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Amerikonai iszskerde Vo- 
kiszka Regimehta isz 

3,000 vyiru.
Paėmė 500 in nelaisve prie Marno

ir kaima arti Chateau Thierry.
I , ! ’!|1

Amerikonai naršei atsižymėjo.
II

Su Amerikonais prie Marno, Francijoj.— Visas vokiszkas 
regimentas susidedantis isz 3000 vyru likos konia visiszkai isz- 
skerdytas per musu narsius Amerikonus prie kalno 204, kaip 
danesza oficialiszkos žinios.

Musziai eina daugiaaše prie girraites Chatteau Thierry ir 
už kaina 204. Suvirszum 500 vokieczius paimta in nelaisvia, 
septyni aficieriai, daug maszininiu armoteliu ir kitokio karisz- 
ko materijolo.
buvo paemia nuo vokiecziu. 
amerikoniszkas rankas.
da gerai nesuskaityta bet lavonai guli po visa muszio lauka.

Amerikonai neatstojo ne ant vienos pėdos ka 
Kaimas Vaux teip-gi gavosi in 

Kiek isz viso užmuszta vokiecziu, tai

Keturin Minutu 
Prezidento 
Prakalba .

(Released by the Committee

sirinkti pavaldinyste: prieszin 
gai, mes leisime žmonijai likti 
auka heszirdies ambicijos, kuri
pasiryžus sunaikinti tai, ko ji 
valdyti neiszgali,- •

oKTublic Information.) 
1

Per savo atstovus-kalbeto-
1 ‘four minute men” vadi

namus, kuriu Suvienytose Vals|J 
t i jose Committee on Public In
formation žinyboje 
daugelis tukstaneziu, Preziden 
tas 4 Liepos dienoj in Suvieny
tu Valstijų žmones sekama pra 
kalba kreipėsi:

4‘Susirinkote, mano draugai 
piliecziai, tos Nepriklausomy
bes Deklaracijos pasiraszymo 
atminima padaryti, kuri tautu 
gyvenime naujos dvasios atbu
dima pažymėjo.
respublikos gimimo, mes mate 
me ta dvasia augant. Mes rei 
kalavimus girdėjome ir kovos 
už savyvalda iszsipletima ir 
daugelio tautu laimėjimus te- 
mijome. Mes pradėjome poli
tines laisves teise laikyti, kai
po bendra visos žmonijos teise. 
Metas po meto, musu rubežiu 
saugume, mes džiaugėmės ra
miu laisves ir demokratijos di
dėjimu visame pasaulyje, 
vis-gi dabar, staiga, 
dureme su grumojimu, 
iszstato pavojum viską, ka mes

jus,
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3-rd 1918, as required by the act of October 6-th 1917.
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Austrai sumuszti prie Brentos; 2000 paimta in nelaisvia.
Washington, D. CL

nepdpHwws

J
Ii !’■ •.JI 

' 1 V ui-'■
f.... 'vlmi ''

tf / 'W 
I

T;.'i u?;' Y:- 111'!'II Iii!I O
'■iii1

*

I1 ■ r
W! 
j) r ii !MI

'S<

H >■■

/
I: v 4

il

j.........

1 ■ 1

■h-

I z
■' I?
ft IH J:

*■ Ą
*

DŪ-KART NEKELINIS LAIKRASZTIB “SAULEDU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS. UTARNINKA IR PETNYCZIA, 

>■

' AMERIKE
I 
< 
I

||»^I

W1' ■f

iri
f

PRENUMERATA KĄSZTUOJA:

liUlSKgffS EUftOPOJEį|»?$X$»S!

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

H 
»

I>

%

n
MSZ AMERIKOS *

, . ... ..
Kariumeneja randasi 4,737 

drukoriu.
True translation filed with the Post 

Master at Mahanoy City, Pa., on July 
3-rd 1918. as required by the act of 
October 6-th 1917.

New York. — Druk ori szka 
laikrasztis ‘ ‘
Union” garsina, buk ameriko- 
niszkoje kariumeneje* ir laivo- 
rysteje randasi 4739 drukoriu. 
Lyg sziam laiku del 75 žuvusiu 
drukoriu szeimynu ir sierate-

I »

w. D, BOCZKOWSKI, Pres, and Mgr.YYOAX. XTCD. BI1U JI
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. 29 METAS

5 *

Typographical

| t

liu drauguve iszmokejo pa- 
szialpos $22,350.
13,432 ypatų mirė menesije 

Apriliaus — gimė 19,384 
h

pozicijos prie

/

Italai užėmė austrijokiszkas likusias 
’phios. Terp 2000 paimtųjų austru in nęlaisvia

I a .

randasi nepapiiistas skaitlis aficiėriu.
Berne.-— Tris szimtai Czeku-Slavenu, paimtųjų in nelaisvia

per austrus Montelluje, likos tuojaus pakartais, pagal dane- 
szima in Viedniaus laikraszti Nene Freire Presse.

Allijentai nudžiugia isz pasisekimu Italu; paėmė 800 austru h* 
> nelaisvia.

London.— Allijentai neiszpasakytai nudžiugo isz pasiseki- 
mu Italu kokips turėjo per kėlės dienas ir paėmimo szturmu kai 
no Monto di Valįella, Asiago ligumos ir 800 austru in nelaisvia.

Allijentai

Turkai turi 842 amerikonus nelaisvėje Damaske.
New York.— Suvirszum asztuoni szimtai Amerikonu ken- 

czia varga ir visokes sunkenybes nelaisvėje Damaske ir kitosia 
miestuosia Galilėjoj, kuriuos laiko turkai.
priverstais keliauti su turkais kada bego isz Jeruzalemo. Ameri 
koniszkas paszelpinis komitetas iždavo $22,000 ant šuszelpimo 
tuju nelaisviir.

J J

Amerikonai buvo

Užmuszti, sužeisti ir miria kareiviai Franci jo j.
Kariszkas departamentas pranesza 

buk sekantieje atejviai likos užmuszti, sužeisti ir 1.1, žuvo Frau 
ei joj. v

Užmuszti:— R. Vavroski, Chicago; J. Budeslaw seržantas, 
Fond du Lac, Wis.; F. Franczak kapralus, Chicopee, Mates.

Mirtinai sužeisti:— F. Grabovskis Chicago; S. Lesniovskis 
Buffalo; J. Laskovskis Bay City, Mich.; F. Pogoželski Milwau
kee, Wis.

Nelaisvoje:— Kazimieras Szilanskis, 10 Gross Str., South 
Norwalk, Conn.

Washington, D. C.—

Telegramai isz Italijos frunto danesza, buk kada austrai prane- 
VI J • 1 11 . 1 • • .kudykiu.

Harrisburg, Pa.— 
vanijoj laike Apriliaus mene
sio mirė 13,432 ypatos, isz ku
riu 3170 mirė nuo uždegimo 
plaucziu, sukatu 1316, inkstu 
ligos 935, vėžio 589. Ant ge- 
ležkeliu užmuszta 138, kasyk lo 
šia 87, nusižudė 91. Taji me
nesi užgimė 19,384 kudykiu, 
daugiau ne kaip praeita meta 
tam paežiam laike.

100,000 “Smithu” randasi ' 
kariumeneje.

Washington, D. C.— Ameri- 
koniszkoje kariumeneje randa

i “Smit-
Isz tuju randasi ĮOįO

Smith, 1560 William SmitĖ ir 
200 William A. Smith.; Teip-

/ • si szimtas tūkstantis
hu.^

Pennsyl-
sze milžiniszkąsRiedės, uždraudė savo gyventojams kalbėti ir 
garsinti apie pepasisekima muteziuosia savo kareiviu; palicije 
sumusze ir aresžtavojo daugeli gyventoju už surengimą demons 
traciju. f • •
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randasi

Nuo musu

Ir 
mes feusį- 

kuris

priesz jos gtumojimus. Joki 
baime ju nesustabdo ir jokis 
materialio gerbūvio papirki
mas ju nesulaiko. Jos padare 
aukas, kokiu pasaulis nebuvo 
matos ir ju pasiprieszinimas 
mirties ir kaneziu akyvaizdoje 
priparode, kad siekis, kuris vo 
kiecziu pastangas gaivina, ne
gali turėti vilties žmonijos dva 
šia valdyti, 
fo užkariavo baisumą, 
szais vien tik kuniszkais pasi-1 
tetikimais gyvenimo tusztybe, 

I prieszais nykuma likti dalimi 
valstijos, kuri ne teisybes, ne 
garbes nežino, pasaulis taip su 
kilo, kad dar-gi tautos, ilgai 
valdomos ir spėka malszina- 
mos, judėti ir ginkluętis prade 
jo. ■

Daugelio rytines Europos 
tautu pajungimo szimtmecziai 
ju tautiniu troszkimu nesunai
kino, negi jos savo politikiniu 
ir militariu vieszpacziu niekin 
gus idealus priėmė.

» 1 • ’ \

gi randasi 262 John O’Brien, 
15,000 Milleru, 15,000 Wilso- 
nu, 1000 John Brown ir 1200 
Jonu Johnsonu.

I Norėjo parduoti kudyki už 35

4.

Prieszais miltar- 
prie-

Jos tai-

‘ centus.
• New York.— Norėdamas par 
duoti savo penkių menesiu lai
dyki už 35 centus, Wilson G. 
Darrer likos aresztavotu drau
ge su dviems moterems, ku
riuos likos uždarytos kalėjime 

s 

drauge su kaltininku.
nubaudė Darrer ant $10 ir ka
lėjimu, o kudyki nusiuntė in 
vaiku priglauda.
[Apsivedė su savo moezeka — 

pasiliko patėviu del 7 broliu 
ir seserų.

Philadelphia. — Houston 
Richards, 19 metu senumo, ap
sivedė su savo moezeka Mrs, 
Katre Richards, 32 metu senu
mo. Motore turėjo pasiraszyt 
apt pavelinimo apsivesti su jia 
ja, nes Houstanas būdamas jo-
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ŽEMLAPIS PARODO, KUR ITALAI SUPLIEKĖ AUSTRUS

kos metu uzsitesencziuS perse- sįos posūnis ir nepilnametis tu
kiojimus, lygiai kaip kares ago ręj0 nuo josios pavelinima ap- 
nijas, pergyveno ir dabar joms turetį. Katre apsivedė su 

laimėjome ir viską, ka pasaulis Į teisingai prigulineziu autorto- Houstono tėvu keturi metai ad 
mijos ir savyvaldos pripažino ga| jcurįs buvo naszlys’su pen-laimėjo. į

"t

Visoj savo senoj begėdystėj, 
visame savo senobiniame žiau
rume ir neteisybėje, military 
autokratija vela priesz ramias 
žmonių viltis apsiginklavo. 
Savyvalda savo žmonėse panai 
kinus per organizacija, dalinai 
melagystėmis ir suktybėmis pa 
laikoma, ji savo valia kaimy
nams ir mums antmesti pasiry

Viena po kitai ji priverto 
kiekviena civilizuota pasaulio 
tauta ar savo troszkimu atsiža- 

t dėti, ar savo apsiginimui kare 
paskelbti. Mes atrandame sa
ve vela už musu tautine būtybe

zo.

■■
'i-?

* .

Katre apsivedė su

reikalaują. Tu tautu atstovaih<eįa-vaiku.
yra sziandien su jumis, musu L 
idealams isztikimybe iszJ*eiksz Lynįg*igz vįso
darni ir i 
bendram uždaviniui siulyda, 
mi.

Du gimė isz an
tro apsivedimo ka padare sep- 

Senas Richar- 
/savo pdtarnavimus kjas mįre praeita menesi

Dabartės jaunasis Richardas
Asz praszau jusu, drau- nę ka pasiliko vyru ir posu

gai piliecziai, susivienyti su Liu savo moczekoSf bct yra pa.

