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Prezidentas Wilsonas ir < Francijos Preziden
tas Poincarejjvažiuoja][in savo hoteli.^gMS /WW • **------------------- i-------- t--------  

The future fate and happi- 
Lithuanian nation

undoubtedly depends upon the
Į action and disposition of Hie

y * 1

sz Amerikos — <>r tll(!
Aplaistė jin aliejum ir uždegė.

— Pasiutiszkas szposas.
Chester, Pa.— Czionaitineje

Z .. .... 'į -ll- . ................. . ..r.l.

and/ keenly feel thi) loss of a 
friend' and staunch/ supporter 
of"Lithuania’s incjepcndonco. 
It was Mr. RoOseveįlt who .in 
his writings, and speeches en
couraged «the smaller oppress
ed peoples, inspii^ed hope and 
endurance in |lue fight for li-

MAHANOY CITY, PA

Bolszevikai
, , < A M r ' į U į * djjk •

w. D. BOCZKOW8K1. Pre*, and Mgr 
F. W. JBOCZROW8KI, Bdltor. L 31 METAS
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berty and, as he staid in his last 
kind letter of De/c. 31, 1918, to 
our.Council he himself 
done and was iloing all in his 
power for thę Lithuanians”. 
Please receive our deepest res
pect and $ympathy. s ’

/ ' T. Narusvich

4 * has i

Kxecutive Committee of 
Lithuanian National Council.

Isz Lietuviszku kaimeli!
v t

\ f

Danora, Pa. — Darbai e j na. 
gera tik stekas didelis darbis 

Lietuviai darbuojesi

s

I1 1 . / /,r
f < ,, ,

Bolszevikai iszgujo Lenkiszka vaiska ir 
pradėjo skredynia gyventpjū po

’ užeimimui miesto.

sus gabiausius loszojus starink- 
ti. Gerai losze Zakarijo role- 
pMo M. Alenskuto. Ahgleo role 
— p-le O. Milucziute. 
ots-gi 
Tarno role —

Elzbio- 
p-le M. Varcziuniutrf 

p-de R. Teniute. 
Marijos role —<Eva PuczetOite

Truo tranįilHtion filled with i|i« Po*i 
on January
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Mniter at Malianoy City, l’a.

1.3 1910 as required by life Act < f October 
21-th. 1917.

Wargzava.
nius likos paymtas per bolsze- 
vikus, kurie susidėjo isz kelio- 

apsi-

Miestas Vi K i’

) 

Angelo II role p-le A. Liutke-Į likos tukstaneziu gerai
Juozapo role — p-le,ginklavusiu kareiviu^ kurie iž-Ivieziute. <

K. 'SZopieniutc ir 
role r
Piemenų roles užejne 12 vyru

/ ii , 4' jt j

ir Senelio role, kuri buvo svar
biausia tarpe piemenų p. B. 
Digris; ir dar būrys apie <40 
mergaieziu, 
tas Angelu choro.
lai buvo pritaikinti puikiai, se
novės istdriszki tii dienu tipai 
atrodo. Perstaymas regis žiii- 
retojaus patiko, nes 
sveainej pasidaro tykumą ir 
ant ju veidu apsiieiszko links
ma .užuojauta, ir apdovanoji
mas garinai plojimais ranku.

Vakara vadovavo vietos var ' i
goiųnkas J. V. Kovas, 
paties ir ta® veikalas paraszy-' 
as.

Svecziu piFria svetaine buvo; 
pastebėta, kad dar toj svetai
nėj niekad toip daug žmonių 
nebuvo suėjusiu, visi pakrasz- 
cziai staeziu buvo prisikimszia 

Labai gerai daro vietiniai 
Vycziai; kad teip gausiai 
mia savo parapijine mokykla!

Angelo III 
p-lę O. Czernauskaite.

guje lenkiszka vaisku.
Tuojaus po paėmimui Vil

niaus, bolszevikai pradėjo bai
sia skerdynių ant gyventoju, 
už tai, kad Lenkai pasįprioszi- 
no,

I
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I aresztavojo ir suszaude ke- 
bolSzevikiszko

kurios užėmė vie-
Papuosza- liolika sąnariu

ninku.
pusėtinai del labo savo draugi
ja kaip S. L. R. K.

—Nulindo czionaitinei gy
ventojai isz priėŽasties susir
gimo kun. J. A. Abromaiczio 
kuris vargai iszliks gyvas.

komiteto. '■
s • I 'I h

Lchkiszkas vaiskus, ,J$)M||s bu 
vo vargingai apginkr/iolas bu- 

gcnerolq-, Va it- 
ko ir likuczei tosios armijos pu 
bego in La vora nova, kur Ijkos 
nuginkluotais per voki^Vztuš ir 
nusiunsti in Bielostoka kur jo- 
sius visai apiplesze nuo visko 
ka turėjo ir ižguitais j|i Lenki
ja.. . , . . . t . ■

Skerdyne Vilniuje buvo bai
l ▼ X' • T V' * "V * į1 i4Mk

Ūbi'*b”
svecziudse vo po kamanda

MARSHAL FOCH
^r UO DAVIDSOH

I
i Peace Conference 
United States 

l as an unfailing
and advocate of the I

. rights of the oppressed nation-
, we place our hopes in 

Palicije dagirdia apie !t]ie goocl wj|| an(i sympathy of 
x i is deiegateslflr said conference, 

pripa usual ly
have very few friends and ma- 
ny greedy neighbors, therefore 
our work is hard and

and as/the 
can be counted 

and statinchPa 
ligohbuteje guli mirsztanis Er- Į fricn(| 
nestas Walls, jaunas žmogus, 
kuris vra auka 
szposo. J 
tai, nusidavė in ligonbute, kur 
IMcnie 
Liginio ir aresztavojo kokius 
tai Charles Ward ir John 
Shields kurie aplaistė Wallsa 
su aliejum ir uždegė ant jojo |nb<,r. Your great influence and 

Wells bnisei apdf- |<nowle<lge 
___ i and your

pasiutiszko L]jties,

^mskuijUiu
aresztavojo

Charles

Pas

nes jo

ir

uphill

nuginkluotais per vokipfzt B-
Hf
t (j

M T
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Marszalkos Focho buistas padirbtas per

gyve
jog musu

drapanas.
go ir kaipjt'odos isz apdegimu fajrs 
m i rs.

T. Roosevelt buvo prielankus
Lietuvai.
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PulkininkasMlosevelt ’as savo
kalbose Aekarta yra prielan
kiai iszsitares už Lietuvos ne
priklausomybe, teipo 
ki.ir savo ruožtuose

V ra

gi nesy- 
užsimine 

kad Lietuviu tauta turi tapi 
laisva. Dabar kada jis, visu A- 

apgailestaujamas, 
ir mes,

mėrikiecziu
urnai pasimirė ir mes, Lietu
viai, neteko esame vieno isz sa- 
vo draugu ir ramszcziu. Zitig- 
eidaus, be abejones, musu visuo 

pastaru p.
kuri jis Pildomajam

Roosvelto

of international af- 
kindness to 

Lithuania in thę past give us 
the audacity to invoke your 

n n 
present.

•e in Hie momentous 
Any assistance that 

von can render us now in our 
•/

will be fully appreciated 
whole Lithuanian Na

cause 
by the 
t ion.

V(*:y respect fully yours, 
Executive Committee 

of the 
Lithuanian National Council 

T. fSbirushevieh, Chairman. 
Rev. J. Zifins, Secretary.

kini Wetter*

meno
laiszku,
Komitetui priesz pa savo mirti 
prisiuntė. Todėl czion talpina-!

laiszka, kuri
nabaszninkui mtekeme drauge 
su m^uiofandurnii, 
atsak^im^

Geni lemen:—
I I hank you for your very 

As you probably 
know, I have done and am do
ing all in my power for the 
Lithuanians, but of course you 
realize 1 have 4 no influence 
whatever where governmental 
action is required, 
” Faithfully yours, 

T. Roosevelt 
Mr. T, Narushevich

Chairman,
Mr. Jonas Žilius, Secretary. 
703 15-th St. N. W.

Washington, D. C.

)

y

me kaip musu

taip ir jo

m . ■
December Second
Nineteen Eighteen.

Hon. Theodore Roosevelt,
. Oyster Bay, L. I. N. Y....

Dear Colonel:—
We beg to submit to you 

herewith our brief statement 
as to Lithuania’s Cause for In
dependence. ♦ ‘

f

Sekantis telegramas likos 
nusiunstas Roo^evelto szeimy-

rnai isz priežasties jo mirties 
'per Tautiszka Taryba:
Mrs. Theo. Roosevelt,

Oyster Bay, L. I. N. Y.
The LiUiuaiiian National 

Council,expresses its deepest 
cordial condolence iat the de-

Bridgeport, Conn. — 
mus Oras nog pat mdaus labai 
gražus ir szalcziu konia kaip 
nebuvo.

— Lietuve} sutikime 
na, tik susziausįą^j
bohelkos pradėjo paszelti ir pa 
metineti savo vyrus ir vaike
lius iszbegdamos su svetimais 
vyrais. z

— Draugyste Szv. Kazi- 
mierio renge puiku balių kokio 
szitoje aplinkinėje ne / buvo, o 
kuris atkibus ant parapines 
sales Szv. Jurgio 1 dienu Va
sario. Bus tai balius be guzu- 
tes ir alaus, todėl ant rytojaus 
husite svęiki kaip žyvyles. Vi
sus inaloriai užpraszo atsilan
kyti komitetas.

Szv.

/

K

ro

Stuobris,

AKYVOS ŽINUTES.

Lyg 1 diena Sausio vai-

4

Kiek žmonių žuvo* tai dd 
tekgrami. nepranesza. /'SAtej-

Amerikoniszka skulptūra Davidson.
« ,« ■ I—■- ......■,.■. -!    - -VI, | , , ,,

KRAUJAS LIEJASI
BERLINE.

-  • Į.. -   -------  --- -X 
rodos apmalszys pasikelima* ir 
sutvarkys -nauja, valdžia,, petį 
turi daugiausia pasekėju.

tėjo dazinosime.
4j;f

"■***

200 užmuszta o suvirszum 300 Dickies blecfes Francuzu. >
. sužeista muszios|a. 1

Waterbury, Conn.
Kur tik prieini, ten varyk 

darba pirmyn.
Szirrtet Sausio 5 d.' Vietinis 

T. Fondo skyrius ir vėl .suren
gė dideles prakalbas. Kalbėjo 
Kareivis, aficierįus p. J. Rama 
nauskas, Gerb. Kun. J. Ambo- 

ir TJerb. I^tl. Vine. Kas-
Kadangi prakalbos 

rengemos „

ta, 
kauckas.
buvo' rengemos > užbaigimui 
“Laisves Savaites/’ todėl kal
bėtojai daugiausiai ir kalbėjo 
apiq iszkavima Tėvynei Lietu
vai liuosyjies, ir skairro ka dau
giausia aukoti Tėvynės reika
lam^. Auku suaukota per pra

fl ' , ' W 7 ■

mięe of your beloved consort; 
the Lithuanians are sorrowing 
together' with other (iitizens

b'^
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. x Paryžius.;— Tik dabar likos 
užbaigtas skaitlis visu nelai
miu kokias paneSze Prancūzai 

, Francuziszka kariszka
London. —

| vaiskus supliekė spartaviszkus ’ karėjo.
Randaviszkas

Naugatuck, Conn,—’
gerai ejna, uždarbei neblogi ot revoliucijonierius Berline ku- kamisije apskaitė'buk 1,028^ 
žmonių be

Naugatuck, Conn. T>arbai
tu

I *

džia apdovanojo ukeflista ant 
162, 402 kareiviu.

