi; permainyt

laime tuju, kuriuos mylime i: 
apie musu paezia laime.

LENKISZKOS
Y

PAIKYSTES.

savo bilda, juk czion eina, apie 
laime tuju, kuriuos mylime ir i

4

Wrangelio 
pasiliko

Su isznaikinimu 
armijos, bolszevikai 
vadais ir užtikrino sau buto da 
ant kololikos metu Rosijoi. 
Permaina, kokia ketina užeiti 
neužįlgio Ręsijoi permainis 

revoliucije.

Vilnių ir 
degina | 

musu kaimus ir užmusza
Jau arti Kriokavus, Va 

dovicuose, turi kelis tukstan 
ežius musu varguoliu nelaisve 
je; juos suėmė apygardoje* Su 
valku ir Seinų. Lietuvii 
Draugija Varszuvoje labai var
ginga, bet sudėjome 5 tukstan 
ežius markiu, tabako, 
su, muilo ir jiems 
ger garbinga tęva 
kapuciną Varszavos

Tėvas

liūs.
bro-

papero 
nusiunteir 
Kazimieru 

vienuoly 
no. levas Kazimieras buv< 
Vadovicuose ir mate sunku pa 
dėjimą nelaisviu, kuriems nu 
lupo virszutinius drabužius i 
varguoliai net dreba nuo szal 
ežio; sugryžes tėvas Kazimie 
ras papasakojo, ir mes buvom' 
pas Anglijos konsuli, praszy 
darni, kad aplankytu vargszu 
nelaisvius ir palengvintu Ui ji 
nelaiminga padėjimą.’’

Najorkinis
misorius Kramer skelbe, 
jisai ne mano užvesti visiszkor 
probibicijos,' ne greieziau kai] 
už ateinanezios gentkartes i 
da primena jog deszimts Diev< 
prisakimus da ir sziadien žmo 
nes laužo, norints tiejei prisa 
kiniai buvo duot pier Dieva de 
Mažiesziaus keliolika tukstan 
ežiu metu adgal. Tas pats bu: 
ir su prohibicije. Da pereb

prohibicijos ko 
bul

■L *
P1

r ! *

sziandienini padejijna ne kaip 
revoliucije. Kupczysta terp 
Rosijos o Anglijoj vėla prasi
dės kaip priesz kare o soviati- 
ne valdžia užtikrinta ant kelio
likos metu.

Dvideszimts
Wrangelio armija, kuri pabėgo 
isz Kriineos, badai susiorgani
zuos vela ir ketina pradėti nau
jus užklupmus ateinanezia va
sara Sibire.

Rosijoi szi žiema 
ženklus visiems ir žmones ken
tės baise i, k a patys bolszevikai 
prisipažinsta, nes maisto ir ka

irio nesiranda, o kad ir kur ran
dasi, tai virszininkai patys su
naudoja.

Rosije turi didėliu, 
;erai iszlavinta su daugybe afi- 

pa Ii ei jos 
liūsta ir stengis daryti parod
ui daugiaašė terp kaimuoeziu 
užbėgti visiems pasikėlimams, 
les’kaimuocziai yra prioszingi 
'lolszevizmui ir baisai neapken- 
•zia juju vadus.

tukstancziu

duosis in

armija.

Terp Lietuvos kariuomenoF 
ir lenku plaktuko jenerolo Že 

susirėmimai tari 
Kauno ir Vilniaus vis 
ria. 
virszu ant Lietuviu karinome 
nes. tuojaus ir anglu laikiasz 
ožiai grid esi zvanyt . bei jeigu 
lietuviai paspyrina kiek lenkui 
tada laikraszcziai labai siaurai 
prabyla arba visai tyli; o jeigu 
tyli, reik žinot lenku 
nepasi sekinius.
kalba apie nepasisekimus, tai 
sakq — Vokiecziai atsiuntė sa
va akvatninkus, ,ir tie'susirėmė 
su Želigowskio armija.

Lenku dienrasztis New Yof- 
ko, “Nowy Swiat” iszvadžioja 
kad Anglija jokiu bildu neprh 
tarė lenkams idapt butu Vil
nius prijungtas prie Lenkijos, 
nes sako kad Anglijos kapita
listai yra indeja savo kapitalo 
Lietuvon už 7 
Vokietija teip pat remianti’ 
Lietuva, nes t įkiši 
su Lietuva bižni, o jeigu Liėtu- 
va ypacz Vilnius taptų Lenki
jos pusei, tuomet 
kristų, nenaudon 
[Vokietijos.

Tas pats“ 
pilko plempia jogei 
kapitalistai priesz 
Vilniun lenku, turėjo daug pa
rengtu

ligowskio
užsiku

Kada lenkai gauna kiek

jau yrn
Jeigu kartais

t
ii'

iszvadžioja

tare lenkams idant butu Vii-
* C ' » S a - * ■ ' . ; » u k .

•ieriu, kurie pildys

Mot irta ir uoszve! Du žodžiu 
visai nepanaszus in save, o bet 

I r 11 cze i yra • sus ig i m i n i a ve!
Žodis “motyna” yra tai pui-motyna” 

svieto, žinomas
4 4

<iauses ant
ožnoje kalboje, dainose ir is-1 

i ori jo i.
.Uuoszvel Argi mumi ne sto

le priesz akis
,'pata ?Yra tai ypata, apie ka
na daug blogo žmones 
uanaszei kaip’kalba apie mo- 
zeka,.

Gal ’ant

suvis kitokia

kalba/

svieto nesiranda 
žmogaus kuris tiek nukentetir 

Bet roike atsi- 
motina

kitai moterį.
, di- 

koki- motina, 
vieta jojo

prohibicije.
daug laiko pakol proibicije bu f 
visiszkai investa 
Gal musu atenante
iszpildys tiesas prohibiejos be1 
ne sziandienene.
misoriau! juk Maižieszius to 
kiu balvoniszku prisakirnu n< 
invede, o prieszingai mokino; 
“Negaiši..... nei jokio
kuris
sziadien prohibicijos bernai n< 
atima žmonių Dieviszkas dova 
nas, kokia musu 
uodovanojo!

ir priversta
gentkart*

Žmogeli k a

daikto.
v ra artimo tavo!0 O ai

žeme mums

Kansuosia, paviete Pawnee, 
likos iszrinkta ketvirta motore 
in vaistinė legislatura. Paima 
Nellie Cline isz Larnerd, deni# 
kratka sumusze savo prieszr 
republikona W. II. Vemon. 
dvyleka balsais daugiau. 
Pacziuoti vyrai 
bobiszku tiesu, 
inu nesz sunku kryžių nusiuns 
ta ant Adominio sztamo už ju 
ju nusidėjimus, bet 
je”

balsais daugiau.
, papratę pri< 
su nusižemini-

(‘ knvaleri- 
dabar mansto ar ne bus ge

riau apleisti Kansus o keliauti 
in Turkije, kur žmogus turi di- 

o bobos ne turidesne laisve, 
balso. *

snvirszum 
milijonu gyventoju.

'Amerike randasi 
szi m ta
Amerike randasi milijonas bro
ku (darbinei automobilei,) 
vienas trokas pripuola ant kož
no szimto * žmonių. >< TroHuūU

(darbinei

kiek uoszve. 
minti ant to, kiek lai
letenka dukters arba ižduoda- 
na savo su nu
Atiduodama.savo kūdiki 
ižiausia skarba 
uri, ir turėdama 
-zirdije, turi atiduot be >jokiu 
szlygu del ypatos visai jiai ne
žinomai
junge su nežinomu žmogų. Tas 
<ai daugiause 
<eidže,

josios kūdikis susi-

motinai szirdi 
ir kuom daugiau moti- 

la myli savo kūdiki, tuom di
lesnis yra josios sopulys. Te- 
;ui tas abejotina, — negalėjo 

prie savo 
kūdikio kaip motina todėl ne- 
ekimas josios mylemo kūdikio 

lankei instume, jaja in pasiuti
mą.

