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- Teodoras Rooseveltas, 26 preziden- 
vienas
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si snvirszum 120,000.
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ant paliepimo 
Mat Leninas prie- 

szinosi priesz nuolatini pralie
jimu kraujo ir nesutiko
Trocko valdima. — Visa mies- 
tiszka tarybai- Rygoje likos 
aresztavotu per Latviu sovie
tą.

į > o

M

A

Kunigai kerszinami mirezia, 
merginos subjaurintos, — 
neiszpasakytos baisybes.
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KRUVINI MUSZIAI
I
i VILNIUJE.

*

Bolszevikai likos atspirtį 
per Lenkus kurie turi 

120,000 kareiviu. 4 *

.  ——   ■ ■ ■ .■ <-. ■ .    I .■ ! ! ■■ ■ d .

Kruvini mu KRAUJAS LIEJASI VILNIŲ • I
sziai jau prasidėjo Vilniuje 
terp bolszeviku ir Lenku kurie 
stpngesi apsaugoti Vilnių nuo 
bolszeviku.
jo tyailktis adgal ir

• szelpos. Laike mnszįo kelioli-
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5 SA6AM0RF. HILL, COLONEL ttOOSEYcLr

ROOSEVELTAS MIRE
I

Vienas isz garsingiausia Amerikoniszku 
Patrijotu ir buvusis S. V. Prezidentas.

OYSTER BAY, L. I.
tas Suvienytųjų Valstijų, vienas isz didžiausiu amerikoniszku 
patrijotu ir prielankus Lietuviams, mirė panedelije ketvirta va
lant la po piet. Priežastis mirties buvo kruvina plotina ant gis- 
los vodanezios in smegenis.

girdės apie mirti buvusio prezidento nuliūdo ne- 
iszpasakytinai, vėliavos likos iszkabintos tik pusiau ant ženklo
paguodones ir gailės,ro telegramai likusiai szoimynai pasipilė 
isz visu daliu svieto ir valdytoju sklypu.

Rooseveltas gyme 27 Oktoberio 1858, buvo
New Yorko 1889-95,
eme prezidentista po nuszovimui McKinley 1901
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MAKING A SPEECH
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WHEN PRESIDENT
© PACi.n EVROS 
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gubernatorium
iszrinktas vice prezidentu S. V. 1900 ir ai)-1 

, vela pasiliko Į
prezidentu 1904, buvo iszpaniszkoje kareje J899 ir 1.1. n Puri1 I LtlCllbVj O KU1 J.

Buvo tai žmogus kuris nebijojo kovoti už teisybių ir savo‘ saves

tu Purenu 1 metu
I kuris insimylejo in

savo

senui <. o, 
mergina 

atstume jin 
nepriymdama mei-

tovynia o priek tam buvo labai pi įlankus Lietu\ įams ii piigial- nelaimingo Augustelio. 
bodavo jiems visame kur tik galėjo.

Laidottives tojo dydvyrio atsibuvo seredoje,
?ziausia, lie jokiu ceremonijų ir papuoszu kaip sauc 
gyvasezio.

Isz Ameriko

Sugryžes

ka bolszevikiszku sznipu pnpil- 
de savžudinsta.
Vilniuje atiduoda save ginklus 
ir amunicije Lenkams ir tokiu 
budu suszelpe juosius dru- 

Lenku Vilniuje randa-

Warszava.— Miestai Vilnius 
ir Kijevas 

padėjime bolszevi- 
kiszkuosijt linguosią o mažes
ni miestai ir kaimai gulinti 
terp tuju miestu yra naikina
mi, deginami ir apiplcszomi 
per tuosius socialiszkus szeto- 
nus. Pagal daneszimus isz tu
ju aplinkiniu in Warszava, tai 
bjaurybes papildytos per bol 
szevikus yra bjauresnes ne 
kaip senoviszkosia, laikuosia 
papildydavo laukinei.

t

Trockis aresztaVojo Lenina.
” ( llhiĮ ”

Moskva. — Nikalojus Leni
nas ^(di^ngaa^ockio) likos 
aresztavotu 
Trockio.
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Lenkai naršei atinuszineju 
užklupimus an^ Lvavo ir net 
merginos ir vaikai prigialbsti 
apsaugoti miestą nuo tu žvė
rių. Suimtos merginos in ne- 
laisvia būna kankinamos ir 
bjaurei subjaurintos pagal te
nai tin i o 
mus. 

i
ame- ■

Bolszevikai baisei pasielginejo 
su amerikoniszkais kareiviais

Sn allijentais prie Dvinos.—
arcibiskupo apsaky- M

ii1
4

kad visi in- , vojo radia pas jin 2,000 cigaruleidžia praneszti
statymai ii
liavmo ir iszkeliavimo svetim-'co likos paleistas ant liupsybes. rikoniszka patrule susidedanti
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r taisykles link alke- ir du galonus arielkos. Mosis- Aplinkinėje Szenkursko
• i T •____ I „ 1!1____ _____ __________________1. 1!____ > t •

J n
1
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szaliu tebėra gi
atsitikime svetimtaueziams ne-!
leidžiama važiuoti ir iszvažiuo!
ti isz Suv. Valstijų, jei toks ju'
pasielgimas yra
toms taisyklėms.
ina,
tesis pakol taika nebus paskelb
ta, jei neilgiau.

Niekam neleidžiama prikal-
bineti keliauti arba priimti mo kag Clcvfilalltl| Ohio.,
kęsui už kelione su prižadeji- B|aszi<ovicz0 Philadelphia.,

Czeplinskas Reading, Pa.,
y

aleje. J okiame, U^muszti, sužeisti mirė nuo su
žeidimu ligų ir 1.1. Franci joj.

Washington, D. C.—
- : jalis Lawrence, Mass.,

, S. Jurkevicze

isz 60 kareiviu ir dvieju aficie- 
riu, likos užkluptais per bolszo 
vikus. Tame muszije septyni 
'amerikonai likos užmusztais o 
septyni dingo po musziai. Po 

I M^nt OHvMU.,VŠuitackas koliu di,enu dingusius surasta [ 

į Temperence, Mieli., S. Žebrauc 
F. Lesz-|

J. Stalkovs- i a.vo
' kui bolszevikai suteszkino bai- 
1..^: — u,—„„i:..: i...

J, pjaustė veidą, kitam kapraliui 
3 iszlauže rankas ir kojas ir su- j

S
KnamoAuguste! i?

kanuopras su perpleszta szii/džia, pradėjo 
iszverinet 

I
vėlino vuz

O J. Ma-
F. Va-

Kijevas randasi apsiaubtas 
(per bolszevikus ir kaip rodos 
Į neužilgio inpuls in juju nagu 
|Vokiecziai negalėdami ižga-
| bent savo amunicijos ir ginklu 
i isz Ukrajinos kuriu fenais tu- 
irejo už 18 milijonu rubliu, vis
ikas gavosi in bolszeviku ran- 
i kas, o gal tyczia atidavė jiems 

~ . i idant vesti kare tolinus. Antnes pulkaumn-1

prieszingas zak.s Chicapiktumą su
daužydamas langus paežio, po 
tam inbogo in presbiteri jonu

• sudaužo du far- 
sirdrnsk • bil.lije su-

:, iszku

savo

I 1 • iInfluenza paėmė 111,588 auku i bažnytėlių kur udauž du far-

Yra mano-j 
jog suvaržomas atkeliauti'

I

't Jir pagal raparta pulkauninko 
' Coberly, tai dingusioje 
1 baisia mirezia.

■

mirėkas Chelsea, Mass., 
ezinskas Chicago., 
kis Shamokin, Pa.

idant vesti kare tolinus.
žieminio frunto Lenkui stengė
si apsnugot Vilnių nuo bolsze- 
vikiszkn užpuolimu.

Popiežiaus delegatas monT 
$ bjaurino baisei yeida, kitiems signoris Ratts, nusiuntė savo 
»p kareiviams i

I

■ I
!

> lapijomis, 
'musze altorių ir kresli\is
i Jo keliolika langu ir suplos//?

Pnlioije suome

s
I

5 socialistai pripažinti kaltais.'™ k"1' perbėgo per visa Ame-j L.^. A 1 4 9-9 t .M į , t r-, • > \ I \ 1 \ L 1 1 ti \ <L •** •
kvaili ir uždare kalėjime. — 

I Meile, tai baisi liga,

' po visa Amerika.
Washington,, D. C.— Influen

V i k toris Berge
ris, Kuris nesenei likos iszrink
tas kongresmonu isz 
kec ir keturi jojo draugai, li-,l)0 
kos pripažinti kaltais už pasi- 
priesziniina priesz I.......... ..

Kiti kaltininkai yra:
y • 

Socialistu partijos. 
William Kruse, 

laikraszczio ‘Young 
Irwip John Tucker

y

Chicago.— 
kuri

tiesas.
Adolfas Oermer

rika praejtuosia
eme
szesziuosia didžiausiosia mies

Milwau- itimsia, o lyg sziam laikui yma.

meluosią pa-;
111,588 keturesdeszimts

, kuria ne-
' greitai galima ižgydvt.

4, U H/UCUU HUMI1 Jlllčlj ’

19 ypatų ant kožno tukstan- į 12,941 amerikoniszki kareiviai 
iezio gyventoju pagal valdžios! 

-
■ i

Baltimore mire 26 ant Inks-' koniszku kareiviu
I *

t uosiu y

randasi Rosi jo j ir Siberijoj.
Washington, J). C.— Ameri-

Rosijoj ir

prižade j i-

redaktorių1 
Socialist.’ į 

garsus 
rasztinipkas ir. kalb^tOijas.. t

Engdhąl,;
American Socia-

Louis 
laikraszczio 
list.M

< i

J. Budzins-
Julus sei galva, kapraliui baisei

0 f I
'(I> 4
į; į, |||

ra

kės n i už kelione su
mu, tiesioginai ar netiesoginai,.'
jog mis garima ganu praszan- stankenezius N. Chicago.

,J, Morojauckas Jersey City., 
P rond zinskas Wi nona 

rK. Su 1 ėsk i s 
ii). Strikaitis 
! V. Dadrila 

duota, jog aplikacija padavus GorneciqS 
bus suteiktas leidimas.

l» h

1

jog bus galima gauti praszan-1 
cziamui leidimą iszkeliauti isz 
Su v. Valstijų.
Departinento
niūktu

kareiviams gerkles buvo per- raparta pas popiežių apie szian
d

Minu., pjautos nuo ausies lyg ausies, [dienini padėjimu Vilniuje ir ap ’>■?Tik Valstijos 
pastatyti valdi- 

gali duoti leidimą ir jo
kio užtikrinimo negali būti

1

ejna linkinėje ir meldže allijentu 
Windsor, Conn., musziai konia kas diena terp( idant pribūtu su pagialba kn- 

Detroit, Mieli., J? allijentu ir bolsžovikn. ..................................
------------- a. i». I
St. Charles, Bolszevikai privertineja mote-

F. FiIipaviežius isz Ro-

McKeesport, Pa., j Aplinkinėje Kadiszo

Suv. Vais, daneszinw-
■ - - J I
sekretorius iancz,<) New Yorke 18, Chicago Siberijoj randasi 12,941 — Si- 

Phi ladelphia 24, Clevelan-1 berijo j yra 255 aficieriu ir 7267
i vyru o Rosi joj 5,419. Teip pra- 

, San Francisco 20 i*-«i?c.,i~ 01 I...... .  ...i ix.......i. ... ..........I 
Washington 23. nio kongresmonu kurie spyrėsi

Kiek nuo Naujo ^Meto inire, idant y^ld^ kanecz apgarsin
tai da nesuskaityta, bet influen tu kiek musiszkiu tonais ran-

I | a # I *4

za kaip kur da grasina ir kas dasi. 
diena payma naujas aukas.

Rapaiko nuo pervirszines 
meiles.

Carbondale, Pa.—

17, 
de .16, Boston 22, Pittsburge 25

y

I

Buffalo 21, nesza vuldže ant pareikalavi-

redaktori

Valstis

Svetimtaucziu invažiavimas ir 
iszvažiavimas isz Amerikos 

tebera suvaržytas.
Ne tik |t Washington, D. C.— Kad pa 

‘nuo guzutes žmogus siunta bet taisyti klaidinga inspudi/ 
ir nuo meiles netenka urato ri« dnnirnli vifttn nrtuiroe

Da tris valstijei priemc 
blabyytita.

Columubs, Ol’.lo
Ohio priėmė blaivybes tiesas
kaipo Colorado? ir įdubo. Da 
bar randasi 19 valstijų kurie aniololi » *
yra už blaivybių

j allijentu ir bolsževiku.
, ___________rwwUU J7UHU11) ATUAVlAtj U*.

____ _ Js Mount Pleasant, Pa. I 
A. Dumblinskis 

Aplikantai turi kreiptis in1 ' , . . . .
/\ >'■% <" ■•< fe fe fe Yi X < /* 4 • t fe /X A % W * /X. *

. _• _| SIJOS.
Sužeisti: — V. Mioheviczc

Jie turi neva Bayonne, N, J., J SzoSžiaJcauc- nutarė idant visos

i greieziausia ir ižgialbeti ip 
j minga Lietuva nuo i kraUj

elai- 
kraeljege- 

riu.
Biskupas Laynskas isz Mins- v 

diecezijos, kuris randasi

K 1
p

■i

/ res ant susivienyjimo su 
vyrais.