IR PAIMTA K ALNA DI VAL{LBEL A.

Submarinas vela paskandino ligonbutini laiva; 258 pražuvo.
London.— Vokiszkas submarinas paskandino angliszka li

gonbutini laiva “Llandodery Castle,”
dos.. Ant laivo radosi 258 ypatų terp kitu 83 daktarai ir 14 da* 
V • k 1 • •

kuris plauke isz Kana-

žiūrėtojų ligoniu.

Ant kokiu iszlygu vokiecziai nori padaryti sutaiką. 
Paryžius

jais, szia musu Nepriklausomy Levįu dėt savo locnu broliu ir
beš Diena padarant pirmutine, seserų.
kuri bus Palesta nepriklau- Amerikas
somyhes deklaracijai visoms 
pasaulio tautoms.”

WMV/A

i
t

1 Mį8p: ife

DYDYS KUNING. MIKALOJUS KURIS SAVE APSZAUKE 
ROSI JOS CARU IR GEIDŽE IŽGIALBET TEVYSZKIA 

ISZ BOLSZEVIKISZKU IR VOKISZKU NAGU. 
--- -- - -----  -

JUOKAI.TRUMPI TELEGRAMAI.

Sztąi ant kokiu iszlygu kaizeris padarys šutai- y 
ka: Anglija turi atiduoti vokiecziams visa teavo kariszka flo- ' 
ta, sugrąžyti Gibralta del Iszpanijos, Egiptą ir Sueza kanalais 
Turkams. .•/ Angliję, Francije ir Suv. Valstijei turi užmokėti vo 
kietijai $45,000,000,000. ;
turi būti sugražinomos. 
raliu Konstantina.
ja ir Montenegrin 
liūs su Khio-Chau.

Juokingas pareikalavimas vokiecziu ir tik,beprotis sutiktu 
1 1 ' ' ' 117 'V'

_ A. A * « ~ A A A JI «« lito . aU * k to

czeveriku in Bosija.
Washington, D. C,— Ameri- 

kas nutarė siunsti in Rosije 50 
Įtukstancziu poru czeveriku.

,1

Belgije ir Francuziszkos locnasties 
Graikija turi būti atnaujinama per ka

Austrija ir Bulgarija pasidalins su gerbi* L
1*1 '"

Sugražyt vokiecziams visus užimtus sklype

■ I 1 ' ■ f /

ant tokiu iszlygu, bet allijentai niekados nesutiks ant tokiu isz^ 
lygu ir kariaus lyg paskutiniam.

. t "... ' J'.. , " ’’ 1 11
Vokiecziai paėmė Tiflisa — paleido visus nelaisvius.

London.-— Vokiecziai paėmė Tiflisa, sostapile Kaukazo, 
viena isz didžiausiu tiflisiniu miestu, teip danesza suvėlinti te
legramai isz Moskvos. Po paėmimui miesto, paleido ant liuosy 
bes visus austrus ir vokieczius nelaisvius kuriuos suorganizavo 
in pulkui.

Amerikonai iszlypo Koloje, Rosijoj — susijungė su Anglikais ir 
Prancūzais

Alf

§ Harrisburg, Pa.— Pagal Czeverikai yra paženklinti in 
^^HĮBHHĮIHIH^IHH^rasza tai Pennsylvanijoj ran Moskva, ftAinerikas nusiuns ir 
kovojant* Veidas veidan susi dasi, 319,498 motoriniu vežimu, kito tąvoro už deszimts milijo- |H jj|jg^||jjjjj|j ... .,1. . .

tvirtinti pamatines žmonių tei- ba . tūkstantis daugiau Jcaipj jo her d 
--- 11101*7- vnAti&Safe* W . *. J.-'ihllAftlil

dureme su reikalu isz naujo su ‘motoriniu dviraeziu 21,907 ar- ląu dolerių^ kuris czionąis gule- 
........ . . . .. ....... ..... ................. ' lugelimenesiumagnzi-

Arti szimtas 
ypatų likos užmusztos eksplio- 
zijoj amunicijos dirbtuvėje 
Midlande. 
apdeginta.

§ M6unt Union, Pa.— Slap
tinga ugnis sunaikino penkes' 
dirbtuves Aętna Explosive Co. 
Bledes padaryta ant $1,000,- 
000. :

§ Shamokin, Pa.— Deszimts 
bizniavo namu sudege czionąis 
terp kuriu randasi ir Majestic 
teatras. Bledes .$75,000.

§ London. ,■

dirbtuvėj
Daug sužeista ir,

Bledes $75,000

*****

i
n
•;>Z ftft;;'

SS

1-
xŠ:':S

w

&

«V;X>

F
■ >'

:į$:,

¥ <
;:į:. w

ii
.................................................................................................................. . '

' Moskva.— Amerikoniszkas marinis vąiskas iszlypo pristo- 
voje Kolą, Rosijoj, idant darbszaut isz vieno sh Anglikais ir

. ' ’ - , J. M ‘ ' _ . - « - . M- . > . . - - - ’ . ’
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Prancūzais sergejime geležinkelio ir maista provincijoj Arkan 
gelske, kurs randasi po kariszku stoviu.'

) • ’f •’ ■

Badąi finiszka Bal 
toji Gvardija po intekmia vokiecziu šukele tenais ergeli. Ku 
ning. Mikola iszęlave atsiliepimą in žmonis ir pats apszauke sa

< M

o*t--. •■‘V 1 1

■x‘

A:— Teip, teip, mano ponai, 
’ asz dasidirbau per savo proce, 

ba kaip užgimiau ant svieto, 
tai nieko kiszeniuje ne turėjau, 
be jokio cento.

B:— Asž tau brolau tikiu, su 
manim buvo da niekais. Kaip 
asz ant svieto atėjau, tai ne 

a « ' •

kiszeniaus ne turėjau.
?' A

— Baltrau, del ko nakties 
laike ne matyt saules?

— Kokis tuu kvailis,' kaip . 
tu gali saule pamatyt kad nak- 
ti tamsu.

Sudžia :-r- Jau penkis kartus 
buvai kovotu už vagysta, musz 
tinia ir padegimą. ‘

Kaltininkas■ Del Dievo ne 
kalbėk ponas sūdžiau teip gar- 
sei, ba czion randasi mano atei 
nantis uoszvis, tai gatavas sa
vo dukters už manes neleist.

1

>*<

ve perdetiniu ant padarymo paredko ir nuvertimo bolszeviku
nuo randimo.1 Vladivostokia Czeko-Šlavenai panaikino bolsze Į Kęrenskis Londone isz kur pri-

Kuningaiksztis Mikola gėidže padaryti parbdka Rosijoj ir Į 
.v . »_ .■•*__ •> '4x .j■V.u.iLJ1j2J?!«LLi.'L

* ; t*-t • ‘i ,

.uis dotąiioja kaltes jei

M iii M*
• ’ x< v<' ■•" ' ..'y'.’.“' .*• : r f

Ji ji:-— Ar ponas mėgsti vai
ku?

Jisai* 
mregaites tokios ka jau turi
tūkstanti nedeliu.

O labai, ypatingai I

viku taryba 
■ 
’ ■ • , . r < jh. -r - ' ■» ‘ ' ,

jneldže visų žmonių idant jam tame prigialbėtii

dalvbahs naujoiiMolineijofeį

t' rt «L A: 4

V bus in Amerika
Kerenskis pribuna i .1 .< f”

iv < 1 i

Juozas:— Asz girdėjau kad 
jus turite maža kudyki?

i Jonas:—Teip, teip, tiktai va

isznaikintu. Visiems prasižengėli;
dalvbalis b.

■^1 
41
I 
'i®

K-

* 4*

į
iiiin Amejd kai‘ gavome. Kada tu atejtei

.i
»fu ozą s /—Nežinau ‘gal koki&

i i t

Ir ' bčlSžėvikūš ka isz įondbno idant melsti ąl
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žai tai bažnyczia liudyja ir api

4
-------------------— ■-

Prezidentas AVilsonas uz

pirkimai apiebnk daug žemes.
Apie link ta bažnyczia, yra 

gana daug namu kurie stovi
ant sztfedu žemes ir, jiems gy-

* * u I * a 'kvietė dalybauti laike ceremo- ventojai moka už pbacus ran-
iiiju apvaikszcziojinje diena 4i da>
Liepos Mount Verąon, atstovą 
Tautiszkos Tarybos p. Miliam? 
ka isz Pittsburgh©, kuris repre 
zentavo amerikoniszkus Lietu* 

Apie tai praneszta
mums telegramų isz Washing
ton©.
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Isz Lietuviszku kaimęlii
■ 1 '■>

SHENAND.QAH, PA. 
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— Aptiekorius V.' X. Že 
maitis, aplaike pąszaukima' 
nuo valdžios stoti in kariume-
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Ę) Protingas musu žemes
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iszmintingas ir galingas! Taji 
vadiname Dievu!

' '•'t i/M/.Vl“!'' t I ■■! I

vins.

nia ir iszkeliavoin Cape May
užimti savo vieta Suv. Valst. *
f lotoje. V. X. yra sunum pro- *
fesoriaus Zemaiczio, vargonin-
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Vokietijoj tukstanezei vaiku 
sudžiuvia kaip giltines nuo ba-
do, tukstanezei mirszta neture- ir nėra, 
darni ka pavalgyti, daugelis gu 
b ant žemes nepalaidoti, 
nėra kam.

nes

"I II II*....— '"Rl

Vidurinėje dalyje Kinu ran
dasi i
veda in kapines Mingu karalių

Ant abieju szonui 
tojo kelio stovi milžiniszki ak
meninei sloniai, verbludai, gir- 

Kožnas isz 
iszkaltas isz

♦ tJ
nepaprastas kėlės kuris <rjaus

ir ciesorių.

ra tos, levai ir kiti, 
tuju žvėrių yra

h

'■ / h

tus ir rasa,.,.

Nuo į<zv;e?ojs įf a^uwos s?al
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Ju t(u szvedd yra, kur pora 
maža saujele kuri ta palikta se 
noliu žemeliu niekam neužlei
džia, niekam neparduoda, pai
mant nors pigia randa. Tai-gi 
po szvedu czion gyvenimu tik 
szis bet stiprus yra palikimas.

• Toji akmenine bažnycziuke sa
koma kokioms tai misijoms lai

. I
kyt stovi bet czion szvedu kaip

Tu senovės szvedui
czion butą su sveiku protu 
kad užpirkt tiek daug žemes ir 
su tokiu iszmintingu testamen
tu palikt. '

Yra PhiJadelphijoj ir dau-
i proitestoniszku tuseziu 

apleistu sonoviszku hažny.čziu 
del to kad tos tautos pa.rapijo-

ko prie lietuviszkos parapijos 
Szv. Jurgio.

— Ant karuko kuris ėjo in 
Jacksona, susiginezino keli ža- 
Jiablekiai apie kare. Patriki- 
nei aplaike sudaužytus terlps 
ir gal daugiau nepriėsztaraus 
prieszaįs valdžia.

Taihaqua, Pa
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jos pavirsziu, m ta parinkta nu 
szini, kurs yra yi^ąi gyvybei 
maistas, pirmiausia-i J auga
lams, o paskui ir visoms an£ že 
mės gj/vepanczioins esybėms. 
T ’ ! ; “Be

garsusis Salm’as » 1 w

menka, iszblyszkus; — be kai didesne ji

szini,

'k \ ■■

Ii IProtingas gyvojo svieto su 
redjTnas.

