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Isz Amerikos

Kudykis mirė ir vela atgijo.
"Wilkes-Barre, Pa.— 

Scattergood, 4 metu 
staigai mirė.
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PETNYCZIA 3 SAUSIO (JANUARY) 1919 . . . . . . ... '
Savo prnnaszystes, Croft, sn- At8UnillimaS ISZ kd^iS^U '^lįiJlU,

» fko jis iszskaites isz žvaigždžių.
: “Mu-I 'Toliau pranaszas sako: 

sziose prie Marne, Verdun ir 
ij Chateau 

\ erna ranka Dieto.
mergaite lyvausianti ir Tautu 'Taryboje

Thierry dalyvavusi
Rtynka Dievo da

Tėvai baisei nu
lindo netekia mylemo kudykio nyczia Dievo susidedanezia isz 
ir apverkinejo josios mirti »ir “Lt 
pradėjo parengineti ant palai- bes.

iki žmonija neinkunis szventi-
J1

<4u —- 
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W.D

ir apverkinejo josios mirti ir

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIfi “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA. 

PRENUMERATA KAfiZTUOJA:

Ant Vito Meto BtM 
Ant Fuse Meto 11.26
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, . Sunkus padėjimas ||fa ngimta nflr
, artileristu ant kariszko lauko. pulllllil |Jul
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. 1— —■ »■» sutaiką su allijentais ir meldžo 
idant paduotu jiems taikos isz-
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lygas ant kuriu galelu “Užbaigti 
visa rusiszka ergėli.
bolszeviku ambasadoris Lon
done M. Litvinovas, innesze ta- 
ji užmanymu per Norvegiszka 

gos. — Miesczionis apleido I ambasada.
Vilnių in Kauna. . Allijentai nesutinka ant jo- 

 kiu innėszimu padarytu per 
True transintioiiM fiikd with the iw(Litwinova, nes bolszeviku val- 

Szian- 
dien allijentai patys apsvarsto 

Pagal rusiszktus;nte-ite Bosijos ir kokiu bildu

Rauduonosius. 
j .- - 'F-*n?

Bolszevikai artinasi prie Ry-
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Gar-Liuosybes Teisybes __ __

Propaganda ir planai 
sugrąžinimui sostu bus nepa- 
sekmingi.

Toliau sako tas
“Tautu Lyga insikunis. Isz mo 
narchiszkos Europos pasidarys 

pasidžiaugt. Sztai pamate, 'republikoniszka. Kils visokį su 
jog mergaite pradėjo kvėpuot, miszimai, konspiracijos ir viso 
Paszauktas daktaras iidgaivi-iki negarbiniri sumanvmai. bot 
no mergaite ir 
sveika ir gvva.

(lojimo.
Tėvas papratęs mergaite liu- 

luot priesz gulima, paėmė la
vonu ant keliu kaip mane pas-

4l ir 1

pranhszas:

kutini karta idant da su jiaja 1
Sztai pamate, republikoniszka. Kils visoki su

1. ....VA.. rU i_ J_ !__ !

sziandicn
n;

Miisiternt Mahanoy City, Pa. on Janiai y nepripažipsta.
2. 1919 a« required by the Act of October 1 1
21-th. 1917.

London. —
bedratinius telegramas isz Ro- jini prigialbeti ant iszsiliuosa- 
sijos, tai miesezioniu
apleido Vilnių ir persikėlė in |bolszeviku.
Kauna.

Sostapyle Ufa likos paimta 
per bolszevikus. 
diena paėmė 
mak artimoje Ufqs.

Bolszevikai artinasi prie Re-
Pietu dalyje 

nuo Rygos bolszevikai paėmė 
Romerszova prie upes Dvinos.

Panedelije po dvieju dienu 
muszio bolszevikai daejo lyg 
Lokszos jr Kolko. 
gos paėmė 
viorstu nuo Vendeno.

Szvenczioniu-Pane vė
žio geležinkelio bolszveikai pa
ėmė Utsianus terp Dvinsko o 
Vilniaus.

Padėjimas Lietuvoje pave
ji ngas,

sijos, tai taryba vhno isz po kruvinos valdžios
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Vilnius paimtas per 
• bolszevikus.

Petrogradas. — Lietuviszka 
sostapyle, miestas Vilnius, li
kos paimtas per bolszeviknsj 
praėjusia Nedeliu.
Vokiszkas laikrasztis “North- 

German Gazzett” skelbia, buk 
vokiecziai da pasiliks Lietuvo
je ir laikys Vilnių po savo ap- 
globa, nes teFp sutiko lietuvis?- 
ki vadai su vokieczlais idant 
apsaugot sostapile nuo bolsze* 
vikiszku užpuolimu.

adgaivi- ki negarbingi sumanymai, bet 
!    I v • • • • vi ♦ •
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Į lig Amerikos modelio.
;gums Vokieitjos
I bus prijungta prie
įjos.”

“Rosijoje vis tesis rėvolinci- 
ja iki ji papuls po talkininku 
kantrote, pagalios taps respub 
lika susidedanti isz trijų vals
tijų.” “

v ra

Pennsylvania suezedino miltu i • 
už du szimtus milijonus 

doleriu.
TTarrisburg, Pa.— Pennsyl- 

vanijos gyventojai

visi jie žlugs.”
Vokietija paliks republika 

Dau- 
provinciju 
Francuzi •

Ta paežiu 
miestą Sterlita-'I J ll

valo ir Rygos.

suezedino'
Imiltu už du szimtus milijonu į 

doleriu ant praszimo maisto ad 
ministratoriaus Hoovcro idant
prigialhet iszmaityt iszbadeju- * rėspMblika.’
šia Europa.
tns iszsiunsta in Europa.

'' ta
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'iiArti R v- •*
Raimoczkps 15Austrija bus valstijų 

” “Milžiniszka ir 
jszviesi ateitis prasidės Euro- 

Prakilniausia civiliza- 
niekados

,1’M

1’1

Suczedintus mil-1 ’ -Į 
po jo. “ 
cija, kokios pasaulis 
neturėjo, ateina.”

Amerikoje tarp svarbiausiu 
nuotikiu busią sųlyg daktaro 
pranaszyscziu iszgaviinas mo
terių lygiu teisiu, 
darbininku klausymas, reika
laujantis federates ant geležke- 
liu, telegrafu ir telefonu, 
vybe neinvyksonti.
Ajdublistai bombarduoje na

mus. — Vienas suimtas.
Philadelphia. — Ajdublistai 

pradėjo bombarduot nekuriuos 
gyvenimus czionais padedami 
bombas po namu kun. Trigg, 
supredento -.palicijos Mills ir 
sudžiaus Moschiskerio. 
tai Edwardas Moore likos 
imtas kaipo nužiūrėtas ajdub- 
listos. Palicije sznipineje apie 
kitus ir nepoilgam visus suims. 
Isz viso apie 15

Sugrąžys daugeli vokiecziu in 
Vokietija.

Washington, D. C.— Neuž- 
ilgio Suv. Valstijei sugrąžys 
adgal in * Vokietija apie tris 
tusktanezius vokiecziu kurie 
prieszinos prieszais instatus ir 
likos aresztuoti už neisztiki- 
mysta. Ne tik vokieczius grą
žys adgal, bot ir kitu tautu at- 
pjvins kurio prieszinosi prio- 
szais instatus.

Szlapieje pasveikino Naujus 
Metus gausei.

San Francisco, Cal.— Many- 
al jau paskutini kar 

aujus Me
tus su svaiginaneziais gėrimais 
szlapieje surengė apvaikszczio- 
ti taja diena su gėlimais kuria 
miesto Paliūnai užpirko ant mi 
lijonu doleriu, 
gere
szampano, 100,000 stikleliu 
zutes, 500,000 stiklu alaus 
tokiu gėrimu.

Tas pats atsitiko
phijoj, New Yorke, Bostone ir 
kitosia didesniuosia 
šia.

Badai' po sugryžimui prezi
dento Wilsono isz Francijos 
stengsis blaivybes tiesas pra- 
szalyt, bet ant tikrųjų
ar tas pasiseks szlapiems. 
Pranaszavimai ant 1919 meto.

New Haven, Conn.— Dr. Dei 
mer Eugcr/4 Croft, proto tyri
nėtojas, paskelbė savo pranar 
szystes 1919 metams.

Jo pranaszystes apie tai, kas 
sekaneziaifj metais yra

dami, jog g 
ta apvaikszczios

gorimu:
Ta ja diena isz 
12,000 bonku 

gil
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Uz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kru viuas muszis terp Lenku ir 
vokiecziu Poznaniujė.

Poznanius.— Kada automo- 
« * jf 'r f

bilius ejnantis su^imerikonisz- 
ka vėliava per ulyczia, keti vo-

« i ii- ’• to'

is

Kokis
su-

namu likos 
bombardavotu su dinamitu per 
tuosius amerikouiszkus c c bol-

il’ ki szevikus.”

Philadel- WASHINGTON
SULĖTINAI.

miestuo-

nežino

CARAS IR SZEIMYNA 
GYVI.

Bolszevikai tyczia paleido 
skala apie.jojo mirti.

pa-

Szvenczionis paimti per bolsze- 
vikus. Mariampolyj uždarys 

mokslaines Lietuvei praszo 
pagialbos.

vos Žydu kablegrama kurioje j' 
jie nusiskundžia padėjimas mo 
kyklu Lietuvoje abelnai 
kj’itiszkas.
neturi leszu ir jei nesulauks pa 
gelbos isz Amerikos, mokyklas 
Mariamftolyj ir*kituose Lietu
vos, miešt.uosę t p ros 
Pahasziai, beabejo, bus ir 
Lietuvos mokyklomis.

— Paryžiaus Lietuviai kab
legrama isz 22 d. Gruodžio, ad
resuotu Kun. J. Jakaicziui, in 
Worcosteryj pranesza, kad Lie 
tuviu Informacijos Bjuras Pa
ryžiuje susideda isz sekaneziu, 
daugiausia Paryžiuje jau nuo 
seniai apsigyvenusiu Lietuviu- 
Kun. A. Vilimaviczius, inžinie
rius Galvanausko, p-les Pouv- 
reau (prijauezianezios. Lietu-

ISZ LIETUVOS.
rtJ

esąs'

kiszki kareiviai szove in vėlia
va. Lenkai priesz toki pasiel
gimą vokiecziu sujudo ir užklu 
po su ginklais. Isz to kylo di
delis muszis kuriame užmuszta . 
138 ypatos, terp tuja daug ifio- 
teriu ir vaiku. 
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Po keliu va
landų muszio vokiecziai likos 
sumuuszti ir apmalszyti.
200 užmuszti musziosia Odesoi.

Odesa.— Akvatninku armije 
kuri laiko miestą Odesa po ka
ina nd a francuziszku aficieriu 
susidrutino su pulkais pyisiuns 
tais isz Krimeos.
publikoniszkos armijos, 
randasi desziints myliu 
Odesos, aplaike teip-gi pasziat 
pa isz Kijevo, kuri.pribuvo ant 
apginkluoto trūkio.