I Petrograd.— Miesto Taryba Vilniuje, daneązn, buk kunin-
1 , . L.„: •AiuXU’'-

- .... .. ....... . ___________________ . _________________

žinoti isz ftamu tol, kol negaus ];i^s Bayonne, N. J. F/Bšlrvins rinezios 18 lyg 45 metu 
leidimo iszkeliauti isz Suv. ]<fts New York., J. Kazavas1 priverstinai prisiimti si 
Valstijd

agentu areziausiai prie savo 
namu, bet ne in uosta, isz kurio; 
nori iszkeliauti. <

Petrograd.—

J

ku-

I 'i 4**

Ižgerė galona arielkos kas 
sanvaite.

Portland, Me.—

(ko
feHilh

Mylį**

moteres tu- gai neapleidinejo havo plara^i- 
turi 311 iv kožnas tikyši paguldyti 

r.1 savo gyvastį dž savo pavapi 
irus kuriuos paženklins joms’ jonus kada bolszevikai atejs in 

—— miestiszka valdžia, tai yra, ar .tonais,' nes tai juju pirmutinis
Pakorė biskupa ant bokszto. katra nori ai1 nenori turės gy-Į darbas iszžudinimas kuningu, 
Amsterdam. — Telegramai venti su vyru koki aplaikys ir ,Katalikiszka bažnycza randasi

• ' • • • •• • Vaikai dideliam pavojuje ir josios d va
arcibiskupo1 ežgymia isz tokios poros p.t> siszkieje.
* "• • A . a . * A a * * .a"

N e v/ oYrk. •
> J. Kazavas priverstinai prisiimti sau vy

li I

miestiszka valdžia, tai yrn, ar. t®nais>' nes tni .i«iu pirmutinis

Portland, Me.— “Ponas. su-Įdacjnanti isz Muniko skelbia, tai bb jokio s^liubo. 
džiau, ftsa turiu iszgerti galo- buk prieszininkai r“-11--1.....- 1

jr nuo meiles netenka proto (ris daugeli vietų apsireszkia, na arielkos kas sanvaite, nes ki Muniko diecezijos, is?vede jin atimti nuo juju ir iszaugyti r.A-
jeigu už daug in andarokini Jog suvaržymai keliauti in.už 

k»: žmogus.t insižioplini,
IPanawcei atsitiko ir su Augus- imti.

’ i

a (taip ne gyliu dirbti. « •Teip isz nakties, laike isz klebonijos ir gal soviatu mokslus. — 
' 1 ’ ■ i \ ■ i i . -i ..

„ v k ..... ^(taip ne f^liu. dirbti? ’ . ______
. rubeži kayei pasiliovus esą nu- sitaro pr|esz Audžia Jonas Mo-1 pakorė ant varpo virves bota-1 apsaugok 
_ Valstijos Departmen tas sisco kada j n pulicije arpszta-Į td, Niekadeju nesuimta.' 'jimo, ..Valstijos Departmentas t sisco kada jn palicije aręszta’ |tcl. Niekadeju nesuimta.

M Mittirlia'v liBH
: /

Wp’--; , A, , •E:O I ii ■
Jir S'hMJy k, Mi ai

(Kutaiikiszka bažnycza randasi

siszkieje.
Ar-gi jau nelaiminga Rosije 

Dieve' neiszsigiaibes isz tosios peklos, 
nuę l?kid snsiviony- Jau laikas upmalszyti tuosius 

Įszetoniszkus kraujegerius! J

Mik

-M

A

11
'■ ’ .
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ROOSEVELTAS MIRĖ.
Vienas isz garsingiausia Amerikoniszku 
Patrijotu ir buvusis S. V. Prezidentas.

OYSTER BAY, L. T. 
tas Suvienytųjų Valstijų,

landa po piet.

- Teodoras Rooseveltas, 26 preziden- 
vienas isz didžiausiu amerikoniszku 

patrijotu ir prielankus Lietuviams, mirė panedelije ketvirta va- 
Priežastis mirties buvo kruvina plotina ant gis-

los vedanezios in smegenis.
Svietas dagirdes apie mirti buvusio prezidento nulindo ne- 

iszpasakytinai, vėliavos likos iszkabintos tik pusiau ant ženklo 
paguodones ir gailės, o telegramai likusiai szeimynat pasipilė 
isz visu daliu svieto ir valdytoju sklypu.

Rooseveltas gyme 27 Oktoberio 1858, buvo gubernatorium 
New Yorko 1889-95, iszrinktas vice prezidentu S. V. 1900 ir ap-1 
eme pre/.identista po nuszovimui McKinley 1901, vela pasiliko 
prezidentu 1904, buvo iszpaniszkoje karoję J899 ir 1.1.

Buvo tai žmogus kuris nebijojo kovoti už teisybių ir

3t3 metu senui*, o,i tu Purenu, 
kuris insimylėjo in 
Syracuse, o kuri 

.SaV° iuio saves : x „ 
tevynia o priek tam buvo labai prilaukus Lietuviams ir prigial- |es neiajmingo Augostelio.

Į Sugryžes Aiigustel’-; namo 
seredoje, kanuopras su per.pleszta szi/džia, pradėjo 

sau vėlino už j^zverinet savo

ame kur tik galėjo.
Laidottives tojo dydvyrio atsibuvo 

cziausia, be jokiu ceremonijų ir papuoszu kaip 
gvvasezio.

bodavo jiems vi

leidžia praneszti, kad visi in- vojo radia pas jin

f
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KRUVINI MUSZIAI 
VILNIUJE.

Bolszevikai likos atspirtį 
per Lenkus kurie turi 

120,000 kareiviu.
Varszava.

šziai
[ v

tetp bdlszovikn ir Lenku kurie
1« 't , r .

stengėsi apsaugoti Vilnių nuo 
b01szeviku

i jo trauktis adgal ir lauke pa 
■szelpos. Laike mnszįo kelioli
ka bolszevikiszku sznipu papih 
de savžudinsta.

įYilniuje atiduoda savo ginklus
i ir tokiu 

budu suszelpe juokius dru-
Lenku Vilniuje randa- i *

I

Kruvini mu- KRAUJAS LIEJASI VILNIŲ •
jau prasidėjo Vilniuje JE» KIJEVE IR LVAVE.
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Bolszevikai ture

Vokiecziai

j ir amunicija Lenkams

cziau.
si suvirszum 120,000.

Kunigai kerszinami mirezia, 
merginos subjaurintos, — 
neiszpasakytos baisybes.

Warszava.— Miestai Vilnius 
Lvavas, ir

,000 cigaru
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Kijevas randasi 
kruvinam padėjimo bolszevi-

i kiszkuosia naguosia o 
ni miestai ir kaimai gulinti 

I terp tuju miestu yra naikina- 
„_j, deginami ir apipleszomi 
per tuosius socialiszkus szeto- 
nūs. Pagal duneszimus isz tu- . 
ju aplinkiniu in Warszava, tai 
bjaurybes papildytos per bol 
szevikns yra bjatrresnes ne 
kaip senoviszkosia, laikuosia 
papildydavo laukinei.

mazes • 1jIi
J
JIi
i1

Trockis aresztavojo Lenina.
/ ’Moskva. — Nikalojus Leni
nas..likos
aresztavotu 
Trockio.
szinosi priesz nuolatini pralie
jimu kraujo ir nesutiko su
Trocko valdimu. — Visa mies- užkhipimus ant Lvavo ir net 
tiszka tarybtf* Rygoje likos 
aresztavota per Latviu sovie
tą.

,Gh

ant paliepimo
Mat Leninas prie-/

Lenkai naršei atmuszineja

Jll
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merginos ir vaikai prigialbsti 
apsaugoti miestą nuo tu žve- 

Suimtos merginos in ne- 
laisvia buna' kankinamos ir 
bjaurei subjaurintos pagal te- 
naitinio 
mus.

į
I

riu. ■

Bolszevikai baisei pasielginejo 
= su amerikoniszkais kareiviais

Sn allijentais prie Dvinos.—
ame-’

arcibiskupo apsaky-
O 
*—I

mergina statymai ir taisykles link atke-dr du galonus arielkos. Mosis- Aplinkinėje Szenkursko, 
atstume jin 

nepriymdama mei-
liavmo ir 
szaliu tebera

• iszkeliavimo svetim-Į

piktumu su
daužydamas langus paczto, po 
tam inbego iu presbiteri jonu 

| i •! I Influenza paėmė 111,588 auku Įbažnytelia kur sudaužo du far-ISZ jALU10irilCOS po visa Amerika. ■ lapijomis, sudrnsk ■ “ ‘J
-----—----  . Washington,, D. C.— Influen

5 socialistai pripažinti kaltais. ZĮl kuri Parbėgo per visa Arne-!10 k'’l"’Jlka lall7

a • kvaili ir uždai
didžiausiosia mies-!Meile-.tai baisi ‘‘K8’ 

galima ižgydyt.
po 19 ypatų ant kožno tukstan-j 12,941 amerikoniszki kareiviai 
ežio gyventoju pagal valdžios' randasi Rosijoj ir Siberijoj.
daneszima. j AVashington, D. C.— Ameri

koniszku kareiviu Rosijoj ir

o J

Isz Amerikos:

Chicago.— 
ris, kuris nesenei liko 
tas kongresmonu isz 
kee ir keturi jojo

 rika praejtuosia metuosia pa-
Viktoris Berge- 'Pine I 

s iszrink-
I 11,588 keturesdeszimts 

szesziuosia

'j bill i jo su- 
musze altorių ir kreslpis, iszku 

t ir suplesze 
Fnlicije suome 

kalėjimo. — 
kuria ne-

1

1 greitaiMihvau-įl,los,a, o lyg sziam laikui yma 
draugai, li

kos pripažinti kaltais už pasi-! 
Suv. Vals.

i yra: J . ;---- ----------
sekretorius tanezi<) New Yorke 18, Chicago ’ Siberijoj randasi 12,941 — Si

prieszinima priesz 
tiesas. Kiti kaltininkai 

Adolfas Gėrmer, 
Socialistu partijos.

William Kruse,

V ra: Baltimore mire 26 ant tuks-

I
I17’1 - I

redaktoris'de Ki’ n°sto11 22> PHtsburge 25 Į
laikraszczio ‘Young Socialist.’»

Irwin John Tucker

Kijevas randasi apsiaubtas 
per bolszevikus ir kaip rodos 
neužilgio inpuls in juju nagus. 

(Vokiecziai negalėdami ižga- 
| bent savo amunicijos ir ginklu 
i isz Ukrajinos kuriu fenais tu- 

koliu dienu dingusius surasta' 
iTemperence,'Mieli., S. Žebrauc ir P»Kftl raparta pulkauninko* 
kas Chelsea, Mass.

likos paleistas ant liuosybes. rikoniszka patrule susidedanti^I C°
paloje. J okiame. užmuszti, sužeisti mire nuo su

žeidimu ligų, ir 1.1. Franci joj.i

O' r> 
atsitikime svetimtaueziams ne-! 
leidžiama važiuoti ir iszvažiuo

!I 
I
I

ti isz Suv. Valstijų, jei toks ju
prieszingas ;zuki8-Chicapasielgimas yra 

toms taisyklėms, 
ma, į

Yra mano-!
jog suvaržymas atkeliauti1 

tesis pakol taika nebus paskelbi 
ta, jei neilgiau.

Niekam neleidžiama prikal
binėti keliauti arba priimti mo 
kęsui už kelione su prižadėji
mu, tiesioginai ar netiesoginai,,' 
jog bus galima gauti praszan-'

ii

i isz 60 kareiviu ir dvieju aficie- 
riu, likos užkluptais per bolszo 

Tame muszije septyni 
amerikonai likos užmusztais o 

Po

vikus.j Washington, D. C.— J. Ma-
‘F. Va-
S. Jurkevicze septyni dingo po musziui.