Szirdis motinos

yra josios 
abejotina, 

jisai teip priprasti

prijauezia: 
iukslaiiczais baimes apie ateito 
r laime savo dukreles arba sū
nelio ir užklausineja saves 
i.ukslanczius klausimu ant-ku-, 
riu pati negali atsakyti. Žentas 
ir marti yra jai nežinom ir ne- 
prisiartina prie; josios szirdies 
kaip josios locni vaikai. Argi 
galima imti už pikta motinai, 
jeigu primina a>*ba duoda žen
tui koke rodą kaip turi elgtis, 
— tas yra motiniszkameile dol 
gero savo kūdikio. s

Reike ir tai pripažinti,-jog 
uoszve taukai yru įkaltu1 jeigu 
josios privalumus no yra tolūs 
kaip privalo būti del savo mar* 
ežios ar žento.
instrumentu, kurio

ir užklausineja

Moteryste yr#; 
armonije. 
, > Todėlbilė kas gali pagadyti. 

nuoszve turi to labai sergėtis.
Tankai terp dvieju nuoszviu/ 

eina kova, kožha isz jujtf noren 
tu turėti »'kanuodaugiauso inY 

jaunos poros, tab
> ■“ < -u*r » i

tekine? ant

Juk net menkiausiai žmogus 
suprasdamas suktybes, ir pai- 
tiszkus lenku norus, turi nusi- 
■lyvyt, kad teip»aiszkiąi lenkai 
ngonuoja. Daro riksmu 
izauksmu, kad litvinus gelbsti 
lai vokiecziai, tai bolszevikai 
net ir augi i kai, o kuomi tarpu 
mtys szuukiasi parėmimo pas 
prietolius franeuzus 
Valstijas Amerikos
— kad Lietuviu riek rankas su- 
riszt idant; jiems sziuksztu nie
kas noprigelbsti o lenkai su pa
galba franeuzu kad galėtu lie
tuvius smagiai karszt.
kas karszdmnns nei žydas reke 
o lietuviui kuri karszia, ir sku- 

tyl<t, IjOnkrimsra lupa, lieji

ir Su v. 
Tszrodo

Lon-

g i nk lįsi sZ <ra n <Hi z įjos i r Am e- 
rikos kad gabena tai gabena, 

roke — kodėl 
duoda lietuviams 

ammunicijas.

o jie thoni laik 
Vokietija 4 •

No r ir kuą'in tokias hėmioru
mu paikystes žiurbd am as nega
li juoktis arba pykt?... '

Štftai volu aiszkus - pavč'iks- 
laš lenku, eįgonybcs tai rcika- 

is su1 LietiTviaiš ir

KETVIRTASIS AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

PRIRASZYMAS.

1
1

, » *tz4-

I fUNARD J INIJEI __ _ __ _ _ jjį J _ _ _ _ _
I - - - Tiktai 9 dienas in-----
H '*' **■■*■«* ’ • r *"***’ **♦•*••

I Hamburgą ir Liepoja jI Per Anglija •

Pirmininkas 
Valstijų Wiisonas, 
m’minkąs Amerikos Raudonojo 

sztai kai]) ragina ir 
kokius nurodymus priduoda 
nariams Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

“Amerikos Raudonasis Kry- 
žius tikrai iižsipelrtos prijauti
mo ir parėmimo visu Amerikos 
gyventoju. I

“Po aksimi praeitos kares, 
ir por koaperuvimn szios sza- 
lies gyventoju, szi organizaci
ja iszaugo in tokia milžinių isz- 
skele savo daVbo sznkas teip 
placziai, szelpdama 
ran ja neziu s, bet 
netik savuosius
janezius su mumis, ir parode 
pasairiiui ka ir kas galima nu
veikti visiems iszvion prisidė
jus.

( 4

ganizacijos netik ka pasikeitė 
bet ir virto dvejopu.

“Net ir po sziai dienai Ame
rikos Raudonasis Kryžius už
siima prižiūrėjimu kareiviu 
laivininku,

Suvienytu 
taipgi pi r- į

Kryžiaus

t

V

AQUITANIA, 14 Decembcrio

Treczios Klasos Szipkorte
. $125.06

$145.00
IN HAMBURGĄ .
IN LIEPOJU .

Pridedant War Tnx

KrdpVilet In artimicusl Conard Linijoi Agentą 

rįfl—apanuni HUMi II IW,I i . .Hlllll

Į VYRU
LIGOS

I
I

netik ka- 
ir civilinius, 

bet ir karau-

Karėj užsibaigus szios or-

nr «« «■ « — — w, o e w e ooioi

DnktaraH KOLEll yru vienatinių tarpe Lietuviu daktarai 
Plttaburgc. Jisai mokinosi Varszavojo, ' studijavo begtje 
82 motus invalrlan Ilgas vyru Ir motoru, todėl jas nuodug- | 
nlal patinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invalidas ligas 
paolnanczlas nuo noezystumo kraujo. < Atslszauklte ypa- 1 
tlHzkal, por Inlszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai lr Lonkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vkkartu
Nedaliomis iki 2 vai. popiet. |

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

‘Slaptybe Aitgrabio” saka isz;
2H7 i>o*<lsptn.

z gyvej 
l’rrle 3Re.

venimo Prancūzu 
_„j W. J>4 UotiftwikHo

ar
atstatymu Kuropo-

laujo Vilniau
girrias ir linus? Daucko (Gdansko)

i ožiais. Visokiais budais Vaitesi jo karos nuvargtiniems szokias 
ir da raitosi nei žalcziai slidžio
mis knitinėms kad joms but pri 
pažintis portavas DftnsUcas, 
tuomi taiųm tas mieštas nuo se
nei apgyventas vokiccziais, 
lenku .sayascziai neprieinamas. 
Jeigu lenkai skaudžias žaizdas 
atjauezia nuo Vokiceziu 
Dansiga, tai kaip lietuviai 
Ii neatjausti žaizdas nu lenku 
už savo sostą pi Ii Vilnių ?

Toksai besi varžymas tarp vo 
kiecziu 'su lenkais, -padare Dan
siga neutraliu- uostu, 
gali kartais*teip 
Vilnium, kad ne 
kitiems gali Vilnius

su1 Lietuviais ir 
su vokie-

turėt gera'

viskas tas
Anglijos ir

tokias prieglaudas. Tuom pat 
būkit suteikė visokios ruszies 

o nurodymus kas link sanitarisz- 
kumo, sveikatos ir maisto pri
žiūrėjimo. * Pristato ir ragina

k

Lietuvos Prekybos ir Pramones
IR JO SKYRIAI

Bankas'
TVILNIUJ

PANEVEŽYJ
SZIAULIUOS 

.RASEINIUOS 
LIEPOJUJ 

KLAIPĖDOJ ’ t
MARIJAMPOLĖJ 

’ VIRBALYJE 
iszmoka pinigus pasiustus per savo

Kol žemas auksino kursas, 
L. P. P. Bankam

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas

*

prisiraszyma sveikatos prižiū
rėtoju. Jaunoms motinoms sb-* 
teikė informacijas ir nurody
mus kūdiki auk loji me.

Jųuna ji
Raudoiluj i K ry ž i u 
kyklose yra mokinami ir ruo- 
szami kaip iszvengti ar net ir 
suteikti patarnavimu nelai-

terjNowy Swint
Anglijos 

inžengima

i J
$

1

u z
ern-

“Per
f

b i zų i szk 11 k on t ra k t u 
reikėjo vien tik pasirašZyt, bet 
kada lenkai užėmė Vilnių tai 
viskas nuėjo per niek.

Pas balberi.

— Girdėjau, jog ponas tu
ri spasaba ant pliku gaivu.

— ’’Teip turiu.
— Kokis tai spasabas?
— Reikia neszioti penlkia.

I

Amerikos 
mo-vaikai kuogre icziausia

AGENTURA NEWARKE. 
dek pinigus Ten gausi

)
J

patarnavimu 
mems atsitikus.

“Pasekmingas pasidarbavi-

Ar ne
at sibut ir su 
vieniems nei

i netekt. nias szios teip naudingos otga-^
Kur czion lėjikų teisingumas? nizacijos invairias budais alsi-

t H • 1*11 • 1 • "1 j • • \ •

sznuke — PoVienok 
stronie, jes.zywa. prawda!....

Tolinus .itĮj 
skaitant; vejį. 
grabaliones Ji. 
nuojąsiHjoglį

nuszej Hope delko ir kaip būtinai roi-

Poliaus jt^laikraszczius 1 bo- 
žmogau 

sap-

' i

I

t

Kalėdų Dovanos
I 4h

Lietuvos Atstatymo Ben
drove gavo isz • Lietuvos
daugybe naujausiu knygų, 
eilių, apysakų, kalba- 
mokslu, mokslo rankvedžiu 

1 chorams gaidų, 
knygeliu su spalvuotais 
paveikslais, ir t.t.

apysakų,

laikams

Reikalaukite Katalogo

Pažinkite Lietuvos )naujau
sia literatūra pasipirkdami*
sziu knygų sau ir apdovano-J 
darni jomis savo gimines,’ 
pažinstamus ir draugus* 
Kalėdų ir Nauju »Metu^ 
szventese.

draugus^ 
ir Nauju ,

t
J

?» v

i M 4 . 3 > ,i . i;

Lithuanian 7 Development 
Corporation

294 Eighth Ave.
M* , . 7 , I" .

A

J

u

'New1 Yortl: 
f■ A

randi 
Į>kad lenkui 

isztikro 
Sztai*

< stoi wasy 
bestovėdamas 

sapmtė ja,’ kild jam
1

1
grabaliones 
n no jųsj. joglį j i sa i
božbg Europy, jest, 
anot piiežoii 
stroi.Pblialdis

♦fc jest. 
^io<p01hk 
<hs 
ildi neužginta 

o goriausia 
titi/bent, rubežius Nepiunas su
pasirinkt rubežiai

Kaunu, tolinus ir Baltiko jure, 
tai Maskolijit but visiszkai nuo 
Vokietijos ; atkirsta, nes — 
wscieklej Litwie negalima užsi- 
tiket nesijungus 
bolszevija.