Dede Samas turi užaseku- 
ravojufi keturis milijonus savo

’ - - ’ —J f

Carey,’ 'pati
plieninio milijonierja^fl isz

*

I ■

kareiviu ant 38 doleriu.
W. E.

\

N*ew Yorko pirko ana diena
kailinius už $75,000. '

* Gyventojai salos Tahiti 
kuria visi serga influenza ir 

esni gyventojai visi jau isz-

dą rbo Inesiy^nda.' rie pradėjo muszius praejta se- 000 kareiviu likos užmuszta ir 
ju,v* vnuiiwi uiw/d uzniusz mire nuo visokiu sužeidimo, 

r^4 ‘ * * 1
žeisa.

Szeip žmoneliai truputi ( pa-J^da. Du szimtai likos 
tvirkia per rudi o po tft^/Z|na-
kaules sau daužosi ių įn/^teis
mus pasiduoda.
simalszyti ii
ežiu skaityti.

v,_ _ 2 J • .».lf • V • ’b •

I 
ta, o suvirszum tris sžimtai su- 299,000 nesurandamujii, sužeis

o - 435,000Suvirszum 80,000 ran- tuju buvo 3,000,000
Jau laikas ap| daviszkę vaisko pribuvo in Ber paimtųjų in pelaisvia o 700,000 

in re-'netinkamųjų visai prie jokiu
IMLIU. Uitu ItllIYCLo up i Y ivimvv pAiniiiv j 1

ir daugiau laikrąsz-\ Uoa su praliejimu szauti i
volįucijonierius. Ebertas kaip1 darjju.
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senesni gyventojai visi jau isz- 
rriire o jeigu, greita pagialba 
nepribui tai ir jaunesni isz- 
mirs. ■ ;

* St., Lquis, itlo. — Ožio- 
nais baczka alaus pabrango 
ant $2Q isz priežasties sustoji-

” ■ . - --------- ’ - --A . *'.> V

Bronos AĮres, Argentina 
Isz priežasties straiko ir

Lęuis, itlo.

mo bravoru dirbti ahb 
<

kalbas/ nebotoji apie pusantro —

\
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anarchistiezku pasikėlimu mu- 
sziosfa likos užmuęztu arti tuk- 
stanti,* žmonių. ■ . »•

* Ignotą Paderewskis Leku 
vadas, likos perszautas hoteh- 
je WftTszavo per, nežinoma* 
bolszevika kurio rmsueme.

Batavia, N-Y. — Per su- 
s’durima trukiu ant New York 
QehtMU griežiukelio 21 ypatus 

su-

tukstanezio.
Jau dabar 'Waterburiecziai 

gflli pasigirti, kad szimet kalė
dine dovana Tėvynei Lietuvai 
per vietini T. Fondo skyrių sti- 
rinkta’Mtpįg virszau§ dešim
ties tuW^iu?

NeuŽmiiwa n< v. ;T
niu kasdieniniu rei&ste1 TA 
paezia diena, 7 valanda vakare
Vietine‘L. Vycziu kuopa, suren likos užmuštos o daugeli

JF«i
t

f <'■ \.x

.^5

^!iu?
vi ri. Vwi .t JTVv'v

gevakara vietines Szv. Juozą- žėistart.
po mokykloj naudai. 'Suloszta 
veikalas szesziu 

i'A
atidengimu 

u Kalėdų Naktis/ Perstatymas 
invyko nepeiktinai ^nors buvo 
ir trukupilb'bet tarp tiek dan

$
4

A

per.

- * Kopenhaga. — Valdisz- 
ki lekiotai bombardavo Šile-

Kopenhaga.

pi jos geležinkeli ir kitas vietas 
užyrhtas per volpszkus bolsze-

gelio ąkoriu, tai jau slinku vi- ir sužeista

IM
V

k- *

I ■>!■■■ »> Į|R ..

rikue, užmusždami 60 žmonių Uždėjimas Rusiszko
a— '* .J '- t

gi*ade, kuri• 1

s

RFECT

S I AN
(p N . Y. M e y a 1 d C

erelio ant admirolo Nevelskio stovylio Petro*
revoliucijonieriai nuvertė

IN ORIGINAL! mVHMnll

po Caro praszalinlmui
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2

-rtf' Kas Girdei
priežasties kad sugiado IIsz 

elketrikas prie statymo raidžiu 
maszinu, negalėjome sutalpyti 
visu žinių in szita numeri.

Dirbt reike, ba duonos nie
kas dovanai neduoda ne duon
kepis.

— Gamtoja viskas labai pui- 
kei intaisyta: jeigu ne butu 
saules szviesos, tai moteres ne- 
reikalautu parasoniku.

—-Žmogus doras visados gar-
dzAii miega, ypatingai tada, ka
da pabarsto lova proszkais del 
blakių.

— Vyruczei, 
žmogų dabina 
kiszenije.

>

ne drabužis
tiktai piningai

si ir žmogus.

amžiai,
jSunku pasakyti.

L . • H 1

v •

s

Ketvirtame amžiuje

Capitol i

ar mala*

B

>13

B
Ca
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... 736-738 W. I8IULv <

lite

s

H
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SVEIKATA
I
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S

10, ūžė, draskėsi, ant kalnu ir Vulkanu ugni ir aitui. £

/ t •

ŽODYNAS “W

f

vaiM

knygos 6Jx9| c<diu.
mums $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta

m 
esanezius

l*>

P. N00N4N.YlcH.Fre.
H. KOITLHII. t'aMhler

BanKan utydarytan 9 ryte Ii* * popiet 
Nubatouua. 9 ryte lig 12 

................. F ■ -- . ................ .. - — ... ......................

(r£la ‘k^ 
i 

j UžfuIh> 
randami ix> valoviM-e Reiui žinomo

•______ ________i 1_ _ _________

4
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Diduma
Brisiu skite

i . Mesužmokamo:nusiuntimo knsztus.

W-D.Baczkowski-Co, Mahanoy City,
' F \ .

Bet ežia nieko nėra tikra, tik 
viskas, kas apskaitomą apgrai

Ir nežinia po kiek metu gal 
toms visom

l'ai yr« viei>ntine Kanka kuri M»nei žinoma Lietuviam^.

BKM ' FinojMU’ ii var oja sren e ’atke apie 'milijoną dr>li*rin

t'';?bYKA% . j
J AVj’Jpfc 1

///

įilM 

g

1

Pirmiems įemes 
■« r 25

ir rundasi po konlrok Valstijo* PwnaylvanloR U4 hu- 
taupintiiK ^inijrus moka 4 procentą Hinncria Pinipw 

■ in vi'-a.“ dalia svieto Parduoda laivakortes -
Notariilalna kancelarija del padu Irmo doviemtus: iu 
ir kitokih dokutnontu reikal'rgi I.ietuvnie 
žinia skvrius i 
KaroHans Varasiiau” valdiško Notariiuaao

V

s
&

Tu /z'

! TT’okarL

i?!1®

tata ta*I ta* W tai tau *■ ta* ta tai ta W Ita tatatatatatatap ’tai ta tau ta* tai <■ —i — tata^Įtatatatatatatatata.

Ml NATIONS DEPOSIT BANK
...SF T A ?V A ROROZHJ 8K YPTUM... ’

. P. V. OBIKCTNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carnon St , S.S. - Pittsburgh. Pa
Pai yra vi» »’8tine Kaukai kuri M»nei Žinoma Lietuviam^

j Ranka laipinami wvhw bmlinke baneaa ape

t f If
f V

le žemyn> vienur atsirado nau- musiszkius, dabar 
jos marios, o kitur sausuma, gyvulius.
Bet ežia kur bUVo vanduo, ne- ar lapuoti medžiai* 
buvo tokio didelio slėgimo ir ‘
tai pastebėta, kad ant vande- sunkmeneje pleszrieji žvėris.

Penktame amžiuj jau rąnda-

ątęhainiiis surasta pe suakmenejusiuju žo.
» lin. o iim labiau rrvviilhi.

ii

liu, o juo labiau gyvuliu. ■
Antrame žemes amžiuje jau rai tiek tarp

daugiau kgrszczio, kaip oras ir jo; tir^i<$,. ktsirado w>l<w
•__ ____ _________ . ___ ....
riu in kalnus, o belekdamos szi lyg to laipsnio, kokiąmę ji dą- £
lo, uže, draskėsi, ant kalnu ir bar>yra.. .Vulkaną ligni ir aisz ^

■?
r

f'

pirmutinius7kurie daužytu Mokykitės visi angliszkai,
antausis del savo padonu ir su 3e£ neužmirszkite lietuviszkai,
pagialba kunto iždavinetu tie- j<atrus savo kalbos iszsižades,

41* v^rki Ir iii bnitlrt imv/llrnli — ■ . ...... «sas ir apteiktu kožna mužikėli rpnį įr nnĮ. (p<cjimo nepaisęs.
Lamo.

v •zi m j
tuo, nes viėnos žemestie!

vicszpatyscziu

sas, sidabras, platina.

V
I

Oras dar daug ture

že-

Ne-

Žeme tada nuorinkimus
Žemes - vidų- •

konia kožnoje juodi pletmeliai
apimti

i giria.

i H

gm-

-i pirkt.

gose.pa-

suvis netinka ir

be Istorije Szvcnta-Seno ir Naujoilnstatimo

I

II

I

1

JĖZUS APSTABDO MAKIAS.

jisai atvėsės, kąipp liętus, vėl uguijni.
i

W. D.

\

J

*

Į ♦

t ' •••

* » į

BOCZKAUSKAS - CO, MAHANOY CITY, PA.

i 
i 
i

\ f
Žemes tvarkymasis.

Jeigu 
lietu-

prikalbinekite.
neturėsite ir

ir Austrijos, vidurys pasidarė 
tiejei kad ir lenkiszkai >kalba, nies, skysta kosze.

Bosijoj baisus badas ir kaip 
rodos ne greitai apsiinatays. 
Vargas daejna paskutini rube-

duo skridę pamali kalnu uolas, mums, 
tirpo josios ir leidosi. • Taip tai

,, ne. <
Vidžiuose nesą ugnies.

i » 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I ♦ I

pamatu ,žmo- 
Be mokslo .

nes nauju tu 

i nusipirkt

duona.
szabakgą'{‘ir

■ sunkus 
r laiko.

in politika.
tai

Amo- 
jeigu laikrnsz- 

Nieko neži-

žie-

tvarkymąsi visai kitaip/aiszki- 
na.

kož-
sza-

jokio
Tankiausia velei

vės vaidijosi ir ėdasi.
tai teip privalo būti?
(T 
O

nybes nesilaikysime!

viską paėmė
grinežioje
karszlygia su isztinuseis vidu- 
reis. -4- Baisybe neiszpasakyti- 
na?

.sijos, kur sziandien dideli var
gą kenezia,

į jienis prigialbcti visame,

tiktai kenkt iszrinkimuosia ir 
“Tai ve.