į Lafimmkjfe Vieszpati visi 
vandenis, kuria yrą danguose... 
Laiminkite Vieszpaij visas be- 

i ■ • > j *.• _'<_<• j t y*
JlV " "" """ ’’ '■/

pati rasos ir szalnos, szlovinki- 
am- 

Telaimina žeme Viesz
pati, teszlovina ir teaugsztina 
Ji per amžius 

1 ' I 'I’ i !< 1 i i' . .lt

X

vajidenis, kurie yrą danguose lams, o paskui ir visoms an£ že

...o Laiminkite Viesz-
><■ . ' r

te ir augsztinkite Ji, per

Isz syk pa 
mariu ir

įos’ sausumu ir apsupanežio jas
oro surėdyme nėra

jau in musu žeme♦

I.
*■’" * '' t" v f- ' L ■ '

žvelgus rodosi, buk

tvarkos.
Bet giliau tyrinėjant, kaip da-

, ' ■ . i ■ ; . ' «' i; |f c i it .. .i

re mokslą v yrjai, visur matome
. ■'F , ■ Lj .

s”

zius.

v ! (Dan. 3.)

Imkime viena pavyzdi.
a k L * j
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Trumpai pažvelgė in sudėti
nės negyvos musu žerpes dalis, 
kreipkimės prie gyvujp esybių 
Jeigu stebėtina jszmin.tis mato 
m a jau paezios žemes ir sudėti 
ui u jos daliu surėdyme, tai juo 

pasirodė gyvenan- I.' I*^)". i,. 1 ► . >» . r

ežiose esybese! Musu žemo 
tai tik gyvybes papedis, o isz- 
mintis jos surėdyme sulyginus 
su iszminczia pastebima gyve- 
nan ežiose « ’ ■
ka tik prasidejes s^viesos bresz 
kimus sulyginus su aiszkia dier

I

jauro, sako .
Tlorstmar’as, ęiyįža 
r'. . , ‘ • A 11 .1
kiu mirszta jau antram lapui 
augant; be patažo arba sodos " n
iszauaa tiktai tris colius; be 

guia, 
be fosforo augą gerai, bet vai- I « 1 •

pasilieka
IL J‘ ► . ,-^j Nil ■. ,

Musu
i " ' r' i J ■' ! ' ■ . I I /i ' :.i. į k ' j ii' I ■ ii 

iszauga tiktai tris colim
2. Vanduo.

. : ■ • < Ui . ' i

f • . I ' i p. A i i i?1 » ■ - 7

Nuo oro ir veju kreipkimės 
prie vandens, kurs yra svarbi 
-dalis musu apgyventos žemes,

L Vanduo, vienatinis isz vi
su skystimu būtinai reik abu- 
gas gyvybei, ne tik maitina au 
galus ir gyvulius, bet yra ir 
viena isz svarbiausiu daliu, isz 
kuriu susideda ju kunasi Van 
duo pavrtes ggru ineina per Ja 
pus ir maitina augalus net tuo- 

|kart, kada szakneles neranda
Kas 
van- 

Iduo, kuris nukrinta ant žemes 
rasos ir lietaus pavydale?..

Sniego pąvydale vanduo yra 
lyg apsiaustu, pridengianeziu 

[žeme jr sergianeziu žiemos lai
ke jaunus augalėlius, kad jie 
nesuszaltu; vanduo ledo pa
veiksle sergsti upes ir prudus

magnezfjos yra sjlpna ir
i esybės^; tai tarytum

siaus neiszduoda; bei geležies 
yi’a labai iszblyszkus ir nevie
nodai auga, be magnezo nein- 
gyja prigubnezios jiegos ir ma 
žai žioju deiszduoda. ’ ’ 
nog aviža yra tai augalas, 
ris ir nederlinguose laikuose 
auga, o reikia tiek sudėtiniu.

gyvybei, augimui ir vai- 
Neviepam 

artojui tas niekuomet ne i u 
minti neparėjo!... 
Sakyti pamislijus 
daug kitu augalu, kuriuos isz- 

“ Viso
je chemijoje nėra apsireiszki- 
mo” sako vėl didei mokytas 
Liebig ’as, kuris taip nustebin
tu žmogaus iszmiutl, kaip gria 
mosios-žemes link augalu susi? 
dėjimas. Kiekvienas gali per 
sitikrinti, kad lietaus vanduq, 
sunkdamos in žeme, negali su- 
tirpd-inti anei daleles potažo, ir 
titnago ir fosforo rugszties. Be 
to, žeme isz viso to, ka turi sa
vyje pugalams aiauduigo, nei 
mažos daleles neatiduoda van
deniui. O kada lietus arba ki
toks vanduo, turintis ka nau
dingo augalams, su žeme, susi
duria, žeme ta nuo vandens at
ima, o tas, ko augalams nerei
kia, lieka vandenyje.

Toksai tai stebuklingai isz- 
mintjngas s|ire^ymas slepiasi 

! negyvoje ant pažiūros žemeje.

■ *1 į

stebėtinai protinga spredyma. 
Jau patsai oro, vandens ir že
mes surėdymas yra toks, kad 
jiems niekad neduoda ijseties, 
ir tokiu budu musu žeme nuo 
apmirimo sergi. Pasakysiu 
nors po žodeli apie kiekviena 
isz tu trijų daliu, isz kuriu su- Į 
.sideda žemes skritūlis.

I ■

f

į ■

Pasakysiu

na. ] Ai,, ; i '•

(DA BUS.)-

>
ji

t

žai zietju deiszduoda O vie- 
ku-

.....•'.......................................................................................... .....

Pas kriaueziu. ■■ - Ą

Valdže. pra- 
nesze, >bok Franks Karplunas, 
26 metu amžiaus ždvo Franci-( 
joj ant kariszk© lauko kariau
damas už laisvia szio svieto, 
yejipuis iužepge in Imriumeija 

nai kur iszsidangino, tai gyvenh4 djena Mojaus 1917, kur isz-. 
buvo viena meta jr 7 dienas, o

Į 21 Mojaus 1918 paaukavo savo kenkianeziu gyvybei, bet apsu 
c

Amerike , „ r r ■ 1 I
paliko dideliam nubudime vie
na broli Antaną ir dvi seseres 
— Marijona Gobariene suvogė

J

1. Oras,

J

jos
siaus iszdavimui!

Kriauczius imdamas m ieva
kelnių vienam jaunikaieziui ir

|

toju kada nėra tai Ar bažny- 
ežios apleistos.

Tai-gi ir lietuviam gal prisi-

a) Yra daug aazu (garu)

’inH 'F'

žemeje jokios drėgmės.
nežino, kokia verte turi

gi pa- 
dpie tiek

vieno akmenio, kurie likos pa- £js jsgąiskląistyt, liks ju ir baž
dirbti suvirszum 500 metu ad- 

’ gal.

Ar bene

Badai paskalas apie nužudi- 
nima buvusio rusiszko caro tik 
ra i neisztyrinetas.
tik szvogerebs kaizeris jin ne-
iszvoge ir adgabpno pas save 
in sveczius?

.HM. r,

Szaltai perbėgant misle per 
Amerikos lietuviu reikalus ir Ii 
k ima, sunku suprast ir atmyti 
kas bus su lietuviais bei ju vai
kais gyvenaneziais Amerikoje. 
Platus pasitarimai tarp lietu
viu girdima kad gryžt po karei 
Lietuvon.

nyczios, nes be žmonut bažny- 
czia neturi vertes.

# I

Su Amerikoniszkais lietu
viais tai-gi ir prisieina szaltai 
mislijant sziokias ir kitokias 
svajones ir klausymas ar liksis 
lietuvyste Amerikoje?. — S. K.

Vokietijoj pradėjo naudoti 
popiera konia del visko kaip: 
del szlebiu ir žiurstu, drapanų, 
czeveriku, kuparu ir krepsziu, 
szieniku ir paduszku. Badai j 
ketina kaizeriui ir pakauszi isz 
kimsztl popiera, nes jam pro
tas visai konia iždžiuvo.

pantis musu žeme oras suside
da isz gazu, kurie vieszpatau- 
janeziai ant žemes gyvybei yra 
labiausiai atsakantis Pradžia-!

‘ rugsztis (oxygenium,)
svarbioji ir musu gyvybes pa-1
laikymui reikalingiausioj! oro'

paliko tris brolius Aleksandra babs, bet kad pati viena butu Į (sozelkas,) idant visai neisz-

gyvaste idant svietą ižgialbet 
isz prusiszlcu nagu*

♦ •

ri Petra, ir Morta Paciukonie- 
ne ir szyogeri Joną, o Lietuyo

Juozą ir Daminika Karolanus, 
bet Dievs žino, ar da tiejei yra]r

Velionis paėjo
Seinų pav.,

gyvi ar miria.
isz Suvalkų gub.,
Vejseju gm., Kleppcziu kaimo 
Veisėju parapijos.

Mes liku-

vra

Ar gales gryžt, ar Gyventojai Indiju yra daug

O ka
< -

duoda musu žeme?

Valstijų valdžia neiszleis. Jei
gu valdžia ne darys kliueziu 
apleist valstijos, tai žinoma

^vienytu (jaUgiau maiszyta, ne kaip kas j 
sau mislina.

kad pulkais mėgins gryžt in sa hnt 43 fautu.
vo prigimta szali, bet rodžios 
kad gryž tik ten gimia, o czion 
gimusio to daryt nenorės, pasi
liks Amerikoje.

Nors tai bus tikru lietuviu 
vaikai czion Jikia, bet sunku 
sakyt kaip jie norės save Uetu- 
viais vadytis, ne§ dabar turim 

* » » t

daugybia jaunimo isz lietuvys
tes i szs i nėrusi u.

Mes tankiai priesztaravom ■ 
arba ir dabar priesztaraujam 
lietuviu parapijinėm mokslai- 
nem, bet pasirodo, kad jos tik 
beveik gali isztautęjima sziek 
tiek sulaikyt ateityj. Iszsilai- 
kyt sakykim geriausei galėtu 
ant farmu apsigyvenusiu tar
po jeigu visi butu vienoj apie-

Indijoj gyvento] 
jai kalba 150 visokioms kai-

" ' * ' 1 < į. J J

boms, kurios yra padalintos 
__  _______ . Tenai ’randasi 
200 milijonu Indusu; 60 milijo
nu mahometonu.

Konia visos motęres Indijoj
yra naszles ir tai da neturin- 
czios 10 metu senumo! Milijo 
na i iszteka da būdamos vigeje, 
o tukstanezei da neturi 16 mo
tu amžiaus — žodžiu, Įndijosia 
randasi suvirszum 26 mil i,jonai 
naszliu o kurios yra nelaisvėje 
po pastogių .mirusio savo vyro 
szeimynuosia

I

ar viena ?
I1 

!

Janu 
Krau:

klausė:
— Ar užpakalyje padaryti 

du kiszenijus,
Du.
- Kaip didelius, ant 

pantinio butelio ar ant kvorti-
# 1 į j jimo.

Amerike 
paliko daug giminiu —pusbro
liu ir pus-seseriu, o tėveliai se
nio jau yra mirė.'
sios seseris meldžeme visu gi 
miniu ir pažinstamu atsiszaukt 
po adresu: Jonas Pacukonis 
310 Market Str., Tamaqua, Pa 
Dutch Hill.

