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London.-— Laikai paėmė po 
, savo apgloba visa Lietuvos, ad
ministracija ilk! savo ra/ikas, 
idant apsaugoti jiaja nuo pra
žūties ir paenpipa per bolszevi
kus, pagal telegramus' daejnan 
ežius isz WarszaV0s4 Tokie pa- t «
sielgimas Lenku buvo padary
tas ant prasziinę paties prezi
dento lietuviszkos republikoš.

Kaip ’ nekuria
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ir savo duktere nuo 
Lebandy, jojo pati jin nuszove aut smert. 
lika milijonu nuo mirusio gimines, apsiszaukc 
nesiūs, geisdamas uždėti savo 
proto.

Isz Amerikos

tankaus jianiekinimo savo
Lebandy keliolika

• save karalium 
kaialvsta, bet lįkos ižguitas per valdžia.

vyro ugusto 
metu adgalios aplaikes kelio- 

Ai riko, kur praleido kelis ine- 
Buvo jisai nepilno

Jau 178,'104 kareiviu pribuvo 
isz Francijos.

»- rt i»£ww ajA* i.. ■ ■!i.A n»» I 
szventino

laikraszczei 
skelbia, tai su lietuviszka val
džia darosi velniava.
amerikoniszki delegatai rezig
navo, Kun. Dobužis ir Paksztu 
apleido Szvaida’rija o Mastanč
iais'prisidėjo prie Lenku.

Lietuva pražus, jeigu dides
nes tvarkos terp josios gaiviu-

Visi stengimai 
itgaivinimo nuejs
- *.. t ■ ■ i. ■ i

Lietuvc mirė nuo bjauraus pa
sielgimo savo vyro.

(lillieyton, Pa.
t i Motiejaus Rasimo
40 metu amžiaus, mirė praejta 

Ash lando ligonbutejt* 
sa v o

Prie pa 
baigoj S Sausio, 178,104 
i ikoniszki

I Franc i je

i Washington, I). C.

^kareiviai
atplaukdami

i Isz tuju daugiausia
įžeisti ir serganti.

vyro, 
ir nugabeirtas in 
Įėjima.

Kaimvnai ir duktė Rasimie- •/
nes pripažino ant sli(‘ctvos buk 
lovas mete in motvna su didi*-

IK

liu stikliniu bludu, porkirsda-I 
jiai galva, permusze jiaja

grindų ir szoko ant

ria
I laun.

Yra'tai misiszka 
Szv 
kuria prasidėjo 191'

a re ibi skapas

bažnyczia
Ksavero, I
mete. Ju-

i ran-

ame- 
apleido 

namo.
buvo su-
l)a daug 

laiko užyms pakol visus 
bens namo, o daugelis pasiliks 
Franci joj ant darymo paredko 
ir užbegima visokiu maisza- 
cziu.

visokiu
/

alga-

Vokiecziai iszpjove kareiviui 
liežuvi.

Franci.szkaus 
‘ ■ * o 1) 

ponu kataliku parapijoj 
dasi keliolika szimtu parūpi jo
nu. Visi priguli prie Rymo 
Kataliku ir priklauso prie po
piežiaus.

Visi priguli

WeSley •
* ILaurenceville, Pa.

Dunning, aplaike tomis dieno- 
iosioslniis žinia nuo savo sūnaus, ku- 

Iris likos paleistas isz vokiszkos

mas
anl ............ ■■ ---------- — •’------7|.. ■ . . 1 .
su czeverikais? ris likos paleistas isz vokiszl

Rasimas nuo kokio tai laiko * nelaisvos, buk kadi/jiu \ Vokie-
gere pa:
teres irsimu kuris randasi ka- 'žuvį.
riumeneje Francijoj. sls

iszpjove jam lie- 
Dabar tasai nelainiinga- 

guturi maitytis su pagialba
Kada gyventojai Gilbertono mines paipukes ir bonka.

dažinojo apie bjauru pasielgi- 
•ina Rasimo su savo paczia ir, 
jog toji įnirę isz jojo priežas
ties, labai inirszo ir but^su- 
rengia jam 
ka,”
erne in sa\T> rankas ir nugabe
no in kalėjimą.
stoti ant teismo už nužudiniimi I 
savo moteres.

Daug maisto iszplauke in 
Lenkije.

- Ameri- 
žuvo

\ 42,311 arklei ir mulai žuvo ant 
kariszku lauku.

Washington, D. C
koniszku mulu ir arkliu 
t(*ip-gi nemažai ant kariszku 
lauku Francijoj ba net 
isz skaitlio 191,631. Kaip rodos 
tai likusio bus parduoti Pran
cūzams.

Nėrinis 
daug1 
kares, l><yt jok,iu 
garbes neaplaike.

42,311y

i

gyvulėliai 
prisidėjo prie laimėjimo 

medaliu ir

\

Blaivininkai laimėjo, — 40 
valstijei balsavo isz 

prohibicije.

New York. — Didesne
valstijų priėmė ir balsavo

;40 isz viso, ir to- 
'Dabartes

ISZ VISU SZALIU
puse

už
b00 žmonių nuskendo su laivu.

Palermo, —r

del laimėjo. 'Dabartės’ galime 
tikėtis visiszkos blaivybes 
sam Amerika. .

BlaiVybia gal ’užstos nuo 1 
Julajaus, per ka iszejs isz biz- 

Wasbington, D. C.—-.Isz Na-jn*° distila^ijos 

iszplauke i_. 
Westward 

$2,225,-

vi-

arielkos,n i o 233
•1992 bravorai ir 300,000 saliunu 111 K _

kaipo ir neteks darbo tukstan- 
cziai darbininku?"

Maistas Ims nuvež
tas tiesiog in Danziga ant ran
kai maisto administratoriaus 
Hoovero, kuris nukeliavo in 
Europa, ir bus iždai i ritas ] 
komisijos kurios kelftfus drau-! talikiszkos bažnyczios ant kam

Penki szimtai 
žmonių žuvo su laivu 
roy”

“Xah- 
kuris nuskendo Messinos 

inlunkeje užejas ant bevande
ni nes ^bombos. Ant laivo ra
dosi G50 pasažieriu. Augliszkas 
laivas ^Cageston” atplaukė in 
pagialba ir ižgialbbjo UJO o Ii-
kasioje nuskendo.

Du garsingi socialistai mirė.
/

Basle.'— Karolius Leibknecli

tojų ne Ims. 
ant josios i 
ant niek, nes partijos ir jiarti- 
jeles, terp kuriu nesiranda jo
kios vienybes, patys jiaja už
kals in graibi. O amerikonisz
ki Lietuviai kurie tiek padėjo 
t lįu so, 
aplaikys szpiga!

-T7—t------------- .
BOLSZEVIKAI UŽĖMĘ

• - MINTAUJA. ■

piningo ir darbo už tai

Vokiecziai pabėgo isz Mintau
jos palikdami miestą deganti.

Mintauja, sostaA

Vokiecziai

London.—
pyle Kurland i jos, likos paymta 
per bolszevikus.
buvo priverstais apleisti Min
tauja, palikdami tonais daugy
bių amunicijos ir maisto.

Kada vokiecziai apleido Min 
tauja, ugnis pakylo daugel luo
šiu vietosią po visa miestą. 
Daugybia ifamu sudegė vidur- 
miestije.

į

Praejta meta motinai pasise- Į§z Lietuviszkll kaimeli! 
ko surasti narna Landermonu 

apie viską ir Į

Nauja revoliucija Petrograde.
Helsingfors. —- Niauja revo

liucija prasidėjo Petrograde, ir apsakė sūnui
prieszais bolszevikus, pagal da reikalavo idant suims pamestuNevulis, 29 metu, mirė nuo in- • 

bįavo priymta motina ir ejtu su 
Simus

Ba-iemo kakla savo
motinos su kuria nenorėjo skyr

Milwauke, Wis. — Kranas

i

Bolszcviku bandos api^pleszine- 
jo Lietuvius. f

Warszava.— Bolszeviku raz-
bainii^kiszkos bandos baisei pa

Bolszeneszimus isz Bevalo.
vikaj pradėjo staigai bėgti isz jiaja.
Estonijos ir kitu miestu'.
dai tukstanezei žmonių nega
lėdami iszkensti visokiu bjau- tis ir mylėjo labai.
rybiu pakele revoliucije su
tykslu iszl^erdimo visu bolsze- motina norėjo per sūdo pagial-Įkur rhndasi 

ba priverstinai atsiyrnti 
Kada jojo sudžia

Kraujo praliejimas di-

i \ •/«

I

I

viku 
delis

Lietuviai atydarc savo legacija 
Berline.

Lomjon.— Ana dienu Berli- 
ne likos atydaryta jau pripa
žinta per vokieczius lietuvisz
ka legacija (bjuras siuntiniu) 
susidedanti isz siuntinio minis- 
terio Sziaulio, legaliszko rodi
ninko Purickio ir sekretoriaus 
Penkaitiso.

fluenzos
apsiverkė ir ap- nubudime

priymtosios.dukreles ir broli Joną.
i

-Isz to pakylo teismas,

palikdamas dideliam 
paczia ir dvi mažas 

Velio
nis paėjo isz Suvalkų gub., Sei
nų pav., Krasnavos gini 

Budos kaimo., 
gimines 
s: Jonu

Jonas Nevulis

y
, ko par.,

savo
šilini.
klauso ar nori ejti su savo mo 
tina 
ko:

4 4

Punc
Jeigu 

itfeldžiu
Kasparai

Milwaukee*

M

atsiszaukt pas: 
arba

233 Logan Ave.,
Wis.

už- viržius

• • 1 • Itasai apsiverkiąs paszau-i

Nenoriu ejti su jiaja, del to

J

4 i įį
•I j

Naugatuck, Conn.—> Cziouai 
tikrai 
negir- 

ki tostu, 
ir 

Po teisybei ir nėr 
>ge»-i vy

jeigu nenorėjo manės kada už- tinci Lietuviai gyvena
gimiau, tai kaip jiji mane my- broliszkame sutikime; 

kaip tailes dabar? Myliu savo priym- tuokliauje
ta motina ir geidžiu su jiaja pa miestuosia papratia daryti i

y ysiliktKant visados.
Sudže pripažino 

Landermoniencs su kuriu 
siliks.

Tai-gi kraujas savo kraujo 
iszsižadcjo — sūnūs pas moti-i.prigulmybes ant ko visas pel
ną nesugryžta — atsigryžo

“ a s-z Į
Bai-

is1is tai smūgis del motinos, ku- 
j,j .r-----  i... _ I

Rhodą uuo
isz Grand Rapids, Wis., ir mi- (Įjs sziandien keneze,' tai tik 
sidave in ligonbutia, kur ,n()tinos szir(|’ls tai gali nj)sa.
les dienas pagimdė sūneli. Mer ]CyB.