Taigi žntogau tik pamislyk, 
kad lenku sapnai šapaiioja, sa- 
palioja ir nusapalioje kad vis
ką kas jei patinka

kad but su

reik pa-
griebt, bet beda ktid czion kau
lus, gerkle j e — to wsčiekly lit-

• ‘Z i • « • . • K . >
win (pasiutot 1 ie th vis) ‘ tarpe 
su kuolu rankoje stovi. ’ '!
* Mat kur jiėnužebrOja vadin
dami lietuvi ’ net ' pašiutbliu. 
Lietuvis tegul gi bun pasiutėlis 
už tevymes;gyuinia, bet lenkas
lai tikras , polskiej wiary dya- 
be .kuri atsižognot reik ne su

kalinga palaikymas ateityje.
Asz kaipo Suvienytu Vals- 

Pirmininkas ir pirminin-

žiaus toipgi

Reakcija 
paprastai

seka sujudini- 
akyvai bedir- 
apiima, betgi

4 4 

ūju 
kas Amerikos Raudonojo Kry- 

sziuomi raginu ir 
meldžiu vįsus' Amerikos gyven,
tojus neatsisakyti savo užduo
ties, 
ma, 
bant, nuovargis 
reikaluose Amerikos Raudono
jo Kryžiaus* neprivalome teip 

Kožno Amerikos gy
ventojo yra priežaštisNto nepri
sileisti, nes darbas, nurody
mai, patarnavimai ir t.t. Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus nuo
latos varomi be persto j imo.

apsieiti.

"T

ATSAKYMAI.

J. T. ir kitiems isz Filadel- 
phijos. — Tamistos nebūdami 
skaitytojais negalime talpinti 
jusu daneszimo. Nuėjo in gur
bą.

Mrs, P. S. Geriause tomistą 
pas prnbaszcziu inraszykie

Waterbury, Conn, o isz tėn da-
asztriu kardu. r

Dabartiniuose - žygiuose, 
szviešinu pasirodo kuomi kai
mynai lenkai, yra ir nepavydė
tina, geidaus būt buvę kad ne* 
but;gave iszsprust isz nagų dvj 
galviu areliu. M askolįjos, Vo
kietijos ir Austrijos, tai nobutu 
tek daug durnavoja.

Lenka sziuomi tarpų taiięiu yra tikru Amerikonu, norints 
szoka vidutini su 
Szlezija, Daiisi'gu ir

- žygiuose,

tek daug durnavoja.

Auksztajn 
Vilnium, 

tose vietota,.turi invykt plobisr 
eitas.

Želigowskis. nuo prcbliscito 
atsisako, jaut tas hepo morn- esti 
Tautu ligos užtiesta. S. K.

žinoši Upio Sakalaucka. LNuei- 
kie pas savo prhbaszti o jisai 
duos tamistai adresu. Dau
ginu apie jin nežinome, tiktai 
tiek, kiek isz laikraszcziu da- 
girdome.

• Mrs. Z. N. Niagara Falls, N. 
Y. — Kūdikis gymius czionais

jojo teviis ir ne buvo ukesu ir 
ilo turi-popioru.

;---------LJ
Neužmirškite kad dabar “SAULES” 

prenumerata yra 13.00 ant visu moto 
n 11X0 ant DUHPa meto.

NAUJAS ISZIUDJMAS PLAUKAMS.
V

NESITIKĖJO JOG JAM TADARYS 
TIEK SMAGUMO.

‘SiUnczlu’Bzlrdingft pidekavone ui- kftt! 
teip puikia knyga kokia yraH'i’ultstan- 
th lr Viena Naktų”.- Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas .. Ir įkaites kokias 
radau toje knygoje,* kurt manė' palink
smina 'diena < ir* naktį; Kada-/paeinu isz 
darbo tai-tuojaus griebluos už knygos, 
no rupVman hėrolkalihgas vietas. Ne
tikėjau ka* kiti' kalbėjot apie ta knyga 
pakol sau neparaigabenau Isz redystes 
''Saules'*. Vėlinu -kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o bures smagumą daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows rotai-M0-

. I ‘p t Dckavoje ^ ! milijono Įmonių t ui 
puikus plaukus, o tęipr-gi sulaiko puo- 

' J įima'plauku labai trumpam laiko, 1d 
fylottLlszpuoluslu, atauga tankus pinu- 

Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
kito“ pas: Drm Brandžiu Cosmetics,

Bia, W. Brooklyn. N. Y."

KVITU Knygolo Draugystėms del 
■iszmokcjimo pinigu ligonia- 
ma - • * - - 50c.

KVIU’U ►Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu„ pinigu ant 
susirinkimu - -.......................... 50c.

W. D.’mOCŽKAUSKAS-CO., 
. MAHANOY CITY, PA.

1

/ *

f

x

* • • • •' Pinigus pasiuntimui priima
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. N AR J AUSKAS, ■ 747 Broad St. Newark, N. J. r

apie

/■. •

Istoriją Szventa-Seno ir Naujo Instatimo

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui

Preke knygos 35c.lyg Paskutinio Sūdo.
Paraszc Viskupas Motiejus Volonczauskas. I

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.
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' NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki-- 

nimui angliškos kalbęš pačiam per save be pageltos mo-,
kytojaus. Puslapių turi 310. Audinio apdaruose^2<26

Kaip Rašyti Laiškus Lietu-p 
viškoje ir Angliškoje Kal-J
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tose. Puslapių turi 293. Au- 
(limo apdaruose S2.OO*

ŽODYNAS LietusiSkai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas, ont-t 
roję dalyje. Sutaisė A Lalis.: 
Abi dali sudėta vienon kny-^ 
gon. Yra tai reikalingiausia J 
knyga norintiems gerai pa-x* 
žinti anglišką kalbą. ' For-*' 
matas 6x9 colius. Puslapių: 
turi 1274. Gražus tvirti ap-, 
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti. ”1 
Kaina. .. $tO.OO'
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Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL 
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SAULE /V iii

PAKELEVINGI
ATSITIKIMAI.

Asz dabar traukiu in 
Warszava, ktlr mano visi drau
gai sueis. Kada tu keliausi 
ir teks būtie tam

fl
t"

i!' u

i

į

I
u

ll

Kada tu 
mieste, tada 

eikie ant Naujos Pragos in kar- 
ezoma, o ji vadinasi “Pigi užei
ga“ tenai gal 
Asz vadinuosiu 
kas isz ' Podkulisu. 
jaus.sžvintant atsiskyrė, nuėjo 
savo keliu, , grajindamas ant 
szvilpines, Matauszas suramin- 
tda ant duszios, 
kainui.

Papasakojo szaltysziui ka 
mislino padaryt, 
savo laukeli iszleist ant rnndos 
ir traukt in svietą ant uždar
bio. Szaltyszius lauka paran- 
davojo ant dvieju metu ir už
mokėjo jam penkiolike rubliu.

Antra kelione.
Xpsircikalaves su viskuom, 

Matauszas atsisveikino su savo 
pažinstamais. persi kabino pin- 
tinaite per viena peti, armoni
ka per kita, epie lazda in ranka 
irtrauke in vieszkeli. 
kaimo atsiklaupė 
pasimeldė karsztai ir leidosi in 
kelione.
lio, ėmėsi ant deszines 
eidamas per dvi diena 
in miestą Vlodama 
ugo.
vynes pirmutinėje kareziamo- 
je.

Kada atsikėlė rytmetije, ne 
mažai nusidyvijo riksmu ir 
szaukimu. Daugybe žmonių su
kinėjosi lauke; vienas su buso- 
ku ant peties ir irklu rankoje, 
kiti atsisveikinejo su paezioms 
ir vaikais kurie graudžei vely
ke. Tarp tu žmonių sukinėjosi 
su rudu barzda Morkelis, žy
das, mažas, k ūdas, perkritusiu 
akiu ir garbiniuotu peisu, ka 
szvitavo in visas szalis. Tas žy
das buvo tai dažiuretojum tu 
žmonių, jis jiems mokėjo ir 
kožna derėjo, o davinėjo pini
gus pirma del del tu, ka no tu-

mane užtiksi.
Andrius Holi-

Ant ryto-

. $rajindamas ant

nuėjo in savo

ir kad nori

i

Gale 
po kryžium,

Užėjus ant vieszke- 
Teip 

daejo 
prie upes 

Czia pasiliko ant nak-

I

.ik

i

f

rejo ka paliktic ant maisto del 
paezios ir vaiku. Jis buvo kon- 
t ra k tor kūjį s__pr is t atinejo
medžius vandeniu in Prusus ir 
tolinus. Ne yra ka padyvyt, jog 
žydas sukinėjosi, ba kur žydas 
pasisuka, lenais yra uždarbis, 
o be žydo nieką žmonis no veik-: 
tu1 ypacz kur tamsus žmones.
Musu žmones, jeigu turi koki 

’ graszi, tai? kavoje
Pinigai ne ant to,

in skryne. 
idant juos 

skrynioje troszkint, o kaip ne- 
iszmanus dar in žeme užkasa, 
nes del to, idant jais
proce ir kitiems duot uždirbt, 
pinigus privalo kožnas defie 
pirklystos (kupezystos),

gaivint
J

k
I
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i
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re- 
mesto arba su jais pageri utie 
ukininkysta. Pinigas ant to 
paverstas niekados nepražūva, 
o norint jin rankose neturi vie
nok jis auga ir didinasi.

