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D majų matter J

Geras valkata ižgialbejo dvi 
szeimynas nuo smert.

Hazleton, Pa.— Kokis tai 
nežinomas valkata htejas 
Joną Cambelli ir Petra Kenne- 

’ y, farmer i us
“.‘ lFoster township, užtiko tais, nei . ... •i szeimynas pavojingai 

tęs ant influenzos.
ežius apžiufejo ir

gyduoles ir maistu
* * I pakol pavojus juosius neaplei- 
ir i

KNTIHKD AT TUK 1 
! AB E K CO N D

/ KNTflHKVrosT-oypioK
=^= M 31 METAS

Cz i on a i | 
pasigirti su jau- 

vargonininke
o taja yra Viola

15 metu mergaite,,! .

/IMI L . 1

|<iy

valstija

Jauniausia vargonininke.
Brockton, Mass.- 

miestas gali 
niausiu
Masaczi užes. 
Langei ier, 
kuri vargoninkauja bažnyczio-'

Szirdies. Mer-' 
muzikante 

mokina choru vietinioje publi- 
kineje mokslaineje.

62 “nektaizinei piknikai.

I\ III 1 > 111

je Saldžiausios 
gaite yra gera

reikalingas

do.
nedv

pas

gyvenanczius 
sės 

serffan- 
O

pristatinėjo

- r*1'11 
>rffan-
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Bet ana diena kada Ken- 
nusiunte valkata in 

Mouch Chunk* 
maisto ir kėlės bonkas sznap- 
so, valkata daugiau jau nepa
sirodė. Maistu ir gyduoles nu 
siuntė namo per kita žmogų, 
bet sznapsa pats sau pasilaikė. 
Farmeriai nesigraudino sznap- 
so tik nežinomo žmogaus, kuris 
turėjo gera szirdi ir prižiurine- 
jo juosius ligoje.

281,729,813 svaru mėsos isz- 
siunsta in Europa Oktoberio 

men esi j e.
Stok Yardai ap

link jeigu visa mesa 
iszsiunsta in Europa Oktoberio 
meiisijc butu padalinta vi
siems Pennsylvanijos gyven
tojams, tai kožnam.gautųsi po 
36 svarus, arba tame menesije 
iszsiunsta viso 281,929,813 sva
ru mėsos, o nuo Augusto 1914 
lyg Nov. 1918 iszsiunsta del ka 
reiviu, Belgija Teitus sklypus] 
v i ‘icT'rt fij bn*a Hjltf-

iru. Visokios kiaulienos isz
siunsta 146,402,443 svaru 
jautienos 135,327,37.0 svaru.

Reikalaus 2,000 jaunu vyru 
mokintis laivorystes.

Washington, Dp C.— Szian- 
diena Laivyno Bordas 

Mergaite turės sto |sze, jog reikalaujama 
jaunu s 

Biblije ižgialbejo jam gyvaste. į cz*u mo^hitis <um>t> p 
. a r . >r . d • • aytu Valstijų laivyno.Camp Meade, Md.— Szioie . . . ... 7. . ... . ,1 . . ... gi greitai reikia pristatyti pre- ras likos sudegintas.---- ... .....A .. <1 * 

ant kuriu dabar 
dirbs vien tik pirkliai laivinin- 

daug 
kurie

valkata 
idant parvežtu

J I

Tuskegee, Ala.— Pagal pro-
ISZ 
tai

Tiejei

Work

i
1

I

Monroe 
universiteto,

♦ t

prasi
u z

fesoriaus 
czionaitinio 
1918 mete atsibuvo 62 pakori
mai už visokius prasikaltimus.

“nektaizinei piknikai
likos parengti per gyventoju 
Isz pakartu 58 buvo nigerei ir 
4 baltieje isz kuriu penki buvo 
moteres, didesne dalis 
kalteliu likos pakarti 
bjauri n ima moterių.

Valsije Georgia pakarta dau 
iausia, ha net 18.
12 metu mergaitė užmuszc 

savo užpuoliką.
New York.— Mažiuke 12 me 

tu mergaite Filomena Gambi- 
na, atėjus in palicije su revol
veriu rankoje pasidav in ran 
kas teisiugystes, prisipažinda- 
ma, įnik miį^ovęj^a.nį^ Nljcvt, 
Tamosziu Trola perloriu, kuris 
gyveno tam paežiam name.

Trola insigavo in mergaites 
kambari su tikslu iszžagejimo 
kada tėvu nesirado 
bet mergaite ant 
drąsos, jog pagriebė levo 
vol veri szaudama in rakali ke
lis kartus.

* t i ant teismo.

r>

atėjus in palicije

t iek

Maistu ir ii

J

II

Ue>r*Ma
•wmwJL

LAIVAS “NORTHERN PACIFIC” KURIS ATPLAUKĖ ISZ FRANCUOS SU KAREIVIAIS IR UŽĖJO ANT PIESKU LAIKE MIGLOS ARTI
FIRE ISLAND. VISUS KAREIVIUS NUĖMĖ NUO LAIVO TIK PASILIKO 200 SUŽEISTŲJŲ KURIUOS TEIP-OI SUBATOJ NUĖMĖ. 

LAIVAS NESIRANDA DIDELIAM PAVOJUJE.
■■ ii

■11

isz-
i
i

garsino,
Chicago.-

146,402,44

naime.jp, 
turėjo 

re-

tukstaneziu 
ežiu mokintis

LIETUVISZKI SOVIATAI 
PAĖMĖ RYGA 

) 
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Teatras 
sudegintas. — Vokiecziai bėga isz 
Rygos. — Bolszevikai užmiestije

Muszei eina po visa miestą.

Vilniaus. — Perm sudegintas.
X ------------*-!■-'' 

’b . *’ 4

True trakai ions filial with ’hė J’nit
Master nt Mahanoy City, Pa. <

O B. 1919 as required by the Act < l‘Otlob r
n-th. 1917.

Kopenhaga. —
ku abazo daejna bedratinis te

e

on January ]

Isz bolszevi-

Lenkai ejna an| Berlino ir jau 
‘užėmė kelis miestus.

' Basle. — Lenku arniije susi
dedanti isz 30,000 vyru ejna 
ant Berlino ir jau užėmė Frank

Isž Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Vilniaus gubemije dideliam pa 
vojuje. Bolszevikai nori 

užgriebti viską.

Warszava.— Atejtis guber
nijos’Vilniaus
litini pavojuje nuo Užgriebimo

Bolszevikii
po

randasi .dide-

per bolszevikus.
apasztalai pasklydo po visa 
gubernija platindami terp žmo 
niu neteisingus savo mokslus, 
o jau ryt-žieminia dalis tosios 

s, randasi po soviatu

Generolas Gaida paėmė in 
nelaisvia 31,000 bolszeviku.
Vladyvostok. — Generolas

Gaida paimdamas Perina,

Isz Lietuviszku kaimelu
SHENANDOAH, PA.

— Didelis‘darbinis automo-su-|
naikino visiszkai treczia arini-,bilius kuriame važiavo 20 ypa- 
ja bolszeviku, paimdamas i..
nelaisvia 31,000, kaipo ap
hiota truki kuriame
Leninas isz kurio pabėgo su vi

in tu in Brandonville ant pasi- 
inl; linksminimo iszsiverte ant sta-

I j ______ |___1.____ c’_______________________ _____

i J Ona Vasiliute,

gi 
keliavo. taus kalno. . Sužeistais vra 

Elena Petins- 
sais savo sėbrais isz kuriu keli kiute/Mare Pelaski ir Stasis 

badai nuo .gavosi in nelaisvia. Priek tam j į

JJ! J

1
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i
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Camp Meade, Md.
karėjo, kaipo ir praejusiuosia, I 
biblije ižgialbejo gyvaste up 
vienam kareiviui jeigu toji 
szventa knyga 
linczioje vietoje, 
szirdies.

Nesenei 
vijos kareivis

gyvaste
jeigu

randasi prigu-
tai yra prie

’ikiu laivus,

legrafas kuris skelbia, buk lie- fort-Oder ir kitus miestus. Vo- 
tuviszki soviatai paėmė,Ryga, kieeziai inpuole in dideliu bai-

Musziai ejna po visa miestą me ir nusiuntė kelis korpusus 
amerikie- pagal daneszima

darbo prie Suvie zeiger 
. Kadan

kai, tai-gi nepaprastai
. vyru reikia iszmokinti,

Fran-
HyderJ

• • • Ituri kruvina ir skvleta biblije, I* i
vvaste.

sugryžias isz
(leorge

ižgialbejo

prane- 
dvieju

“Lokal Au- 
isz Berlino, kurie teip- 

gi skelbia, buk vokiszkaę teat- 
V okisz-

kas laivas “Lucie Woermann” 
iszplauke isz Rygos su dauge- 
leis pabėgėliais.

vaisku ant rubežiaus terp Pozt 
naniaus ir Prusus.

kuri jam ižgialbejo gy . 
Mnszje 28 Sep. po Marmi, 
kiszka kulka pataiko jam tie-]

vo-

rn dost
bet kisženiukije 

mandieros turėjo maža biblije, 
kuri sulaikė szuvi ir 
knygoje.
ni ngus neatsiskyrtu 
biblije, kuri jam 
gyvaste.

siog in vieta kur 
szirdis,

jojo
savo

alėtu užimti vietas.
Isz dvieju tukstaneziu dabar 

reikalaujama vyru pusantro [ 
i utkstanczio užims mokiniu 
i (apprentice) vietas, kurios isz- Į
siuntė ant mariu Bordo Atlan- 

jtiko mokyklos isz Bostono, ir

<r r> BOLSZEVIKAI UŽMIESTI- 
JE VILNIAUS.

Ignotas Paderewskis badai pa
siliks prezidentu lenkiszkos 

republikos.
Pagal duneszimus isz Poz

nanians tai Ignotas Paderews
kis bus pirmutiniu prezidentu

vyru 
v

užims
b

. j penki szimtai ant Pacifiko lai-

pasiliko 
Hyder už jokus pi

sti savo 
ižgialbejokuri

Mažiau vilnų suvartota 
Lapkriczio menesi.

Washington, I). C.— 
kantai suvaliojo 13 
svaru vilnų mažiau

Fabri- 
mi Ii jonu 

per Lap
kriczio,( neg per Spaliu menesi
191^t<7<.; Lapkrityje suvartota 
47,000,000 ;$jyaru, o Spalio me
nesi 60,000,000 svaru. Rapor
tas parodo, jog vilnų Lapkri
czio menesi daugiausiai suvar
tojo Massachusetts 
kuria seka kitos
kaneziojo eileje: Penny!vania, 
Rhode Island, 
Nw York

valstijoje, 
valstijos se-

New Jersey, 
New Hampshire, 

Ohio, Conmdicut ir Maine.

v i niuo laivo Iris, 
co.

Visa aplinkine liepsnosią.
Perm sudegintas. — Ang 

likai saugoje Libava.
Jt

f/

r

•z

£

'Z;.

■Lekiiuckas kuris 
žaidulįu piu#* .4 . ■•igenerolas Guida, paėmė 5000 

geležinkeliu vagonu, 120 armoi 
fu, 1000 maszininiu karabinu, 
30 automobiliu ir visa trans
porta vežimu su maistu amu- 
nicije ir kitais kariszkais daly
kai 
arkliu.
ku regimentu likos iszskerdy 
tais, o likusio pabėgo už 
Kama.