Kada Mrs.Phelps, Wis.—
Powell norėjo pagamyti pietus 
ir norėjo užkart agni, netareda

perstipra ir perasztri,. tai pri.|szaitu ir neleidžia pražūti auga 
lams ir gyvastims, kurie yra 

je.
2. Ant vienos labai stebėti

nos vąndens ypatybes noriu at 
Visi skystieji 

kad sunku juos eliemiszkai su- kūnai nuo szilumos skecziasi, o 
vienyti, ir ore yra juodu tik su|nuo szalczio susitraukia iki to- 

Vanduo 
Kiekviena gyvastis be jokio I gi prieszingai. Didžiausias jo 
vargo ir sunkenybes isz to mi-| tirsztum,as nėra szabrno valan- 

bet tuokar't kada turi 4 
szijumos laipsnius. O taipe tai

maiszyta nszoto dalis minkszti 
na edanczja jos jiega. < 
tuodu gausu chemiszkai suvie-

Jeigu vandenų gilupioj

pyti, tai isz ju iszeitu nuodai; 
bet užtatai jie turi ta ypatybe, I kreipt iatyda.

vienyti, ir ore yra juodu tik su 
maiszytu, bet nesuvienytu, hįai, koliai nesuszala. 
Kiekviena gyvastis be jokio I gi prieszingai.
• r a «■ . _. a 2 . I ’

— Girdėjau, jog* važiuoji in 
sziltus vandenusi Gal dukrelei 
kas kenkia ?...

— O, kas kiszasi sveikatos 
xlukters, tai sveika kaip žuvis, 
tiktai tiejei metelei jia sunkina 
dėkui Dievui niekas jei ne sto- 
kuoja, tiktai vyro.

— ’JTai ka?
— Ka? gal velei sugryž ne 

apsirinkus vyro, tai tėvam ve
lei ergelis.

t

«

**
J

I

’I.

i

bet Dekavoja už knyga ‘Sveikata*

ma karasino, nusiuntė vaika n e t
su gazolino banką rn sztora. 
Sztorninkas manydamas jog 
vaikas nori gazolino su karąsi-

' • * ' * i ft * 1 1

nu sumaisze abudu.
Užpylus maiszima in pecziu, pa 
kylo ekspliozije, kuri apėmė 
motiną ir du kudykius, abudu 
kudykiai mirdami nuo apdegi- 
nimu o motina teip-gi mirtinai 
apdege ir kaip rodos mirs.

— Tūlas Lietuvis priselino

*

szinio ima tiek, kiek jai reikia moje, 
jos gyvybe.

b) Apsupantis mus oras neij
. jia' saules szyiesos spinduliu;
bet jais sotinusi ir tokiu budu

i padeda geriau suszildyti musu 
žeme.
dubu oras traukiu
sziluma, —: taip jis isz apsupan 
ežiu mus in žeme mitriu, kaiti-

. O kai]/ isz saules spin- 
szvieša ir

HZjljlUUlVft M tCUJIV L^ll

pasirodo .stebėtinai iszmintin- 
gas ir su tikslu Apvoizdos sure 
dymas. Delei tos priežasties 
vanduo neužszala isz apaezios. | vojo ir sure.de ?
dymas.

t ji

h . 1 ■ r

negyvoje ant pažiūros žemeje.
Kas ta musu žeme, ir jos y pa 

tybes taip stebuklingai iszgal- • i yti .v

Asz

.* '"T

tai asz mileezia kad visi
Tos žemes 

kaip kiti skystimai, bet nuo vi.r | Sutverto jas.! m.usu Vieszpats ir 
Tasai u/szales pavir- 

apsaugoja *sziluma Jiku-

Pranesizajne del visn tw,|prie lenkiszkos moterėles, ka-’ 
j radosi da;rbe. 

giminėms Lietu-Ijaunesnieje dažinoje apie tai, 
voje, tai atsakome, jog susi- pasiėmė virvia užriszo kaltiniu 
neszti negalima^ yorints ir ra-|kui ąpt kaklo jr pradėjo varyti 
I

linkej kaip kad yra fermeriai gUVeg kuriuos tuom jižsiinfa.

kurie klausė mus ar negalima Mą josios .vyras
susineszti su

susi

lenkai; bet kad mes lietuviai 
prie farmu iki sziol nekibom, 
tai kad kur yra koks lietuviu 
farmerelis, tas jau ne mus.
Kiek tai dabar mes prikryksz 

iaujam, prisįbaram vis tik kel-! 
’darni save prie 
darbo, o ateitis

sziokip tokio' 
, m cxvvino visus musu 

kryksztavimu-s gal su šzakiii- 
mis nuszluos Jn szali ir tai teip; 
greieziausiai gali but. ' ,j 

Teisybe, isz gyvenimo lietu
viu Amerikoje ant isztorisz- 
kos krutinės niekas nenudildys 
persakus, bet lai gali but lik; 
pėdsakai kad ten ar ten butą 
lietuviu, o kur dingia?...^

Faktus turim isz atsitikimu 
kita tautiszku. Sztai PliiladeV 
phijoje ant kampo Front jr 
Ąvin Str., stovi senute protes-t 
toniszka nedide bažuyczia szve 
du, jia visi vadina.szvedu baž- I 
nyczia, bot kur tie szvedai? O 

x tai j u tartum nėra ir nebuvo, ,o!

Juozas Stulpinas isz 
Hartford, Conn, dekavoju labai 
pakhrnęi už prisiuntima man 
knygas, priėmiau viską, tarpe 
ju ir knyga po vardu 4‘Sveika
ta’’
Lietuviai turėtu tokia knyga. 
Yra tai labai naudinga žinoti 
apie savo sveikatos reikalus ir 
žmogaus kūno dalis. Daug pri- 

Tolaimina Į duoda žmogui iszminties ir mo 
tu, tai vanduo, suszaldapjas isz | žeme Vieszpati, teszlovina ir te (kslo. Dekavoju labai pakaimei, 

augsztina Ji per (amžius. (Dan
Tuo-|3.)

szaus.
szius n
siui vandeniui..

Dievas.
Laiminkite yit?i Vieszpaties

Jeigu to nebu darbai Vieszpą|i!
nant saulei traukia vandens ga 

Motina ra ir su VjG?u pagelba iszneszio- 
ja ji po visa žeme, su vilgyda
mos jia rasa ir lietumi. Bet ir 
tame vandens gąro traukime, 
ir rijime yra riba, nes kaip tik 

' Oras iki paskirtai ribai prisi
traukia vandens* garo, — van
dens garavimas pasibaigia; to-'1 
kiu budu visas vanduo iszga- 

: ruoti negali. .
e) Saule szildydama žeme sy 
kid sukelia ir judėjimą ore.....

sukelia vėjus, - kurie yra labai 
svarbus veikėjai visai musu že 

Susziles oras traukiasi,] 
kaipo vejas in 
krasztus ir szildo juos.

apaezios, visas suszaltu ir visa 
gyvybe jąme prąžutu.
kart szileziausios vasaros szilul 
ma negalėtu isztirpinfi musu 
suszalusias upes. Tuo tarpu 
delei tos ypatybes, vanduo at-j 
szales labiau, negu 4 laipsniai i

suszalusias upes.

1J
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UNIONj 
'NATIONAL

. j Pasilieku su guodone. 
Juozas Stulpinas.

Capitol Stock 1125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,DC0.W

w *•      —> ’’

MOKAME Antra Procentą ant eudtu

jau nepuola žemyn, bet kyla
augsztyn, ir pavirsziuje susi-

''Ine-
už-

spaudžia in leda, o dugne, 
žiūrint in didžiausia szalt,
laiko tiek szilumos, kiek reikia

i

i*

BANK
MAHAHOV

:C'TV^

H f 
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szytumet in kokias ten drau- per ežerą. Szerifas dažinojas]
• apie tai ižgialbejo pus-gyvi ir 

Daugelis rasze in taisės drau- paliepę apleisti miestą ir dau
giau nesugryžt. , . ,

ti gimines, bet aplaike žine jog ‘:-vejai labiau suszildo negu ilga
giminiu negalima surasti ant Cruciblę, Pa. — Petronėlė, 
paduoto adreso nes iszkelįave mylėma paeziulė Antano Prpk 
UTYtM’l C V4 I j . k» v f f, • ' •/ temo, atsiskyrė su sziuom svie-

apie tai ižgialbejo pus-gyvi i pilei.
szaltesnius

gyvenantiems vandenyje 
vastims ju 
mb i.

Kas ta iszskyre taip prieszin

I
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar

’ '"'""'-"'-r 1 #

H. BALL. Pres. — F. lUlOXAILVIce-Pres. 
W. KOHLER, Cashier

Bankas atydarytas 9 ryte lig B popiet, 
Subatomls, 9 ryte lig 12.'

i. : . -J

1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszpt parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikale 
i 
didelis. " ~

W. KOHLER, Cashier

Subatomla, 9 ryte lig 12

guves idant pasirūpinta atras-

yra in kur kitur.

’iau nesugryžt

tenio, atsiskyrė -su sziuom svie 
tu sirgdama kelis metus suka 

, Velione likos, palaidota

siąme-ir visus ižgaudys vagius. I gzv. Lukosziaus kapiniu, ture-
Tai geriau bus del tuju j0 34 metus arnžihus, pąoj^ isz 

ka pasiliks, dauginus turės nau Kauno gub
d°s* . * : k . i įNameko par. raiiKo tris vai-

1" ■1 " lr I i
. . « I )*»**►/ •• • <• •** v* «mb*v.

— Prieteliau, turi numirt, ha dideliam nųliudimia 
viduriuosią viskas sudegintą.

— Tai ne mano kalte, tas tu 1 
rejo stotis naktį, ba asz diena
_ _. ' _ ' ’ 1 ‘ . 1' 1 * , ■ i T

— Ar žinai ka Ignote, mu- toms.
su amatas niekai. , Pąlicije už- pU bažnytinėms apejgoms ant 
sieme-* ’ ,v—v ■

Tai geriąu bus del tuju I j0 34 metus am.žihus, 
ka pasiliks, dauginus turės nau Kauno gub. 
dos.

i

— Tai ne mano kalte, tas tu
• ■ 1 ' ' 4

be palipvos alum ir arielka ge 
sinau.

% ’ 1 . - r ' ■ «i ,i » • r | "
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bet butą ir tai labai žmonių su-. 
maniu, kad ju czion butą nema
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Szilti gai visiems kitiems kūnams vi 

„ jsoje gamtoje?u Kas ta viską
? • i 'l l 11 IŽino apie tai ’ taip stebuklingai ir iszmintin*

i jai valo oi’a; jie atnesza mums]
isz szilitu krasztiu, kur gerai au 
ga augalai, szviežia orą, kuria
me yra daug pradžiarugHzties, 
o nuo mus atima pagadinta j i 

ir gyvuliu
■ f ' < f J

Rąsejnu pav.,

įkus nuo 8 lyg 13 metu senumo
.■

ATSAKYMAI.""

'■ rr; 1'1 ‘ ' ■

P. K.J5JAiabMhport, N. J. ^ ' 
Badai tikra bdw>a bayo melsvi 
balta. Bet įtasai dalykas da vi 
sjszkai ^įsztyrmotas ir ,ueilž-

Paliko tris )

*» 4 V
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*

■u .m j i |in m
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• '■ %

/

tvirtintas, nes klok1 pantijtu
' 1 / .d a * _ < . . a . *

sziluma be veju.
kalnuotu szaliu gyventojai. Ve

orą, delei žmonių ir gyvuliu 
kvėpavimo priežasties prisige-i 
A usi /angliarugszties, toksai1 
oras labai reikalingas auga
lams augti. Ypatingai žiema, 
kada pas mus 'augalai miegti ir,

Ypatingai žiema,

nęiszskiria
I . ■ ' 
tn ulTOodiptas ir

gai iszgalvojo ir st
*44 ’ l MiUk' ’5NT' . * > k ? -i A

ĮDiey

gai iszgalvojo ir surėdė?... Tai 
padare Tasai kuris yra tos gam 
tos Sutvertojas ir Vieszpats.... 
Dievas!