Žydai tai supranta ir per tai 
jie turi pinigd.'

Matauszas’ dairėsi terp žmo
nių. Visi krutėjo; tiktai vie
nas stovėjo paszalije prie tvo
ros pasirėmęs jsUsirupines, drū
tas vidutiniu'mėtų, o szale jo 
mergaite vienuolikos metu, su 
kūdikiu ant ranku, 
ant ranku 
verke.

Tame žydas paszauke:
— Martinas Rudis, Petras 

Kiaune, Lauras Kiele, Motiejus 
Kincziukas ir t. t. skubinkitės, 
ba jau laikas.

Kūdikis 
klykė, o mergina
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JUOKAI.
Amerikoniszkai.

— Ar žinai Ona, asz nu
mirsiu, matau jog ne iszliksiu, 
tai ženikis su Jurgiu, jis geras 
vyras, no viena baczkute po pe-

LAISVES NEBXATIDUO-.
•SIM. 'I- 1

H'I

C.

TARADAIKA,

Gdanska. Visi žmonos .kaimuo
se apie Toruni ir Bidgoszcža 
kalba lenkiszkai. Tolinus, apie 
Lyka, moznrai, o nuo Karaliau- 
eziaus lietuviai. Pamūriję Ran
dasi susivokiotija \Kaszubai, 
lenkai. ' J

* Kada tn’i Mikola pasakojo,

Kodėl tie lenkai pavede 
11 7;

Upie ’tai kalbėt, 
šutai- 

kiiWitus štato, b hostitibka

lo. gavosi in kita upe Narva 
kuri plauke nuo Lomžos, 
trolenkos ir'Pultusko.
plauke didesniu 

jog ne-f Višln.
^Joniniu nakt^Mžsilaike musu 

plaukikai terp Žegpo o Nauja-. 
dvaHn’ ^Naktis, buvo tyki i r 
žvaįgždetib n ‘ Itfįtdlb btiVo ftfcį 

'* ni'’^gHisirpi'iet ku-1 
duosiu — plauksiu su medžeis, riu kokios tat^ukinb.Įbsį 

tos. '•' I
‘vM jmpratima,

ba žinojo kuom tai'kvėpė. Jvli- 
nukas apsimalszino, dirstelėjo 
ant vaiku it pradėjo verkt..,.

— Na ka asz padarysiu su 
tuom prakeiktu žydu, 
galiu szehnynos paliktie, o pi-i 
nigu teipgi negaliu atiduotiem 
ba jau no turiu. h

— Tiek to, žmogeli — tarė1 
Matauszas — asz tave i

o skola imu ant saves. 
Klinukas stovėjo

dvarui’.

,Os- 
Dabar 

vandeniu in

h

I I

užvilki tyla’‘ nekur h'gliiš/'pj

t i *• 

valandėlė

Oi, užpuolė ant mus rusai 
Norėjo mus sunaikinti; 
Neduokime mieli broliai 
Tėvynės sutrinti.

Buvo rusai bermontninkai, 
Bet juos nugalcjom, 
Nors nemaža vargo, baimes 
Su anais turėjom.

Dabar taika padaryta 
Su valstybe Rusu; 
Bermontninkai sunaikinti 
Tapo žeme j musu.

Dabar viena .bjauru priesza 
Turime Lenkija, 
Kuri mumi žiauriai puola 
Nor atneszt vergija.

Ji nežiūri likru teisiu, 
Prigulincziu vietų, 
Tik užgrobti prisisavini

į J
I

*•

■M
i
i
t 'it

paklauso 'Matatisža S: 

tiek dėt vbkieeziu žonieš?

pasakysiutau tVmnjiai:

dei nupirko.
— Nesirūpink duszuli, jau 

mudu senei apie 
kaip reikia.

tab sutarėmI *

joJdifhv iihkB. 
Ant trįpth1ir 
r susėdo v le

TflvŽoiones', piiįfal Šėhi)
'■'toto. ' i • to !♦ \ ? i , « 1 J

nusiminęs, po tam motes! ša^o! ilgais kuriate.
. . L ■ . . • a -i .» 4 i. i. #f PA 7 .1 I. A » '• 1 ! 4

geradejui ant kaklo szirdingai’i šusikutė'ughes1 B’ 
dekavodairiaš.,v ' ' ' '

— No'dekavok
ture susigraudinęs Mataušza 
žinau kas tai ligų 
klius. 1 
savo yrkla, ba asz neturiu.

In ta viską žiurėjo i___

miš kitam pasakojo apib viso- 
priėteliau kiUšjdyvuš ir bteittš Iiei trteh-{ 

Mntrtušz.aH, nyšto'š M kaip bobos'K i u naki i
• • . » . ' ‘ M 1 A to* .1 11. Ui. V V to V . i

ir noisztb
Tiktai turėsi man- duot; ma >paparcziO - - * a • ’ « W tol I ' \ ? •" L* • to .

. I

sedintik 
prie karcziamoH ant suolelio šti1 
žila bazda senukas. Kaip rodės 
džiaugėsi isz'to, ba szipsojogi 
ir žila usa suko. 1

Tuom laik apstojo aplirtk 
Klinuka ir Matausza žmones. 
Visi isz nepažinstamo dyvijosi. 
Ir žydaš prisiartino, o insidra- 
sines vela paszauke:

— Nu, grlieicziau,- 
Vokite, neužilgio bus pelus -i~ 
o tu kaip vadiniesi? — paklau
so Matauszo — is kurb ?

— Matauszas 
Varlines — atsake.

— Ui vai! is Varhlincs! nu 
kurli jam guli? ’

— Kas tau galvoj kur įuli.
— Nu, nrh fu gali su 

trlioptus plaukt?
— Tylėk, žydai asz imu ant 

saves — atsiliepė senis ka ant' 
suolelio sėdėjo.

— Nu, teip, tai kas kitas... 
tarė žydas ir ausis suglaudę.

Ant to pasibaigė 
paupi trauke.

Ant vandenio.
Kuom kapitonas ant laivo, 

tuom vadovas ant tropto. Pir
mutinis veda pavandeniui ke
le, kad galėtu ' plaukt. Kitaip 
negali butz Musu upes^ ypacz 
Visla, turi ne vienoki gyli,' o 
kaip kur smileziu daug snnesz- 
ta, jog l)ė vadovo nieko ne> 
veiktu. Tokes vietas geras va
dovas numano, b ypacz tas, ku
ris daug kelionių atlieka.

Tokiu vadovu ant pirmuti
nio tropto buvo senas Mikola. 
Buvo tai tas senis šu ilga žilėj 
barzda, ka eme po savo apieta 
Matuasza. Norint iszrode ant- 
szvelno žmogauš, vienok gale
rna buvo pažint, jog vaiske bu
vo. Norint buvo prastas kaip 
ir kožnas, vienėk isžrode kaip 
tai*p Žalnierių aficieras. •

Kas jis buvo, kokias savo gy-’ 
venime kaleinas perleido, to 
niekas nežinojo. Ant galo nie
kas jio apie tai nei neklausinėk 
-jo. i Kožnas joz klausė ir godo-* 
jo, ba juos mokino ir ne davė 
žydui'ne vieha; prigaut. ’In 
sznektas su niekuom neužsije^

Trumpai prisakinejo, vak- 
tavo paredka 
skriaust.

Teip apžiurėjas 
tus, ar medžiai gerai 
davė ženklą kad plauktu. 
-7 Davinėjo žinomas del plauki-* 
ku kamandas. 7 
pradžių nesuprato, tiktai ta da
re, ka kiti, 
Mikolas pasuke, ' ba buvo ant 
jio tropto. In pora dienu su 
viskuom . apsiprato, 
ėjo gėrėt/pakol ^plauke Bugu. 
Troptai yrėsi negreitai — vie-1 
nokėi. Naktimis stojo prie 
kraszto. ;

I

nesztė-

Aulas, isz

tani

ir visi in

Norint buvo prastas kaip

rj

perleido, to

f 1ST-M ‘'

/vi
li

I

.lo

ant ližės1 j6ja arba apie'žy(Įėji-1 

dyfeihklt* ^iiUrtldkus.
’Plaukikai norint 

vvrai, ih(ta Viską intikejo. 
jojo neŽine ko, net vionas’priC’ 
kito spaudėsi, o pasakų nesi lio
vė* pasakot.