Generolas Sęmenoi’as Chito- 
je, paėmė Verk n i Udinska ant 
sibirszko geležinkelio prie Bai
kalo ežero. 200 tukstaneziu 
rusiszku nelaisvia paleistu isz 
vokiszkos nelaisvės perejo per 
Omską aha diena.

■

Atsibuvo czio- 
susirinkimas kas'

1

Chicago. — 
nais didelis 
link užprotestavimo prieszais 
siuntimą lenkiszku kareiviu • 
ant apsaugojimo Vilniaus nuo 

. Ant susirinkimo 
keturi tukstaneziai

1

'1
Iiigubernijo 

valdžia..
Kuopos plesziku ir razbuinin 

ku atejna pirmiau bolszeviku 
reguhiriszka vaisku i u Vilnių: 
Vokiecziai rodos nieko sau isz 
to nedaro ir nesirūpina kas at
sitiksiu tuja gubernija, no
riais turi lenais 5000 kareiviu. 
Vokiecziai ne nori neklausyti 
su prigialbejimu Lenkams ant. 
a psa ngoj i m o V i 1 n i aus.

Bolszeviku valdže dingsta. — 
Žmonis mirszta nuo bado. — 

0

Vela pradėjo dirbti vodka.
Moskva.

deda netekti Savo 
nes žmonis atsimeta nuo tosio* 
partijos suprasdami juju szu- 
nvbes. t 
vokiszkos nelaisvos buna

kaii>o ir kelis tukstanczius
Beszimts bolszevikisz-

upes

bolszeviku. 
suėjo apie 
žmonių. Kalbėtojais buvo ad
vokatas Bradcziulis ir Kodis, 
angliszkai kalbėjo George 
McKardey, po, tam sudainavo 
koras Birutes ir kalbėjo trum
pai prof. Szimkus, 
dainavo

kalbėjo

•i

i
n.4i

■.

SIJI]

I

Iii

Visi vra 
baisei apiplysziu, nuvarginti ir 
susjrgia tolima kelione.
tuju vargszu radosi keli tuks- 
tanezei Lietuviu kurie gryžta 
in tėvynių, perleisdami kelis 
metus nelaisvėje.

’’I
■dje kuriTerp

|<S-

vėliaus su- 
Lietuvoš Vydziai po 

direkcije prof. Pociaus; paskui 
kalbėjo, kareivis p. Karosas. 
Ant gulo perskaityta rezoliuci-

buvo padaryta tam
tykslui idant Lietuviai kreipė
si prie Amerikos valdžios, mels 
danii užtarimo < amerikiecziu 
kuri bus pasiunsta paežiam pro 
zidentui Wilsonui in Francija«

— J. J. *

3 iiii1Bolszevikai pra-
drutybes,

OT'

1
>š

dj
[O

7,! M

■'ll 
■ įfl

Muszis anglekasiu su 
kareiviais.

Ainsterdam.-^- Straikuojenti 
ahglekasiai Duseldorfo kasyk- 
losią susirėmė su kareiviais 
saugojenczeis kasyklas.
geli likos užmuszta ant abieju 
szaliu. C
jog neingales kareiviu pasida
vė.

7:. / 
■'ž />•

I je jau apsiaubė Vilnių ir 
Įims miestą kaip tik jin

yu z- vokiecziai 
Bordo 

prie

San Francis

Liuosnorius kvieczųuna 
siraszyli per kuri nors 
rekrutavimo virszininka
aptinku arba raszyti sziuo ad
resu: Henry Howard, director 
of Recruiting Service, Boston, 
Mass. i 

A - ---  .... .... _ -- .. - .
Dekavoja už knyga ‘Sveikata* 

L,,,-, , ■ —

Asz Juozas Stulpinas isz 
Hartford, Conn, dekavoju labai 
pakarnei už prisiuntima man 
knygas. Pricmiftti viską, tarpe 
ju ir knyga po vardu “Sveika
ta”
Lietuviai turėtu tokia knyga. 
Yra tai labai naudinga žinoti 
apie savo sveikatos reikalus ir 
žmogaus kūno dalis. Daug pri
duoda žmogui iszminties ir mo

tai asz milcczia kad visi

K ■<■ .1

Visa Vilniaus
’ • 'v

liepsnosią.

London.— Bolszeviku armi- 
pa- 

apleis 
pagal daneszimus

isz Varszavos.
aplinkine randasi
Pennas likos sunaikintas laike 
musziu.

Baltagvardija 
kai bolszeviku) Nervoje likos 

Didele 
Re

7 Ji

jn

4

i.

(prieszinin

koma visa iszpjauta. 
bolszeviku armija užėmė 
valu o kiti ejna ant Minsko.

Visi miestai terp i * r t i1 * l * *»4 Lietuviškoj Brastoj ,li^ 
imtais per f pdlszeyij^s,

Minsko ir
S UZ- 

... ’ l?<urie

degina kaimus ir upįpĮ^jpneja 
kaimuoczius.
užkimszia visus kelius kurie be 
ga nuo tuju kraujegeriu.

' Angį i kai pribuvo in ’Libavn 
apsaugoti tajii pristova. Ad-

j

Pabėgėliai yra.

apsaugoti tajii pristova. 
mirolas atlankė Lietuviu tary-

Sugryžia kareiviai isz 
’J 7 \. . pri

kalbinami per bolszevikus1 sii 
prižadėjimu geros užmokesties 
bet mažai randasi pasekėju. '1 »

Padėjimas Rosi jo j yra b jau- 
Juoda duona netin^j^

i Nau* 
ryteBį-;^.

v
■ - S

PTafn *Hi. i'jgdi i ''*į?r j i .fes f ,$£*«' ti . JS. ’^nrs 5.

■ ‘m-
■'•>•••■

ik

’ll

Bau -
Mykolas Szedvydis

x*X’ •;

j mtm
/ i > . f

* • 
lenkiszkos republikos 
priėmimas < 
iszkiliningas.

25 ypatos užmusztos laikę

r*.

Jojo
Pbznaniuje buvo

rus.
del žmogiszko maisto, pttfSK 
duoda po keliolika rubliu sva
ras; Moskvoje jUu negalime up 
laikyti maisto tikielu, nes norą

Straikieriai matydami

ka^iarduoti.
Tūlas nelaisvi^ sugryžias isz 

kalba, buk Jieląis- 
viu kazahnesVa’ iniyszįa bi)6 lia 

. .. nuė 
l(HS*iiSki8%znure ŽriO1 tūlis 

griuvo prie namo ant kurio sto taneziu rusiszku belaisviu.
Konia visur prasidėjo vari- 

nuis arielkos isz naujo kuria 
o daug fjusižeido. Miestas bu- pardavinėja po szoszis rublius 

-.J-i K' ~ .... 1 I Y' _  1 1» t. ♦ •j Vi<1 pu0i\vuuv<AA»j ZUI1AVU18 prft’

I

pasveikinimo Paderewskio.
rWarszava. Laikė prieini^

L '* 1 ■' j 4 ' • '1 y f

mo ir pa^veilynimo Ignaco Pa-
derewskio czionais, stogas su-derowskid czionai^ stogas

■' i

Vokietijos neli
5W

Dvide-
szimts įj^Ąlvi tuju tižsimusze
vėjo daugeli žmonių

reiviu kas’ dfėlia
nuo 7__________

Du .'JO(j -r r tipuso o 
"'aukL'Ui.1 I

Generolas Jėzuitų sugryž in 
Ryma.

♦ • \ 1

Rymas.-— Kunigas Vladimi-! priėmė.
I >. ..f 44 I , j. « « I w />■, ■ F4** ■*** ' -Al _ ■ > VIUP j <1 V

Philadelphia, Pa.— t 
juose Metuose, 5-ta .vai. 
persiskyrė su fcziuo pasauliu a. 
a. kun.
Szv. Jurgio klebonas Philadel- 
phijoj, Pa. iszbuves ežia apie 
penkerius metus. . .

A. a. kun. S^edvj’dis jau nuo 
puses vasaros sirguliavo, te- 
cziaus pats turbūt]nemane sa
vo liga esant pavojmga, kadan 
gi jokiu gydytoju paturimu ne- 

Kuuigo priedermes 
generolas]atlikinėjo iki kol ji

> •

jĄ , .

nenuvežta

vo puikai paredytaš ant, jojo tuž puskvatievki., Žmonis 
priėmimo o

ras Leduchaucl^
zokoho Jėzuitu, žinomas kaipo j in Szv. Juozapo ligoifbuti pe- 
“ Judas Popiežius,” aplaike pa raita petnyczia kur ir mirė už 
Volihima sugryžti in Italije nes keliu dienu. Laidotuves bus 
po tu iszlygu,. jog pasiduos kiti Szv. Jurgio bažnycziojo 

niūkė 7 d. Sausio.
Velionis su 

hunu mirusio kardinolo Leduc kaip tik buvo 
' lt z\xir<Lil> 4 lt. lOllJi IiItzao ton. ! X....... .1(1

• >■ f , : , 1

“Judas Popiežius,’* aplaike pa raita petnyczia kur ir min* 
Velihima jįųgryžti in Italije nes j keliu dienu. ___ T__

už

u ta r-
l

po lenkiszkas padonas.
Klūi. Lęducliauckas yra bro senais

•es
__ „...ve,----- ........................ J mirolas atlankė Lietuviu tary- priėmimo o sargai apsiaubė(dojo gerti, o kada kraujas pra-'howskio if 1906 mete likos isz- amžiaus 4!) mota,
kslo. pekavoju labai pakaimei, ba Vilniuje su prižade j iihu pa - Paderewski idant bolszevikai deda paszelt papildo visokes rinktas kaiįpo generolas tojo ilsi jo vėliai.

•prižar bjaurybes, nes hera kam juo- zokono 1915 mete in vieta mi- —-— -------.. u. fl . . • ’ / * -« r 4_____  •

silikti Libane, pakol Rygos in- negalėtu iszpildyt savo 
lunkui neužszals. * •

Pasilieku su guodone.
Jvtožas Stulpinas.

■_________________

dėjimo, jog jin užnnisz.4
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2 SAULE*

^Kas Girdėt rnet po Indijas; anot laikrąsz- szo karoję, jie žudo kas priesz 
ežiu. prirodymo ka<L in kelias 
nedelias Indijose iszmire 3 mi
lijonai žmonių. Toji liga kaip

pakliūva.
Greicziaus kad teisingai apie 

žuvusius Bosijus saldotus pa^
Kiek tai kartu apsaugojome viesulą atsibeldė ir in Amerika sakyt negalima}, nes dar vieni

musu tantieczius idant apsi- išspjaudama nemažai gyvento-
saugotu nuo visokiu apgaviku 

žmonių iszcziulbiakurie nuo 
sunkei uždirbta doleri.

