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Isz Amerikos Kaunas ir Libavas Paimtas
Nužudintas laike miego, 

motere aresztavota.
Wilkes-Barre, Pa.— 
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^[ytkovski 
žudytas

Britva bu-
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Bolszevikai paėmė Lietuviszkus miestus. 
Taryba iszbego isz Lietuvos.

ITALIJONAI INEINA IN TRENTINA.

/

ITaliah victors Lktesllng? Trent ino

Bolszevikai nustume 
Amerikonus adgal.

Arkangelskas.— Bolszevikai 
ejna ant keturiu linijų allijen- 
tu ir isztikiamu Rusu, kurie 
persigavo per suszalusias pel
kes Arkangelskos gubernijos.

Bolszevikai inejo in Szen-* 
kurska, kuri apleido Anglikai, 
Amerikonai ir Rusai in laika 

i nevidonams isz 
Po deszimts dienu mu 

szio ir didelio vargo, Ameriko
nai su savo talkininkais inejo 
in Szego va rus, 30 myliu nuo 
Szenkursko ant Volgos upes.

True translation filled with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa.
30 1919 ns required by the Act cf October 
21-th. 1917.

Washington, D. C.— Suvie
nytųjų Valstijų departmentas 
aplaike telegrama buk bolszc- 
viku raudonoji gvardije paeme 
Kauna ir Libava, du lietuvisz- 
ki svarbus miestai. Visi sana- 

| riai provincijonaliszkos vai- j iszsprusdami
L.K •u.-,

on January

Benas i
metu likos na
miego lovoje

artimam miestelije czionais va
dinamom Plains.
vo ginklu' užbaigimo gyvasties 
tam žmogui, nes 
kos perpjauta nuo 
ausies.

Helena Mytkovskiene, jojo 
motere, su kuria gyveno “ant

ir Antanas Paima, ka
is radosi ant bordo antros du-

Mytkovskiene džios ižbego isz Lietuvos.

jojo gerkle Ii - 
ausies lyg I

Mytkovskiene, 
sjvveno

vieros 
ris-----
ris, o kuris su 
badai gyveno labai prietelingai 
likos aresztatoti už papildima 
tos baisios žudinstos.
Badai 250,000 amerikoniszku 

kareiviu apsives su 
franeuzaitems.

Chicago.— Yvonne Gall, pri
gulinti prie Chicagos operos, 
Icuningaikszcziute ir giminaite 
gene 
mažiausia 
amerikoniszku 
ves su franeuzaitems, 
labai pamylėjo isz 
juju naminio g 
sirszimo prie vyro, 
zaites 
konku,

Leninas, pagal daneszi- 
isz Revalo, iždave paliepi-1 

mus bolszevikams idant paym
tu miestą Narva nuo estonie- 

Icziu iii sanvaite laiko, apiplesz- 
I

tu visus gyventojus ir iszzudin 
tu visus turtingesnius žmoni 
Leninas randasi Januberge.

Imus

s

Dalis
kad iszaukleti

slaistu.

in Szegovarus

I
I DAUG REIKES DARBININ

KU ANT UKIU.

irzsi-

Pav. nese-

valstijose.

M,

II

?rolo Betaino, tvirtina buk 
tukstaneziai 

apsi- 
kurias 

priežasties 
yvenimo ir pri- 

Francu- 
skyresi tuom nuo ameri- 

jog franeuzaite ejriq 
ritskifTsnt’o vyra o amerikon- 

už no-

250 
kareiviu

nius samdinnkdms butus ir su
teikti darbo per visus metus. 
Kad ūkininkams padėti intai- 
sant naujus samdininkams bu
tus, departmentas turi sudaręs 
planu pavyzdiniems trobe
siams.

Kooperacija ir ūkininkai.
departmonto darbo

yra dedama,
kooperacija ir pasimainymn, 
ukes darbininlĮu.
nei buvo sudaryta daugiau kai
tūkstantis kuleju rateliu Ohio, 
Indianos, Illinois ir Mchigano 

Tie rateliai inima 
nuo treju iki dvideszimt ukiu,
ir susidėjo jie ne tik kad nusi
perka kulamasias maszinas, 
bet pasideda kooperatyviai ir 
kulant javus ir juos valant nuo 
lauku.

Darbas pasirodė taip pasek
mingas, jog jis pleeziamas ant 
kitu ukes darbu, kur tik reikia 
daugiau svieto.
Released by the Committee on 

Public Information.

KAS ARDO TAUTOS 
VIENYBE?

Nudžiugo gyventojai Trentino ir Triesto kada juju broliai atomo tuosius miestus nuo 
Austru. Paveikslas parodo inejima Italu in Trentina
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laikraszczio Daily Tele-

Badai cariene ir vaikai gyvi 
Krimia.

A»«hangelis.— Koresponden 
tas
graph Kopenhage, turėjo pasi
kalbėjimu su pabėgusiu virszi- 
ninku kuris turėjo 
dinsta buvusio

Ta i-g i Su v. Valstijų 
Departmentas 

szi

vyra o 
kos nori vyra vedžioti 

Francuzaites vra links- 
kada intiki ir tarnauja sa- 

vyrui o amerikonkos geidže 
prie

sies.
mos
vo
idant vyras tupinėtu prie jo
sios nuolatos ir butu josios ne-

- Teisybe kalba ma

augszta 
rusiszko caro 

dvare, kuris apsakė korespon
dentui buk cariene su vaikais 
yra gęrai paslėptais Krime, bet 
caras ant tikrųjų likos užmusz- 
tas norints visokį paskalai skel 
bia kitaip.
szininkas kalbėjo, 
viku galybia dingsta kas kart 
daugiau su kožna diena ir kaip 

pasibaigs in 
Estonia likos 

bolszevikiszku

Jei taikos tarybos v ir 
baigtu priesz pjuti, ukes darbi
ninku klausymas 1919 m. dar 
skyrsis priesz kares laiku pa
dėjimą.
žemdirbystes 
rengias prie darbo sutikti 
ukiu darbininku klausymą,

