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Trūkis trenke in automobiliu Rado kojas motereš suvyniotas 
in popiera.

New York. — Vladas John- 
sonas vaikszeziodamas parko 

rado koki tai

XNTBRKD AT TUB MAUANOY OITYt HA 
I AB HBCOND CLASH MAIL . R W. I>. HOCZKOWSK1, & Jlgr 

F. W. IfOCZKOWHKI, Editor
fe 34 METAS 4

ISZ AMERIKOS

Juozas 
keli niene-

važiuojenti ant kapiniu, —12 
užmuszta.

Chicago. — Baisi
iszliko subatos

nelaime 
rv te t ies Sn- Van Courtland, 

mmit, kur Santa Fe pas’ižieri- pundą kuri iszviniojas pa ro
į uis traukinis, ėjos 50 m. in vai.'gojo jame dvi moteriszkas ku

. 4

Palaidojimas Nežinomo Amerikoniszko Kareivio. Isz Lietuvos

ir in der
višą sau-

galva nukirs 
darbu. Na ir iszpildi

Sukapojo savo paezia kirviu.
Sturgeon, Minu. — 

Chrzan (Krienas) 
šiai adgal sužeido savo paežiai
ranka isz piktumo už ka likos 
nuteistas in kalėjimu, bet pati 
jojo pasigailėjo ir iszemo isz 
kalėjimo. Kada Juozas sugry
žo, labai tinginiavo 
bn ne ėjo, tikta per
vaitia galandino kirvi, o kada 
joji) pati užklausė ka su juom 
darys pasakė, jog pirma jiai 

o po tam ejs in 
savo ker-

szta. Praejta petnyezia nusiun
tė savo 19 metu sunu Miką 
idant jam atnesztu pjūklą, o 
kada vaikas sugryžo namon ra
do motina gnlinczia tvarte su 
nukirsta galva, bot tėvo namie 
nesirado. Tuojaus pranesze po
licijai kuri tęva surado Henry 
Baulsono Camp terp Arthydo 
ir Denkaino.

Nelaiminga 
szeszis
metu kuriuos 
apgloba geri žmonis ir nusiims 
in priglauda.

motore
vaikus nuo

paliko 
2 lyg 19 

paėmė po savo

Apsivedė su savo teta, nežino
damas, jog tai jojo gymine.
New York. — Robertas Bre

nnan, 36 metu, innesze praszi- 
ma in augszcziaiisia snda ant 
persiskyrimo nuo savo 54 meti
nes paezios, kuri buvo jojo te
ta, bet apie tai nežinojo kada 
su jaja apsivedė. Brennan sa
ko, turėdamas 22 metus 1907 
mete, apsivedė su savo tikra 
teta kuri turėjo tada 49 metus. 
Apie savo klaida dažiuojo tik
tai in penkis motus po apsive- 
d i mu i.

Kada motina Breunauo pri
buvo isz Irlandijos, ir pamate, 
buk josios suims gyvena su jo
sios sesere ir jam iszajszkino 
jojo artima gyminista. Brenna- 
nas tuojaus apleido savo pa^ 
ežia ir innesze peticije ant per
siskyrimo ne tik sude bet ir in 
Ryma pas popiežių.

Tamsumas neiszmintingos 
motinos.

Hatfield, Mass. — Ana die
na baisei
metu mergaite Bara nok u, kuri 
degino «zapalkas. Motina vie
toje nuneszti kudyki iii vieti
niu ligonbutia arba paszaukti 
daktaru ant apžiūrėjimo apde
gi n imu, tai ėmėsi pati gydyt 
mergaite. Apdegusi kūneli ku- 
dykio apdėjo karves meszlu ir 
smala. Atėjus kaimininka pa
žiūrėti ligonio, net sudrėbėjo 
kada pamate niergaitia tokiam 
padėjimo. Pradėjo motinai isz- 
metineti del ko nenunesza ka
dy k io in ligonbutia, bet motina 
ne norėjo apie tai girdot. Mer
gaite da labiau apsirgo. Am 
galo paszaukta palicije nuvo
žė kudyki in ligonbnti kur ran
dasi po prižiūra daktaru. Mo
tina turės
savo tamsuma 
kaukiu kudykiui. 

v

Beszirdis farmer is.
Muskego, Ore. — Asztnonin 

metu Ąloizas Paprovskis, iio> 
rodamas prisiskint sau obuo^ 
liu inlipo in medi prigulinti 
prie fanner i o Petro Dargio, 51 
metu sonjimo žmogaus. Dar
gi s paregėjus vaiku ant mc^ 
džio, pradėjo kratyt obeliu, nuo 
kurios vaikas puolė, iszlaužda- 
mas koja ir perskeldamas bai
sei galva. Badai vaikas nuo 
sužeidimu mirs. Dargia likot- 
aresztavotas ir uždarytas kalė
jime, o jaigu vaikas mirtų, tai 
turės atsakyti už žudinsta.

apsidegino szesziu

atsakyti siūle už 
ir padidinimą

i

I li ž be go
4reitumu, užbėgo ant pilno jas, kurios buvo nupjautos um, 

automobilio, važiavo- * st uobrio.
io in kapines. 11 žmonių liko tai

(r

žmonių
šio
ant vietos.užmuszta, o aiitomo- moteriszkes 
bilius sutrupintas iii sziupu- 
lius. Vienas vaikas Sunkiai su-j 
žeistas ir nesitikima, 
sveiks. T“ *

Kaip palicije mena, 
tosios kojos priguli prie 

kurio* 
1 stuobrį be kojų surado 24 ()k- , 1 • • . • • • t

1
lavono

kad pa
pik viena moteris ko

kiu tai stebuklingu laidu iszh- 
ko visai ne nesužeista. Visi už- 
musztieji yra lenkai. Tarp nž- 
nmsztuju yra ir graborius Pett- 
kosko, 
valde

J is ir2159 W. 18 S(.
Sakoma, 

kad pasažierinio traukinio ne
galima buvo nžmatvti delei 
stovėjusiu prie kelio tavorinin 
vagonu.

Dvyliktu užmiisztiioju suim
toj yra Chicago Motor Club 
advokatas Brodsky, 
užmmrze traukinis.

automobiliu.

Chicago
ki! ri irgi 

Kiti du su 
juo važiavo irgi galbūt mirti
nai sužeisti.

Bijojo mirties abudu bandė pa
sikarti. — Per daug tikėjimo.

Johnstown, Pa. — Bella Po- 
poveziene 60 metu senumo, li
kos surasta pasikorusia savo 
name Magalenoje. Josios vy
ras, kuris nesirado namieje 
per dvi dienas sugryžo, suras
damas savo drauge kabante ne
gyva. Norints palicije ji arės*- 
tavojo ir kvotė apie mirti pa
ezios, bet Popoviczius iszsitei- 
sino atsakanezei ir likos paleis
tas.

Porele ana meta pristojo prie 
misijos, lankydavosi
maldų kas diena ir teip persi
ėmė tikėjimu ir pamokslu apie 
mirti, jog gyveno kas diena 
baimėje 
szinom 
drauge 
abudu mirti drauge.

ant pa-

toberio vietiniam prudia.
Laivai plauks in Rosija.

New York. Neužilgio isz 
ezionais iszplauks i:i Petrogra
du dydels laivas su kviecziais. 
Bus tai pirmutinis laivas kokis 
iszplauke nuo
ros. Borys Mishell, 
locn i ninku tojo laivo sako, jog 
tasai laivas sugryž adgal in 

su visokius tavomis 
isz Rosijos už ap

prasidėjimo ku
ku ris v ra

tvirtindam-,

jog gyveno
, turės skirtis su 

Gyvendami 
per tiek metu, nutarė

.)<>kr 
svietu.

- - - - - -

Praejta ketverga

l

i

Arinis! is Day ant tautiszku kapiniu Arlington, lik gai be no-

Misijos.
Telsziai. — Spalio men. 2—6 

d. atvažiavusiu du kunigu vie
nuoliu ežia laike misijas. Kas
dien silke po 4—5 pamokslus, 

visas dienus buvo 
, visiems buvo indo- 

misijonieriai paroiszke, 
kad visa misijų

į gryna žodi Dievo skelbsią. Vie-* 
į

lien silke 
Žmonių 
daug: mat 
inu;

laika juodu
Hj nok toliau savo pasižadėjimus 
1 užmirszo: Dievo žodi su parti- 
I j u k i vi rėžiais sumaisze; ir sa- 
jjkykla panaudojo agitacijai 

nepalankius 
mokytoju

panaudojo
priesz kunigams

L žmones socialistus, 
j I profesine sąjunga ir labai kar-

ztai bare parapijieezus kam 
Seimą renkant 

jie social is-
M?! Steigiamąjį

balsu

<os palaidotas su dydolia 
amerikoniszkas dcareivis kuris paaukavo savo gyvas te ant kariszku lauku Pranei-žinomas

joi. Daugelis ženkli vi* žmonių dalibavo tosia cercmonijosia, terp tuju radosi ir buvusis pre
zidentas Wilsonas su savo paezia.

Dirba sena ir gera arielka in 
20 minu tu.

Chicago. — Visi

ISZ VISU SZALIU

“vel-
ir per kitus

tiek daug 
tams ir pirmeiviams davė. Bu
vo vadinama nesideti su 
nio apasztalais”
rinkimus gudresniems būti. Už
kiekvieno tokio pamokslo isz- 
klausymo misijonieriai žadėjo* 
po 200 dienu atlaidų.

Pasziauszis, Sziauliu apskr. 
Rekvizitorius. Perejta savaite 
ežia pas kai-kuiiuos ūkininkus 
atsilankė “rekvizitorius,” pri- 
eminejo pinigus už pernyksz- 
rzius ir szi metines piltuvas. 
Pasirodo kad tai buvo apgavi- 

, iszvyde
su žvaigžde ir kitais

Dvide-sziadiei 
munszaines, 
milžiniszkas, kad 

josios krinta 
su iszestoms žar

noms. Ant geresnio budo ėmėsi 
ir daktaras 
(persimainęs

i

nėrymasi prie 
uždarbis vra 
ir žmonis nuo 
kaip

Amerika 
ir kailinei* 
laikyta tavora isz Ameriko.
Czeverykai neužilgio atpigs.
Boston, Mass. — fabrikan

tai czeveryku Naujoi Anglijol, 
garsina, buk neužilgio geriausi 
czeverykai kasztuos nuo $3.50 
lyg $4.00 Fabrikantai geidže 
sumažyt darbininkams mokesti 
ant 25 procento,
jog jaigu darbininkai nepriyin- 
tn numuszimo, tai pargabens 
isz Saint Louis, kur darbas yra 
pigesnis.

Massachuscttes darbininkai 
turės priymti numuszima algo> 
arba sustoti visai dirbti.
Nužudė savo svainia kada toji 

užmigdinejo kudyki.
Chicago. — Tamoszius Ca- 

therwood, 26 metu, nužudo sa
vo svainia Mrs. Betty Shar
pies, 22 metu, 
jaja kada migdino 
ki ir siūdama 
kito kudykio kuri tikėjosi pa- 
gimdyt už menesio.

Tamoszius neturėjo darbo 
nuo kokio tai laiko ir rūpinosi 
kaip iszmaitys savo szeimyna. 
Nuėjo laja diena pas svainia 
paskolyt pinigu.
ežiam laike atėjo josios kaimi
ninka paskęlindama kelis do
lerius.
pundą bumaszku, 
jog nemažiau kaip kokia penki 
szmtai doleriu, kada kaiminin
ka iszejo, puolė ant savo svaj- 
nios užsmaugdamas jaja in ko
los miliutas. Gavo tik $49. •

Nuszove savo apgavinga 
moteria.

Chicago. — Ludvikas Lis, 
gyvenantis 1322 W. 18-tos uli- 
czios, jau nuo senei nužiurinejo 
savo moteria 
su kitais vyrais,

žmonis
muses

90 užsmaugdamas 
savo kudy- 

d ra pa n u kės del

Augustas
John Snyder b 

T- J- llcannelt,) kuris insitai- 
tokia Hamogonka, jog 

padirbdavo iii ‘20"iniuutas g(s 
riausia arielka panaszi in 20 
metu senumo.