Joniniu ugnis pakraszcziuo- 
se užgeso ir gyventojai apsi
malszino. 
žybeje szviete. 
denio pasirėdė 
baisus 
kaip arklio 
žmogus teip didelis kaip boksz- 
taš. 
galvos • stojo.
kumszejo ir vos girdėtu - balsu 
sznabždejo:

Tai dvasus 
pabažnai. 
spakainas, o Matauszas teipgi 
nebijojo.

— Na, vyrai j katras su ma
nim eis ant tos baidyk los? pa
klauso senas 'Mikola.

Visi da labiaus 
pradėjo žegnotis.

— Asz su jum i 
atsiliepė Matauszas.

•Akifnerko atriszo nuo tropo 
valtelia, Mikola su 
sėdo in ja ir leidosi • link bai
dykles. Nuplaukė keliais vars- 
nais žemyn ir ėmėsi plaukt in 
kraszta. Kada iszplauke; pri- 
riszo valtele ir krūmuose pasis
lėpė. 1 Ne ilgai lauke, 
dykla pamaži slinko tiesiog ant 
jiu dvieju. ’ Kada Imvo ties 
jais senas Mikola sznabždejo,in 
Matausza:

— Daryk ta, ka asz dary-

'gfinuj^ Kur sziadien vokie- 

iipeš EI bos net už Nemuno i k i 
1 JBalttijn mariu, valdo Hlav^nai 

’Vokieczini hžpuo-

calM npšigyvene', kiup irti1 Kuo
> I i • f 4 *■ s 1 - t I, * «. I b . I .. i . . t .

Ir^liėtiivei.
Vela apie bai-; litejė, kaip velnei, o lenkai Vie- c ««.*»«’ 4 • j ...'.W.-i .v.;, a • J

tai'p savos-vaidytif į -’ hejarthii

Menulis savo gro* 
Tame ant van- 

bruksznis ir 
szeszelis. Pasirodė, 

novos L «•
Pasirodė 

galva, tai

Tropt įninku plaukai ant 
Vienas iii kita

ir žegnojo 
Senas Mikola buvo

persigandę

eisiu, te ve

Matauszu

Bai-

shb
i* Greitai paszoko 
už apinastrio. Matauszas ta pa
ti padare. ' Raitelis nusigan
dęs nuszoko nuo arklio ir likos 
suimtu.

ir mutvere

t! padare.

Neužilgio vyniezoi bus no

tbjė niuszt nė]iribteliu, prade jo 
1 . t ‘ < 't >■ ' •* I -T * L

- • * priėtėlius naudojo.
isz ledyno-
Ir dnliar 

tns pats tarp lenku dedasi. Su
siprato vienok jie, paszoko, 
kaip peles priosz kate nes jau 
buvo per vėlai.

Buvo tai paskutinis ant van
denio vakaras, ka galėjo norint 
trumpai su savim 
Kada buvo ne toli 
duo bogo smalkiau, tai reikėjo 
labinus pisivakt not. 
f

pasi kalbėt, 
juriu, van-

Kada at- 
kupeziai tuo-plauke priątova 

paėmė medžius po savo 
Žmones, 
atplauko,

jaus 
apteka. Žmones, ka su me
džiais atplauko, iszsi- 
skirste po žinomas del jiu kar- 
cziamas.
davė in kitu puški ritini vieta, o 
paėmė su savim ir Matausza.

Atsilsis.
— Dabar, kad mes apsisto

jom —tareMikola — tai nieko 
ne kenks jeigu eisiva po miestą 
pavaikszcziot. Asz jau ta mies
tą pažinsiu gerai, nes su tavim 
eisiu norint ir kojos 
kios.
apsiszvaryt, gal kokia vokiete 
prisikabins....

Senas Mikola nusi-

persun-
Nes ar žinai ka; turiva

Tolinus bus.

•>

fe i

* ‘ - *

Lietuvos1Prekybos
1/

ir su-

lys.

Dabar’ pamate, jog 
hrklio nagos buvo aprisztos su' 
autais, kad nediindotu, 
prato, jog tai buvo vogtas hrk- 

Senis snszūko, kad pri
būtu daugiaus^vyru ir keli teip 
jau pribuvo, norint isz baimes 
dantis^ barszkino. Viigi prista
tė pas vaita ir nopoilgam atsi
rado tas žmogus pi'ie kurio tas 
arklys prigulėjo. Susiprato 
plaukikai, jog del jin isz bai
mes tas vagis, kada plauke per 
upe kaip boksztas iszl’ode.
' O kad senas Mikola buvo ant 
Vandenio papratęs, už tai kele- 
vo be jokios perszkadbs.' Laiko 
plaukimo pasakojo senas Miko
la ^lataušzui apie vietas, i pro 

Matauszas isz kurias plauke.
• 7 Viena vakara susilaikė prie 

o ka nežinojo, tai Nieszavos.
j Norint vakaras buvo puikus, 
vienok visi buvo • nuliitde o ir 
Matauszas turėjo nosb ant sza-4 

Vaikszcziojo lAio vieno 
tropto ant . kito 
kaip tuose Prusnose

■Bendrove
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.
------ - ---------

Slunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame
Szipkortes. Iszrupinam Pas

ir ne pavelijo

visus trop-j
surisztij

In pora dienu 
Viskas

lies.

gerai, 
visos karezemos ir 

' ' barai
Jau /ant to iszrodo, 

Ir mano leistrai parodo 
O ir dabar sitvis sumažens, 

vos ant maisto

Dings

juom no gyven-

>(

i

I

1

portus. ‘ Siuncziome tavorus 
*Reikalaudami 

platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414^ Broadway,
So. Boston, Mass.

j c.......

Užraszome Lietuvos

inLietuva.

a

i’
t

laikraszezius.
f

T

~PBASARGAIVisus lalszkus b ir
piningus In lezleistuve “Saule” relka 
Visados siusti Ant szfto Adreso: W« D.
Hocskawaki-Uo. Mahanoy City* P«».

Jog žmogus 
uždirbti gales, 

O jeigu, gerti uores,
Tai vandeneiio atsigerti gales. 

Amerikonai visur karezemas 
s 'pardavinėja,

Tik del ateiviu siūlinėja,
7 O ar jiejei parduotu, 

•Jaigu apie atcjto nežinotu ?
Jaigu Dievas duos, tai to 

visko sulauksime,
Ir netrukus viską pamatisi-

* *

Tankei

nic^
*

pas inane daugelis
raszo,

Ir prigulia praszo,
Kad latrelius pamokyti, 

Katrie mėgsta ant Dievo 
> plovoti.

Tai vyruose i ant to yra rodą, 
Tegul iszmintingi in kaili 

duoda, 
Tegul duoda gerai, 

Kad net braszkctu kaulai.
O žinot jog szuo loję, 

Kada pas ligoni kunigas 
žinojo?

Ir tokia, ka lojo, kvailis, 
Dievui blcdes nopadaris. 
Szuni su lazda atsiginsi, 

O toki balvona su kumszczia 
apstabdysi.

Mano rodą paklausikite, 
O in kaili gerai duokite. 

Jaigu tokiam vale plovoti, 
Galite snuki uždaryti, 
O už tai’bėdos ne bus 

Norints upskus. ■ .

Ant szio svieto daug beragiu 
priviso,

Katrie Ttautiszka dirvg su- 
h.7‘ kniso,

Dydyyrei prie, bizniu ymasi
Prie visbku bendrovių plakasi.

VisoBeis pardavėjais garsi
nasi,

- pavidalus 
dangstosi.

Du kaip kur, apszviestunai 
randasi,

In tarpa Lietuviu, skvarbesi, 
Dydeleis save statosi,

va-

y

Po visokius

Isz kur taja kįtrybia gavo?
; su ku- 

gavo ?
Ar gal nuo,-muilo,• . -i‘ > riuom ’drau 
Kvailei kalniu nepakėlė, 
Ir.tokie vargszai lietuvyste

Daug svetimu vietų.
* Bet lietuviai nenor karo — 
Nenor kraujo lieti ....
Nori taika padaryti, 
Draugiszkai gyventi.

Tieji žiaurus musu prieszai 
Toviszkeliai musu, 
Nor užgrobti ir atimti 
Nuosavybe musu.

Neapleisim mes Tėvynės 
Neduosim kankinti, 
Eisim, stošim už Lietuva 
Ja nuo priešzų ginti.

Nemanykit sau prioszai 
Musu sunaikinti: 
Mes turėsim teviszkelei 
Pajėgu apginti.

Neapleisim savo žemes 
protėviu, seneliu, 
Kurie valde, nariai gynė 
Nuo prieszu budeliu.

Eisim takais mes seneliu 
Kur gyme Tėvynė, 
Neužleido jokiais prieszais, 
Savo szali, gynė.

Mes gyvuojam dabar laisvei 
Už ju ir budės i m, 
Bet jau prieszu neužleisim

Priežastis atskyrimo.
— Na tai tu kumute ka- 

necz nori atsiek irt i su savo Mo
tiejum ?

— Ąsz su 
siu ir gana.