Suvhszum du szimtai ypatų 
likos užmuszta musziosia, ku-

y
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M

era abejo-
ca-

“N 
jog buvusis rusiszkas

Warszava.— 
nes, 
ras Nikalojus ir jojo visa szei- 
myna yra gyvi ir sveiki,” teip 
iszsireiszke Mikola de Czika- 
ezeviez broliunas generolo Sko 
rapadekio, kuris nesenei pabė
go isz Ukrajinos perkeliauda
mas per Petfograda, Dzvinska, 
Vilnių ir Rovna.

“Negaliu ižduoti kur szian- 
dien buvusis caras yra paslcp- rie otsibuvo czionais 18 dec. 
tas, 
ne nori idant apie tai svietas ži 
notų, 
szei su savo szeimyna.
buvimas yra žinomas tiktai del 
tūlo sklypo. Pasklydusios ži
nios apie jojo nužudinima Kka- 
terinburge likos padirbtos per [ 
Trocki ir Lenina tyksle

imininkus nustebino, kada gryž 
dama atsivedė da du vyru. Vie 
nas isz ju dure tuoj Jurui pei- 

: “Ati- 
igus.” Pasirodė, kad 

'pleszikai apsiginklavę tik pei-

J
3

Žydai guodžiasi Ka ras3° lietuviszki laikrasz- plu ,n szona sakydamas:
czei isz Lietuvos.

uždaryti.
su

Iszdeginti kaimai. - 
(Naumiėsczio

Pulkai re- 
kuri 
nuo

. įduok pini
I “ ‘
jliais ir kirviu. Kol galėjo Ju
ras — prieszinosi. Jam pavy
do net isztraukti pleszikui kir-

I i
i

Rogupiai.;—
pa v.) Per kare iszdeginti czia'j-

isuvisai pagiriais szie kaimai :(Vj įrjį pat kakton sužeisti. Ta
Sam uolyno
Ragiszke, Kleviniai 
liai, Zirkine, f

I riai, Rugieniai, Sziaudiniai Va 
Blusyne, Strankaus- 

Gerdžiai, 
Spuktiszko ir Kerai,

dUszilis, 
kai.

I

(Pi keži lingini,) 
Germuo- 

Štalio-Suopiai,

syk pasidarė dar didesnis
Tome tarpe Jurie

ne iszmusze Įauga ir iszbcgo 
prie kaimyno. • Bandytai, pa
jutę, kad Juriene pabėgo, pasi 
skubino iszsinėszdinti.
mirszo net ir l^repsziuka. Jiv

rniszimas.
su-

,»||
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nes jisai to sau ne vėlina ir Treczdalis užmusztuju buvo ei

— Gruodžio 26, gautas per 
(Secretary of State) Valsty
bes Sekretorių kablegrama p. viu judėjimui Francuzes) kny-
Pakszto adresuota Lithua
nian National Council, kurioje 
pranėszama, kad 
gas ir Szvenczonis paimti Ru- 
su-Bolszeviku. Vilnius didelia
me pavojuje

adresuota

seKanczios: -Tautu Lyga bus
P9^|q^jnga. jqPaj^ip num i r kraustosi isz Vilniaus. Vokie- 
sęs pifma negmJąBąininku trl- ----------------------j-

bunolns ji galės nuteisti. Ang
lys husenezios pigesnes, 
ninkai ir dirbtuves 
didelio pelno. Bus labai dide
le stoka darbininku ir algos 
augsztos.

Apart to daktaras prana- 
szauja revoliucijas, nuvertima 
karai in ir pasidauginima .per
siskyrimą vedusiu ypatų.

Uki- 
susi lauks

Akmenyne, 
\ o Mar- 

cziuku tiktai 2 sudegintu. So pas sunkiai sužeistas peiliu in

” Už-

nes geidže gyvent mal-
Jojo

;o ci- 
viliszki gyventojai ir vaikai.

Bolszevikai paėmė Darpata; I

atspyre estoneezius.
Rygą.-*- Bolszevikai užėmė 

nekurias dalis Estonijos,. paim 
i darni Darpata, apie .25 mylės

iffl
'"1

duose iszkirsti visi medžiai ir 
1.1, ir pirma žmoneliai ežia var 
gingiau gyveno už kitus “lau
kininkus.”
neliai vėl statosi, lipinasi šio
kias tokias trobeles, veisia so-

Bet, matyt, žmo

vidurius ir nugara, o kirviu in 
Jo sunui ir-gi perdur

ta nugara.
Sugis. 'Jis buvo labai 
darbsztus ir kąin^vnams labai 
geras (patsai turėdamas tik

kale be atlyginimo padėdavo.)
idt

galva.
Tevas vargiai be YĄ1 

ramus

savo Mi

i!
nuo ežero Peipuso* atspyrdami 
estonieczius aut • AYę^enbergo 
frunto.
net lyg Rygai.

r
propogandos. Ant caro pabe- 

’ gimo ir paslėpimo likos ižduo- 
(ta daug piningo o daug aficie
riu paguldė Savo galvas, pakol 
tai likos iszpildyta. Terp už
musztuju aficeriu likos užmusz

VokieozifttoAtsidure

I -'
gininko p. Pautieniaus (ilgus 
metus gyvenaneziame Paryžių- 

“Dunabur- je) ir provizoriaus Plafakio.
Sziaukitlsi pininginos pagelbos 

—. ĮJetuvos valdžiai pa- 
siun,stlitr4itd|)egraina su pasvei
kinimu, kad,tew visos Lietuvos 
dalis susiliejo ir visos-Lietuviu 
partijos dirba vienybėje.

Lietuvon rėdąs

ežiai visas komunikacijos prie
mones paveda Bolszevikams. 
Ginklu Lietuviams Vokiecziai 
neparduoda. Lietuviu rėdąs 
keletą kart-kreipėsi ir vėl krei
pėsi prie Amrikos, szaukdamie 
si page 1 bos.

— Valstybes Departmentas 
2G d. Gruodžio pranosze Lietu
viu
VVashiiigtone, gavėk isz Lietu- 

i 
i

Dagirde, kad Lietuvai grėsė 
pavojus isz puses Rusu-Bol- 
szevįku teip-gi ir isz puses Len 
ku, kreipėmės in Valstijos Be

■ 'l

partmonta in Karo Departmen 
ta ir in kitas interesuotas ins- 
staigas ir ąsmeniszkais paaisz- 

mmporty pdmrmis,iu Ofoltyviam Komitetui. I kinimais ir 
praszydami pagelboy.

(lėlius ir t. t. Bažnyczia, kuri
buvo apgriauta apdeginta, žmę 
neliai baigia taisyti ir tikysi 
priesz žiema ineisia.

K 1
Vj dešimtines daug kam rei-/^

r Algos Suv Valstijų virszininku
• eitu • ■ > „•

i1

Semenova. 
. ■ * J.

Haihinas.— Generolas Seme 
0 de- /

Rugsėjo 21 d. pavakare, lyjant szimts kitu žmonių teip*gi li- 
- ... . _ . - . 1 V I .1 v... I

Bandytu užpuolimas.

Radviliškis.— (Kauno gttb.)

atėjo in Jukniszkiu kaiip;a pas 
. j r p;lSj prnSZp 

Jurienė maloniai 
sako, vidun.

HHHHHHHHHftii va įgyti.
Viosznia panorėjo eiti nuska
lauti savo skara. Kaip-gi szei

Jura pakeleive 
nakvynės, 
sutiko.. uEiksz
Tuojaus bus vakariene - 
losi su mumis i)

Bomba sužeido gbnferola tas grotas jacziliovas,' caro pri

vietoje Qlffos $75įO0tt?tvlbe prežidentas

A

novas likos sužeistasJ

kęs maž daugiau sužeisti per

. I

vatiszkas kariszkas sargas, ku
ris likos suszaudytas 
caro.0.

Gal toji žino ir teisinga, bet 
’ i svietas negreitai intikes tam

v •

. ■ i pakol isztikruju nepersitikrins r>.1. • . -
, . . i t i i- . i vuitwn ii juiv (ViViiiiviih viiikuri truko su dideliu trenks-. . . ' ^yvi.

Badai kokįs, tai kareivis * •

Prezidentės zaplaiko rhiėtihės

R 
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valst iju sekretorius 
12,000; minister i s skarbeziaus ' 
12,000; kariszkas 12,000; laivo-

paeztoris
12,000; ministeris darbo 12,000 
teisingystes 12,000;
12,000; senatoriai aplaiko ant 
meto po 7.500; kongresmonai

R*

♦

12,000;

mot u sa bomba teatre Czitojo, jog caras ir jojo szeimpia yra 
gyvi'.

i Bolszeviku vadai geidže pada
ryti sutaiką su alli j en tą is 
l^t^ogradas.

perdetiniai stengėsi padaryti į 000; mažesni

mu, 
f , t 4 T ' ' '

mote bomba kurio nosueme.

•U 1 u tSKAirrhTFE “SAULE"
SKAITYKITE “SAULE"

’•rystes 12,000; vertelgystes 12 
generaliszkas000;

ukvstes

f'J J v

Bolszeviku į 7,5(M); augszcziuuses sudžo 1
<11

■'ji"
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Kas Girdėt Žinunai apskaito, jog už sze- 
sziu szimtu metu pripuls tiktai 
vicna& akeris žemes del kožno 
gyventojo ant svieto. — Mažai 
vietos turėsime tada ir reikės 
kraustintis ant menulio, bot to-
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ŽEISTAIS IR SVEIKAIS VISI DŽIAUGĖSI, JOG PRIBUVO NAMO.
KAS DIENA KONIA ATPLAUKIA LAIVAI ISZ FRANCUOS SU KAREIVIAIS — SU-

szu kadMttio šunus 29 
numirė.
reikalą, praszau atsiszaukt ant
adreso: (to 4.)

Mrs. Jieya Januszkiene,
514 Locust Ave.,

1 Jackson, Mich.
Petras Slaba-

l metu
Turiu labai svarbu

Nauji Metai!
Ka jie mums atnesza! Dar

bu, rupeseziu, džiaugsmu, fru- r|os dienos nesulauksime. 
, laimiu, nelaimiu.....

Kas kam tekši 
Dieve duok, L 
giai tėvynei irs ;jrjsippis bro
liams Lietuviams prie neisz- 
vengiamu darbu ir rupeseziu 
atnesztu Nauji Metai Dievo pa tu, kurios sudaro szios szalies 
laiminima, kad kožnam name, populacija in viena nepadalin- 
koŽna szeimynele jaustųsi ta kuna, taikai besiartinant, 

Dievo apglo- Su v. Valstijų Darbo Depart- 
bus ir mento Natūralizacijos Bjuras 
reiktu varys ta pati darba, kuris kaip 

i kare parode, yra jau taip gerai 
pradėtas. Pasiekimas tautisz- 

<> vienodumo, yra svarbiausi* 
Bjuro darbas. Tas bjuras da
bar labai veikia.