Valdže konfiskavo Rija ste
bėtina samogonka ir Bpie 300 
tosios senos arielkos. Daktaras 
mokėjo toip perezistyt mun-

.sc sau

pan;

Roah

szainia, jog niekas josios nega
lėjo pažinti 
pindavo \

o prick tani užh-

Popo vi
ržius nutarė užbaigti savo gy
venimą, pasiėmė virve ir nuėjo 
in artima 
bet kada virvių užmovė am 
kaklo, savžine jam kalbėjo 
idant to nedarytu ir sugryžo 
namo. Kada [U’iejo prie namo, 
rado duris uždarytas. Inlipo 
per Įauga, užtikdamas savo 

kabante ant virves.
Matyt jojo drauge buvo tos pa
ezios nuomones ka ir vvras. *
Mirsztanti nuo bado su vaikais 

bet peneziakoje turėjo 327 
dolerius.

Detroit, Mich. — Gulėdama 
prie savo vaiku, mirsztanti 
bado, 
I lornek, 
griovusioje bakūžėlėje. Josios 
paneziakojo surasta 327 dole
rius.

Szesziu metu vaikas gulėjo 
prie motinos teipgi mirsztan- 
tis nuo bado, szale motinos gu
lėjo trijų metu mergaite, kuri 
kėlės dienas adgal baisei nusi- 
szutino, bet toji buVo mirus. 
Motiifa gulėjo kėlės dienas vai- 
gingoje bakūžėlėje su kudykiu, 
nenorėdama praneszti apie ne* 
laime kaimynams. Bakūžėlėje 
radosi tik suolas* ant jo gulėjo 
supelijus puse kepelelio duos 
nos, sulužias ’peczius ir lova 
ant kurios vaikai gulėjo. Dau
giau jokiu rakandu > nebuvo. 
Motina su šuneliu likos nuvež
ta in, ligonbutia ■ ir kaip rodos 
mirs. Negyva kudyki miestas 
palaidojo.

Motina,nors turėjo pinigu, 
bet nutarė mirti drauge su sa
vo vaikais ne kaip nuo juju 

j skirtis. - I iuntesdamas iii upia.

girraite pasikarti, 
virv i a

savžine

Įauga 
moteria

>

miu
palicije surado Zofije

51 motu senumo, su-

Tame pa-

pamatesTamoszius 
manydamas

. valdžios banderoles 
kurias teipgi pats dirbdavo, 

aresztavojo dvide- 
agentus kurio

Palicije 
szimts daktaro 
immszainia pardavinėjo už di
delius piuigns. Badai (laktanm 
uždirbo ant tojo biznio suvir- 
szum 200 tukstanczus doleriu.

Subadė žmogų su žirklėms.
Scranton, Pa. — Laike bar-

nio kokis kylo Olyphante terp 
Jameso I 
ris pagriebė

Donehey barberio, km
s žirkles h’ subado 

keliolika kartu Jona Bereznia- 
Inskitos barber is uždavė- 

jam baisius žaidulius ant vei
ka.

do, kaklo ir krutinės. Boreznia-
kas randasi Midyallcy ligonini- 
tojo ir kaip rodos mirs nuo už
duotu žaiduliu. Barbcri aresz- 

apie josios apgavima persitik-1 tavojo.
ryt ypatiszkai nutarė dasekti
josios neteisingumą. Lis, ka lie-| Motina nusižudė save ir sūneli.

Irvin, Iowa. — Dilia Lore-

kuri draugavo
o norėdamas

ryt ypatiszkai nutarė dasekti

Ajriszei vela insiuto, 20 už
muša ti.

Belfast, Irlandije.
szimts žmonių likos užmuszta
o daugeli sužeido, maiszacziuo- 
sia kurie kv’o laike metimo ke
liu bomba. Viena bomba truko 
kaYukije kuri suardė ant szmo- 
teliu, kita truko fabrike, o ka- 

f
da myne žmonių prisižiurinejo 
Ugnei dvi kitos bombos tikos 
numestos terp žmonių užmusz-

64 belaisviai užtroszkinti.
1 jondonas.

praneszama, kad G4 maplahsai 
belaisviai liko užtroszkinti, ga
benant juos uždarytuose tavo- 
riniuose vagonuose isz

Vokietije. -— 
ana diena 

trinu- 
Jokvertka vie-

Tėvas perkando gerkles nau
jai užgymusiems trinu- 

karas.
Reitendoj’fas,

Rali M. Jok vert ko 
apdovanojo savo vyra 

suneleis
toje nudžiugti isz tokio apdo
vanojimo jog jojo szeimyna 
daugiau pnsididrfis^Hipuole in 
toki piktumą jog iszejo isz pro
to. Kada tarnaite iszejo pas tė
vus paszelia< tėvas inbego in 
moteres kambari, pagriebė t ri
aukus ir kožnain perkando ger
kles,

kai*

damos keliolika-’ yprJėh

Madras

kas. Musu žmoneliai
“ponaiti”

dais, kuris at rodo lyg koks
” pilnai juo patikė“asesorius, 1J

jo ir davė kiek jis reikalavo.
TiUi4U)gavi 
leip “ 
do via isz inaiszo.” 
kad gali būti blogai musu 

pabėgo ir lig

izaves, bet iszhn- 
Pajutes, 

‘ ‘ re-

rekvizavęs.--- ------ y 

maiszo.

tuviszkai ženklina lape, o gal
ir turėjo lapes būda, nusėlino | Uc’r* ’3’g m*ctu sennmo motoro 
paskui į savo ' ’ ‘ ” 
ant karszto darbo* Po keliu mi
liutu susitiko toji visztele su 
gaidžiu, bet paregėjus Lapu 
pradėjo bėgt. Inirszes vyras 
isztrauke revolveri ir pradėjo I 
piszkyt

J

visztelia suymti | gann turtingo farmerio, nužu
dė savo septiniu riietu sūneli 
po tam atome sau gyvastį per. 
uusitruciniina. Prie^nstis žu-

septiniu inetu sūneli

in beganezius, patai
kindamas mirtinai savo paczla 
kuri po keliu valandų mirė 11- 
gonbutije. Po tam vyras pasi-1 į 
davė palicijai/ Gaidys da h* 
sziadien bėga isz baimes.
Tėvai nužudė naujei gymusi 

’ kudyki.
Searcy, Ark. —.P. Bridges ir

Priežastis žn- 
dinstos yra nežinoma, bet jo
sios vyras t-------7

nelaimingi kudykei mirė 
tuojaus. Jokvertka ta paezia 
diena likos nuvežtas in paik- 
szn prieglauda Stenberge.

Pati daginius nuo sugryžu- 
sips tarnaites ka vyras padare 
su vaikais, isz dydelio gailes- 
czio mirė.
Duktė nužudė savo motina.
Landsberg, Vokietija. — Su

dus apsudino ant smert darbi
ninką Zappicha ir jojo moteria 
per nukirtima gaivu.

Kaime Atlbelicze 
naszle Duniskiene 
vinezevota dukteria su 
tai Zappiechu kurie 
ant vieros. Naszlei nubodo gy
venti su tokia dukrelia ir ap- 
reiszke jiai, jog ketina vela te
keti už vyro, kuriam užraszyti 
ketina visa, lauka ir grinezia. 
Duktė pradėjo apie tai mausty
ti, kaip cze motinai užbėgti an
tra isztekejima už vyro, 
per tai netektu viso turto. 
Duktė susitarė su vyru nužu
dyti sena motina idant po jo
sios mirezei pasiliktu jiems vi
sas turtas. Pirma nedora duk
tė su savo vyru bandė motina 
užtroszkyt su gazu, 
užmanymas 
tam sumanė

gyveno 
su .savo ne

kokiu
gyveno

Tierur 
in-Bellay. Kada vagonu atida
ryta 56 rasti buvo jau numiru
siais, o 8 mirė vėliau. Valdžia 
insako isztirti ta dalvka.

Kitas laikrasztis sako, kad 
delei kilusiu Bombay sumiszi- 

’ mu Yalijos princui apsilankius
* jo kelionių po Indija 

mas tapo pakeistas.
Vėl gaisras* Petrograde.

Maskva. — Isz Petrogrado 
praneszaina apiie nauja dideli 
gaisra, kuris prasidėjo Varsza- 
vos stotyje. Tai yra paskiau
sias isz eiles gaisru, kaip ma
noma, gimusiu nuo padegimo. 
Pirniesniuose gaisruose sunai
kinta centraline telefonu stoti 
ir Goti dirbtuve, 

4

Szimtai žmonių arcsztavoti už 
apipleszima kr omu.

Berlinas — Myne ižbadeju- 
siu vokiecziu susidedaneziu isz 
keliolikos tukstaneziu žmonių, 
užklupo ant daugelio kronui 
kuriuos apiplesze nuo visko. 
Palicije suome

progra-

nes

bet tasai 
nepasiseko.

kudyki.

-------j tvirtina buk motoro 
kokio tai laiko po neteki-nuo

mui nesenci gymushi. kudykio, 
labai apgailestavo j°jo mirti 
ir pradėjo netekti proto,

apgailestavo. jojo mirti

/

Sovietinei rusiszki ministe- 
rei tiek popieriniu pinigu isz-

Po 
motina nužudyt 

kirviu ir tame darbelije pri- 
gialbejo jiai vyras. Už tai da
bar abudu neteks gaivu.

11 vaiku užmuszta.
Hamburg, Vokietijoj. —- IĮ 

žmoni u liko užmuszta ir 
desetkai sužeista ekspliozjpoje

nuo 
kelis szimtus 

mai.sztininku. Apginkluoti au- 
tomobilei patraliuoje uliezia. 
Bet maisztininkai užklupineja 
ant tokiu ulieziu kur patrole 
neatbjba.

kvizitorius”
Y^zioll sugaut jo nepasiseko.

Teip daug kas naudojasi mu
su tanisunu ir apsileidimu.

Antažiege. Dusetų vai. Eže
rėliu Zarasu apskr.

Tamsuoliu darbas.
Antažiege* sodžiaus kopi ne
vienas sodiecziu palaidojo 

nekriksztyta kudyki. Rodos 
nieko stebėtina juk savo kūdi
kio in bala nevesz laidoti. Bet 
daugumai sodžiaus moterų la
žai nepatiko, kad nekriksztyta 
kudyki palaidojo szventose ka
pinėse. Susitarė moterys, nuė
jo pas kunigą pasiklausti. Ku
nigas atsakęs, kad negalima 
laidoti szventoje vietoje, esą 
kapines nustosią szventumo ir 
tada jau kunigas nebegalesms 
paszventinti, o reikėsią vysku
po. Moter iszgirde toki atsaky
mą susitarė iszkasti ta kudyki. 
Viena sekmadieni sz. m. Liepos 
24 d., nuėjo jos in kapines su 
kastuvais, nežiūrėdamos nei 
szventes, iszkase ta kudyki ir 
užukase szalia kapiniu. Nuo 
palaidojimo dienos 
praėjo daugiau kaip 
laiko.

se
kudyki.

#* J > 

ii « !l
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antMyne mėtėsi 
“Spittel Merketo” kuri visisz- 
kai apiplesze nuo daugeli mais
to.

Pleszikai.

apskr.

jojo pati likos uždarytais ka- sviskaityt j 
Įėjimo už nužudinima savo ko 
liu menesiu kudyki. 
teisinasi buk nekalta,

spaudine, jog patįs negali juju 
ir ka su jeis daryti, 

'liies jtiju joki* sklypnf’< ne nori

P um pe ną i, Pas va 1 i o
— Netoli miestelio apsigyveno 
kareiviai: Viena syki apiplesze 
jie žydo vežimą,
puolė ant 2 žydu ir 1 lietuvio 
ir visus tris nuvede miszkan,

Motore priymti, todėl bolsz^evikai pra
neš visa Liejo padirbiiiėt betikrus pini- 

kalto žudinstos sudeda ant vy- |įtis kitu tUltlu isz ko ant svieto 

per tilta, josios vyras staigai I stebėtis, juk žydU ir bus

dėjo padirbinėt betikrus pipi

ro, kalbėdama* x buk kada ėjo I ky]() ’Rietis givalt! Nėr ko 

isztrauke jiai kudyki isz^ ranku [sukezoi jaigu viiepR budu tai 
. Ikitokiii.’ / . ’

.. ife ■ ’Z
Įkliokiu.

krutamu j u paveikslu laike per
statymo vaikams. Jos priežas
ties nežinoma.