“Laiminkite
iVieszpati.
ir sziluma Vieszpati... Laimin

9
I
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H
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visi vandenis ®• * ® Laiminkite szaltis

ten fel 
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baiminkite szaltiniai Vieszpa- j 
B

< •:

tįsiį":'<

pradžiarugszties 
musu- angiim'.ugs^o^ tap 
tp užnnudipĮtas ir griimotu 
mums mirtimi, jeigu ^ilt.i ve-' 

• jai npsusiijpi’mtu mus mu, pieti 
Olose išvalytu ir j

w-i; 
kite ledai ir sniegas Vieszpati. j ‘r. . _• J .• Iai! • 1 I ' 1J • .» • ’ 15 i. ■/ II .1

Laiminkite upes ir marios j ji
Ii t 
i
i 
t 
i

Vieszpati,'szlovinkite ir aug^z
’ ’ 1 , ' I - ' *

tinkite Ji per amžius*! M
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3. Žeme.
f J : ■]■'■— 'i ' ‘ /'..i.

Trpezioji svarbi- musu žemes 
dalis ir veikėjas yra sausuma,
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tiek noihomu ir Amžinas aią?* 
; kįua aaymMiai- ka^ei, gal:
įtasai klausymas bus visiszkai. ka iszgalvojo ir sui;ede
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apsvarstyttas ir užtvj^tintas.
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KELIAS (į SVEIKATĄ.
1 .. . ..

veikslų apie -žmogaus kūno sudėjimą. | 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai g 
Žmogaus kūno gyvenime ir yampki- V 
uama, k?iip imcgii apsisąugoti jnup k 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių I 
kalboj dar nebuvo. ,Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kastuO' 
ja tik $2.00 su prisiuntlmu.

Parkupčlams duodama gerą nuošimti
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy* | 
kite šiup adresu:

‘/AUŠRA”
CHICAGO, ILL. ’

i r

Sveikata turi kelis šimtus pa- |
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AU NATIONS DEPOSIT BANK I
...SŲ LAJVAKOKCZIU įKYRiPM...

1*. V. OBIECtJNAS ir KOMPANIJAj I. I.UBir.tlnAo ir KŪJUI A A LJ A 
IZlh. and Canon St, - S.S. Pittsburgh, Pa.

’ T I. . į

Titj vrą vienatiiue Banką kuri senei žinęma Lietuviams.
K Bunka (aipinaai «avajn budinkė kurio verte iscuaaa api« 
■ $160,000 ir vartoja szenie laike apie milijoną, dolięriu 

įr Jjindani po kontrolė Valstijos PennšylvanioB. Už eu- 
ffl trupintus rh 
■jin visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 

■j NolariiUlna kapcelajija del padirbimo doviemascaiu i 
ML Ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- |

Notimusxo. j

>»

N>arba tikroji žeme, ta gyvybes
’ Mehoriu tyrinėti vi- 

įas jos ypatybes ir paslaptis,. 
! * ............. “ •

4aMg pr^džiamgs^tms (turiu- motina.
.ežiu. '

JKas-gi t$ip i^zmwMingai visti: užsislėpusiai jos gilumoje.. Til
t

i

i

r

1

f'

• iSSį&Oi

kupintus Pinigus moka 4 procentą, ŠiųncdA Pinieus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
NoIarijiAlna kapcelarija del padirbimo doviernascaiu i . . ,..4.... ... . J ■ ■ V . . .... v.,
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Lietuvei aplaiko maža pa-

% 
veidą in delnus ir žole po 
žiu krumu,
t i, nes visi jausmai jos s^irdjes |/ *s|,j".

# O 
inikezioda-

ro
ll ieko neatmenan-

susiliejo ir patvino szirdi,įėį
■ . . ' • M i • a • fAlaurcas tuotarpu 

mus pradėjo kalbėti:
— Bet-gi, pone Ąlkmeri! —- 

Esi ponas didžtyreziu, kurio 
turtai verti milijdūus, o — ma 
no — kudykis neturi nieko., 
sai nieko!....

— Jeigu tik apie tai eina — 
atsake Liudvikas —tai jau jau 

visnlaimingiausiu
Te ve, kaip nuo sziol 

save va

VI

.czi uosiu 
žmogum, 
teiksiesi man daleist
dint i, patsai žinai kad neturtas

Jeigu 
szimtine 

butu

rr

daro žmogų laimingu! 
turecziau tik viena 
dali to turto koki turiu, 

| daugiau, negu reikia del lai-
szialpa isz Amerikos isz ko Ja- pningo’gyvenimo. Szventos at
bai nudžiugo. — 
tėvas tosios nuvargusios szei- 
mvnos ?

Kur randasi 
. I minties,

Rožių 
krūmas

(Juodolamas prisnkimus Dievo, 
Jtsxkok laime* d<>ryi>ej, 
O po visu triūsu ir rupescaiii savo 
Atsiimsi laimėj ir linksmybėj.

pertrauke ta 
balsas 

Liudwiko. — Po dasižinojintui

Rozalija!
t via drebant isrimta

. .......................................................................... —--------------------------f*....................

apie mirti mano gero tėvo, pir
mutini lasza smogesio ir sura
minimo inliejo in mano karty
bėmis ir skausmais suspausta 

rožių krūmas,” k u 
rankos ant kapo tėvo 

kaipo paminklą pasodi- 
Guodojau tavo dora szirdi 
savo jauniausios jaunys-

ii 4

už viską
gražias tavo szirdięs ypatybes 
kuomi ji 
Tu teip-gi

szirdi szis 
ri tavo 
mano 
no. 
nuo
tos, bet dabar jau garbinu jia.

labinus branginu tas

gausiai apdovanota,
nuo senei turi del 

manes paguodone, 
mas tavo isz niano 
atidengė man slėpinius tavo do 
ros szirdięs.

Mergina apsarko ir 
panaszi dabar 
rožių žiedą.

o džiaugs- 
sugryžimo

itkrai
buvo in židinti

tiszku linksmybių, džiaugtis ir! 

linksmintis savo laime, bet da
viau žodi, kuri būtinai turiu 
iszt;ese,ti. Jus esate drauge su 
m^nimy nes esmių pėnu namo, 
ir galiu man mylimiausius sve- 
cziųs .užpruszineti ant szio va* 
karo.

Visi keturi inejo in puikius' 
Ro.žabjePrapuikiu rumuš.

prie szalies Liudwiko buvo vi 
šiem netikėtinu prajovu, 
ypacz szeimynai Praptiikiu, ku 
ri beveik teip placzej išsigan
do, ar nusistebeje isžvydus 
Liudwika atsivedanti mergina

o

velionis mano tėvas 
iszmokino mane daugiau bran 
gint dorybe, negu visokius tur 
tus; o kada narseziausi bango
se juriu, 
šiai, kad yra kas toks pas žmo
gų daug brangesnis už auksa 
ir i n va irias brangmenias. Szir- 
dis Rozalijos isztikro yra bran 
gesne už milijonus.

Tai tares miškine rože nuo 
krurtio ir insege in plaukus 
klupojanczios merginos, kalbe-

kuomi

supratau kuogeriau-

prastai parėdyta, nepapuoszta 
jokiom brangmenems, 
priesz kelias sapvaites 
netikėtinai sugryžusi 
ka jszvydo.

— Po szimts perkūnu — už 
keike tylomis Prapuikis — ko- 
gi tie ežia nuo manės da ryjka- 
lauje? — Hm, g

Liudwikui
nieku, atėjo su juom reikalaut 
savo — kaip sako — piningu...

senio ir

kalbėjęs

kaip ir 
>, kada 
•Liudwi-

gal Mauricas pri 
visokiu

Tas paikszas klauso 
matomai pažadėjo kėniui savo 
protekcija, 
reikėjo

griežteJejo dan-
damas:

— Ta kvietkele, 
papuosze kapa mano tėvo 
gul bus jos pasogu, 
v i su d i d ži a u s i a i galiu
džiaugt, tegul bus, kaipo puo- 
szianti brangmene 
mano sužieduolines.

pats
pakele jia nuo kapo

m ji
, te- 

isz kurio 
pasi-

sziandien

I

szale

m vi i ma
mums savo

Neiszmanelis.....
man senei atsikratyt 

nuo to senio ir numest jam jo 
draiskalus...

Prapuikiene
tim,is isz piktybes ir suniurnėjo 
sau po nosia.

— Kaip jis nesigėdijo atsi
ves! in ežia ta prasezioke — 
siuveczka? Jau to per daug — • 
sugadys tik viską kaip-gi gali 
sėstis ponia prie tokios prasz- 
cziokes, ■ ubagiszkam rūbe.....
Juokingas, isztikro tas Liud- 

Wuoszve nemažai tu
res su tokiu žentu bėdos....

Teip kalbėdama Prapuikie
ne visai nepamislijo, kas jia 
“ponia”
savo akloj puikybėj, ir iszdy- 
dystej kad ta “— 
daug didesne

wikas!...
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Kariszki iszsitarimai ameriko- 

niszkoje kariumeneje.
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isz kalbos Prapulk io Buvo bobelių gerukad Liudwi- >

N
Penki szimtai moterių turėjo 

diena kariszka musztra

musztras ir 
sos.

b
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Central Parke, Ne w Yorke, k u r 
yios priguli prie National Lea- j 

lį i

'r 1

Miss MARY-

gue of Womens Workers. Bu
vo tai, pirmutinis kariszkas 

gerai atsižymėjo vi i j |

Moters mokinasi kariszko 
musztro.

•I ■ - i ;T

Miss -ctiXAeeTH gay 
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tęs isz priežasties, 1 
kas laikosi savo atvesta mergi-

SU-
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Armijos korpusas susideda 
isz 60,000 vyru.

DiVizije peksztininku turi 
10,000 vyru.

Brigada pekšztininku yra 7,- 
000 VVJ’U. *

Regimentas pekšztininku tu 
i i 3600 vyru.

Bateli jon as 
1000 vyru.

Kompanija isz 250 vyru.
Platonas isz 60 vyru,
Kapraliaus patrule turD 11. 

vyru.
Laukine 

susideda isž 1300 vyru.
Laukine artilerije 195 vyru.
Szaunamas pulkelis isz 20 

vyru.
* . ■ if

Maisto trūkis isz 283 vyru.
Maszinipios armoteles hata- 

lijonas tina 296Vvyru.
Ambulanco skyrius susideda 

isz 66 vyru.
Kariszlm Ugoubute turi 

vvrus. ♦/
Medikai iszkas skyrius susi

deda isz 13 vyru. .
^Major-general valdo lauki

nius peksztininkus ir kožna ar
mijos korpusą.

Brigadieris-generolas vnldo 
kožmf brigada pekšztininku.

Pulkauninkas turi po savim 
kožna regimenta. .

Leitenantas yra austru 
szininku po pulkauninku.

Majoras valdo bataliona.
Kapitonas’ valdo visa kompa 

nija. *
Leitenantas turi po savim vi 

sa platoną. j
Seržantas turi žemesniu czi- 

» t i
na už leitenantu.

if

J.

V ,

susideda isz

artilerije brigada

5~>.)

■ ’ 1 ‘ 

jog dė
lei iszsiteisinimo nesidrovi l(i- 

f 

tu apsmeižinet. Prapuiksi siisi- 
masze, bet duktė Lucija ji isz-

Ir pusėtinai vyru, 
ka tiejei vyi’di nu

kentėjo,
Jog dalaikyti negalėjo, • 

Sziandien apie viską da nu
tylėsiu, 

O kitu kartu pakuoeziuosiu.
Moteri ukes pasit aisyk i te, 

Savo žiotis druezei uždarykite, 
Ba’ka asz prižadu, , 

Tai ir iszteku.