: jalis Lawrence, Mass
! tgo., L. .
j Mount Olive, 111., A. Sulinckas

•)

1J

cziamui leidimą iszkeliauti isz
Tik Valstijos’

irejo už 18 milijonu rubliu, vis- 
j kas gavosi ii^ bolszeviku 
i kas, o gal tyczia atidavė jiems 
| idant vesti kare tolinus, 
žieminio frunto Lenkai stengė
si apsaugot Vilnių nuo bolszo- 
vikiszku užpuolimu.

j

3 iszlauže rankas ir kojas ir su-j Popiežiaus delegatas monT

F Lesz- |Cobei‘ly, tai dingusi©jo
czinskas Chicago., J. Stalkovs-
kis Shamokin, Pa., J. Budzins-
kas Cleveland, Ohio.,
Blaszkcvicze Philadelphia., 

I

‘Czeplinskas Beading, Pa.,
1’, Stankenczius N. Chicago.

ran- JI

* "

s mire 
nes pulkaųnin-1

•;I
’baisia mirezia, 
kui bolszevikai sutes^kino bai-

Julus se^ galva, kapraliui baisei su-
j 'pjaustė veidą, kitam kapraliui’

Ant

•r

pi
H

S. bjaurino baisei yeida, kitiems signoris Batts, nusiuntė savo
5, Morojauckas Jersey City., 

Prondzinskas Winona, ! 
K. Suleskis i

rp kareiviams gerkles buvo per- raparta pas popiežių apie szian 
Alinu., pjautos nuo ausies lyg ausies. dienini padėjimą Vilniuje ir ap 

ejna linkinėje ir meldže allijentu 
’all duoti leidimą ir jo- JI Strikaitis AVindsor, Conn., musziai konia kas diena teip idant pribūtu su pagialba kn-

11 V. Dadrila Detroit, Mieli.,

I
“w

Suv. Vai st i j m
Deparfmento pastatyti valdi
ninkai
kio užtikrinimo negali būti y, i)a(]rįia Detroit, Mieli., J,.'allijentu ir bolsževiku.
duota, jog aplikacija padavus Gerneclęis Mount Pleasant, Pa. I t

StCharles, Bolszevikai privertineja mote- 
res ant susivienyjimo su 

vyrais.
V. Miehevieze i Petrograd.—
r . t' i i • . • i

McKeesport, Pa., | Aplinkinėje Kadiszo
O’ 

užtikrinimo negali būti

'iifl
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! greieziausia ir ižgialboti nelai-
I minga Lietuva nuo i kraujege- 
riu.

Biskupas Laynskas isz Mins- 
■ko diecezijos, kuris randasi

bus suteiktas leidimas. 1
Aplikantai turi kreiptis Id1 Mieli

J   J ”
|A. Dumblinsiąs

F. Filipaviczius isz Ro-
Philadelphia 24, Clevelan-1berijoj yra 255 aficieriu ir 7267 

, vyru o Rosi joj 5,419. Teip pra- 
nesza valdže ant pareikalavi
mo kongresmonu kurie spyrėsi

San Francisco 20 
Washington 23.

y Buffalo 21 J

, garsus 
rasztijiinkas ir. kalbėtojas., 

’ 'i ’ if M ■ ' ’ ■ ■ * I ’ J » / # • ■
Engdhalx: redaktori

“American Sočia-1 
plieną payrna naujas aukas.

Papaiko nuo pervirszines 
meiles.

Carbondale, Pa.

Louį 
laikraszczio 
list.*’

agentu arcziausiai prie i 
namu, bet ne in uosta, isz kurio 
nori iszkeliauti. <
žinoti isz Aamu tol, kol negaus 
leidimo iszkeliauti isz 
Valstijii.

d”savo sįjos.
Sužeisti:

Bayonne, N. J., J Szo$žtaJ<auC' nutarė idant visos moteres tu-'Sai ne
ly V ~ v

J. Kazavas ’ priverstinai prisiimti sau vy-

Miesto Taryba Vilniuje, daneszn, buk kuniti- W
. I 1 _ . _ Ji ... > I 1 a 't i'll j i 'A..'' . Mg11|.I i neapleidiuejė isavo pkra^i-Jie turi neva J pmpi- 

turi jn ir kožnas tiky&i paguldyti 
r.'savo gyvastė dž šavo parapi 

| • t 1 > l • 1 • A • •

Kiek nuo Naujo Meto įnirę, idant kanecz apgarsin
tai da nesuskaitytu, bet influęn tu kiek ,musiszkiu tonais ran

dasi.
Svetimtaucziu invažiavimas ir 

iszvažiavimas isz Amerikos 
tebera suvaržytas.

Washington, D. C.— Kad pa

Da jeigu už daug in andarokini J
,t žmogus, insižioplir.i, rubeži kdyei pasiliovus esą nu-1 sitaro

za kaip kur da grasina ir kas
«

Suv.
6

e |

įkils Bayonne, N. J. F. Bhrvins rinozios 18 lyg 45 meti!
kas New York., 7 ’’ '............................... .kas New York. 

New oYrk. .

Da tris valstijei priėmė 
blaivyata.

Cohimubs, Ohio.—
Ohio priėmė blaivjAnF tiesas ir nuo meiles netenka proto 
kaipo Colorado* ir įdubo. T 
bar randasi 1.9 vidstiju kurie aniokdi 
yra už blaivybių.

Va Mis

A

Ne tik

~ » .uni.....n,-,.—..fy

Pakorė biskupa ant bokszto. katra nori ui‘ nenori turės gy
Amsterdam. — 1

Ponas su- dąejnanti isz Muniko- skelbia, tai bfe jokio ^įiiubo.
! tižiau,, asz turiu iszgęrti galo- buk prieszininkai. arcibiskupo' ožgymia i
I vi n Ol»i 11/ lrnc< convoitn ixnci Iri Lr.

Ižgere galona arielkos kas 
šanvaite.

Portland, Me.— 4 4

u 
irus kuriuos - paženklins jonis'joa«s k(1<la bolszevikai atejs in 
niiestiszka \ aidžia, tai yra, ar. tpnais,' nes tai juju pirmutinis 

■_' darbas iszžudinimas kuningu.
Telegramai vonti su vyyp.koki aplaikys ir įKatalikiszka bažnycza randasi 

............................................. Vaikai ---------J “ 
isz tokios poros l’u,

Vail i

I

J

fill

f'liil
£, įįlĮ

lįt 
:į« 
11

dideliam pavojuje ir josios dva 
siszkieje.

Ar-gi jaii nelaiminga Rosije

i
nuo guzutes žmogus siunta bot taisyti klaidinga iiispudi,
.. . - tris daugeli vietų apsireszkia,1 na arielkos kas sąnvaite, nes ki Muniko diecezijos, isavede jin atimti nuo juju ir iszaugyti r..v-

• Dieve neiszsigialbes isz tosios peklos, 
snsiviony- Jau laikas upmalszyti tuosius 

ĮszetoniMkuB kraujągerius! J

jog suvaržymai keliauti in.u& taip ne galiu dirbti.1 

jPanasaei atsitiko ir su Augus- imti. Valstijos Departmontas' sisco kadą jn pulicije
žmogus.

,A MU ■

, Teip isz nakties/ laiko isz ' 
prješz fcudžia Jonas Mo- pįlioro ant varpo virves boksz-' apsaugok nuo l?kid 

areszta-[te. Niekadeju nesuimta/ jimo.

klebonijos ir gal soviatu mokslus. —
• ’ I 1 _ 1 1 • I

areszta- to. Niekadeju nesuimta.
Mu. . >. nJ
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Į/qa P ir (lot. ito 3au kitaip, ir, da raszejai 
HUv U11 U UI Heilas antra melagiais pasiya- 

' dina.
I Mat bolszevikai jau Vilniuje 
jiems gerinus marszuot ten, 
kur ginklo nėra. Lietuva nė
ra kam gint, tai jie drasei eina, 
o rytuose Japonai po Siberija 
skraido.
kams ne teip drąsu, nes ten tu
ri susidurt su allijentu ir japo
nu ginklais.

Bolszevikai Rosijoj ir pro
vincijose kaimyniszkose veikia 
lyginai teip, kaip Meksikoje1 

jvilistai. Apipleszia bankas,!

Apyskaita auku gautu Pildo- KUR BUNA?
i

Kokis tai orinis pranaszas .. 
garsina, buk szia žiema turėsi
me net pankesdeszimts septy
nis snieginius szturmus. Tojo 
pranaszo pravarde yra Arthu- 
ras Searles isz Whitenvilles, 
Mass, ir pranaszauje savo in— 
spėjimus pagal menulio per- 

Praejta meta iszpra- 
du

mainu.
naszavo keturesdeszimts 
snieginius szturmus ir visi isz- 
sipilde.

Skaitytojai 4‘Saules” puikei 
užsimoka savo prenumerata 
ant szio meto ir negalime ne 
ant vieno rugoti, nes d a turime 
padekavoti nekuriems už pri- 
siuntima mums nauju skaity
toju ir gerus velinimus.

“Saule”

Rytuose bolszevi-

Apipleszia bankas,! 
kliosztorius, ir turtingus žmo
nes, pasezevodami anų gerybes 
eina rubavot tolyn ypacz kur 
turtus jauezia be 
ginkluotas.

Lietuva stovi neiszpasakytai 
bjauriam sukuryj. Maskoliai 
bėgdami nuo vokiecziu degino,

atramos

milziniszkai auga įmones su ju gyvuliais iszvare;
kas dien ir be pagialbos misų- vokiecziai užeja, lupo viską!
siusiu krepszelninku, kurie kaip tik galėjo dabar vėl bol-
trankosi po stubas kaip piktos szevij<aĮ nei szarancziai užplau
dvasios inbrukdami žmonims 
tokius laikraszczius kokiu vi- 
sai nenori ne matyti, o kaip vis ant Lietuvos: 
kur turi juosius iszvaryti isz Ameri|<oj leai kurie lenku ku-!

kia ir visus likuczius naikins.
Lenkai teip-gi danti gelenda 

, Czion net

stubos su szluota, nes tokie 
krepszelninkai ne tuti ne sar
matos ne vvriszkumo idant isz- 
ejti gervaliai.

Kiekvienas žmogus pasaulyj 
gyvendams, prisižiūri, prisite- 
m i ja in žmonių gvvenimo ap
linkybes, in palinkimus, ir ga-1 
lop vis—gi turi nusistatęs sau

Aimojo Tarybų Komiteto iki 
Sausio 2 d. 1919m. Asz Jieva Grepute po vyru

Januszkiene, pajieszkau mano
1. Anktfzcziau iki 10 d. Gruo- broliu Antano ir Jono Grepiu 

džio, 1918 apturėta $1991.50 paeina isz Suvalkų gub., Seinų
2. Gruodžio 12 Prisiuntė “Ljc- pav., Slabados para.,

SAUL B _________________ g
KUR AMERIKONISZKI KAREIVIAI RANDASI ŽIEMINIO! ROSIJOJ.

4HAPEO AREA OCCUPIED By ALLIES ARROWS SHOW WHERE RECENT
nigai isz pamokslinincziu kai-; 
ba, kad jeigu Litva prie Lenki
jos neprijungs, tai lenkai z mie 

(su kardu pa-czem zabiorą.
ims.)

Ne po ilgo duosis matyt, in

FK3HTJN& OCCUfeEO
Žemlapis parodo kur amerikonai su kitais allijentais randasi žeminioje Rosijoj — Ar- 

kangeliuje ir aplinkinėje. Strielos parodo kur atsibuvo musziai su bolszevikais.
 > . i_________- ' _______________

I

apie 8 
tuvos” Redukcija, Chicago, metai adgal buvo Jacksone, 
III. surinkta per Karalio Ko-. Mich., dabar nežinau kur. Taip 
džio dukters kriksztynas $40 .gi pajieszkau mano pus-broli

3. A. Slavicko isz Thorp, Wis, Antaną JanaVic
auka $25.00 kad m

4. Gruodžio 15, J. Lusausko isz, numirė.
Custer, Mieli., auka

5. Gruodžio 26, Teat.
Dauk. Jaun. Kliubo, Chicago!
Ill. prisiuntė K. Meskauskas : 
auku

6. B. Vaisznoras, Pittsburgh,' 
Pa., Tautos Fondo Iždinin-

3. A. Slavicko isz Thorp, Wis. Antena
■ u. Prane- 

s, 29*. metu 4 
Turiu labai svarbu 

10.00 reikalą, praszau atsiszaukt ant 
Sipt. adreso: ‘ (to 4.)

1 Mrs. Jieva Januszkiene, 
514 Locust Ave., 

Jackson, Mich.100.00

Mano kriksztu duktė Mari
kas, Vid*Europos reikalams joną Jenaicziute paejnanti isz 

500.00 Suvalkų guber., Kalvarijos pa-
7. Groudžio 31, Music Hall, Phi vieto, Krosnos para., Naujenu 

prisiuntė 8 kaimo. Tegul ji pati ktsiszau-
Paskolos Bond- be ar kas kitas malonei man 

’ . 800,00 danesza:
8. Sausio 2, Szv. Martyno Teat.'

Draug. Chicago, Ill., pini- ^ox 1^3

atlygino

lądelphia, Pa., 
Laisves 
sus

gaiš • 
prisiuntė Tzid.

bondsaisrkus.

Tsz viso

t Mrs. Mary Pukiene, 
Century, W. Va.

100.00
Pupaus- Mano tikra sesuo, po tėvu 

200.00 ^fagde Czerkevicziute.
miaus gyveno apie W. Virgini-

$3766.50

Pir

kur Lietuvos biednos reikalai tas, karszcziausias gazu ka- Ii visiszkai sutikti, nes daug da Kaip apsaugot savo brangeny- 
imuolys, tasai kamuolys sukosipakryps, —r S. K.
* apie savo aszi nuo vakaru in 

Pastaruoju laiku teko gir- rytus. Saules kamuolys atves
I
I

galutina apsprendi kaip yra jgz Pressos kad daugelije damas ir vis labiau susitrauk-

lyku neiszaiszkinu, daug daig- 
tu prieszinga mokslo iszradi- 
mams ir todėl dar daug bus

bes ir piningus nuo vagiu.