Rosija praszysianti darbininku h. vigus tris nuvedo miszkan> 
ibiui),UUUjUUU. . , gUrįS20 nuvilko rubus, numau-

Londonas. — London Times ,ste žiedus atėmė laikrodžius ir 
sako, kad jis turis žinių,' jdg so- 5600 rub. pinigu. Kad negale- 
vietu Rosija. neužilgio atsi- tu szaukti, surisztiems gerkles

szikus buvo bejiagaunanti, bet

o paskui už-

vietų Bosija neįižilgio
szauks iii pasaulio darbininkus’prikiszo skuduru. Milicija ple- 
paskolinti. jai $100,000,000. - ’i
du pleszikai, matyt kokio rusu vis dėlto jje pabėgo, 

y » •

jau buvo 
menesis

Tuo tamsiu motoru pasiūgi
mu kai kurie pasipiktino.

Telsziai. Telsziai — tai Že- 
inaicziu szirdis. Kai kurie mu
su valdininkai labai mėgsta 
lenku kalba. Paszto valdinin
kas viena syki net ir bažny- 
czioje pradėjo lenkisžkai bar
tis.

Rugp. men. ežia 
besi m ūdydamas ežere busiirias 
žydu rabinas.

Leliunas, Utenos aps. MuĮšū

nuskendė
- r

Leliunas, Utenos aps. Muįm 
miestelis nedidelis, bet grasio
je vietoje ant plento. Yra puiki 
murino bažnyczia, klebonas ne
blogas. Turime nemaža gra
žaus jaunimo, kuris trokszta 
szviesos. Buvo ežia dideli at
laidai ir mitingas. Kalbėjo aL 
važiavę isz Utenos sziauliai ir 
dar in vietos sziaulys ir 1 ame- 
rikohass Visi ragino dėtis in 
Szauliu Sąjungą. _4
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Daugeli kartu musu skaity
tojai klausė redakcijos visokiu 
rodu:apie gymines Lietuvoje, 
pajeszkoti gyminiu, jog neda- 
ojna gromatos ir daug kitokiu 
patarimu.

Raudono Kryžiaus draugavo 
pvąnesza mums, 
celiirije užsiyma
kais ir kožnam patarnauje dy
kai.

.taigų turite panaszius rei
kalus, tai raszykite liotuvisz- 
kai arba kaip
neszdami apie savo reikalus in 
taji bjura o aplankysite patari
mus dykai. Adresas tosios kan- 
celarijos yra: 
Madison Ave.,

Szita adresa sau iszkirpkitc 
arba inraszykite in kokia kni- 
gute o kada turėsite koki rei
kalu, raszykite ant tojo adreso.

szokiai 
szoka, 

pasmerktini. 
v ra

SAULE 
............. ■ >■■■—■RHI I I .. Į ■ ■ Į . . U......... . — 

PUIKUS PAUKSZCZEI.

Tegul raszo ant tokio adre- Kaune apėmė vado vysta ant 
so: Polish 
Chicago, III.

Longiną Kalinauska isz 
niaus.

Vil-

jog juju kan
to keis dali-

General' Council,, batalijom) -liptuviazku karei? 
!viu naąjas vartąs. O kad žinojo 
Ibuk tame bątalijone buvo viso- 

rhe Ame- ikioM szunybes ir kareiviai skun .. . . i . . . ’ . - . . . . .
kurie turėjo po savo ranka iž- t 'i _ .

į vi u naąjas vadąs. O kad žinojo

dora

Žydu laikrasztis

randasi apie

PASKUTINE PROGA. 
♦

Dabar arba niekados 
t 

proga insigytie knyga

kas moka, pra-

Red Cross, 598 
New York.

A m er i k o n i szkas A re<) klubas 
pasirengineja ant lenktiniu po 
visa svietą. Už greieziausia ke- 
lionia aplink svietą, su lekia
mu ja maszina, padovanos vie
na milijoną doleriu.

Gal czion Amorike nesiranda 
kvailesniu tiesu kaip yra pro- 
hibicije. Nesenei valdže pavėli
no pardavinėti gera alų del li
goniu i 
vela senatas užtvirtino tiesa 
uždraudženti dirbti taji alų ir

r i can Izraelite 
ant svieto
milijonu žydu. Puse tuju žydu 
gyvena Rosijoi, ,Lenkijoi, Lie
tu vm ir Ukrajinoi yru suvir- 

trys milijonai, Pacziojo 
llbsijoi ir Sibiro apie milijonas

“rl
apskaito, buk dėsi ant nekuriu virszininku 

15l/2
davimą main to jūreivi ums, no*

Szokiai
apsz-

ligų.
kenksmingi protui, 

Per szokius 
viso-

Szokiai tarp Lietuviu yra la
bai madoje. Žinoma, gražus lie- 
tuviszki szokiai tai nėra per
daug pavojingi, bet 
kokius ežia Amerikoje 
tai yra baisus ir
Kiek asz asu patyręs, tai 
labai szlyksztus ir prieszingi 
dorai. Per tokius szokius vra 
pirmas žingsnis praradimo do
ros, o žmogus praradęs
yra lygus keturkojui gyvūnui 
ir toks žmogus be doros yru 
kenksmingus sau ir savo arti^ 
mui. Per szokius jaunieji in- 
gauna visokiu 
yra
vietai ir mokslui, 
daugiausia pasinaudoja 
kie isztvirkeliai, padaužos, lai
svamaniai, ues Kzokio.se yrį vi
siems patogiausia proga suėji i 
su geroms mergaitėms ir jas 

nuo 
prie

tų vol ir Ukrajinoi 
ą»uin trys milijonai,

rėją iszklausinątiį tuju virszi-
• « • i • « aV i>4 1 t • • i

Amerikot>3,100,000; Rumunijoj 
680,000; Vokieti joi
Vengrosla ir Czekijoi 500,000; 
Anglijoj irAlistrijoi po 300,000 
Skaitlis žydu gyvenaneziu Ar
gentinoje, Turkijoj, Kanadoje 
ii' Palestinoje apie szimta tuks? 
tanezim .

■ 1 ’ . ' i ■ I ■

VALSTIJOS GAUS KARISZ- 
KA MEDŽIAGA. I. i

/'*' J *

Už $150,000,000 karines me
džiagos pervirszisj Kares De- 
larlammito. duotas Agrikultū
ros Departamentui deb iszdali?

Vieszu Keliu Biurą

540,000;

ninku apie tikrą padėjimu ba- 
talijone. Paszaukti stojo in. 
kancelarije. įliejo kapitonas ir 
dirstelėjo ant> pirmutinio sto
vi nezio užklduse:

I — Drauge, kas tu per viens?
— meldžiu atsakinėt ajszkei ir 
garse i.

— Szlabo vakmistras 
nas Sakalėlis, pone kapitone —

Tanziiukti stojo.

inergaitems 
atitraukti nuo tikėjimo, 
Bažnyezios ir privesti 
prapulties. Kiek asz esu patyr 
res, tai yra labai daug teip at
sitiko. Už tai ’ tarp Lietuviu 
teip platinasi visokie nedorė
liai ir. kitokie isztvirkeliai no
na udeii an

Tarp lietuviu yra tokiu, ku- invairims valstijoms del keliu 
szokius statymo pradedant Lapkriczio

V A Lt
v .» -f

t

ipmo p<?r

ir jiji dirbti, bet sztai merkiami per

rie szoka baisiausius 
neskaitydami nei už- kokia nuo? 
deme, nes sako, kunigai garsi
na szokius. Bažnyczioje 
ejti szokti. Bet,kiek asz esu bu
vęs tarp lunerikiocziu Bažny- 
cziose, tai ten szokia yra. pas- 

pamokslus ir 
prie nuodėmes.

Bjaurus szokiai yra ginami no-
p r i skaitom i

1 dienai.
Sulig Wadsworth-Kahn byla 

pervir- 
ir turi 

keliu - statymo 
tikslams. Milžiniszkas sukrovi- 
mas • mszineriju, iszrengimu, 

veži
mu, kas viskas buvo padaryta

liepe į.os karinos medžiagos 
szis siustas valstijoms 
b.oti vartotas

iszrengimu
aprūpinimu ir judinamu

pardavinėti ir jau prezidentas yien tarl> kataliku, bet teip-gi <|e| vartojimo Prancūzijoj, bet
Hardingas ant jojo pasirasze. 
Dabar prieszininkai prohibici- 
jos pradės kovoti prieszais ta-

DIDELE NAUJANYBE!
Nuo seniui lankomą didele daktariszka knyga apie lyties 

. .“'' organus, jau gatava, 
svarbos daktariszka knyga “LYTIES 5 

ląbai aiszkaiai iszdesto visa kas tik reika- ¥ 
, motore i ir J 

savo lyti. Del aiszkesnio supratimo telpa >1 
laugybes y vari u paveikslu žmogaus organizmo bei C 

ijas szia knyga, apsisaugosi nuo c

1 yra 
Lietu

viu kalboje po vardu, “Tiesus 
kelias prie tūrio“. Szita kny
ga parodo, kaip su keletą dole
riu gali pradėti savo bizni ir 
tapti turtingu. Ji 
suvirsz 20 atskiru szaku biznio 
Szita knyga pilnai parodo kaip 
iszdi rbi net i ketezupas, sy rupus 

gyduoles h1 dau$ kitu, vispkiu 
iszdi rbiszcziu. 
rodo kur gali 
dus, laikrodėlius, deimantus, 
kitus brangitis daiktus beveik 
už pusią prekes. Szita knyga 
kasztuoja tiktai vienas doleris 
su prisiuntimu, taigi 
tuoj, dabar reikalaudamas to£ 
knygos. Pinigus praszau siusti 
Money Order arba doleri laisz- 
ke. Knygų pardavėjai ir. agen
tai labai svarbi propozicija del 
justi, raszykite. (Nov.29)

Walter Yurkevich, 
3842 S. Union Ave., Box 1,

Chicago, 111-

iszaiszkina

' i
3 kava, muilą, lazurka, Amonija

■ 4

TeipOsgi ji pa
gauti pirkti žie- 

ir

Jo- raszvk

tik imk ir skaityk.
knygaSzita didelius

MOKSLAS“
linga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui 
merginai apie si
(

atskiriu daliu kūno. In
szimtmyvariu lytiszku ir kitu ligų.

Knyga didelio formato, arti 500 puslapiu.
200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir 
tvirtai apdaryta. Preke tiktai- . . .

Del greitesnio szios knygos iszplatinimo, visiems 
leantienis iki 

<

paveikslu
(T

11.

atsalce pirmutinis. . •
— O tu drauge?
— Sztabo seržantas Petras

- atsake, antras.
Aha! O tu drauge kai])

Kupra liūs Karvelis, po
ne kapitonei
t . jPo perkūnu! O tu drau
go, kokia tavo pravarde ?
---  Vyresnis kar;žygis Szi- 

mas Juodvarnis! •-+-* atsake.
Jau to buvo už daug kapito

nui; Dir^telejo ant stovineziu, 
užkeikė autu visu lietuviszku 
perkūnu szaukdamas:

—- Sakalas, Žylo, Karvelis, 
Juodvarnis, kądbjus vėl nei 
pagriebtu, matau, esate 
Įgis“ 
tęs laukan!

Zylu, 

vadiniesi?-. *
1 -Hi (l

paukszczei visi.
v *

“pui-
Neszki-

%

dft ’

ft

ft

ft

ft

fe i 
i!
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Kalėdų
Dovanos

i
Giminėms Lietnvoie. tai

It'

J 
V 
i? 
!

Preke tiktai . .
iszplatinimo, visiems per

ti Lapkriczio Ims duota kita graži knyga 
lovanu verezios $1.25 todėl pasiskubinkite 
“LYTIES MOKSLAS“ nuo manos o husite pilnai 
užganėdinti isz szios knygos.