Amerikonizacijos bjuro dar- 
Scniaus nebuvo mums bo tikslas yra padaryti Ameri- 

. isz ko mokytis, bet dabar aeziu ka tikruoju katilu, kuriame, 
Dievui, turime mokyklas, kny
gas ir laikraszczius isz 
galima naudotis!

Užsiraszykite ir 
“Saule” 
šia duoda

* liūdimu

f

Rikli a vos

nelaimiu
, Nežinome.

bran- AMERIKONIZAOIJA
ATEIVIU.

szeimynele 
esant ypatingoj 
boj, o tada szie metai 
laimingi visiems nors 
kensti ir vargti.

Už vargus, bedas ir nesiseki- 
mus žmones tankei buna patys; 
kalti, nesimokydami, kaip ga
lima savo bute pagerinti, var- 
gus praszalinti arba nors sumai 
žinti. I______

i

Kad suvienyti daugybe tau-

szaliu suėjo žmones 
kuriu butu sulieti in nauja ir skirtin- 

Praejusiamo

isz Visu

;ga tautos typa.
skaitykite Gegužics menesyje, kongresas 

kuri jums daugiau- iszleido instatyma, kurio ren- 
smagumo ir pra-

linksmys per visus metus!
giamos.su amerikoniti kiek
viena szios szalies vyra ir mo-

KUR BUNA?
Pajieszkau mano brolio ir 

sesers, paeina isz Suvalkų gub. 
Liudvinavo para.,
kaimo., Praneszu kad mus bro- 

I lis Vincentas GrihiaViczius nu
mirė ir paliko kiek turto. Pra
szau atsiszaukt ant adreso: (2.

P. Pelkowsky,
. 19 Sylvan Pl.

Mano tėvas
pa^Mtįgz Suvalkų 

r4. 7 7^ - **
czauskas, pa^inAj^z Suvalkų 
gub., Kalvarijoj miesto, <^i mo

” T** —'

Prašiau, 
atsiszaukt, arba kas žino apie 
ji, malonėkit praneszti ant ad- 

[reso: - (to 2.)
f

21 Barclay St., 
Worcester, Mass.

Montėlair, N. J. tai’hdgal gyv'ęflo į^ernK

Pajieszkau mano pus-broli 
Jurgi Stankcvicziuka, kiek lai
ko adgal buvau pajieszkojes jo 
per Saules laikraszti ir atsi- 
szauke isz New Jersey. Kada 
jam parasziau, laiszkas sugry- 
žo adgal, gal nfebuvo geras ad- 

Tegul atsiszaukia ant
sekanezio adreso:

Geo. Gabris,
i Cuddy, Pa.

Asz J ieva G repute po vyru 
Januszkiene, pajieszkau manoj 
broliu Antano ir Jono G rėpiu 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Slabados para.,

resas.

dabar nežinau kur.

Kaz. Slabaczaiudtas

Box 53
Preke 50c.

apie 8

No. 1 — Parižiaus Nuskure- 
(to 2.) lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 

coliu dydumo.
No. 2 — Kunigo Paslaptis.,

In Morika; Pakaruoklis, 220 
. puslapiu.
i No. 3 — Auksiniai I
į Dvynos Karalaites, 214 pus 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
Itsr’Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

Preke 35c. 
Peiliai;

•f

Kupcziaus• ' Jk J J į

metai adgal buvo ■ Jaeksone.l 
Mich., dabar nežinau kur. Taip 
gi pajieszkau mano pus-broli ( 
Antana Janavicziu.

I kurie nemoka angliszkai arba 
nežino Amerikos instaigu, tuo
jau stoti in vakarines piliety
bes klesas. Tie, kurie turi už- 
rubeži gimusius draugus ar pa-

PASAULIO PRADŽIA.riu snul°isi!lcidžia mctus Prane-

I paskyrė natūralizacijos bjurui 
tojo paimti in savo rankas pilieczin
Ti- apszvietimo darba ir veikti isz

Priežastis su- vien su vieszamsioms mokyk- žinstamuosius kurie dar nepil- 
stojimo yra sunki naszta ir ki- lomis. 
tos priežastis!

Naujo Meto 
ėjas mėnesinis žurnalas 
kvba ir Dora.” --------

v

Nuo SUS
<4

Szimtai tukstaneziu svetim
taueziu kas meta lieka pilie-

Mos esame tikia ant tvėrimo ežiais, o kare daug prisidėjo 
kas kartas naujus užmanymus kad ateivius supažindinti su
ant padarymo kas kartas nau
ju komedijų... bet ant praktisz- 
ku daigtu esame netikiu.

Mes turėdami koki kapitale- 
li (piningu) nežinome ka su 
juom pradėti. — Neiszmanome 
apie uždėjimą kokios vertel- 
gystos, tiktai laikome keliolika 
szimtus ir daugiau nežinodami 
ka su jiaiseis padaryti, o tai 
isz štoko mokslo ir neužsitike- 
jimo vieni kitiems.
cziai-gi geriau apie tai iszma- 
no, ba sudeja po kelolika tuks- 
tanezius doleriu, — isz ko pa
sidaro draugove su atsakan- 
cziu kapitalu, uždeda koki biz
ni ir netrukus indetas kapito- 
las milžiniszkai pasididina. 
Juk ir Lietuviai kaip kur užde
da kooperativiszka krautuve,

Kittau-

milžiniszkai

Amerika.
teri užrubeŽyje gimusi, ir 
bar yra daug sunkenybių, kad 
pasekmingai pasiekti kiekvie- 

gyventoja su

Teeziau dar ir da- 
jis

raginant juos 
kuria

gimė karei-

nai naturalizuoti, gali prižiū
rėti, kad jie numestu savo sve
timąją intaka, 
draugiszkai instoti in 
nors klesa.

Musu užrubeži
viai, daugelis kuriu liko natų- 
ralizuotu po instojimo iii karė 
— ar tai stovyklose namie, ar 
tai Prancūzijos laukuose, turės

• •

t

zjuro programas eis utaip,-kaip 
sumanyta.

nei

Jokioj kitoj

Tu jaunikaieziu 
gimines ir draugai gali jiems 
nuneszti Amerikonizacija in 
namus, taip kaip tie jaunikai- 
cziai jia rado armijoj.

Tukstaneziu mokyklų duris 
yra atviros svetimtauėziui, ku
ris isztikruju nori palikti ame 
rikiecziu ir mokytojai nuoszir- 
džiai ji priims, 
daug nuveikė
programa, bet-dar 
ko daryti.
kitu mokyklų bus 
tam tikslui.

Valdžia per snvo Naturalize

ar- 
svetiiiitan-

na szios szalies
Amerikos mintymis, žodžiais ir Amerikoj namus sugryžti 
veikimais.

Pav. yra apie 500,000 svetim 
taueziu New Yorko mieste, ku
rie nemoka nei> raszyti,
skaityti, nei kalbėti angliszkai. 
Czia yra vartojama t apie 100 
kalbu ir dialektu. Apie de
szimt ar dvylika milijonu žmo
nių szioje szalyje yra kitu sza
liu piliecziais.
szalyje nėra tokio didelio nuo- 
sr,.imczio svetimtaueziu.

Natūralizacijos bjuras 
czinu prieina prie
ežiu, neg koki k’ta valdžios in- 

nes toji ne ilgai gyvuoje, ba staiga. Per savo naturalizaei- 
szerininkai jokio pelno isz to kvotėjus, jis susipažinsta | 
neturi, tiktai ”bosai, 
bodu nubankrutina

Mokyklos jau 
natūralizacijos 

yra daug 
Manoma, jog dau

atidaryta
O’

io<?J kvotėjus, jis
Tokiu sn kokiais trimįs milijonais ,at- pijos B jura ir veikdama isz vio 

ir viviu, beto pastaraisiais ketve- 
dingsta sudėti per žmonis pi- rini^ metais mokyklos taip pat

M 
bizni

n ingai.
Prisižiūrėkime 

liaus vaiku, 
lietuviszkas

žemei, tai tasai tiltas jau per 
viena sekunda nutirptu, o po 8 
sekundų turėtume tik gara. — 
Kiek jau szimtu amžių saule 

! jau taip leido sziluina ir kokia

.lidelemis ir vos, vos matomis jeigu dnbnr dnl. saule turintj 
pagal AVarburgo GOOOo C, o pa-

Pasaulio pradžia. MANO GYDYTOJAS”
Kur tik tai mes pažiūrėsimo

ar in žeme, ar in flangu, apsėta galej0 '1)u(i gailuma senovėje

žvaigždelėmis, viskas mus ro- paga) -\Varburgo 6000o C, o pa- 
dys, kad visi dabartiniai^ dan- gal wilsono 8000 laipsniu

Bet saule, vis iszleidžianti ir 
• iszleidžianti sziluma,
_______ Daug metu reikeš lyg 
Josios atvesimo, bet vis-gi tas 

Tas pats yra ir

gaus kūnai nebuvo visad toki, Į karszczio. 
kokie jie dabar yra. Geologi
ja, astrofizika dangaus mecha
nika duoda ta pati atsakymu. > Vesta. 
Musu žeme savo sluogsniais | 
duoda prirodymą, kad ji nuo- j laikas ateis.
lat szalsta, l^ad ji kada tai bu- su žvaigždėmis, isz kuriu dau- 
vo kur kas karsztesne. Vis di- gelis jau gerokai atvėso, isz bal 
dosno ir didesne sziluma, juo gi jai| pasidarė iįk .rafrdopos ir

vesta ir

tC

f

/v

Ar

DEf< DOCTOR^t 

^lku.'18Y-F0nM

gelis jau gerokai atvėso, isz bal

liati žmogus lieflžiasi in žemes pasirodo juodi szmoroliai.
atves, 

raudona, 
to seniau butą plonesnio, invai- tonau ju„ .. (0 nebus, o po prie 

į < iiinga u-:b
kalnai ,s:< v
lodei ir sutvertieji gyvi daig

iu iau panašiu mušti

vidini, geologijos tyrinėjimai 
ori rodantie ji, kad žemes luksz-

5 Tokiu bodu ir saule, 
isz baltos pasidarys

IN
M

Taip daug vietiniu lietuviu 
vadina PARTOLA pasirodan- 
czia geriausia pagelba del isz- 
valymo kraujo ir pilvo.. Ji nu
stato visa organizma in norma
li stovi.

PARTOLA
Gydytojas pavydale saldainiu 
Aplaike daugybe užsitarnautu 
pagyrimu.

Kas diena aplaikoma su pa- 
dekavonemis laiszkai. Czia pa
talpinsime viena isz ju: 
P-nas Partos:—

Su sziuom indedu viena dolo«-'- • 
r i ir praszau prisiųsti skrynute 
PARTOLA. Ta bus jau szeszta 
skrynute.Si > ^1

o

rus suakmeneje gyvi daigiai, Į(]a 
kuriu jau sziandien 
nu tvarkomasis, 
niszkiai prirodo, jog žemo yru 
nlaneta, vis toliau labiau atves 
anti, szalanti ir senu senovėje 

kaip

nėra, kal
vi.sk a s tai —

siu pasidarys žeme, 
iosos bus ’ab • • maža

visu
PARTOLA pasirodo tikriausia pagelba,

Pripažinstu, kad ta pati geriausia isz iszmegintu 
vaistu. PARTOLA pasirodė tikriausia pagelba, todėl nuo 
szirdies rekomenduoju savo visiems pažinstamiems.