Tai-gi sa-tikriau ir geriau.
kom kad kiekvienas yra teip 
darnas, o bet tein nėra. F 
se laikuose partijoms ir tiky-

koloniiu lietuviai isznesze Re- damas paliko szale saves mate- 
zoliucijas ir protestus priesz r jos gabalus. Tie gabalai pri-

^.\U° pastangas lenku ir bolszeviku traukdami vienas sau kita pa- 
užimti Lietuva. Tarybų Pil- dare žiedus, kurie sukosi toje

hiszkoms pažvalgoms tarpan danf,ysis Komitetas, Washing- paczioje pakraipoje, kaip ir 
lietuviu insigavus, tai ir atsi- Įone, sziuomi kreipiasi , prie saule. Toliau tie žiedai, besi
randa žmonių, kad dairosi kinu (}erbiamos visuomenes su pra- trindami vienas in kita, pastu-
lietuviu insigavus, tai ir atsi- sziuomi kreipiasi prie saule. Toliau tie žiedai, besi-

sosi
mo pakrypsta bile szalininkys- 
ten.
mislina pnlop da paąarset, o Kxepntive Committee of the

i ir, trumpai be apmastavi- ^a(į kopijos tokiu
W ■W W—K .. T* w. W| w * ir w — — — — ™ ’ — — — -— — — ■■ w

Pradeda sau roha loszt, s|unsfos ir Komitetui antrnszu. i Tolymesnieji nuo saules gaba-

rezo
liuciju ir protestu butu pri

mejo vienus sukties greicziau, 
o kiti pasiliko sukties lecziau.

tuom tarpu kur ten kas paki- 
sza koja, kaip bematant jau isz 
vienos szalininkystes pasidarė 
— gei awek!.... |

Nepastovumas neduoda mat 
ramybes, gauna proga, pristo
ja prie kitos, ir ten kokia bent 
priežastis neinbužys prisimeta 
reik dar tokiam mislyt, kad pa į 
mėginės patyrt kaip yra kitoje

Lithuanian National Council, 
703 15-th St., N. W. 

Washington, D. C.

PA ADLIO PRADŽIA
Kokiu budu pasaulis 

sutvertas.

lėliai sukosi greicziau.
Atvesdami gaziniai žiedai 

trukdavo ir vis sukdamiesi 
apie savo aszi sukosi ir apie 

Tie materijos gabalai’saule. Tie materijos gabalai 
sukosi taip, kaip sukosi paleis
tas Vilkelis aplink save ir dar 
lekiojo po asla.

Toliau tie atkrite nuo saules 
karsztieji kamuoliai pamaži 
atvėso, ju virszus gavo luksz-

pasidarė storesnis ir priėjo 
prie tokio musu žeme stovio, 
kad jau galėjo ir gyvastis atsi
rasti.

o czion vėl pnmest, na ir pame-1 Padavė keletą prirodymu vesQ tnsni luksztas
ta. kad Dievas sutvėrė vįska, pa-

Pirminusei tai bun klerika- žiuresiihe dabar, kaip tasai su
las, tolinus nuskubin prie soči- tvėrimo darbas buvo atliktas, 
jalistn isz ten prie tautininku. Dabartinio astronomijos ir geo 
ant galo gryžta prie senovisz- logijos mokslo pasiklauše, ži-/"^’ 
ku klerikalu, arba kitas prie nome, kad Dievo sutvertas pa-1 Laplaco nuomone hpie pašau
nieko, nuo visko atstoja net saulis nevisad buvo toks, koks bo pradžia ir tvarkymosi daug 
pravarde pamainant. 'jisai dabar yra. Trumpai kai mokslo vyru pneme, bet daug

I ■ 1. f , < • ,4 . i • " a.' ' • v • • •'
! jisai dabar yra. 1

Jeigu tėip daro jaunucziai, bant, Dievas nesutvėrė isz kar-' yra prieszingu jojo iszvadžioji-

t

joj. Amerike 16 metu. Isz Su- 
valgu gub., Mariampoles pav., 

Phitiszku 
Tegul atsizaukia ant 

(to 4.) 
x'Mat. Czerkewicz,

L. Box 16 Morea CollieryrPa.

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju Mikaliszko gmino.

Daugelis isz mušu Lietuviu j 
apie tai tyrinėta, daug raszyta, turėdami keliolika doleriu lai- 
daug ginezytasi pakol prie ko ko juosius namie kaipo ir viso- 
nors tikresnio bus kada nors kės svarbes popieras: metrikus 
galima prieiti;v jinsziurenco popieras, szliubo

1 laisnus, paskolos bęndus, mar- 
Isz tik ka perskaityto apie kės ir kitokius svarbius doku- 

pasaulio pradžia, jau gal ne mentus, o kada neduok Dieve 
vineam skaitytojui kilo kiaušy pakyla ugnis namuosia, viskas 
mas ar Dievo pHgialba ežia bu- dingsta arba kokis vagis' pa

ar ir be ima viską.
Tai-gi me

kad ne Kantas ne Laplacas Die budu ir galesyt malszei nriego- 
vo galybes ir Dievu pasaulio ti naktimis.
sutvėrimo nelygina*
cas pasaulio sutverime ir jojo
susitvarkyme Dievo ranka pri-

Laplacas numirė 
kaipo geras katalikas.

vo reikalinga ar ne, 
Dievo galima apsiejti.

Priesz ta ja nelai- 
galima apsisaugoti pigu

Lapla-

pažinsta.
Ar 

sziaip ar taip, o be Dievo mate
rijos nėra, nėra ne karszcziau 
siu gazu, ne judėjimo. Dievas 
sutvėrė materiją, davė jai tam 
tinkamas ypatybes ir jiegas 
trumpai, jai davė ta viską, kad 
ji galėtu pasiekti savo tiesia. 
Žinoma, kad tokia materija ga 
Įėjo tvarkytieS; be ypatingos 
jau Dievo pagelbos. Kad taip 
tikrąi buvo, tai mus intikrina

kas kita bet daro teip kai ku- to tokio pasaulio, Žemes žvaigž mams. Labiausiai stojo priesz 
rie žmones apsene su szeimyno- džiu, saules, kaip kad dabar Laplaca prancūzu astronomies

Jau senu senovės moks- Faye, mirė jisai 1902 m. Jisai
Per visas kaleinas perėjusi lo vyrąi kalbėjo, kad po tuos sako, kad Paplaco mdkslas vi-

kima, tuojaus sako: Negalima lekiojo nesutvarkyta materija, mokslo iszradimams.
jo paisyt jis kaip čigonas, isz kuri jau tik vėliau susitvarko Faye tai negalėjo jokiu budii 
jo Iszeina viskas, jisai nepasto- ir susitvarkius apreiszke kaipo koki nors gabalai atskilti nuo r ,t # e

1 ■ - jtad t°hau 3aU PR tobutmtusi, da-

mis gyvendami.

žmogų

yra.

nelabai kas laiko iszti- neapsakomus pasaulio plotus

jo paisyt jis kaip čigonas, isz

vus. — S. K.

sai priesžinasi

i

dabartinio
Pagal

Taip pat saules; Meskime, sako jisai’saule ir Žvaigždės.
mokino ir szventi Bažnyczios koks žiedas isz tu atskalų ir su l,_ - _ - ■'.- L _ _ . 1*4 U.V .Į 1

bol- do tie didžiausi dangaus kūnai pasidaryti planetos negalėjo.

IrI pardavimo marazkitiiu, apatiniu 
Irapanu, pancziaku^azleblu. jeklti h 
mdaroku, iIpsor iii namus Raszyklti adreso:
> gausite Betnpclluh dykai.
UĮUr. 503 Broad way r New York City, j

» r ■

Jfliare & Share Alike
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M

Madison

SK4TTVKTTP,
SKAITYKITE

SKAITYKITE

“SIFT.F* 
“SAULE 
“SAULE"

»»

Kožnam banke randasi plie
nines dežukes teip vadinamos 
“safe depozit boxes” 
bankas parandavoje ant viso 
meto, randauninkui duoda 
Yaktuka ir gali in dežukia su
talpinti savo piningus ir svar- .» 
bes popieras ir gali in jiaja in- i 
ejti kada nori, bet su savo rak- 13 
tuku negali tosios dežukes at- 
rakyti tik su pagialba banko 
raktuku o bankas be jusu rak
tuko teip-gi negali atidaryti ju 
su dežukes.

Ar-gi reike saugesnes vietos 
l f .

randauninkui

kurias

(U

Apsisaugoti nuo nelaimiu idant
hegalo didele, Dievo iszmintis. ,kas nepavogtu jusu piningus 
Jeigu Dievas viską butu tvar
kęs, tai be tikslo butu visos pa
saulio permainos ir tie ilgi
tvarkimosio amžiai. Dievo gau 
tomis jiegomis pasaulio v tvar- 
kimasis dar labiau rodo Sutver 
tojo galybe. Pasakė Spehce- 
ris taip, žmogus gali padaryti
maszina, bet kad toji masziną

i ytusi geresne, tinkamesne, tai
to nėra ir nebus. Žmogus to
kia jiega savo padirbtai maszi- 

• naį nęgąli bet Dievo ga- 
vienur tuomet daugelis mėgino tai isz tas planetas, tai tiesa, kad pla- viską gali* .Ir isztįkro 

. ?. - . 1 ____ . ka?p ipastai, daug matai Dievo .-'•..I i ' ’ ‘ I* t
L__ i i L L" galybes, . dątigiau iszminties

... . ..... m •• i i-* mi ♦ daugiau randasi nesuprantamuginklus kares mmisteriui Troc Jisai galėjos ka nors tikresnio si visai isz pneszmgos puses, i ’ 
_ , . - -- - - I —... - . 1 ■ ' Jt -k- .... m * * vi. • • ♦ * ♦
kini, 
vikai 
kaujasi, ir ant galo nežinė kur astronomijos ir fizikos mokslas padavė kita

Tikrai pasakus, ir žymiai jau paėjo pirmyn, galė^ apie pasaulio pradžia.

Tėvai. Bet kokiu budu atsira-! sidarytu, tai vis gi isz to Žiedo,
• I ’a C * B* J * ■ r

Kibą p&ibėlis žino kaip yra 
isztikruju su nelabaisiais 
szevikais!
dams
randi:
Lietuvos szalyn atiduodami tada mokslas nuėjės, kad butu ’ tus, bet ja palydovą! jau suktu 

. _ ___________ •• • i.i •_  __•__ __________

tIr Jeigu saule ir buvo 7 priesz ki-Žmogau, skaity- negalėjo jie iszaiszkinti.
laikraszczius,
Vokiecziai traukėsi isz aiszkinti, bet per arti dąr buvo notos suktųsi nou vakaru in ry

Kitur vėl randi bolsze- pasakyti, 
su

ka?p jpastai, daug matai Dievo
. 1 . .. i ■ 1 I I • I V 1 ■ r. I1' I ''

ir tai tiktai už du dolerius ant 
meto?

Kožnas bankas jum apie tai 
iszaiszkins, jeigu apie taiiszaiszkins, jeigu apie tai už
klausyto kada tik užejsite.

I * tf « /

Bandykite taji būda apsisau
gojimo o turėsite ramybia ir 
jusu turtas bus apsaugotas 
nuo vagiu ir ugnies.

iini1*lįi|im,   * m i«feĮi4įMii*i     Ji.- nrr— i iii >m—iiniipy,, w .i-  

Skausmai ir Ge'imai
f Greit Praeina;

* •►H I * I

Patirsite, kad 31oan’s Liniment 
palengvina žiaurius reuma- 

tiszkus gėlimus./

1,

Patepkite lengvai. Vis0t petrinkite
’ I paslnpcriu kada. Žiūrai in pa- J*Jla, ?U6^la J**? £» “’%Ir 7°-- ’ „J; ‘F . . r Jaus pajausite, kad lengviau darosi.Tik devynioliktojo Todėl Faye, visiszkai nesutik- l'«»* ui.

'damas su LaplaCo nuomonėmis saulio Pėdžia m tuos ugninius
' ' savaja nuomone 8azus’ ^ojanczlus po musu

vokiecziaib asztroi szimtmeczio pradžioje, kada , damas su Laplaėo nuomonėmis
D

*'/

teisybe.
laikraszcziu reporteriams sūnijo jau Kantas ir Lhplacė sziek 

f :
Bet kaip su Fayeo nuomone,

Amžinai gėlimai,- sustingimas, skau
smai, traukymas raumenų, veržimas 
gyslūi sztyvumas sprando, tai vis ne

pūs nuli dar . priesz milijonus sveikumai, kuriuos Sloan’s Linlmen- 
metu, negu kąda manai,

ku sužinot kaip kas isztikro tiek tikresne nuomone apie pa- taip ir ru kitu, kaip ir su Brau- 
Czion tarpe muR Amerl- J šaulio tvarkimasi‘ pasakyti.

koje — žiūrėk žinute isz ’
niios nnpioRzta vieno korespon šaulio pradžia: isz pradžių bū-^riltono nuomonėmis apie pąsatii

« J . • . i « - I 4. -i • « m • • « « i • • v 4 _ 1 . 2 : _ • __   

yra. I
no jezavitos, Nordenskjoldo,.

kolio- Laplace taip pasakoja apie pa-.Lochyero, Meydenbatiero, Mo-
"i* 1. I iii_ _____________

1 . tad lengvai pergali.
Hnlrnvnna vrbWiiriH <i*’ A »♦•••*»*••*vm , ▼ jb** AVUimiivo

Dievas trumpiausiu laiku SU- skito kokioje nors aptiokoje, . . . ' * .Proko 90c.. aOn. |r «1 20tvėrė visa pasauli su visu kuo
’ ka mes dabar turime ir mato-

. Gyduoles tyros, 
tinkamos vartuoti ir prieinamos. Klau

me. t

dento vieniap ir, ta pati žinute | vo saule didžiu didžiausias, bal j lio pradžia mokslo vyrai nega-
"W" < • ' u

* t . * " - h ib'fn'K’ Jd'!U’j

»■ L m ‘■b

P . t
, i >'■
f ", | ( » * ' .