M. J. DAMIJONAITIS, 
CHICAGO, ILL.

•)• >

verezios $1.25
LYTIES MOKSLAS

užsisakyti
manes o

4559 S. HERMITAGE AVE. A

▼

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVUJUI
V *

i*

r*

Laivakorte isz New Yorko per didrnari iki 
Rotterdaino,

Giminėms Lietuvoje, tai 
pinigas. Siusk dabar per

V$ a
Bremeno ir Hamburgo tiktai

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartasziaus agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes net j k isz No w Yorko ir Bostono, bet ir isz visu 
kitu portu.
Ant ve r po,
szimtas doleriu.

Visu linijų laivais isz Now Yorko iki Piliavos, Kara- 
prieplaukos laivakorte tiktai $110.

• Yorko Batic American Line kompanijos laivais iki 
Liopojaus—Libau tiktai $120.

Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
Padarome pasportus ir 

kitokius dokumentus su Notaro ir Lietuvos Atstovu 
patvirtinimais teisingai, pigini ir greitai. Užaikome net 

I du
į turinio savo aątomobilius del greito ir parankaus pasa- 

Reikalaukite musu 
f pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz- 
i kais atsilankius o suteiksime dykai, po sekąncziu adresu: 

GEORGE J. BARTASZIUS,
k 498’ Washington St. New York, N. Y.

Sir tarp protestonu. Netikusius 
smerkia ir mokslas. 

Viena karta man lankant psy- 
istorijos v uz-

,SZO- 
szi- 

kad asz raszcziaus tarp 
jauszcziaus

profesorius labai

szokius

ji uždraudimu. Akyva, kas to. '•'"dogijos ir abelnos
laimes

dabar vartoti naudingai taikos 
laiku tikslui.

Isz viso yra api<» 27,198 mo
toriniai vežimai, 172 garvežiai 
invairio didumo, 
szeniu, suvirsz 4,500,000 svaru 
parako, ir 10,000 tonu dinami
to.

Iki Liepos pirmai dienai val
stijoms iszsiusta. už $30,648,779 
vertes maszineriju, iszrengimu 
ir aprūpinimu; motoriniu voži-

i LIETUVOS - AMERIKOS?;SKAITYKITE “SAULE“
-    - M ■> ■ »      -  

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju “ $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)

Pinigu Siuntimas Kalėdoms
Žemiausiu dienos kursu.

Isz Newlinu ežiuPRAMONES BENDROVEI
!jo tavo pinigai nueis in laika.!į

Mes siuneziame sulyg 
•jį žemiausio dienos kurso. 
$

i
mokykla, vienas mokinys 

to mokytojo apie 
kius. Profesorius atsake 
teip, “ 
szokiu, 
tarp keturkojį! gyvūnu, 
k ui 
aiszkino apie blogu szokiu ble- 
dinguma.

Tai-gi jei mos

25,000 tonuar sveikas 
del ypa-

je kovoje
protas ir paguodone 
tiszkos laisves arba prohibici- 
jos kvailei?

Aplaikeme nuo Lietuviu 
Darbininku Literatūros Drau
gijos nauja knyga 
“Teorijos

T

nuo

po vardu 
Karolio 

Markso, kuria verte V. Tauras. 
Spaudine “Laisves“ spauda, 
Brooklyne, N. Y.

Už prisiuntima esame dėkin
gi p. K. Steponavicziui.

Sistema

Laisves f>

klausė

tai osas
Pas- 

daug

norimo, kad 
musu tauta butu laiminga ir iki tam laikui 
skaitytus! tarp civilizuotu tau-

ji

mu už $74,730,566; atliekamu pinigus Lietuvoje gauna laike
daleliu už $11,731424. Isz viso 

padalinta iki 
Tas neinima me-$117,1 10,771. rr

25-30 dienu.
P. MIKOLAINIS, b

tu, tai turime pirmiausiai vis- džiagos už apie $11,000,000 ku- Hudson Ave/Brooklyn, N.Y.

Gyventojai soviatinoj Rosi
joi labai kenezia nuo bolszevi- 
ku uriadninku. Sztai vela pen- 
kesdeszimts dovini uriadnin- 
kai likos pastatyti po sudu už k ilsiems 
apgavystes ant 50 milijonu 
rubliu. Dcviniolika isz tuju li
kos suszaudvtais o likusius nu
teisė in kalėjimus prie sunkiu 
darbu.

Priek tam nuolatos pasikeli- 
neja mužikai prieszais rekvi-

ka atnaujinti. Szalinkime nuo ria Agrikultūros Departamen- 
netikusiu szokiu, 
mes sveiku mokslu.
me. vien
knygas, atsiduokime (langiaus 
apszvietni negu kokioms neti- 

pasilinksminimams, ir 
tik tuomet mus, Lietuvius, ne 
tik pažins civilizuotas pasaulis 
kaipo apszviesta tauta, bet dar 
ir garbe mums suteiks.

o naudoki- 
Skaitvki- 

tik laikraszczius ir

Suv. Valsstijosia
“geru

T

tas pasiliko del miszku keliu 
darbo, kas valstijų neatliktas, 
Apart to, tikėta, 
gavo už $5,000,000 medžiagos 
isz Kares
invairiu armijos lageriu.

— K L. T. S.

jog vastijos K

Departamento nuo I

L

v
<

ii!!
i)!
;g

iįį Adresuok:

t Lithuanian - AmericanI Trading Company |

i

ik pasaulio pagal dienos kurso, 
dokumentus

vieszbucziu del’ laikino keliaiviu apsigyvenimo ir

žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.

S 112 N. GREENE ST. j,I
BALTIMORE, MD.
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498 Washington St.
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Czionais 
gal nesiranda kitokiu 

kaip tik ajrisziu ir 
ne

9 >

■ ■ ~ ... . vokiecziu, visi kiti atejvei
kiszku kamisoriu atvirai apvo-U111* jokio ženklivuino, nes jai-

zicijes kviecziu ir kitu ukiszku kataliku
produktu. Daugelis bolszevi-

ginėja kaimuoezius nuo visko 
ir pardavinėja žydams ant spe- 
kulacijos, ant ko uždirbo mili
jonus rubliu.

Valdže dabar pradėjo daryti 
slieetva o kaltininkus suszau- 
do arba kemsza in kalėjimus.

Su užstojimu bolszevi k isz- 
kos valdžios, konia visi profe
soriai, inžinieriai ir kiti moky
ti vyrai pabėgo isz Rosi jos. Da
bar soviatu valdže suprato, jog 
be mokytu ir apszviestu vyru 
negali apsiejti ir dabar per sa
vo atsiszaukimus meldže idant 
visi sugryžtu ir pagialbetu pa
statyti Rosije vela ant kojų. 
Bet lyg sziam laikui ne vienas 
nosugryžo,
bolszevikiszkos kulkos.

nes kožnas bijosi

turės sustoti

Isz dydelio aliejaus miesto 
Baku, Rosijoi sziadien pasili
ko konia tuszczias. Visi alie
jaus szulinei sustojo, o jaigu 
greitai juju neatidaiys tai keli 
tukstanezei laivu kurie naudo
jo ant varimo, 
ant Volgos.

Sziadien tonais darbininkai 
aplaiko tiktai pusantro svaro 
juodos duonos ant dienos ir 
kokios tai buizos, sviesto ir 
mėsos visai neaplajko, o ant 
menesio aplaiko po tris tuks- 
tanezius rubliu (apie deszimts 
centu). Bet kas isz tuju tąks- 
taneziu, jaigu svaras'duonos 
tonais kasatuoja konia tiek, 
kiek aplaiko menesinios algos.

gu katras isz. ajrisziniu katali
ku iszsimusza ant kokio dinsto, 
tai ajriszinei laikraszcziai apie 
tai bubnina po visa sklypą jog 
tokis- ir tokis aplaike garbinga 
dinsta, bet jaigu kitos tautos 
katalikas buna iszkeltas in ko
ki garbinga dinsta tai apie ji 
ajriszei visai neprimena.

Ana diena ajriszinei laikrasz 
ežiai musze in dydeli varpa, 

“urbi et 
buk kokis tai Jeremijo-

musze 
džiaugsmo skelbdami 
urbi,“
szius Burke geras ajriszinis ka
talikas gavo dinsta supredento 
mokslai n i u Bostone, Mass.
1 Kas po nogiu, juk mus geru 
kataliku ežia Amerike jandasi 
in dvideszimts milijonai! Argi 
jau mes nOpriskaityti prie tuju 
“žaliu doru kataliku“ kurie 
savo tikėjimo visai nesupranta 
bažnyczioje kramto “ežiu“ ir 
nesiklaupe kada kunigas isz- 
kele bažnyczioje Szvencziau- 
sia.

Ar ilgai mes laižysim ajriszi- 
nius padus ?

11 ežiu ir

general iszkas 
pajeszko se- 

del

Lenk iszkas 
konsulis Czikage 
kancziu, ypatų turėdami 
juju syarbes žines nuo juju gi
miniu, Taigi kur buria:

Domininkas ir Lu<|vikas Du
binai, paejnanti isz Kauno pa- 
jeszkąmi per juju sesere Vin
centa Kalipauskienia.

Jonas ir Albinas Glaudelei 
isz Kaupo, pavieto HonievierS- 
ko, pajeszkami per juju- broli

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso- 
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPTi c. B0C-DEN, 
AldcrįiPn d Banker

4 S. Main St. DuBpis, Pa.
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GYVENIMAS

Sz. Marijos, Panos
PREKE TIKTAI 2Sc.

W. D. Boc^kpvr^kl-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Nauji Volelei del Player 
Piano.

lt

Ka tik iszleisti natiji Lietu
vi szki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dainų 
žodžiai, teip kad kąda. grajiną 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

yai kalba žada — $1.00 / ,
O Lietuva Numylėta ■—$1.25
Pas darželi trys mergeles •—* 

$1.00
Gana broliai mums miegoti • 

$1,00 . " ,
Jeigu orderuosite per pacz- 

ta tai pridekite 5c, prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

J. A. Žemaitis
315 S. West St 

Shenandoah, P^,
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“LAPKRITIS
yra vienas isz pavo-

; ■ .... *4 I . • .f n •» * -

menesiti 
del spekulaciju”
“Kiti menesiai yra Balandis, 
Liepus, Birželis, Rugsėjis

Piutis,
Kovas, Sausis, Spalis, Vasaris

jingiausiu

Gruodis 9
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»ILE kokis menesis yra saugus 
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PENNSYLVANIA
--- ----------------------------- i-------------------—. ... .--- --- ------------- ----- ? j -r:*
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Pennsylvania Power dt Light. Co. 
Investment^ Dept,, Ąllentown. Pa.

Ptease senei me complete information about your Stock
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ZĄa r?o Žirgelis
Mano žirgeli, mano bėrasis 

kodėl esi tai]) nulindęs 
nekeli linksmai savo galveles, 
kodėl nekasi kojelėm žemes? — 
Ar avižėlės tau hepatiko, ai 
szienelis per blogas, ar kas tavo 
smarkiai subarė? O gal tu, bė
rasis, nujauti dideli žygi ka- 
n;Žęu joti? Neliūsk žirgeli, no« 

> joi reiktu — jo
sim ' narsiai per laukus, kai]) 
])aukszeziai lėksim 
girias, I 
kovos lauka. — Neliūsk bėra
sis...

Žirgas tarsi 
galva linksmai pakele, su- 
prunkszte ir kojomis žeme kas
ti pradėjo...

Karžygis ramus užsėdo joti. 
Sudiev jums tėveliai, su- 
jums broleliai, 

jums sesutes, asz joju in žiau
ru kara... 
— neverkit 
gyvas grisziu, o ne, tai vistiek 
viena kart, ar vėliau, ar anks- 
eziau reikes mirti. Bet prio- 
szams — isznaudotojams žiau
rus kersztas — tegul žino jie 
k a reiszkia kitus vergti ir isz- 
naudoti; už visus ju nedorus 
darbus bus žiauriai atmokė
ta... Neliuskit, asz turiu laime
li...