(

dcnyna,i marios, ii’ sausos že- 
mes vietos. ‘ ,

Zęmes kalnai kur kas tiu’pjp

* 1 < ’ Jr1*viską suvalgė arba bolszevikai

ligoniai

J

f,-;; ' IT
r. ■ , - ' VliOBtO pra<^e

vanduo. \ Oras trauke uuo ma- taip tolUu lyg peatejo žeme

’ C'l° i kitos prasCziąu.
. Žemes' ...

kaip ir ug- Į
Pacziame

* \ , 

dyplomu “Lamo.” Nuo pa
vietres bado ir vainos ir nuo 
lietuviszko ir lenkiszkos vai

bet no yra vienokio budo. Lie- |pj0 vidurię k dugne ,apsistojo 
. tuviai-gi visi pacjna isz po Ko- sinkiausieji daigtai, kaip auk-

■ sas, sidabras, platina. Leng- 
o galėtumėm daug yesnieji daigtai angliarugsztis, 

bet moiis? kalkes, sįęrap .jodas,.

■ ■■ , i i ■■ ■ ■— ■■«■■■■ ■- , ■ „i ... i tatai ■■■ „i,   —i i. ■ ■■■ i „ta ■ i ■■■■ .....i ■■f**......................... .

’landi. Patys savo gaiszina ir per tai padro sarmata del vL 
norį pąskyrti savo tiesas ir sa- sos tautos.
vo karalius, prezidentus ir ku- j -------
ningaikszczius

Pir-'
i

Ne trukus sulaikysime , del 
Ant svieto didele atmainą 

pradeda pastoti, o tai per per- 
Pietine

in žiemius,.o
Jau ties pana- 
. Kas du tuks

lyg Paskutinio Sūdo; ' . Preke 35c.
Paraszc Viskupas Motiejus Volonėisauskas. 

. ■> If“, ' K /yį A V <| < '^*>4 7

eina isz trijų 
Bosijos, Prusu

dabar jbsios
tf> , ■ . T' -■ - .y » » >'

iriu plmiuusįp. jįUt
j i J ‘ u 1 f 3 "i

T 2

■ - ■ .--------------- --------------------------------------- ------------------------------------------- „I ' ■ | i ■PASAULIO PRADŽIA. ;ne. .■ Toįi žemo są vandeniu be turi savo padalinimus ir Bet tame amžių
Igą nuo kalnu JI’ atsidūrus ant dus. < f * « ? je daug dideliu žveriu isznyks-

Pirmame žemes amžiuje ne- ta.
Kaip ilgai' tęsęsi tie

Mokslo va - w 
saves sutinka

am-

mariu dągno sudaro taip vadi
namus pilnutinius

•• a ' žemes slubgsnius. >
ir atszalimas že-

'Yv __
I W . . .. ____ ____
Kai^ kitos planetęs, taip ir, .Atvesimas i

nuoliu, ^tki’itąshį nuo- saules.
Žeme bejudama gązu kąmiolįų

oz.un.0 PŪKO yru .u^^.uu- fe„w gąv0 a8zi ir pnma, locziau<. W i,^lieteji 
liūgas solidariszknmas, o to di- • ’ . , • .

. - • Jeigu lyg pailga ir tada nuo josios

žeme-ji^.ą laika buvo įgazu l<ą- wlGg} j^kszto ėjo vis‘tolyn ir to- surasta daug suakmenejdsiu kad nuo pirmojo žemes 
’ lyn, bet pe lygiai, nes kur buvo žolių ir gyvuliu, ypatingai gy- žiaus lyg musu laiku praėjo ne 

$ marios tėbai greieziau, o kitur vuliu mariu. Kartais jau gali daugiau kaip 20 lyg 100 mili- 
i ma rasti tame amžįuje ir sausu jonu metu.

Tasai amžius amžiams skaitoma po 57 
lukszto ypatingai gausus/invairiomis milijonus metu o paskutiniams 

amžius 12 milijonu metu, ....
Todėl vienos mils' apdovanojo .turtingomis 

, dalis greieziau atvesusios, sve^ angį i u. kasyk lomi 
| re, slėgė kitas ir mariu dugnas Treeziame žemes amžiuje bomi 
viėnUr kilo aUgs^tyn, kitur puo jau gyvuliai gaąa/panaszus i

Sziamo laike yra lajiabreika- apįc sąy0
džios, apsaugok mus Vieszpa- \ .V,'.... 7 7 zi in :galus susiplojo, pusidare vanderts'pldtaUklar skyrėsi’ ir mosi gyvulio.
.. . ’ F ‘ dobs stokas terp mus. Jeigu iyg pailga ir tada nuo josios Uv _

|teip Lenku ne yia, solidaiisz atskilo menuliu Ji stimazejufc geriau r užlaiko sziluma, o žolėmis ir todėl tašai
kūmo, tai ne dyvai, ba jieje pa pradejo suktieš greičiau, ėjo' kitos 1 

: tii\sztyn ir karsztyn.

mainu žemes bėgio. —- 
persimainys 
miu in pietine.
szei teip dedasi?

* taneziai metu užstoja ant svie- 
L1 ot nauja era ir pervarta. ,

g

In unijes užsiraszykite ir ki- 
įtus užsiraszyti ;
o atejteie vargo 
nieko nesibijosite.

tiju, terp saves ėdasi! Kariau- 
je su ginklais, laikraszcziais, 
liežuviais ir kumszcziomis! Tei 
singysta, dorybia ir meile arti
mo, tos tris sesues, susiemia už 
ranku, sasidaves toli iu svietą, | 
jcszko del tykaus 
nes

Ant svieto gero jau neturime. 
Ėdasi terp saves vieszpatystes, 
e< laši tautos, ėdasi gymines. Pa 
idalinia ant prieszingu sau par

Mokslas vra 
gaus gyvenime.

gyvenimas tebyfiam
Juk Bosiję dingo isz 

i priežasties tamsybes gyvento-

užkaborio,1 
jau vietos del juju ant szio 

svieto pritruko. ?

pasistiebia ir
“gaivinki-

— 0 nesupranta 
gaivyti? Dau-

I
r> ii vyt i 1

iu ir tik dabar dasiprato, jog 
jeigu gyventojai turėtu dau
giau mokslo tai sziandien bąl- 
szevikai nebutu apemia Bosiję.

Ka žmonelei czionais 
rike pradėtu.

Icziu neskaitytu ?
notų kas ant svieto dedasi ir 
kain einasi.

Keikia laikraszezins skaitytigumas supranta gaivinimu lie-

Į iJant apie viską dažinoti o ypa 
Įtintai sziosia neramubsia lai- 
i k uosi a.
I 

„ M

Visi sznukia 
net žandai braszka: 
me Lietuva!” 
ir nežino kaip

tuvystes per dėjimą 
ant visokiu ” 

liną gaivinimu 
ne dings lietuviszka 
su toms “aukoms 
neatgaivinsime. — 

Mes turime neatbūtinai rūpin
tis 
czionais užgymusius kurie teip 
apmiria, jog suvis ne turi lie- ^fltu, tvėrėsi partijos 
tuviszkos gyvybes, ne dorybes,

va<
Lietuvoje 
tauta o ir 
Lietuvos

(T

vstu.
“auk u

Tas nesi
lietu vystės.

° 
amerikoniszki Lietuviai pasida ne^ geležis, vięi jie iszsilęido 
linia in daug partijų terp sa- lekiojo, kaip kokie įgazai, to- 

Alvgi iįau atvesdami puolė žemyn, 
Nieko fcąjpo, koksai < mineralu lietus.j 

iaro nepadarysime, jeigu vie- Tada, žemei užteko dar savo
sios szviesos, nes apszviesdavo 
jia josioš. paezios -ugnies vidu
rys ir tik jau tąliau kada,žeme 
apsupo idebesys, szvięsa negą- j 
Įėjo per juos prasimuszti ir jau 
turėjo gauti szviesa-isz kur ki

tur. r . ,
Tos žemes atmainos ėjo to

lyn. Atmosfera nuolatos m Ai- 
nesi, žemes vidurys jia kaitino, 
o isz virszaus szalde. Isz vir- 
sząus atmosfera atszalusi puo
lė žemyn,, kaip lietus ir sznlde- 
viduti. Bet ežia tasai lietus, 
susitikęs su 'neapsakoma kait
ra, vėl kilo augsztyn., , Bet ga
lu gale szaltis pradejo pergale- 
ti ir ant žemes vidurio užsidėjo 
kaip ir plutai 
ketins pirmiausia atsitiko • 

ta v • • ♦

, vxz...« nuomonėms bus
Tada pasirodo jau statomos visiszkai prieszingos 

i ir mokslo vyrai tuo paežiu 
randasi mokslu remdamiesi, gal ka ki- 

.ta'prirodyst!
- Tolinus Bus rn ynu dugno norrt ne dideliu 

kalnu, ue giliu pakalniu.
• Kas gi darėsi* ote ? Pakol že

mes sziluma, o ypatipgtfi ver- 
danezio vandens sziluma buvo 
didesne, kaip sziluma oro, oro 
buvo begalo smarkios ir stai- 
gos atmainos. Bet toliau jau 
atszalus žemei, ir kada jau sau 
lute pradejo kaitinti kalnu vir- 
szunes, oro judėjimas vįs ėjo 
silpnyn.
io karsztu garu, žemes Vėsimas f 
labai ėjo silpnai ir * pakol 
mes sziluma sumažėjo tik ke
liais laipsniais turėjo pereiti 
milijonu metu. Lietaus van- ( 
duo plovė kalnus, nesze ju da- , 
lis ir isztirpintas guldė ant dug 
uo upiu, ežeru ir mariu. Tokiu 
budu žemo perejo antra savo 
amžių neptuniniu sluogsniu.

Skaitomieji daigtai nėra ko- < 
kiu nors iszmislu, bet j tikrai 
taip buvo ir dabar tokius gam- 
tos apsireiszkimus galima pa
stebėti ant kitu dangaus .kunu. (

Žemes vėsimas nesiliaują ir 
mušu dienose.
riuose ir dabar dega skysta ug 
nies teszla. Juo giliau leidžia 
mes in žemes vidurius, "juo 
karszcziau, ir apskaito,'kad že 
mes viduriuose karszczio yra 
apie du szimtu tukstaneziu 
laipsniu, i 
nies kalnai

fl1! * 1 I*1" 1 1 I! i ■ 1 ■      ii i *w - | 7 ' ’r *'1,1 ic \
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C/Aplto!
SURPLbb IR IROFtlS $4(0,COO.CO

MOKAME Amr* Pruvvut* au> rudi t. 
Pinigu Procentą pridedani prie Ju»u Pinigu 
l diena ShuhIo ir Liepon memwuoHe, uepxi 
mini ar ,airwHzai parodyi Kbygu’.e nr nt»

Men norim kad ir jua Turėtumėt reikalu 
*u cnuHU Rauki, nepaisant ar maža* ai 
■tldnlO.
H. BILL. Fn «.

T T

žiu> o da turime laukt pakol to
nais viskas apsimalszys. Dau
gel iuosia vietosią žmonelei mai 
tinasi “kariszka duona” pana- 
szi in žeme ir meszla, negu 

Pasirodo karsztlige, 
daugybia žmonių 

vaiksžezijjuje aptinusiu.
kurie tėvai savo dukteres nuo 
dvylekis metu pardavinėja tur 
ežiams. s

Gyvulius szere sausais lapais 
, o ir 

Po kalnui vai 
Ne teks 
razbai-

Lietu viškai-Angliškas’pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Labs. 
Abi dali sudėta vienon knygon. 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai; pažinti anglišką 
kalbą. Puslapiu turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose. 
Kąiha tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

S.P.TANIS
URCASO.JLL.

su prjpimiseis sziaudais 
gjrvuliu niekas.
tu net rukhs bus stokas
kiojesi daug vilku ir
ninku. Kaimai iszrodo kaip 
užkeiktįąįf- i
vuliu ho. turi, viską pardavė ir

Tai galima it- ‘ ‘ vže
mes gale, žemiuose ir paežiuo
se pietuose, ežia, mat, buvo kur 
kas ramiau.