Dievulina ir visai in jją nekalba, 
v o atsiliepimu suturėjo ji:

— Jau žinau,,: 
wike 
delei ko 
tuos žmones in czionais. 
tarp manes ir Man r i co ginczas 
ir labai gaili uosiu kad tarp mn

Mauri co pasidaj’0 
,V. kartoju, jog man 

labai nesmagu, 
no žodelio isz lupu tavo 
do jamas Alkmerį, o 
taps praszalintu isz tarpo mu 
su 
n i ngus, 
de. 
tarno

mylimas LiudI vadavo savo atsiliepimu:
— kalbėjo Pi-apuikis —j 

atsivedei su :

nes ir doro 
tas ginczas

Į — Ali, kiek-gi jau kartu 
savimi stengiausi ragint prįje pasisku- 

darbu, bet, 
: bet tikrai tos musu gimines ne 
geri žmones, kadangi 
mes visi norėjome isz balto 
kararijsko murmuro, jie tik 
rindami, 
tik karaliui pritinka, nesutiko, 
O mes'nenorejdthė nuo savo už
manymo atstot, nes, amžina at 
šilsi, velionis užsipelnijo tikrai 
ant tokio paminklo.... Kiek
kartu lankiau jau jo kapa!.....
Da priesz kelias dienas buvau

( \ # ■, ■ .4 į . I%, / , ■ 4 r 1 I 1 — *

I ten, idant pasimelst už jo du- 
szia ir tykiom aszarom suma
žini savo'.szirdięs skausmus ko 
kius dažnai keneziu isz priežas 
ties .mirties mano gero dėdės.... 

—: Tolinus bus
4 ■ v r ,r > ■ •

Yra bin in io su tuomi

bet užteks vie- 
guo- 

ginczas

vir-kadažmones,
visi norėjome

murmur o
kad toks paminklas

r» 1,

* «« r-
< « JL e

Szimukas su Onutia,
Daili labai poriutia, 

Tiktai kad namie sėdėtu, 
V u oga u t i neva i kkzcz i o t u.

; iszmokesiu tuojaus tuos pi- 
kurie ta ginezia pagini 

Hei! Prie! — suriko ant 
— paszauk in ežia tuo- 

jalis mano biichalteri.
— Palik tai tamista, ponas 

Prapulki,.— tare Liudwikas — 
tas jau ne prie tamistos prigu
li, o vien mano dalykas. — 
Maurieui patsai yiįska iszmoke 
siu... Bet visai ne delei to at- 
vedžau in ežia tuos dorus ir ge
rus žmones; turiu visai

O ka, sU.niįkuom neūžsiimi-padare, nepamislijo

Atsiklaupe ir 
merginos, 
ir tarė:

— Dabar te ve ir 
motin suteikkit
gimdytojiszka palaima.

. Tėvas su motina buvo teip 
sujudinti t,kad žodžio isztart ne 
galėjo.

— Tegul jums Dievas savo 
palaima suteikia, nes Jis suri- 
szo jusu szirdis, Jis teip surė
dė. O, koki neapribuota 
džiaugsmu Jis suteikė mums! 
— kaip didele Jo mielaszirdys- 

Jis 1 a imis jums

4 4 
ponia

koki

Stovėjo nuleidus fe jr gerybe!
■ L * • •

blakstienus ant akiu lyg susi- jusu gyvenime, Jis daleis jums
1 • • "T • 1 • 1 j • 1 ✓Liudwikas tnonų•gėdijus, o

tarpu kalbėjo — tolinus.
— Jau dvi sanvaites pra

ėjo nuo mano sugryžimo, mato 
mes dažnai, negalimu yra daig 
tu tas, idant mano dideles de- 
kingystes tau už tavo dorybe 
ir mano dideles simpatijos del 
tavęs nepatemintuiniai, todėl 
negali, kaip daleidžiu, būti tau 
tas netikėtinu, ka dabar troksz 
tu pasakyti.
gyvas mano tėvas nuvesczi.au

“Teve,
mano

*

Jeigu da butu

prie jo ir tareziau: 
szitai yra iszrinktine 
szirdięs, ta dora mergeje apsi- • •
rinkau sau už drauge gyveni
mo ir meldžiu tavo teviszkos 
palaimos!... Tai-gi mano bran
gi ir mylima Rože Kuria troksz 
tu papuoszt savo gyvenimą, 
atvedžiau sziandien ežia prie I
kapo mano tėvo, kuris tai ka
pas lygiai ir tau kaip ir man

szventinybia, idant isz-
reikszt mano troszkimus ir tik 
rus jausmus szirdięs, -ir praszy- 
ti prieg tam tavo 
tavo 
mos.

Mauricas, kursai ne sapne 
nesvajojęs apie tokia laime, 
teip buvo sujudintas,, kad pa
stojo be žado.’ Motina apsiliejo 
aszaroms džiaugsmo, o Rožali- 
je po intekmia laimes,' susiju
dinimo ir džiaugsmo prarado
visas spėkas ir rasi butu par-4 leist tarp

• puolus, jei • nebotu puolus apt kanezios drauginės, 
i >• _ • i a x n i k»i j i • .!

vra

gimdytoju
rankos, kaipo ir palai-

visados būti teip laimingais, 
kaip dabar mes seni esame lai
mingais.

— Rože mano -
vi kas pasikeldamas? nuo žemes 
ir pakeldamas savo, sužieduoti

_ • *1 f* A

ne.
siu, kadangi jaučziu, jog ir du- 
szia mano gero tėvo, prie ku
rio kapo iszsirinkau tave ir 
'atidaviau savo szirdi, džiaugė
si isz mano pasielgimo. Duok 
Dieve, idant visu tėvu vaikai 
amžinai guodotu savo tėvus, o 
bus laimingi. Pasakyk man, 
ar jautiesi ir tu laiminga kaip 
asz jauęziuosiu.

Mergina nieko neatsake tik 
mėtėsi jam in glebi ir su asz- 
arom akyse, apsikabinus jo 
kakta, paguldė'savo galva ant 
jo krutinės.

Libdwikas prisilenkė — 
ju skaisezios Ippos susijungė 
drueziai ir gere saldybe meiles 
uegalejaipi jia prisisotint...

Visi sujudinti apleido kapi- 
ijias ir sugryžo in mie'stg. Liud

'l*

tarė Liud-

Esmiif visulaimingiau-

Pasakyk man

rl

prasezioke 
“ponia,” negu 

ji, nes tvirtai tikėjo jau in tai 
kad sziandien matys savo dūk % *
tere Lucija sužieduotiniu Alk- 
merio....

Lucija isz piktybes ir užyy- 
dėjimo nubalo, matydama ta 
kuri palaike už savo padavusi 
peti kitai — ir tai kam? — dūk 
tere buvusio buclialterio miru
sio Alkmerio!
invairioms brangmenems bliz
ganti nuo aukso ir deimantu? 
priėjo iszdydi, tarytum kunin- 
gaiksztiene artyn ir žiurėjo pri 

• • * • • merkus akis pamekinancziai 
ir iszjuokinancziai in Liudwi
ka, ypacz in jo atvesta mergi
na, kuri buvo ežia nedrąsi ir 
kaip kad nelaisvei, j^adangi

Pasipuoszusi

kita 
priežasti, kurios tamista gal 
visai nepermatai ir negali at
spėti... Atspek-gi tamista kur 
asz dabar buvau ir isz kur ai-f 
ėjau in ežia L..

kurios tamista

Szitai atėjau 
drauge su mano sziandienineis 
svecziais nuo kapiniu, kur at> 

graba ma-lankėme visi keturi 
no teyo!:... . -

Prapuikis nubalo kaip dro
be ir ka tik susilaikę nuo gar
saus užkeikimo" ir tik tylomis

i*

It I

f H ‘

/

• • . ’■ ... . t

ne;ja,
Tiktai ant“ uOgu važinėja, 

Geriau tokia porelia nutvert, 
Kaili gerai iszpėrt.

Net kaimynai negali miegoti 
Kaip vėlai pradeda in dūri 

į baladoti;
Ja u k ad k i pšzasi pa’gr i ebtu, 
Ar ant sausos szakos pasi - 

1 temtu, 
, Mah anoju j r yra daug, tokiu 

poru, 
Ka naktimis miaukia už tvorų.

J

S

* ’ * *

Vilniaus įjub., Traku 
Jeigu kas žino ar jie pa

KUR BUNA?
Pajieszkan Jedvigos, Pilipo 

ir Jozupo Kersziu paeinaneziu 
isz/ Szarkiszkiu kaimo, Varė
nos para., 
pav.,
,tys tegul atsiišzauke po tokiu 
adresu:

Reter Kerszis.
134 Bond St r.

Elizabetliport, N. J,

Asz Monika Stankevicziute 
po vyru Bumbliene pajieszkau 
savo sesutes Aneles, Pelekoniu 
kaimo. Jazno para; teip-gi 
mano pus-brolis Jonas ^Misia- 

abudu Vilniaus gub.

mate ir atjautė kokius jausmus 
Prapuik i u szirdyse pažad ino 
savo akyveizda.

- Na, ka turėjo užpraszyt 
sumurmėjo prasiminusioji 

” — tik mum sarmata da 
ro su savo tais “ 
kuriem ežia visai ne vieta 
gut iszmaldos praszyti....

Lucija vienog nutylde duo-* 
tu ženklu “teta ir Ijepe būti 

ir svecziams mandagi, kadangi
. -a • -a

I — 
“teta

prjetėliais, 
, ne

y >

vikas vedesi savo sužieduoti
ne, seni tėvai ėjo paskui 
(Ižigugdtžihiesi ir geredamiesi

seni
i j Ji

suniurnėjo.
— Visi velniai spendžia 

sziandien.ant manes!— Po tam 
nuduodamas kartybe 
prabilo: ‘

— O Dieve mano!
£

garsiai
I 

i’1 ■■■ * ■' I 
isztikro 

priežastįes, 
projektas kaslink

r>

viezius,
Praszau atsiszaukt ant adreso:

(to 55.)
Mrs. M. Ęumbliene,

127 Clinton PI., 
Yonkers, N. Y.

Kur ten Karbone,
Ne kas giaro vaikine, 

Gjrinėziosia teip neszvaru, 
Jog net apsakyti negaliu. 
Jau. tegul viduje grinezios,

Nes if paezios bobos 
Niekam netikia,

Su purvais ir meszlu aphpia.
Mat laiko ne turi, 

plaukus, ! Ba nuolatos irt stikleli žiuri,
■ O kaip pamato buteli, 
Tai susilaikyti negali
In gala svieto bėgtu,

. Kad tik atsigerti gautti,
Su aingaimkais dabar sutinka, 
\Ba rtiat,' joirtš tokie patinka.

A ‘ ai . **

Mano sesuo .Zofija Zamols- 
kaite po vyru vadinasi Grub- 
levskiene, du metai adgal gy
veno La porje, Ind. Turiu 
svarbu reiklia prgszau atsi- 
sžautk ant adreso: '

John Zainolsky,
9 E. Walnut St., 

Stamford, Conn.

BALTRUVIENE. 
.I,’-*“ ’ , • . į ■

S ■" . .......... ■■■!-■

' ’ ' 1 ■ ‘ « Montkarmu nekurios mergi-
* “ I

- cos netikia, • ...
Nuo visu kitu atlikia,

i Ant dienos 20 kart sžukuojd
j M' 1 ' 1. * U

■ f ■ I ■ ■ '

* : N ; 1 i*1 ■ . I • • i ;

Dirba labai augsztus kuodus 
■f .1 /. 1 'į '

Juokingai iszrodo, 
Kaip ant stryto,pasirodo. 
Jau tasai vaikinelis^ cacyte 

* turės, 
Jeigu in katra insimylės, 

; Ir sti jiaja ąpsiporuos, rt.
• Tai gana pridejuos. ' ' K . • . .H 1 : "" ' c.''’ .