Dangus buvo 
Dideli vesulai lauže medžius 

ibai isz vi- 
— smarkus 
Tai buvo 

ten užc. 
Pai baisi kova karas siautė. Ne 

dundėjo, tik

)erasis,

i
> 

Kodėl

per žalias

diev

[to $4^

» I A • ■' > '
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Laikas priesz pacziaH Kalė
das vadinasi Adventus. Seno- 
viszkose Lietuviu knygose ir 
daugelyje vietų žmonių gyvoji 
kalba sako Adventai. Taš žoi 
d is yra kilęs isz lotynu kalbos, 
kurioje Adventus reiszkia Ate-

m

kaip žaibas pulsim in įima. Mat Adventu laiku žmo-

supratęs viską 
pakele,

sudiev

Jus verkiat, liustat
— jei Dievas leis,

apsiniaukes.

ir griovė triobas. Z. 
su pusiu žaibavo 
griaustinis trenke. 
audra. No, ne audra 
t„: :......
griaustinis ten 
nuo patranku žeme drebėjo, no 
žaibai ten szvaistes, 
nuo gaisru in padanges kih 
Tai karas ežia. rPai žiauri mir
tis ežia kvatojas, 
lin ežia pulkai 
lieja. Uzia gyvybes ir mirties 
arena: kas laimes, tam gyvybe, 
kas pasiduos, tam mirtis. Ir 
szit tarj) pulku, ]>asir<xle musn 
narsus karžygis. Jo žirgas 
kai]) pauksztis lekia ir jis žai- 
-brn*Teitinmr*'iwknbTnas ••iirpir- 
mas eiles. Nebijo jis mirties, 
nebijo jis ir prieszu. A])link ji 
kulkos szvilpia. — Tai 
tai ten krinta nukaut i;
vis sveikas, nolieeziamas, tary
tum, kas ji saugo nuo kulipku. 
b' bailiu* ima prieszus: karžy
gis kerta tiesiai jiems in szirdi, 
kur jis pasisuka, tuojau ton 
pusėn laimėjimas nusvyra.

kautynes, 
lauko gulėjo daug 
sužeistu. Prieszas buvo nugalė
tas.

Kct tarp būrio gulineziu ir 
karžygis buvo sužeistas. Pake
le jis galva; prie 
klmųies stovi jo 
matyti, didžiai gailisi savo va
do. I

nuo gaisru

Pasibaigė

ir
ai

EI

t

Kituir muziku.
katalikai užsi-

szokius Ądvon-

tik ugnis
>.

Tai jaunuo- 
narsiai krauju

szen, 
bet jis

Ant 
nukautu ir

szono jo pri
auk lys. Jis,

Mielas arkleli, tu daug 
man tikrai tarnavai — kalbėjo 
karžygis — bet neliūsk — asz 
pasveiksiu ir dar smarkiau in 
kova trauksim ir žiauriau prie- 
szains kerszysim...

Ir jis prisilenkęs pabueziavo 
arkli snukiu... Žirgeliui tarsiarkli snukiu... 
aszaros pro akis isztryszko...

Saulute gražiai szviete, oras 
buvo ramus. Arklys yis/ieatsi- 
traukdamas stovėjo ir žiurėjo 
iii sužeista savo vada...

Antanas Svėrė.

Dievobaiminga gaspadine.

Tūlas kunigėlis priėmė ant 
tarnystes senyva moterių .Ant 
rytojaus kunigas iszgirdo savo 
taniaitia giedant “

Nudžiugo, jog turi teip
, nuėjo

Pulkim ant
keliu.”
dievobaiminga tarnaite
in kuknia idant jaja pagirt už 
josios gera gyvenimą ir tiki
ntys ta.

— Prabaszteli asz gi ėdau 
“Pulkim ant keliu” idant ži- 
notau kaip virti kiauszinius. 
Kada pergiedau du punktus 
tai kiauszinei minksztai iszvir- 
ti, o kada pagiedau tris punk
tus tai kiauszinei kietai iszvir- 
ti. Tik tokiu budu dažinau kad 
kiauszinei iszvirti kaip-reikia* 

Kunigas nieko ant to neatsa
kė ir daugiau nepagyrė savo 
tarnaite už dievobairnipguma.

kius, dainas 
szaliu žmonos 
draudžia tik
tuose, o ne dainas nei muzika.

Advente sekmadieniu Mi- 
szios būva su lylavais arnotais.- 
Ta spalva reiszkia atgaila. Del 
alga i los sekmudien i o M i szi ost 

linksmos giesmes
Gloria in Excelsis.”

• Lietuvoje Advento sekma- 
dieniais boausztant buya gie-

nesigieda
4 4

mokslą zino-
k.

susitaria daryti

negali prasidedi

damos szviesufe Migzios su i 
daugeliu žiburiu. Jos vadinasi, ’

Tas vardas kylo isz įRarotai. 1 
pirmojo žodžio tose Misz.iose> 
— lotyniszko Rorate. Mat: tos i 
Miszios vra laikomos szv Mari- * • • • ljai ant garbes, kad ji pagimdo
V. Jezu. Tu Mjsziu pirmutinis 
sakinys yra 
malda:

nes turi prisirengti prie V. Jė
zaus atejįmo. Iszganytojo gi
mimo sukaktuves yra. Kalėdos, 
todėl Adventas yra prisirengi
mas ])riesz Kalėdas.

Priesz V. Jėzui pradesiant 
skelbti Dievo
neįlįs, szv. Jonas Kriksztytoja 
ragino žmonos daryti atgaila. 
Ta atsimindami katalikai Ad
ventu laiku 
atgailas.

Adventai
ankseziau kai]) Lapkriczio 27 
d. Ta diena prasidėjo jie būva 
isztisu keturiu sayaicziu ilgio. 
Jie negali prasidėti vėliau 
Gruodžio 3 d. Tuomet jie būva 
tik 22 dienu, arba trijų savai- 
czin ilgio. Ir vienu atveju ir ki
tu vis būva keturi Advento 
sekmadieniai.

Daugelis žmonių szneka, buk 
tie keturi sekmadieniai reisz
kia keturis tukstanezius metu. 
])raslinkusius nuo ]>asaiilio su
tvėrimo iki 
m o. Tecziaus 
nei Szventu Tėvu 
nei Bažnyczios 
kur nėra pasakyta, kad tie ke
turi sekmadieniai reiksztu ke
turis tukstanezius metu. Isz is
torijos mokslo žinome, kad 
priesz užgimsiant žmones gy
veno ant žemes ilgiau negu ke
turis tukstanezius metu.

Adventu laiku Bažnycziojc 
vra i n statas nekelti vestuvių. 
Adventu 
penktadieniai yra pasninkai, 
szesztadieniuoso yra uždraus- 
tnsrnrosO!r“VfftgytTins7"¥ra tat 
skirtumas tarp szesztadienio ir 
tarp 
szesztadienyje 
kiek kartu norima, bet ne mė
sos, o trecziadieniais ir szeszta- 
dieniais netik mėsos nevalia, 

kai]) gavėnioje, tik 
kart valgyti iki prival

ant, o du kart valia gerai už
kasti. Szita Adventu pasninko 
instata ])anaikiUo naujoji Baž- 
nvezios teise 1917 m.

Lietuvos žmones isz savo va- septynias savaites

prasidėti vėliau

pranaszo Ižai jo 
rasa isz‘Te krintie4

virszaus (isz dangaus) ir tegu

SAULE

Amerikos Kariszkas Laivas Užplaukė ant Piesku.
MM.■%:

Wood užplauko
Neporiniai laiko didelios miglos arti Angel Island, Kalifor

nijos, Amerikos kariszkas laivas vardu
debesys iszlyja Teisinga, togu 

ir tegu isz jos 
” “To 

lotyniszkai isz- 
žodžiu “ro- 

Lietuviai labai mėgsta

atsidaro žeme 
iszdygsta Iszgelbetojas. 
krintie rasa” 
reiszkiama vienu 
rate.” J
szitas pamaldas ir anksti kyla 
isz miego, kad nepasivelintu in 
Rarotus.

Adventu laikymo inprotis 
nėra V. Jėzaus insakytas, bet 
Bažnvezios investas. Tr invede 
ji ne vyskupai, nei ne kunigai 
tik patys sziaip katalikai, 
dvasiszkija butu i n vedusi Ad
ventu instata, tai tas instatas 
butu likes užraszytas arba po
piežių dekretuose, arba vysku
pu tarybų sutarimuose. To nė
ra ir dėlto nežinia 
kada katalikuose
Adventai. Liko szv. Grigą 
liaus Pirmojo pamokslas raszy- 

“Antram Adventu Sekma 
dienini.”
szventojo laikais jau buvo Ad
ventai szveneziami. Szventash 
Grigalius mirė 607 metais p<» 
Kristaus. Isz kaj-kuriu netaip 
aiszkiu senoviszku rasztu nu
manu, kad Adventu butą jau 
ketvirtame amžyje po Kris
taus, bet to negalima pilnai 
tvirtinti, nes yra sziek tiek 
abejones.

Rytu Bažnyczia laiko ilges
ni Adventu laika 
szalies katalikus, 
prisilaikantieji slaviszku apei
gų, pasninkauja szeszias

i priesz Ka 
lios, Bažnyczios neliepiami Art- ledas. Jie ta vadina szv. Miką- 
ventu laiku užsidraudžia szo- lojaus pasninku.

Kristaus užgimi- 
nei Szv. Raszte, 

veikaluose, 
apeigose nic-

mokslo žinome

treeziadieniai ir
o

anų dvieju dienu, kad 
valia valgyti

bet reikia 
viena
g’ .

tas

Jei

tikrai nuo 
prasidėjo 

Liko szv.

Isz jo matyt, kad to

nes

už Vakaru
RytiecziaiV

ai

DEL MUSU VAIKU
RASZO, DEDE KOVAS.

REGINYS,
! . ! RUIMUI I h JT.. !. /

lyg kad kokios dvasios stobuk* 
liijgos palytėtas, iszvydo nepa
prasta
vaistu retu debesėliu, 
ežia usioji

‘ ‘ Wood ’ ’ 
mt piesku ir negalima jo isz tonais nei pajudinti.

t

BALTRUVIENE.

Jau tam Szonadorije gal 
yru tu namu,

Kad ne butu samagonku.

ne

Bobos munszainia .virina,
Ir lietuviszkus verszius gir.

« 1 | dina.
Ypatingai yra czion sesutes
Labai doros (kad jos sudeg- 
............4. tu). įįnoteriukos,

lauk in ių budu 
ppr.sienie,

Svaigulis munszain.es jtaisos 
a] leme.

Su savo vyrais ne nori laikv-

Puri viens nuo kito skiltis;
neguliu vis-

Ir ne dyvai
t

T
Szirdeles mano, i 

ko pasakyti/
Ir kas ten dedasi apraszyti y

piemene] is, 
Jis labai

Bus jau apie kelis desetkus 
metu, Marijampolės apielinke- 
je augo dievotas 
Krumpliu .Jonukas, 
mėgdavo tarnauti pas Ūkinin
kus, kuriu kiemai būdavo ap
augę gražiais medžiais.

Vienus metus jam pasitaiko 
pas viena ūkininką ant tar
nystes būti, 
gražiai apaugės kiemas invai- 
riais medžiais, 
geliu daržols, kuris per 
ra puoszdavo grinezios ir sek
ly ežios langus.

‘Jonuk ui

ūkininką
kurio buvo labai

ir papuosztas
va su

labiausiai

savo szake-
prieangi gy-

isz tu berželiu

Prapuolusiam Sunui.
■ ________________________________________ t

Gryžki, ak gryžki, tu sūnau Lietuvos,
Sugryžki pas savo tėvynė,
Prie savo kilties ir prie savo kalbos, ' 
Priymk prigimto ja tautybe.

Sztai tavo tėvynei, jai moja laisvumas; 
Supraski .svarbumą sziu žodžiu,
Vien tik su nu pavyzdingas darbsztumas, 
Apgins nuo grobiku ja, godžiu.