Neužilgio turesinge visur di
delius rinkimus ant visokiu

Kask mo
tas daugiau atsiranda kandi-

S, 
nas kandidatas turi savo 
liniukus — kožnas savo ta vora

Anglikams nėra pady- 
svaiguluot 

priosz ir dienoja iszranku. Juk 
ir Lietuviai nuo kokio laiko 
pradėjo bovintis

aivinti lietuviszkus vaikus politikiszku urėdu.

ne mokslo, 
Tėvus Ihiko už 
kuom jieie vra. 
tuosius 
niokimo 
mes 
vysta kaip lyg sziol, 
negialbes ne 
vintoiąi li(‘tuvystes!

jog su

ne
rri

baimes Dievo, 
niek ir nežino

Gaivinkime vo- tioioi naprntia 
nelaimingus, o nesige-
paskui vėjus! 

szitaip gaivinsime

4 t

ne drabužiu no gy- kiti. planetų Birint in jia isz- 
; orde, kaipo szvięsus kamuolys,' 
ant kurio kai kur jau buvo ma- 

j. Toliau 
ir ties žemes viduriu užsidėjo 
pluta, kuria, žinoma, daug kar 
tu kaityti pramuszdavo, užsidė
davo ji vėl lyg ir ežia szaltis 
nepergalejo kaitros ir nesura
kino žemes viduriu stora pluta. 
Galu gale žemo jau . pasidarė 
tamsiu kunu ir gana jau atve-1" 
susiu. Krintantis lietus galė
jo laikyties ant žemes, isz pra
džių kai kur vanduo tik iszsi- 
liejo, o toliau užliejo visa žeme. 
Kai kur tik buvo galima maty
ti mažos saleles, bet ir tosios 
nuolat 'skesdavo vandenio bąn- 

Vanduo be galo buvo 
kąrsztas, manoma, kad turėjo 
apie 3 tukstanėzius ■ laipsniu 
karsžczio. Vanduo taip inkajtes 
garavo, kilo garai augsztyn ir 
vėl atvėsės, kaipo lietus krito 
in tuos paežius begalinius van
denius.

Kieta žemes viduriu pluta, 
• _ ta ™ . f • • 1 ta

Tai patvirtina ug- 
, arba vulkanai, 

karszti vandens ir žemes dre
bėjimai. . »

t * J 1

Isz ka tik pasakyto supran
tama, kad žemes sziluma se
niau buvo didesne, bet treczia- 
me žemes aipžiuj musu beveik 
visa žeme buvo pridengė lepiai. 
Tu ledu aiszkus yrą ženklai 
Lietuvoje, Bosijoje, Lenkijoje, 
Vokietijęje Prancūzijoje ir 1.1. 
Kaip tai atsitiko, kad sziltes- 
nitios^-žemes 'laikuose buvo' le-

Jeigu turite senas maldalmx 
res, prisiąnskyte in redakcija 
mt apdarymo, x : 
rreitai; galesite
^muškite ir kitokes knygas ap 
laryti, nes knygos bus bran
dos, d kitu visai negalėsite nu

Apdaryta knyga il
gaus užsilaiko, kas parodo jog 
•kaitytojas jiaja myli ir guodo 
:a ir pats yra mylėtojas skai 
tymo. • (t. f.)

tai nieko Kožnas geidže kandidato, 
j_ atsiranda keliolika prieszu kad

—-Ir da
•j ,p/cs savo
susikalbėt lie

jau dabar atsi-
I ne ?

aukos” ne
M

to tėvai sulauks, jog su savo da *ana prizaunije:
vaikais negales susikalbėt lie- *r a®x £aJiu tokiu kandi- 
tuviszkai (kas jau dabar atsi- datu» kuom I** geresnis už ma- 
tinka.) |ne?” Ir tankiausia tokia ma-

Vaikelei isz tėvu tveziuoiesi k^lonia padaro, jog ne viena 
lietuviszkai kalbėt nemoka Kietuvi nenpronka ant 

j urėdo.
į stato tokius kandidatus ant bi- 
i

le urėdo, jog

as

ir
ar sarmatinasi.

Kaip nekurie 
pronaszauja, jog 
užstos didele bedarbe, 
kraujo
Susi rems < 
las su darbu, 
bus rinkimai prezidento,

Amerikonai, \ Iuž poros motu * 
o ir be 

neapsiejs.praliejimo
lu milžinai: kapito- 

Apie tą laika 
o ži- 

noma kožnam kuris ilgiau Ame ' 
j ike gyvena, jog ir darbai tada | 
sumažta. - 
dės, o biedni 
t ures!

- Daug k Indžiu susi- 
žmonelei kenst

vi,su laikraszti, kurie užmirszo | 
apt naujo užsimokėti.
užsimokės
kys.

An stokos skaitytoju negali
nu
pribuvine ja, 
tuju. katriem sulaikysime.
- 0 ka galima <

)a sauso

y

Katrie
tai kalendori aplaį-

j rugoti, ba kas diena nauju 
vieta

laryti, reike su- 
niekas ne-<

tai užyms

ptabdyti, 1 
klauso.

Lenkai ir Lietuviai yra vie
pi rmiausia turi 

ba tern saves
uokio
k n < lykini bud

laši, o
iszmano
0(

budo.
a, 

apie politika tiek ten 
kiek žydas aipe ski-

>

niUose.žemes 'laikuose buvo* le
dai, kuriu jau sziandien szal- 
tesniuoSe laikuose nėra, moky
ti žmonės Visa if?, nori tai isz- 
aiszkiUti, bet nieko tikro nėra *|* 
žinia. - Tokiu žemes amžių leT 1 t i' ■ ' * } ■ * i 'MvĮr
du skaitoma net tris paskutinis ♦Jk 
buvęs nuo 7 lygi i 11 tukstan-' 
ėziu metu- adgal, antras būvės y 
21 tūkstantis metu adgalios. V 

Taip mokyti žmones aiszki- 
na žemes tvarkimasi. Norą 
tai tikra, galejpY,bptį ir kitaip, 'jJ* 
kai kurie ,ipok^9c vyrai žemes 
tvarkymąsi visai kitaip/aiszki-

v-------_„s.vn^v Žėme, girdi, nė buyo ug-j*
tas ir tokiu b’udu atsirado van- Pm® <febė$ys,

Puiki ’S’orije ripie “Jonasza Korczaka”
2^2 iiUhUpIti- Preke 35o. H. I>. Bocikowhkl-Co. JUktuov Cllyt Pa*

" b. 1
_ __ .. .... —; -r- -yAiH -- -  ------------------------------- 1         "n—  
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Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikata
4

į

£

leizdamosi ant atveštanezio vi
durio, susikūprino, iszsikrąjpe 
kaip oda ant senelio veido, ku
ris pamaži netenka po odą tau-7 
ku, arba kaip žievę aiit iszdžįu- 
vusio obuolio. Tokiu budu isz-

i ,u v k

kilo augsztyn kalnai, pasikėlė 
daugelyje vietų žemęs pluta, 
vanduo subėgo in žęmesnes yįe

21 tūkstantis metu adgalios.
Taip mokyti žmones aiszki- 

Nora & 
r t

Sveikata turi kelis 
. szimtus visokiu Pavei

kslu apie žmogaus kunb su 
dėjimą. Aprėžomi invai- 
į’iausi apsireiszkiinai žmo
gaus kylio gyvenime ir pa
mokinama, , ik^aip žmogui 
ap-isaugoti 
Ligų-

fino visokiu 
'J’okios knygos 

lietuviu kulbėj dar nebuvo.
339 Pusi. PreKe 82.00

Puike apdaryta Audekliniais Virszais.
839 Puslapiu/'

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpatięs Užgimimui kilo, augsztyn, augsztyn. Tenai kinu kuo W ne. žemos viduriu 
’P I ta ♦ a.'—» * ta a *1 t %v\i 1 •» r* -*>n vi/l o vi 4i ttichvi +, Ji atsirandanti visai. t

. r .(*• f , . • ' 1 ■ >"• ? ■ ' ^4
kryto ant kalnu. Oras ir van- nG W giliui, kaip kad rodos A 
ji—J.  i..,!.... — mirmst, 
tirpo josios ir leidosi. ■ Taip tai Skaitoma penki :/.cmds am
ai sirado ant kaĮnu mįnkszta žo .žigi, o kiekvienas^dar gmŽius.
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Formeriai sznuot turėjo gc 
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?pjute n* daug prisidėjo 
szmaitiniino viso svieto. - 
.^dasi kitas farmerisf

PIKTA
BOBA

4
4
4
1

0 tai in kur dedis misli-
ia!!

_  Namon, pus save.
Palauk-gi valandėlė, tik 

ir dispozicije atiduo-
Florijonui, nes asz su dede 

ažiuoju.
— Na

ioje Elig>Jus
sz galvos bus galima iszmuszt. 

Visu

► 
ai raktus
i u

tai gerai — tarė dva-
— ten greieziau

keliu vienok nieko kito
Uzbieta nekalbėjo, kaip tiktai

kelione
licnu reike

i plC 
:iek

klausinedama 
važiuot in

Varszava ir kaip isz ten gau- 
in Saksonija. Teisybe, dedis

--------- ----------
žydama rankas — 
slenksczio jau kas mane ? pati
ko! Tas latras Zigmantas, ku 
ri man paveržė kokia ten pra
keikta franeuze dąz teatro kara 
liszko, isztruko ir pabėgo pas^ 
kui taje in Drezna.... r 1

Ir tėvas ir motina užlaužo 
rankas? > ’ .►!'<r

— O! mielas tu Dieve, Elž
bietėlė brangi ka dabar veiksi- 

Nes mes neprigclbesim
tau ir nor troksztame labai to, 
bet ka-gi do rodą duosim. Vie
lok ne sirupinkr...

Matydami dideli karszcziavi 
ma duktes motina nerimaujan
ti pusznabždejo in antra dukte
rį:

žinokite ant

SAULM; ■
L . i. _  Ir/.

Visi kas ten radosi, girdeda- no ir doL priderinęs szl^kti^Ž- jszojs ir kokio* pasekme bus 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' f A J ‘ ’ L’ ‘ 1 ’ v ‘ i Na jeigu

pavirto buk bos atsitikime, niekas neisAgi- kokia nelaime juos patiktu lie-

111 ..........

iresne ųuo Zigmantą.
T

me.

La rcndagry! Larendag-
ry!

dinimu
su

Pažiurę-

ar pakvesi in suda?

--------- į——
ir ganą.saugus, bet be karava^ .dora Eligiju, kas isz,to viskę

ml toki iszreszkima savo nuo- kos ir dolyapginimo ir * pngol- jos, tpkię žengimo* 
mones’ Elzbietos, t

/
Tik tiek, jogrin* Ulinoju.

Susibėgo in vtena vieta tris
1 bobos,

Sakyti nenoriu,
t

NESITIKĖJO, JOG JAM FA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

in akmenines stovalu's visi n iv renginejo in kelione, o y pa tin- Įioneję, antmioteres niekas jio
I

I 
/-•

P” 
nlzbieto-
I o jo 
pzlonsko 
maigėsi 
unaite 
'ict jog 
fies bėga 
>rist....