1 „AM* a Ui*

įiesipesza.
girt uokliauti,

1,

vaika del kada
pa- raį daro konia kas subata ba

lius, szokius ir prakalbas 
naudos atgavimo Liethvos ne-

ant
Motina apleido savo sūneli, da

bar reikalauje adgal — 
sūnūs nopripažinsta 

motinos.
s r

nesugVyžta 
nuo josios kalbėdamas:

' tavos no noriu pažinti!”

na s c j na. Jau czionaU pragy
venau septynis metusf ir da ne- . 
maeziau, kad Lietuviai prov 
tusi. Kas nori malszaus 
veninio ir neturėti jokim pesz- 
tiniu, tegul in czidnais atva- 
žiuoje. — M. L. M.

sielgineja' Lietuvoje ejdami in
Lyg sziam laikui 

lietuviszki kaimuoeziai ne erYie 
jokiu dalyku pasiprieszinimia 
priosz taisės nįpkadojistes bol- 
szeviku, kurie Juosius apiple- 
szineia nuo visko. \

V augi prasiszali ndziu ju 
kiszku pulku apgaudinėjo viso' 
keis, budais Lietuvius. Vbkie- 
cziai pardavinėjo ’ užgidbtas ku negalėjo rūpintis, 
ukes vela del locnininku, o jei- paėmė kokia tai motere su pri- 

įu juju neatperka tai pardavl- žadėjimu, jog jam
narna. Teip ir atsitiko. Mo-

Warszava.

vo-

Milwaukee, AVis,- Mote 19021
atvažiavo in cziopais 16 metu 
mergai to Konstantina

4 
sidave in ligonbutia, kur iirke-

gina netnyejq piningu ir nežin 
nojo ka su savim pradėti ir vai 

Vaika

pna netuyejq piningu ir

suras gera

o-

iszsižadcjo savo kudykio
Ka josios szir- I

KUR BUNA? ’

*

—I——— !■! .1 , ............... ■■■ I ■

KUR BUNA?
Mano tikras brolis Antanas 

Bitelis.

Agota Balkuniute po 
vadinasi Barszauskiene J

vyru 
pa- 

sesers■ Aipe 3 metai adgalios jieszkau mano tikros sesers 
gyveno Worcester, Mass. Ame- Marijonos Balkuniutes, po vy-

o*

neje ūkininkams už pamesti- 
nus piningus. , į
niui norėjo parduoti visus je-J> 

pui jakus guueiuas m Kįtuujmiu j VUS UŽ 30,00C , ’
o BozaMje teip sumuszta jog n imu jeigu

V»11A r/nLLilLl IjVxIrtiitJ <«•» 1w 1

laike isz raišku ingiutusios rhy- budais apipleSzinėje Lietuvius Landerman ir iszaugo ant sma
ilios, kur tik duodasi. r r iraus iaunikaiezio.

Japoniszka katali^iszka baž
nyczia paszvęntyta.

Tomis
paszventi-

ka-Įmire nuo žaiduliu kokius ap-'duos ūkininkams.

San Francisco, Cal.— 
dienomis atsibuvo

per^nima^ naujos japoniszkos

tas ir Rozalije Luxenberg mire, 
pirmutinis likos nuszautas ka
da likos gabentas in kąlejima

po Octavia ir Pine ulyczios, kVni

I
i

I lt1 • vhL

narna. Teip ir atsitiko, mo* 
įVienam dvarpo^tina po tam norėjo pasiniatytį 

su vaiku, bet negalėjo jin 
vus už 30,000 markiu su kerszi' rasti ir nemato 

ne pirks tai par^ Į per 1 5metu.
. yisokeis ’kas aūginosi pus kokia tai Mrs. 

■ . 1 • 1 -W- x -B • •

kur tik duodasi. • ‘r
F— 

i a
w

su
gavo sūnelio

Tuom kart vtib

ru Samsavicziene, isz Suvalkų 
I gub., Kalvarijos pav

Ar gmino ir miestelio. . \ 
kas kitas'' apie jin pranesza 110 aP*G <Ra> praszau 

ant adreso: < į, 
J. Barszauskas, - , <

Wanamie, Pa<

rike 9 metai, 
gub., 
rio gmino.

'Z Suvalkų
Szventaže-Seinų pa v.,

Tegul jis pats

ant adreso:: ' 
' W/Ritei is,

420 E. Elm Št., Tamaqua, Pa.
f

' l n.rY i i t iv^-

[gaus jaunikaiezio.
f*

4
,.|į,

Iii J ffl nuLlliialilffl Y t Ji,U . j 'Uf 
iiUn, nilM ...Ju*.

., Alitaus 
Jei kas ži 
praneszti 
. (to C.)

poXenki.il
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ti.
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Dovana,Visiems Dykai' k . ’i . ’ I

Didelis žemdirbystes de-
- Suv. Viilstiju Valdžia dabar1 pJi4mentas mokina

I < i . v |( ' < lU i I

IDr/D. B. MacMillan, kuris 
pergyveno daug laiko terp es- 
kimosu raszo: Visas turtas es- 

j. 'kimosu priguli prie visu.
ejdamas in juju kaima, jeigu

00 delegatu, kurie efii išalkins tai nepruszyk,

Moterių andarokai vėla kils 
augszcziau” 

kai ateinanezia vasara, 
nusprendė 
suvažiavo 
tu czevt 
gatai pripažino, jog andarokai 
jau nenuslinks žemai, nes mo- 
teres pripratę prie juju ir tvir
tina, jog 
sveikiausi.

i rd e les,

i 4

3

I
M žmonės 

renka taksus nuo 'iriei£u per kaip'pasekmingai ūkininkauti 
.J —i —. '• 1 > ' < . . i .k—J k— . . ’ « 1 « • 1 J « . •

kaipo ir czeveri-| 
Teip

In-

i iszalkins tai nepraszyk
ant seimo fabrikam vnl8io>,ik ynlkic ka ran«'- Je>- 

■i iku New Yorke. Dele- 8U ‘^kiinosns no turi ka valgyt Ii* • ’ •‘l

trumpi andarokai yra

jau dabar motere
nes

k

negali atsisėst ant krėslo, 
trumpi andarokai teip pasikė
lė.... jog galima matyt net.... o
well > sgeriau nžtvlet.

kareiviai

j. , ♦ . ( .r I *
1918 metus. 'Kongresas susi-JI invaifius

, H _ ■ H* , ’ „ ■! 4 \ I t . ’ ’ ‘I

OIm * ■ T"^ *

tW^1*

IfeJ

J
Zi

x!dVaisius auginti. 
, musu 

(repręsėritativos,) hui’iubs svekata prižiūrėdamas meluos 
’m .j i 1 » . i ' t. 1 <i ; e ' ’ • • v • 1 • j

dedttritis isz šėnatofiu h* rttsto* Dodo Sairtas saugoja ai
■ '> tol

* t * r
■i?.ff

■toil!7 e Fi 7 SS''’ w k ;bs

^7^

■fi

Su pagarba x
J. Gabrys,”

I , L. I. B. vedėjas,
P. S. Szito 1 aiszko. kopija 

yra pasiusta svarbiausiems 
Lietuviu laikrašz.cziams, idant
musu liaudis žinotu, • ka ir Vii 
kaip veikia “delegatai?*

Kaip dar mums apie szitokia s 
makamuolia gal ima suprast T

P. J. Gabrys) žinome kad vi
sur reikalus vede su 
mais partijos krikszczioniu de
mokratu (klerikalu,) tai-gi ir 

galėjo j 
kreiptis prie tos" partijos yy\ ęiviai. 
riausybes, nes taji ir kun. I)a- 
buži su p. Paksztu'Europon ijįz 
siuntė. Kode! dabar praneszi- 
nm, atsiuntė pagarsint ne savo 
partijos redakcijbn gili pi’isiun 
te ant galo ir savo partijos vy
resnybei, bet partija deinokrix- 
tn (tautininku ♦ 
su kun. Dabužių

žmoiibs patys renka iszlpido in- tinkamumu.
”5j

7
•7,;

'ttW-
f

Su jitriii žibinto- 
pUjuriu sargais jis nuo 

pražūties gelbsti keleivius ir 
laivus.
niu bankon padėtus piniglis, ir 
gina pirkti nuo neteisingos 
kompeticijos. Jis turi prižiū
rėti, kad nuiistas ir kuras butu 
teisingai visiems padalintas ir 
žiūrėti, kad musu vaikai ir mer 
gaites turjetu progos iszmokti 
amato ir profesijos.

Taksai nuo ineigu yra ima
mi nuo biednuju ir nuo turtin
gųjų. Biednieji ir turtingieji 
naudojas isz to ka piningai ga
li nupirti; ir sziais metais ka
reiviai, kurie padėjo pasiekti 
garbingos pergales Etaropoje 
pamatys, kad turtingieji kaip 
ir biednieji moka už ligonbu- 
czius, kad iszgydyti ju žaizdas 
ir už laivus, kad juos sugražin- 
ti namon. ,

✓
Kiekvienas, kuris turi moke-

4-'
T 
i Astatymus, Stiv.: Valstijų Pinujvais iif 

gyniu gauti 'pinigu^ kad užlai- —V"J1 
kyti kariumene, laivyną ir kL, 

pritari- tus reikalingus tautai -dalykus.
Ineigu taksus turi mokėti, 

kurie tilt gyvena Suv. Valsti
jose, kaip ežia gimė, taip ir at- 

Tiktai tients nereikia 
mokėt sziais metas, kurio paVie’ 
niai uždrba mažiau, kai $1,000. 
(apie $19.2,5 savaitėje) ir vede 
kuriox sykiu moteris ir vytas ir 
nepilnamecziai vaikai uždirbo 
nedaugiau kai $2,000 
$39.50 Pavaitojo.)

Sunkiausioji naszta, įkuria 
valdžia su ineigu -taksais turi 

neturėjo ir kasztus siuntimo re pakelti yra tai kares iszlaido^. 
Musu vyrai turi būti pel Vežt i 
isz Europos ir tinkamai prižiti- 
riini. Reikia laivu, kad*juos 
saugui namon sugražinti. Mu
su kareiviai ir jurininkai, ku
rie yra sužeisti ir sergantys tu
ri būti kuogeriausiai prižiūri
mi.

IF ■H|| ll
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tai ejna pas savo kaiftiyna ku
ris turi daugiau ir suvalgo ka 
randa.

Kskimosas ne valgo tris kar 
tus ant dienos ir ne miega, ro- 
gulariszkai. Valgo jisai ka
da buna iszalkias ir miega ka-, 
da priverstinai turi miegot. 
Ejs jisai be valgio per szėszes 
valandas ir daugiau, 
valgo tai pavalgo soeziai, taip
gi nemiegos per kokia 48 valan 
das, nes kada atsigula tai mie
ga be perstojimo kėkihš dvi 
paras. — Sztai kur socialis
tams butu rojus.

su sziuomi praneszimu

o kada

\

Valdžia setgsti žmo- _______________________________

Tai kas nors nepaprasto, 
kuri dar nfjsl girdėjos.

' 1 f j ar

A' fr

Nustebinantis laikrodis, naujo iszradlmo, apie 
laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžiu srityje.