Su tikra pagarba,
1 Timofeev. 4

Mes skaitome, kad panaszus atsiszaukimai apie Partola 
užtektinai del to, kad visi vari otų ja ir džiaugtųsi jos verte.

Kas dar nėra mėginę saldainuiu Partola, neatideliokite, 
jagu branginate savo sveikata.

partola rekomenduojama skrynutėse kainuoja $1.
patogumo žmonių, mes iszsiuneziame G skrynutes už $5. Kiek
viename pame turėtu rastis Partola.

PYKAI Graži ir tinkama dovanele kiekvienam prisiun
tusiam užsakymą ir piningus sykiu su szitu apgarsinimu.

Laiszka ir piningus siuskite ant szito adreso:

APTEKA
, 160 Second Ave. Dept. L. 5

(ai butu J 
apuokams.

Gali ir greieziau atsitikti pa
saulio pabaiga.

‘ puola metoritai ir jie pamaži 
didina saule; saule didinantis 

'vis gauna ir didesne pritrau- 
Galimas daig-r 

j tas, kad ateis laikas ir saule sa- 
i vo jiega pritrauks prie savos 
žeme ir szi kris ant saules ir su 

lrir i r...liepsnos saules liepsnose.uogai 11,. . _ ,. . ' . ,
is daigias.

Tas pats likimas laukia ir 
saule.
l^yti apie saulės branduolį, nes: apie paskutiniaja diena : 
per žibaneziu^ garus negalima esi Vieszpaties diena, kaipo va 
įo dalyko išztyrti. Bet tik ži- gis, 
nia, kad saules karsztis be ga- triukszmu praeis, 
lo didelis. 1871 m. .astronomas ,išz karsžęzio iszsileis, o žėipo ir 
Joung prisižiūrėjo saules lieps- daigiai, kurie ant jos yra Ride
nai ir apskaito, kad. ji turėjo ginti bus” (Sžv. Petras IT, 3,

1
buvusioji gana karszta, 
'lahar dar karszti kiti dangaus j 
kūnai. Jeigu pažiūrėsime ir j 
in kitas planetas, tai ta pati pa 
stebėsime.
ir labiau vesta ir ateis

Ant saules
v •

Del

Ir josios vis labinu 
laikas, 

kad ir ant juiu bus galimas gy-t
I ‘

vnnimas. Kai kurios jau pla
kuotos net pr.nlonko atvesime 
žemo ir tenai per szalti 
gyvuoti, no jokis gyvi

ikanczia jiega. J

no su vieszomsiomis mokyklo
mis isztiesia gelbstanezia ran
ka kiekvienam ateiviui kuris 

Jei jin matvs. snvo 
greitai jos griebsi

Didisai apszvietos darbas vė l Ura tai Bjuro priederme isz 
I aiszkinti ateiviams kas ‘

PARTOSA
NEW YORK, N. Y. 

. (106)

pradėjo savo,darbu iszmokinti
q tretimtauecius reikalingiausiu icza ateina, 

kurie apsisedo po dalyku Amerikos pilietybėje. Jaime jie
ant

Jaime jie
apigardas. tuo-

jaus uždeda kromus ir andeliu damas beveik por 2,000 api°-
konia be jokio kapitolo ir in ke linkiu, miestuose, kuriuose gy-1 jiems daroma. 
Jis motus surenka didelius pi- vena milijonai ateiviu, 
ningus i 
Slavoku.
norints turi eeresni tnvora ne-

< v

s;
isz-
vrn

1

Nedaug galima paša- j

Teisėjai apverti na darba, ku, ______________  _ ' , Szim-
»../■ W w ’W . -w ’W , „I | I * . • r ' * J .

nuo Lietuviu, Lenku ir tai tukstaneziu iszsieme pirma Ir’ Bjurns ir mokyklos dirba,
Musu-gr tautieeziai popieras ir bjurai perkal- n ės pastarasiAis dvejais metaist . ____ , » ..... ■ ' . ■

bėjo mokyklų užveizėto jus kur jie pararė 75,000 svetimtauo'zin
* • •

gu žydai, bet negali užsilaikyti tie kandidatai gyvena, atida- imti pilietybes kursus, daugiau
- Z , • > 4 4 w A- ’ •_______ k*______. 1 . • T’ •

j'’ * r “ | ♦ y

ant biznio ba laikraszcziuosia7ryti vakarinius kursus, kuriuo-1visas svetimtaueziu skai-
vnegarsina savo bizniu ir neuž- 

ilgio turi viską pamesti.
se su pirmosioms popieriinis rzius. prileistas prie pilietybes
vyra ir ju moters galėtu isz- Į P°r praėjusio deszimtmeczio 
mokti kas reikalinga

Pagal teisingiausiu apakai-,apie Amerikos valdžia.
žinoti I paskutinius trejus metus.

Lyg sziol dabar dar tebėra j Released by the Committee on 
si suvirszum 1,623,000,000 žmo- vos tik pradėtas, nes mažiau Į 
niu.
f

kampiniu myliu, todėl ant kož- kintis pilietybes.

.VI

tvmu tai ant szio svieto randa-
Public Information.

i 5o* f >’
O kad žemes turime tik kai du nuoszimcziu Szios sza- 

25 ir betverti milijonu ketur-Jies svetimtaueziu teiusto.jo mo. 
kampiniu myliu, todėl ant kož- kintis pilietybes. Amerikani- ________ ___________ _
nos ypatos pripuola po Avide- iacija likusiu devynias deszimt g APNIN YK A S 
szimts akeriu žemes. Szian- asztuonu nuoszimeziu yra tai . . ...
dien ąyventojai ne yra teip Ii- milžiniszkas darbas, kuri turi į Arba isz'guldimas Sapnu 
giai padalinti, nes Azijoj, kur Natūralizacijos Bjurns atlikti. Didumas Knygos 4% x 6į4 col. 
raminsi konia viena treczia da- Kiekvienas apielinkines pilie- 205 Puslapiu — 310 Paveiksliu

dien gyventojai ne yra teip Ii-; milžiniszkas darbas, kuri turii

t

UEjyVISZKAS

To
kiu gaisru danghuš erdvose jau 
astronomai yra pastebėjo.

Ir Szv. Rasztas taip kalba
“At-

kurioje dangus dideliu 
o gaigalai

nai ir apskaito, kad. ji turėjo ginti bus* * (Sžv. Petras JT. 
ilgio 27 tųkčtanczius ir . septy- JO.) . ' ’ ,
pis szimtus myliu, o augszcziaū I,
' ■ 1 a ■ * — J m . « - . I

7 ’«• t > ' 4 /-> 4 a » fll'4 I

Jie skaieziai rodo kas tenai susidaro isz atomu, iszsilieju-
* I ' e . * ’ * “ * ' K

per kafsztis, kokia, k&vszczio.. siu; po žinoma pnups pasauli

Taip tai mokjasv betyrine- 
šios josios dalis nejt sieke.45 damas pasaulio pradžia, 
tukstaneziu ir ? szimtp myliu, tik tiek pasakyti, kad pasaulis i

i

gali

kova verda saules viduriuose. (bėt kas tėnai toliau tbuvo ir
ą

r- Dat reikią it tai atsiipintį, klok mokslas nieko nepasakp... Ar
- A [ 11 f * ' i, i ‘ 1

t

SALIN SKAUSMAS!
Badomas sveiku, darbe rasi smtikumo, 
liepai mm t kaip Minluis tas (Ui’bas butų-

Kiekvieno prlwlormn yra ftAncot inve t>n<» Ilgu. Turint iu'tl k neb udoi.t
ji . .. t i. 1 •* i* j* *______n. - 1l ... i i-

ncpui^int kaip >uukus tas (Uirhus butų.
Kiekvieno prledernie yraeangoi unve nn<> Ilgu. Turint lu'tl ir neb udout 
ji praėulint^ gąlidMvvetyt J i»<ivojhig4 llun. * NjoikhUvir nikMerojiniau 
gali vollauu bptl labui pavojingu, jeigo tuoj nebus prsUun ims.priilun tn».

PAIN į EXPELLER
Lnminr gphiA16t kuri turi rastu kkkvleŲ^ na* 

hiuoso, Isitydymui iUiėV* krutinėjo, bkuuonvi s«>n«>oo l*4 
!t, J r____ * . r ‘ _J‘
mn/rHumenyHp ur wuirlu Puhi ExiioUvr Ira g »rl/^is(^. 
i^eaphiunuk jib'kdoinn* pigius v, h-tns didele^ bnnlatv 
RelktiUuk gp'rlaushi. JKuu«nu pirkai Pnip-Ex’j in 
t<kr|nkitr yru IK AKA. vni"b«4* nklin boksini o V MG 
KITOKIU NEIMK. 35 čojit/d ir (V> <vnt u nž l»< nkoiv. 
Gaunamos visose aptiekoso ar tfrthųc i-* Inliprati

F. AD. RldHTER & <0., 
74—80 WflebliiRton Si.,' 

New York.

tai užtikrinanti 1
• > • >> t <• *4 JT • • * • • • ’ ' ▼ ’ W W - «■.-» « V » • v W g| 1F1I Al ■» w -,'r yr ’ ’”“■■1 A-V
roję, rurnntiznu> ir neureltfiju, trummd eakant vUoklu* 

■!
>JeH|»iKAnk
tikrink nr yra liyAHA.’vtihbi.i iikli
KITOKIU NSIMK. 35ėent/<Hra

e

J

1

t , | , , 7 ■ • I' y f » t

sauty szihimos kas? kartas isz- priosz musu pasauli Ifrtyd l<oks DIENU ISZBANDY

MUI DYKAI.
. Ji ,.

tl

DESTROYS AKY

o

■I

treozia da- Kiekvienas apielinkines pilie- 205 Puslapiu — 310 Paveilisliu 
lis visos žemes, randasi tik vie-' tis turi prie Darbo prisidėti, | 

na ypntn ant 
žemes, Europoje pripuola sep-igas. 
tvni akeriai žemes ant kožnos

Z TIKTAI 50c.
trylekos akeriu knd tas darbas *butu pasekmių- B^Mes užmokame nusiuntimo

leidžia. Astronomai apskaito,1 kitas dar pasaulis, ar pėt visa 
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žemei šaule per .metus yi’a taip' sako ir nieko pepaęakys 
l _ IL’i. _ M*____ _ idiliAtL I 1____ J „ Z. ___

jo mįnuto'je 'galima butu sutar-
.... S \ ..j; I

; . . ...... v - ... .,........ - ........ ...
Jeigu fries galėtume puo žeines koks jisai Jajiar yra. daug, ja-,
■ va Tvii vV-zsrU-j i/wliTii ’>*111 C! % vaza nAVmn'niit 11* IvHcj IV

kad szįluma, . kuriai, iszelidžiajuju eile Ir nieko.mpksjas nepa 
žemei šaule permetus yra taip sako ir nieko ijepaęakys,. nes
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kasztus.
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Ateiviu samdytojai gali pri-!
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ypntos; Afrikoje 78 ant ypa- sidęti sziamo darhe. siunsflami W> D. BOCZKOWSKI-CO
tos; Amerike 78 imt ypatos. j darbininkus, ypatingai tuos) M AMANO Y CITY, PA.< 1
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didele, kad laja sziluma vieno-'nėra toms žinioms Jokią sžalti- , . 
jo mįnuto'je galima butu sutar- niu.' : " J *1 ;
pi n, t i leda 150 metru storio, pasaulis' nebuvę . vis.aj tpks, I jmT
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ltreėzi.os anglių m vi i oš ploėzi o a'teismušu žemei galais. r ,
fir ’ '
Ltllta paleisti visa sziluina, Jcu*