Klausi
Įnt kožno 
hiena atsakymu.

važijo ir
jeigu žmones nedingsta, 

bijois?” Dedis, tei
tu re jo ant to spasabu 
eszintis
ir
judindama 

knipelei nunesze
Zigmanta, o jeigu jis ga

lai ir asz persigaut
i .1

ttiiiis bumbėjo ka tokio 
paininkus T„_.
» irvvenanczius

kaip
9

Ęligijus toliau neži- 
t ik tai lyg rubežiaus 
svietas jio ten jau

vienok norėdamas bro- 
» ingazdint, eme apraszi- 

ten vieni kalnai ir pli- 
lines ir upes reikeupes

— paantrino Elz- 
tai-gi pri-

en
juk,
'ai ko man
lybe ne* •

dant pri 
įuoomne 
oliaus

» Elzbieta terningai o 
dalyko turėjo itktai 

“Juk žmonis 
parvažineje

•J

‘Tais keleis
wano
p ne

g

priesz ta jos 
tylėjo o ji trauke 

peczeis:

>er ten
Ele, . _

hpie raz
kalnuose
bineienczius

Elzbi0la
-•—[fsake,
geru8 pistalietub.

-gydamas jos drūta pasta- 
niekuom ncperlauže- 

kaite jau tik tai ant to, 
geliu dienu gal perdegs 
poras ir —-——

r> *

>et
erauju a 
mti
o nik.., 
lavinimu
na,
iog
įos
i v
4

Pamowskiu 
užklu- 

ant pakelevingu, 
ir ant to su szaltu 

jog reike pasi- 
Ant ga-

— O ka man tas Larendag- 
ras! — paszauke su neužgane- 

Elzbieta trepsėdama 
koje apsiauta czebatuku

kaustiutu padkąvelem — asz 
taji latra isz mokinsiu kaip.tu
ri su doru paezia apsiejtinet! 
Asz ne duosiu jam teip ęau 
valei bu jot po svietą ir gyvent 
be jokios valdžios.,, 
si me
~ U-gi ka tu jam nebagele 

padarysi,
— paszauke tėvas — arba pas 
konsistoriuj J

— Ka? asz? idant pridaryt 
žmonim juoku? arba tai asz pa
ti sau rodą ne duosiu ? — szau- 
kp Elzbieta — bei asz kudykis 
idant skunstausi da priesz su
da? i , ■ r , «

-r- Tai ka tu padarysi ?
— Ka?

Įlieta su rūstybe
buvau mylimus gimdytojus at
sisveikinti, praszyt jiu palai
minimo o ryt ar užporyt imu 
dedi sau už dranga keliones, 
pist aliotus užjuostos ir važiuo- 
jeva in Drezną. suimti taji lat
ra, o nor ir ant galo svieto bėg
tu nuo mhsu, turiu jin dasivyt

Basių jin ten, kur 
norės pasitaisyt ir ant keliu ♦
mane perpraszis už savo kvai- 
liszka prasikaltima, tada ' jin 
su savim parsivęžsziu namon,
— ne, tai kaip szunui ixį ma- 
kuolo plisztersiu —- tegul ne- 
teisinga^gentkartyste ant syie- 
to ne vejsi!

Ponia Pienkauskiene paszau 
ke iszgirdus tokius žodžius sa
vo dukters, baisei 
PO žodis stojosi kunu! 
vas, žodžio pratart negalėjo....
EJzbietu pakėlus galva su 
spingsojenezioms buk dvį, žibiu 
taites akimią baise del jiu pasi
rodė, nes buvo baisei inerzinta.

— Ant meiles Dievo — tarė 
verkdama ir bueziuodama jiaja 
—susiprask^ apsimalszyk
— kas tau darosi kudyki mano 
mielas!! Tai ne moteriszkas da

ne moteriszkas gink-

ir susekt.

s 
po 
tas

Knisliuos del to pavėlino jei 
ipmislinet apie kelione ^ąvo- 

jinga.... 
iyg narna 
Namie i 
kaucka, 
na isz se?
VlSOS-JSZ 
na radosi 
Elzbieta 
lio 
n 
npsiavui 
numėtė 
tfo in

ir atsinorės visko
pavėlino jei

9

lykas..„ 
, las....
I

Siuncziu szirdinga padekavo 
K in 

Tūkstantis Naktų (r Vie- 
Da tokiu istorijų ne es-

Mat, pasinaudojo isz geros nia už teip puikia knyga koki
tirpo isz iszgasczio, niekas ne- gai motere^be to suvis ne gali nesuverstu, fiktaį ant jos, kai- , . . .« \ J . • TTv •_ /__ .1 —l/ T)Užsispyrė senas te-.di’yso prieszintis •jos nuomonei upsiejti.

buvo nežeminta isztikro vas idant paimtu karieta ir 
tokiu niekiszku pasielgimu vy- danginu .žmonių ' su Wviiri.^ 

Ji czion dabar iszrodę^ Ęligijus, kurio suvis iiesikląus-r 
buk kokia dievaite <pagoniszka ta ar važiuos su > Elzbietą sau a. 4 • Ai <« B I 4 • 4 • t 1 •

nes

TO.
*

mei- vėlina, paskirtas buvo ' kaipo
• i A A M <

paveikslas,, akis, "veidas, mei- (vėlina, paskirtas buvp ' kaipo 
lūs, linksmas nusiszypsojimas sėbras neatbūtinas įr apginu be 
ant skaiseziu gražiu lupeliu, jap Elzbietos kelionėje.. ; '

tReike-gi žinot, jog( kaipo ap-1 
kaip apsakinėjo ,i tie, lipk namus IpiVo' ponas Eligi- 

kurie jiaja \ mate, 
prastu akmeniu priesz brilijan- les vertes, teip toliau biskuti in 
tu; ypatoje Elzbietos,...
ka kvarb’avosi visokiom kvar-j rodą duoti mažai-gi jin pažino 
bom, szmeravosi' visokeis te- (jo. Elegmatikas buvo usz Jio 
palais ir pasileidus ant. kelio visados reikalaujentis laiko 
nedorybes nuo sąvo jaunu d.ie- dauę ant apsvarsljnimu daly- ■ 

del to Žmogui pagedusiam ke, petvirtąs niekados kaip .ge- ‘
>4

Visa ta diena užtruko E1Z- 
biota pas gimdytojus, o antTy-

rankeles, kojukes — o toji ten 
Dupare,

butu tikru jus, daug ženklinantis ir

tiktai svietą, sunku jam buvo sau
I
r
i

i

nu, *
galėjo tokia patikti, kaipo gir- riau, rūpestingas pervirsz. 
tuoklui/po keliu dienu ner/iga- 
viniui, degtine. .
.Davo-gi Elzbietai iszsikal- tojaus ankstį, paliepė , idant 

* - L _ - - l . * A h • • -• V ♦ •

n
po apglaubejo josios.

^(Tbliadš’ Būs.) --------------------
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Asz sgkau ir sakysiu. 
w Ir merginas kaitysiu.

Ba per jiaises vyrai odas, 
Per jiaisės muszasi.

‘ 1 $ Ir provojosi.
bet invales ir prisivirkt kiek arklei butu gatavi ir, dėdžiui Viena vaikinu mergina pamėtė

Į . . t ♦ <• • . * rtk'T Vi* V 1 i- J J

pati norėjo — tėvas da vis sau' teip-gi prisukę, idant rengtųsi 
mislino, jog kada pirmutine 
liepsna perdegs, • po tam atejs 
aszapos ir apsvarstinimai, mo- 
teriszka baime ir abejone, pasi
baigs ant to tas viskas, jog 
Elzbieta pasėdės pas gimdyto
jus, o dedei . Elįgijui duos ant ęjo tėvas, puolė, Elzbieta abiem 
11* •• • • J • JI- *1

i.isz namu in kelione. Užvaja- 
vojo juos ten visus savo drąsu
mu ir narsiu pasielgimu, kad 
niekas jau ne dryso prieszintis 
;,e'* . . ■

Kada-gi atsisveikint parsi-

kelio piningu ir nusiims pas no 
isztikma vyra jos, o savo žen
tą.

rPer-visk ta vakarai Elzbieta 
vienok apie nieką dauginus 
^ekalbėjo', kaip tik apie kelio
ne, o kada jei pįrmutin rūsty
be perėję, apie iszsirengima ,in 
kelione, apie arkliu pakinkini- 

imtis ant kelio ir kiek-gi

pabūgus: 
Te-

i

( 4

9 9
progos

Ba vyrai in (įlarba iszejo, 
Nepasiliko naf.iieje ne vieno, nnu girdėjas ir skaitės kokias

9 yra 
na.

Davai alp.ti nąszięti, -ai fa*. radau toje knygoje, kuri mane
Ii; sau be batynos girksznuoti, palinksmina diena ir naktį. Ka 

■ per visa (diena rauke, Ida pareinu isz darbd tai tuoI

P < 4

, |da pareinu isz darbd tai tuo 
ir vakaro susilaukė. i ja"8 griebiuos už knygos, neru- 

! pi man trankytis po miestą ir 
I nereikalingas vietas Netikėjau 
i ka man kiti kalbėjo apie ta kuy 

neparsigabena n 
4‘Saules.” Vė

linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimtą dolerip. Su pa- 

Vincentas Malaiszka,

Į i i 
į Vienas vyras isz darbo parojo, 

t > «• ’

!; 0 ežia viskas/itszale, Jie van
; . ) denio neturėjo,
’j1 * I <■

| Pradėjo apnę paezia klausyneti Sa pa k oi sau
I Ir nusidavė josios jieszkoti.

’Užtiko.prie trepu gulinto,,
/ Vos kvepuojante,

Mat isz stubos ėjo ir nugriuvo
Czia pagialbos ne buvo, 

, Pats gulinte užtiko 
z Ir nepaliki,

Prikėlė su virvagaliu,

’ isz redakci jos

i
s

J

<

I
f Bangiau jau sakyti negaliu!
ii - j ■ f
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. garba, 
Sparrows Point, M’d.
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ARABISZKOS ISTORIJOS
/

f' l SNežine už ku jin atstato, 
Dabar jis vis akmeni kisze-

V ' iiiuje neszioja,
. Ir kožnam kerszija.

Kas sd jojo Ona <*js.
Už akiu užeis.

^•Galva sudaužys;, " < r
Skylias pati 'rys

Ir ant daigto padės, 
Jeigu tik gales;

Oj beproezei, 
Oj kvailei.
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I/in kojas, idant jiaj ant tos ke
liones palaimintu, nes iszsiren- 
ge ant sunkios kovos su svietu 
atėmimo adgal paversztos ir 
užgriebtos per nedora franeuze 
nuo jos szirdies jos vyro 
siverke graudžei ir sugraudino 
visus namiszkius savo tėvu, 
nes visi graudžei ir szirdingai 
verke kaip bobrai, po tam užsi
metus ant saves ploszczium, pa 
szauke dedi, kuris da apsiyer- 
kes triūse aplink namus, lenk
damasis in kelione ir—namon. 
Kaip pirmu kartu važiuoda
ma pas tėvus buvo daug kal- 
banezia, teip dabar buvo suvis 
tylenezia, nuliudusi ir užsįmis- 
linusi, net lyg paežiu vartų sa
vo namu. ’

— Na —mislino sau doras 1 - • ' ' 
Ęligijus — gal bus kokia atmai 
na, gal jau sulūžo tas didejįs 
noras joje nusiduot in kelione 
ant atjieszkojimo pabėgusio vy 
ro, gal apmĮslinus apio visus 
pavojus ir baisybes keliones nu 
sigans ir nedrys palikti namu.