Dabar

. Mat prie kares ir ligos , eme 
I rolialoszti. a

skaitomi užmusztais, o jie yra 
kur besedinti nelaisvėje gyvi,

Visose szalyse vargu vargo-

dagirdome, buk
Skrantono palicije jieszko dvie palytėjo influenza,ir plaucziu 

pgaviku, kurie uždegimo ligos bei mirtis visasaju smarkiu
apgavo daugeli atejviu toje lietuviu draugystes, nes paazel- 
aplinkinėje ir prikalbino isz- pas ir posmertines . pątusztino
traukti savo piningus isz ban- iždus, o po to prisieina uždėt 
ku prasiszalindami su kelioli-, unt^ sąnariu asesmentai (extra
ka tnkstanezeis doleriu. fmolf.,) ir tas kartais silpnesnes 

neskaito laikraszcziu draugystes gali privaryt prie 
yvena tamsybėje ir greitai subankrptbiimo, / Juk, tai ne 

buna apgautas. Gailesi kelis szposa^, jeigu vienos draugys- 
dolerius ižduoti ant įaikrasz- tęs per nedalia laiko mirszta 
ežio isz kurio turi nauda per vi 10 san., ,tai turi mokėt po 10

z Kas 
tas g

sus metus, kuris jin apsaugoje dol. kikevienas, o kur ligoniai? 
nuo visokiu apgaviku, bet ka- Tai-gi sunkenybe ir draugys- 
da nuo jojo isztrauke kelis de- tems!
setkus tai tyli.

liai, o kas yra mus tėvynėje 
Lietuvoje ?

.yr ..
Amerikoje dai\ nerhaloniai |

set Vargu vaf 
Belgijoj.
isz trijų kampu, Vokiecziai vie 
na ir antra skūra nuėmė, kad 
net pas reįa ūkininką rastai 
karvia; dar vokiecziai pasitrau 
kia, tai vėl užpuola dvepoji,svo 
ežiai — Bolszevikai ir lenkai. 
Abejiems maloni szalis 
*evyne užgrobt.
Toki tai vargu vargeliai 
Mos riejamos kaip niekszai 
Lietuvoje, oimanuoje vargszai.

Tuom laik galima . sakyti, 
kad ligos ii; mirtis atsiliepia ir 

Kada europiszki milžinai pa- abieju Susivienyjimu ypacž pa 
liovė terp saves pesztis, mažių- szelpose kur ten žiūrint įszte? 
lėliai pradėjo terp saves ėstis set negali* In men. mokama 

o ser-
lėliai pradėjo terp saves ėstis set negali*
už szmotelius žemes ir naujus paszMpos fondan 30c.
rubežius ir nežino kaip tas vis- gant gaunama po 6 dol., in san 
kas užsibaigs. ' | vaite.

Bolszevikai badai paėmė nuo pigei neturi paszelpa suredžiu- 
Lietuviu Vilnių.
labai godus ant Vilniaus priesz
ka Lietuviai užprotestavo.

Vokiecziai yrdamiesi in va- ant biednojo svieto.
r karus, bolszevikai seka paskui žmones kare iszpjove,, o lieka-

. •» • • • , • • • • * •» ’ i W

Jokia draugyste teip

Lenkai yra si kaip Susi vieny jimot.
* • * I Gryžkim vėl prie Europos. 

Ten dabar visos bėdos suguliu 
Drutus

apipleszineja nas pjauja kitos kvarabos.
Visos szalis apimtos tartum

juos, degina ir
pakelije. Dalis Estonijos jau
likos užgriebta ir Revalus teip- svaiguliais. Vieni griebėsi vi- 
gi konia paymtas. Lenkai pie šokiu priemonių politikos su 
tu daliję pasekmingai suplaka1 naujomis reformomis, kiti nors 
bolszevikus, bet gali būti sm* mažuma geidžia gryžirno mo- 
valdyti kada Trockio •r

atejs in tenais, jeigu neaplai- nes, iszbadeja szaukia: Duonos 
reitos patalpos nuo alli- duonos, o jeib ne keliam revo- 

Lenkai apmalszino vo- liucijas. Kone visur sumiszi
kieczius Poznaniuje. Angle- -mai. Czion vėl szaukiasi isz- 
kasiai sustraikavo
pristojo prie bolszeviku, ąvisa 
Vokietija smarkei lekia in pra- 
pultia.

Vela e j na nesutikimai terp kareves sziandien ,
Italijos ir Džugo — Slavu už kad Allijentai duotu pagelba 

t j , į ’ U' L '
Fuima ir Dalmacijos pakrasz- imrszusiam ten svietui, nes sa- 
czius; teip-gi terp Italijos ir vos pajiegos įaduoliu nenura- 

Aegeano salas, mina.
Vokietija neseniai Allijentu 

laivus skandino, sziandien

bet gali būti sm mažuma geidžia gryžirno 
armija narchiju; treti nuvarginti, žmo

kys g 
jentu.

Angle- mai.
Silezijoj ir gelbet nuo bolszevikizmo ir t.t.

Austrijos sostapilis Viednius 
juk neseniai priesz Allijentus 

szaukiasi

4

mu- 
o 

LietūVir apsi aubta

mus

Ligonbutes Anglijoj ir Trlan- 
Hioi priglaudę ir davė dakta- 

Hszka priežiūra 2.391.349 ane- 
'b’szkiems ir indiszkiems sužeis 
liems kareiviams in laika 51 
menesiu kares.

Suv. Valstiiosia 1917 mete 
‘szkasta isz žemes visokiu mi- 
erolu už $5,010.948,000 kaipo 

anglių, gelžines rudos, va-t m
io, sidabro, aukso ir L t.

ATSAKYMAI.

S. W. Tilden, Ill.— 
^zymas apie mirti tamistos bro 
’io buvo numari 104.

Apra-

Gal ne- 
ižteminot arba paleidot skai- 
‘ymia. Pažiurekio ant pirmo 
puslapio No. 104 o surasi.

G. A. Tamaqua, Pa.— Apie 
nirti jusu dukters buvo jau 
luputis apraszyta. Jau nekar
ta buvo sakyta,
ivarbio atsitinka, idant skaity 
cojAi nevilkytu ir danesztu tuo

U žs i sene jusi os žini os

jog jeigu kas

Graikijos už 
kurias Italije paėmė nuo Tur
kijos. \ skandino,

Idant užganedint tuosius ne- szaukiasi pagelbos.
1 ---4 „sutikimus terp

reikes dideliu
mažiuleliu,” I — The Christian Science 

diplomatiszku Monitor Bostone gavo žinių isz 
spėkų arba kitaip idant vilkas Paryžiaus, kad diduma Vo-

r ■ .. » . . / » j

kieti jos gyvenotju ir žmonių 
komisarai Berline nori, idant 

ra- talkininkai užimtu Berlina.
buk Apastaliszka staliezia Le Matin raszo tai patvirtinan- 

paženklino kun. Jurgi Matula- ežiai.
ni, buvusi profesori ir inspek- — 
tori dvasiszkos

butu sotas ir ožka ciela. J y

cc Vilniaus Dienrasztis
szo,

1,

Szvedu konsulas isz. Re- 
akademijos velio, Estonijos sostines, iszva- 

Petrograde, kaipo biskupa ant žįavo in Stockhohna prašzyt

kuris serga nelaisvoje Vokieti- • • JOJ.

V
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IstoHi^eat Knygcs
- MN*•«,

f ’ -r

‘į,:, 
• ■ $

i I

PASAULIO PRADŽIA. loza, kurioje jau gyvo daigto isz saves atsirado.i4;!Kol nebu- 
negalėjot Būti. Visu faupripat vo gyvybes ant žėnies, tbl he- 
žinsta, kad gyvieji daigtai at- buvo ne smagenu. Klausymas 
sirado ant žemes kur kas . ve- tad isz kur smagenis atsirado I 
liau ir musu žemejp iame laike 
pasidarė daug permainų, kol prastieji,, katalikai ir tikėjimo

- Auksiniai" "meiliai";'musu tur°j° dar 'galėtu gyvuoti gyvi daigtai. kad ant žemes kitur niekur ne-

Istorines Knygcs
No, 1 -- Padžiaus Nuskurę- 

lis; Ingrabanas, 324 pus,, 6 x 0
No. 1

T
\ ' i ,

Viėszpats Dievas sutvėrė 
pasauli. \coliu dydumo. Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis,, 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu^

No. 3 -
9vynos. Karalaites, 214 pusT turės permamu.

1 , » ' • i 1 W ' ' , ' ( f I n ■ > rn '

No. 2 r- Kunigo Paslaptis Visi žmones: mokslininkai ir
Kaip skaitomo jau augsz-

Preke 35c. pasaulis tai-gi ir nebuvo viskas prirengta, kad. prieszininkai vienaip sutaria
J ' I W ♦ 1 1 A* trvvii i 1 r* -r* Xzi*mi Ir 1 4 iv /I

Atsimainan- Juk žemes begalinis karsztis ra taip geru smagepu, kaip 
žmo- 

kitov’daigto 
žemes taip protingai sustatyto,

1x9 coliu dydnmo, Prekę 25ę. tieji jdai^lhV,1 Wgi ir' pįisiltdk neleido gyvam daigtui atsiras- žmogaus galvoje. Visame ž 
No. 4 — Apie Kupcziaus''negali bdtfitatfl'žiHas; 'fTdi^fU.t1- Kad vėliau.atsirado gyvi gaus kūne, nėra kitokia 

limn .Turgt;. Kapitono. Tnmlrw, 'škulis butu amžinas, 1 ttfBfe daigtai, tai rodo ir žemes taip protingai sustatyto, 1 
108 puslapiu. _  Pretre 25c ataitaainymai butu amžini ,ir sluogsniai. .irn .. smegenis. Mokslininkai '108 puslapiu. . v
^/"’Prisuskite $1.00 o gausite 
/isas Knygutes per paczta.

w. n. BOCZKOWSKI - co. 
MAHANOY CITY. PA.

„..i. , . <r» • M- ***■'■»'      ■»

Metinis Susirinkimas 
Stockholder™.

Metinis susirinkimas Stockhol- 
doriu Merchants Bunking 
Trust Co., banko, del iszrinki* 
mo Direktorių ir kitokiu reika
lu kurie gal invykti prie susi
rinkimo, bus laikomas banko 
ofise Utarninke 
1919.
vai. lyg 4 vai., popiet.

Daniel F. Guinan.
Dec. 24-31 J. 7.

begaliniai tuju permainų veįj<s 
mai. Bet begaliniai veiksmai

i

Merchants

Poliai atidaryti. nuo
J

iakraszcziui.
atsibuvo 13 Oktoberio

;aus.
niekam netinka o ypatingai 

Juk laidotuvo' 
ir tik

apie tai dabar daneszet. Gai- 
’emes, bet talnvti jau per 
’ai. 
•'•imus.
•nina jusu gailestije.

ve-
Acziu už szirdingus velk

Lai jus Dievas sura-

UNIOIfW
NATIONAL

J

s

Vilniaus diecezijos ant vietos Szvedijos valdžios pagelbos ap 
kun. biskupo Michalkeviczio, sigynimui nuo bolszeviku.