J

(to 515.)turiu gedintis isz 
kad mano
pastatymo antgrabio neatsigai 
letinam, szventos atminties,'ve .. . ■?*' . ? . -u.. .' ■... . . ...

neiszpildytas
džiaugeziausi, 
guodojamam jo sunui padaręs 
tuomi netikėtina .džiaugsmą. 
Bet sziandien tie paminklą da1- 
rai tai tikri ožiai., negali
jas niekad susitaikinti Rods

I -* ^'1*' /'Ai’' . t’ '•

1 1 < 1 • J 1 I 1 1

s
' ”l*

M

lioniui Alkmeriiii, da iki sziol 
A-h, kaip-gi 

jeigu , buczihu

Ii •

ji

*1, ..' „ ........•.........”............. * •

Mąno pus-sesere (po tėvu) 
Agnieszka Pąltanavicziute. 
Pirmiau gyveno Minersville o 
dabar West Virginijos Steite. 
Paeina isz Suvalkų gub., Ma- 
riampoles pay., Mikaliszko 
gjnino. Jestrękiu kaimo, Plu- 
tiszkiu parap. Tegul atsiszau 
kia ant adreso• » ir . . . ■.t

O kad’ ir kada terp saves su- 
• i ( ' V
Veleir in 'zghda sueina."

J

’ sikiyirczina, 
»

Jau.kad davądnos, tai davad
.. v ' ' <• I

DOS,

Nuo skausmo galvos,
NetruMliCiri ^tėriaiš atęijan-l

V* r " 1 i 1 " i '• ,

. .ky^m, I
Valyti stubas iszmoky&įu.

. ■

Ir tik tada ramuma turės,.
Kaip nuo galvos kuodą nupesz, i Ai |h

juos užkvietė tas, kurio malo
ne jiems visiems reikalinga.

Liudwikas tu visu piktu kal
bu negirdejo, kadangi skambė
jo garsi muzike. Patyrta apie 
tai vėliaus, nes szneki “teta” 
savo “geKom prie.teU<om”,pa
pasakojo, užtikedama joms, 
kaip nesmagu inspudi padare 

, Jie “netinkami” svecziai, o tos

I

((teta
ge^om prieie Ikom ”, pa ' •> ' I

.. ’ v

savo vaikais, net pąRol nepri
ėjo prie Liudwi kp teviszkes.
Czia Liudwikas ė^ėiląike ir at- vienog nęisztikimos, kada yjs

, tere!

ėjo prie Liudwiko teviszkes

sikreipes in sėpukpH
— Cžia mįMjįtfį jaukia;— Qsia m^Mjįi^Jąukia; nela

bai norecziaU pra-
an patin- 

kadangi,
nėlab^

kas pąeme kitoki pavydąla, 
‘ ^prietelkos ’f persikeite, z

Liudwikas atsistojęs ant vi
‘■prįetelkps ” persikeite
• 1 ’ 1 1 » . ‘ . «' ■ ‘

; Arba galva nuskus, )

keliu prie kapo.

su 
y 

iszpažint turiu/ kad ir mano 
bendrai,^kurie.tur but dėkin
gais už dalinį isz palikįmo ve
lionio, niekai žmones, kadangi 
kad asz noriu puiku ir brangu

-• i v'-''i..- i » 1

-Ii

■ Tada gera boba bus. '
' %

5'' ’U 11 f ' j ' 1

Tostas ka turi kuodą augsz-
' 1

1

/

kl 
f

!■ -į

/
ii tK'M1 te^spi,

duįro svetainės nutylde su ran tytas.
kos mostelėjimu muzike ir no-

. kysju,

Dįž įkurtu,paėmus jšmaudysiu,
'..iiį ik Ii. i 1

uM
į

(to 55.)4

.r .
I' ■ r ’ .J • • .

Tai buna kvailesni, 
,Q jeigu didžįsiušia 
. Tgi kvailinusia; ,' ' •1 --U • «

>'! f

I

■ fr.

r

Jurgis Valaitis, 
Box 375 Minersville, Pa.

Su koeziolu isžf a 1 sysiu ’’
S h- 4^ ►’ 'MV' “j1 • ' 41*- **”'.»** <^l!* c ♦ 1 * » m» * » V* *»•*■ * «w w«' ■ !■ ■. w I.. m I up H.« » VI i r. | J j. ;
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Ba tame kuode., visa, savo .pro
i , ' ■ ■ ■ i< -' >i' f' A. ’’ ’ ii

In ahgsžta kuodą ko^na
4 - '^4-4 I ► . 'b . ■ ' ' 1 ?ž

: ir brangu
BĮ* 1 ' x( .. ,r

panppkla pamatyti jie lyg szioI 
ir su manim nesutiko delei tos 

priežastjes ir ta tai yra priežas 
lis kad paminklas da nepasta-

- Ir da neužkalbintas L. pri- 
1 su ironija nu-

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

• • ••
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ta turi
y*-.

J 
s žiuri

i

r
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Daneszkite man adresa. —
Albinos Varnagiriutes kuri 

' Kal"
varijos par;, Trakiszkio kaimo, 
nes geidžj-u su jiaja susiraszjli

Vienas papūosztas ponaitis paeiiia isž SuValku gub
l ■ 1 i 1I.7I 

I,'

^■1

A w

»l

■ , 

pasitiko’kaimuoti varanti 'du 
įiĮęitėJį  ̂.aiikt '(turgau^. Sž i d yda-

• 1 * a M

'M-r1"'1 fit-<• rH '■ Viift >'•••»'■ -'iik i> jm?1' 

Laba^^ytas .ikiauMiet^!

: e m ™ lisii ii m

m(as jsz jio, 4aM>: 
•r .. .

■'I »»I|IIW K

h I
J '

Oliajuje yra daug smarkiu, 
. r Ir su ilgu’ liežuviu,

d'

y
f

?■

o kas man pranesz josios adre
su; apjaikys dovana. (t. j. 5) 

W* 'Georgė Siankevicz,
v , Jjlen Lyon, Pa*

■Jut.o.a e—i, t . * r-

i

Atsiklaupus tik tyloje; nęi-^^fei džiaugtis, re jo atsiliept, J)et Prapuįlds 4ui:ę Liudftdka^ 
ir nciulnrwi I cilrfrlzitrf c?<y{A vinnfxrrlcirrioc* /Smlr r*mnu

vii

užgulė ant kapo ir paslėpė j atokiai nuo triūkšiuiugu sviė- matydamas piktjįįe
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Jjesėnei ie^pis yėsėlka buvo, P.n
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savo dūk- siszypsodamas, kadangi mate
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Ar esi patrukias?

tai asz galu jusJaigu teip, 
iszgydyti. Be operacijos arba 
patrotinima laiko.
moteres ir vaikai tikrai isz- 
gydomi. Per mano spasaba.

Vyrai,

t
Ketverge pripuola 4-ta diena Liepos. — Suraskite Dede Sama. Ban-

Žinios Vietines
t Panedeli likos užgriautas 

ant smert Suffolko kasyklosia 
Petras Petnyczia (Friday), 

palikdamas 
nuliudimia 

Leimanskiute) ir 
dukrelia Juzefina, broli Tamo- 
sziu Filadelphijoj, seseres Si- 
tovieziene, P. Turauskiene ir 
W - Turauskienia. 
nupuolimas augliu tik 
užgriovė nelaiminga ir 
jo su savo draugais kaip jin tu
ri atkast

Petnyczia 
37 metu amžiaus, 
'dideliam 
(po tėvais

paczia

Pirmutinis 
mažai 
kalbe-

nes antras nupuoli
mas užgriuvo jin 
iszspaudo g? ... ..

Laidotuves petnyezios ryta.
— Ant West Mahanoy Avė. 

randasi ant pardavimo saliu- 
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del biznio, 
atnesza teip-gi gera randa, par 
siduos pigei del pirmutinio kat 
ras atsiszauks.
šia vieta ant “investimo 
vo piningu.

Saules” redakcija.<4

1

visiszkai ir 
’•vvasti ant visados.

9

Yra tai geriau 
” sa- 

Atsiszaukite in 
(t. f.)

LIETU-SUSIVIENYJIMO
VIU AMERIKE 1-MO RA
JONO ISZVAŽIAVIMAS.

Dienu 30 Birželio Lake Side
C 4

9

Susivienyjiino
1-mo rajono suvažiavi-
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| Reikalaujame
i ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
! $10 iki $15 į savaite, pereidami per šlubas 
I su must] nauju išradimu. . Atsišaukit tik 
| .ląišku: U':':Z

Dtp. B.
URSUS remedy co.,

180 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.

X

DR. JOHN D. RILEY J
Specialistas Aklu, Ausies. Nosies,!
Gerkles,.Pūsles, Inkstu ir kitokiu, 

ligfr. Vyru ir moteres ligas, j

200 E. Mahanoy Avė. Į
Mahanoy City, Pa. į

W. TRASKAUSKAŠ
• t—GRABORIUS—< j.rau

J

PIRMUTINIS LIEtUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

Phone. Kensington 1106 W
DR, E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puseje

Jumis prigelbes czedyti piningus.

nukentėjusiu ir politikos veika 
Sake, kad būtinai reikia 

užlaikyti žmogų Washingtone, 
kuris gintu ir aiszkintu Lietu
vos reikalavimus pasaulio poli 
tikieriams ir diplomatams 
Wasliingtone, kurie ten szian- 
dien yra susispietia.
buvo aiszki, grynai lietuviszka 
ir beabejo visiems suprantama.

Pirmas kalbėtojas p. Živat
kauckas bandė kalbėti apie or
ganizacija, darbininku . reika
lus ir reikalingumą organizuo
tis raginant prigulėti prie ge-

Lietuviu organizaci
jos — "Susivienyjimo L. A.” 
Ragino ir kviete senus ir jau
nus,
kus ir bedievius, socialistus ir 
bolszevikus prie

prigulėti — žodžiu 
kurie yra Lietuviais

iu.

9

Jo kalba

riausios
i i

mažus ir didelius katali

< c Susi vieny-
jimo L. A.
visus,
kviete prie Susivienyjimo pri-
siraszvti. Nenoriu asz kalbe-v

tojo kritikuoti, nei in ne savo 
bet sveikas 

miszi-

9 J

yra

reikalus kisztis, 
protas sako, kad toks 
hys — konglemoratas žmonių 
visokio plauko taip pasakant 

geroms i r
Medingoms pažiūroms Susivie 
nyjimui niekados ant sveika
tos negal iszeiti!!! Neapsiejo

su invairiausioms

Pa., atsibuvo 
L. A.” 
mas (Lakeside randasi neperto 
Ii nuo Mahanoy City, Pa.) Lie
tuviu isz apielinkiu i_______
suvažiavo pusėtinai, bet laike 
programo (prakalbu) in pro
gramos vieta susirinko ne dau
giau kaip pusantro szimto. Pro 
gramas turėjo susidėti isz pra
kalbu, dainų ir dekleinaciju.