— Del kokios priežasties?
— Del tokios, kad melagis, 

priesz szliuba. o ir da ne senei 
kalbėjo, jog gatavas del manes 
numirti, o da ir sziadien gyve
na.

Szvari boba.
Ar tu Jurgienia nežinai

katra ranka daktaras cziepi-
na?

— Del ko kūmute klausi?
— Mat ne žinau katra ran

ka Memukci numazgoti, ba ry
toj daktaras cziepis.

konduktoriau,

9

■*

t

1 II,

-ii

i.

Nors galvas padėsim. 
Turim savo garsu {Vilnių 
Ji ir atvaduosme, 
Savo myliniai Lietuvai 
Ji ir atiduosme..

NULIŪDIMAS LIETUVIO 
AMERIKE.

Iszsiylgau jau Tėvynės 
Noriu gryžti v6I iii ja, 
Skryskit mano greit svajones 
Lietuvon pas Nemunu.

Iszsiylgau.... reik keliauti 
Gan skubiai pas saviszkius, 
Kas ka davė, ’tur' atgauti 

’Ir Tėvynė szauk vaikus.
Iszsiylgau Nemunėlio 
Ir laksztingalos dainu 
Vėl regėti attojeli
Kaip jis triūsti ant lauku.

Iszsiylgau motyneles 
Savo broliu ir draugu, 
Kalbint savo mergužėlė 
Ir klausytis jos dainų.

Iszsiylgau jau Tėvynės 
Czion nerimsta nei dienos, 
Neszkit tuo mano svajones 
Lietuvon ant visados.

Ne rodis.
Daktaras in serganti vraika:
— O dabar porodyk man 

liežuvi.
— Asz ne noriu, ne rodysiu 

liežuvi! Kaip andai parodžiau 
mainai, tai gavau in kaili!

II—II!

Stritkarije.
Važevo kare dvi senos mer

gos ir viena tare in kondukto
rių :

L — Ponas
uždaryk Įauga ba suszalsiu.

2 — merga: - Atidaryk po- 
1 nas konduktoriau, ba asz usz- 
troksziu ....

1 - praszau uždaryt.
2 - praszau atidaryt.
Kokis tai szmutorius tarė iii 

konduktori:- Uždaryk langa, 
tada kaip viena usztroksz - ati
daryk, tegul kita suszala ....

Sude.
Jonai Musztaiti, 

tave pati apskundė jog jaja 
nuolatos muszi. Kaiminai 

' skundžesi, jog ne gali klausit 
ant nuolatiniu rikspiu.

Slidžia: -

muszi.
4

— Rex

Vln

I

i

4

Kaltininkas: - Asz turiu ra- 
matizma, tai turiu muszti kpl 
net suszilsiu Im

^■1
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Tarp poros.
Esi netikins vyras l Esi 

be szirdies! Esi kaip žvėris - 
kaip vilkas. Ne duodi man pi
nigu ant uodegos. Visos turi 
ant kaklo, o asz ne turiu!

Vyras: - Pati ne žinai ka 
szneki. *

Pati: - Asz žinau! Nebijok! ’ 
V. - Na nežinai. Jaigu asz 

tikrai buezia vilkas, tai senei 
jie tureczia uodegos, ba nu
pjautum ir ant kaklo užsidėjus 
nesziotum.
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į
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kele.
ft tok to. J

« • •Taigi vienoje apigardoja, 
-Badai Najorko valstijoja, 
Czia nereikia *gpie tikyba 

paisoti, 
Gali ka nori daryti, 

O kad ir in džela pasodys, 
Arba ant virves phkabys, 

-------------- -----------------!, 

szuni ant* virves pa
tempė. 1 

Jajgu ne nori tikėt
• Tai voluk tilek.’ 

Arba vaikine pasikark, 
Arba, kur gala gauk. 
Jusgk'davadni -vyrai, 

’* ’Padarytumėte gerai,’ 
Kad tokius szpicukus paszo- 

ki tumė to, 
Ir.gerai kaili išdirbtumėte. 

Nebijokite, dingtų šzpicukai,! -
Stotųsi geri vyrukai, ! 

Už nosiu-kitu ne vedžiotu,
■ J v 

t"
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to ; ’
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MUZIKOS

Tai nieko ne kenke 
Juk ir

MYLĖTOJAMS.
Ka tik iyzejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Plano:

1; iLietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdelc.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio. Svieto.
5. Ganu Broliai MUms Miegoti.
6. * Sudiev Gijntiue.
7. Kas man darbo.
8. Baisokas > pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Ktletkelis.

1 Preke! po 50c.»už kiekvieua.
Siuskite piningus registruotam latszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszloistojas.
815 S. west SL Shenandoah. Pa.

Prikiszo.
Motiejus nunesze gromata ■ 

savo pono, pas kita poną ir ka
da atidavė, stovėjo ir galva ka
so,

. it'fl

■ n
I
I

■/įį, j

I

— Ko tu žmogeli lauki, - 
paklausė ponas.

— Praszau sz vieši o 
ka asz turiu mano ponu pasą-
kiti, kaip paklaus, kiek gavau 
ant alaus?.... * <

I

Įį". ........ ! n.'yj, 7'7'..
- Pirmutine Lietuviszka 

BANKA

pono,
ir klausihijo^ 

einasi?
Tiktai senas Mikola, kaip visa
da, sedęjoi r
tiaimpo ei bu ko temijo ant Ma
tauszo.

— Kodėl sziKdiėn negrą ji- 
ni, Matauszai? paklausė senis.

— Asz pats nežinau; nes 
imdavosi už aiįTioniko. O pui-r|man teip nesmagu, jog mivis 

neturiu akvntos grajyt. < Man 
labai rupi tas ..užrubežis; kad 
norint 
szvist.

Naktimis i J
Žmones vieni papse-

Visi pradėjo judintis, o žy- jb pipkutęč,-’kiti triūsęs! apie
das žiūrėdamas vela paszauke:

— Nu, o tu, Klinuk, kas tai, 
. ‘ kad nesijudini?

— 4Asz negaliu — atsakė 
stovintis vyras — mano . pati 
baisiai apsirgo, vienu vaiku nė- 

> galiu paliktie.
— Nu kas man galvoj, ėmei 

rankpinigius, turi eitie.
— Neeisiu ir gana.
— Nu, o mano pinigei pen- 

'• r ki rhubliai! ui vai ir pi’sizoko
4

r

to *tai girdedO-

prie Klinuko.
Asz tad atduosiu rudeni, tik

tai duok mampakaju,
Ui! tu goj! ganef!!
Klinukas
nubalo, kumszczias?su

spaudė ir norėjo žydą teriot..., 
, 'nes stovintis neportoli Matau- 

,szus priszoko i r-ranka, .sulaikė,

mas

rūkydamas ant
vakariene ir teip vakarus leido.

Lihksmiantee buvo ant pir
mutinio tropto, ktir buvo Ma- 
tauszas — kaip tik iszsivirda- 
Vo ir pavalgydavo vakariene/
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Slunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes

jos prekes. Priima piningus do| 
saugaus perlaikymo, telpgl- moka 
procentą nuo padėliu paliktu nd, 
mažiaus 6 menesiu/! Iszdhbu ir 
NotarJuliszkai-užtvirtinu. visokius

jautiems, in Tėvyne. Banko esanti 
po 'didclla kaucija ir i kontrole į 
Valdžios > Bankinio Departamento ' 
i

’jokios Valines, '

* t

y' Fi'Ji '* r «
v
K L I

Teip yra.
ml
I

kiai grajijo visokius szokius ir 
daineles. Visi ^apstojo kinu-1 

Senas'Mikola su ak vata 
szale Matauszo . sėdėdavo ir 
klausydavo, o tgitifci ‘ akyvas

jog «nvih
į Niobijokite, dingtų šzpicukai 

Stotųsi geri vyrukai,

se. greieziaus pradėtu

buvo žinot upfo’Mataušžo praė
jusius utBitikWvs pėt$ ka prai 
sz^^drtvė, kdd /jėni papašakotbi 
Kaip kada (Juodavo visokitis 
pamokinimus jr persargas de|

. U-
Matomai senis rūpinosi apie

Matausza. ' . / į.
Teip plauke -in szali*? žemy) 

pro 'nsokiw

ji6.
** ft

*1'

Visokiiifį

— O ku tonais pamatysi?1 
Tas .’pats vanduo, toki jam 
krasztai ir žmones; kibą norjj 

pamatyt. 
Neužilgio plauksime pro Toru- 
ni/slatina miestą,* ktfr »užgime 
musu mokintas vKopeminkas^ 
Szėdien tani mieste, kaip ir ki-;

kitokias mandieras

pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Llnijii, už kompanH 
jos prekes. Priima piningus do| 
saugaus perlaikymo, telpgi- moka 
procentą nuo padėliu paliktu nd, 
mažiaus 6 menesiu/ Iszdirbu ir

Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems, in Tėvyne. Banko esanti 
po dldella kaucija ir i kontrole į

su kuria atliekant reikalus>n$ra 
jokios baimes. Raszyklte •• ant 
žeminus padėto adreso o, gausite 
visada atsukimą: j

Szėdien tani miesto, kaip ir ki-> 
tuose gyvena ' VokieczikL Visa 
'ta žeme prigtilejo prie lofiktf 

S miestus.'Ant ga- netiki mariu iszskiriunt tiktai
prie lobiai

t

Chicagoja atėjo keli vyrai in 
karazema:

— ' E,‘ mister inleisk mus iu 
ana ruimą.