Szvedu užsienio ministeris 
pasakė konsuliui, kad Riksda
gas, neleis armijai .važiuot ; i^z

Kare besitesdama virsz per Szvedijos^ Dabar konsulas tei
4 metus, padare ta, 
prastasis ir mokintasis nieką- Stopkholmė. 
dos nesapnavo. Teisybe, kadi . rr~ .I^55* S|ockholmo pranesza X 
priesz kokius 25 metus, buvo ma,. kad Latviu* respublika 
žmones, kurie nulėmė apie Eu- szaukiasi prie talkininku, r 
ropos naujus rubežius, nulėmė praszymu apginti Latvija nuo 
kad besitariant ir besiprieter bolszevikiszko teroro.

ka svietas raujasi su Anglijos delegacija

Teisybe, kadi

ciW's.*/ 0

Mokslininkai pe& 
Mokslo vyrai > tai prirode, mane kraujo ir szirdies veiklu- 

žemes ma, sužinojo visa protingumą 
dar 

gali juju pagimdyti. •> Senove- nebepajiegia permanyti, nes ju 
je žemes jiega nebuvo tame sustatyme yra daug daUgiaus 
dalyjce didesne in1* galingesne, protingumo, negu tame visame 
kaip’ kad dabar yra.
sas pasaulio materijolas tik gali padaryti.

kadį gyvieji1 daigiai isz 
nėra galimi, kaip negalimi ir negalėjo atsirasti, kad žeme ne akiu sustatyme, o* smaąenu da
_............................................. i.

■* ■** ' . • » 1 i|,:V / 1 i

Begalinis skaiezius ^ vienątu 
sakysime žmonių turėtu būti ir 
begaliniu skaieziumi deszim- 
cziu szimtu ir tukstanęziu žmo 
niu. Ir isztikro, jeigu yra be
galine daugybe žmonių, tai ar 
mes imsime isz tos begalines 
daugybes po viena žmogų

begaliniai skaičzitd

V

ar
14 Sausio po deszimts, ar po tūkstanti,

s /

I

Žeme vi- ka žmogus yra padaręs arba 
Isz to visko 

padeda gyvaseziui gyvuoti, bet aiszkįai iszeina, kad turėjo bu- 
gyvasezio neduoda , ir negali ti kokis nors protas, kurs suži- 
duoti. 1861 m. mokslo vyras nėjo kaip reikia sustatyti me- 
Pasteur prirode, kad ir ma- džiaga, kad isz jos pasidarytu 
žiausias vabalėlis; kuriu kinu- smagenis, galinczlos žmogaus 
szineliai tik matomi per stip- protui tarnauti, 
riausius stiklus,- gema* tik isz 
kiauszineliu.

1861 m. mokslo vyras nėjo kaip reikia sustatyti me
mo*

tai vis ju bus begalo. ' Isz to 
iszeina tai, kad toje begalinėje 
daugybėje begalinis deszim- 
cziu žmonių skaiezius ir bega- 

~ jlinis skaiezius po viena žmogų 
yra lyguš sau skaieziai arba 
iszeina .taip, kad ^kaiezius vie- *t 
nas lygus yra. skaieziui de- 
szimts* 
begalinis

n

Kasijerius.

GEIDAUSIĄ
DOVANA i

•i

I Su kuria džiaugsis | 
| per visa' meta; yra |

I <
Laikrasztis
SAULE’ ’

| Skaitys ja ir džiaug- 
| sis Motyna,. Tėvas, 
| Sesuo, Brolis ir Prie- 
| telis. :: :: ::

| TIKTAI — $2.50 
Ant viso meto...

| Ir gaus preik įam 
I Puiku Kalendori .

*

| Kam tau iždavihet | 
| penkis ar daugiau Į 
| doleriu ant/Jovanu, | 
| jaigu per visa meta. | 
| gali padaryti džiaug- | 
| srna savo artimui už I 
I $2.50 I, $2.50

| W. D. Boczkowski Co., | 
| Mahanoy City, Pa. |

Capitol Stock SISft.iMHMM'
SURPLUS IR PROFITS $4(0,000.00

Arba, sakysime,, yra 
žmonių skaiezius. 

Mirszta 10 žmonių. Likusiųjų 
žmonių jau mažiau, deszimczia, 
kaip buvo pirma. Bet tai ne
galėtu būti, nes begalinis skai
ezius, begaliniam skaieziui turi 
būti lygiu, 
nelygybe, 
g

Maža proto apdegusiame 
Jeigu atsirandadegtuką szipulelyje, o bet-gi 

kada koki vabalėliai tai kaip paiku pavadintume ta, kurs, 
Pasteur iszrode, daug tokiu gy radęs padegusi degtuko* gala, 
vu daigtu kiauszineliu yra ore: sakytu^ kad tas szipulys pats 
jeigu juosius, tai yra tuos kiau savaimi isz medžio iszskiles 
szinelius sunaikinti virintame 
Vandenyje, iszvirinti orą bon-

keturiais lygiais szonais ir ly
gia nukirstu vienu galu ir pats 

koje ir supilti tenai taji vimdo- savaimi antra galu apsisvili- 
nes.ni, tai galima laukti ir daug 

metu, bet jokia gyvūnėlis, jokis 
vabalėlis tenai neatsiras, nes 
nesant kiauszineliu nėra ir gy
vasties. Jeigu įik inleisime te 
nai orą, tuojau in 24 valandas 
knibždės bonkoje vabaleliąi. 
Kai kurie kalba, buk gyvieji 
daigtai nupuolė, pas mus nuo 
kitu dangaus kunu ir tokiu bu 
du atsirado gyvastis ant žemes. 
Bet daugelis dangaus kunu to
kiame stovyje esti, kad apt ju
ju jokis gyvastis nėra galimas. 
Gal toliau jiems/ atvėsus, bus 
tas pats kaip ir ant žemes. Bet 
nors tenai ir butu gyvu daigtu 
tai kokiu budu jie galėjo persi
kelti, arba atlėkti ant žemes, 

s Sako, kad ant meteoru, bet me- i y

ir savo gala arba pradžia. Žmo taIp7nkaisK"Sd jokiu"budu 
prie juju taip didelio karšzczio 
negali užsilaikyti jokis gyvas 
daigias. 1 1

niu pasaulyje; Bet deltai aisz <. . . , ;;

o ežia jau iszeina 
Kaip tai nėra ne- 

alima, tai nėra pasaulyje be
galiniu permainų, tu visu per
mainų priežaseziu, o turi būti 
viena, priežastis pirmutine ir 
visu priežastis, o jia yra Die- 

% vas. 
I 

galima iszaį^zkii^įi įsz kur at
sirado visi gyvieji daigtai nuo 
mažiausojo vabalėlio lyg žmo- T 

Jau senoveje in tai at
kreipta buvo atyda. 
ras taip kalba: uKiekvienas 
skaiezius, kuris dauginasi turi

Be Dievo Sutvertojo nę- 
alima iszaį^zkin^i įsz kur

gaus.
Atpko-

teorai bekrisdami ant žemes

n i u skaiezius, kuris dauginasi 
turi savo ribas, nors mes neži
nome lyg vieno, kiek yra žipoh

kauline
pa-t

Dar paikesnis butu, kas 
sakytu, kad žmogaus smagenis 
paczįos sau pasidarė 
deže, kad turėtu kur būti
ežios pasidarė sau skyle isz tos 
dėžės ir pragręžę visa nugar
kauli, kad galėtu nusileisti že
myn in kuna, paežios ir nugar
kaulio szonais pasidirbo skylu
tes, kad galėtu iszeiti isz jo il
gais baltais siūleliais ir apipin
ti visus raumenis visame kūne.

Tavo, skaitytojau, smagenis, ~ 
gal ^ie nesižino kokios jos yra, 
tai kaip gi galėjo p^ezios save 
pasidaryti taip protingai? Aisz 
kus dalykas, kad turėjo būti 
kitas nesmageninis protas, 
kurs mums smagenis intaise. 
Dabar klausk, isz kur tasai ne
smageninis protas atsirado?

Isz medžiagos negalėjo, nes 
medžiaga be smagenu proto

Neprotinga medžiaga

nesmageninis

daigtas. 1

Galima sutikikti,, kad ant 
planetų yra. gyyieji daigtai,

Isž
kūmo ir trumpesnes kalbos, 
sakysime, kad išz; viso yra žmo 
niit szimtas.

neturi.
prie neprotingos medžiagos 
kraujantj protas nesidaro., 
nieko taip pat atsirasti savai-
mi negalėjo, nes protas už dul
ke vertesnis, o ne dulke isz 
tuszczio nieko neatsiranda. Isz «
eina, kad ir protas turėjo būti 
amžinas.”

(Toliaus Bus.)
Jeigu turite senas maldakny 

ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gioj o kitu visai negalėsite nu- 

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog
skaitytojas jiajn myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)'

GAUKITE SLOANS“"

MOKAME Antra Procentą ant .audio i1

•1 diena Sausio Ir Liepoa mcneauoae, nepal
_ I

Mes norim kad ir jun turėtumėt reikalo s 
au musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALĮ*? Pres. -

_ Bankas atyda ryta b 9 ryti lig S popiet.
' V.

ŽODVNISW

II Pinigu. Procentą prkledam prie Juru. Pinigu 
'I «1 diena Sausio Ir Liepoa ineneauoae, nepat 
f «ant ar atncszat parodyt Knygute ar ne

- F. NOON AN.Vlee-Prec.
W. KOKLIUI. Cahliter 
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besipriete- bolszevikiszko teroro.
liaujant, beeinant vienyben tai1 ; — In* Paryžiui įsz Rosi jos pri- 

karūnuotiems buvo prof. P. ĮįfiMtdcoff ir N.
vieszpacziams, iszkils kas nors, ^cliebeko,. buvusis Bosijęs am- 
bet kaip tai sunku, buvo spėt,, basadorius Viennęje, ir kiti ke- 
ir, 
dymas 
t
kuri nusvilins iki gyvam kau- ja sako, kad jos, pribuvimo tiks 
lui nuo žmonių kūno mesa? i Jas, yra daromas visu talkipinr

Negana jszskerdima * jauno ku ir Rosijos suvienysimo įiit> 
svieto, bet dabar nors kare su- resais, idant Bosija butu pripa 
stojo, tai kiti peiliai palyti Eu: žinta pasaulio valstybėmis..

. ...----- -
Bolszevikai nepaiso kad Ro- 

praki-

kininkiszkon

kas galėjo inspet, kad nužu- turi atstovai,. reprezentuojantį 
Austrijos Ferdinando, visas pelitines Rosįjos partijaą, 

ižkujs ugni szalyse Europos iszskyriant boTszeyikus. Misi

ropos žmonijos likuczius — 
ligos ir revoliucijos. Li-

szvaistesį Į sija 9,150,000 kareiviu
u as, 
gos kaip influenza
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Negalimas, yra. bet gamtoj instatyipai tie pu-
daiKtas, kad jie visi butu gimė tys ir tenai isz - materijos be 
sykiu. Dievo* sutvėrimo, -nęgalk nieko

Žeme negalį, duoti, gyvybes, 
nes pati josios neturi. Kas pe 
turi aukso, negali jojo, nors ir 

isz kito, nes ir tasai taip-gi bu labiausiai norėtu geriausiain 
. m a A •- .a * a

Vienas po kito gema, 
bet turime prieiti prie to, kad 
pirmutinis nėra gimęs. Kada 
prie pirmutinio prieiname, ne
galime sakyti, kad jisai gimęs

gyvo atsirasti

r'V
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 1 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroję dalyje. Sutaisė Ą, Ląlįs? 