Apie jo praktinginhk llcalhn žemiau paduotas apraszimas:
2—padarytas isz geriausio metalo

1—Rodo valandas
ir niinutas kaip irt pjapraBtas laikrodis;
taip kad gali but ugnljc ir nesudega, ir gali Iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
3—užsukt, reikia tik sykį in 8 dienas; 4—laika laiko geriau negu koks nors
kitas iakrodls ir nesuvol|ns nei minutes; 5—gvarantasant 25 metu; C—sveria 
10 svaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kleczlausiat 
miegant i, prikelia isz miego ir iszvelka Ihz lovos, kad jin nutildytu f 8—Nakties 
tamsoj nereikė keltis ir žiobt zapalkos idant pamatyt kokia valanda, tik pa
spausk guzlkutl ir visas laikrodis apszvieczla elektrikos szviesa; 9—gali kartu 
szviesti ir skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofislnis varpelis del paszau 
kimo rclkalaujaunios ypates; 10—turi egzaminuojama lempute del isztirima 
akles, burnos, ausies, gerkles, nosies Ir dantų; 11—turi elektrikos baterija 
labai pasekmingu gydymui ncrVlszkn Hgu; 12—turi savjjc nesudegamąja ban
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningoms, antras brang-akmenlms 
sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 
žinanti paslaptį ypata. Koinbanlcijos numeris užslstato. Su kožnu laikrodžiu 
pasiudczlaine pilnas informacijas. Dabar pamlslyk. Klek naudos ir parankamo 
gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laikrodi plrktum, vis-gi 
geresnio už szlta negausi. Szltoks laikrodis privalo rastis kožnoj stuboj, nes 
jis yra netik reikalingu bot |r'pagražinanęzlu namus daiktu.4 Nerasi žmogaus 
kam szltas laikrodis nepatiktu. BateHjti tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai Jungtai indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mcs-gl del ju daugybes per trumpa laika pardavinesime tik po $9.95. Laik
rodis yra tokls, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
DYKAI VISISZKAI DYKAI iszsiu^ime kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
/priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis 
yra labai geras dirbantiems žųjoncms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vldu- 

imas po $4.00 ir daugiaus o mes duosimo 
per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo

(apiebus 
tai galime ti- 

sriu- 
Gegužio”

kėtis
nieko bbnilro

bei Paksztu

sudėti.

vyru
V

“Kada visi 
paleisti namon, 

duonines glitas ir 
bos kuknes apie 1
kalbėjo Pranas ^lorrisOn, sek
retorius American Federation 
of Labor.

Priesz kare milijonai
radosi be užsiėmimu, o kada Ii 
kos paszaukta in 
tris milijonai vyru, 
kompanijos pargabeno isz
tur pigius darbininkus prie vi
sokiu darbu, 
reiviai negali 
ėmimu ir neturi piningu,
dzin, randasi nesmagiam padė
jimo.

kariumenia
tai dideles

ki-

Sugryžtanti ka- 
aplaikyti užsi- 

žo-

kur

Ana <anvaite suvažiavo'są
nariai Lietuviszkos Tautiszkos 
H'arvbos in New Yorka, 
laike savo susirinkimą hoteli-
je Baltimore, kur padare rezo- 
liucije melsti 
šono ir kitu ženki y vu y pat u, 
idant padaryti vieta lietuvisz- 
kui delegatui prie taikos stalo 
Paryžiuje.

T(*ip-gi 
Visiszka

prezidento Wil- 
ženklvvu

nutarta suszaukti 
seimą /Lietuviu Ame- 

rike idant nutarti kad Lietu
viai butu pripažinti kaipo tau
ta ir kad dėti naujas aukas ant 
iszpildimo tojo užmanymo.

Badai Dr. Szliupas ir T. Ma
lusi* viržius keliaus in Paryžių 
kaipo delegatai.

Mete 1918 Pennsylvanijoj 
mirė suvirszmn 185,000 ypatų. 
Isz tojo skaitliaus mirė slau
giau kaip 50,000 ant influenzos •
nuo praejto Septemberio mene 

Daugiausia mirė nuo 20 
lyg 40 metu senumo, 
influenza, tai skaitlis 
1918 mete butu 
kaip 1917 mete.

Rapartai isz daugelio ni-ies- 
tu pranesza, buk influenza vela 
atsinaujino ir žmonis vela pra
dėjo mirti ir tukstaneziai 
ga.

šio.

rp

191S

mažesnis

Panke i tomis

gik nedavė.
Tuos du 

atšzaukt tik krikszczioniu de
mokratams.

P. Gabrys g 
goVovin, noredams rankas nu
siplaut, isz kalno pranėszri vi
siems kokios ten yra pasekmes.

Szitoks keverzonių ’ sūkurys, 
benebus tik inveliamas tyczio- 
mis kad Lietuva savy valdos ne 
gautu.

Jeigu butu teip, 
szviesoje pasirodytu bolszevi- 
kizrno propagandos vaisiai.

Tėvynė,” 
gana placziai iszdeste, 
duosi matyt kokia isz tu 
tu bup kosze.

In tuos visits Lietuvos reika 
lūs lieutviu doma atkreipta ga 
na atydžiai, 
szalies mus sonoviszkos 
via, o kad dabar darosi tarp 
delegacijų iriakamuole, lai tiep 
g --------------------------
lies Lietuvos likimo ateiti. Yla 
niaisze pHsikavbt negali, vis Isz 
lys ksz maiszo.

ISZTiiAUKOŠ ISZ ĮSTATY
MO APIE INEIGU 

TAKSAS,
Ineigu taksoms įstatymas 

reikalauje, kad dardaviai 
laikytu du mioszimcziu (pro
centu) visu ineigu už 1918 me
tus nuo samdiniu, 
piliecziai ir nemano szioj szali 
gyventi. Kiekvienas asmuo, 
kuris laikinai szioj szali gyve- 

ru-

, . , * i

praiiesZa, kad ne“Lietuva
prigulmingas kunigas, Micke- 
viezinš, kuris jau save titulavo 
vyskupu, likosi paežiu parapi
jom! nuverstas nuo “Vysku- 
piszko” sosto.
tverti neVa Lietuviu Tautis^ka 
Bažnyczia ir tuofni labai htižė-

Savo

1 f

nuo
Jis bandė šir

mino lietuviu varda'.
laiku mes apie tai raszeme.

vyskupas ’ ’ 
nepadorius pasielgimus prasza
lintas.

Nesmagiausiai' tai tas, kas 
dikeziai likdši sudemoralizuo- 

ypacz ta demorali
zacija buvo

s kariavo su Romos

Dabar tas C c už

tu žmonių 1

jojama tilomet,
kuomet ji
katalikais ir kuomet net iszei- /
d i nėjo
ežiai.

laikrasz-anonomiszki
Purvu priesz purvą ka

riauta ir nekalti žmones likosi 
supurvinti.

Žingeidi! tiktai, kaip bus da
bar su taja seminarija ir su 
tais klerikalais bei kandidatais 
in klerikus.

seminarija

me, 
si.

Isz tikru szaltiniu sužinojo- 
kad “D-—”

Dirva
Dirva 

y y

sustoja eju- 
“Dirva” faktiszkai leido 

inžvmus Clevelando 
p. Bartuszeviczius?
sze nuostolius, taip, kad leidė
jas nepakeldamas juos sustab
do “Dirvos” liedima.

Yra tai antras Ihikrasztis 
kuris sustojo ėjas nuo Naujo 
Meto, nes “Tikyba ir Dora 
jau mirė Gruodžiaus menesije.

, tai kiti laikrasz- 
ezei vos laikosi ant kojų ir bi
ll* diena gali būti palaidotais.

Jeigu ne 
mirezin|Kaip girdėt 

ne

dienomis

svr-

<nr-o

delegatus gal liėpt

ai niatį^dams’ne

žemes

rlaiA, laiko laika,teisingai. Parduoda 
jumis DYKAI int per trumpa laika,

, , . iszracUmo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovaiiu, tai prisiusk
ti nuo ineigu taksus turi po pri 
siega iszpildyti rasžtus.
plaunu £

ve r telga 
Ji vis ne-

>,

P. J. Gabrys
mas L. I. B. vedėjas Paryžiuje 
dar Amerikon laikraszcziu re- 

pr i s i n n te pr a nesz i -

visiems žino-

dakci joms
ma isz Szvaicarijos gana indo- 
mu kurio tik

f

užbaiga telpa.
dime apie bilijonus doleriu, bet Prirodydtims p. G. inVykusias 

1 nriD'/nd k nnKilifrnin vnl/n ----ar daug žmonių apsvarsto iy, 
l^iek tiii bilijonas doleriu susi
deda.
ningu Washingtone 
skaityti in viena vi 
sidabriniu doleriu, 
dirbtu asztuones valandas 
dienos, tai suskaitytu 
sidabriniu doleriu ant dienos 
bet kiek laiko užymtu jam 

rr *

Geras skaitytojas pi
gai i

1 landa 4,06()
.Jeigu jisai

su-

priežastis, pabaigoje sako —
, Dabuzis, nei p. 
neprisidėdami prie 

jokiu musu organizacijų 
labdaringu, nei politiszku

Nei kun.
Paksztas i

32,000
» 

su- 
frisde-

su
skaityti milijoną? 
szimts dienu!

Tai tik pradže skaitymo to
sios inilžiniszkos sumos, nes 
jeigu tasai žmogus 
liaus ii- nepaliautu savo kusdie 
nini darba, tai per des'zimts rne 
tu suskaitytu tiktai 100,000,000 v
sidabriniu doleriu, o idant ‘sii- 

viena bilijoną, užyrtitu 
102 metus laiko, 
po asztuones

sumos, 
dirbtu t$-

nei 
, nei 

musu leidiniu, nei prie jokio 
antfpozityvio darbo Lietuvos nau

dai, bet pretenduodami visur 
kisztis, kelia‘tik anarchija itiu- 

gyvenime neturėdami ėle-
mentario takty.

Atsižvelgiant in visa 
mirteta &šz skaitau atkreipti 
jusu doma in tai, kad partasziu 
delegatu — diplomatii britngu# 
užlaikymas be jok lės naudos 

kruvina škatikn

virsz-

sknitvt 
jam 
mas

dirbda-
Va landas

•Europoj už 
darbininko yra surikus prasi
kaltimas.

Tai-gi as// patariu abudu' 
virszminetu delegatu kiiogrėi-

mums rankplningiu tik 50c. o mes tuoj iszsluslme laikrodi su laikrodėliu. Likti
e. i « « r« « « w-wt A1» X. m • «• m. m W V .j. j. _Wl l * • « . a m

Practical Salės Company, 1219 N. Irving Avc. bept. 43. Chicago
■ ■ --------- - .I-II-,,, K ............Y _ ______________

......  -I —i,— w-.I-.a--—-------------------------------------------------r--- '

Z? J Capitol Stock IT 25,000.00
SURPLUS IR PROFITS $«0,000.60

(IKAME Antra Procentą ant sudin 
Pinigu. Procentą pridedam prlo Juru Pinigu 
1 diedą Sausio ir Liepos mcncsuoao, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar no.

Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalą 
musu Banka, nepaisant ar mažaa ar 

didelis.
«. BALL, Pros. — F. NOOKAN,Yice-Pre£ 

W. KOULEIL Cashier
( Bankas atydarytas 9 ryto lig I popiet, 

Bubatoralft, ,9 ryte lig 12. k . ,

sius užmokusi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus.
A - lAL 9 t, t H -A A. A a—k. -b- te- —Tam 

reikalui blankos gaunamos bau 
košę, krasos stotyje ir pas i" 
eigų rinkėjus
Internal Revenue ) bet j u inga- 

1 liotiiiius.
Valdžia užlaiko kiekvienoje 

szalies
struktorius

m-
(Collectors of

X

Musu narsiems vyrams 
negali būti perdideles jokios 
isžhiidos> ir niekus ant 
negali būti jiems pergęra.

Isz taksais sumokėtu pinigu 
yra imami ir $100,000. kuriu. 
Prezidentas Wilsonas praszo 
pirkti maisto badaujantiems 
Europos žmonėms, 
gyvenantieji 
neras geresnio kelio padėti 
vo draugams ir giminėms ka
res sugriautose szalyšė, kaip 
mokėdami jiems skyriamus in
eigu taksusu.

Dėde Samas atlieka daug ki
tu dalyku kaip ežia gi. .. - 
taip ateiviams, 

gi svarba nemaža krinta iii sza Amerikoje. •
samdymo bjurai, p'er knriuoš neindave kur reikalaujama.

- -'- -----
S. K. KUDYKIV MIRTINGUMAS 

IR SZEIMYNOS INEIGOS.

tai “pilnoje d

7

U visa keverzonių 
tai vis 

mil-

f.

Ateiviai
Sux< Valstijose

sa-

A*

U. .

nes tai einasi apie 
gero-

gimiisiems 
gyvenantiems 

Sztai nemčkami 
y J

už-

kurie nara»

Kiekvienas asmuo

z \ I ”
na, ineina in ta gyventoju 
szi.

Kiekvienas asmuo, 
reikia mbketi taksas nuo inei
gu ir kuris nepriduoda savo 
apskaitliavimo iki 1 Kovo die- 

užsitrau- 
1 sumos, 

Tik-

kur i an

nai kiekvienu metu 
kia botidos 50% nuo 
taksoms priklausanczioš. 
renybeje bauda negali būti ma 
žesne, kaip $20.00 ir nedidesne, 
kaip $1,000,00. Kiekvienas gs 
muo, kuris sudeda melaginga 
apskaitliavima užsitraukia bau 
dos $2,000/00 ir Vienus metus 
kalėj iman.

Svetimszaliai, > 
reiszke noro szioj szali apsigy
venti, ’reikalaujami užsimokėti 
1% visu savo ineigu už *1923 
metus, pradedant Kdvo T d., už 
visits 1914^1915 mėtiiš, ir 2% 
-V r

7

• i

kurie nbisz-

cziausiai atsmaukti.

i U • A • • u* • * •sekėjoj ineigu taksu ir.
Įlinkėjai 

jieszkoti taksu mokėtoju, 
turės stotis, kurios bus lengvai 
šuramdamos.
pagėllia ju ofise bus gaunama 
veltui.

TiA

UNfOM
- 1 f .>< 'X .8 1 / ,

NATIONAL
O -

. . 'A* i
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Attimsa saryszis tarp Kudykiu
\

ne.s
bet

Patarimai ir

HA
MAH>1.in

kurie, uždirbo praėju
siais jnetais tiek, .kad..jiems re,i 
kia mokėti takaus ir bus neisz- 
Ipildė po prisiega tu popieru ir

Mirtingumo ir Szeimypos 
Ineigu Iszsiaiszkino 

Betyrinėjant. 
. -- -------

Kad geriau, iszaiš^kinti koks 
saryszis yrh tarp kudykiu mir
tingumo ir

t

/

- - —I --z r

už 1917-^91.8 taksėtus derattiušl 
ihetils. . 01 L (piM J’: 1

To 'bus reikalaujama/ kiek
vienais metais, kol instatymas 
nebus pakeistas.

Prirengk savo ineigu np- 
škaitlirtvima taksu kolektoriui, 
kuris atsilankys, t. y. pasakyk 
savo uždrtrbiUs kiekvienais me 
tais nuo 1913 metu, taipogi y <
kur dirbai visu tuo Irtiko tai- 

y | fpU.
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ŽODYNAS IRI1 I

Lietuviškai-Angliškaš pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lictuviškas

• m » 1 « z—>• •   a 'Rr « •

antroje dalyje. Sutaisė A. Labs. 
Api dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose.

kudykiu. z
Gfupeje, uždirbaiicziu $1250 

ar daugiau ineina 13.1 % isz- 
tyrtu kudykiu.

Visu grupių uždarbis pasku
tiniais dviejais metais užtikrO 
padidėjo.' , Tecziau skaitmens 
nesenai apskelbtos Darbo B ju
ro, parodauezios visuotina pra 
gyvenimo pabrangina, nerodo,

i Kaina tiktai $8.00.
Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TAIN IS
736-738 W. 18th St.

10

CHICAGO, ILL.

szeimynos ineigu
(Cliildte,sr‘Kydykiu/ 'Bj'uta$

Bureau) sutaiso tdbeli, kuria
me nurodyta tyrinėjimai 
tuoiiiuose miėstuosb?

Tabelyje paduodama pasek
mes iszėszėriu fnetu tyrinėjimo 
darbo ir ihdedania pasekmes 
pasikalbėjimu su 23,000 kudy-SU ’40 
kipu motinomis,

9Q

aSz-

anot Kudykiu Bjuro' praheszi- 
irto, kad kudykiu/ gyvenimas
butu ,pagerėjęs su padidėjimu 
tėvo ineigu.

“ l,szvados yra tokios’>
“jog tol kol biednu- 

mas nebus panaikintas kudy
kiu, gyvybe yra bcreikalo žiu 
doma. ’'

v- . . uraportas,

G r upe /su žęiri i au si a i s užd ar-.
biais siekia $550, per metus,
su augszcziausiais siekia $1,-

4 i "1 ' , . , i. /

Žemiatlšiu 
p’tipeje ’* (tiždirban- 

cziu mažiau kai $550.’) nil re
161.5 arba vienas isz 'szesziu. 
Augszcziaušioje gritpeje (hž- 
dirbaneZiU $1,350) 
arba Vienas isz s

250 ir aukė^ežiau. 
uždarbiu g

mire G2.5
< IV * i

szešziblikdš.
Aiszkiai mtttoma, jog inirdziu 
skalczius mažėja besidid’irtiint 
szeitnynos irieigoms ir /priei
nant prie tinkamesnio pjhfgy- 
Veniino.

Kiekvliirtbje gtupej 'kudykirt 
i m" ’
nla-

i neina 25.8%

v

roorcija yra šėpkahti: 
tiždirbiihėžiuGrupėje, 

žiau kai $550, 
isztirtu ktidykiu 
t (J r Upėje 
$a50 iki $Š49, ineinrt 37'2%.

G rupeje, uždirbahbziu tino 
$850 Iki $1649, įhėlna 153%

J ,,

nždirbancziu nuo

$850 iki $1649,
kudykiu. z

Grupėje, uždirbnnčziu nuo
$1050'iki $1.249, dirbina (U%
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“SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

“SAULE”

SKAITYKITE

SKAITYKITE

M

1

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
X

DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdiiiga padekavo 
ft \ I ► J > ’ 1 • »1 'H -4, 4 .■L i ft J. I Y. *

hU už Jeip puikia knyga kokia 
yra
na.”
rrtiu girdėjas ir' skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
ptilinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu"’isz »diiVbo tai tuo

1J

* ‘ Tukštantib Naktų ir Vie- 
/£rr t r X^|| f-h- f 1 <’ . <•’ ’ * ‘ > N

Da tokiu istorijų ne es-
4 I > I • ’ * „ * ‘ 1 'I .

f £ >

jaus gtibbilibs už ktiygos, neru
F . ■ > ■ t1 F t

pi m^rt'fe’ttnkytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka irtan kiti kalbėjo apie ta kn> 

f nėparsigabi.mau 
isz redakcijos ‘1 Saules.” 
lihrt kdžnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o Hires smagumo daugiau

ga pakol sau
Ve

kaip už sziinta doleriu. Su pa
galba, 
SprtrrbVvs Point, MTd.

V i n ce titan 'Ma 1 a i sžka.
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HL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

F. V. 0BIECUN3S ir KOMPANIJA
12tk and Canon St, S.S. - Pittsburgh, Pa.

• Tai vra vienatine Banka kuri aenėi žinoma Lietuviams.
Bauka t ji|>iinaRi savniD budinke kurio ”erl« isznesą apie

— kontrole Valstijos Pennsyitanios. Už su-
j $16(‘,bo0 ir var’oja szeruc laike apip milijoną dolieriu

r; taupintus C' . • • 1
■j 'išranda*! Po kontrole \ alstijos rennsyitanioe. uz su

migus moka 4 procentą, Šiunciia Pinigus

Notarijialua kanęelarija del padirbimo doviernaacHU 
L Ir kitokiu dokumentu itikalirgJ Lietuvoje. Užrube- 

L?’ žinia skyrius randasi ix> VA'iovisle gerai žinomo 
L Karoliaus Varasainus valdisr.ko Nolanjusso.

ln vivas Jalis svielo. Parduoda I aivakortes. Užlaiko 
* 1 

kitokiu dokumentu xikaiirgj Lietuvoje. Užrube-

Karoliaus Varasmaua vnldisr.ko Nolanjusso.
. <*». kr *' —< *<* į—1 <*> «"•» —»1 <»* «■» «> 1— —»«<»-
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JĖZUS APSTABDO MARIAO.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vicszpatics Užg 
lyg Paskutinio Budo. preke 35c.

Višktrpas Motiejus Ar61onczauskas.
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Czekai da vis 
kin bolszevikus. 
si kitas aficieris ?•
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se valkiojosi, ir sunku gln bu^ 
v o namie užlaikyti.
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rasite,Tai labai blustate. Gaila
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smarkei plie-
— Kur randa*

vo namie užlaikyti. Motina 
godot 'idahfpaoziuothsi įęal 
tada npsimalszihtii 'biski ir Im
tųsi prie gašpadoriavimo -^bet 
jis suvis apie’tai ne klausyt he 
norėjo ir ‘visados šmagėi iszsi- 
sukdavo nuo to;užmanymo mo
tinos.— atsakynodainns visa
dos bus da ant to Taiko bus in- 
vales!

Davesdinėdama tankei jog 
ir jio tėvaa 'ir prosendi ’nesipa- 
czidvo greieziau, kaip prie pa
baigos 5 križelo — nekalbėjo 
ar-gi pačzios isz to buvo užga- 
nedinos ir ar 
nūs vyrus.

Kada užvažiavo 
vedanezio in dvara, 

j nas i 
4<aip striela

mylėjo savo se

than biednos moteres, kuria tas v 
Ar ne- 

idant butuiriet

11

PIKTA 
BOBA

— Palauk !»sto1<! — paszau- 
ke, sulaikydamas jin Eligijtis 
— Dievas žino, ar mano ponia 
Elzbieta norės ant to tikti ant 
mano propozicijos — atkirto 
Trazaska — del ko-gi t kas-gi 
gali atstuminet isz. geros szir- 
dies paaukuota priėmimą?