In darbai vadina jos balsas garsingas, 
Kiekviena auginta jos sunu, 
Ir tu esi jajai labai reikalingas,
Užstot ja su duszia ir kurni. . '

Sutraukti panezius svetimu tautos, 
Tave kurie teip yr suveržė,
Kad vengi net savo prigimtos kalbos,

? Kad žemini tu musu garbe.
Valvki tu savo mintis ir mums,

* Nuo svetimu intekmes tauta; tėvus, 
y Kuriais tu apgėdini tauta, tėvus, 

Ir trukdini darbu savo tautiecziu.
Atminti, jog gryždams ^rie savd tautos, 
Gali tu pastoti laimingu;
Bet del svetunuju veikdams naudos, 
Pasiliksi vergu ju, biędningu.

» > * l .

Kad stdsi drąsiai už savo tautos, 
Ir semkie muso szventa veikimą, 
1XJ musu tėvynės, — delei Lietuvos, 
O bus ji tau visados dėkinga.

* •' ' • Tad busi vėl namiszkis žmogus, 
Szirdije savo tu jausį ramuma, 
Suprasi, jog buvai prapuolęs supus, 
Bet su laiku radęs savus.

/ < r .

♦

lt

* * *

Vienam mieste Oliajaus mer
ginos, ,

Ne visos yra ten geros^, 
Nuolatos zbitkavoja, 

Naktimis bambileis zyloja.
Ir per nakti kai]) kada, 

Gerai joms nusiseka, 
Jaigu pagriebia koki vaiki

na/
Tai nepoilgam pas vaita nu- 

terebina, 
Koki ten szliuba puyrųa,

Ir ant to gana.
Ar mislinate ilgai poroje gy

vena ?
Niekada!

Vyras tokia boba peržognoji 
In svietą tolinus iszrunije,

' v Boba ne turi nieką,
I Da ir prie bodo,s pasilieka, 
j Nž tat vyrai nuo tokiu sau-

■ Nuo bambiliniu

b

I

go,JOSI, 
mergicu sza- 
, linasi,

Ne nori tokiu užkabinėti', 
Veluk sau malszei lyg senat

vei sėdėti*
* *#

i

f

Pranukas.
i J

Ba juom daugiau privalgo, 
Tai labjaus vyduriu 

valdo, 
Nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo tokios kukarkos, 
Apsaugok visus Dieve!

-x« # *

Viena bob(‘ll<a b*ip ant mer
ginos užpyko, 

Kad nei ant virszaus užlipo
Norėjo mergina muszt,

nesu-

mergina muszt 
O gal ir užrnuszt.

Na ir ant virszaus užėjo,
Ir muszt pradėjo, 

Mergina to visai nesitikėjo, 
Isz pradžios ant bobos žiurėjo 

Bet kada inskaudino, 
Jau dalaikyt negalėjo 
Szoko ant lygiu kojų, 
Rank o v es | >a s i ra i t () j u,

Szoko ant bobos, .
Tvėrė už k (‘t (‘ros, 
Trenke in žemo,

Ir esti gerai ome.
# * *

Sako kad Vilkesbaris, 
Tai lietuviszkas miestelis

7

Tai rot,s stragi boba, .
; Kad ja ja kvaraba,

I)a nesęnei pribuvo isz Lie
tuvos,

!• O jau perdirba in vales bal
dos.

Už mažiausia daigta. su po
keriu musza/(

Arba in szoną kriuszdį
Jog vyras kėlės nedeliąs svi- 

ruliuojrt, / 
Vos slankioje ir dęjuojp. 
Mesa gerai pe iszverja,

Da krųyjpą v.algjj pądejg,

Z ■.

Paskui pilvas gurgujiuoje, 
Niiolatos laukan bėgioję.
’" Isz geriausios mėsos,

Ne-tuH'vywj jpk los naudos,
' 1 X 'ta. ■ '• L’ V' ' ' ! y '

' 4

“ Isz gej’jaustos mow,

UŽVIS 
puolė in aki du berželiu, ku
riuodu plesdejo 
lems, priesz pat 
venamos triobos augdami ge
liu darželyje.

Kiekvienas
gėrėjosi, kad jis labai tarpiai 
augo ir bujojo.

To kiemo mergeles tu berže
liu nelabai apkente, nes juoda 
stelbė nitas ir kitas gėlės savo 
plaeziu pavesiu ir iszsivynio
jusioms szaknims po puria že
me darželio. Dažnai mergeles 
kasiuedamos lysveles, užczilie
pusios szaknis berželiu, ju ne- 
.,.iXVMI*i• j ii jas namiodavo, 
žeme aplipusia apie szaknis 

kitokius ne
bot ber- 

eidavo antv ze-

s i gailėdavo
aplipusia 

sugurindavo, 
malonus darydavo; 
žaliams tarsi tas 
naudos, nes paliuosuotoje 
meje dar stipriau szaknys gau
davo kerioti; 
,kytai spareziai

ir

ju neapkentė;
kaž-kas 
reikia palei paezia

Jonukas
pranesze savo

regini. — Tarp prasz* 
Szven* 

Jėzaus Szirdis.ne-i. 
iszpasakytu gražumu plesnor 
janti dangiszkos meiles, spin-, 
dūliais, tarsi visa Lietuvos Ž0n 
me nuszvieczia. Žemai du beiK 
želiu reiszke tevyniszka moL. 
le. Prisiminima tėvu, boeziu, 
kurie kente už tėvynė, už tiky*_, 
ba. . v

Tikra meiles vaidu ve, supa? 
dina jausimi visokius reginius* 
Jonuko tikra tevyniszka meilu, 
persistatė jam pilname pa? 
veiksle ko jis troszko. • i 

Musu lietuviu kataliku trosz- 
Rimas turėtu būti, kad pirmojo 
vietojo, visoms spėkoms remti’ 
lietuviszka spauda* Be lietu*;

spaudos niekuomet
nebujos ir«netarj>s katalikisz-i 
koji eldija. Visu lietuviu kata* 
liku, turi būti būtina užduotis 
remti ir platinti visoms jėgoms 
lietuviszka spauda ypacz* 
laikraszti ja.

❖ ❖
TIKRA ARTYMO MEILE.

viszkos

spauda

Miesto gatvėm, vaikai bėgio
dami praeiviam siulinejo laik- 
raszczius pirkti; atvykus man 
in nopažinstama miestą ir pasi- 
norejo vietinio laikrasz/Czio pa
skaityti, kad sužinojus bent . 
kiek toms aplinkybėms.

Prabėgo vaikucziu keletas 
siulydam man laikraszti, bet*' 
asz dar tuom syk nepirkau, su- 
lyg atėjau in gražesne miesto 
dali, kur buvo turtingos krau
tuves ir žmonių tirsztesues mi
nios vaikszcziojo.

Stoviu ant terpgatvio vejos, 
vaikas su laikraszcziu

lobiu, praszau viena egzem
pliorių. — Negaliu parduotie,” 
— atsake.

Sztai pagrotu ir kitas vai
kas su pundu laikraszcziu; pra
szau pas ta ir tas atsake: —* 
4 4
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Badai pilnas yra dorybes, 

ten buna kelios 
bjaurybes.

Yra ten visokiu — mandru 
Ir suvis kvailiu,

Visos moteriukes bijo szvie-
SQS,

Tai nenusiyma nuo akiu ga- 
zos,

Mat rudeniniai vejai, 
Nupiesze terla juodai.

O ka reike koki nors būda 
naudot,

Kad nuo patogumo neats
tot.

Kitos vela bizni munszainia 
varo, 

Pinigėliu nemažai padaro
Mat biznis, tai biznis, 
Kad ir niekai suvis;

Ka nuo tamsuniu norėt 
Tiktai atsiduot

Tik kad

ir tylėt!

ASZ, KAREIVIS LIETU
VOS!.....

Asz kareivis Lietuvos 
Turiu pajėgos, drąsos, 
Asz, kovodamas stipriai 
Ginsiii szali atkakliai*

Mane prieszas nors užstos, 
Kelsi jau karda ant galvos, 
Asz jiems duosiu pamatyt, 
Kaip reik ginklą suvaldyt!

Mano teviszke maža,
Bet galinga jos dvasia, 
Nors ja kietai spaudž, vargai. 
Nenuliūsta jo.s supai.

Trypė Lietuva ilgai, 
Rpsąų lenkai, vokiecziai, 
Bet dabar tegul bandys,Bet dabar tegul bandys, ’ 
Juos pamokys Lietuvys.

Vargus siege ji piktai, 
Paniniai kauste ji kietai, 
Bet. dabar jau to nebus, 
Aszen ginsiu Lietuvius.

Ginklę valdpmo ^tipyiai!

ir juom tai]) pasitikėjo

dėlto neiszpasa- 
augo. Metai, 

kiti berželiai dar pradėjo dau
giau užstelbti gėlyną, nes daug

■ tarpesni užaugo.
Bet mergeles

jas, pamokino, ■ kad 
žeme ber

želiu liemens žieve nulupti, tai 
jie tuojau iszdžiusia. 
tai dasižinojes,
ūkininkui, kad berželiams ren
giama pražūtis, , o mat tuodu 
berželiu paties ūkininko buvo 
didžiai gerbiamu, nes juodu 
buvo pasodyti atmineziai ūki
ninko tovucziu mirties.

Jonukas už savo isztikimybc 
nupelno pas ūkininką dide ma
lone,
kaip tikru savo sunum.

Netik ūkininkas gėrėjosi isz 
Jonuko isztikimybes, bet,visi 
aplinkiniai džiaugėsi isz tokio 
pavyzdingo ir doro vaiko. Bet 
isz teisybes buvo geras vaiki
nas.

Jonukas labai mylėjo gra
žius gamtos reginius; žaliuo- 
janezius medelius, žydinezius 
darželius, giedanezius pauksz- 
telius; biteles neszanczias me
dų ir vaszka; ta viską gerbe ir 
dekavojo Dievui, kad jo pri
gimta szalis Lietuva tokioms 
gražybėms iszpuoszta. Nekarta 
jis ganydamas gyvulius sek
madieniais, laike szv. m i sziu, 
klaupdavosi link bažnyczios ir 
ten siausdavo savo maldas, kur 
visi jo kaimo žmones susirinkę 
melsdavosi prie Dievo alto
riaus. Karta jam besimeldžiant 
prisiminė viena mintis, ir nei 
nesijuto kaip suszuko: Dievo! 
visokiu gamtos turtu del Tė
vynės Lietuvos nesigailėjai, 
taip, ja gražai parodei, bet ko
dėl nemalonus gudii caras taip 
ilgai laiko uždraudęs musu lior 
tuviszka,.spauda, kodėl jis ne
duoda mums dvasiszko peno, 
idant savo prigimtoje kalboje 
mes tave Dievą, ir Sutvėrėja 
galėtumo isz knygeliu pagar
binti... Jei visokioms gražy
bėms parodei musu szali, Malo
niausia Dieve, sugražink mums 
ir kalbos, raszto liuosybe!...

ir tas atsake: 
Negaliu czion parduotie.” 
Man be stovint, praėjo ju ke

letas, bet visi atsisakė czion 
parduoti.

Nesuprasdamas to dalyko, 
vieno isz ju paklausiau: kodėl 
jie neparduoda; ar czion vieta 
užginta pardavinėti laikasz- 
czius?...

Atsake man mandagiais • x f
— “Turime viena drauga 

vaiku, kuris yra naszlaitis ir 
luoszas (szlubas), jam labai 
sunku vaikszczioti po gatves, o 
kad per szita vieta daugiau 
praeiviu praeina, tadgi pave^ 
dėme jam tik czion pardavinės 
ti, o mes užsidraudeme, kad ne 
vienas isz musu czion neparda-* 
vinetume. Mat mes esame svei-i 
ki, tai galimo ir po kitas gat4 
ves bėgioti ir siutinėti laikrasz* 
ežius... Ana, atszlubuoja* ir jis; 
nusipirk Tamista nuo jo.”—

Priėjau prie szlubio, ir nusi
pirkau net tris. ,

""•IIWIW* C* ❖ 
KAIP ATSĮNESZI VAIKI

NAI IN MERGINAS.

Jeigu esi mandagus ir do
ras, — tad visos merginos ta
vimi gėrisi.

Jeigu esi iszmintingas ir mo
ki pridereneziai savo luomo ap
sieiti, — merginos tave nereir 
kalingai neužkabina.