[ Abi dali sudėta vienon knygom

\ f •’

.antroje dalyje. Sutaisė Ą. Ląlis

U .Yra tai reikalingiausia knyga no
s

rintiems gerai pažinti anglišku
Į kalbą« Puslapių turi r 274. Ap-

” f) ’
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Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TANI S
73S-738 W. 18th St.

darai moroko skaros apdaruose
Į' • /Kaina tiktai .$8.00.
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Tegul. susi-
* renka ir tukstaneziai žmonių

Tai-gi ar taji pirmu-' jeigu isz jųjų ne viepus neturės

Jeigu žemo,

tu gimęs ir taip vis turime su- prieteliui, duoti.
stoti ant vieno pirmutinio negi
mūšio.
tini pagimdė žeme, jisai iszau- j auks^ tai jįe įr .visi neįurea fe 

negales duoti. Jeigu žeme, 
yra keno tai sutver, vandenis ir kita visa pasauliu . » 1 ♦ • i • 1 1 • • •

gO jygmedisĮ arba jisai yra 
amžinas, ar;
tas. i
me, tai ii dabar turėtu žeme ir mažiausiam. yabaleįiuį: josios 
taipvpat. gimdyti žmones, kaip dnoti nęgalį,3 Tai-gi,noroms 
tai dabar yra su medžiais ir nenęroms. reikia, pripažinti O 
žolėmis. Bet to gimdymo tvertoje Dieva,r kuris sutverė 
sziandien nematome ir aiszku, yiska, kas tik yra gyva ir nes 
kad jo ne pirmA nebuvo. ,.Taip £7 va• 
gi žmogus i>.‘L_T,1

.r . ' -I. ; . »■ ir , ’ „ 9

džios, butu; jisai amžinas,, me 
kad jisai ir nemirtu. Kas ne- '

Bet jeigu ji pagimdė žo,, materija, nej.prį-gyvybes, tai jię
v •

taip. pat. gimdyti žmones, kaip, duoti nęgalj,.. Tai-gi noroms

Bet to gimdymo tvertoja Dieva,; kuris sutverė

l

galėsite nusipirkt

sipirkt.
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ALL NATIONS DEPOSIT B*NK>
’ ' ...SU LAIVAKORCŽIU(SkYkiUM*v.<ll'

P. V. OBIEfUMAiSr Ir KOMPANIJA 
12tk and Carton St, S.S. • Ptttiįurfli,Pa.
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Tai yni vienatine Batika kttri tenai žlnbma Lietuviams.
Banlra tai pi naši aa vnm budinke kurio vert#1 iHxneaa apie 

ir vanoja azeme taikė apie milijoną dolieriti 
ir inndaai |>o kontrole Valstijos Per.naylvauiijfl.- Už su- 
.aupinturt VinigiiH moka 4 procentą. Hi n neria Pirtimi* 
iti vi^as dalis aviete. ParducMla- Laivakortert. Užtaiko- 
Nblarijitilna kancelarija del pndlrbintd doviernasetiu 
Ir kitokiu dokumentu tf ikHlinga Lietuvoje. Užrnbe- 
žinis akyri.ua randasi po vatlovjate gerai, žinomo

M

PR \SZALIT SKAUSMĄ
11

’ fv

I Gražiai prįrodo, kąd yra Dįę
I a ' i * • " * ' ’ i " 1 |k'1

°Ora. amžinas. Gražiai parodo, kad yra Die
Jeigu žmogus, neturėtu pra-1vas Sutverto jas, paduoda kun.

1 ‘ * 1 _ /I TT^ •
.ft- A ’* 7

sakyk apie |

i žmogus ir

prof. Buczys apie smegenis, 
. Viską ka nori 
** « 7 " jB* ' . . « .!

Visai nereikia trinti, kad. 
skausmas pereitu.

/J
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Tai yni vienatine Banka, kuri benei pJnbma Lietuviam*. 
Bunka tai pi naši aa vnm budinke kurio verte Inaneea apie 
UltWefiO tr varojusgeme taikė apie milijoną dblieriii 
ir »nnda«1 |>o kontrole Valstijos Pennsylvania- Už su-

in vieAs ttalis svieto. PanlucMla-T.aivakorteH. Užtaiko- 
Nofarijittlna kancelarija <le! pndirbimd doviernawiiu 
Ir kitokiu dokumentu raikuKpėa. Lietuvoje. Už m be-

Karoblius Varnai lauš valdisuko Notarijusso.

? Jei lik karta pabandysite ant savo 
1, skaudaneziu raU- 

diegilu, reumatiszku gėlimu, 
> Jus pamJatyfcfte,

jlma praszalina, jogel butumet neti-

Aut odos ženklo nepadaro, nesuiar 
gumo nepagamina, ilgai nesugaiszti

Didele bonka pigiau atsieina. Gausite 
bile kokioje aptickoje. i’asirupiukiie _ 1T t k 1 4. ' 1 'u '• -i'

Pęeke 30c.. 60c. ir 31.20.

turi pradžios, neturi* fe "pjibaL medžiaga, bet negali mastyti^ sustingusiu sąnariu
* . .1 uLztk.; ■« /.v .. menu, diegliu, re

""'fekausmo strėnose,
ga. Akmuo, ir vanduo, ir oras kal» maloni szlluma užeina, ir skaude 

vis tai yra medžią-koje, kaZiinhnentaš taf padarytu.

. garbei tie daigtai ne vienas.ne
•«’ . 41

..TM! ’Wlliek’i’k^ žino-kad. pati medžiaga yra pro tin 
i«ęus sut^W Jtei^ii/wtver- ga. Akmuo ir vanduo, ir oras 
tas, tar ^4'ii Sutvertoj^. ’To-Ąr geležis — vis tai yra medžią 
del yra. Sutverto jas Dievas.”

Kai pasaulis yra sutvertas turi protę. 
parodo ir in tikrina, mus*'orga- kad .smageny.se- 
niszkas gyy$)imas^kprio«nebu nors smagenis v- 
vo pasauliu, pradžioje,; Toi/prih bet žinome,, kad protas pasau- 
ipažinsta yist ; Manoma, kad lyje jau ir tada buvo, kada dar

gos.. f

Galėtumu sakyti, kol patepi, o tikrai greitai pereina.

yra / protas,
medžiaga; gaut tuojiifa*.

I■

pirmoje pasaulio pradžioje- bu- (smagenu jame niekur nebuvo.
Juk žmogaus siuagenis

i
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yo dulkiu debesys,, arba nebu-!

, j
ne

A

akyri.ua


rw, TU‘ w ■

s

p*

fp įrh' 

M'
S 

4^

r

41

v 
or4

M &

w t Z

S J , >

i !1

i’W g

4^

OBLžii

Darbininkai nerimauja

į v

, 'jog 
darbai susimažins, o sugryžia 
kareiviai teip-gi ne turi jokiu 
užsiėmimu. —Kur kitas darbi
ninkas?

PIKTA ) 
BOBA i

Vienok mylėjo jiaja visi, nes I 
buvo gera kaip aniolas, ant 
pasiszventimo gatava visados, 
o del ligoniu ir pavargėliu ga- 

drabuži atiduoti, o 
nuskriaudima ko

tava savo 
del to apie 
apie piktus veikalus, apie niek 
szuma žmonių prie jos kalbėti 
nebuvo galima, ne tas jiaja 

Motina ku
ri iszaugo pas kuningaiksz- 
czius Lubomirskus ir gerai ap- 
siszviete save, ba augo drauge 
su jiu dukterimis, buvo prie 
visko tinkama motere —ir dūk 
teres savo visko iszmokino nor 
po biski; visokiu liežuviu, mu
zikes, 
atidarė jiu 
sau del isz tobuliavimo duktė- 

» 4 t ,< * . ' V • '!» * ' * * • * * ■ 1

riu, paėmė teipo-gi tūla visisz- 
kai apszviesta motere —naszle 
po numirusiam vyrui, kuris tu
rėjo dinsta aficieriaus, o kuris 
nukeliavęs su savo prietelium 
Leszczinsku in Latoringije, ten 
gi užbaigė savo gyvenimą; jo
jo tai paezia priėmė ponstva 
Piėnkauskai pas savo ir toji 
da baigė iszmokinti dukteres 
jiu to, ka motina buvo pradė
jus.

Tėvai Zigmanto, būdami 
tankeis sveczeis ponstva Pien
kauskus, prisižiūrėjo gerai iii 
Elzbieta — badai būda kaimy
nai prie stiklelio iszsitare ka 
tokio jau apie savo vaikus, 
nes to vienok niekas nedagirdo 
Zigmanta reike vest prie pa
nos Elzbietos teip idant jis ne 
dasiprotetu, kad jam jiaja nori 
insteigt už paezia nes gal isztik 
ro butu pabėgės nuo josios.

Nežinau gerai, kaip prie to 
daejo, jog pats Zigmantas vien 
krat nuvažiavo pas ponstva 
Pienkauskus ir matėsi Elzbieta 
na, • • • • 
3W‘

galima, 
baise i rūstino....

žodžiu tarent ant visko 
galvas; in pagelba

Zigmanto.

■ iMH■F*Oi ji1
Įisni f • i

r .-r .
^^pACLb’ 

..........

BvietaJv ^innu ^tu atlaikęs
ba szampana jaute kada atejs ta j valanda. ’0 vie- ^ąwa,oZiginaritaą $ngpyžo ri^r 

nuvo ’ mou buk apsvaigintas. Ne gu-1 
Isz prą^lejo joi ne; t atsipas^p t^r opią j

Ilinskmos, jnunumene* linksmai, ramei gales apleist szi 
bovinosi, 
galvose. i 
isz pradžių ne

C
It?

s |
szawa,. Zigmantas sugryžo nUr

Zigmantas vienok nok Zigmantas badai ne buvo 
n neužsieminejo1 vįsiszkai iszgaraves.

svajonėms apie Elzbieta ir ne džiu didelis sutikimas jr meile viską ta ką iąatė,v daro kąįbiv. 
.................  ................ L 4 • ' * — ’ l -- Budintojum*

Elzbietos.' ri'as vienok Elzbietai ne labai, 
prider merginai elgtis prie vai- Siuto už jiaja, namie sėdėjo patiko nes užtylėjo. Zigmąntaa 
1 ; Zigmantas Buvo* links-1 gąspadoriavo prigulinezoi . ir buvo jauslus j, vyras,, tikėjosi
.... ,_7 “zne jisz namą, r,etąj kada i^yaįdąe,/^®! tp> kad tas jam isz galvęs 
kus prie merginu puikai elgesį davo,.ba ląbąi rierim^k^i^VQ ,^80^?11?8 Sugryzsz prie pir- 
ir szoko su juom teip, jog visi (my lemos paežiu les# gal tiktai (Jmitiąi o spasabo. savo gyveni-,

■ ■ ' ■ 1 * 1 ' 
Bot tai tikra, teisybe, jog jeL 

Elzbieta naudodama isz teip žmogus karta paragaus sal-

įieužsieminejo visiszkai iszgaraves.
T.11L.1* 1__ • * I IV* -I* 1 1* *

iszskyrinejo nuo kitu, o ji ji ap- buvo tarp jaunu, kad Zigman>(vo aktorium ir
sieitinejo* teipo-gi* grąžei kais tas vos ne prarijo

kinu; J
mas, patogas, smagus iiyszne-

ir szoko su juom teip, jog visi 
stebėjosi, žiūrėdami, nes mokė- pas savo tėvus 
jo kiekviena : 1

I
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in dvareli arJWb 
gerai suszildint.1 pas ponstva uoszvus.