Ir nuėjo prie karietos 
emes nuo galvos kepure.

nusi-

— Maloni ponia — tarė — 
ar pamenate Trzaska isz Rau
donos lAkmeniczios, buvau na
muose juos, 
Ii nuo czion.

x*-
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PASAULIO PRADŽIA.
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Pasaulio suverimas ir 
Szv. Rasztas.

niėks’zak apgaudineje.
gbriatt butų,
pirimatis apie tai pasirūpino?

— Ne yra ka daryt dabar
— asiliepe dedis niurnanezei
— jis/Viską žino. <

— ::Kat jog vyras paskui. įpje htajįlfo' pradžia.
franeuze geniojosi ?•»

Na-gbiir taUŽino. i b
— Ir ka-gi mišlina?..;

'Eligijus teip užklaustas ne 
turėjo ka slėpti, o apart to žmo 

ka visa gyvenimą

M(P

Ka hies skaitėme lyg sžiol 
tai buvo paduotos žinios, su- 

'] rinktos ka mokslo vyrui kalba 
Visas,'

Y 1*

anot į u įltiisaulis pra^dejo isz 
gaziiliu^dėbesu, kurie pėr ilgus 
amžibs tvarkėsi ir priėjo prie
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Raszto galima sakyti, raszyto

J

ju yra Dievas, pasaulio Sutver 
, Todėl 

negalimas daigtas, Įtad tojo pa 
ežio teisingo Dievo Žodžiai prie 
Siutusi Jo darbams, arba, dar
bai žodžiams. Czia tik galima 
taip, ar žmonės nesupranta ge-f 
ral Raszto mintj.es upie»pa

lojus tas pats Dievas.

ir nuveręzia ana galiuna nuo 
sosto, kad neužilįio vėl kitam 
nžleidus vieta. Rodos, he už 
milijonu įmyliu, todos, i’ėiketu 
žiijoti, kas yra žemes viduriuo- 
se ar ugnis, ar ne/ ir kur isz 
kalno Vereziaši ugnis,
tame dalyko mokslo vytai be
rk pasakė tikrfr, vieni taip, ki

ne 
žinia.ka pasakys atėinancziu 
kartii mokslo vyrai ir ar jie ka
da galės tarti esą pasiekė tiesa.

bet ii’

*
, .. ....................... . ........

Stebėtis nėr Jca,, 
Ba tai ‘pasiutusi rhnmiika, 
Apie jųjų darbus da nesaky- 

f’' 1 * siu,
Ant kito karto pasiliksiu?''k-

h
I

1
Ji? įj|H|

M

i]

gils buvo, 
Savo Hėžuvio už dantų ncino- 

-1 kojo sfivaldyti.
— Ka misliha

r* u

to, kada jau atsirado gyvieji 
dbigtui, Žoles, ttjedžiai, žuvis, 
pnukszcžlai,xfcyVuliai ir galu 
gale ziiibgus. Tr Szveiitas Rasz- 
tas aisžkitti kalba apie pašau- 

A X, ’1< , 1 'I

’ Ir Dievo Ap-*

1 • zm 1 ' ■ a • a • i' • '

sUulio\sutvorima#| arba mokatoti kitaip, o kaip yra, tai dar 
Ins neva dar surųdes tikros/taės 
sos. Maižies2iui, raszancziam 
apie pasaulio sutvėrimą nebu
vo svarbi* kada, kaip ir kaip 
iljęhi tekėsi tvėrimas, bot jo pir 
miltine buvo mintis apreikszti 
žydams, kad Visas pasaulis — 4h ■ ' ' { *■ I

ant kelio 
Saveri- 

arkli pintinais suspaiule ir 
, nuszvilpc in dva

ru, idant pirmiaus motinai da- 
neszt apie pribuvimą sveoziu., 
Teip skabei apsisuko ir 
ka atliko, jog motina apsivil
kus in juodas lengvas 
jau buvo ant gonku, kada k a- 
rietą priesz narna užvažiavo.

— Dovanosi ponia — tarė 
Elžbieta iszszokus isz karietos 
— jog netikėtinai šhvo pribu
vimu grtl labai nepakaiinh po
nia, bet kalte ne višlsžkhi yra 
tik mano, nes prie’to dasidejo 
ir maloningus sūnūs ponios, 
kuris mus czion kone privers- 
inai parsigabeno. |
t

v&

szlębes

Mano ponia geradeika! 
— asake senele — tas mane la
bai linksmina — nes iszpilde 
mano sūnūs privahima Savo.

Inejo po tam in pukajus, la
bai piiikei, 
intaisytus.
nais visdnie tiirtibgumas ir ge- 

paszauke ant rh tvarka. Kalba isz ^pradžių

s, namm^mano ne to- 
Namitose turime

vietos del jusu. Sena motina ir 
asz jus visa savo szirdžia pri
imsi va.

—t Važiuok!
važnyczios kada Elzbieta nie- 
ko neatsakydama pasiklonio- 
jas — važiuok paskui mane! — 
Pats gi ponas Trzaska atsito
lino nuo ju ir už valandėles vė
lei pribuvę raitas, 
gijus insigavo in karieta; 
buvo gi czion galima prieszin- 
tis ir atsikalbinet, be jokiu isz- stengėsi iszsisukti isz užklausy

Dedis Eli-
ne

\
lygu noringai važiavo paskui 
savo vada in jio namus ant 
nakvynes.

)

tikrai ‘poniszkai 
Matyt buvo czio-

» • •

ėjo szaltai, ant pagalios nema
tydama prie jos Vyro b ne gai- 
lima dasiproUl iiiėko fjjlogb . i j £ - . . /*’’1 ' J V £ Z1 j

pradėjo sehelė ktčst UpiėTnieri 
kenosle ir itpiė 'p’onla ZigfUanta 
kuri SavėrInas gerki paMnojo.

. . I - 1 - '<’1 i

o
At’sakė 'Elzbieta nė sziMe ta, 
dedis Eligijuj \la nesmagiau

suniurne-‘lib sutvėrimą.
ponas tomistą jos nepa-f Heszkinias skyrių pasaulio sų-7 .

žinsti, tai motere, 
švietė mažai. Ji iszsirenge vy . 
tis paškui savo nelaba vyra ir 
tvirta tdme, jog jin už kaklo 
namon pertrauks.

— Ka ponas taipista kalbia 
paszauke Savėrinės — važiuos 
paskui jiii het in Drezna?

— Kalba, kad nėr ir aiit ga 
lo svieto. *

— Kas-gi teip jiaja trauke 
prie jio ar jauslos męiles mote- . 
riszkos? -— pasklause vėlei.

— O no! mylėjo jin labai 
priesz tai bet dabar piksta, — 
atsake Eligijus, o palankias va 
landele dadave: — diezvaž ne 
noretau būti ant jio vietos.

Saverihas,suplojo rankom. /
— Szitaltai man motere -— 

paszauke — sztai jiai didžiau- 
se pagubdone ir garbe priguli! 
Jeigu tokia kita panaszaus bu
do kur rantau tuojaus 
cziuotau.

— Palauk tamista — suniur 
nėjo Eligijus — ji žada jam in 
fnakuole žiobt, jeigu jos nepėr- 
pritszis, gali tamista da apie 
sukcesije po juOin pasirūpint. 
TurLsu. savim pisztalietus ir 
niekados^jin nuo’ saves ne me
ta.

\ . s

Kas kart labiaus nusistebė
jas Saverinas teipo-gi kas kart 
labiaus gėrėjosi ir garbino jos 
narsumą ir drąsą.

kokiu . ant

apsipa-

tvėrime;'du daiykm sutvėrimą,! 
tai yra padarymu ka nors isz 
nteko iV padarymu ar tvarky
mu sutvertojo* jau pirma dąig- 
to. Sritvėriina Maižieszius 
sžiais iszrėišzke žodžiais: * ‘Isz 
pradžia, Dievas sutvėrė dangų 
iri žemė” tai yru visa’pasatili., 
Apie pasaulio tvarkymą jau 
MaižiesziUs toliau kalba ir ra- 
sžo, kad tai atsitiko per t sZe- 
sziaš dienas. Ir taip pirma die- 
nh ture Dievas: Tegul lAis

Ir Stojosi šzviesu ir

Jaii tai szirdeles gbna, 
Sūsįkirto didele ir maža mer 

; “ ! * ■ l
O žinoma didesne,
Buvo ir drūtesne, » , K t

Juk su pokeriu vaina ne kąs, 
Jeigu per nosi pasirodė bur

bulas.
•Kaip kraujai pasirodė,

. Abiem balsei iszrode,
IilL'I ’’ * * lt

Mažesne didesne apskundė,
Sztai ir vežimas atdunde, 

Kad didesne nuvežti# 
Be negalėjo surasti, 

Nežinau kaip ten toliau buvo
Turbųt viskas pakliuvo.

i i na »

*

Maižiešzitis paraszeį kdd Die 
vds sutvėrė pasduli, o kaip ta
sai tvėrimas ėjo, nebuvo jdm 
svarbu, tai gamtos mokslo da- 
lykąs ir anot Szv, Raszto Žo-

1 ‘ Pasatdi tiaVe (Dievas) 
ju (žmonių) tyrinėjimui” (Ek. 
3, 11).

Svarbiausioji :
taipf kaip suprasti szeszias 
tvėrimo dienas.

žeme, saule, Žvaigždes# visi že
mes gyvi ir negyvi daigtai tai 
Diev^) rankos darbas. Jo iriin 
its buvo parodyt if žihonijai, 
kad Dievas yra viso pasaulio' 
SutVei’tojas, visu yra Tėvas, 
kad Jam vienam reikia atiduo
ti garbe, o hegarbinti Jo sutvė
rimu — saules, žvaigždžių 
Kaip tai daro stabmeldžiai.

Maižieszihtis apraszyme taip 
yra kaip, kaip kad ir dabar da 
ro pamaldus žmones. Darbsz- 
tus, geras žmogus dirba ir užsi
dirba, prašigyvena, iąsitaiso 
sau namus ir sako: Dievas man 
davė,x Dievas palaimino mane, 
ne mano, bet Dievo viskas. Ir 
tiesa tasai žmogus kalba, 
jeigu Dievas butu pasiuntęs 
ant to žmogelio kokias nelai
mes, but ii athmes jam jiegas, 
tai žinoma nebūtu užsidirbės. 
Juk žmogus pats nuo saves gy
vasties neturi, yra Dievo Su
tvėrimas. Bet neklysta ir ta- 
sai, kuris kalba, kad jisai užsi
dirbo, nes žmogus, turėdamas 
liuosa valia, galėjo dirbti ir ne 
dirbti, taupyti ir netaupyti dris
ka praleisti, kaip kad daugelio 
ir daroma.

Tai-gbir czia pasaulio sutvė
rime, Maižieszius

9

džiu:

|

sunkenybe
I 8U- 

KrikŠzėzio- 
nis mbkslo vyrai visaip tai su- 

. L i. - .pranta, todėl svarbiausias ju
nuomones paduosime.

(Tolinus -Bus.)