T

Bet apsigavo ponas ElĮgijus

m

a
I 7

i

I
# e b

Viena bobelka priėmė už tar 
na vaikina,

Kad palengvintu jiai gyve
nimą,

Kad prigialbetu bludus maz- 
..............g°ti, 

Ir maža beibia neszioti.
\Kiek jisai'kiietu turi, niekas 

nežino, 
Visi laiko už jauna vaikina, 
•', Mat jr usug brazduoje, 

Kad da jaunas, meluoja.
9

tai dau
giau palaimysiu.

ma, 
tarnu reikalautu.
. — Tegul sau szneką — tarė 
patylomis motina jn tęva ..tai 
iszsisznekes ir viskas prae.js.

Nuėjo, gult, ąnt rytojaus 
anksti prie szildinto alaus ir 
kavos prasidėjo kalba, tėvai 
viliojos, kad Elzbieta permai
nys savo pastanavinima. Kur į * ’ ' l| > r •* a
gi tau, .•— toji savo szneka, 
apie greita kelione pastanavin 
tai druczęi, nepermainanezei 
— ėjo jei jau tiktai apie, rodą 
teviszka, . kaip, geriau buvo 
važiuot: prastai, ar poniszkai 
keliauti t Nes galėjo daejt prie 
to, jog reikėtų atįankineti dva
rus sos tapytu.... ir augszcziau- 
se siekti rodos nor Karaliaus 
Jio Mylestos. *

Jau tada gimdyto jei mate, 
kad su jiu Elzbieta ne szposai, 
atkalbinėjimu ne klausyt ne
norėjo suvis... o kas labiau, jog 
juos savo kalba teip sujudino, 
kad motina Jabai insiverke, o 
tėvas tiko ant jos noru — lyg 
kol padavė pusryczius ant sta- de kraiteliu ir puti aprūpino vis 
lo, jau Elzbieta .džiaugėsi savo 
ingalcjimu. . ’

Piningus ir turėjo ji savo rąn 
koše, 
dęlėriu paskaitė paskirdamas vengriszka su būda su daigtąįs ’ 
ant visokiu dalyku ir atsitiki- kdri^ neatbūtinai reikalingi ke 
mu, atėjo prįe paskucziausio 
apmislinimo kaįp iszsiredgt. 
Nuomones ;buvo ne vienokios, 
Elzbieta turėjo prasta vežimą

/
V*

1

Tegul da karta dažinosiu 
Apie ta neūžauga,

t

■ • • •

. ., E, jau gana,
. * Su tokia mada,

q ' Jį

ęal apmĮslinus apie visus

savo viltyje, nes Elzbieta pri
buvus namon, tuojau insuke 
tarnąms ^ępgti viskam kas yra 
reikalingu in kelione, patį nu
ėjo in stojnes idant įsz^irinkt 
sau arklius, ąpžiui*ejo pleszkes 
karieta, diržus idant visur vis
kas butupdruta toliaus balnus

Co.
ęni.

Knygos Didumas 6% per 9%, frSLU* $2.00
Ne vienas pas mane gromąta 150 Paveikslu. 704 Puslapiu. w

raszo
O suvis nfepasiraszo.

O ka? jeigu nepasiraszo,
Tai gal melagyste raszo, 

Isz tosios žinios naudoti ne
galiu,

Supykus in gurbą motu.
Buvo tai apie szipkorkole, 

. Ir josios sluginele, 
Koldas funias jodvi iždaro, ’
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TUOJAUS ISZ MAISZIUKO PININGUS SUPYLĖ IN KRŪVA.
szitoje

Ikuti

įWIW
LitMuj n, m

O isz ko bizni gera varo.
O ka, žmonis juokina,
Ir bus apie tai gana.

Mat taja gromata isz Maha-
' i

ka toki zoposta įjpti su savim 
įn kelione. Pasirodo gi jog vie
nos kąriętos Jie buvo ^tekti

te vas teįpo-gi tūkstanti nai, reikėjo imti da ir vežimu

I nejaus gavau,
Bet ^naudSs neturėjau,

* Tokios gromatos nieks nepra
4 szo,— Motinėlė mano t miela

— per.trauką Elzbieta — asz 
tai ganu gerai žinau ir numa
nau, jog mums ^nepritinka ka
riauti bile už niek nieki, bet ka 
da tokis papįktinimas namuo
se..... reike 'turėt drūta vale ir 
pastanavinima, o iszmokint ne paimti ir. savo didi Eligiju už

Teip davažiavo net 
Elzbietos, 

seną Pięn- 
kaipo ir motina ir Vie
keliu, nes nor jau buvo 
teko ja tuo laik,,bet vie 
i tuolaik pas 
nuszoko nuo .

buV0 apsisupus storu mili- 
jiuo drėgnumo, 
iszkus ezobatus,

ploszczius ir inbe- ant ko,jis piane iszstate; už ko- 
gimdytoju ,savo,

lionęje del vigados, nes tuolaik.

Jeigu nepaduoda saVo paraszo.

teviszkes 
•ado jiedu

. tėvus, 
vežime-

ne buvo tiek,miestu pakeleje 
ne nevat kaimu, idant viską 
but galima gauti, o,ąnt stąnci*-

I

• X • • • <
Toje' MAsacziužeje, B* v 1 

rn..: /Tai tik negerove, 
Ne senei vilenskiu veseile buvo

ju kurios toli viena nuo kitos Na ir. keli sūvalkinei pribuvo.
Įsztfianeli iszmanumo ii’ proto, važnyčziu, viena lakąju ir ant rasdavosi buvo viekus ląbai Be bobosmeatsibuvo, kažin isz
ita-gi asz kalĮa jeigu man to- reikalo atsitikime, viena raito- 

j v

iu plosss^iujn
; Vengris 
savo

narna
ant kuri0 szlenksczio 
buk jiaja nauj< 

>eme.
ir motina

liestis ;«f
Tėvas

rKL-mlji J'H

; kur atsirado,
Ir tokia valia gavo,

Jog visūs laukan iszkarąvo.
Tie jei prisij-inko akmenų,

brangu. Del to dszmani Elz
bieta apie viskamamuose pasi- 

.'.CaJiIČ 1 ’ _ i..* ______ *__ y____ r 
sžo kas buvo reikalingu , viską 
rūpestingai apžiurėjo, mažiau-

■' i F 1 < ■ » r i i ’ '. ’«. ■ f * ■ *i

kis kvailis‘gavosi ? Ant jio ne li? idant tas-gi galėtti kelia, juo bieįa apie viskamamuose pask
yra kitokio*vaisto, kaip tiktai dapms pirmiaUs apŽiurihet; t# rupini pati, ir hieko ne užmir-

- - ’ vv Ai. ''i ~ “f *.’T' ' - _. _ J . < ' . « m _

trumpai prifiszti ir laikyt dru- vas gi lįepe imti'karieta ir tdi- 
.... Gražus tai dalykas!częi telu keturis, du lakajus ir papa

del. pritamavimo sau, ■> Jei tas
vjskas buvę nesmagum įr. sun- nes ir deras dedis Ęligijus at/ 
kino, velintu-gi * isz tikro, tinsi-;
duoj in kelio papia trec^e rai

bai ta ant arkjio, jeigu ant to ture-• I

kios ten nedorėles apleido sa- 
rodesi vo napius ir mane paliko ? — o

i rūstybe ir ru- ka žmones painiąlins, dasižinę-
ja,. jog viena gyvenu?

paskiibino kąd ir tos franeuzes ’ ne.esmių tu pavelipimą, nes kelione bu
yer ta. Sztai asz parodysiu..,..

lau jog .ponia Zi^nantiene yta ,ge-t— paszaukA

vo ne perilga labai.
Kolei tuolaik nebuvo blogi

V

si dalyku gerai -apsvarstė, žmo

ristebet negalėjo..... .; ... v
Jap dabar buvp ■galįma aisz- 

keį matyti, jogjiaja nuo nieko 
atkalbinet, ne prieszintis pėgą- 
lima jos veįkįmams, nes ji ži
nojo fka vaike;

;©pjei .prisirinko akmenų, 
Brileido szturma prie lapgu 

Svetimtaueriai komedije turė
jo, 

Kuo juoku susilaikyti nega
lėjo.

Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi 
>

Trumpam laike iszsiunteme daugybe sztyu 
knygų in visas szfdis Amcriko: ii' Ikn'opos, ir visi kinsa aplaši 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais isz 
tais virszais.

bąinte apėmė

milžinišku 
cc

Knyga yra 
margin

Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojau^ iszsinnsta 

"\asrtu:r Adcrsavokito
MAHANOY CITY; PA

Trumpam laike is

t ., ■ •. •
’' J i • ' . . ' . (| 7 k | ■

Buvo tai Januario antra diena,per paūžta. Mes užmokame nu:•.■iuntimo k 
Nusiduviau in mieste, viena, i

W. D BOCZKAUSKAS CO
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Žinios Vietines
— Prie visu 

ties iospekcije 
u ta mink *. 
res taa beda turės.

— Priglaudoje 
Schuylkill Haven 

influenza 
Apie 100 žmonių

diena.
pagini ba.

ie

kasikiu
unijos guziku 

Kas guzikelio netu

■

prasi-

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldinias Sapnu 
Didumas Knygoj 4% x 6y2 C°1‘ 
205 Puslapiu —310 Pavciksliu 

TIKTAI 50c.
IBg^Mcs užmokame nusiuntimo 
kasztus. . :: * :• •*

i > , ■
I i

, ------------------------------

W.|P. tyqcaKOWSKI-CQ.,

A ■r*

Sm

SAULE
e f . *L 1'

— -■-•     ----------------------------------;  1       1 *■     I|, ■■ I I..I . Ml. iNRiymwii Iiinią im nhl m —■

Anglijos Karalius .Jurgis ir jo generolai kurie 
1 pasekmingai vede kare.

f

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

I _ . • \ ■ v «

i"

/
-

įYra visada pasirengus prigialbeti savo depositor!ami 
biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties, i 1 II Idel vargRzu 

arti -Potts- 
vieszina ant 

sei-ga 
Valdže

)

ville,
1 ifiro.
ir mirszta kas 
nusiuntė savo

— Burmistras palief 
ryti visus pulrumius ir 
sztorus nevėliau kaip 1 
da naktije 
loszimo maszinas 
gem

uždą- 
cigaru 

1 valan* 
ir praszalinti visas 

ir' kitokius 
bleriszkus invedimus isz 

tuju vietų.
— Subatos ryta ▼

Juozas Staniukinas naszlis su 
J. Žaliene naszle. 
laimingo gyvenimo.

— Tvėrėsi nauja paszialpino

U

apsivedė

Vėlinamo

draugyste. Per koki laika nauji 
sąnariui turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už $1 insiraszimo. 
kiniai
Nedelia menesio. 1 valanda po 

Co-Operative saleje
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso, (tf

Susirin-
atsibnna kožna pirma

4‘TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

NUSIPIRKO KUR BUNA?
Mare SkirkieneAlano pati

po tėvais Dęreszkiute kuri pra

J

Pajieszkau 
cziukes paeina isz Norkumi 
kaimo, Gelgaudiszkiu para.,

MAHANO¥;CITY, PA.

Onos Antanai-
t

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- J 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna-1 
vima kuri prigclbšti. Padaro prieteli kuris gal būt jumis j 
reikalingas. , x

MERCHANTS BANKING TRUST CO
“l' *\ I

%

MAHAN0Y CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Iškeri, Vice-PA*.