Prisiusk 20c. dabar
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Moskito netikusius gyduoles! Jalgu turite 
dU8tiH,H rumatlzma,11 neuralgija, riaraiizus, 
norviszjęuma, ęluogop, bronchito, silpnumą 
peczlu, silpnumą, užlcotejlmo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiuskilc 
20c. del vyriszko diržlo arba 30c. del njote- 
riszka diržą, idant pagelboti užmokėt! pri- 
siuutlmo kasztus. In koletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczto. Užmo
kėkite rankpiningu l’zsidikite tuojaus 
ir nosziokito kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada trauklje 60 dienu jal- 
gu nebusite užganodiati, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Ncrolke 
laukti, pilnas užganodinimas. Adrcsavokite:

A. r. OWENS, liepi. 43 . E.
lew Tori.

Žinome tiesa, kad musu
1 * * t ' ' ‘ *
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in saule nuvesti ledini tilta pus me buvo permainp iy dijr bus ir

• Storio ir galėtumo tik m ta , ; ’ . ‘
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Jau metas laiko suėjo 
Francu za i 
kiecziams prie Vorduno, paim
dami in nelaisvia 1800 vokie- 

Kur vokiszkas nelais-

supliekė ' kaili vo-

ežiu. — 
vis!

PIKTA 
BOBA

Žvilgterėjus in sziandienini 
svietą, kaip jis ūkanotai lain- 
sei, vienokei szaltai iszrodo — 
o priliginus prie savo stgmbio 
gyvenimo prie praejtu dienu 
teip margo, gražaus, pilno vi
sokiu datyriinu intekmiu, tai 
mums seniem net atsidust nori
si, jo gtio žmoneles teip suma
žėję ir teip užszalo. 
Dieve! kas-g
laikuose, kas veikesi tupse lai
kuose, apie kuriuos mums pro- 
senei musu pasakojo ir atmin
tos apie save paliko. Ne pasaky gimine buvo pažinstama, 

jog laikuose buvo ge- visi buvo vienokio ūgio ir nie-

jog sziandien yra blogiau

Mielas
i veikesi anuose

nu, kadh insiveisi ir gimine 
jin užaugo, retai jau tada bu
vo tokiu vietų’kur jin nebuvo. 
Pravarde, užlaiko viena savo 
proseniu, ba paskutiniuose lai
kuose jau tu deimantu neper- 
dirbinejo*, kaipo būdavo se
iliaus — raszesi vienok Plent- 
ka visaip nuo pravardes kaimo 
ir dvaru kokius turėjo;; — 
Pientka Žigmantas 'apie kuri 
turiu kalbėt gimė isz Strumi- 
lovnos gimines Donbrovos, tė
vas jio o badai senelis gyveno 
aplinkinėje Krokavas, kur da- 
sidirbes kaimo apsigyveno ir 
buvo badai lovozum, ba sunu

in vales....
wr

•3Ti L/r-.--T -.n - - r- ■ ..^ii-

tu joje nieko ant papeikimo, 
gal tik ta viena, jog buvb drą
si, kaip vyraą ir būda turėjo bis

ALKOHOLIUS. I

ii

Mjft

i'
TARADAIKA.

J *fT

svaiginanti gerymai, 
kilti ne moteriszka. Jeigu jei .kaipo: alus, arielka, vynai vi- 
btitp pavėlino smarkiausi ark- šoki ir likierei ir tie jei visi ge-

wVisivertimu, no pristodamas ant duokite kariumehen, A- 
to turi patraukima ir jauslos 
jio szirdies ne pavėlina jam gy
venti nialszei.

Nes tėvui kaip tai nesiakva- 
tino atiduoti savo vienatini su
nu karinohieAon ir pasakojo 
sau:

— Iszsiputos alus, tada dau 
giau neputes.

Jaunystos-gi apraszinet 
ne apraszinesiu. Tėvas 
Žigmanto buvo pavojingai pa; 
žeistas iltimis szerno ir sirgu
liavo, bijojo jis idant jio vien
turtis, kuriam jau tuolaik use- 
le pradėjo po hose digti, ne 
siunstu ir ne karszcziautu ilgai 
po pasirddavipimui su savo 
pacziule, pastanavijo apženyti 
jin. Buvo tai vienok ne leng
va užduotis, kokia jam duot 
paezia, ba bile kokis lėtas su
tvėrimas no duotu sau jokios 
rodos su ponu Žigmantu h’ rei
kėjo jam iszrinkti tokia hie mu 
lier, kuri mokėtu pazebot jio 
mylesta ir mokėtu druezei ant 
pavadžiu laikyti; vienu drūtu
mu niekados jio ne galėtu per 
galėt; prigulėjo del to jieszkot 
patogos ir iszmintingos mergi
nos, kuri taji vejaVaiki suvai
dintu.

Niekados ne tėvas ne motina 
nieko nekalbėdami apie tai 
Žigmantui ba dasižinojas apie 
užmanymus gimdytoju ir per 
paklusnumą levu niekados ap- 
sipaeziuot ne norėtu, del to pa
stanavijo sau daryti malszei 
slaptybėje klausinėjo prisizvel 
ginėjo, dasižinodavo apie tin* 
karna paezia savo sunui, jau 
jiem apie turtus ne ėjo ir apie 
puike kolligacije, kad tik butu 
dora, patoga ir drūta, idant ga
lėtu pasistatyti priesz Žigman- 
ta o su kosze jam 
nesiduotu.

ningu....

Blogiause darė tas . Juk jus jin kareiviszkam. 
kas norėjo juos atszaldint prb ginkle supote, tai ir dabar ati-

noru sunaus, ba tankei puodas 
turėjo trukti isz karszczio. Ap
sakinėta apie Kilara Pientka, 
kuris turėjo gerus turtus Szeli- 
gus, o kuris atidavė savo sunu 
in kliosztori pas kuningus Jė
zuitus ir norėjo jin padaryt kil 

nos tas sugryžo pas'
jin namon (bet pacziuoths su 
Vengriuto.

Tėvas pono Žigmanto badai 
ir pats jaunu no buVo geresniu, 
laime, kad da kareiviuose tar
navo po ginklu biški buvo pri- 

jio teip vadindavo, lyg kol sto- spaustas o ir kraujo musztine- 
rastu nepasiliko ir 
juom nedasidirbo.

Sztai žinot tai reikė, jog gi- 
iinimu visztos kuodas — apie 
ka kožnas kas gyveno persitik- 
rint gali. Ar tai tas vaikėsi pa- 
jiega musu kraujo ar geismais 
ir pajautimais musu szirdies,

titulo po lam apsipa-

I A*
ba prie

ne

Ii, isztikro duotu sau rodą apsl- rimas ka žmogui protą maiszo, 
ejime su juom isz puszkos ir . vadinami alkoholius. , Kada 
pįstalieio szaude sau drasei del žmogus papranta naudoti alkoX 
zobęvbs.st^vo o teip, iszmoko holiu, tai jau yra lidkias prie

< ji0 JilgJsokin piktybių ^jWtingai ant 
karta Im^r ęjdavo niedžrotij

ejime su juom isz puszkos ir

zobęjydSoS^vo o 
szaudyt jpg visi sį^ijfcįi,

: vadinasi alkoholius.
I .

teipt iszmoko holiu, tai jau yra lirikias prie
no visokiu piktyi 
su nedor0e$f girtuoklyste atima

* •

tėvu ant vilku, apie ka Wenok; turtą, stumia in vargu, in va- 
slepo ir nevat namuose ne bu-’gyste ant pleszimo svetimo ge-
vo pavėlinta apie tai kalbėti.

, Tolinus Bus

I

ro.

l
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ir pajautimais musu 
ar budu ar per paprastimus na

1 minias, nes vienok tankiause 
netoli obuolis puola mio oboles. 
o peleda ne pagimdis sakala. 

.Kalbėkit sau ka norite, vienok 
' tankiause buna, kokis tėvas, 
tokis ir sūnūs, rotai kada no 

j teip. Pasakysite man kad pa- 
; laidunai gimdo skupuolus, o 
skupuolei turi sūnūs palaidu- 

! nūs — teisybe tai, nes viena 
protiszka ir temperamen t iszka 
drutybe sutvėrė ir tuos ir ki
tus! — Buvo gimines tinginiu, 
nieką mnetikusiu buvo ir gud- 

f

rrios gimines...: pas kitas gi
mines verdantis kraujes tekėjo 
isz levo ir sunu.

«

Pientku

siu to, 
riau viskas

Slopo vr on u

su -qe nuleido....
cziavo su taje, kaip sakiau 
Stremilovna, tada pradėjo gus 
padoriaut puikei ir g 
rai, nor no pat roti jo 
karszto kraujo, ba medėjus bu
vo paszauktas ir naikino 
rint vilkus, meszkas, 
ir baisus; bpvb tai isztikro 
medėjus tikini Dehomino et re, 
ba jeigu parsiėjo kabintis ant 
szakos medžio, 
ranka ne nusprudo, jeigu nusi
tvėrė.
doras, prie tol iszkas, miolaszir- 
dingas, o jeigu in sijauslino, 
tai mielesnio nerastum. Kada 
jam užgimė sūnūs Žigmantas, 
o kad labai mylėjo vaikus, tai 
gal daugiau pats jin ant savo 
ranku nesziojo, negu neszioti; 
kada paaugo isz drožinėjo jam 
lazda ir bovino jin navatnybos 
su jiaja iszrodidamas.

kada da vaikiu- 
mažas, už-

yvent do- 
savo

no
sinius

niekados jam

Buvo vienok žmogus

viela 
jog

ne prilaikiau to,1 kudos nemiegantL protiszkui. 
v _______ , _ 1—nes t Kaipo yra arklei toki kurie
dievaž -— buvo kitaip! o! suvis, septintuos nKttfOfU' Susidedi ne - 
kitaip! Žmogus g 
te, kad gyvena, ba apsiszutino 
nekarta ir rumbe ant makuo- 
les aplaike ir užvyra jame krau 
jos ir pasiutiszka rūstybe szir- guodotinais abivateleis tokeis 
di pripildė — nes kada po tam dorais, kad ir prie tanciaus ir 
suspaudinejo ir bueziavo tai prie ražaneziaus, jog panasziu 

toli jieszkot nes jaunistoje.. ne 
buvo tokio lenciūgo, ant kurio

I

yveno ir jau- jo, teip ir musu /Pientkai net 
tada susiriszinejd kada baigė 
neszioti ketvirta kryželi, tada 
stojosi žmonimis išmintingais

. Ir vyrai 
buvome, kaip

net kaulai braszkejo. 
ir moteres visu 1 
tai drutesni ir galingesni gyvo juos sulaikytum. Apsakinėta 
nime ir daug karsztesni turėjo
me kraujo.