’ — Ne galiu užimtas...
-v- -Kė ? Kaip tai ?
— Kelios moteres atėjo isz 

So. Chicagos, tai sau silsisi.
L-M-.,* . ..kr, ri,. J. įflV 

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik iszejo Isz spaudos nauja 

knyga ^Dataras Namuose”. ’ Knygutė
je apraszoma visokios valstlszkus Žo
les, szaknls, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai ir kalį varto
jami. Su lotiniszkals užvardljimais. 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekojo. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinlniu, slaptybių ir recep
tu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke

; M. 2nkaltitf, ’ 
451 Hudson 'Ave,

..'J

"t

KLUBUI NUTUOLdS
Tai j geriausia proga daug !J( 
auksinu in .Llotuviv nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su>manim nagai lenk-’ 
tyųiuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su ~ 
paraszais priemęju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Licpoju,^Hamburgu Ir ‘visur, v 

Pasai kelionei.in Lietuva. 
Padarymas Lietuvlszku do 

kumentu.
pinigus siuskite peripacztotl 

. . . ■ ? Raszydamiį
.pridekite 2c stampa ir visada.

*f I

i i
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Kaip triusukai tylėtu. 
E, to vyruezei 'gal no bus 
Dievulis nulaužys tokiem^ 
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Į ragus, 
? Ne ?panoses no blizges, 

Skurdas samanos ‘Užsidės. j 
Neūpas viena sjspicltika, 

No rasi ne penktuką,

< * 1 iv
yRaszykltO' ant
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į
f 
iP k
į

M
I

Joseph G. iBogden,
BankerA & - Alderman.

P. B.VM 159, ’’ ’
* r. ‘ . k <

Cor. W. long Avė. A S. Main St.j 
DuBois/Pa. 

.. ....................
• toV' ,*J4» .
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Ir už'burdtv neužmokes,
Ba ne supuvusio cento,no tu-

" % 'i V"./.',;.' -<res. 1 
rŽ)abaiMtiit sziadioii nustosiu, j

?reš.

>/Mouey <t Order.

adresavoklte sžiteip:
P.'MIKOUlNIS,

Apricz to yra daugybe

cKitu kartu vela jums padai 
nulosiu.

M
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53; Hndson Ave., ■

Rochester, N, X»
■» w
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Žinios Vietines
I SIU *iiimss sam»m»i M nwiy

(sz Lietuviszku kaimelu1 w. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

< < rThunksgi-

Eslu po

Parduodu laivakortei

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimui. Sluncziu piningus 
in visa© dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nuatatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklte aplo kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa. *

į UNION
NATIONAL! 
į BANK J 
LmahanoyJ

c|Tr^P
i..

1 
1

M-

Capitol Stock |125,OOC.a<
Harplu« ft Profits 5lW.000.ai

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneazal 
parodyt knygute ar ne. •

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prei.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SU Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Bu vteome Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda įsi ryto, 
1 Iki 8 vai popiet. 5 Iki 8 vakare.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Sprue© SL Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS -

BuvonIm Daktaras K ari n meneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryto* 
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 350 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu bAlbcrlu a zap us.
Uniojs prekes tiktai. Pra- : 
szom. Teipgl iszmoklname f 
vyrus Ir merginas balbo- f/AU* 
riautl. Neužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union K. IL 
stacijos. ~

1202 Peun A«e
If. Nossokoffs,

Pittsburgh, Pa.

— Czetvorge 
ving Diena.

— Mokslaines bus uždary-
petnyezioje ir

9 9

Darbai czio- 
czio-!

I

tos ezotverge, 
sukatoje.

— Adventai jau po szonu, 
reiketu truputi susivaldyt, o 
daugiau skaityt.

— Tik 29 dienos lyg Kale- 
Dabar

susivaldyt

savodu. Dabar pradekite 
kalėdinius pirkinius pirkti nes 
paskutiniojo dienoje neturėsit 
laiko.

Rockford, Ill. — 
nais sumažėjo, Lietuviu 
nais randasi gana didelis skait-!! 
liūs ir yra trijų gatunku: cici- 
liku, nezaležninku ir kataliku.] 
Nezaležni turi savo kirkužia ir 
bambiza kuriuos angį i kai pra
minė “bolszovikais.” Nėr ko 
stebėtis, ant svieto randasi vi
sokiu pažiūru ir tikejiho žmo
nų. O gal kada aplaikys 

supras savo
O gal 

Dvase Szventa ir 
kvailybe.

kruto-nauji
isz Lietuvos

— Racziuno 
mieji paveikslai 
bus rodomi Mahanojuje 2 va
karus, 1___________  _ . _
Seredoj 1 Dec.

— Kožna motore ir mergi
na v ra 
dykai, pamokinimus visokiu 
mezginiu, pradedant nuo Nov. 
15 iki 27, pas Jennie Refovich, 
129 W. Centro St. (N.26)

AKYVI TRUPINĖLIAI.
f “

Kas metas buna iszkasta*

Utnrninke 30 Nov. ir aP‘° 10 milijonu tonu minksztu

užpraszoma atlaikyti 
pamokinimus

BALIUS BALIUS.

Re nge 
Kataliku kuopa

vakaru 
Norke-9

I užauga Vy- 
ir Mergi

Susivienijimo Rymo 
31 isz Maha

noy City, Pa. Seredos 
24 diena szio menesio 
vieziaus saloje,
rams 50c. Moterems 
noms 25c. Visi sąnariui kuopos 
yra užpraszomi būtinai pribū
ti, teipgi užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaites ant 
atsilankyti nes galesite priesz 
adventus paszokti ir 
praleisti vakar.

or;

baliaus

linksniai

Spccialiszkas Susirinkimas. .

mas isz s var

Parapijos Sz. Juozapo Liet. 
Rimo Kataliku Amerikoje, bus 
laikytas Panedelijo, 22 Novcm- 
berio, Liet. Parap. Mokslaineje 
7 vai. vakare.

Gerbiami Parapijonai> nepa- 
mirszkite kad szis susirinki- 

yra tai vienas
biausiu kada nors buvo, nes 

kad nuo sziol pra
dėsimo nauja tvarka kuri bus 
kiekvienam patinkanti ir ne
reikės tąsytis po teismus, bet 
gyvensime szventoj armybej. 
Todėl kiekvienas isz lietuviu 
nuo 21 metu ]yg senatvei malo
nėkite dalyvauti tarne susirin
kime kuri szaukia komitetas ir 
truseziai Sz. Juozapo parapijos 

Adomas Kluczinskas, Pros. 
Franas Klimauskas, Sek.

pasitikime

Pamokinimas Dykai.

Mrs. N. P. Fossett isz New 
' Yorko, atlankys musu sztora 9 

per dvi sanvaites nuo Nov. 15 
iki 27 ir duos DYKAI pamo
kinimą Mezgime visokiu Sve- 
teriu, Kepurių ir daug kitokiu 

Visokiu vilnų pardu- 
už

daigiu.
ošime
prekes. *

Jennie Refowich,
129 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

daug numažintas

ANT PARDAVJMO.

ir namai ant 4 fa-
STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso- 
klu nauju sempcllu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
Jszproslna vyru ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras . ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS 
valkams kaipo Ir suauguslams yra 
geros “kendes” padirbti musu sztore. 
Mes lazdirbam ir parduodam "ICE 
CREAM A** isz geriausio pieno Ir Sme
tonos Ir yra szvlęžas kožna diena.

harry Georges
W. Center SL

■*1^

rrr ttr

Mąhąnoy City, Pa.

Saliunas 
miliju, teipgi keli tvartai. Vis
kas geram padėjimo. Randasi 
prie kampo W. Market ir B.

Mahanoy City. Atsi-ulycziu
szaukite ant adreso

Mrs. W. Mockaitis, 
B. & Market St. 

(Nov. 23) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO. .

Parsiduoda pigei namas ant 
loto apie 70 pėdu ploczio, po
No. 55 S. Delaware St., Miners
ville, Pa. Atsiszaukite ant ad
reso. (Nov 26)

Čhas. W.Philips Agt.,
11 N. Front St. 

Minersville, Pa.

anglių.
* Sziadien Afriko randasi 

daugiau kaip 300,000 ncvalnin- 
ku.

* Ant kožno 1000 senu jau
nikiu pripuola 38 pražengoliai, 
torp paeziuotu vyru pripuola 
ant tukstanezio tiktai 18 pra- 
žengeliu. Vyruczei apsiveskit, 
jaigu ne norite papult in kalė
jimą.
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BAISI GELEŽKELIO NELAIME NEVADOJE.