•j

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, V ice-PA*. I). F. Gninan, Trees.
J. llį Garrnhan, Attorney W.F. Kynkewicz A. Danisewlcz M. Gavula

P. C. Fenton T. O. Hornsby
/
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girdėjau gyvena 
i Mass.

Gelgaudiszkiu para.
Lawrence

Turiu svarbu reikalu

X ŽIŪRĖKITE!

Vaidelota
i

Apysaka isz Lietuviu Senovės'Gyvenimo
Įvtvoiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Bocžkowflki-Co. Mahanoy City, Pa.
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piet, ant

aptieka kuri pra 
sunaikinta 

dieno-

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas Sį

’p
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ O

1
f

g į 

i £ * J 
1

KNYGUBARGENSAS 

No.l
II

iii
M
į ĮI

siunezia trip greit kaip galima gahti freitus. S
Guinans nori parduoti szitus pcczius dabar ir numes §

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit ffl!

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip Sj

sisz.ulino nuo manos 17 d. Bug- fMiiss. <,<«.. n„u„«
5 prasznu atsiszaukt an adreso:

I 

$

l:>

Siuncziu szirdinga padoka- 
vonia dol rodystes “Saules” 
už. knyga “ 
naktų,” 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije no esmių skaitos ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “ 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedirių h 
turiu namie puiku užsiėmimą' 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes’Prie ba 

Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma vp.kara namie

* ‘ Saules
Tūkstantis ir viena 

kurioje radau kanuo-

SHENANDOAH, PA.

— Kazuno 
pjtft sanvaite likos 
per agnia, likos tomis
mis perkelta tant trumpo laiko 
skersai kelia po 
Main str. kur vela 
visiems 
sioms gyduolėms ir 
aptiekoriszkais vaistais. 
Kaziinas vela ejs ant senovi 
kos vietos kada locninkas i na
mo isztaisys aptieka, kuri bus • skaitydamas teip puike^istori- 

visam
i viso- tymu su didžiausia atyda. 
pas p. karta dekavoju redystei už pu 

patarnarH dirbimą teip puikios knygop^n- 
prietcliszkai ir smvžinin M. Baka, 412 \ ----- rStr.

No 128-South 
patarnaus 

Lietuviams su 
gyduolėms O '

viena isz
Skulkino

iszsiveždama
Pali-

sėjo 1918 m. 
metu mergaite Magdue.
ko mane dideliam varge su 4 
vaikeliais. Moteris yra 32 me
tu amžiaus, 5 pėdu 6 coliu, svė
rė 170 svaru,
rudu akiu. Jei kur
šit, tai praszau prajieszti,\o ap- 

spikizes,” pragerda-1 lailjysit $10 dovanu L
: Motiejus Skirka
203 W. Wash. St.,

John ShOmshis,
984 Maplewood Ave., 

Bridgeport, Conn.

,juodu plauku
patemy-

Pajieszkau Igno Kesclo, pa
eina -isz Grodno gub., pirmiau 

Pra-

¥

X Pasakos ir kitoki Pa
siskaitymai tik už

$1.00

Szitos visos Istorijos, V M
■P;

5

Pana, III.

gyveno Vandergrift, Pa., 
szau atsiszaukt ant adreso:

, A. Bubel-Butkewicz
. K / I’ *

Xt
t1 
£

r Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

X
i 

¥ 
♦5»

s (i’Ul

/
43 POloski St., 

Kingston, Pa.

Apie Rngnnn. Kolannlnkn Jo- t
t nn. Vaikinas Ir Stebuklas. Pa
♦ VnCnflll U ii n n n Xfnllrlnv.n

I
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinanš . V 1/ ( wz

| GUINANS
w » i rt •

’ - I

y Jfiahanoy City, 
Shenandoah.'

Mt. Carmel,

geriau 
kitokiais

Ponas
z-

puikinusiu
* • 1paviete. Su 

kioms rodoma ejkite 
Kazuna, 
visame 
gai. D

kuris jums

l o.

’CS.

vakara

Kiti klauso mano apskai-
Dt

«

Mano dede Petras Kaczkauc 
kas apie 6 metai adgal gyveno 
Morea, 
gyvena, 
rike.

nežinau kur
O metu Ame-

Kal-

Pa. <Jar 
Apie 3 

Isz Suvalkų gub.
žarijos pav., Zubru kaimo. Te-

I atsiszaukia ant adreso:
A. Ridikewicz,
129 N. Chestnut St., 

Shenandoah, Pa.

f
g U

1

Agota Balkuniute po vyru 
vadinasi Barszauskietie, 
jieszkau mano tikros

J

]>a- 
sesers 

Marijonos Balkuniutes, po vy-

t vasaris atėjo. Sūnūs Mulkinus *|4
♦ Y u v Ir 1 n o u wr ♦ n Vnvivco/n

« I
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IiiIszklnnsyta Malda Vargszo. 
Geras Medėjus. Ha Isz nialszo 
Iszlins, alivn in vlrszn Iszklls. 
In Molinas* Verta noužnilrszt. 
Kaip dagy vent szlnita meta. I ♦% 
Pamokinimai. No szls, ne tas. 4*4 

♦t* Kam kenkia girtavimas? Gru- <♦<

t
¥X

♦T«

t
i

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
WWW WWWww • wwwwww w wwwww

'll 4 -I* ■« , * • J *

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip įminta yra paimti j kariumenę ir ke- ] 
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimaa žiedo au žvaiftže yra di
džiausia garbi ir paįuodonl, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 

nč yra kareivi^ Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga-

m y 
M i'; ■;ų.|h| 
Sll fall 

l'll b® i | 
Iii

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra p♦j* Pamokinimai. No szls, no tas. V
ru Samsavicziene, isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav 
gmino ir miestelio.
no apie jia, prasznu 
ant adreso:

J. Barszauskas, 
Wanamie, Pa.

Mano brolis Juozas Antana- 
viezius gyvena apie Scranton; 
taip-gi mano szvogeris Sima- 
nas ir Kazimieras Miliai girde 
jau gyvena Shenandoah, paei- 

* n ii * i •

., Al i taus 
Jei kas ži 
praneszti

(to G.)

dolel žinios. Apie boba, ka no- T /
<>*♦ galėjo savo ložnvlo sulaikyti.

Turklncl prležotlžoi. Pamoks- Jt.
k
t

♦>
T

tuoklls Jurgis.. Skali Ils apie

ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylint) laisvę ir kurio 6*»i-

Įima gautiau viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šį žiedą, atsiųskite savo

■

piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite. o mes Jums* lėlei. UcibnuM Girnoms. Gir-
*’ 4n/.VIIa Tnwnfo airnUllo »..fn .1

. - H t V <žmogų. Kaip pažint Atmaina
oro. Bcrnadlnas Ir žldas. Ož- 2

| ka Isz Dzūkijos. Geros rodos t 
£ del motinu. Kas tai yra moto-

rysto? Gailinga y pat a. Do- 
avimis nrianVvmn ITvrCnna 

knno Ir duszlos. Gnlybe Mel- 
los U! (i f mill tP/Vn Inviloln Tin-

<► , * * i v
♦a* ba kaip Ir visos bobos. Ženk-
I

f

v

prisiusime tą garbės vertą žiedą.

IO 1€ A uksl uis....

Stirling
IIIPrekžs šių žiedų yra sekančios:

ei.75oro. Bcrnndlnns Ir žldns. Ož-

Y del motinu. Kas lai yra moto- *♦* (iv'7į!-, . . ... 4.
<lD' »* <r u 4 /i Tt ra 111 ri irnnln lira. ^a4*

HzIrntH prisakymu HygOnos 
kūno Ir duszlos. Galybe Mel- 
les. RaKAiilszkft lazdele. Do-

y ba kaip Ir vIhos bobos. Ženk- 
♦t* las sinertles. Nupnsakbjo tino 
♦t* kotb. Nenori sarmatos.- Tokio

^Rzposal po tjukn.
k, — ,, —j j. a

v* vZalnierls. Dievas gal npsudy-

■■
'IM

B®1’ :?|
■ ■ lį

MIS

Mano kūmas Tofiliųs Rožu- 
kas, paeina isz 
Leipų para.,
Praszau atsiszaukt ant adreso:

Martin Szaulis, 'C 
1917 Welch Ave., , 

Niagara Falls, N. Y.

Suvalkų gub., 
Versziu kaimo.

—T> - k
10.50

. 13.5014 K Auksinis....
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti tpilkos, 

... . • . ■ 4. ,___>._______1 1 J., ta.___Minersville, Pa.— f Ketver- 
sužeistai 

Nelai 
vyras likos nuvežtas

paez.iB- (ličiui iMalifinojaiiR, 
Nebaszninkns paliko 115 gausiu, Ii

kasyklose
J uoz.as Bud re v i ežius.
minga
ligonkuti kur ta 
mirė.
pa ežia ir
Ii A n t ana

M ag.

r>

likos I
[ 1 

ls i’11 Parengė

• jbG'
Didelis Balius

Bažnytinis Choras isz w 
Seiedoa vakaru,

O C
4 vaikus, teip-gi bro- Inžanga vyratus 50c.

remi ir merginoms'25c.

i

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.
prekė 3Bc. už kožną.

i,r 

r”*"! iii

•zkausku srllVjė.
Moto

pus-broliai Valeris

Budrevicziu ir sese- 
Aleksandravicziene 

abudu isz Malianoy City ir du j 
viena broli Lietuvoje.

Sp
o

Laido- ____________________
tuves atsibuvo Panedelio ryta. Specialistas ligų akiu, ausu, 

gerkles, kataro ir visas

' Mano
Sziik,s ir Antanas Kazlauckas, 
abudu paeina isz , Kauno gub. 
Panevėžio pav 
los., 
szaukia ant adreso:

StanleyJSkulon,

Rpzalimo Wo- 
Zurkiu sodo.

M

Tegul atsi- f

Witt,, Ill.

na isz Suvalkų gub., Seinų pav 
Barzniku gmino, Lazdijų para.

Meldžiu atsi-Jurdumi kaimo, 
szant ant adreso:

Ma. Antanavicz,
Box 528 , Morgan

/

y Pa.

Alyglno.
Su velniu nnt svieto,’ Kylrns ¥

Siųskite, užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

i
„z

CHICAGO, ILL Į
i,

M?-

Detroit, Mich. — Pmsiskvre 
su sziuom svietu 27 metu senu
mo Antanas Daugirda, paej-Į 
nantis isz Suvalkų 
rijos pav., 
Velionis buvo 
damas didžiausiam 
tris brolius ir dvi 

Joną ir Povyla;
’Marcele Anglijoj. 

Amerike 8 metus.
Likusio puikei palaidojo miru
si zsu bažnytinėms

Szv.