Vienkart, 
kas buvo visiszkai mažas, už
tiko jin supanti vaikiuku, mig- 
didumas jin ne lopszi o inde jas 
in paredala geležini, 
de ve josi senovės kareiviai, 
kuris buvo iszdaubtas buk lop- 
szis, jame tai supo jis savo su
nu Žigmanta prilaikydamas 
kad jis devesis iszauges tuom 
parcdalu, nes tame paklydo, ba 

Buvo 
myle-

kuriuom
o

susivalgyt

Tai ir užėjo Naujas Metas, 
O man ne szis ne tasX

Szvaicarijoje ant 2o60 keli
ninku yra .1039 girtuokliu: 
Prancūzijoje tarp 1129 žudin- 
toju yra 446 girtuoklei. St. Be

ragio kalėjime yra 2124 
i tuokloi.

Girtas

• ' 4

Apsukrumas.
Slidžia:— 

ziegoreli?
Vagis
Slidžia:

asz niekad nieko no randu.
Vagis:-^ O, ba prie to re i ko ant proto ir turto!* 

turėti.... apsukrumu. I girtavimu!
J Įj * . | ' f ' t' * ' ' ',li 9 ' ‘

■"« * 11 ■ 1 """T1/ \ Į'1 I     mil   —

Tarabiszkos istorijos
|> iw win II iw——'

Isz kur gavai la ffir-r»
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r
Ba pripuola tokioje dienoje. 

Kurioje turiu užsiėmimą.
Kaip žmogus truputi neszvent: 

Tai ir smagumo neturi.
Tr tik tada linksma szvente 

kada kas pasveikina 
' Su linksmu veidu prakalbina.

Na ir ka jums padainuosiu,
Ir ant Nauju Metu pavinezia 

, ■ vošiu?

/

žmogus ant viskoBadau ant uljTczios
- Tai navatna, jog lipkias, tiktai no ant gero.

. . 1

y™Girtuoklys bankru t u 
Moskito

I
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Pirmiausia,
’ Bus geriausia, 
Nuo vyru pradėti, 

Vvrnczei savo bobeles myle- 
Rite.

Aluczio per daug neduokite, 
Tiktai kaip kada glasuka, 
Ir tai ne dideli, — mažiuku.

Ba kas per daug, 
Tai szelauk, 

O kaip szelauk daro, 
Tai ir už duriu varo, 
Ba gali orą pagadyti,

Kaip kg ir isz svieto iszvaryti.
O jus moteriukes,
Jevos dukriukes, 

Savo vyrelius guodokito, 
Prie kitu nesilaižykite, 

Jraikelius prižiūrėkite, 
Ant dukrelių aki turėkite.

Už prasižengimą kaili plie
kite.

O jus-gi seni jaunikiai. 
Nuo turgaus atlikia, 

Tokis gyvenimas ne ka 
O ir griekas.

Tuojutfs apsipaeziuokite. 
Kaip cimbolai negj^’enkite, 
Ba po ąmert ožkas ganysite.

Jus-gi sunelei, 
Prie tetų vaikeliai 

Tėvu klausykite,> 
Namie sedekyte, 

Skaitymu užsiimkite, 
Ba bus po laik kaip užaugsite

Bomais pasiliksite.
Asz prie mergaieziu nepri- 

guliu, 
Bet nors biskuti pasakyti galiu 

' Nesivalkiokite, 
Naktimis nesi trankykite,

O kaip doros busite, 
Tai greieziau už gero vyro 

isztekesite.
Bus viskas gerai, 

Tiktai klausykite vyrai, 
“Saule’’ užsira- 

.szyti

X

4

lakstantis Nakki

4

nr

irViena
I

i

c

t

Kaiministoje gyveno szlek- 
ne

ne labai turtingas,

tž
I

tas ne stojosi tikrybe, 
tai vienatiniu kudykiu 
mu tėvui ir motinai del to ne 
norėdami jin leisti kariuome
nėn, idant ne pasileistu ant 
blogo kelio, kaipo ir daugelis 
isz gimines jin, visokius spasa- 
bus priesz laika iszmislineje ir 
visokeis vaistais rūpinosi idant 
užbėgt tam ne duot platintis 
jaunoje szirdyje jin sūnaus 
karsztiem geismam szloves, ru-

4«

1

apie jin gudrumą stebuklus:— 
Džiaugėsi mumis vienas pabėgo in Sicza ir ten 

svietelis. Pasnikavomc, valgi-,kelis metus tarnavo kazoku; 
darni sausa duona ir vandeni, | kitas vėl pasiėmęs kelis dole- 
nes gerdavome viedrais; kapo-irius, apleido namus ir su tuom. 
jomes lyg paskutinėm laszeluir ™ 
kraujo, o mylėjomės dimczei 
isz visu pajiegu lyg paskuti
niam atsidusimui.
viskas tas iszbliszkus iszdžiu- 
vus, kosulingas silpna, be svei
katos, ne mylisi ne neužkeneze 
— vos kvepuoje ir ka tik kruta 
gyvybe.... ' *

To isz jusu niekas ne pame
na, o gal suvis ne 
apie tai, kas da užvieszpata- Į tai pekla jaunumenei, jog na- 
vimo Augusto Il-ro 
ponui Žigmantui Pientkui; o ’ dienos nugalėjo; he j! neteko na ’ saugot jin, sekiot nuolatos pas- • A » 51 t I • • AAtlt tj ♦ 1 1 •

' „ , j. 9 I ’ T •• ' , - 1 r L

turėtumėte szioki toki pažinti ’ namo teyas tiktai pasikasyda-' jis vis isztrukdavo isz po dažiu
, ( ' Tėvas paėmė guven no- skaisti patogu, j 

riu in namus, kuris kojų neto-.visados>Q;lįnj<smgi
kis tai buvo jautimas po tiktai, kletkos, jau tada ne sugausi ne ko bebėgiodamas paskui yaika nes dyasei, viomi,žodžiu tartum 
pas mus vyrus nes ir pas mote-' privilosi adgal — turėjo vaiki -1ir užkimo be rėkdamas nuoja- 
lis. — Nes pirmiause turiu prn nas pažinti liuosybe ir svietu tos; nusiuntė po tam m moks- 
det nuo to, idant apsakyt jums j iszsiužszt invales — sugryžda-į luinos po valdžo kuningu, okas 
apie gimines lizdą.

asz

J I

ir tinka-
Motina

visa Europa apkeliavo ir su ge pinosi augint jin ir Jnkvept in 
rai prikriautais kiszeneis na- jin gyvenimą ir būda tiku, insi- 
mon sugryžo, kitas-gi ant į mylėjimą in spakaina gyveni- 
smaigkuolo užmautas Konstan ma.
tinopoliuje gyvasti kankose už so savo motuose jaute Žigman 
baigė. Kur-gi jiu lie buvo! ir tas, kad toji ugnis jio szirdies 
klosztoriuose ir ant lauku išdegti turi. Buvo jis geras 
musztines, o daugiause ten kur . vaikas, nes gudrus kaip szeto- 
pesztinęs ir vieszinos, ba prie į nukas ne buvo dienos, kada tik 
to nebuvo niekas pirmesnių už isz lovos pasikėlė, idant no pa- 

negirdejo1 juos.
1

Sziandien
kitas-gi

Nes kur tad, jau jaunuo-

ant lauku1 Uždegti turi.

ii

Knygos Didumas 6% per 9%. Rlilrtai OO
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. ip«.VV
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Vienas isz daugybe paveikslu kurio randasi
,E IN KRŪVA. V. 528 

szit(\je knygoje. |
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tos ponstva Pienkauskai, 
biednas, 
darbszus žmogus ,turėjo dora 
paezia kuri apteikė jin penke
tu mažu vaikeliu; isz kuriu vi
sas penketas buvo dukripkes. 
Dvi jau tuolaik buvo vyruotos 
ir palaiminimus innosze in na
mus tris jausnosnes jau teipo- 
gi buvo daaugusios 
mos ant isztekojimo.
iszaugino jais patį ir iszuugino 
dorai, nes pati buvo motore isz 
mintinga ir dideles valios, del 
to tai ponia Pientkiene pažino- 
dam kuom yra motina, žinojo 
kuom yra ir bus jos dukteros. 
nes ko ne visados, jeigu motina 
paiso apie iszauginhna savo 
dukteriu, iszaugina jiaises ant 
paveikslo ir panaszumo savo. 
Patiko Pientkams namas ponst 
vos Pienkausku ir jiu. dukte- 
res, ypatingai vyriauso Elzbie
ta, kaipo tėvui, teipo ir

Mergaite 
vidutinio 

'ūgio drūto sudėjimo kūno,!

v •

i d
iĮ'll

0’i'

Turite visi 
H* . **

Vakarais sau skaityti, 
Po kareziamas nesitrankyti.

Vėlinu del visu, 
Daugybia piningu;

Kad Dievas sveikatoje užsi
laikytu,

Nuo nelaimes kožna gintu. 
Jaunikaicziams gražiu pateliu, 

Del mergeliu vyreliu,
Tegul kožrias aplaiko ka gei- 

. * džia, 
Tinginiui neapsileicjžia, 

Ba kaip kisįeniui piiiingai,
— . K . I fG ' .