T
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Jau tam Szenadorije,
Bobos asidavia aluje,

Pirmam varde labjausia,
Ižgere alaus-ir guzutes dau

giausia.
Visai piningu in ‘banka ne

padeda, '
f

Imi p vyrai in dafba < nuejna,
Tuojaus in viena stribą šuejna.

Alų ir guzutia neszioja,
Tn draugia miksuoja,

Ba maitelia greitai

Tiktai savo bobom paveda 
Tosios,sžviesu.

aiszku ir atskyrė Dievas szvie- 
sa nuo tamsos; szvieša pavadi
no diena, tamsa gi naktimi.

JĮ

Antra diena sutvėrė Dievas 
dangaus melynurpa ir pavadi
no dangumi. • '

Treczia diena liepė Dievas, 
kad vandens, kurie buvo apsė
mė žem susirinktu skyrium. Ir 
ten, kut buvo žemiau, pasidarė 
upes, ežerai ir marios, o kur bu 
vo augszcziau, pasirodė sausa 
žeme, kuri Dievui liepiant, isz- 
dave žoles ir invairius medžius

Ketvirta diena Dievas šutve- •l.
re saule, kad szildytu žeme ir 
szviestu diena, o menesi ir 
žvaigždžių daugybe kad szvies 
tu nakt|.

Penkta diena liepe 
kati žuvjs atsirastu vandenyse,1 f t * 
pauks/.eziai ore, ir viskas stojo 
šitaip.

Szeszta diena Dievas sutvėrė 
žemes gyvulius ir visokį gyvi. 
An galo, ta pifczia diena, Die
vas sutvėrė žmogų.

Sulyginus ta, kas buvo pir*

menesi

nes

butu atemes jam

/

apsvai
gina,

Ir smagumas payma.
Ir da kokius bomus užkvieczia 

i Abeeze.
O jeigu kaip nusiduoda

Tai da su pokereis

v

^BALTRUVIENE.
/ X •

Ten kur apie Niudžerse,
Asilankiau.nesenei, 

Tai geru Lobelku radau.
O ir mergicu užtikau, 

Tai tik szirdeles riaukia 
Ahl, jog nuo baczkeles neat

sitraukia
Moteres i’r merginos,

Be jokios dienios,
Viena ant kitos loja, 
Tr bjauriai koloja.

O norint maždi vyru turi
Tai ir trijų neapžiuri, 

Norint czion Lietuviu mažai 
yra, 

Bet terp bobų gero nęyra.
Jeigu katra nori alaus atsi- 

gerti, 
grinezias perbėgti,

9

9

9 

in kaili 
duoda.

X
v

Jeigu turite senas maldakny 
ges, 
aift apdarymo, mes nauju no

“ 1 ' *n 1 ( "• •

greitai, į

prisiunskyte in redakcija.iraszo
viską Dievas sutvėrė, 
ša i sutvarko ir tai tiesa.
nėra klaidos, jeigu sakysimo, 
kad Dievas kada sutvėrė pi r- 

' ' t

mutihe pasaulio materija, davė 
jai jiegas it paskui jau apie 
Diėya nekalbėdami sakysimo 
kad pasaulis savo jiegomis su-* 
si tvarko, j ■ K t H, , /. į

Jeigu kame mokslas su Szv.
ma rasžyta apie pasaulio tvar- Rasztii nesutinka, 
kimusi su pio .kas pnraszyta mes nesuprantame gerai 
Szventame7 Raszte apie pasau
lio šutverimaisžeina 
nešdtikimas, kaip ir Szv. Rasz-fta.
to .apraszymas
mokslui. Gamtos mokslui pra na kelius mokslui

jiesžkoti Tiesos ir kuy ji yra,

Dievas

kad 
viską Ji- 

Bet

J 9

I

IĮ ’ ”l* f ’

galėsite nusipirkt.
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu-

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

sipirkt.9 *
Tas vienok gal injure po 

dasiprato? kad
mu. 
na Saverina, 
czion kas nor turi but nepapras 

Kada isz girrios. iszvažiavo, tino, jog teip neaiszku duoda 
buvo biski szviesiau ir galėjo jiems asakyma, pradėjo sau

ka tokio atvestinot ant mislu ir 
sėham Eligijuj užtvėrė kele isz 
siukimo savo klausyrtiu.

Dovanosi Inan
tarė — gal mano klausy

mas..... Kas man atejna ant
mislu, bet sau gerai, primit ne 
galiu, arme,klystu? Buvau ne 
seni .Warszavoje, ten apie 
Pienka
jos mylestos ka tokio kalbėta... 
kalbėta

namus

matyti ne labai toli 
dvara, 

U
Nežine kas isz

gulent 
kuris 

Raudo-
kaima dideli ir 
ne dovanai vadinosi 
na Akmehycze” 
gimines Trzasku pamegės rau- _
donus musu gąl Prusnose isz 
plitu parsigabeno matomai pas 
save mūrininkus ir iszbhdaVo- 
jo sau dvara ant pavydalo Vb- 
kiszku kuningaiksztiszku dva
ru. Dvaras rodos buvo nedi
delis, bet iszrode puikei ir ste
bėtinai.
matyti tokius mums, palaikine 
jo isz tolo parėgeja, už bažny- 

visuomene aplinkines 
”RaudO-

Bnvo — gi

ne ji, ne

Dieva nekalbedami

tai arba

Raszto žodžiu ir tenai iszreiksz 
11 j

kaip ir I tu mineziu, arba mokslas klys- 
Žinoma jau tai, kad dau- 

•prieszinasi I geli kartu Szv. Rasztaš praski-
parodo kur

a

■Turi per
O kaip'tik su liečuveis nutverė,

I .

ar tik ne apie vyra

Tai puikęi aptersze.
Tokiu bobelių turime nė toli

. y , . ..uPes^
Dideles kaip szeszupes, 

Jeigu greitai neshsivaldys, 
Tai sure koezela pamatys.

dedami šavo tyrinėjimus nuo
dabąrtiniu laiku ir pamažiJbet drauge ir mokslds ijc karta 
jieszkodami priežascziii, bety- pahisžkinu, kaip reikia supras- 
rinedami žėmes sluogsnius, su'-jti Szv. Raszto žodžius.
akmenejusitis'žemeje seniau gy reikia atsiminti, kųd Szv. Rasz 
vu8 daigtus, priėjo prie pirmu- to pradžia — apie pasaulio su-

pus- 
ad-
ne

— Ne yra ka kalbėt, jeigu ne
I vat ir žiebtu jam in makuole — 
dadave ant galo — nes toki s 

[niekam nevertelis Užsipelnijo
tiktai ant to. Tokia motere Die 
vas jin apteikė, bet tas ne mo
ka pažint jos dideles vertes!

ponas [’ Perėjo ’kelis kartus per paka 
ju mišltndahias ka .tokio.

— Kaip-gi dalykas stovi!- 
tare in Eligiju prie jas ir pa- 
emės jin už peties
jus Juosite rodos kelionėje sa
vo,

— Asz jei tai sakiau szimta 
kartu. '

— O ji ka? i
— Ji juokėsi isz pavoju ir [tines pasaulio pradžios, isz kiir tveviiha, raszyta beveik 

visokiu ergeliu ir sunkenybių, atsirado tie gariniai gazai, ar- penkto ttikštanėzlo metu 
kelionės, - -4 ba ta pirmutinė materija, kur gal jog bebrai saka kalba,

Inejo in pirmutini ‘ pakaju,F ji gavo tas jiegas tolihu įtvar- sžiu'dienu liebraiszka kalba, 
kur moteres tarp saves kalbe-’ kyties, kas jią tvarko ;in viena, Be to Szv. Raszto raszytojai 
joši"nes mojina Sdverino klau- ar in kita puse negali to paša- daug kartu prisitaikydavo prie 
sinejo Elzbietos/apie viską, Oi kyti. Czia gali tik duoti atsa- žmonių supratimo, b juk penki 
toji jei teino-gi ne 1 užlaikėI kymus tikėjimas arba filozofi- ttikstancžiai metu hdaal. tai ne

Juk
I

.. a - ’ ’ -. v
Ilgas plaukas,

Trumpas protas,
Boba nę luti micros, «

, Ane tikros vieros.
Kožha viena,

Kas szventa diena,
Nieko ne žiuri,

Viena tokia niekszas,

J?

vietos del patalpinimo

czia, o 
pradėjo vadint dvara 
na Akmenyczia. 
czion
svėcziu, nes namas buvo gana 
didelis, o jame gyveno vos Sa
ver i nas Trzaska su savo moti
na.

Saverinas turėjo 
keturesdesžimts o
buvo ne phezitiotas; kaip tai 
vis su tuom vilkino ir atldedi- 
nedavo ant tolinus taji sunk i 
junga.
linksmas,

melu arti 
vienok da

•♦

o. ir mėgo la- 
ypatin- 

del to

Žmogus buvo visados 
meilus, *prle telisž*

kas, nes del artimo gatavas vi
sados tarnauti,
bai at lauk i net svietą 
gai važinėt ant'sejmu, 
buvo biskuti atpratęs nuo dar
bo ir tingėjo imtis už užsiėmi
mo ko turėjo' irivales,
szokiu buvo pirmutinis.
na gaspadoriavo, o jis tankiau limite, kad Warszavbje jin nt-

i ,

♦

at 11

hpsi- 
reikia stengties 

0 praszalhi-

EI įgijus, 
iszsišukt neturėjo’ jokio 

4

pa

o P**-.

. o na — dievaž ne- 
Žmones, nepriprato žinau ar apie ta pati ar ne......

jog in Saksonįjė iszvažiavb.
Pažiurėjo senam Eligijuj in 

akis, tas sUsdmAisze labai.
— Na gal but, gal but

sake tikei nes namie jio ne 
beyra. 17

— Tr nieko apie jin he žiho- 
te?

Teip užklaustas 
jau
špasabo, suspaudė pasląpezia 
delną Szverinui ir tarė, 
sznabždu.

— Ejkiva kur kitur, I n
sakvsiu tau Viskh... .

Kada inejp jn kita Vttjtna Sa 
verinas pats pirmiau atsiliepe:

— Nerėikrtlauji ponas man 
apsakynet, nes asz visko dasi- 
prahtu ir gal hevut žinau ge
rai. Zigmantas paczib palikes 
an kaimo pats geniojosi pris- 

ikiii aktorka Duparc ir ntiva- 
žiavo-gi dabar pas jiaja ihžiavo-gi dabar

i

sinejo Elzbietos/apie viską, prkyti. ’* 1
toji jei teipo-gi ne ' užlaikė| kymus tikėjimas arba filozofi- Į ttikstancžiai metu hdgal, tai

i Tikėjimas ir ii- deszimts metu — ir tu Jlaiku
— Senele rankas lau^ę gaiTlozofijos mokslas apie pirmuti-J žmones, ju supratimai, ju pa

slaptybėje mieVio savo ;|f^lio-poš mokslas^
nes. — benele rankas lau^ę gai lozoiijos mokslas apie pirmini- žmones, ju supratimai, ju pa
lėbaudama, Elzbieta linksmai ne pasaulio pradžia taria ir ta žiiiros, tai ne musu dienu žmo- 
juokėsi. . X

1 •— Mano pdiiia geredęjkk —d 1 
kalbėjo Elzbietą mes tinote- dapgu 
res, 
kad silpnumo nup,f?mps reikąįllĮogtvaykimasi.