I 
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Ant gelezkeHo Salt Lake

A
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
MAHANOY CITY, PAdRABORIUB

PanarnėkLaidoja kimus numlrunlu, 
automobilius, rlglnus Ir vežimus dc» 
ialdotuvlu, krlksztinlu, vesclllju, pnsi 
važinėjimo Ir tt. Klausto dnlgtus Ir ti 
•20 W. Centre St. Mahanoy City. P*.

GIRTUOKLIO ISZRAZINTIS

Negersiu daugiau dektines. 
Gana jos jau nurijau, 
Jos raugu pakvipęs, 
Sau džiova pelniau. 
Sėdėdamas ai indei 
Prie stiklo alaus, 
Asz pardaviau velniu 
Karalysta Dangaus. 
Pragėriau nameli 
Su žmona ir vaikais, 
Praleidau jaunyste 
Piktais darbais. 
Kad mano kaimynai 
Dirbo ant lauku, 
Asz girtas voluoju 
Juokiuos dar isz ju. 
Sztai badas kas diena 
Kankina mane, 
Draugu netekes 
Prakeikiau save. 
Alano apredas sudėtas 
Isz szimta lopu, 
Jau blusos ir ules 
Mat veisias tarp ju. 
Kol turtą turėjau. 
Daug rados draugu 
Dabar kaip ubagas, 
Apleistas nog vistu 
Dieve duok man vengti 
Girtybes nuodu, 
Liubsuok mane silpna 
Isz velnio rysziu.

Reikalinga.
Merginos suvirsz 16 metu se

numo Cresson Sanatoria, Mont 
Alto, Hamburg, Pa., prie kuk- 
ninio darbo, prie stalu, ir ap- 
czistiniino. Atsiszaukite ant 
adreso. . (Nov. 30)

Katherine Mullin,
State Dept, of Health,

Harrisburg, Pa.

$1^Naujas setas 
Knygų tiktai
VIhos sekanczlos Istorijos ir^pasakos
yra pulkus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
Isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vljom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žeiniaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus In viena knyga pasidarytu didele 
knyga net Isz 037 puslapiu.

arti Manx, Nevadoje, visas tru- 
iszsisketima sztangu. Toje ne

laimėje žuvo keturi pasažieriai o daugeli sužeido.

9 

kis iszsirito nog sztangu per

KUR BUNA?
Mano pus-brolis Petras Gad

lauckas ir pus-sesero Elzbieta 
Gadlauckiute, Isz Seinų apskr., 
Žagaru Kaimo, 10 metu adgal 

Mahanoy City dabar
nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalu, praszau atsiszaukt. (t.95) 

Juozas Gadlauckas, !
117 Dickson st., 

Duryea, Pa.

gyveno

Juozas Gndlauckas

!• -

Manx) broliai Jonas ir Vincas 
Stankevicziai isz Vilniaus Rod. 
Eizno Valsez., Namajunu Para.

Turiu svarbu
reikalu praszau atsiszaukt:

Petras Stankcviczius
Box 485, 

Ellsworth, Pa.

Traku Apskr.

’(N.26)

ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai visi nami
niai daigiai. Kds pirks daigius 
gaus s tubas pi^raudavot. Atsi- 
szaukit pas

Joe Urban,
13 E. 3rd. st., 

Mąftanoy Oity, Pa.(3 t.)

Ai<
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Ka rnszo nplo knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”

Gerbiami Tamstos- Szluoini duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eolu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tukstah- 
tla Naktų ir Viena” 
siuntėt, norint asz prisiuneziau už-

kuria man pri- 

mokesti ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llctuviszkai kad kož- 
nas tureli Jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vielas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovp, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus Jr 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo iniloma szeiminą. 
Dckavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito dr 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi dcka
voju už puiku kalendorių ka mąn
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziamo 
gyvenimo. Viso glaro velijontjs pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minctos knygos tai prisiuskite $2 
ln “Saules” iszlolstuvos o gausite tuo
jaus por paczta.

Daugiaus Priežaszcziu Kodėl—-
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 

Cumulative Preferred Stock, yra svarbus daly
kas del apelinldniu gyventoju.

Juso ypatiszka intekme yra del giaro tos kom
panijos kuri patarnauja jumis ir juso kaimyna
ms su cletriku szviesa ir jiega.

Kompanija sutvėrė nauja plana del padarinio 
didelio skaitlio szernininku tarpe vyru ir mo- 
teu.

Kompanijos tykslas yra sutverti N AMINUS 
szerininkus, nepaisant ar su didele ar maža su
ma pinigo, visi yra ligiai už praszomi.

Atnesza $7 už szera per metus—suvirsz iy2 
procentas už juso pinigą.

Galima visus pinigus ant syk užmokėti arba in- 
nioketi ,$5 po tam $5 už szera ant menesio. 
Klauskite bile kokio darbininko szios kom

panijos arba ju ofisuose.
Pennsylvania Power & Light Co.

•aw» >a»

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresavokite:

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

75c.

CUN ARD LINE
3 klasa szipkorte $125.

-9ii

J

KALĖDINI ISZPLAUKIMAI
Laivas “Caronia” (200,000 tonu) November27 
2 klasa szipkorte $180.

(Priskaitant da $.5.00 War Tax)
— - ------------------------------------------------------------ ... --------------- . — I-- * - ■ - - Į -... ;| . ---------

Laivas “Saxonia” (14,300 tonu) December 9
Kabineto szipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125.

(Priskaitant da $5.00 War Tax)

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40..

(Pridedant $5.00 War Tax)
Jusu mieste ar apelinkeje randasi agentas.

Saxonia I 9

f

Ir-

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Pasltinkam žmonis ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu nc norite būti npakriauBtl atvlkla in New Yorka, tai tlcsog 

kreipktes pas Geo. J. Bartasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir slunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius 
ir Ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuvą 
kviccziam visus kreipkitės in musu agentūra per laJszka ar ypatiazkaL 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prlderlste yra tarnąut Visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in, musu arti
miausia ofisą. **’

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring i)5.*>7.

■V
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Geriausio

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 

procento -- — 
Naujausios mados.
materijolo. Ranku darbo. Del 
vyru ir vaiku, už 20 procentą 
pigiaus.

VAIKU OVERKOTAI 

$7.98 iki $13.98 
už 20% pigiaus

VYRU OVERKOTAI 

$23.50 iki $75.00 
už 20% pigiaus

no 0

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send nc (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock; (3)\ Details 
of Partial Payment Plan.

Iszkirplcite szi kuponą 
ir priBiuakitc mumis 

Bziaiden

PENNSYLVANIA 
POWER 

& 
LIGHT 

COMPANY

4

Sztai Koki Prieteli Turite
Puiki ilga užimanti istorija istorija 
apie Jąnasza Korczaka ir Patogu 
Kurvedžlute. 262 puslapiu.
Istorija apieSztiklnas, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas isz XVIII amžio.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Vaidelota 
aplsaka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, įszimta isz Lietuviszku užlio- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pa8 Maurus 
arba Dievas neapleidžia tuja katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Yleszkolio Duobes.
Pasaka aplo Knralaltis Žmogus.
Istorija aplo Sunūs Mulkinus.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklnttsyta maldų Varg- 
szlo;
Pulki * Francuzlszka pasaka apie 
Duktė Akmeiiorlaus.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nuspronstasls. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Slcrata.

8-th and Hamilton Sts

Allentown,Pa

Sveikata

Name

Address fe •«<»• •••*•■•• •9 ♦••• *• — *• 9 ••• ' ’V*

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata---

A

PARSIDUODA FARMA.
200 akieriu.
tvartai. Bėgantis vanduo.
Teip-gi maszina ir Traktorius.
Farma randasi Locust Valley,
5 miles
Locnininkas parduos pigei isz _
priežasties nesveikatos. Atsi- Istorijos Ir pasakos jumis labai patiks, 
szaukite ant adreso, i.

Louis Hersker,
.-•v iR, F. D. Locust Valley,

Mahanoy Oity, Pa.

Du namai ir du 
Bėgantis

nuo Mahanoy City,
Mes tikrai gvarantlnam kad visos tos

(Nov 19 todel prisiuskite doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu gausite per paczta.

W. ft. BOCZKOWSKI-CO, 
MAHANOY CITY, PA, ‘ I

Knyga “ Sveikata” tyri kelis szimtys visokiu 5 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi J 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno c 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau- % 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 5 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei) 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. i 
Prisiuskite mumis $2.00, d knyga bus tuojaus | 
jumis iszsiusta per. paczta. Adresą vokite: ?

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa. s

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 pagelboe 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
. 1 jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantiecriai ir 

pažinstami. ' '
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur iuvestyti piningus arba pirkti 
namus. ■

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. 
Yra tai juso Banka.

pažinstami.

Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

ir
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbsti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY OITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Pre®.

J. H. Garrah&ni Attorney W.F. Ryokewici
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. DanUewici M. Garais

T. G. Homsby
■fl