' Toliaus Bus ;

i ■ J \

I

Sloan’s
f,i n i m... ni
Kills Pain

i

i’

fil

kulp šita pluki gyduole yra vnr-
1

11

Į l’

Jf

i .v
Iff

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mninterlnl, mechanikai, nndejal, fabrikas ir sisp 
darbininkai, dirbanti viduj Ir Jauke, yra amžini

"1^

KM, yzjT

PMHIKLIUI
AiA«me< r

IlKtraihJHcJ

raitikrink at* yrn IKARA, v^kbaienklH ant bkkainko. 85 centai irpersitikrink at yra 1KAKA, v^uoazenKUt ant dmkriuko. omu 
bonkutę. Gnunauioą vUose aptiekose, ar tiesiog is labprtorijoa*

NcHpAigouk pirk<Un>n» pigins vabtns diddese honkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
persitikrink at* yrn IKARA* v^fbboienkUt ant Vmkaiuk«h 85 centai Ir 65 ccniiul nl 

%onkutę. Gnunauiou vl*o«e aptlekoso, ar tiesiog H labprtorijoa.
F. AD. RICHTER & CO.t 74—00 Washington St., New York, N. Y.

vholdc 
draugai

PA1N-EXPELLER
Jau >nviri pcnkb'u deJImtyji metu 
kaip šita ploki gyduole yra var- 

^rUiojema gerUuKioina paeek’ Ut 
* m eina, išgydymui rnmatizmo, 

ftkammu krutlurje, šodobo ir rau- | 
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimą, šalčiu ir kosulio.

Paln-Expeller,

. b

r
l —I—■ 1—11 l>1 A< Capitol Hlnrh

SURPLUS IR i R0F1TS $410,000.00
MOKAME Antra Proc-enu aut nudth 

Pinigu. Procentą pridedam prie Juru Pinigu 
i dieng Sausio ir Idepon menesuoHe, nepai
sant ar atneazat parodyt Knygute ar ne.

Meti norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
musu Banka,

didelis.
H« 1IALL, Fretu
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Hankan ntydarytas 9 ryte lig 1 popiet,
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliskai-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
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $8,00.

Siunčiant pinigus adresuokite!

S. P. TAINIS
736-738 W. I8U St. CHICA60, ILL.

i

ILL NATIONS DEPOSIT BANK
...sp LA J V a KORCZIU, •SKYRIUM,..

P. V, OBTECUNAS ir KOMPANIJA
12th and Canon Si., S.S. - Pittsburgh, P*, j
Tai vra viet xtine Bunka kuri linoma Lieluviams*
Banka talpinami savam budinke kurio verte išmeta a pl*
♦ AAA k. ----------- ------ a.

moka’4 procentą. Rhine?** 
Pa^du^da laivakorte*

* 1
TJetuvoir

IK) valo vist* įkerai tinomo

’ hi vni vi< i Htine Buiikn kuri žinomu Lie!urianm. 
Banka talpinusi savam budlnke kurio verto isrnc^ apie 
JilROJlOO n vartoja smne laike apie milijone dolieriu 
ir'TH-ndaai n° kontrole Valstijos Permeylvanios, Už su- 
i.aupinVis Pinigui moka-4 procentą, ftinncria Pinitriio 
In thw ovUtn Parduoda T^lvitkortes Telaiko 
Noiaripalna kaneelarija <Jp| padbbhno do^ieVna-4■« ii 
jr kitokiu dokumentu nikalirgi TJetnvnie Vtrul 
žinia skyrius randami t _ ,______ __
Karaliaus Varaaxiaus valdiško Nutari j nago.
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ne būvi) teip labai havatna bei ka daryt turiu,..,' /Ne* yra ka
ir apkvailint galvas vyru vi- Įėjo neužmigt visados jam aki- ne paprastino nes vyras galėjo veikt turiu skubint paskui jin

Kami —
juk jis ne norės klausyti nie

drąsi linkima mokanti apsukti isz galvos ne iszejo, bes nega-
1 I •

^ugryžti in treczią diena, bot ir suimt.
I _ ' — « _ . ' M a ' *W 9"

mmLmm 

wMi i* n 

'ko.'
1

sur kaip tai paprastinai dare se stovėjo jos paveikslas.
Francijoje Brukselleje, ' Drez-
nie, o ant pagialbos ir Warsza- masznele važiuoti,

pas taji nelaiminga Zigmantu,1 godžia aukso, ba prie paleidu- ar ponas Zigmantai jos vyras 
kuris jin ja sžokanezia parege- ’ nystes pripratus, ne buvo ga- tep ne apsirgo. Bet sugryžes 
jo, vėliau vėl linksmai szne-1 Įima ne mislint namie nor da tarnas, kurio Elzbieta su di- 
kanezia prie vakarienės iszgir-' ir buvo kasoje wpaczedumo, džiausiu nekantrumu ir nepa
dės, visiszkai apkvaito ir užsi- vienok isz Įeit imti begalėjo itf Rajum lauke apsakė, kad ten

In Drezna tėip su maža kad ir trecze dienri sulaukti ne 
/ tuose lai- giliojo, iszsiunte raita tarha 

vojo.... pagavo jiji in savo kil- kuose ir tai da paskui motere ptįs kaimynus, idant dasižinotu
i M % .< i I iv* J ' !■’ t s . .i?!: '-.irt « jitfj'fa ’ -J' ___ Jij X

kuris jiaja sžokanezia parege- nystes pripratus, ne buvo ga- tep rie apsirgo. Bet sugryžes 
• - . - * a ' !%♦ « 4 * * • ' 4 « Į I* "M k *T^1 1 V. f _ A _ ■ JĮJĮ .

buvo kasoje wpaczedumo, džiausiu nekantrumu ir neja-

paklauso dedis

paantfi 
noringai nore-

I;

dege prie jos. Perbėgi Francu- ne dryso paėzios praszyti, isz!1 stįvis jo nebebuvo, kur kėtipo 
ta atsakytu būti; bet dasižinojo ten tiktaize, nor ir jis jei patiko, vienok tikfd’1 gal jam

mokėjo jin isz tolo nuo saves brauksztelejo in įtriokava ir tiek, jog inate poną Žigmknta 
laikyti. -u—

Karalius Augustas Il-tras, gana daug piningu. Pati apie ežiu in sostapile. ..J _ a. 1______ .J A . ’’ *
laikyti. ten pas žydelius pasiskolina' važiuojanti vieszkeliu vedaii-

/ ..
kada i nieką nežinojo; Elzbieta kaipo motefe tei-pažino jiaja atsitikimu, kada'nieką nežinojo; nužvelgė jiji, 

palitikoje neturėdamas ka veik jog misleso vyro ant jio sanži- Singa ir 
ti o poniszkus savo "L ’ ” " * ’ L . * _ * * ‘ .
ganedinedamas, leidosi in ke- toki užmano — vienok rie nu- apmaudinet jiaja ir užslėpt sa- » J » <• i V , • • •*
ti o poniszkus savo

_ neužkėričžėnti mėlio— 
norus už- nes blizga kas blogo, jog ka užsirūstino labai, jog jis dryso

Francuzai negali atsigėrėt |ione atlankinedamas Flandri- žiūrinėjo jin tame, jog jis sten- vd užmanymą keliavimą in sos 
musu kareiviais kurie yra ma- je p0 pravarde kaipo grafas g08* tokius blogus valnamanisz tapile, kur kaip W • • « * • • • i. 41 » « ’ __ I .žiausia apsunkytais ir geriau- d’Forgan draugystėje kunin- kus užmanymus
šia iszrodo. — Kur Francuzas?

sau numanė
I I «• *iszpil- no ant gero jin trauke. Ne ma-

PIKTA } 
BOBA

JI

,'iM

u 
i
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J
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* Bet trumpas juju amžis, 
: Užsigiąrs suvis.

, Ne linksmumo. 
Ne ramumo!

Rodos da turime* daugybių 
i karezemu

.r *

Prie teip geru.uždarbiu, 
Galėtu greit ir pesztis, 
* Su peileis rėžtis..

Sziandien viskas nutylo, 
Senove blank iszdylo, 

Del visu gerai, 
Visi piliozopai.

Karczemosia netrituoja,
Kožnas piningus kavoje, 

Per ka ir salitminkai dejuoje.
Pirma ne manes nemylėjo, 
Visaip plūdo, — netylėjo, 
Sziandien visi pripažino, 

Kad daug giaro dariau, pažino
Ne vienas praejties. sarmati-

ilfit
V ox. >

I
J

Sziandien isz tikrųjų džiau- 
giūosiu, 

Ir džiaugtis nenustosiu, 
Jog Lietuvei Amerike persi

mainė,
Latravimus in szali visai 

. nustūmė.
Norint mano senatve pasilsės, 

O biedria BėttfftViene da
'J ■ d: 111 g d n i- ho' turėt:, ’ 

Kof bobelių neap'malszys, 
Pasiutimo ne iszvarys, 
Tada pakaius užžydes, 

Ramybių visi uidelia turės.

Ne paklausia! - 
nb Elžbieta — 
tau matyt tai juk jis man iri 
akis ne dryso pažiūrėt dadave 
Elzbieta '.A*** arba mislijate, jeg 
asz ka kita siunsiu —- pati^ji-

Eligijus pabukes tokiu ap- 
rieszkimu savo brolunaiteš, 
užryko, kad tas jokiu spasabu 
būti ne gali, idant Elzbieta va
žiuotu in teip tolima kelione ir 
imtųsi UŽ gal labai pavojingo 
veikalo kuri atlikti yra ne leng 
va. Moterei jaunai patogai in 
toki miestą, kuris palaikinetas 
už Sodoma ir Gomora 
žiuoti, iszsistatinet ant pavo
jaus, o gal be jokios naudos del 
saves.

Elzbieta tuo laik-gi buvo pa
ežiam peržydėjusiom žiede gy
venimo, teip, jog kiekviena ga
lėjo apraganaut savo grožybe 

’patogumo, o niekas priesz jos 
galybe paveržinejente szirdi 
vyto atsispyrt negalėtu, apart 
tokio neiszmanelio kaip buvo 
Zigmantas, kuriam jau nusi
bodo. Ne dovanai-gi dedis 
Elzbietos bijojo leisti jiaja in 
kelione in Saksonija, tiktai pai 
sindamas apie jiaja viena, žino 
damas isz pasakojimo kas ten 
veikesi uit dvaro ir prie dva
ro. Pradėjo rūpestingai atkąl 
biriet jiaja nuo to užmanymo ir 
peikt, bet dovanai.

Elzbieta aprciszke,1 jog 
Žinoję vyro tvirtindama, 
yra tvirta tame, kad jin parsi
gabens namon.
’/Dedis Elzbietos nežinojo ka 

daryt isz baugumo, vienok da 
vilojoSf. jog teva&ųir motina 
pataikins jiaja atitraukt nuo

Buvo jiji 
teip ne paprastino budo moto
re ir ne iszpraktikavota musu 
papratimuose ir tiesose, jog isz 
pradžių dedis tikėti ne nOrejo, 
jog tas stotųsi tikrybe, 
diena pastanavijo važiuoti pa 
senus Pienkauskus, idant su 
jeiš pasirodavint dalyke sulai
kymo jiaja riUO tos ^keliones. 
Jau arkle i buvo pakinkinti ir 

kada

žiuoju. dw#

e

1

i

»

f
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Kokie tėvai, 
i Tokie juju vaikai;

Vienas tėvas vyra smaugė, 
Tai subėgo vaiku gauje, 

Su bilems tėvui in nagialba, 
Sumusze vaikinui galva; 
Jeigu tėvas razbaininkas 

Tai ir vaikai ne kris.

znaši
Net žmogelis kratosi, ‘

Kiek tai piningu praleido,
Nereikalingai iszleido.

Tiek to, sziapden kitaip virto,
Visi in žmonis pavirto, 

Kad ir da randasi kaip kur
kvailei,

Pasileidia kaip gyvulei

.«

vai savo iszpil- no ant gero jin trauke, jno ma- 
gaikszczio Eugenijuszo Sabudz' dinti jog jis žada pamesti jiaja te da vienok kaip didelei buvo 
kio ir kunmgaikszczio Mari-1 jieszkodamas sau kitos. Suvis kaltu priesz jiaja. Net in ne- 
boraughio, vienok neilgai ten tas jei ne ant mislu ne atėjo, delia laiko pargryžtantis isz 
užtruko, matydamas, jog savo 
mierio keliones ne dasekio Ir 
pastanavijo nusiduot in Bruk- 
sella in Saksonija, idant ten 
matyti ta, ko geidže ir jieszkot 
na ir ten teatre an operos pare
gėjo taje aktorka vadinama 
Duparc.