>/

pati ka ir tikėjimas.
į 1 aIsz pradžių Dievas sutverę 

i ir žeme/ ’ Bet svarbos-
s, tiktai del toXWPfijblppo&, n'i^kilajklapsymas apie pašau- pasaulio pradžia b

nes su sayo pažiūromis.
I • «' \ 1 r. ji

Bet svarbos
dalų galepr mokslas taip

jau tikras ka yra pasukęs apie 
i ...vKiek yra 

, Szv, Rasztas I apie tai nuomonių, kaip tu nuo 
Inuje, o reikale narsa rasis ir-lįkalba, kad visas pasaulis su vi | moniu pasekėjai tarp save^ gin 

šuo kuo šuvarkytas arba ; su 
tVęrtas per

s.

bet ant
Moti- Drezna....nedorėlis! Jeigu mis

Atsi.vilko m furnaca per Ka
lėdas/

Kaip szirdeles prisipūto, 
Tai net pasiuto.

Prie 'vyTu pradėjo kabytis, 
Meilei giaudytis,

Tai tiejei stiimde nuo saves, 
i Ba buvo pri^igerus in vales, 

t * Viško paduoti negailu; 
Ba net asz sarmata turiu.

<1

Galvos Skaudėjimas 
tankiausia paeina nuo negero 
viduriu veikimo, katras, jeigu 
jo (nesistengiame pataisyti, grė 
šia pavojui! musu sveikatai.

Kuomet miisir vidupiai gerai 
neveikia, tuomet genda musu 
kiųiujas kurio gedimas tankiau 
šia pagimdo mitniyse didelius 
nesmagumus bei iszsZatikia in- 
vairias ligas.

Pasirodžius tokiems 
reiszklrųams
juos praszaliiiti.
t i juos’galima tiktai tokiu bil
du, jeigu priesz eisiant giiltu 
paimsit tris saldainius P ARTO Z
LA. Ant rytojaus atsikėlsit 
višiszkai 'atszviėžinti ir svėiki, 
užmirszite galvos skaudėjimą, i' • A * »
nes jo daugiau nebus, ‘viduriui 
gerai veiks ir kraujas bus czys- 
tas, ‘Ir vol busite linksmus, 
tinkami darbui kaip ir kiti svei 
k i žmones. z

PARTOLA • saldainiai 
dus ir malonus turi skoni, 
savo gera veikimą PARTOLA 
yra apdovanota auksiniais Ine- 

pagyrimo laiszkais

♦

t

♦I

gar- 
W.

daliais ir -
v i sapąsau 1 i nese parodose.

Partola parsiduoda dežutese 
kurios kainuopa tiktai 1 dole
ris. 6 dėžutes už 5 dol. Ad- 
H'suokit:

APTEKA PARTOSA
160 Second Ave.,

1| X ... A, . H » 1 * , • t ’ į

ėzijasi? Nora tokios nuomo
nes‘kuri tame dalyke butu visu 

Kartais jau rodosi 
vi-*

J ' ' Ir ' '' " ■ "7

sus; jau jam yiši atiduoda gar
be ,kaipo, radusiam tiesa, bet 
^y.tai po kiek pietų kitas moks 
lo vyras, apsiginklavęs, 
pats mokslu stoja in 

r*i

ėzi jusi ?pas mus. Ne, asz nesibijau nie 
ko. . įtvertas' per szeszias dienas.I:

Paduota tuolaik ant Stalo [Gamtos mokslai * tam dalykui priimta.
Vakariene, prie'kurios' pagal skiiito milijonus metu. Toliau šzits mokslo vyras iiitikhno

, t ’ , ... ■ . ' i " I ' L . f ' • I • l -■"■■’ ir f '

.tuolaikini dvariszka bilda se
do daug ypatų,' kalbos jokios
svarbesnes ne buvo. ]

\

sl^iokie tokie neaiszkumai yra 
paežio jo tojo tvarkymosio eilė*

į

K Turiu' duęt nors trumpa i. pi - 
‘ piru moteriukei,

Ka artimoje Mahanojatis da
ro .negeba i,

Ba tai suvis boba nevalo,

() dėžutės už 5 dol.

t

jg
Mokslas i 
kitam negali priesy/mties. Szv.

‘Kas gi e^ia galėtu būti?
ir Szv. Rasztas vienas

i
taip

(Tolinus Bus.) giuezius

f

Jeigu siunta sm savo dukrele/ 
Jai gana po velniu. 
Tik duot senei lazdų.

1e

I

t

New York, N. V. Dept. L. 5
(113)

. ♦ i

, i > .............. ,

MPERFECT IN ORIGINAlI
'4 f

«
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mintj.es
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« Privalnte turėti Model Keystone Pecziu $

numei

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams

...... .................. ..... . .....

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveiks)eitais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkoffgki-Co. Mahanoy City, Pa.

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas 
sivmczia teip greit kaip galima gauti freitus. t

Žinios Vietines Laidotuves buvusio Prezidento Roosevelto I
*!>

• •

• •

4

•F

v

/
/'“’i

Oaplaiko sa-
«i 3

VaidelofaC 4

'Mr/

54 metu

11
♦T<

I
savo

Buvo tai prastos laidotuves cere-
€♦inoniju ir papuoszu ir jojo noras likos iszipldytas.

f

ĄR ABISZKOS ISTORIJOSTEISYBES. | GUINANS F Mt. Cannel,Tana
y

'I •
Ba smertis Jo-

'•I**'

a

j

Oil

Law and Order

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. z

| | < 1 ■ u

Apie Ilagnnn. Kelnunlnkn

• • • • • • • •

Mahanoy City, 
Shenandoah.

D. F. Otiinan, Trcna.
A. Daniscwici M. Gavuia 

T. O. Hornsby

t ' B. Vaitiekūnas.
amžiaus mirė utarninko vaka- 

Velionis pali-

■|į 
i

nori parduoti szitus peczius dabaY ir

valdže uždary 
anglekasiai jieszkos

SlAvoku parapijos/ ku- 
J. W. Horaczek, likos 

In jo

D. M. Graham, Proa.
J. U. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewlcz

P. U. Fenton r

siskaitymai tik už 
$1.00

y h\

i

ningas
perkeltas in Pottstown.
vieta pribuvo Kun. Jonas Zbo-
jowski isz Tresckow, Pa.

!»■.1 fry

• -»«•

B

1 * tru- r>11
Visi Anglekasiai

Visi 53 saliuninkai kurie 
abdzektyti“

Slidžios nepaišėjo
»»I

— i 11
Ro'r*vl

I

gI
I

d

jį: jO

J

•> M .. -------------——

turis geide būti palaidotu bč' jokiu

Guinans---ii

buvo “
v o laisnus.
ant skundu 
draugijos.

t

t

• jrz.

W.^<5 > VY J. 7MVM5, N .V41 
tojo dydvyrio,

Szitos visos Istorijos, 
T Pasakos ir kitoki Pa-

t
tif
i

-r. Rytoj (Utarninke) 
ziku diena.“ 
ir kiti darbininkai apie kasyk-1 
las privalo parodyt unijos gū
ži kus idant nebutu jokiu erge
liu. z

I

&

■

ra nuo dusulio.
ko paežiu ir asztuonis vaikus. 
Laidotuves atsibuvo subatoje.

— Senas fersztoris ant East 
Centre ulyc?ios paliaus 
bizni nuo 1 Apriliaus.

— Sk u Ik i no, Carbon ir ki
tu pavietu anglekasiai 
testavo prieszais 
paduodami priežaste, jog 
mas

uzpro- 
probibfcije, I 

geri- 
ala\is sudrutina darbinin

ką dirbanti kasyklosia, o jeigu 
sali unus, tai 

geresniu 
darbu kitur kur nesiranda tiek 
pavojaus kaip prie kasimo 
anglių.

— Kun. Augustaitis 
iszkeliaves ant keliu diqnu ml 
Washingtona,

— Juozas Drabnis ir 
(ilinskas i 

Erancijos praeita 
dar randami abaze 
Yorko.

kaip

buvo

toris

I). C. su reikalu.
Val- 

iszatplaukė
i Subata 

arti

/ 
irj 

New

I

— Parsiduoda naminei dai 
tai, geram padėjime, 
pirks gales 
Apie dauginus galima dasižino 
ti po No. 121 E. Pine St.

g
Kas nu

laikyti ir salimui?

(8.

— Tvėrėsi nauja paszialpine 
draugyste. Per koki laika nauji C F w
sanariai turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik
tai už $1 insiraszimo. Susirin-Į 
kiniai atsibuna
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative salėje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso.

kožną pirma

(tf

Da akys nerege j o
Ne ausys negirdejo 

apie toki
BAZARA IR BALIU.

koki rengia
Lietuvaicziu -Suszelphno drau
gyste isz Mahanoy City Bacz- 
kausku svetainėj 28-ta d. Sau- 

Tahio (January.)
bus iszleista karpetuke, (rug) 
p'aveikslas, visokiu siuvinio ir 
t. t. Visas pelnas 
iszgavimui

vakara

skiriamas 
Laisvėn Lietuvai. 

Neužmirszkit diena 28-ta Sau- 
Mo-

Nuoszirdžiai kvie
Ineiga vyrams 50c. 

terims 25c*. 
cziame visu atsilankyti.

Komitetas.

H10.

1

I

ANT PARDAVIMO.

Saliunas su namu
Oneida St., Shamokin, Pa., gz 
roj vietoj, apgyventai lietuviais 
ir lenkais.
adreso:

po No. 1666
Re-

Atsiszaukite ant 
(Feb 20) 

Simon Juris,
1666 Oneida St., Shamokin, Pa:

Naujas Lietuviszkas Graborii^s
< Kazis Rėklaitis I
Į 516 w. SPRUCE ST.
5 MAHANOY 0ITY, PA. <

Pį;v

k

i

■?
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ARRIVAL OF CHRIST CHURCH

Ir kazirninkai turi in 
svietą keliaut, 
nesiduoda jirisi- 

gaut.

Jeigu viena koja turėsi sun
kei vaiksztinesi, 

ciela svietu y 
perbėgsi.

O be smegenų

Isz tos merginos paezios ge- *
ros ne turėsi,

Jeigu in jos gražu veideli in-
- simvlesi.

-------r- ■

Kas ne skaito gazietos.
Tam ne gali but ant svieto 

vietos.
Pas neefali būti prie žmoni u.
Vieta tokiam prie gyvuliu.

m

rn

yvuliu.

Sveikata*r rainas, 
Tarno Dievo geradejingumas.

Jeigu isz jaunumes sveikata 
* sergėsi, 

gerai turėsi.Tai lyg senatvei 
i ___

Laime kaip geras,
mo atsilieps,

Bet paszaukenti ne atbėgs.

r

ant szauks-

f
Ir puikiauses žeminasi 

Kaip piningai kiszeniuje bai;
gosi.

7

*

T A.

ll :'lis 
« Tūkstantis laido

JGI
rt

y-"Y S.

o

a

k\

!

CS!'«sDjmj.