Kalbėtojais buvo: 
p. Živatkauckas isz Scranton’o 
Pa. o antras p. Keistutis Szliu- 
pas. Dek lema vo
trumpas eilutes maža mergai
te ir jaunas vyrukas gana ener 
gingai padekleniavo V. Kudir
kos “Ad Labora’ ’eiles, 
toks programas buvo. 
ant užbaigos bandė kelios mer 
ginos su publikos pagialba už
dainuoti “ F 
kuris labai keistai iszejo. 
riau kad velyk butu nebandia.

pažymėti
Lietuvos Hymno 

likos (žmonių) kaip laike pra 
kalbu sėdėjo. Kalte tame vė

jam reikėjo žmonims 
apie atsitojima priminti kada 
mate kad jie nestoja. »

Kaslink kalbėtoju tai antro 
kalbėtojo p. K. Szliupo kalba 
verta pagyrimo, nors gal ir ne- 
visiems patiko, bet socialistus 
5r Lietuvius bolszevikus dru- 
'cziai kalbėtojas pabare iszrody 
damas kaip pragaisztinga mu
su tautai darba jie varo. Kal
bėjo apie Lietuvos politikos rei 
kalus, ragindamas žmonis užsi 
dėti mėnesines mokestis del su 
szelpimo Lietuviu nuo karos

Reikia 
tl

'dėjo.

Beabejoncs jus kurie ėsato patrukta 
kentete per metus, isz priežasties kad 
gal bijojotes operacijos su pjaustimu. 
Kodėl nepas(naudojate isz progos ko
kios asz galu jumis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dėkingu pacijentu. Klausikit 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J. Aug. 14, 1917. 
Brangus Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu Invales jumis 
padėk a votį už stebėtina patarna
vimą deki manės, iszgydonms 
mane nog dubeltavos ruptnros, 
nog kartos kentejaa per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti,
džlau kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglalbeti. Dar ėsmlu 
sveikas, ' neziu l)r, O’Malley Isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin
gai rekomendavojn l)r. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
plrmlaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
Virsz-mlnėta gromata yra viena Isz 
s z Imt u gromatu ka aplaikau nog vyro 
kurie buvo tame paežiam padėjimo 
kaip jus patis kurie sziendien esate 
patrukta. Szendien szitas žmogus ėsa 
padėjime uždirbti dvigubai tiek klek 
plrmlaus uždirbdavo už tai kad ėsa 
gersesnis žmogus del savo pono. Isz- 
kirpkito žeminus padėta blanka dabar 
ir prlsluskito su Gc. stempomls o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

Vardas

sveikas*

Uliczia

»» i..i m.nw»«w

Miestas__ ______________
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare. 

| 1624 S. 4 St. Philadelphia

Naudingiausia Jumis Banka
c n ■ \ 11 i| | i. N' į''n 'I1 >

Merchants Banking Trust Co. Banka yra naudingiausias 
prietelis ka turite.
Prigelbes juniiš investyti piningus saugose vietose.
Prigelbes jumis juso biznije. ' 
juso norą padalytam testamente. Nesiranda isztikimesnio 
prietelio už Merchants Banking Trust Co. Banko.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA, 

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewica M. Gavula

P. C. Fen te n

Prigelbes jumis iszpildyti

9

I

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treaa.

T. G, Hornsby
INAUJAS IŠRADIMAS

. Dol Prakaituoj’ančiy Kojy
H'

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, lai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. , Didelis ne
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai, Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų' ir pavargi
mo, viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir tnąs 
užtikrinatn jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai, Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Pt-elce gll, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8U8 REMEDY: CO., 
Distributer

160 N. WELLS St. Oep. 0. CHICAGO, ILL.I j •'p.yi ■ <-

- L •
■ ■ ■ ............... . . .......... 1 > **«"'ll^wr*

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

■/

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

*

S

A. O. N0VAKAUSKA8 
:: Advokatu :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ei pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics, 
Broadway, 8-th. St.

Brooklyn, N. Y.

• •

• Prancūzu
D. BoctowskbC.
M——— ■ IĮ. 11 H.

Gera ledine szepa suezedina |
I maista ir ledus :

Slaptybe Antgrabio” sa\a isz 
poslapla.

gyvenimo
Preke W. 1

0

i Baldwin ledine szepa (Refrigerator) turi 
savije sausa oro cirkulacije ir nesilaiko 
drėgnumas nei kvepsnįs.
Užsimoka pirkti gėrius tavorus. Baldwin 
yra geriausia padirbta ledine szepa.

I GUINANS’ “^2* Mt. Carmel, 
Shenandoah.

*

i

I t
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♦
♦

i

olumbia Graf anol A. I. . I ■■

GrainainoĮii Masina

V

$
s
4REIK ALIAU J A 50 

ANGLAKASIU 
_ ___L

dirbti musu kasykloje, Stone, 
Ky. Geri mainieriai gali leng 
vai uždirbti nuo $6 lyg $10 in 
asztuones adynas. Darbas koz 
na diena.

♦

* <*■ ?, * f C

B*■*’* B B <4» B BKalbamoji ir i

ir’ . T _ _ _ _ a

Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose! 0 f

' ....... 7.......
p. Z. taiposgi be papeikimo Ry 
mo Kataliku Susivienyjimo. 
Pasziepie abelnai katalikus ir 
parapijines su seserims mokyk 

Tas man rodos buvo visai 
nevietoje ir kenksmingu daig-

“Susivienyjimo L. 
A.” Mes. jeigu pardavėjas 
koks girdamas savo tavora pei 
kia svetima, tai žinok, kaip 
abelnai žmones sako, kad jo gi 
riamas tavoras nėra geresniu] 
už taji kuri jis peikia.
abelnai ymant žmones visados 
in dalykus žiuri, — y----------
“common sense” 
ko.

Abelnai p. Ž. kalba žmonėms 
buvo nenaudinga, ypacz didė
lei didžiumai, 
buvo nesuprantama.
jas vartojo labai daug ir gana 
dideliu cifru, savo kalboje ma
žiausia septynesdeszimta nuo- 
szimti (70%) svetim-žodžiu lo 
tiniszkos kilmes naudojo, kas 
musu žmonėms ypacz didesnei 
dalei taip pasakius kalbėtojo 
numylėtu žodžiu 
kai”’

4 Į

las.

miesteliu 111 paežiam

pirmas

du kartu

Tai 
Tiesa

Lietuvos llymna, 
Ge-

9 9

kad laike 
puse pub-

IW- yiidi

* >

* t

Taip

nes žmogaus 
jam taip sa-

nes didžiumai
Kalbėto

obsoliutisz-
(visai) nesuprantama. 

Dzūkelis.”

c c

i # r :

Didelio Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, pancziaku,’ szlebiu, jekiu ir 
andaroku. tiesog in namus. Raszyklte 
o gausite sempelius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City..

Madison

ANT PARDAVIMO.

Akieris žemes ęu budinkais, 
tarpe Mahanojaus ir Jacksono 
peczes. Atsišzaukite pas:

Mii l'j

Tierney Mining Co.
. Stone, Pike County, Ky.

PAJIESZKO MAINERIU.

Del minkszto anglies kasyklų. 
Mokestis $8 lyg $10 ant dienos. 
Ateikite pasirengia važiuoti.

Koffler’s Labor Exchange,
135 North 11-th Str., 

Philadelphia, Pa.
(to 56),

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena-1 
tints tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

i kinosl Varszavoje, stud 
dijavo begije 26 m. lu

ll vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo

dugniai pažinsta. Gydo 
užsinuodlnima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan-| 
ežias nuo peezystumo kraujo, 
szaukitę ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

Atsl-

Daktaras Robert B. Gray

♦
Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais 

nėr Geriausius TJėtiivižkus Artistus hud^mr<per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!
Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikos .

COLUMBIANo.85

Prekė $85.00
COLUMBIA,

COLUMBIA No. 30.

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra an-
*

CRAFONOLA
. ■. s

tra prekėje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum- 
bios balsą. Turi vėliausios mados motorą irgva. 
rantuoja ųžganedinimą. Grajina io ir i2colinius 
rekordus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už 
tuos pinigus.

Prekė $30.00.
• I V . ■'<. ' ' 1 n , »|

’ . ■ . . • .J ; ■'? < " -11 ,'1(1 - 1 '|,| . 1 ' ’

..... ■, ........................................
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Mrs. Ė. Manion, 
3?6 W. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.i,

rk&i .->vl

211 Pike Street.
♦

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pas mane asabiszkai. 24 metai 
pasekmingo praktikavimo.

Port Carbon, Ra. |

Sąmoninga ga s pad i ne 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter'io 

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmof jiersišal-

__ dimo, išsinarinimo ir tt.

“ĮKĄRĄ1

80 Wwblrigton Štrččf,
1 J ' . ■ ■■ V ■' , ,lf 1 ■»

skaudėjimo Reumatizmof jiersišal- 
dimo, išsinarinimo ir tt.

Tikraš tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35e. ir 66e. buteliukas visose aptlekoae arba 
stadia! nuo AF. AD. RiCHTBR & CO. • I

80 Washington Street) New York) N. Y,
I I

few j >•
i. c

I Jllį/
-J?

\ ’ /
1 w'

Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gryną 
kaip varpelio balsą, 
kaip garsiu taip ir tykiu 
natų. Skrynelė yra iš
dirbta aržuolinio me^, 
džio ir gražiai padirbta.

Neturi nusiminti, idant negali išgirsti
balso geriausių sviete artistų, kadangi, jie 
neatsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusi-

COLUMBIA No. 95-
♦

Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos giminės. 
Užlaiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį 
tikrą artisto balsą, tokį 
koks buvo jam ' dainuo
jant ar kalbant. Jos vi-/ 
dūrinė mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa-- 
gal naujausio išdirbi- 
mo.

f

T I

w i

• «r,

Prekė $95.00
!» < <

i; .t

i

♦

s

•»
♦
i
4

o
iartistų balsus kokių tik nori ir kada tik no-

i i

COLUMBIA No. 18.COLUMBIA No. 45." M

►’N..1'

COLUMBIA 
' GRAFONOLA
i .

pirk Grafanolą iš kurio gali išgirsti visų

ri. Grajina io ir 12 colinius rekordus.

o I
reikia girdėti jos puikų, grynų, smagų ii\tyrąbal. 
sų, o tik tąsyk ko^nąs sutiks ant to, kad yra tai ge-< 
riausias įstrumentat už teip pigę prekę.

Columbia Crafanola augščiau parodyta ant 
paveikslęlio yra pigiausi prekėje Columbijos iš 
dirbtų įstrumontų. Turi aiškų ir Švelnų balsą ir 
grajina io ir 12 colinius recordus.

Prekė $18.00.

- ■ SŲ’iįft

Idant apkainuoti šią Columbia Grafanola.
8 • ! • • • • t * • a e

są, o tik tąsyk ko^nąs sutiks ant to, kad yra tai ge-< 
riausias įstrumentaZ už teip pigę prekę.

Preke $4ft.OO.

f

Dept. A
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COMMERCIAL CORPORATION
Y -J— -   — - ■ • . - .IĮ ,.||

MAIL ORDER HOUSE 
*' 1 ji 1 . .1 , , - » •» K * ■ ' ' 1 ’

160 NORTH WELLS STREET
CHICAGO, ILL

Visados reikalaukite Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia.
1 ■ i I (\

: Perkant Columbia Grafanola arba Co- 
; lumbia Rekordus, reikii atminti jog perkąs 
; nuo geriausių išdirbėju ir yra užtikrinta: 
; Jog Grafanolai ir Rekordai Columbia yra 
Į išdirbti.gražiai, tvirtai ir su aiškiais artis- 
: tų balsais. Teipgi daugiausiai Lietuviškų 
t < I ■ • . \ - I ■

tū yra Columbia.
► ’ ’ t
, C ' ('

J A 11

Rekordų ir geriausių dainininkų indainuo

H Alt.

M »> J
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