Kalbėta, jog karalui jiji teip 
patiko tuolaik, jog po praleis
to vakaro su jiaja draugystėje 
grafo Vitzliufn’o Benditz’o ir 
kitu ponu, 
kuom buvo, prižadėjo jei duot 
vieta prie teatro Dreznie, ka 
ir dalaike, nes kada in ten pri
buvo paliepė jiaja priimti isz- 
kilmingai. 
tos karaliszkos.malones. 
pare pasiliko prie teatro, kuris 
laike gyvenimo karaliszko dva 
ro Warszavoje, persikraustine- 
jo iri Drezno in Warszava. 
Turėjo sau daug prięteliu ant

kunmgaikszczio Mari- i jieszkodamas sau kitos. Suvis kaltu priesz jiaja. Net in ne-

< 
s

Elzbieta ne reikalavo bijo
tis to, jog vyras stosis dideliu 
girtuokliu per papratima nes 
žinojo gerai būda savo vyro ku 
ris gere ypatingesniu spasabu: 
su sveczeis gerdavo vyną, buk 
vandeni — girtu niekados jin 
niekados ne mate, o kada buvo 
pats vienas namie niekados 
vyno ne i n 
vieno szlakęlio, nes ne turėjo in 
simylejimo ir linkimo prie ge- 

Ne paisejo — gi už tat 
ant to navatno elgimosi savo 
vyro būdama tvirta, jog tas vis 
kas su laiku jam nubos ir pa
mes savo toki gyvenimą; daug 
geriau vėlino tai negu atsilari- 
kinejinma in Warszava, kas 
jam galva svaigino, 
vienkart ne apreiszkes to ne 
savo f)acŽevlš^dume *40 Tėn, 
dasižinojas, jog visas dvaras 
susivažiavo. 
mie per dvi nedeles; sugryžo 
namon teip nusižeminęs, 
kūdikis prasikaltęs priesz mo
tina; kaip Elzbieta tuokart jin 
priėmė, tai to nežine; bet bade 
galva jam isztrinko gerai, nes 
per kėlės dienas szalinosi nuo 
vienas kito, po kam ponas Zig
mantas su nusižeminimu per-, 
prasze savo paeziule, o del to 
velei buvo sutikimas ir ramus 
gyvenimas namuose ponstvos. 
Pientku kaip ir priesz tai ir 
kaipo turi būti tarp poros.

Pasirodo, jog ponas Zigman
tas teip užsipavietrino tam 
dvariszku gyvenimu kad iszsi- 
gydint isz tos ligos negalėjo. 
Bodėjosi namie ir žiovojo. Mė
gino intaisinet medžiokles, su- 
kvesdavo kaimynus, surinkda
vo muzike, dare zobovas vi so
kes, bet tas viskas jin ne links-1 glaubeje ir sergėtoje josios, mo

namie 
lupas ne paėmė ne neiszsiduodamas

■

Ik

rymo.

Vienok

Ne atsirado na- 
x

buk

idant jis teip begediszkai pa-' Warszavos kuriingaiksztis Kar
smuktu toje Valandoje, kada vedais pasitikęs su Eligiu, 
rodėsi, kaip leeziauses vyras, iszsitare szposeirodėsi, kaip leeziauses vyras, iszsitare szpose: uPono Zig- 
kuris vis rodos buvo tokiu mei-1 manto ne Sulauksite teip grei- 
lum ir jauslum del josios.

Pas ponstva Pienkauskus' turėdamas vilti, kad czion ras 
nrr.nz> I vV.,.1v. _

tos tėvo bei dedis jos, o kuris sivadžiojo: o Uasižinojas; jog

tai, nes pribuvo in Warszava

*<
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Ne ilgai gyvu b jo 
Pu-

dvaro, o savo "perbėgamu* ir 
linksmumu ir meilumu, grei- 
cziau nudavinetu mokėjo pa-i 
likt kožnam ir svaigino tuom 
galvas kiekvieno vyro lyg to! 
lyg kol neprisižiurejo gerai in 
jiaja ir nedasiprotejo, jog ak- 
otrkoje viskas buvo gėrai at- 
grajineta tiktai komedije.

Tokia tai aktorka isz teatro 
kuri buvo visur pažinomą isz 
jos valnamaniszko gyvenimo 
ir medžiojimo ant maiszu-—ger 
duszi nes didelei karszta Zig
mantą in savo kilpas inpainiot 
pataikė suvis lengvai jiji apie 
jin mažai paisejo, žinojo, kad 
buvo szlekta, 
gas, o matydama jog galva 
jam apsuko, naudojo-gi isz to 
persistatydama save priesz jin 
kaipo motere didelio svieto, 
motere augszto gimimo, kokia 
niekados nebuvo.
priek tam sena teta, buk ap-

J

žmogus turtin-

Darinkta

mino ir ne buvo sztant užga- tere teipo-gi pikta,'da padedi- 
nedint jin.

Ne buvo

gyveno nuo senei brolis Elzbic- savo mylema Prancūze, bet su- 
tos tėvo bei dedis jos, o kuris sivadžiojo: b dasižinojas; jog 
tai nežine kaip paleido ant ve- iszvažiavo jiji in Drezna, pasi
jo savo visus turtus. Buvo jis liėdo paskui jiaja in ten kaip 
da ne paeziuotas nor jau buvo!padūkęs ir jau gal ar Szlons- 
ne jaunas, nes jau ir kariume- kė o gal ir Saksonijoj atsidu- 
nej.isztarnaVes, po tam sam- re;”
dom vaikszcziojo, sodai parkai Doram Eligijujė kraujus už 
ir vandėnpuolej jin paikino o (virė. Stengėsi isz pradžių ta ne 
ant pagalios isz desperacijos 
patrotijes galva...
pats ne žinodamas kriip.

Vardas jio buvo Eligijuš. 
Kada jau likosi vos ant vienos 
szluikos ir vežimėlio, o nežino
jo kur jau pasidėt, vyresnis 
brolis susimylėjo ir priėmė jin 
pas save; kaip jau in czion ga- 
iVosi, tai tūnojo malszei. ’ Buvo 
jis czion, gal geresniam padė
jimo negu kitados locnuose sa
vo namuose, pildė tarnysta rari 
dytojaus dvaru, kaipo ir eka - 
nomo ir ko-gi jam daugiau rei
kėjo. Dedis tas buvo ir labai 
mylėjo Elzbieta, o kada už vy
ro isztekejo, tai ir namuose po
no Zigmanto buvo tankei ma
tytu. Kada biedna motere da- 
siprotejo blogus užmanymus 

f 

savo vyro, matydama, kad pa
sileido suvis jau, dedis tada 
pribuvo savo numylėtai brolu- 
naitei in pagelba ii’ stengėsi 
per tikrint Zigmantą, bet kad 
buvo žmogus daug lėtas pa
siutėli isztyrti ir atitraukti nuo 
jio blogu užmanymu; negalėjo 
o del to nor ir susekinejo jin, 
bet susek t negalėjo. 

■ 1 JI

Teip stojosi dalykai, o po
nas Eligis po ilgam buvumui 
namuose' broltmaites, iszvažia- 

i ' i * • *

‘ >>

f

gyveno jau
miela naujena užlaikyti slapty
bėje ir ne apsakyti tai savo brd 
lunaitei nes žinojo kokia karty 
be priipldins jos szirdi tas, bet 
numanęs, kad ir slėpimas ant 
gero neiszejs pastanavijo ap-

SUj

miela naujena užlaikyti slapty-

reikszt jei ir pasirodavyt r - 
jiaja, nes motere buvo iszmani, 
drąsi ir ne apleidženti rankąs 
nęlaimingam \ atšitikime^ mo
kanti užbėgt tam, del to ne ga-
Įima buvo slėpti nuo josios tos 
žinios apie poną Zigmantu.

Sedo-gi in vežimu, o nor ne
galėjo būti tvirtu, kada tas pa- 
siviėszines pas Franeuze su- 
gryž namop',, nuvažiavo pas sa
vo brolunaite, idant šuramint 
jiaja, vienkart apsakyt ka gir
dėjo apie jos vyra.

Tegul Elzbietele ne des- 
perauje -— tarė tn jiaja senas 

• • • * ’ 'A *

dedis meilei — sari gražiu plan 
ku ne pesza, akiu szvięsiu ne 
ne gadina verksmais, nieko 
ne slėpsiu nuo tavęs-ir pasaky
siu tau;vkrid tas tavo szpiclus 
ne in Warszava iszvyko, o ge- 
niodamasis paskui prakeikta 
Franeuze nusidavė in Drezna, 
nė radęs jos Warszavoje kur 
jam uždavė tu nuodu, kur ap
raganavo jio szirdi!

’ Elzbieta ižgirduš tai surau- 
vo ant galo adgal pas broli, Ra kė savo grąže balta kakta, sū
dą sztai vienkart Zigmantas cziaupe druezei savo skaisezes

gadina verksmais, nieko

• •

po pavydrtTu buk vkžiuoje at- lupeles ir liepsnojenczioms aki- 
( - lankyti kaimynus pasmuko isž mis žvilgterėjo ant į savo Sė

mingos puikybes, tos raganaus apjakinto karšztais geismais, namu atsisveikinęs paežiu, džib, stojo staezei tiesiog karei
\ ' i V * • -A •' k * **jb • « h *. * ’ * ’ ! f 4" 0 W 0

ant nakties su- viszkai ir paklausė iszkilmin^

ezion
nedavo nedorai merginai prie 

tos iszki I-1 inkurstinimo jauslu Ziginanto, ’ ’ J • • * lankyti kaimynus pasmuko isz mis žvilgterėjo ant savo de-

jenezios grožybes, tos kalbos Prieteliu Zigmantas turėjo ne 
teip mielos ir iszkilmingos, tu mažai, kurie galėtu prasėrget 
krutėjimu, puikiu 
ir brangenybių, , kokie buvo kuom turi veikalai 
ant karaliszko dvaro.
mantui rodėsi tas viskas, kn buvo prieteleis del jos, juokda- 
galejo namie savo matyti ir pa-! iniesi isz pasiutusio pono Zig- 
daryti, nieku siilyginime su manto.
tuom kas dėjosi sošfapileje dht j

szokike,*KtiH apragana^ 
savo apglobė, in 
ko paęme jįn.
galva apkvailinta inpuole.

Buvo tai Franeuze perbėgi, j lauks.
kaipo ir visos j
ri navet atkreipė ant saves akis jam buvo apdumtdį kacl rejo ar rie sugryžta> « . ■». • « «• . I   .A.  < .'.Ii. . ■■ 1L įl- ! Ti V r- y-l' ■ I ■ « :

usto M-tro.

atsitikimu jin, idant temintu .ant to su 
bet tie 

Zig- prietelei patys garbino jiaja ir

I

A 

>riek ta
Gana jog Zigmantas antru

jos to užmanymo.

i ,

stovėjo priesz gorikas,

va- 
jog

Ta j e
p

Elzbieta paregėjus juos * per 
langa paszauke:

/

(Tolinus Bus.)
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aki
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graži

Žadėjo nevbs 
gry^t nėriion; 
vakaras — jio mylestos ne ne- V—- Isz kur dedis tai žino?
girdėt, 
mas

vienok praėjo ga:

Dedis* tada iszsispaviedojoBuvo if ta’š aišrald-1 \
tankei, jog žadėjo sugryž- jei isz visko, iąz kur dasižinojo

• * 1 ’

ti ta paežiu diena;* bet prie apie tai ir kaip daejo prie jio 
linksmos zobovos pas kaimy- : * '**
nūs pasivelindaVė ir sugtyŽo toje juokėsi visi 
nbt ant rytojaus, o del to ; ®lz

linksmos zobovos pas kaimy naujiena, isz kprios Warsza-
df' ' * < ‘ ’ ' , £ ' ! l Ii •'

• Akis, ponios Elzbietos neap-
jį graži kar^u neradęs Warszavoje pa- bieta ne turėjo priežasties nl- siaszarojo o tiktai rūstybe užsi

apragfenSvo jin n<W*Dupa?e, gavo tiktai ta ži- pintis, tikėdama kad ant ryto- dege, bet susi^ąldydąnia siive 
in kriria/ ėnf lai-į nė, jog sugryžo in Drežna ir jaus pamatys savo Vyra. Bet rrialszei paklausė Eligijo:

• ’ —* Apt tokios kvailystes pa
dama pasakojo, jog ten ant jio o vyro da vis ne* yra o Elzbie- siūtisžkos tylėti jau butu isztik 

litiu uz.c |wWMi,;^uko. Muszesi su sąHm ga-; ta vaikszęziodama nuo vieno ro nuodgipe ir reikė neatbuti- 
jos tautietes, ku- na ilgai ponas Pientka, nes jau lango prie kito nerimdama žiu-'nai jieszkoti pagelbos ant to.