Daugirda, 
ub., Kalvai 

mieselio., 
palik-

kroniszkas ligas.

za, 
Detroite ir 
Pergyveno

rr r>
Al i ta ns 

nevedias,
nuliūdime 

sese ros: Juo-1
Marijona

DR. SALM.
Skrofula,

Sekanczlas ilgas 
trumpam 

laike ir sutelka- 
kamo palengvini
mą tuojaus., 

pUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas \ arba 

užtroszkiuantls 
pajautifnas. 
BRONCHITIS 
Koėulis,

gydome

L 
dieglc^

pagonis kraujo.a
kapiniu.

gali daži-!
raszydami pas:

34 Wesson

kroniszkaH

krūtinėj, patrotl- 
mas ant vuogos. 
KRAUJO LIGAS- 

užtruclnimas

Matauszas Ki- 
Kauno gub., 

taip-gi mano, 
szvogeris Antanas Kaklauckas 

l

paeina isz Yasvainu para.y ir 
Tegul atsiszaukia 
Anastazija Duru-

Mano dede 
szono paeina isz 
Yasvainu para.,

Tamoszius Lugauckas isz 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Baltiniu gniino. .Mirė ir paliko 
kiek turto. Jeigu yra kur gymi

>

n iii tegul- atsiszaukia ant adre- 
A. Zwale.sky, 

Hastings, Pa.
so:

4 v

miestelio.
po adresu:
liuke arba:

Mrs. A. Lipinckiene.
135 Morris St., 

Jersey City, N. J,

Asz Jievu Grepute po vyru 
Jnnųszkiene, pajieszkau mano 
broliu Antano ir Jjono Orepiu

_pav., Slabados para., 
metai adgal buvo

“ Y •

X tt. Urvu užkolkpi. I’nnnszus, 
Dorėnas. Sermėga mužiko. Su 

1 kuom kas kariauja nuo tos j
, «... ....

X Vagis klauszlnlii. -Ne yra to 
_ee.i.. l.-.l -ui tn—l

’’Y’ tu. Kaip Jonlszkel pavogė isz 
Juozlszktn naktini sorgą. Ali-

X Dorėnas. Sermėga mužiko. Su to

t” r u
dingsta. Dasekta nj^nltybe.

| pikto, kad aht gero no Iszel- j 
l ■■ Viiln f milu w V /.I nnvmm luv

♦I* dengta snrga. Atidengta Žu- %4 
*1* dlnstu. 
♦2* Užmlrszo*

apie Motoras. Pranaszavlmas
<A> mirszta. Facztlnės persargos.

Kaili apsieit drauguvojo. Per- 
kltrus RezdMonkn. Mįsles. Do

t
I

Žmogus bo szirtllcH.
PranaNzavImibt

i
t
? 
¥ 
♦?
t
i

X szhnts prisakymu del paežiu. X
-kiNzginlbotn per Kallnikn. Auk

so grutlplel. Dzūko pasuku * 
t ; nplo V. Jozusn. ŽejikllnlniiiH |

Vardu. Kokiu JJsll Knzlrlnvi-

į NAUJAS LIETUVISZKAS 5

? GRABORIUS C
F ,į ' ' |

i A. J. SAKALAUCKAS
) 801 E. FINEST., MAHANOY CITY.

•» i— ■— <— <► <■» —i iii Oi O 1 O O O O 'O O O O O H O1

Phono. Kensington HOC W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojus ir Chirurgus. 
Atidaro nauja, ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet.
Nedėlioję C iki 7 vakare.

j 1624 S. 4 St. Philadelphia

Dr. KOLEB ■

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr. KOLER yra viena-
tinta tarpe Lietuviu da v

■r

-

ii’ F

OB

ktaras Plttaburge. Mo
kinosi Varazavojo, atuj 
dljavo begije 26 n>. m- 
vairias Ilgas vyru Ir 
moterų, lodei jas nuo- 

s dugnini pažlpsta. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nložėjimus 
Ilgas tinimo, invalrlas Ilgas paeln&n- 
czlas nuo neczyslumo kraujo.
Bzauklto ypatlszkal, per 1 aIszkus asz
negyriau. Dr. Koler kalba LenklszksJ 
Ir Ruslszkal.
Oflsos valandos! nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nodoliomls Iki 2-v. popiet /

Atal

1
s

■' ■

1;!K'

II

/

i;

ant Szv. Kryžiaus 
Apie mirti gymines 
noti plaeziau 
Joseph Daugirda, 
Ave., Detroit, Mich.
■ ■ """T"..... '

No. 1 Parisians Nuskure- 
Us; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c,

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 Auksiniai Peiliai;
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie

ar vlslszkas

MIk

Mano szvogeris Petras Gra-i 
ziocis, du metai adgal

dabar nežinau
i ‘ ’ 4 ♦

Praszau atsiszaukt ant
Potsville, Pa., 
kur.
adreso:

gyveno
v • *

)

Kupcziatu 
Sunu Jurgi;-Kapitoną Tumka, 

puslapiu. — Preke 25c 
Prisuskite $1.00 o gausite

108 
py 
vilas Knygutes per paczta.

jl;

KATARAS- Visokias kataro Jlgas.
KURTUMAS—Dalinis 

kurtumas ir ausu ligos.
DYSPEPSIA—Patrotinlmas apetito, 

užkietėjimo skilvio ir t.t.
SZIRDIES LIGOS—Skausmas pe- 

czuose, Isztinimas po akiu, isztinlmgs 
kojų ir tankus szlapumas.

VYRU—visokiu vyru Ilgos.
NERVISZKOS LIGOS—Nedamldį

trumpas atmintis, melancholija, neųa*J^ 
ksmumas ir vargas be priežasties.

REUMATIZMAS—Dleglingas, kro
niszkas, raumlngas ar scatia del ku
riu daktarai ir gyduoles negelbėjo.

Daktaras Salm pribus in Mh 
kanojų Petnyczioj P,’,'.’,,'./.

17-ta January .
. in Mansion House Koteli 

nuo 11 lig 7 vai. vakare.
Dak h ras Saitu taipgi at’ankyd Mahanoy 

Cit V Fsb. 14, March 14, April 14, ^fay 9,
* • * - * “ s y

kanojų Petnyczioj P,

June 6, July 4( Aug. 29^

M' j.'.

■ft.! 4

Mike Pechura,
235 Wayno St.,-

-iioza’ Triįauska

ę Jersey/
fiįl1'..ioSKp

N. J.

ir Joim Sala,'abudu paeina isz
Kauno gub. Mes drauge atvri- 

» » I *

paeina isz Suvalkų gub., Šeiriu 
apie 8 

Jacksone, 
Mich.į; dabar nežinau kur. Taipt 
8 
Antaiia Janavicziu.
* lt

szu kad mano «unus 29 metu 
numirė? Turiu laibai svarbu
reikalų, praszau ątšįszaukt ant 
adreso: f , (to 4.)

Mrs. Jie va J ariųszkieiie, 1 ' * i S • ■ •

J pajieszkau mano pus-broli
Prane-

Turiu laibai svarbu

mas. Žinutes del Gaspadlnes. ♦>
i Vagiu szposus; Kaip ponas 

1? n ii L" avll u Ir* nnutnln K*V RaukszliH ntslyorto Ir pnstato ♦£ 
Vlrhnlnl Iln'žnvAūtlM. Nnlniklln.

gn Akmuo. Jnnaszn Korczft-
Iro IllABf/4 AlttMnjlfl

Virbalui Bažnyczitt. Sebuklln- ♦£* 
y ga Akmuo. TanaBza Korcza- K* 
%♦ ka. Dievo sureda. Voluos Na- ♦S

~ --- ----- - - ■ -... - ,
Reikalaujam. |

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo Į 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. Atsigaukit tik 
laišku: 1---------

Dtp. B.

AGENT 
vaikinai, kurie tu

ri liuoso laiko vakąrais. gali uždirbti nuo

URSUS REMĘDY CO.. «
160 N. WELLS St., D«p. B. CHICAGO, ILL.

NAUJAS^ išradimas
Del Praliituojančiį Kojy

le Prakaitavimas žmo-

v

j

r

1 ( 

J t

'C

514,Lpėust Avė.,

ęįr ■ '■
. ' ' I -«G 1'^"T '".ft'* į' ' i i 'J <|j

Mano tikru' sesluo, po tev
• ’! ' r \ , - »

Magde. CžfUtke Viliute. Pir- 
žiavome isz Anglijos Londono' miųuš gyveno. apie W. Virgini- 
• A • 1 T%1 • 1 1 T i • Z * nno ’ • ' X f <Z 2' W ** 1 f 1 H Z> t ' rM

in Amerika, Philadelphia 1902 
mete, dabar girdėjau kad gy
vena Columbia. Prasžau atsi- 
szaukti ant ridreso:

P. Stepanaviėzius, , 
.1223 Kentucky Ave.,

t Sheboygan, Wis.

>

1223 Kentucky AveX* ♦

■
■dll

I

/
lr^

Ain^rike 16 metu. Isz Su-joj .
valgų gub,, Mariampoles pav 
Mikaliszko gmino. Plutis^kuMikalis^kq gmino.
pajra^ į’^eguF; atsizaukia ant 
aare^o^v^’"
^aft Czerkewicz,

miojAt Kandldntną nnt Apslpa 
vimo. .Dzūkas iszvndavo ♦>

pnczln. Puiki rodo. Sap- J,

V ' “*» . ’ ’ ".į ' Tą*moku protauti kaip gcHzefta
padaryt. Iszmintlngos rodos

t del Tėvu, P^isąka apie Arklu- J 
ka--Kupruka, *£

Daugyjeoyįs^kiu Juoku, *t*

A Paveikiu jį t. t. į,

I
♦5

V Wfy,:p,lt5Z*IU Pnikl rodą. Sap- 
(X nri^žido Jndblo. Kaip žldas X

V.v
JL padaryt. Iszmintlngos rodos I

. ... ♦a*

r t - i -i. ■. - - - -  — -i—■■ ■■■ -—r —   - - -į-- n j

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatai ::

Cor. Main and Cehtre Street 
SHENANDOAH, PA.

■ ■—     .i. n. į Ai.   -i

• • 
• •

^aus kojų, tai yra di- 
I ankinimai 

kaip dideliems teip ir 
Didelis ne

iš 
Ž IT

džiaugias

V Iz V 1 1 X ka--Kuprnka«

X Pavelu,įe 1.1.
.i. I. U J

^♦ Prisiuskite $1 ir savo 
pilna aiszku „adresu o

Y tuojau? iszsiusimc ju-

Bargen^a.No.l.

(to 4.) Xadreso^: >

L. Box 16¥'JMx)reU Colliery, Pd.
v S ?,» . '•■r

v !■' ',1 7?

A
| i i ■ M

*

t

X

mis per paęzta Knygų *,*

J;
W. D., Bqczkowski-Co.

Adresavokite:

Mahanoy City, Pa. A
C . '»

"‘■i ......... . .....................

i N () ii (“j s m /i i
IM

NAUJAS ISZRADIMAS.
DĘL PLAUKŲ. ■

..... . ..
Dckavoje % milijono žmonių 

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

Drs. Brundzas Cįpsmetics, 
Sta, Wį Brooklyn, N. Y,

■■■■■■■i HMM!

mažiems.
smagumas yra 

skanaus kvapo kaip ir kenkenti 
įaus sveikatai. ^Prakaituotos kojo 
pradžia visokių Žmogas litfų ir 
mo viso kūno. Musų naujai išrast 
duolžs išgydis prakaitavimą arba

ne

tai
pavarai- 

losgy- 
šlapu

mą J ūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
ūsų avei- 

katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškai 
•lt 

irt au:

uAtikrinam jog nieko ne kenks J

f*© l<<
su prisiuntimu. Piningus siųskite i 

i

laiškas su paaiškinimu.

URSUS REMEDY CO.
Distributer

ISO N. WELLS St.,

ac

Dip. B. CHICAGO, III

/

i f

W. TRAŠKAUS!
_GBABOlilt’S-.

Ww
PIRMUTINIS LIETUVIS 

GRABORIUS MAHANOY C 
Laidoja Kunus Numirusiu 

automobilius, rielnus ir ve 
laldotuviu, krik 
f ‘ \ -
520 W» Centre 8t

riginuf 
ztlnlu, p 

Ir Lt. Krausto dalgtiu
< M oi

Ir t
kl

n
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