/ ~. tfr
tupinėja,

9

((■II
■
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Tartum, jog namas jin Įdarytu koki szposa ir nęaplai- 
kytp gumbo; da-vienas ne at- 

Tnrejoatsitiko mio iszsiscdet jaunas ne vienos t sluga, jau kita gavo.

jum apsakysiu, idant (mio arklio balno ir ponaiezio • kui o ir tas vipnok negelbėjo

gyvenimo, kokis pynėsi anuose vo 
laikuose visur ir žinotumėt ko-! lino

galva, žinojo jis ka tas ženk ros.
• f 1 . • • I •iszleko pauksztis isz

1

'v

nai pono ^gmanto. 
buvo, kaip stjrpai

akutes turėjo
žiuronezes

i ®

*

buvo visame t inkams, nes nuo 
visu soseriu ątsį^ėnkliiiojo y i-
su kuom. Buvo ne szyios-plau4'

njas namon vieni apdryske ir 'teh veikesi, apsakyti negalėjo.
Žinomu, jog gimine szlektos biedni, kaipo bludnas sūnūs Tėvas kas ketvirtis motu ture-

Piontkfi paę|o isz ?I)rohickio,— prOszydami tėvo susimylejimo, jo mokėti už< jio rszelmystes, tns kurie labai puikei iszrode 
nes, kai
tos, ba nevat ir vidutiniu gar- su ojlom auksuotu knipkiu

i
ke ne juod-plauko, ba turėjo 
plaukus rusvus buk paanksuo-

i po žemesne klasa szlek kiti-gi sugryždavo gelumbėse nuolatos kone kas, menesis tu-j kad^ užklojinejo josios peczius '!
------4 _ ---- 21------- 1---- f—[rojo stoluoti jam naujus drabu- lyg liemeniui; ypatingai ptiikei 

hiu žmones niekados ilgai vie- nes ne visiem vienokei giliukas žii|s ir apsiavimus, ba da gavo iszrode, tada, kada buvo apsi- 
aplaikinojo j vilkus in baltas szlebes ir

— ’rojo stehioti jam naujus drabu- lyg liemeniui; ypatingai puikei

tos neszilde, o jau numanė isz-tarnauje, o retai he tran- pliekt ne karta ir 
siskyrste
jieszkodama, o po tam poravo-1
si ir apsigyvendavo
ma savo gimine
žemos — teip ir musu Pient- vo karsztus geismui galėjo tą-(
kai, kurio peczetijosi Slepovrojsai-gi užganedint ir iszsisužszt (lei tėvui nb kgrta:

sau-

□ J

TT1 1 - _ • 1 • f " 1 ' ‘ * *

Tai žmogeliui vispr gerai,
Visi myli

O ir klupi ne ja.
Bukite sveiki, vėlinu tA,
/L .vivl , J NnitJ Jll . 4 <KaH ^lauktnmWn iHeto ]<Ho?

f
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Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visgs szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike

Iszsiteisino.

Ko tu czion
kliokęs bausmes, nes tas viskas lo puolinėjo ant josios tu pa- sai*a P«ikia Wga prisiuntė.mumis padekavones. Knyga yra jiwzkai , 
tiek Kalėjo, kain to suvis ir no1 nnksnnln niauku nnsiauhnn- drucziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- P4esriJ

po sklypą laimes do ant puikuoles. %.& h
Kuris tėvas tarėja protą, ati- tiek galėjo, kaip to suvis ir ne auksuotu plauku apsiaubaii-i 1 * 1. . L ' " - - . * • I I Xplatinda- davinėjo aunu priesz laike ka- butu; ba ant rytojaus volei du-! ežiu jos galva, tada iszrode buk j yirszais.

tpo svetimas riumencn
— teip ir musu

ten jau gėrįauso sa- ve ta pati už ka buvo mibaufltn. ^.karaliene. 
Kalbėjo pažinstami ir prieto ir kojos btivo mažps smagios:

• j..........[žodžiu, jog jokis žmogus neras-
i

į

i i
l

f
/

4 Ivs. .

Palicmonas:—
!

Pleszikas:— Badau priesz ko

M,

Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet ]qS dienas rakta nuo geležiniu
Prick tam rankos ' Prisiu3kitc mumls $2'00 0 WK* bua jumis tu°jaus isasiunsta .irnin, thi dabar mėginu jin szi

O
■Ui

I* fV 
t ;

-i |

Uįj

d

t i <wJiw

w. D; BQ0ZKAUBKAS.. C0.

f W1X

I

per paczta. Mes užmokama nusiuntimo kasztus. Adersavokit2: durj-se, o kaip tiks tai aU*
CITy PA -’ duo>iu locnininkui.
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SUKR-OUNPEP E»Y OFFICERS CREWWILSON (p ax yHOF.R.WOQQ G- UHDERWO0UGEORGE WASHINGTON <>4
PRESIDENT 
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PREZIDENTAS WILS0NAS APSIAUBTAS PER KAREIVIUS IR AFICIERIUS LAI
VO GEORGE WASHINGTON, ANT KURIO ATPLAUKĖ IN FRANCIJA.

• Isz kur paėjo vardai ir ka jieje 
ženklina.

KINISZKI PRIEŽODŽEI.

JT
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DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

■—i'i i "11™—

'i»ta 7?’1 
' Al

■ ■" ■.'.■f*' .'.i'/Į'iv.tjro

Lietuviszkas 
Iszradejas

f

J

Be peilio ir be operacijos. Szitu vardu iszdavome nauja 
knygute del iszradeju sulaikau 
t i 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu, 
du paraszais paveikslais 
ihTčslJi New Ydrko'įF Washing 
tono; Ta brangia kiffiffpte mes 
iszsiuncziame kiekvienam ant 

Žmones paprastai mielino kad nesi- pareikalavimo D5. KAI.
■ andii gydimo Aol patrūkimo Mp‘Jfc Jeigu .jus norito žinot kiek mi nnAMnnllAtl nAr TOd Wfl TI Ir 1 9f

ne tiesa, szendion Dr. O’Malley praloi- turto žmonis prasigyweno ir 
kiek dar galima prasigyventi 

pagelba išradimu naudinr 
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes, Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome 
DYKAI.
American European Patent 

Offices Inc.
256 Broadway (SE.) 

NEW YOftK, N. Y.

Ligonis netrptina darbo laika.
" f 1" 1 '■T.T'

Didele atyda atkreipė publika In 
stebėtina feydima Patrūkimo, Hydro
cele ir Nervlszku arba trotlmo veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
Isz Wilkes-Barre; Pa. bo vartojimo pel 
lo Ir operacijos ir Iszskirent arszos- 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo af kitokio užslčmlmo.

Žinios Vietines
Panedclio rvla mirė Ane- 

le Adomaitiene 45 m. senumo 
nuo 810 E. Railroad St., 
baszninke sirgo uždegimu 
plaucziu. 
kus.

t

sirgo
Paliko vvra ir 5 vai

— Y. M. L. Tn<l. Kliubns lai- 
kvs labai svarbu ir dideli su- 

ar

sirinkima. Nedėliojo 7 vai. va
kare ant Margelio sales, 
sanarei privalo kanecz pribūti.

Per paliepimu Komteto.
— Tvėrėsi nauja paszialpino 

draugyste. Per koki laika nauji 
sąnariui turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo Ims priimumi tik 
tai už $1 insiraszimo. Susirin
kimui atsibunu kožną pirma 
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saloje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso. I

e I' 
įi;wiv a A

J J W1 i ih t Q

[Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams t
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposftoriaxns 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositbriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaiy^^ita 
vima kuri pngelbsti. Padaro prieteli ikpris gal but

’ <kHi

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Bekert, Vice-Pres.

reikalingas.
1

--------- — Jeigu nori turėti prakal-
Aronas, žydu kilmes, — kai- ha, tai pirmiause turi pats isz- 

nas, kepalas.
Abelis, žydu — tusztumas. ,
Abraomas, žydu — daugelio

žmonių tėvas.
Absalomas, žydu, — 

bes, arba taikos tėvas.

i

simokinti.
— Jegu nori kitus iszmo- 

kinti, tai pirmiause pats iszsi- 
mokinkie.

— Jeigu nori kitus ižgydin- 
pats save isz-

ramy-
' Ii, tai pirmiause 

Adomas, žydu, — raudonoji sigydinkie.

j — laime ir

i

hu pagelba operacijos, bot tas yra tik 
1
do didesni dali savo daktaravimo del' 
iHztlrlnejlmo ir gydimo Patrūkimo, bo I

jam iHzplldyt ęavo nota teip kad nSyra 
apie ta| ū.bcjones.

DKKLBTGAS I’ACIJBNTAS SAKO J 
Beverly, M. ,!•> Aug, A'i, lUiL

Brangūs Dr. O’MnlIeyr*!-
rnMI žnd'Jhi lnvnl*>(< Intnlu 

pndOkavoti pž stebėtina patarna
vimu deiei numes, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir nėgnlejau dirbti. Bau* 
džinu. Mtokliifl ddktnrns bet, mnn 
negalėjo vagiai bell, 
sveikas, 
WUkbH-Barre; Fu; Asz fsiniu Lie
tuvis, 70 motu amžiaus Ir szlrdln- 
gnl rekoiiiendnvojn Dr, O’Malley 
del kiekvieno Tautieczlo kuris ūsą 
tom paežiam padėjime kaip asą 
pirmlanš hnvnn. '

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

[Tikra eromata raUdaal mano ofise] 
DAKTARAS O’.MALLEY SAKO

Penki motai adgalios po dvieju motu 
isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir Vadinu ta būda gy
dimo “Chemlc-lkectro” būda gydimą 
Patrūkima del szhritu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuose nei gydlmuoshe nog laiko Ihz- 
radlmo X-Ray Ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos npapikantos Jigos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydjntl. No. laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkat. Raszykite prisiusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit. Patrūkima. Adrosavokite:

DR. R. W, O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosl Lictuviszkal.
------ . . -. . _ ..... 7 -1-. -

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
drapanų, paneziakux szleldu, jokiu Ir 
andaroku, tiesog in painus. Raszykite 
o gausite sempeliusVdykal. Madison 
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

nkauHinIngos operacijos- ir pasiseko SU 
. * , . k • « « 'w *

iszi'adimus
iMzgy tiviiuiM 

riiptnroH.

metus ir negalėjau dirbti.

Dar (nmln 
acziuDr. O’Malley Įsa

. v

UŽMUSZK
< SAVO REUMATIZMA
J ir padaryk kelia in sveikata

|l

D. M. Graham, Pres*
J, IL Garrahau, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicic M. Garniu

P. C. Fenton

D. F. G n loan, Treas. 
C—

T. G. Hornsby

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikeleliais, 177 puslapiu, Preke 85c 

W. D. Boczkowijki-Co. Mahauoy City, Pa.

$ Privalnte turėti Model Keystone Pecziu Įj? 
į 

s

5S

I
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

siunczįa teip greit kaip galima gauti freitus. z 3g

Guinans nori parduoti szitus peczįus dabar ir numes
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar. jS

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit W 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip w 
tik aplaiko. ‘ M

Pirkite pecziu pas Guinans V 3-sr r % I F-v •

i

I GUINANS jbSahanoy City, 
Shenandoah.

Mt. Carmet.Taigų szitas
& va v/ inrvAiu Shenandoah. įį

s

— Jeigu nori apie ka raszy- 
ti, tai žinokie, jog turi ne tiktai 
raszyti tiesybe ir žinoti tai 

raszyti 
teiposgi turėti g 
ne praskiduses smegenis.

— Balsama gali pažinti ant 
kvapsnes, o kiaule ant snukio.

— Žodžei,, be darbo,, tiek 
kiek lamas

tas, kurs apje |<a norĮ
y

, nes turi 
aivoje protą, o

h
zenle.

Adolfas, suk su 
pagini ba.

Adrianas, la t inn, - 
gelbsti.

Alanas, keltu, — harmonija; 
slavu — gonezas.

Albertas, saksu — visas bliz
gąs.

Alfonsas, vokiecziu, — pasi
ryžęs, noris.

Ambrozas, graiku, — nemir
tinas..

Amosas, žydu, — naszta, sun 
kenybe.

Andrius, graiku — drąsusis. I
Antanas, latinu, — žydintis.
Archibaldas, vokiecziu 

drąsus temytojas.
Arnoldas, vokiecziu, — gar-

y

(įf bes gynėjas.