1 nes kiek j Kalbekie c^ion sau ka norite,
j Jio mylestas karalius Au-irie mate szimteriopai patogės- vikria adyrią rodėsi jei diena(mislinkitė, ]k.a^ jum patinka

Ir ne nervirsz nes ir /

Įn szirdi ir in paskojo jam, buk iszvažiuo- aht ryotjauš' jau ii* pietus atėjo

Ir ne pervirsz

, Apt tokios kvailystes pa
> f ■ ' ■

nuodgipe ir reike neatbuti-

kiek Kalbekie czion sail ka norite,
‘ I * — * * l 1 A . * M-

daug meilesnės savo cfo- cliėria metas, bet vyras nęsugry o vienok ąsž tame veikale ės-
ine jauna jau buvo, nes į ros paczioš, o toji aktorįa jam j žo ne vakare. Da vibnok tame jiniu geriausiu sudŽiuin, žinau
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Kam ju& vyruezei negėrętia,
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Kam daugiau nesipeszatia ? 
■■ Jau tik neturiu ka daryti;

Turėsiu iri Bosija važiuoti. 
Tenais dabar nors rūkas, 

Ne sėdi malszei ne burlokas,
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KruĮa Lietuvis ir palokas, 
- 6 su pitka visur bolszevikas.

Tai-gi vyruti seniau,.
Amerikia. buvo geriau?, 

Skvajeriai būdavot subatom, 
Užymti lįetuviszkoni prOvom,

In lokupus lietuvius nesutal-
I pino,

• Tai net prie tvor^ rakino.
‘ __.m __ » k
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150 Paveikslu. 704 Puslapiu.
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Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi saitdje knygoje.

. Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaiko 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 

Įdruczįai susintą ir-puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
Rodos kad in tuszczos mni-1 tais, viražais.- Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgui bet

F

Sziandien viskam dingo;

■ nas sulindo 
Ir isętikro, 

Viskas pakriko, '
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• prisiusfcitę mumis $2.00 o Įmyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO. MAHANOY CITY, PA
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Žinios Vietines

-— Sziandien Readingo ka
syklų pede.

— Ketverge ryta Vulkano 
kasykloje per nupuolimą ang
lies likos užmusztas Stanis 
Skisora nuo 530 E. Mahanoy 
St. lenkas. Teliko ipaezia if 5 
maŠuH1vaikus? J ir‘‘

1 — Ūtarninko vakaru pasi
darė ugnis Kazio Aleksino na
me po No. 218 EjRailroad St., 
Daugiaaše bledeš buvo pada- 
ryta kukąioj kur ugnis prasi-

l.lb
)

dėjo nuo i^irszto pecziauš. Na
mas priguli prie saliuninko 
Frano Karaszausko.

— Panedeli prasidės isz- 
klausimai aplikantu ant saliu- 
nu laisnu. Pagal atskaita pa
rodo kad visam paviete yra 
“abdžektitu” net 43 saliunai 
kurie buvo pagauti parduo 
dant gerymus uždraustame lai
ke. Isz Mahanojaus 
titu” 
mas Zabrauskas, 
duszauckas, Mary Witmer, Mo 
tie jus Auksztakalnis ir Pasqua 
le Delisio.

— Utarninke apsivedė sa- 
liuninkas Juozas Marcinkevi- 
czia naszlis su Mare Dansevi- 
cziene naszle (po levu Vaina- 
ravieziute) Vėlinamo linksmo 
gyvenimo.

— Bažnytinis choras paren
gė dideli balių kuris atsibus 
Seredoj 15 d. 
Boczlęausku saloje.

nbdžektitu

‘ ‘abdŽek- 
yra Jonas Greimas, Ado- 

Jonas Mag-

szio menesio 
Inžanga 

vyrams 50c. Moterims ir mer
ginoms 25c.

— Tvėrėsi nauja paszialpine 
draugyste. Per koki laika nauji 
sanariai turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už $1 insiraszimo. Susirin
kimai atsibuna kožna pirma 
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saloje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso, (tf
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DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

J
m 1 * 
to. r ,jmi *«*»>■

v
1 l' . h.............. .

f liii

Visada pasirengus pagelbėt i savo prieteliams |
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, < 

į Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams | 
biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- c
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Hr ' f Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika. ;

» - ...... —"T ’

Didele atyda atkreipė publika in , 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro- ' 
cele ir Nervlszkttylkrba trotimo veisles' J 
Ilgą; per Daktarą Andrew O’Malley < 
isz tt'ilkes-Barro, Pa. be vartojimo pel i 
lo ir operacijos ir iszskhotot nrszos- < 
nioH atsitikimus, nereikalauja trotint ’ 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo. (

Žmones paprastai mislino kad nesi- i 
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagclba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szendlen Dr. O'Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
ifiztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam iszpildyt savo liora teip kad nDyra 
apie tai abejones. ‘

DĖKINGAS PACUENTAS SAKOl
Beverly, Ji. J. Aug. 14. 1V17.

Brangu* Dr. OrMi»Ueyj—
Ncgaln rasti žodžiu involes Jumis 
padėka volt už stebėtina patarna- 
vima delei manes, fszgydomas 
mane nog dubeitavos' rupturos, 
nog kurios kentėjau per deviuls 
metus Ir negalėjau dirbti. Ban
džiau kitokius daktarus bet'mein 
negalėjo pagjalbetl. Dar . tauriu 
sveikas, aczlu Dr. O’Malley Įsa 
AViikes-Barre, Pa. Asą esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus Ir širdin
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleezlo kuris taa 
tam paežiam padėjime kaip ass 
plrinlaus buvau.

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

(Tikra cmmata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MAIAĘT SAKO s—

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztlrinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Electro” būda gydimą 

I Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
nlu. Nebuvo didesnio iszradimo raede- 
cinuoso nei gydlmuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray Ir daugi aus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu taato vienas isz^ tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganczlu ant 
tos noapikantos ligos ’‘Patrūkimo” 
asz galu jus iftgydlntl.- Ne laukite. 
Jagii reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik parasžlmus groma- 

Įtos ar atsilankimas in mano ofisu asa- 
biszkai. įlaužykite prlsiusdaini už Cc. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrosavokite:

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, P®.

į Kur kalbasi ir raszosl Lietuviszkat
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■S: gus arba prigialbeti pirkime properties. |
Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- r 

ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- { 
vima kuri prigelbsti. Padaro 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Prea.
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"NORTHERN PACIFIC” 
, KADA JISAI UŽPLAUKĖ ANT PIESKU ARTI NEW YORKO
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džiu užkalkit mane vela in gra 
ba idant numirtau malszei.”

Žinomą jog šėmikes horo ne- 
iszpildyta, o .palicije abudu lai
ko lyg nusprendimo augsz- 

pasigirsdavo cziausio sūdo ką tūri padaryti 
i. - 
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SUVIRSZUM 1500 KAREIVIU IŽGIAJ.BETA ISZ LAIVO

ir plesziku tėvas, kad ir ji jis 
isz kelio iszvedes, kad jis turis 
ginklu ir gyvas žadas valdžiai 
nepasiduoti.

Suszaudžius Balsi, pleszimąi 
aptyko ir iki sziu metu pava
sario buvo visai ramu.
Miilu ėjo visokiu paskalų: buk 
esąs suimtas, buk slaptasis po 
miszkus, tai vėl kad gyvenas 
prie motinos ir^t. t-.

Szi pavasari parapijoj atsi
kartojo keli ginkluoti užpuoli- 

Gondingos sodžiuje nu- 
szove ir apiplosze Žyliu. Pa
dare užpuolimą ant p. Vaitke- 
viezienes dvaro, bet buvęs ten 
tuo metu vokiecziu kareivis ap 
gynė. Apiplesze Kauszenu so
džiuj Griksztiene, kuriai ir pa
vyko susekti kaltininku pra- 

Griksztiene, nuėjus in 
Plunge, vieno lioutvio krautu
vėje pradėjo pasakoti savo ne
laime. Krautuves savininke 
pasako szi ryt maeziusi viena 
žmogų neszantis laszinius. 
Griksztiene davė žinia žanda
rams, kuriems pavyko surasti 
kaltininkai ir keletas ju suim-

mai.

džia.

v •

Apie

Vaidelota
> ; / ' ■■ t

1 eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 85c
W. D. Bocxkowski-Co. Mahanoy City, Pa.BISįilS

ir<rvvAve*<rfų«f»|.V4u^

NORTHERN
f;

A, S

szove policijos szuni.
Atvyko in pagialba daugiau 

kareiviu ir apstojo kapus. 
Kai tik kas nors isz vokiecziu 
norėjo inejti in kapus, tuo jaus' 
isz koplyczios * . . .
szuviai. Taip szaudymas tese; su taja porele

| i • TB A < J

koplyczios

si keletą valandų nuo 3 iki 8 Į atsimokejimaS 
vai. po pietų. Subėgo viso; 
miestelio žmones 
kad koplyęzioje esama pevie- 
no plesziko. Kareiviai in kop
lyčia neszove nei vieno sykio.
Varomi komendanto kai kurie 
kareiviai isz antros koplyczios 
puses prisiartino prie duriu ir 
pradėjo jias kirsti.
rys tada erne in juos szaudyt, 
bet pataikyti negalėjo. Iszkir 
tus duris, zakristijonas turėjo 
ejti pirmas in koplyczia ir žiū
rėti apie altorius.
su szautuvas stovėjo tarpu du
riu. Tito laiku dar pasigirdo

1

Subėgo 
visi \mane,

1 gimdytoją i.
* •

f

— Sztai puikus 
■Hunaus savo
*1

86 amerikoniszku kareiviu
mire Arkangelske.

—; Nuo viso
kiu priėžaseziu mire Arkan-

• i f to ■' ‘

wifi

Arkaągelskas.

Piktada-

Kareiviai

A 
keletas szuviu ir paskui-kaž 
kas baisiai sukriokęs ir vefelnh 
tilo. Kareiviai Užlipo ąnt lu
ini, rado piktadari nusiszoytisį 
Kojos pirsztu paspaudės szHu- 
tuvo gaidi, pats > nusįszoye. 

ti. .Pasilikusieji’ šurriąne; aL Kulipku, pataikius in krūtie, 
kerszyti (Triksztienei ir viena iszejo per.peti. Piktadario gy

vent|t koplyėzioje . kuri . Jaįką 
ant lubu,, palei bok^zta/ prie

kerszyti Griksztienėi ir viena 
nakti pądege tvartus ir szove 
in jos miegamąjį kąmbati, no- 

(Telsziu apskr.) redaipi jia nuszauti, bet nepa-
e (

lango.

f

gelske, Rosijoj, 86 ąmerikonisz 
ki kareiviai: .9 likos užmuszti 
musziuosią, 17 niįre nuo sužei
dimu, 13 nąsfeąęį^ž nuo ne lai
miu . o 65 / nuo . visokiu -. ligų. 
Szeip visi kayęivia yra . sveiki 
gerai aprėdyti ir * prigujinczei

■ ’ . , ■■ • 

J . *1 < .* I- » .'

Tifusas prasiplatino in

Tifusas balsei

maityti

/' it- ’i

A'

nelaisvuabazus.

Irkuėkas
pradėjo; įftatintis po Bosija. 

’ Ekaterine serga 700 žmonis,
Tomskę mirė 700 b Irkucke 450 
Tifūsas; gaypsi. ią;. nelaisviu
ąbažįįsi ir .siąąiigė dąugybia ka-

? a!

Palai minim a ir 
I/'n fa

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu

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

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes £
I

r; _
Žį Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.

i
r*

Į

Sveikata 
suteikia kožriai sžeimynai dė
žutė PARTOLA taip, kaip tie [■:

'■>.- ■■■>'" , . • Ir ' • I

pągąrsėjė saldainiai iszvalo.
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kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans1 I

GUINANS’

r

f t < sw* «
Mahanoy City, ML Carmel.

Shenandoah.
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IB TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, Tcuriij sūnūs, broliai ar šiaip giminia yra paimti Į kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viao pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pare- 
tolinta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde* Nešiojimas žiedo eu Žvalį!e yradi- 

džiausia garbi ir paįnodonže kadangi nevisi jį gali nešioti- Tie žiedai yra labai gražiai 
* išdirbti* Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enaipel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai Žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvą ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga* 
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį Žiedą, atsiųskite savo
l
prištųsime tą garbia vertą žie^ą.

į ■te

liauta 1 anapus vandenyno, idant lėovoti už viso pasaulio laisvų ir demokratiją, yra pave- 
y -■ .............. -• - ’ --.y - -------
<Hiausia garbš ir pagnodonš, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai

ir milyna parva. Toksai Žiedas turžtų rastis pas kožną vieną mylint] laisvų ir kurio glmi-

pirštu mitrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piiaiųskite, o mes Jums

Prekžs Šių žiedų yra sekančios!★
M
jį. »

Sterling-------

1OK Auksinis..........

............$1.73

...10.50
Al-

14 K Auksinis.. .13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos.
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ISZ LIETUVOS.
* t

Koplyczioj plesziko lizdas.
Plunge

Plungėje priesz kare buvo nu- 
sisamdžiusi butą altarijos na
me Miliene, kurios vyras buvo 
Amerikoje. Prie saves ji lai
ke du sunu, tretysi buvo kariu- 
meneje. Karei užėjus vienas 
Milius buvo paimtas in karo 
bet greit buvo paleistas 6 men 
siams pasitaisyti.