Jeigu esi darbsztus, — mer
ginos turi aki ant taves^ ■ ’

Jeigu esi neiszmetes skati
kus, ir juos taupini, — tai tave 
merginos priskaito prie, geru 
vyru.

Jeigu esi tinginys, -r- mergi
nos szalijiasi nuo tavęs. ų

Jeigu esi vėjavaikis, —mer-

J

Vaikelis paskendo gilumoje ginos abejoja apie tavo būda, 
maldos, apsiverko. Lyg 
atsakymo.

Varpas Bažnyczios bokszte 
atsiliepe, toli, toli, vos tik gir
dėtis tik per tarpgiri tarsi su
kruto medžiu lapai lenkdamic- 
si. Buvo pusiauf misziu — pa
kylėjimo laikas. Vaikelis vjs 
meldėsi karsztai. Jq jogos buvo 
valdomos kokios nepaprastos

lauke

Nepądesiu asz lengvai;
Nors nupb skietą bus kapai;
Ęęt geriau gyYens, vaikai,

— Vargo, poetas, esybes,tarsi lyg per miegus4

Jeigu esi nesusipratėliu^?— 
merginos pyksta apt taVeš.

Jeigu esi kvailas, — tai jos 
bovinasi su tavim.

Jeigu esi suaugės vyras it 
dar nevedes — merginos uolu- 
bai apkenezia tavęs. /

Jeigu esi paczįuotu — kaL 
kurios gailisi tavęs ir užvydjt.o 
kai-kurios džiaugiasi k,ad jofflA 
netekai.

iB"inn*,»'
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Žinios Vietines

viskas e j na po

— Ketverge pirma Decem
ber - Gruodžio.

— M ieste 
senovei.

— Keli namai buna stato
mi terp-tuju nauja Union Na- 
tionfjf^>anka.

Ūirbtisprat
atej
na
siuTiA

Pamatas jau 
ir kaip rodos 

IKjneta sulauksimo vie- 
Jįidkiausiu ir drueziau- 
fini visam paviete.

— Saliuninkai nežino ka da
ryti su laisnoms. Daugelis szi- 
inet nepadaro aplikacijų ant 
atejnanczRi metu, nes girdėt, 
kad laisnu visai uorei kės par
davinėti alų kuriame nesiranda 
alkoholimis, 
gus už dyka?

— Atejnanczia Nedelia pra. 
sides keturesdeszimts valandų 
atlandai szv. Juozapo lietn-

Daug

nes girdėt

Kam mėtyt pim-

szv.
bažnyczioje

n z

viszkoje 
svetimu kunigu ketina pribut 
in pagialba prabaszcziui (Uoš
nai.

Prova .Juozo Žalio
sugadinimo spynos ant kapiniu 
vartų, likos sutaikinta nes 
skundikai patys užmokėjo 
kasztus, nenorėdami leisti pro
va per suda.

Jonas Sakalauckas pir
ko aalilina nuo Petro Kubiliaus 
tre^iziam varde.

t-*, Kažin Raulinaitis pa
samdo autOfnobilini troka del 
visokiu perkraustimu, pristato 
anglių ir t. t. Szelpkile savisz-

sutaikinta 
patys

pa-

ki. 29 E. Spruce St. (D.b)
— Apie treezia valanda su- 

batos ryta, ugnis padare nema
žai bledes Jurgiu Maczinskui, 
G37 W. South uliezios ir Juozui 
Vilkaicziui G39 W. South uh- 
czios. Daugiausia bledes aplan
kyta per vandeni. Namai pri
gulėjo prie Dereszkevicziaus ir
Tiiniios.

— * Parsiduoda geri vargo
nai. Adresą pardavėjo gausite 
“Saules” ofise.

ANT PARDAVIMO.
Namai 300 bloke ant W. Pine 
hlyczios ir 300 bloke ant W. 
Mahanoy ulyczios. Kreipkitės 
pas Chas. S. Parmley,

7 S. Catawissa St.
i Mahanoy City, Pa.

ANT ’PARDAVIMO.
** Bižnavas namas kuriame 
randasi John Metžgars buezer- 
ne ir groserne po No. 911 ir 913 
E. Pinė St. Mahanoy City, Pa. 
Atūžaukite pas.

John Goyne,
277 W- Centre St.

Nov 28

(D.8)

Mhanoy City, Pa.

F. Universitete.
rh Jaunas ubagas atėjo prie du- 
<riu gaspadineles praszo ahnuž- 
ikks.

— Ar ne sarmata tau uba
gaut! Ka veike tavo tėvas!

— Ubagauje.
— O motynaf
— Teiposgi ubagauje.
— O brolis?
— Yra universitete,
— Universitete! Ka jis po 

velniu ten veike!
— Nieko. Sėdi stikliniame 

/uidelije spirite inmerktas. Mat 
užgimė negyvas, nes su dviem 
galvom!..

I
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' Ar asz pranaszas?
Sztominkas: — Pasakykite 

man Petrai, kada tu man ati
duosi skolai

Skolininkas, — klauso kaip

Sztominkas:

Isz Lietuviszku Kaimeliu1
Belleville, III. — Angltu ka- 

siklosin likos baisei sužeistas 
Klemensas Potylaitis kuris tu- 

namie keliolika

o 
Laura 

randasi li
pa vo j Inga i

res pagulėti 
menesiu.

— B. Szurmas, 28 metu se
numo įsz O’Fallon randasi szv. 
Bernardo ligonbutije St. Louis 
Mo. su > nulaužtais peczeis 
penkių metu mergaite 
Karazkiute teipgi 
gonhutije czionais
sužeista nelaimėjo su automo
bili um artimoje Avistono. Mo- 
tejus Karaszkis tėvas sužeistos 
mergaites ir dviems kitais vai
kais ir Szurmas sugrižinejo isz 
Uentralijos. Karaszkis negalė
jo greitai apsisukt ant kelįp 
trenkdamas in drata nuo tele
fono kuris apverto automobi
liu. Karaszkis tik truputi likos 
suŽ4‘istas, nusidavė jeszkoti pa- 
gialhos idant nelaimingus iž- 
gauti isz po apversto automo- 
hiliaus. Kiti du vaikai Karasz- 
kiu .Juozukas 11 metu ir Fra- 
npkas 8 metu likos mažai su
žeisti ir randasi namie. Dakta
rai mano buk Szurmas ir mer
gaite mirs nuo sužeidimu.

Hcmer City, Pa. f Diena 4 
Novemberio persiskyrė su 
sziuom svietu Franciszkus Ba- 
ba nikis, 44 metu< amžiaus. Ve
lionis paėjo isz Suvalkų red y- 
bo s, Seinų apskriezio, Sorinu 
parapijos, kaimo Bagdonių 

24 motus.
7 diena

persi skyrė

kaimo
Amorike pergyveno 
Laidotuves Atsibuvo
Nov. ant ajrisziu kapiniu. Pa
liko dvdeliam 
ežia, asztuonis
broli czion Amorike, 8 pusbro
lius Lietuvoje, tęva ir motina, 
dvi seseris ir du szvogerius.

keturiu drau-

nuliudimia pa
valkus, viena

seseris
Prigulėjo prie 
gyseziu: U. M. W. of A. angle- 
kasiu unijos, Red Eagle, Loyal 
Order of Moose ir V. J. Szir- 
dies.

Jaigii kas isz gym i n i u geis
tu dažinoti daugiau apie ve
lionio mirti lai raszo pas jojo 
nuliūdusia moteriai Mrs. Peter

Box 435,Babarskis, 
City, Pa.

Homer

Potografijos del Kalėdų

Ateikite anksti ir nusitra'ukitė 
priesz laika. Puikiai nutraukiu

• s • • rt • • T r • • 1iamilijos potografijas. Vtiikus 
atveskite priešz 3 valanda po 
piet. (N. 28
\V. S. FRYER, Fotografistas.

Kampas Main ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

Negaliu.
Paežiui ejkiva in bažny-

ežia!
Asz ne turiu 

siautie.

Onuk, duok

in ka ap-

Tai eisiva in karcziiuna. 
man manoe

senus czeverykus isz po lovos.

•A
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mažas vaikas.
Sztor. — Kodėl no klausiu!
Sko. — Nu-gi ar asz prana-

— o da ir pranaszas ne
galėtu pasakyti©. .

GRAIKIJA
Nauja Tauta Senu Žmonių.

Kas tai yra Graikija!
Praeityje, Grąbija

c i

“Praeityje, Grąbija buvo 
visai kitokia nuo sziandienines 
Graikijos. Kiekvienas deszimt- 
motis mate paskyrimu nauju 
rubežhi.,/

TiJ< da.bartniu laiku - ir tik 
ksan-

H f”’* 
i i f *¥* y į ’ •lail^e .•.trupiplaikincs Alei 

dro vicsžpaty^tes t - ‘: 
reiszkia tauta. Pop graikiszka
dro vicsžpatyptcs (- 
i.....................  _
auksine gadyne, . kaip pirm ir 
po, ja galime sulyginti su na
mu, 
save. J * ' 
jniszkas apraszymas, 
riszkas 
150 atskiru valstijų.
visa laika radosi tąutiszkas 
jausmas, nepaisant, jog invai- 
riu grupių konkurencija už
stojo suvienijimo kelia in vie
na tauta.

“Galime sakyti 
Britanija marios 
Graikijos žemo mares apsupa. 
Jos žmones visuomet buvo ju
rininkais, ir žiurėjo ant Tarp- 
žem’iniu juriu, i

Graikija’

kuris padalintas priesz 
Jos istorijos smulkmc- 

tai isto- 
apraszymas dauginus 

Bet per

jog Didėjo 
apsupa, bet

žeminiu juriu, ir ypatingai ant 
Egejaus juriu, kaipo ju paežiu 

silkių prudus.”
“Rytines Tarpžemines salos 

tapo Graikijos teritorija savo
<------ rr jl----------  -- j.—

sala, pejoponnestis, ir kt-

c <

czielybej, ir tąs pats su pana- 
sū s 1 ’ / . * ’ ’ ‘
toms ^jraikijos pusjansaloms. 
net svarbi dalis Graikijos - ar- 

‘Hellenn 
- tai buvo jos jurininku 

ant sausžeminin 
krasztum kurie apsupa Tarp
žemines juros. Tie apgyveni
mai sudaro nesulaužyta grai
kiszka linija ant žemesnes Azi
jos kraszto, ir iszskirstytus 
valsczius ant Italijos, Sicili- 

net ir siaurines Afrikos 
(kas dabar pietine Francija) 
krantu. Tas tai liuosa Graikija 
savo didybėje - vieszpatyste 
isz vienu žmonių bet daugelio 
valstijų.

Graikija davė pasauliui jos 
‘Delian 

Lyga’ - kuri buvo organizuota 
447 P. C. (angliszkai B. C., rei
szkia, priesz Kristaus gimi
mą), kaip abiszaliszka apsau
ga priesz iszlaukinio pprsijos 
užpuolimo, toms diehopis Por- • • • a • ’ «■ B ' I".

ba gerinus vadinama 
žeme ’ 
apgyvenimai

jos,

4 4 

pirma Tautu Lyga -

priesz

sija turėjo savo taip vadinama 
“isz Bęrlino in Bagdadu” nm? 
bicija. Atėnai buvo ‘pirma gib 
lybe’ toje lygpje, ir buvo orga
nizacijos pripažinta vedeja.

Po tam matėme priversti
na* Atėnų 
laiku, 
vadinta Spartos ir Thebes 
vieszpatystes, radosi panaszu- 
mas in Graikijos tauta; Bet tu 
nei viena gadyne neinome dau
guma graįl^i apgyventa žemiu, 
■:rv .7 
siausalos buvo kitu Hellenisz-

* I

4 4

U*

vadovyste. Szituo 
ir po kas galima būti

hę^ didele jdalis Graikijos pu-
siausalos buvo kitu Hellenisz-

‘ . 1ku valstijų valdoma. Per trum-
pa laika po Aleksandru (Didy- 
siiQ, Graikija įpasieko tautos 
stovi, bet buvo pasžalinio pri
verstas susijungimas, ir inemo 
daugeli žemiu, kitu, apart grai
ku apgyventas, po didžio mili- 
tariszko genijaus mirties, Ilel- 
lenos vėl persiskyrė in daugeli 
valdiszku daleliu.