SHENANDOAH, PA.
Utarninjco nakti isz ne- 

priežasties smarkei
Ble

Ugnis prasidėjo
Bergerio' JR

žinomos
apdegė Kazuno aptieka. 
des padaryta ant keliu tukstan 
ežiu doleriu.
skiepe nuo szalit 
drapanų sztoro.
guli prie Juozo Rynkevicziam.

Panedeli per nupuolimą 
anglies Locust Mountain ka
sykloje likos mirtiriai sužeistas 
Mikas Suszkauckas 43 m. senu 

Nelaimingas vvras likos 
°nuvežtas in Ashlando ligonbu- 

ti kur ant rytojaus mirė. Pali
ko paezia ir 5 vaikus.

— Antra diena Nauju Metu 
beveik visos apinkines kasik- 
los nedirbo.

a amas pri-

szunios antverti, 
menesio.

— Numazgoki kiaule kas- 
žin kaip, tai jieje vis in purvi
na lenda.

— Nedavirtas viralas ne del 
žmonių, tiktai del kiaijlu.

— Cirulikas ir szįauczius 
abudu moka dantis lupi/

f

Share & Share Alike

mo.

OPA

Laiszkas sunaus in tėvus.
Arturas, anglu, — tvirtas vy 

ras.
Augustas, latinu, — gerbti

nas, didis.
1 Augustinas, latinu, — gerb-:kiaulių, 
tinas, didis.

NUSIPIRKO
VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Tėvai iszleisdami sunu Bau- 
w • 5

la in žentus kiton parapijon
davė

° TŪKSTANTI

ir visi augo gražiai.V •

K-rr I »J»
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MounuĮarmel, Pa.— Kazį- 
mierulęa^? metu sūnelis Fra-
no Ęi0itrsk io, mira nuo apsi- 
szutinimu kokius aplaike in- 
puldamas in viedra verdanezio 
vajjdęn^. Vaikiukas mirę AshYl .

Jejgu turfl 
ges, prisiuns1

> i JJ
•■p 

fmalda
redakcije 

ant apdarymo, nes nauju no 
greitai, galesite . nusipirkt. 
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visgi negalėsite nu- 

Apdaryta knyga il- 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja mylLir guodą 
ja ir pats yra mylėtojas skai- 
tymo. , (t. f.)

ftv

sipirkt.

J e

už knyga

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padėka- 
vonia del redystes “Saules” 

“Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje, radau kanuo-
puikiausiu istorijų kokiu da su 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, Q- dabar ta suezedinu n 

f

turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
oemislinu valkiotis po karezę- 
mas trindamas alkūnes prie ba 

Vėlinu kožnam nusipirkti
taja puikia knyga o kožnas iu» 
retu linksnia i vakarą nainią

i 

jam pasogon szeszcta
Kiaules vede parszus

Bet, už
ėjus vasaros karszcziams, kiau
les pradėjo sirgti ir visos isz-

Iszliko gyvas tik vie
nas parszas.

Sūnūs, paneszes taip dideli 
nuostoli, labai graužėsi ir pa- 
rasze tėvams, kas atsitiko su jo 
pasoginemis kiaulėmis. Bet, 
kad jis nežinojo kpr statosi 
rasoto ženklai, 
pradėti ir baigti, tai jo tėvams 
raszytas laiszkas szitaip skam
bėjo:

4 4 Mieli tėveliai Kiaules!
Kurias man davėte visos isz- 

Liko tik vienas par- 
M

dvėsė.

Bet

ir kur eilute

dvese. 
szas jusu sūnūs Kaulas.

Š-X

Dekavoja u£ knyga ‘Sveikata’
10.

Asfc^Juozas Stulpinas isz 
L Conn, dekavoju labai ar ... . . 'joY’Jw 1

f _T______ _ _________ t J

Kiti klauso mano apškai- knygas. Pneiniau viską, tarpe

HarJtoti. Conn, dekavoju labai 
skaitydamas feip paikos istori- pakarnel '.a^prisiuntlinh. man
jes.
tymu su didžiausią atyda. Da :ju ir knyga po vardu “Sveika- 
karta dekavoju redystei už pa-i 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

11-1__ f ■ -----
A NATION’S STRENGTH
IS IN ITS FOOD SUPPLY
Eat lexs nothing

a a 'Regcrve
AMJ0MCA MUST FEED
mooo, ooo Aitres

tai asz milcczia kad visi 
Lietuviai turėtu tokia knyga. 
Yra tai labai naudinga žinoti 
apįe savo sveikatos reikalus ir 
žmogaus kūno dalis. Dpug pri-

,ta”
’w . J

dujoda žmogui iszminties ir mo 
kslo. Dekavojalabai pakabei.
Pftsilieku su guoddne.
; • \ Juozas Stulpinas.
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reumatizmas 
? padaro j ūso gyvenimą var- 
5 ginga, jaigu keneziate bai- 
} sus kanezias—gaukite bon- 
5 kute OPA. Yra gvarantytas 
Južmuszti diegliu ir paleng- 
2 vino tukstaneziams ken- 
< keneziu.
2 yra stebėtina Europiszka 
2 gyduole iszrasta per garsin- 
2 ga Dutch daktara Dr. Ak- 
5 kerboom, kuris placziai ži- 
2 nomas visoj Europoje.
i Jaigu kitos kokios gyduo- 
5 les nepagelbėjo, tai turėki- 
) to kantrybe. Gaukite OPA, 
5 kuri užmusz juso reumatiz- 
} ma ir priduos nauja cner- 
5 gija ir gyvybe.
5 Prisiuskite $1 piningais 
j ar Money Orderi in
} MAX DUWE & CO. Inc. 
Dep. 54. 2524 Webster Ave, 

4 NEW YORK, N. Y.

Capitol Stock $126,000.00
SURPLUS IR PROFITS $4€0»000.00

MOKAME Antra Procentą ant andta 
Pinigu. Procentą pridedam prie justi Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuęme, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar no.

Mos norim kad Ir jus turėtumėt reiksią 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pros.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet,

F. JOONAN,Ylce-Fres.

Bubatomls, 9 ryte lig 12.
—■—!!■■■■ V Į,    ■ 0^1 II . .IHI. —RMWM—— J

amžina atmintis motinoms m tėvams:
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar iiaip gimints yra paimti Į kariumeną ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už vi»o pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nebojimas žiedo eu žvaigže yra di
džiausia garbi ir paguodoni, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai ii abiejų pusių žiedo yra giliai {pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga-

e

/

yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir myteri 
ia aii viena, dviem ar trim ivaii* ždutėms'. Užitf liuodanii ii žiedą, arkliškilinu gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami IĮ žiedą, atgulkite savo

piršto micrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o mca Jums 
prisiusime tą tfarbči vertą žiedą
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Prckls lių žiedų yra sckaa&iat:

Sterling.................................... t?1.75

10 K Auksinis....

Sir'll

Sift
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Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti tpilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigždvtžm.

« 14 K Auksinis....

preke GKc. UŽ kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.)
160 North Welts Street, Dep. 60

Į NAUJAS LIETUVISZKAS 

? GRABORIUS

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

T

Phone. Kensington 1106 W
DJi. E. G. KLIMAS 

Lietuviu. Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

10.50

...13,50

CHICAGO, ILL.

1 Dr. KOLER 
t638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo

'S kinosl Varszavoje, stu-« 
X dljavo begije 26 m. in- 

' vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 

>x dugnlal pažlnsta. Gydo 
■*** užsinuodlnima kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmus 
ligas tinimo, inwalrlas Ilgas paclnan- 
czlas nuo neczjistumo kraujo. Atsi- 
szaukite ypatisz|cal, per lalszkus aaz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir RusisEzkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakarą Nedelionris iki 2-v. popiet

AtM-

t

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

1624 S. 4 St. PliOadelphia i aa ei — — ui ♦ <•» e» «■» <■> — — e —ŽODYNAS TM
■ Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliškai-LietuviškaS 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygon. 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap- 

|ffil darai moroko skuros apdaruose. 
HH Kaina tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

JS. P». TAIN IS
73G-738 W. I8tli St. CHICAGO, 111.

*' ,, 1 Ji .
i* «wn <g» <p» op <mn» <o> o w oo o o o w

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
I2th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.

* Tai yra vienatine Banka, kuri senei žiųoma Lietuviams 
Banka talpinąs! savam budink© kurio verte isznesa apie 
$150,000,ir vartoja bzoiyio laike apie milijoną dolieriu 
ir randan! po kontrole Valstijos Pennaylvanios. Už su- 
tauplntua Pinigus moka 4 procentą. Hinnczia Pinigus 

L in vipaa dalia svieto. Parduodu Laivakortes, Užlaiko 
f Notariiiitlna kancelaiija del padirbimo doviemaaciiu 

p žinia skyrius randasi

»’iji

'i

t

Reikalaujame
# ri liueso laiko 1 

$J0 iki $15 į sąvaitę, p_ 
su musų nauju išradi“ 
laišku:

AGENTŲ: Jauni 
vaikinai, kurie tu- 

vakarais, gali uždirbti nuo 
raitę. pereidami per stubas 

imu. Atsišauki t tik 
URSUS REMEDY CO.. « 

' 160 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL. 
1> v ___■i^wrwir’

Dep. B.

A. ę. N0VAKAUSKA3
:: Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA. 

\ • __

• f

_____ _________ .'_ ________ . -___________________ - I

• a><

t

•s* NAUJAS iszradimas.
DEL PLAUKU.T4 iffin

Banga lai pinasi savam budlnke kurio verte tameea apie

| ir mndaiii po kontrole Valstijos PennaylvanioaJJž eu- 

I in vipas dalis svieto. Parduoda 'Laivakortes, Užlaiko 
l Noturiiialna kancelarlja del padirbimo doviemasejia 
į,- ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube- 
7 žinia skyrius randasi po ’
* Kavollaus Varasziaus valdiszko Notaryuszo.

vado viste gerai žinomo

įįf «r w *■ *• ** ** ** *>*• ♦ «r«» • «► «* «►* * ** ♦

Dckavojo % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cošmellcs, 
Sta, W. Brooklyn, N. Y.

** ATh.

1 NAUJAS IŠRADIMAS
j v Del Prakaituojančiu Kojtį

Prakaitavimai imo- 
fauskojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir | 
mažiems. Didelis ne- [ 
smagumas yra ii ne 

ifl skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo- 
1 gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
W pradžia visokių žmOgaiž ligų ir pavargi- 
g mo viso kūno. Musųrnaujai išrastos gy
lį duolžs išgydis prakaitavimą arba Žlapu- 
® mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
fl uitikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei- 
j katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
B laiškas su paaiškinimu. Preke 
f su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

gg

160 N. sų £D«p. B.n£

J / IW V t. •- 11. ,

W. TRASKAUSKAS
^GRABORIUS-*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunua Numirusiu, Pasamdo 
ąutoŲiobllIuB, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgius ir Lt.

Mahunoj City, Fa.

mažiems. Didelis ne-

URSUS REMEDY CO 
distributer

620 W. Ccntio SU
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