Užėmus vokiecziams Plun
ge, Milius pradėjo rodytis, kas 
esąs. Visu pirma tos paezios al
tarijos antroji iname rado savo 
■skrynia iszpleszta ir iszvogta. 
Žmones mate, kad Milius lin
dės isz jos kambario per langa. 
Milius užsigynė, supyko ir, ne
galėdamas atsikratyti inpyku- 
sią mergaite, szove in jia,. bet 
nėpątaike. • Mergaitė pėsiskun 
de vokiecziu valdžiai.
džia padaliusi

Vai-
-X

džia padąpusi krata, nerado 
ginklu, ,^ęt rado (kitu vogtu
daigtu Ir sueitie motina ir su- 
nu. Motina u£ keliu savaieziu 
paleista buvo sūnūs gi nuteis
tas .kuriam laikui kalejiman, 
1915 metais Miliene buvo pa-
&aHrith ifcžJnltarijos ir apsigy- 
vetfo1 Valscži kili- 6’ute. Snrius,
sugryžes isz kalėjimo, kuri lai
ka gyveno prie motinos. Poli
cija bet-gi greitai vėl pradėjo 
joljieszkoti, bet surast negalė
jo.] Labiau pradėjo jo jieszko- 
ti policija nuo to laiko kai 1917 
m. Vasario menesi kares teis
mas Suszaudę Miliaus dranga

Balszi. Balsys teisine iszį 
davė Milių, kad jis esąs vagiu

Rądo pavogtu daigtu 
taikė:- kulipka virszum lovos !d« i'usi\sz.Mituyū,..keliolika pa-
pralėkė. . - <

Sugautiems piktadariams ju 
pasilikusieji draugai nėszo in. 
kalėjimą valgyti ir drauge su 
valgiu laiszkus. Keletas tokiu 
laiszku pavyko kalėjimo sar
gui sugauti, tarp kuriu viena
me buvo raszyta neiszduoti Mi 
liaus. Žandarai pradėjo stip
riau teirautis ir pagalios jiems 
pasiseko patyrti, kame slėpta
sis Milius. Žandarai pasiėmė 
keletą kareiviu, žydą del pasi
kalbėjimo ir mergaite, neszio- 
janezid Miliui valgi, nuėjo in 
kapus ir, pastato sargyba da
boti koplyczia, patysxsu mergai

tronu, daug tuszcziu buteliu, 
keletą .laiszku ir, -fotografijų, 
kurią galvos buvo nupleszytos. 
Pasakoja, buk Milius vedes die 
nyna. Žmones, iszvyde pikta- 
dari negyva, tiesiog apsidžiau
gė, kad jau gales liuosiau kvė
puoti.

keletą .laiszku h\ .fotografijų

________ _________ ______________________________________ _______________ i

ISZ VISU SZALIU
Sūnelis palaidojo motina gyva 

idant nereikėtų josios
• maityti

Tokio.-— Nepaprastas atsiti-
i kuriskimas užėjo Huchowe

te 17 žydu pasitraukė už krupio, parodo Jkaip tūlas sūnelis atsi
teiravosi — siekdino mergaite 
kame yra Miliąsll ;Tuo tarpu 
buvo pareikalautas koplyczios 
raktas ir zakristijonas, paęmes

mokėjo senyvai motinai už isz-
auginimą jojo, Motyna turin
ti apie 85 metus gyveno su sa
vo sunum, kurs buvo labai var-

)

rakta isz bažnyczioS, nęžinoda- -'ffiugas. 
mąs kame dalykas, nuėjo drau: 
ge Su kareiviais in kapus. Pri
ėjės prie Žandaro padavė rąk-.z 
ta, bet vos itk žandaras pa-
ženge pora žingsniu koply- 
czids linkui, isz už krūmo pasi
girdo nežinia isz Jcur szuvįs, ir 
vienas žandaras, \

( » e .. 1 T « * 1
paszokęs

N \ *

Idant sumažint kasz-
tus« užlaikymo, sūnelis nutarė 
atsikratyt nuo senos motinos.

L ' r /' • «, W .J I ‘

Tumahe mirė kelios 
amęrikąnisfekoS’dažiurėtojbs li
goniu. ,<v’. .C'?

ą'** ** į • ** I

Pradėjo yela-cdjrbti vodka
'• 4."

š ■<k
v

N'

kraują ir Vidurius, gerai veikia 
ir ptašzaluia: . *.

Bloga viduriu virszkinima,

paveikslo kareivio kepuris, su viena, viviein ar trini žvaigžduttm.
prekž už kožną.

' S4|»kilc užsakymus ir pinigus ant sekančio .->ntrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.) '
Dip. 60 CHICAGO, ILL

t • v

> t

Siberijoj.. t . ,
r’ ’■ •

Pradedant
. . ,’ y 1!.

1
4 . At

, ’ Vladivostok.
su Nauju JRusiszku Metu, kol-

. ' ■* - 1 I* *" ’ . .

czakine valdže. pavėlinę iždir-
< * r 1 ’ .. ♦ * 5«r '■

bineti vodka. ' Padbtkai bus 
labai dideli ąijl vodkosĮ q inej-

• ” Ą • ...V ’ ? . * J -jlM , T

ga bus naudota ant užlaikymo 
naujos armijose /„

’• Kk ’,j.' ..1 j /' ■ i I u

V i sus vaikus > nuo 19. lyg 20 
metu -pradėjo, jaukti prie ka-
riszkos Vtarnv^stds. ‘

• •• -
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AMERIKOS LIETUVIU

•. j > >

;■ A.' V 
~

-z 1,1 v ■SkT

v a 
1 
U.

'J: *
>.V'< ■ 

Ar-S' JH'
T

I
U

v,

L
* S:||»kilc užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

160 Warth Wells Street,

įįW.: Į

♦

i Žarnose užsikimšzima, 
Pamesta epitita ir
Galvos skaudejima«

,*T

Tukstancziai pagyrimo laisz 
ku patvirtinta gera veikimą 
PARTOLA. Daugelis didžiūo- 
jasi savo sveikatą paskleko-
jant vartojimui PARTOLA.

Saldainiai PARTOLA malo
nus ir skanus. Dėlto juos ga
lima duoti taip-gi ir vaikams. 
Jeigu jus mylite savo szeimyna 
ir branginat sveikata, užsaky- 
kit tuo jaus dėžutė PARTOLA.

PARTOLA yra geriausias I v V '• 1 * i' • i .
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y NAUJAS LIETUVISZKAS
{ GRABOR1US

. ' ' ■ J " 7 , \ f

A. J. SAKALAUCKAS
r 801 E. FINE ST.,

f 
. X

M
i

MAHANOY CITY, i

draugas vyru, moterių ir vai- t
I' ' ’

w —i — i — — — e

Phunu. Kennington 1106 W
DR, E. G. KLIMAS

Liet u vi n Gydytojas Ir Chirurgai*. 
AtJdare nauja ofisą South pusele

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet.
Nedėliojo 6 iki 7 vakaro.

1624 S. 4 St. Philadelphia
— ■»' <■ ^imi m — —i

t

Dr. KOLER
■ " f

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
A

Dr. KOLER yra riena- 
tlnia tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mo- 
klnosi Varszavoje. stu* 

i dljavo begije 26 m. Ln- 
> vairias ligas; vyru ir

■ moterų, todėl jas nuo- 
tx-dugnlal pažinsta. Gydo 

iiiBjnuodlnlma kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmus 
Ilgas tinimo, invairias ligas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo. Atsl- 
szauklte ypaUs^kai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Kioler kalba Lenklszkai 
ir Ruslszkai.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet
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NAUJAS IŠRADIMAS
, Del PrakaituojinčiiĮ Kojy

• Prakaitavimas žmo-
J w Maus kojų, tai yra dl-
/ džiausiąs kankioimas 
_j^^9kaip dideliems teip ir 

mažiems. Didelis ne- , 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentii žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių Žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
duolča išgydis prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų ko Jtį {labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke Spl, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UKSUS REMEDY CO., 
Distributer

160 N. WELLS St., I 
fl Itf •; nr^ 

i4X_ _

II. ■ ■ '

ku. ■... Kiekvienas lietuviu szoi-
mynoje privalo rasties PAR-
T0LA. . |?|

PARTOLA rekomenduojąs^

R.lkalaujam.
rl liuoso laiko vakarai*, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitą, pereidami per stabas 
su musų nauju ikradimu. A Įsišauki t tik 
1 /• : URSUS REMEDY CO., s.
1«0 N. WELLS St.,' Dtp. B. CHICAGO, ILL.
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JAUNUMENES DAINA. 
■••-•• *4 1 ;-Vv... ' . ■, . f '« ♦<«•* ’ . t 1 f*- '■* f. • I, , l* *
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Mės Lietuvos: jaąnumene 
’? -*■ -' • < • • ” - "

J r t

Už TeVyheš/ jaisvia
Mes pasiaukokim. '
Dar kol yra latkąš /??' 

v

UžLietnvosžeme-
Su meilė koyOkiirf.* ?z
Gauhėin Žibią 3sž Ljėtuvos.' ' ‘ f ‘ * H ... '

A' ''

{

• ■ - / , f

Visi drasei stokim,
■ ”• V'J ' a'V'^ V«•> "W .0* 1 > jrC ■ ; . .<<. W. r.*w ' < A <V • 4

, . i i , /<’ *

Alės pasiaukbkim.

Visi drasei ėtokim 
Už Lietuvos žemė

.. • - i* ■' t

♦

laišku:

>
ir parsiduoda didelese dėžutė

1 ■ ' 1 ' •' -, „

1

JI
MJ
1
Al

t II

„.m ,N w n , e ...... ..

A. G N0VAKAUSKA8
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH. PA.

se, kurios kainuoja tik po $1., 
6 dęžutes už $5. ;

DYKAI
Graži 
kožnam. prisiuntusiam užsaky
mą ii\ pinigus sykiu su tuo pa-

. J

■ (.105)
ą#Ajnija*i ■ j

t ir naudinga , dovanele

Sukalė prasta graba indejo mo 
tina be jokio pasiprieszinimo

A įJ^'i " ’ » r ► A- 'Vi i 1/

kiemo. Kaimynai mato kaip
.’■z' »> j- V' 5 __ 1 VI > _ x 1   . J 

r,

kaso graba it iiuganeno in k an

isž josios pusės ir užkasę ant
> '♦’• .'OvfV:.,*. '.V •j-’1/. 4 '

sudus ka-^oki užkasė ir pranę-
V“ a1 j*». •. .1/

' ’ / I* i • 4.

Ktj jie ten padare, /

garsinimu.
T

■ll

o
. t. - ' 1 -f'- 'V

Laiszkus ir užsakymus adre-
• •
*■'

NAUJAS ISZRADIMAS.
DĘL PLAUKU.

Dekayoje % milijono žmonių 
už puikus, plaukus, o teip-gi

Dip. B. ■ CTitCAGO, ILL.
i .. .'nfli'lT ’• 1

A

Mtisu- ger iausius dy d vyriu s 
Isz Vilnijąs'i'szVAiįė^ ■ ’’4'j■ 
Todėl' iąiiąsį^ąsį iiyoliaįj^ 
Isz miego pabosti,' , r lf 
iį* su gią^jąis karęjvljos' 
t» Si --.'.iii ’ V./?Bolszetfikus mušztk
Jeigą to

teip.padaro atsake: “Del ko ,Tai Liėtuyą4evyriė; 
mąn hedąvet numirt?’/

r

po rnj: .,, . :

APTEKA PARTOSA
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dept. L. 5
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W. TRASKAUSKAS

'-GBABORIUS-i
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160 Second Aye.,isz
1 sze -apie tai pąlicijai,kUri af

Antrasis žandąras kiti visi

3andara$ j;
augsztyn, parkrito nujautas

* ; , • r J ♦ ,

sukrito už to krūmo apt žemos 
ir gulėjo taip keletą valandų, 
Piktadarys szaude daug sykiu
ir gulėjo taip keletą valandų

in ta vieta, bet pataikyti nęgą’
lojo, nes kliudęju^ihąs;... ;Tifc
mergaitei sužeidė koja ir nu-

*

i.A'sMSroto

'V'a1

a h

._,„3 
o kddą-visisžkai atsipeikėjo ir
celartja. f gėriuko dą kvėpavo .i 4 r ‘ .t. ’•

* ’v r.- ’’ \ 4”. a* * *' "r » i• ■ ■»'

užklausta josios; del' ko siiniis
4-z\ iw\ T-in/lniv/A it 4 o Ir Tini Ir A

esmu f ik sunkenybe sa vo. §u^u.i
' • k '*" • t v e ’ ’ . i «• SSi1 - . • -v* a < .

ir nenoriu ilgiaus gyventi. Mel

K > n '1.

tsž’hiiego sulaikę puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vielą iszpuo
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A NATION S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY
CnMte a Kg.erv. - MI|M\ 
ąmebcamust j».WWW 
no.ooo. oooAilres

,' ■ 1
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A

Jusiu, atauga tankus plaukai: 
G varau ty. Informacijas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms.
Baszykite pas: 1
s Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

:JV 1 1 .,4. .Ui
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PIRMUTIN1S 1.1J 'TUVISZK A8 
GRAB0RWS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kūnus Nupalruslu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
Ir tt. Krausto daigius ir t.t
520 U. Centre SU Mahanoj City, Pa,
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