‘ ‘ Graikija . i $zsrplatii|dama 
nuo miestiszkos valstijos^ ant 
valandėlės apėmė beveik visa 
civilizuota pasauli, bet neužil
go seko lygiai didelis sutrau
kimas. Graikija puolė po Rymo 
auganezia valdžia ir tapo pa
prasta provincija vakaru em- 

; jį geri joje. -

i I

kn apgyventas, po didžio nuli- e * a a a 1 -w> a.

i$zsiplatii|dama

uGraiku militariszkas ga
bumas ir pajięgos mirė po ry-
miszku jungu, bet kuomet ry-

Permaina,
— Sveikas drūtas! 

jau jau apsipaeziavai!
— Juk apsipaeziavau, 

negerai padariau! Priesz szliu-
ha nuolatos manės klausė;“Ar 
myli mane?” — o dabar po 
szliubui nieko, tiktai: 
kur iszdavei pinigus?

girde-

nes

IJ

M

*F

"Kur

tinb emperija tapo formuota 
su Konstantinopoliu sostu, 
graikiszka kultūra apgalėjo

Konstantinopoliu
• 4 • W o .. " i 1 •

sumaiszytas su krauju pergalė
toju pulku ir imigrantu isz be
veik visu Europos,tautu - Al
banu, Slavu, Teutonu, Iszpanu, 
Francuzu, Venecijieczin ir 
Turku.
valde kas kadaise buvo Grai
kija. * ,

‘ ‘ Graikija, kaipo j t$utu,, vėl 
gimė 1ŠŽ9 m., kainoj, pasekmes 
nepriklausomybes kip’ęs priesz 
Turkija, kare kuri paežiu lai
ku buvo seriją cviliszku kariu 
tarp prieszingu Vecleju ir par
tijų. Nauja Grankija, kuri pa
sirodė po suvienyta apsauga 
Didžios Britanijos, Francijos 
ir Rusijos, ineme apart Cycla
des Salos ir Peldponnesus, dali 
žemes, apie 40 myliu platumo, 
skersai pusiausalos siauruose 
nuo Peloponnesus. Dabartines 
Graikijos ambicija yra stumti 
savo rubežius tolinus nuo szio 
kraszto, kuria ji iškaito kaipo

. -įsrtr

PUBLICZNAS
PARDAVIMAS.

*

Venecijieczin 
1669 motais Turkija

Sekanti namai bus parduoti 
ant vietos

Subatoj 3 Decemberio 
2 valanda po piet

Namai po No. 337 ir 339 ant 
kampo prie W. Spruce ir A 
ulycziu, ir namai po No. 336 ir 
338 ant kampo prie \V. South 
ir A. ulycziu 
Pa. ' j.

Parsiduos visi 41nt> Syk arba 
pusiau ar po ketvirta dali.

Iszlygos: Dvideszinitas pro
centas sudorotu pinigu turi 
but užmokėta laike pirkinio

Mahanoy ’City,

KELLEY PECZEl IR HITEREI
-------o--------

Visokiu Koloru: Juodi, Žali, Melini 
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

JC&r’Galima pirkti ant iszmokcsczio.
—. ...—o-------

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City,

*

*

I

l

branduolis, pakol didumas, jei
gu ne viša, ^Heilas irridenta’ 
bus in imta. Ir ta ambicija pri
vedė prie visokiu viduriniszkn 
persilaužimu ir iszlaukiniu ka
riu. 

4 <

szimts
Graikijos
karalystes teritorija tris syk 
didesne už. teritorija kuomet 
insteigta. Acziu pasauliniai ka
rui it Turkijos padalinimui; 
Graikija dabar turi’didele da
li senos MacedoiiijoSiir pietines 

, beveik 
ir didele dali Smyrnoš 

Azijos kraszto.

Heilus irridenta

Dabar, suvirsz devynas-de- 
metu po iszpildymu 

nepriklausomybes,

• o 
reszta in 15 dienu po pirkimui. 
Shvininkas turi tiesa priimti 
ar atmesti visas insiulvtas 
prekes.

Norinti pirkti namus priesz 
pardavima galite 
po No. 312 W. Mahanoy Avė. 
____________________ (2t.)

Chas. S. Parmley 
REAL ESTATE AGENT. 

NOTARY PUBLIC.
feign norite pirkti At parduoti

visas

t

I
Į ’>

atsiszankt i

visa AegeniiThrace 
sala, 
ant žemesnes 
Graikijos vėliava plevėsuoja 
visai netoli Dardanelliu - apie 
50 myliu isz Konstantinopolio. 
Graikija toli nužengė prie isz-

Dabartine Uolienų karalys
te’ - kaip Graikija aficialiszkai 
vadinta - turėjo penkis valdy
tojus. Nei vienas netaiTravo 
iki naturales mirties, 
vienas savo noni.nerezignavo. 
Pirmas valdytojas, pyezidentas 
nepasekmingos Graikijos res
publikos, organizuotos priesz 
visiszkai 1 
klausomybes ,G ra iki jos respu
blikos, organizuotos priesz vis
iszkai užtvirtintos nepriklau
somybes, buvo nužudytas. 1832 
metais Otta, kunigaiksztis isz 
Bavarijos gavo sostą, jis buvo 
praszalintas 1862 m. Kunigaik- 

i isž Schleswig- 
kuri’s paszauktas

pildymo savo ambicijos.
< < i

ir nei

užtvirtintom- nepri-

sztis Jurgis
Holestein, ] 
valdyti, valde per 51 metus ir 
buvo nužudytas 1913 metais. 
Jo sūnūs Konstantinas prasza- 
liūtas 1915 m. del 
kiszkos simpatijos.
d ra 
mirtis priguli nuo nepaprasto 
atsitikimo.”

jo pro-vo- 
Aleksan- 

seko Konstantina bot jo

— F. L. I. S.

PAJESZKAU DARBO

Prie balberio. ; Moku visa 
darba barzdaskutyklos. 
butu reikalingas toks žmogus 
Meldžiu atsiszankt ant adreso

101 RiVer St.» 
Havęrhill, Mass.(t.95)

Fr. Buce vi ežius,

Kam
j

BALTIJOS - AMERIKOS LINIJA
_____ o D11OADW • -y_____•-___.__  NEW YORK. N-Y_____

TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PILIAVA 

(Karaliauczlu prieplauka)
ARBA PER L1BAVA, HABLRGA - EITKŪNUS.

Szluoml linksma mums pruneszli kad mos pasldarbavom idant musu 
pasažierial, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczlal In Pillavo* 
Lietuviai, važiuojanti In Pillava, aplenkia Ixmku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporla; jokiu vizų no reikia. 
Susineszimas su Pillava tai yra nauja szaka musu regularlszko susi- 
nesziino su Hamburgu, Danzlgu Ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas Ir parankus kelias namon dasigautt.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI TSZLAUKS
POLONIA” 7 Gruodžio “LATVIA” 14 Sausio
LITUANIA” 21 Gruodžio

namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojrtme namus, 
kolektavojamę randas ir t.t.
238 W.Centre St. Mahanoy City

ŪNIONI- .J?!
; NATION AL,

1

i

M ’

BANK z
MAHANOY,J 
t<CITY.iF

F

CMltel Stock 1125, 
BwIbb AFrofltu «4«MN.N

Mokame antra procente ant 
■HdOta piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suoso, nepaisant1 ar atnosaat 
parodyt knygute ar ne.
< Mes norim kad ir jus tnri- 
tvmot reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig S taL popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL r'

l> »

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Pres,
J. B. FERGUSON, Kaslerlue.

rj

W. TRA8KAUSKAS
LIĖTUV ISZKAS G R ABORTUS.

- - ------ -------------

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
IRABORIUS MAHANOY CITY, 
Laidoja hunus numirusiu,t ,Pasamdo 

I automobilius, rlginus ir vežimus de 
1 'al do t uvi u, krlkszttniu, vesellljy, pasl 
I važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 

^80 W. Centre 8L Mahanoy City. ?•

Ar norite darbo?

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po doszimti ir
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek it iszversti 
savo dyka laikja ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

..6

f ■■ ... i ■ i ■■■ i i.....  i

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

F

‘ ‘ POLONIA ’ ’ 7 Gruodžio ‘ ‘ LATVIA ’ ’
“LITUANIA” 21 Gruodžio “ESTONIA” 18 Sausio 
Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Dauzijg, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams, 
agentu justi miesto.________ ____________ _

Krelpklt.es prie musu

. «■» 4*. <1 ' * <—»—» 1 O ««k

Dak taras KOLER yra vienatinis tarpe Lleturlu daktaras 
Pitts burgo. Jisai mokinosi Varszaroje, studijavo begi jo 
82 metus In vairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejtmus, . ligas tinimo, Invalidas ligas 
paelnanczlas nuo noezystumo kraujo. Atslszaųklte ypa- 
tlszkftl, per lafazkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusins- 

kai ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomls 9 iki 2 popiet.

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

VYRU 
LIGOS

Daktaras Juozas J. Austrą Į >
• • LIETUVIS u :t|

Barnis Daktaras KarlaMeauK i 
BTDO TI80KIA8 LIGAS B

Priima llgonluN lig 10 valanda ryte.!
11 lig 2 popiet. < lig 9 vakaro V

Telefonas—Bell 359 R. ■
113 E. Coal St. Shenandoah j

A
A r

> m o* i <

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Geidaus dabar pirkti negu velians in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas PERT 
GLOBĖ peczius, viduris 18 

puikei enamelavotas.

rudeni.

$77;5O
I

coliu didumo
Galima matyt musu sztoro lange.

Musu Real Apollo ir Canopy
I Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
iios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

~^r

T

GUINAN’S
MAHANQ^ CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Slunczlu piningus, 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
'elstngal, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite i ' "F* 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas 
601 W, Mahanoy Avė; 

Mahanoy City, Pa.
• U ' ! i i i* *

> Sztai Koki Prieteli Turite—
: Merchants Banking Trust Co. Banke

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokti 
j, procentą ant sudėtu piningu. ;
; Yra tai Banka in (airi ateinate, kada reikalaujate pagelboc 

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

I1

•Ii

>
lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. <

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieadai Ir 
pažinstami. ;

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs^; i---------------------XX. ,------------ X---------------------X^L1 --------------------_v_ ji

J

dpažins tamiKatoiva Sales Co.
Cojlegoville, f a. %

■ 1

ei jos, kada norite kur investyti piningni arba pirkti 
namus. J

Yra tai Banka, kurioje jauoziates lyg
Yra tai juso Barflca.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu tavo

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.

k ii r graikiszki ginklai negalė
jo, ’ ir Bizantija isztjkro tapo 
didele graikiszka valstija. Ir 
vėl žemo, kuria galima skaity
ti kaipo Graikija, iszsipjlati- 
no, pakol savo rubežiuose ino- 
me didele dali pietrytines Eu
ropos.

“Graikijos arsziausia kan
kinyste ne po rymiszku jungu, 
bot per ilga laika nuo Bizanti
jos puolimo iki dabartiniu lai
ku. Per ta laika ji beveik buvo 
užsmaukta, jos žmonių kraujas

ir Bizantija isztjkro tapo w i 1 1 a < 1 A t « «. . ■ a

i u
15
I

Kazis Rėklaitis-
Lietaviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagalbininke

save name.---------------------- -------- 1—I—,—
i m —i e — •■mnninie —

DR. J, A. TANANEWICZ■’ r 1 fi

Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
svėikatos dalykuose per

■j J

' n hl E

%

■J-j

■
I

!^: "UI
■ i

<' ullll

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. SxiU 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.
W.F. Rynkewict

T. G. Hornsby

moters. Prieinamos prskse.

, 516 W. SPRUCE ST. ! 
Mahanoy City; Pa.

I
Afrike, kada* Algere 

žmogus numirszta deda in jojo 
graba visokes gyduoles kokias 
velionisHiaudojo už gyvasezio.

Bell Telefonai No. 149.

i

laisękus. Adresas:
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.

D. M. Grabam, Pros.
J. H. Garrahan, Attorney

P. 0. Fenton

fa

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

Krelpklt.es