Jau. badai prie pabaigos ban- 
kieto, szokdamas su 
kada mate, jog visi pasigėrė ir tuojaus in rankas sąvo paėmė 

1 1 • 1 • 1 •• v • 1 ' __  •_ t  -11 1       1___

Elzbieta, didelio prisiriszimo savo vyro, dėsnio del kūno gyvenimo, jau
1 ( no norės mainyt ant kartesnių.

---- --------------- f v | »r ’< 4 5 ‘ ? "Z <

no labai, temina ant jio,,užside- naminius veikalus, gaspadorys Zigmantui lupos doge, dusa- 
ge pas poną Zigmantą, s^irdis ta, randa ir raktus, nes, /1
didele ugnis meiles, kad negale kytrei ir teip mokanc^ei, jog mo, trokszdamas to gyvenimo, 
damas pats susivaldint savos, 
o naudodamas isz geros progos 
prispaudė prie savos norėda
mas i

Į pabuoziavima, nes trenksmas (tęs pono Zigmanto atsiskyrė su 
perkūno aplaike in ausi.

Jeigu skaitytojoj pasakyt kaip tai pas mus 
jog tas buvo ;

ge pas poną Zigmantu szirdis ta, randa ir teip vo smutnei, sededamhs ant kai-

Zigmantas palaike tai už jos. kurio paragavo, bet jau apie
1 v *1 • t Lii via o 1’0111nv-xi Yi/viri in lionoinmalone, o ne už skriauda savo. <*» PO atsiliepinėjo in paežiu,

Nepoilgani be. pirmuose me uos toji rūstingai ant jio žiūre-
atszaldint savo szirdi per, tuose gyvenimo stone moterisz jo,, o-kada vienkart pradėjo pa-j

• • > r i i j ' i * • ouVnf nniA nlrfnvlm -fi’fttiimvfi 1

sziuom svietu motinaJio,
sakot apie aktorka franeuze 
kuri paskui karalių in AVarsza-A Q 

labai tanke! va atvyko gėrėdamasis jiaja, 
pradetinis arba atsitinka tarp laimingos poros, apraszinedamas juos grožybe 1

riszis meiles abieju, tai gal ne- jog vyras stebėtinai prisiriszes kaipo apie stebuklinga kokias
tikėtu; nes isztikro teip buvo 
Zigmantą nuo tos valandos pa
siutiszkai jin Elzbieta insimy- 
lejo, o ji ji teipogi meilesnem 
akutėms in jin pradėjo žiūrėti 
ba turėjo protą, jog toje valan • 
dojo, kada dryso jei savo meile 
iszreikszt per pabuoziavima, o 
už ka kaip žinome aplaike ypa, 
ne užsirūstino už tai, nes da su 
stikleliu rankoje ant keliu per- 
prasze jiaja už savo nedora pa
sielgimą.

Paskutine diena. Užgavėnių 
praleido namie pas ponstva 
Pienkauskus, jau ten Zigman
tas, kaipo ir Elzbieta palaiki- 
nejo jog jiedu jau priguli prie 
saves, isz ko ponas Pientka ne- 
iszpasakytinai džiaugėsi, kad 
sūnūs iszsirinko sau paezia 
geidžiama'per' jin'if bė'pffver- 
timo insimylejo in Elzbieta, 
nes nudavinejo buk nieko neži
no da,
apie sunaus jauslu.

ne mato, ne dasipranta

prie moteres savo ir mylentis motore, Elzbieta treptelėjus,
jiaja, negali gyvent vienas pa- teip iszkoliojo jin, jog tuojaus
liktas, skubina paskui motore 
m ana sviyta, teip ir tėvas, Zig
manto padare ba netrukus nu- 
>ilpnes ant sveikatos ir isz ne
ri masezio nuėjo pas savo drau
go gyvenimo.

lupas uždare.
Vienok geismas szirdyjo; 

Zigmanto to saldaus gyvenimo 
neužgeso, tuom labinus patylo
mis augo, nes jis dabar jau ki
taip vienatinei apie tai miglino,

Zigmantas su dideliu smut- kaip velei isztrukti isz,namu ir
ku szirdyje isz priežasties pa- 
trotijimo ant amžių gimdytoju 
kurios karsztai mylėjo ir pa
guodoje, palaidojus juos iszkil- 
mingai, pradėjo gaspadoriaut 
ant visu turtu paliktu pei’ gim
dytojus; smutka ta stengėsi pa 
maželi pertraukinet ir jieszkot, 
sau suraminimo; namuose ir] 
paezioje savo jau to ; negalėjo 
atrasti ir pradėjo jieszkot sau 
suraminimo pas kaimynus, ant 
bankietu, važinėjo, iii I^tioka- 
va ir per visas nedelias ten 
vieszindavosi pas linksmus 
draugus, ant pagalios be jokio* 
reikalo iszsirenge in Wdrszava

gautis ant dvaro karaliszko, 
idant tenai s pasiutiszkai links
mintis su pasiuteleis. Nulindo, 
vaikszcziojo praskindos misijo
se dūsavo sunkei, jog liūdnas 
jam gyvenimas ant kaimo# ant 
suraminimo savos pradėjo gert 
ir balavot, Elzbieta pavelinda- 

| vo jam tai ir volei priiminėjo 
sveczius savo namuose vi lo
jus savo tuom, jog Zigmantas 
pamirsz apie Warszava; pavė
lino jo jam naudot gyvenimo', 

gyvoni-

Laike gavėnios Zigmantas Augusto II

Ten kur Viskonsine 
Sžalyje. tolymojė.

)

Mieste popietes; 
Yra familijos kelios,

Lietuviu, ,
Ne kam vertu, .

Ir szirdeles ne viena, : 
Sutikime negyveną.

Geriu namieja ir karezemoje,
0 szventoje dienoje, 
In bažnyczia ne ejna,

i

nūs in sveczius pas

ir iszkart jam labai patiko 
Tėvai nerimavo. Ant Už

gavėnių paprasze savo kaimy- 
save, pa

vedė Zigmantui visa gąspado- 
rysta ir prieminejima svecziu- 
prie to buvo vienatiniu, 
buvo ant bankieto ..ponstva 
Piėnkauskai su visa širvo far 
milije, kaip-buvo praszyti; at
sivežė visas tris savo (lukterės, 
kuros biąVtf^iamie da ir teipo- 
gi pribuvo vyruotos. Elzbieta 
tarp visu iszrodo patogiause ir 
graiause,^buk perlas tarp po- 
terku, ba ne tik nuo savo sese
lių atsi ženklinę jo patogumu
nes ir kone nuo visu moterių vai dekavojo, 
Zigmantui net dabar: akis atsi pines pavedės janr gaspadorys- 
dare ir 
svieto, 
h o vos

Pri-

po visokeis pavydalais tanke i 
atlankinedavo namus ponstvos 
Pienkausku,. kur jią, kaipo sū
nūs geru prieteliszku kaimynu, 
priiminėdavo gana svetingai 
nor szaltai.
nor buvo prilanki prie jio nes 
ypatingesniu jauslu meiles jam 
neiszreiszkinejo. Tėvas Zig
manto, kaustintas ant visu ke- 
turiu tycziom metęįsavo nuda- 
vinetus už tiesybe žodžius, kad 
buk ne noringai norėtu jauna 
savo sunu apženyti. 0 czion 
Zigmontas dege, su kožna die
na jauslos ugninei meiles augo 

Apsakė jis ant 
, kas jam 

kenke, kaipo ir kožnas kudykis 
greieziau iszreiksz motinai, ne
gu tėvui, motina prižadėjo jam 
kad tęva privers idant tame da 
lyke prieszingu nebutu. Kaipo 
motina protinga motere, žino
dama savo kudyki, neiszsidavi 
nėjo su tuom suvis, jog sau vė
lino Elzbieta už marezia. To
kiu protingu pasielgimu dave- 
de prie to Zigmantu jog tas, ko 
gimdytojei geido pirmiaus, da
re isz locnos valios, palikin
damas saye už laimingiausi, 
jog geistina labai,, pavelinima 
gavo nuo tėvu savo, '.kaipo ir 
paliaminima jiuv

Tokiu spasabu Zigmantas 
apsipaeziavo, nebūdamas suvis 
priverstu prie to per. gimdyto*- 
jus. Tėvas Vieszpacziui* Die* 

jog sunu apru-

Elzbieta teipo-gi

jio szirdije.
galo motinai savo

Tėvas Zig

I 
b .m,. «iiMperti.ii«Mii i.i 1—i. »I—mh n ■

' Mano< Hevas Petras- Slaba- 
czauskas, paeina isz Suvalkų 

f •
į gub., Kalvarijos miesto, du me

Liudvinavo para., Kikilavos Į ‘% gyveno Luzerne ,Pa 
’kaimo., Praneszu kad mus bro- dubar nofc,nau kur‘

' I . • f
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KUR BUNA?
Pajieszkau mano brolio ir 

sesers, paeina isz Suvalkų gub.
Kikilavos *9 

Praszaijt 
ISiiSwGHnia^sM- arba kas žino apie
mirė ir paliko kiek turto. Pra- ' 

Iszau atsiszaukt ant adreso: (2. ;
P. Pelkowsky,

19 Silvan PI.? t

r

i

» I

Montclair, N. J.
Asz. J ieva Qrepute po vyru

ji, malonėkit praneszti ant ad
reso : (to 2.)

Kaz. Slabaczauskas,
21 Barclay 'St.

° Worcester, Ma&t
MBIT 

piWrbroli

I

Pajieszkau mano
.Januszkiene, pajieszkau mano Ju,K> Stankevicziuka, kiek lai- 

: broliu Antano ir Jono Grepin ko buvau pajieszkojes jo

apie 8 szau^e ’8Z New Jersey. Karia

ko adgal buvau pajieszkpjes jo
paeina isz Suvalkų gub., Seinų’Per Saules laikraszti ..w^fltsi- 
pąv0 Slabados para.,

* metai adgal buvo
.Mich., dabar nežinau kur. Taip 
gi pajipszkau mano pus-broli 
Antanu. Janavicziu. ____
szu kad mano sūnūs 29 metu

Turiu labai svarbu

Jacksone 1 Jarn Parasz*au, laiszkas sugry- J W -k <• « «■> «

numirė.
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žo adgal, gal nebuvo geras ad- 
Tegul. atsiszaukia ant 

Prmin 1 ^kanezio adreso: (to 2.)
1. I clllv* I

' I ?
Box 53

Share & Share Atike'

V

rcsas.

reikalą, praszau atsisžaukt ant i

Tiktai in karezemas suejna. i 
*' I •

( Gere per diena, 
Nematysi blaiva ne viena,

Bobos* lenda prie vyru, 
Praszo kad užpuiidyti byru

Ir tai net. pusbaczki,
Kad gerai atsilakti.

Ir musztines tankei buna, 
Ant kuriu su paikom pribuna 

: , Palicmonai su talka,
, Daro tvarka su paika.

O kaip pas vaita nugabena
Kaip bausme reik mokėt, tai 

stena#
O vienas nesenei kozoje sėdėjo, 

Ir da 50 doleriu užmokėjo.