Teisybe labai yra sena 
Tiktai tarp žmoni u

y 

nesi bu 
ivna.
r

irVena

X fJ

i ********
ta 

f,

4 
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X
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LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

• Arba iszguldimas Sapnu 
Didumas Knygos 43/4 x 6^ coL 
205 Puslapiu — 310 Paveiksliu 

TIKTAI 50c.
O^’Mcs užmokame nusiuntimo 
kasaus.

W. Df.’ BOCŽKOV/SKI-CO 
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita pataraa- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prįeteli kuris gal but jumis 
reikalingas. \ *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
.MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prca.

e™w
4?x ŽIŪRĖKITE!
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X 
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♦1.

IKNYGŲ BARGENSAS ?
No.l XY Y

X 4
Y 
vX
iX ♦>t nn. Vnlklnns ir Stebuklus. Ta t 

¥ vasaris atėjo. Sunns Mnlklaus f
Y Iszkbtnsyfa Malda Vargszo. V 

fJarau 7IT/u1ntn«i Tin lev ninluTnGeras Medėjus. Iln Isz malszo 
Iszlins, nllva In vlrszu iszklls. 
In Motinas. Veria nonžinirszt, 

♦j* Kaip dagy vent szlmta metu. 
♦J»’ Pamokinimai. No sjps, ne tas.

Kam kenkia girtavimas? Gru- 
C<i» dėlei žinios. Apie boba, kn ne- 

galėjo snvo ložuvlo sulaikyti.

TC*it
t
i

Turki nei prležodžel. 1’amok s

$5.00 nuo prekes jeigu.pirksite dabar.
A Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit
| -------- - --------- . ..............
$5 tilt aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans < (*r ,

t
R 
’ I

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip Si
4-.V ~

a

T

T

T

i
t

t

t
i

JL, lelel. Lelbaus Girnoms. Gir- T

žmogų. Knlp pnžlnt atmaina
oro. Bernndinns Ir židns. 0ž- J 

t ka isž Dzūkijos.' Geros rodos t 
O i . .. .. wr _; . _ . .4 ♦>

tuoklls Jurgis. Skaltlls nple

♦> <♦
♦>

1 *' 
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
WW vwnirww WFWirW'VW^ V MlirwWTFNlllF’ I

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminEs yra paimti j kariumenę ir ke- K 
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už vi#o pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave- | 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigže yra di- I 
džiausią garbE ir paguodont, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai jg 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir rnčlyna parva. Toksai žicdas'lurEtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi-

p* ii
nS yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali neiioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Žj Žiedą, atsiųskite savo 
piršto mitrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigai# ptisiųjkitą, o mes Jums 
prisiusime tą garbžs vertą žiedą*

Užsteliuodami Šj Žiedą, atsiųskite savo

r
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Knygos Didumas 6% per £ĮJ4. ErF!iVlfrs?y SK9* OO 
i 150 Paveikslu/- 704 Puslapiu. JS' BĮJAs »WW

x
Tiejei daugiau reikalauje pa 

sigai Įėjimo.
Katrie ne turi pasigailėjimo 

del silpnesnio.

m

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE“
“SAULE“

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 t— Kunigo Paslaptie, 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke’35c.

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

No. 4 — Apie
SunŲ Jurgi; Kapitoną Tumka,

— Preke 25c

Peiliai;

Kupcziaua

108 puslapiu.
G^JPrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D.' B0CZK0WSKI. C0.
MAHANOY CITY, FA,

V, , jA
iLu-ui. ik

4
r - -r ' ’ • 4

Trumpam* laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visLkuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė,mumis padekavones; ' Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite: 

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO. MAHANOY CITY, PA
i

u^Ian( vliA AnfoTaJim” ' Apysaka isz gyvenimo Francuzu OiapiyDC AIHglaUlU v m^uNlupiu. Prekęaoo, w.n.iiqciowhui-co

z^^WcT' . ’ ... • ■

Puiki istorijc apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu-Preke 36c. Ilocikonskl-Co. JlahanoY CHy^ !*»•
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ISTORINES KNYGOS T«
No.l— Parisians Nuskurelis; Ingnibapna, 324 pus. C>x9 coH (lyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; <n Merika; t’akaniokliB, 220 puslapiu Preke 85c

I
F

— Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalą'iles, $14 pus.^xb Preke 25c K
— Apie Kupriaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Treke 25o^ J

Prisiūkite $1.00 o gausite visas Knygutės per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Maį. and A St, Mahanoy City, Pa.
'4. '\ ' / ' * i *■ ' ■ * r ■ v h , J | i 7 ' . t . . , ,

No. 3
No. 4

u

ŽŠL'.J MA : z >■>*»>».

>

1 EHM
i

* V

J del motinu. Kas tai yra mote- J
Y ryšio? Gailingu ypatų. De- Y
IT A _ ___
j Hzlints prisakymu Ilygenos 

kūno Ir duszlos. Galybe Mel- 
les. Ragnnlszka lazdele. Bo
ba kaip Ir visos, bobos. Ženk- 

* i nuo 
A koto. Nenori sarmatos. Tokie

*>t
Y
O IftS Hincrtlos. Njipttsakojo....... ......... „
K4 szposnl ne tinka.

ItM

<♦♦>

t

♦J»
V

Y ♦!♦itt
m

I t
1O K Auksinis.__

Prekžs Šių Žiedų yra sekančios:

Sterling'........................  JHT.7/5

10.50

14 K Auksinis....

Taipgi moterims Ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurfcs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm* 
prekd 35c. už kožną. j į

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekanti# antrašo.

COMMERCIAL CORPORATION (Ine.)
Street, Dep. 60

/ ■

Mi

13.50

1

g COLUMBIA COMME 
H 160 North Wells Stree CHICAGO, ILLAlyglno.

Su velniu ant svieto. Kytras
Žalnlerls. Dlpvas gal npsudy-

♦>

Y 
♦14t

tl. Urvą užkeikta, l’anaszus.
Sormęga mužiko. Su 

jų kuom kas kariauja nuo tos t 
$ dingsta. Dasekta nekaltybe* J 
f Vagis Idausziniii. No yra to Y 

pikto, kad ant gero ne iszcl- |

X Ijorenas. ♦a*
<*
*?

i NAUJAS LIETUVISZKAS 
f * ’ GRABORIUS

Dr. KOI/EB.
Y tu. Kaip Joniszkel pavogė isz V
Y Juoziszkiu naktini sargo. Atl- %*
A? J k. « 4 e ’ J r v aAtidengia Žn- 

Žmogus be szirdles. 
Užmlrszo.

V..’ir npiv MŲIVIVOI * • 4HH»£»».<» » 
♦2» nilrszla. Paczllnes persargos.

T
V dinsta.
t

&

dengtu snrga.

tPranaszavlmas |
apie Jfotores. Prnnaszavimas |

Kaip apsieit draugnveje. Per- j

A. J. SAKALAUGKAS
801 E. FINEST.,

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

MAHANOY CITY;
P

B
ivt!

TA

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 
klnosl Varszavojo. stu4 
dijavo •begije 26 m. in
validas ligas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo- 

s dugnlal pažlnsta. Gydo 
uislnuodlnlma kraujo

I

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
| Atidarė nauja ofisą South pusęje

I Priėmimo valandos 2 Iki S popiet.
4J Nedelloje 6 iki 7 vakare.
| 1624 S. 4 St. Philadeljlhia

d* W vr. m n- ,iw------------ \
i th,. Sift Mh

I Reikalaujaijie į
m ri liuosp laiko vakarais.»gali uždirbti nuo 1 

$10 iki $15 į savaitę, pereidami per stubas 
Ataišaukit tik

, URSUS REMEDY CO.,
ISO N. WELLS St..

Rr

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas pacinan- 
czlas nuo neczysLumo kraujo.
szauklte ypatlszkai, per laiszkus asi 
ftegydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir llusiszkal. ,

Atul-

Litrus Bozdžioaka. Mįsles. Do 
muNziiuts prisaky 

X Išzglalbcta 
V .i i

r •'

♦> del paežiu. X

♦t*

Kallnlka. Auk ii per 
so grudelel. Dzūko pasaka

t' apie V. Jezūsa. Ženklinimas |
Y Vardu. Kęklu Esi?, Knziriavi-
| mas. Žinutes, del Gąspadlncs. 4|*
Y Vagiu szpoSaš. Kaip ponas Y
Y Rankszils atsiverto ir pastate Y 
y Virbai u j Bažnyczia. Sobnklin-

♦!♦ ka. Dievo surėdo. Velnos Na- 
y 4..4VJ.., .. .......................... . V
♦*♦ cziavimo. Dzūkas iszvadavo <*♦

| inas. Žinutes, del Gąspadlncs. |

Y Rnukszlls atsiverto Ir pastate 

pa Akmuo. Jauaszą ^£orcza- O1
Mils l/IVVv otlAvtllw i vlllVSI <1 Tą* 

frtfr mleja, Kandidatas ant Apslpa

....'I
nas Žido Judelo. Kaip židas 

“la 
padaryt* 'Iszmintingos rodos

t *> —-----sav^paczln. Puiki rodą. Sap-

moka protauti kaip geszefl (I to
del Tėvu. Pasaka apie Arklu- 
kn—Kuprukn.

X Daugybe visbkiu Juoku, i
J/hveikiWiA'A

&n Prisiuškite $1 ir savo A
pilna aiszku adresa o I.Y tuojaus iszsiusimc jų- Y

X mis per paczta Knygų Y
O «...<•* WT ’Bargėnsą No.l.

Adresavokite:

su musų nauju 
y laišku:

į sąvaitę, perei 
aulu išradimu.

Dtp. B.

A. C. N0VAKAUSKA3
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

i i ' \

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

Oflsoa valandos: nuo 9 ryto lig 5 
vakaro. Nedeliomls iki 2-v. popietd NilIlAR /®\ KBAIUMAS į

h
NAUJAS IŠRADIMAS

Del Prakaituojančių Kojiį
Prakaitavimas žmo- 

gaurikojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir | 
mažiems, 
smagumas yra 

' B
Prakaituotos kojos tai Ik 

n 
mo viso kūno. Musų naujai išrastos 
4*1 I Jt A I 4 A trr L ft flh A I '

į I « K!
ICHICAGO, ILL.

Didelis ne
iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai.

I

&aua ovęiAdlSb <i*»anuvtvo avjva t,

pradžii visokių žmogas ligų ir pavargi- 
1 

duolčs išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
1 

katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke £*1> 
su prisluntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8US REMEDY 00., 
Distributer

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

užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svcl« n

I
Dckavoje % mijijono žmonių 

už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, i*n vieta iszpuo 
Jusiu, atauga tankus plaukai: 
GVaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautomą. 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas posmeties, 
Sta, W; , \ Brooklyn, N. Y.

W. TRASKAUSKAS
^-GRABORIUS

i

!<»R
_ą_

dffllr

Y

ž
.fr. A. A. -A.

£ W. D. Boczkowski-Co. aY
♦

MaRąnoy City, Pa. J.X

1

-

t,,

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CJTY, P A. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir Lt.
520 W* Ceotre SU Mahanoy City,