Geo. Gabris,
Cuddv. Paį

■----------------------- ----------------- 1 1 įiMaaau ABJ';iml.AHMg.lMil .1 .
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adreso: (to 4.)
Mrs, J ieva Januszkiene, 

514 Locust Ave. J

JacksomMiehJ
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IPažinstu viena porele, ‘ 
Vyra ir jojo bobele, 

Abudu teip puikiai traukia, 
\ Jog ne nesusiraukia. 
Kaip kelis centus gauna, 
Tuojaus aluezio pargabena.

Geria kol turi, 
0 paskui pora dienu guli.

. Kaip jau neturi-už ka gerti,

I I
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įS\ | r*i i * z>i

z'*

Vįjį****-*****

M

J

9 pi

1
’I
'■ffl

" F

1

lijiejp jam naudot
nes
mui ir sveikatai kenke ir ant 
tarnu iszjuokimu ponstva ksz- 
fctatinetu ne pavėlino,, savo na
muose ir su tuom turėjo nesztis 
in miestelius. - ‘

Tolinus Bus 1
‘f ’ ’ f ■'*. ‘ ■ .••«.• 4 , " ■ ■■■. '-j h ■. 1 1 o

iii i .................................. .... ■ n-..i*. ■■■>■■ > h   ,'ni^imi, ,,

NUSIPIRKO /-TŪKSTANTI

toki udalyku kas

I v

idant atlankyt dvara karaliaus
-ro, kur rasdavosi 

ne mažai gudrios jaunumenes 
kareiviszkos, 
jaunu,, svetimžemiu abieju ly- 
cziu ir maisztininku invale«4 IR VIENA NAKTŲ” KNY- 
Laikai tai buvo liūdni, ba skie
pe vieszpatavo neparedkas, ne 
szvarumas; maiszates, 
dvaro paleistuvyste blizganti 
graži, nusiszypsojenti

Jaunas lengvai ten galėjo? 
persimainyt, isz doriausio sto
tis paleistuviu nedoru žmogum 
žiūrėdamas ant to; papuolęs 
ant verpeto, žmogus jau turė
jo nor ne isz locnos valios suk
tis ir pasidavniet galybei viešu 
los. Pirmam atsilankime Zig
manto Warszavoje tuojaus su
sipažino jis su dvaru karalisz- 
ku.
ant dvUrd' savo dedi, kuris nuo 
mažo ląkajaus savo gudrumu 
ir malonėm saskorn insiraban- 
dino net ant lipsno randyto- 
jaus dvaro karaliszko, tas-gi 
ir savo broluna poną Zigman-

gražiu moterių

O A IR užczedino 
PINIGU.

I i

v •

o ant * ?7<

Diedas turi in darba traukti 
Tai boba po stubas laksto,

Nuo vyru nikelius krapszto,
Ant alaus,, ba gerkle iždžiuvo,

Ir ne valdo liežuvio;
O tu boba, 

Girtuokle nelaba.

.A

<

• ♦ w

Užprasze mane gandras, 
In Masacziužes in kumus, 

Viena linksma bobele,
Ka turi pagyrije stubele.

Mat ir josios vyras parvažiavo,

I

biuucziu szirdingu padėka Kaip nuo, josios žinia gavo,
vonia del redystes* ,uSaules’ 
už knyga Tūkstantis ir viens 
naktų,” kurioje? radau kanuo 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije noiesuuu skaitosi b

Kada dat tosiot-negirdėjas.
knygos notare jau, tai vakarai 
•*jau po “ spikįzes, ’f pragerda 
vau nuo 3 lig? ,4 doleriu, kas va 
karas, o dabar ta suezedinu tr 
turią namie puiku užsiėmimą

Ant savo nelaimes rado skaitydamas; tajU knyga ir ne 
nemisliuu valkiotis po karėze

ta in dvara intraulęę. Zigman-
1 •• 1 •• zv L b. H 4^

I f v f • ,

tui nieko ne stokayo, idant 
ant dvaro ne galėtu patikti: 
veidas, visas paveikslas, spė
ka, iszmanumas, gudrumas bū
das visos pajiegosd— viskąs ti-

i? L1' t

ratelio, įPąąkį^tai nuolątp^

m as trindamas* alkūnes prie b® 
to. Vėlinu kožnum nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma vakarą pamie 
skaitydamas toj p puikes istori 
les. Kiti kiauso mano apskai 
tymu su didžiausia atyda. Du

ko stebtinąi pįrie |os fįęąug^ 
ves ratelio, JPąąl^įątai nuolatp^ 
iszkilmingi, zobovos visokios 
pasiutiszkai linksmos ir links-
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Kiti klauso manę apska i
«« A A « A - T . “

Bet kaip apie tai dažinojo, 
Tuojaus in svietą vela iszlap

z suojo,
Bet asz in kumus važiuosiu, 

Kdip tik žinia gausiu,

v •

4
v Prapartnikes gerai daro, 
Jog niekszus isz stubos iszvaro

t Ba niekszus laikyti,
Tai gali perkūnas iri trenkti!

Teip ir vienoje stuboje atsitiko

tymu si|
karta dokavojir redystei/ pž pa
dirbimą teip puikios knygos;— 
U. Baka. 412

I.IKTI. V1SZKAS ‘
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
Didumas Knygos 4% x 6^ col.

-Htr..
■ 'ii ■’M,.,..,, T-

Lieto viszk As

į

» i

mybes vieszpatavo ant dvaro; 31G Baveifaliu

Knygos Didumas 6% per 9%, fffliIr fra T & 9 Of)
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. A ZJKtiCll

11
■1
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Kokis tui kuėas atvyko, 
Tai bosiene laruma-padare, 

Su szlape Szluota iszvarc.
Sodoma darosi,

. Negana kad barasi,
Ir vyrus su pokereis^Vaikosi,

, <■ , iA,'W r\

O žinoma kur alus tĮibjasi, 
Ten ir gyvuliszkai elgėsi.
Vyro ne vaiku nežiurk 
' Ba užlietas akis turi.

i

I* 4A ■ ♦ ■> * '^.1

Tszj 0enos pelkes žinia

gerai
ba szirdis^pabudu.
buvo ne paprastinai į jau nę reikėjo jam rūpintis ir

I

negalėjo žmogus no ant valan
dos būti malszum,. jeigu pa
puoli in buri tos drauguves, 
kuri liūdniausiose dienose, ka*

TIKTAI50c.
gSr’Mes užmokamo nttsiuntima 
kasztus. > .

i?

B
jM,

SI

■ M i
/

X
X"

I
slipi

■d

y

k’ I

■pi 
si

<31

E L

' h
'J! -
i1

Wlufl
■''I

t1 WwN 
K

KįL

Z3 - 

ii

y z- i'1

h
’0. kll

t \

■/J
■ A-tk

1
p I,

X

te

I—
p. 528TUOJAUS ISZ MAISZltJKO PININGUS SUPYLĖ IN KRŪVA.

Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.
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Ir tuojaus nulapsejauj 
Kaip bobeles susirinko# ma- 

cziau, 
tą apie juju pasikalbėjimu 

girdėjau.
Mat, kaip vyrai iri darba isz-

. /Kelios in stuba suejna,
Tada kožna Apjuodina, 

Padaro kaip* puodą suodina. (

'HM11

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžinissku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szitu puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
druežiai susinta h’ puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin 

ejna. tais viražais. J uos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokamo nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUŠKAS e CO.
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PARIS THRONGS GREET PRESIDENT ’WILSON

O

i
F

.jC;:

jjc-įj

B
??■

Kdk

■ r i
I ■ *'

H

iw

|*\£
O

M

L*

B

■f.

• <

W...

♦f ’ ‘

1

Į

1

’•i

įA..:.

K
M

I
■ •••Ai !’• 

4X- .<

■A

i
•< •

Ml
>•

iŠ#

i
•t'-iv?:-

■

* ^<jk-

: ><z.

11

»

į I ■

|«
D Vi

1

*

Im ♦

o

Mm :

* tBm

į

f iišll, 
K

J
'[i

*

I

f»
<i

t '

Ik .A* id

t

Migi f
t

PAVEIKSLAS ISZ PRIBUVIMO PREZIDENTO WILSONO IN PARYŽIŲ.

K n f

Žinios Vietines^

ledos.

Tris karai nu.

__ Klerikas
i isz Overbrook 
i kėsi ant 
szvo;

S( 
sz ve nežili 

x‘ri Kasparu.

ji. J. Karalius 
nninarijos lun-l 

pas savosavo

S:

Utarniiike Rusuaku Ka-
i

buliuninka Petra Ku 
diena 

uis, palikdamas <
Kriksztas naujo ilžgi

kmlvkelio atsibus utar-1

— Pai 
biliu ana

sūneli, 
inusio 
ninke.

atsilankė gar- 
Iruta ir sveika

Visi tiejei, kurie turi ko
sti atėmimo pa- 

sžialpos, posmertines ir 
mokeseziu nuo

kins ergeliusc > ♦

kitu

M
wWi
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I Visada pasirengus pagelbėt! savo prieteliams

Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis

* reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST C07

MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pfen. L. Fxkert, Vlce-Prea. 7 “ ~~
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danieewica M. GavulaP. C. Fenton
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D. M. Graham. Pfes.
Ji '

D. F. Guinan, Treas.

T. G. Hornsby

o 
w

Vaidelota
'i > I

n

i

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Bocikowski-Co. Mahnnoy City, Pa.

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu

a
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PREZIDENTAS FRANCUOS POINCARE VAŽIUOJE KARIETOJE 
SU WILSONU PRO V AUSTINI PALOCIU.

Ii

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

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

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

Pirkite pecziu pas Guinans - 9 t •M

h GUINANS’ Mahanoy City, 
Shenandoah.

ML Camel

J1

s
AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar iiaip žirninis yra paimti | kariumenf ir ke
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia tfarbž ir pa£uodont, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai jpjauli, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mžlyna parva. Toksai žiedas turžtų rastis pas korną vieną uiylin t j laisvę ir kurio gimi
ni yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip Ir moteria, ir ga
linta gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutlms. Užateliuodami Šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą aut kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskite. o mes Jum* 
prisiusime tą garbia vertą žiedą.

t

I ■ I • ' I *. . ' . • . •
įMUSU CHORO KONCERTAS vos ir neprigulmingos Lietu- cziuto turi didelius muzikalisz- 

vos tai visi žino, bet ar mes gi- 
! name savo teises ant kuriu mu i 
j su kaimynai Lenkai, Vokie - j 
ežiai ir Rusai kėsinasi, tai mes ( 
turime parodyti savo pasiauka neles Mockaicziutes taip pat 
vimu — aukomis ir 

I • . • •

Pritarimu musu vadams kurie 
musu teises gyna.

Gruodžio 29-ta Nedėlios va- 
su., 

- ’I

karei Mahanojaus choras 
runge koncertą su prakalbomis 
Geriau pasakius koncertą su Ll’

Tautos Fondo skyrius, - 
su chorui

Vokie-

kus gabumus. Ji yra jau da-: 
bar žymi pianiste o su laiku; 

l^ali tapti džiaugsmu ir garbe 
■musu kolionijos Lietuviu.

I ’i,...' ai

su

Pa-
4

I

l’rckls šių žiedų yra sekančios:

Sterling................... ^1.75

1OK Auksinis.__

re nge

14 K Auksinis....
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepuris. su viena, dviem ar trim žvaifždultm. 
prektf 3Sc« už koŽną.

Siųskite, užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dop. 60

darbais.' tiesiog užžavėjo visa publika. 
Ypacz reikia pažymėti, 
p-le V. Mockaicziute turi dide
li muzikaliszka talentą. Bris
tu tvirtinti kad ji Mahanojuje 
yra viena isz tu kuri geriausia 
sugebi artistiškai sugrajinti 
ant smuikos labai sunkius kle- 
siszkus muzikalius veikalus. 
Puikiai sudainavo solo p-le 
Budrcvicziute ir ddeta pp. Rut 

Budrevicziute.
Puikiai iszejo teipogi 
solo p-le Rutkauckiutes ir ma- 
žos mergaites Anceravicziutes.

Pasirodo kad pas mus Maha
nojuje yra daug ir dideliu mu
zikaliu gabumu.

..10.50

..13.50

CHICAGO, ILL,

kadVakaras buvo ren-
Igiamas del naudos Tautos Fon- 
I do

kareiviu < lai, ’ 
ad- 

kam-!
pas Catawissa ir Pine ulyczios, 

Pu'L i ’ • i / i • *ku buvo surinkta kiek man ta
lko girdėti

ikrei]>esi pas randaviszka
okata John J. Moram

kad 
i Honda.
1

Musu prie-

— Kazimieras 
ris užbaigė mokslą į.

Rėklaitis, k u j skvrtas 
n

atydare bizni ant savo rankos 
ir patarnaus visiems kurie jojo 
pagialbos reikalaus.

izimet bus didelis
krutėjimas

Skulkino paviete.
kontroleris,

registeris, rekorderis,
distrikt

kuris tomis dienomis likos 
rūpintis | - 

ii jums pa- j 
sujieszkot posmerti- .

per valdžia 
J i siiboriaus,| (ai/ veikalais.

i sirupim 
mėnesiniu paszialpa. ir ki 
lalvkus nuo kareiviu.

I nnu
i lūs <

poli- 
visani 

Bus iszren- 
kasijerius, i 

szerifas,! 
prokurato- į 
( 

sudže naszlaieziu, koroneris 
Ar Lietuvei apsvarsto 

ra i, .jog losią 
szia svarbia role ? 
te gerai idant 
saviszkius ant 
Ar vis misleis 
siliks penkt 
Vyruczei, 
tai apsvarstyti

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

tikiszkas

kurni

rius,

t. t.

attorney, 
tris biednuju iirektorei, 

ir

padidinti
I užauga ‘buvo dykai, 

bet buvo renkamos aukos. Au-

Tr.iL.riHd szai ir musu tautos iszgamos I\ C I I 1*11 1 11 i | •

$ 150.00 su v i rszuni.
! Garbe Maliapojieeziams 

snnranta laiko svarba
padengė

tai ko s

skelbia, kad musu vadai yra 
kaip jie juos vadina szovinis- 
tais, kad jiems didžiuma lietu
viu nepritaria.
Daugiau niekas kaip melas ir 
kaip juodžiausia naktis juo-

Taip szaukia musu tau
tos Judosziai ir

Tai melas! Di. KOLE .l
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittaburge. Mo- 

j, kinosl Varazavoje, atu-* 
dijavo beglje 26 m. in- 
vairlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 

s dugnial pažlnsta. Gydo 
užsinuodinlma kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, in va irias ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo.

1 szaukite ypatiszkal, per lalszkus asz 
' negydau. Dr. Kol e r kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkaf.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomia iki 2-v. popiet

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

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

kad
irI jie

[gausiai aukauja del
! ino leszu busiiinczioje
i konferencijoje, kur ir mus Lie- 
___ _______,„_ _s sėdėti idant 
teisingai nuszviesti musu tau
tos reikalus ir apginti ; szvon- 

teises

aprauta
das!

Ižduotojaus W. 1). Boez- (uvin žmoneH t|11.es
1 kausko paeziule apdovanojo sa I 
i v o
i relia subatoje po piet.
i na ir dukrele, sveikos.

mažiulele ant džiaugsmo

paeziuli puikia ir drūta dūk i

cziausias

ga 
tėvams.

ant

Moti
Lai au-

T rinkimuosia lo-
Ar apmaus[ 

iszrinktl keli 
kok io

‘gul P. Povilaitis atej- 
reilyste atsiimti dvi grpį
T<

kauckiute ir tmusu tautos
i ■ Y r .. J 1 *

pi ieszai kurie nori musu tauta, 
kaip žydai Kristų nukryžiavo 
ti!

Musu tautos vadams mes vi
si pritariame ir su jais isz viso 
kiek galime už musu tautos 
laisve kovojame. Kad mes tai 
darome musu darbai tai rodo. 
Musu tautės vadai per Tautos 
Fonda paskelbė praszydami 
Kalėdų fondan $50,000,00 au
ka. In ta fondą musu žmones1 i

vien tik Tautos Fondan sudėjo 
daugiau kaip du kartu tiek ir 
žada sudėti puse milijono. 
Taiposgi- ir tautininku fondas 
tam paežiam tikslui aukas ren- 

Tas parodo, kad musu 
žmones musu vadais pilnai už- 
sitiki, jiems pritaria ir.juos ir 
ju darbus i^z visu iszgaliu ro
mą. Todėl tie kurio tam dar
bui, kuri didele didžiuma

piano Si
» M W O » M ■> ■ »

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

Lletmla Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South pusejo

At«l-l z.> musu tautos wiovc,
idant taikos konferencijoje tei
singai butu ' iszrisztas ir 
tautos klausymas.
mums
informacijos bjurai, 
mos stlvo teisiu neginsime tai 
godus kaimynai mus pavergs. 
O vergauti n^es nenorim. Pri- 
kenteme vergijos 
Vokiecziu ir Rusu

mus 
Apart to 

yra reikalingu užlaikyti 
nes jeigh

Tas viskas , Priėmimo valandos 
lai buna iri kitiems lietuviams j I 
paraginimu’ kad jie savo vai- ■

2 Iki 3 popiet 
Nedėliojo C iki 7 vakare.

kus mokytu muzikos kaip tai 
skambinti ant piano, grajyti 
ant smuikos ir dainuoti.

. — “Dzūkelis.

n
NAUJAS IŠRADIMAS

Del Pnkailuojinčiį Kojiį
Prakaitavimas žmo

gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiemu Didelis ne
smagumas yra ii ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai iirastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą J ūsų kojų į labaj trumpą laiką ir męs 
t 
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke SI, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY 00., 
Distributer

160 N. WELLS St,

: Jauni 
urie tu* 

ri liuoso laiko vakarais, Mali uždirbti nuo 
$10 iki $15 [ 
su must] nauju 
laišku:

Reikalaujam* C.'fffi.'t
i na m
j matas kurios sugryžo isz Prr * 
ei jos, nes jojo sunūs randasi rurėdo

užpakalije ir pa gonbutije ir juj negalėjo prį- 
! imti.

» >

a koja 
jau laikas 

nes

politikoje 
forai apie 

ilgai
j r 
O

gana rveresi nauja paszialpinef n

davcĮUį^k trauktis už uosiu viso draugyste. Per koki laika liauji

i savaite, pereidami per stubas 
auju išradimu. A įsišauki t tik 

UKSUS REMEDY CO., «
I 1(0 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.NESITIKĖJO, JOG JAM PA

DARYS TIEK SMAGUMO.
Dtp. B.

paneziuose 
, o isz dalies 

ir Lenku pakaktinai.
je mOs no^itne būti laisvais Lie 
tavos piliečiais.

Ateiti-
sudėti

A. O. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

I
ka.Kad Lietu

va bu.S laisvi! apie tai nėra ma
žiausios abejones. Juk ne už 
ka kita kaip tik už laisve tautu 
didęliu ir mažu,

nuo 18 lig 50• kiaMs įjaszlemekains ir teip sąnariai turinti 
szokome kaip mums ant birbi- metu senumo bus priimami tik 

n-a- tai už $1 insirašzimo.I f
visokiu kiniai atsibuna

nFedtf, bet isz priežasties užvy Nedelia menesio. 1 valanda po

ir

Juk turime 
biu vyru tinkami ant
nes bUhino. H Susirin- 

kožmi pirmu kaip garbin■ ''"m

Da tokiu istorijų ne es- *

dėjimą ir nesutikimo užstojom piet, Co-Operative saloje ant
1 ST* . . e Ikelia savo broliams, kurie ga- kampo Main ir Center St. szalė 

sau, tik 
visam

lėtu pakelti varda m 
tai visiems Lietuviams 
paviete. Laikas apie tai kru- 
tet visom draugovėms ir poli- 
tikiszkiems klubams ir nužiū
rėkime ar kandidatas bus re- 
publikonas ar demokratas bile 
musiszkis! Prie darbo, ir tai

skvajerio Miliausko ofiso, (tf 
, | r* S 1 2 t r< i \ - * • <

A NATION'S STRENGTH

mtimM sziu ilitov žmpjSa 

son, o kartu .^Jlįfentai' pa* 
šauliui apreiszke. Bet supran 
tama, kad tik tenai bus duota 
laisve, kurie jos reikalaus ir 
kurie pasirodys jos vertais, ku 
rie pasirodys ihokancziain sa
vo teises apginti ir kad jie pa
rodys pasauliui kad jie mokes 
savo szaii valdyti. >

Kad mes reikalaujame. lai,s.;,

AiĮp^os W.
biu, kuri didele uiaziumu re- 

® mia prieszinrtsi ir bando kenkti

no. OOO. OOO ALLIES

IS IN ITS FOOD SUPPLY
Wthind 

4 Re^grvg ’
AMEBICA MUST KEEP

yra musu tautos iszgamos —- 
Judosziai arba musu tautos

■ f ■ > r i

prieszai. ; Ą ,
Koncertas apie kurį pradėjau 

kalbėti po vadovyste p. Diržio 
puikiai nusisekė. Ir dainos ir 
muzikos szmotėliai žavėjo pu b 
lika. Labai puikiai skaihbino 
ant piano , ^10 ^p/keVioziutJ. 
Kiek mun atrodo i)-lc Norkevi

1 V'4** ”»•’ f**!1 H jf|T i'“ i?' i W-M,T*iMiriL    

' ‘A rH fį

Sluncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.” 
miu girdėjas ir skaitės kokias
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo taj tuo- 
jaus griebiuos už knygbs, neru 
pi man trankytis po miestą u 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenan 
isz redakcijos u Saules,M Ve-tsz redakcijos u Saules, 
linu kožnam jiaja pirkti ir akai 
lyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa* 
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.

I

Ii (F TftwoiS'

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

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

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, JĮ. Y.

uitikrinam jo£ nieko ne kenki Jutų *vei* | 
j j

Ii

M
Dtp. B. .CHICAGO, ILL D

n

W. TRASKAUSKAS
«-GBAB0RIVSx

i'V Di’’- e /r

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ricinas ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažluejlmo 
ir t«t. Krausto daigius ir t.t.
(20 W. Centre SU Mnhansy City, Fa.

1