Departmento 
spėja, jog 
klausymas 1919 m. gus 
svarbus, kaip ir 1918 m. 
dele dalis musu 
pasilikti Europoje per 
metus.

virszininkai 
ukiu darbininku 

taip 
Di-

armijos gali 
visus

Kartais žmogaus protas ap- 
friansto, kad jia ardo tautos per 
detiniai (valdonai,) kaipo po
litikei teip ir religijoj.

savo galybe,’ už- 
žodžeis

dines kad pasakytu klebonui 
kad rytoj užsakytu, 
nas turi musu

in.

Pasi-

valninku. - 
dama Gali.
Ateivysta in Amerika sustos 

ant keturiu metu.
Washington, D. C.— 

vysta in Amerika bus sulaiky
ta ant keturiu metu po karei 
(po pasiraszymui sutaikos) isz

Kubos, 
ir New-

Feip likos nutar-

Atei-

atejviu isz 
Kanados 

rn -

skyriant 
Meksiko, 
foiindland. 
ta per ateivystės komitetą.

Pagal nauja bila, tai czionai 
gales par- 

sigabent savo paezia ir vaikus 
(bet jeigu sūnūs turi suvir- 
szum 18 metu, tai ne bus inleis- 
tas in Amerika) sieratukai — 
brolio ar sesers vaikai mažiau 
kaip 18 metu senumo bus in- 
leisti. Keleiviai, kurie geidže 
atlankyti Amerika ant trumpo 
laiko teip-gi bus inleisti.

gyvenantis ateivys
S

Cleveland, Ohio.— Oras la
bai puikus, žiema ne szalta o 
sniego da nenupuole visai. Dar 
bai visiszkai sumažėjo o žmo
nių randasi daugelis be darbu. 
Draugyscziu turime gana daug 
in kurias konia visi priguli. 
Turime lietuviszka parapija po 
vardu' Szv. Jurgis, bot nuo ko
kio laike/ prasidėjo
mai su klebonu apie 
nius veikalus isz ko net kylo ir 
muszei. (Daugiau 
ergelius netalpiname,
suomene apie parapinius erge
lius daugiau nesirūpina ir ne- 
geidže skaityti apie tokius atsi 
tikimus, 
lai ir 
nes.

nesuprati-
parapi-

Tolinus tasai vir- 
buk bolsze-

rodos visiszkai 
tris ,menesius, 
paliuosupta isz 
ranku o Trockis paymtas in ne
laisvia su milžiniszku turtu ku
ri norėjo iszgabenti isz Rosijos.

Sziandieninis padėjimas Rosi- 
joj. — Pavojus grasina 

Siberijoj.
Vladyvostok.— Pavojus gra 

sina ant Uralaus frunto. Pagal 
telegrama aplaikyta isz Omsko 
buk allijentai siuns pagialba in 
Orenburga kur generolo Duto- 
vo kazokai yra apsiaubtais per 
bolszevikus. Jeigu raudonie- 
je paymtu Orenburga, tai rau- 
donieje apvaldytu geležinkeli 
kuris ejna in Turkestaną ir su- 
drutintu savo spėkas, 
mene iszsitrauke isz
Zlotousta ir ejna in Czeliabins- 
ka kur tikysi aplaikyt daug ka 
riszko materijolo.
butu bu via idant talkininkai
ne butu apleidia Ufos ne kaip 
iszsižadet 40 tukstaneziu ketur 
kampiniu myliu žemes del bol- 
szeviku, kurie randasi rytu da
lyje nuo rusiszko žieminio frun 
to, Perme, kuriems pribuna pa
gialba isz Viatkos.
bolszevikai trotije savo galy- 

apie tuos bia europiszkoje Rosijoj bet pa 
daneszimus, 

ęalybe pradeda augti 
Jeigu allijen- 

tenais dau-

Kariu-
Ufos in

Bet geriau

Norints

Ka reiszkia kviecziu laukai.
Žemdirbystes departmentas 

apskaitliavo, jog 1918 m. rude
ni žieminiais kviecziais apsėta žine atjaus, 
49,027,000 akru,
daugiau, negu rudeni 1917m.

Toks didelis plotas žieminiu 
kviecziu nurodo kiek reikes 
dadbininku prie ukes darbu, vusiam ruskam carui, arba vo- 

vyru

d id žinodami 
gauna skausmingais
savo pavaldinius, ir isz to kyla 
rieapikanta tarpe savųjų. Kaip 
vienas dvasiszkas valdonas sa
vo didžiavimu atskyrė jau ne
viena nuo savųjų. Jojo vardo 
neminėsim del jo susipratimo. 
Gal jam ir szitas teisybes apra 
szymas nepatiks, ba jojo say- 

kad szis apraszy
mas yra jojo puikybes arba sa
kant tamsybes iszreiszkimas. 
Jis turėdamas klebono varda 
tai mano kad jis yra lygus bu-

tai yra 15%

Reikes trijų ar keturiu kiecziu kaiser iu. Kurie kol

te prie kurios tas vaikinas, pri
gulėjo idant butu isz draugys
tes iszmestas. Bet kad gi, 
draugystes 
tiesos nesiranda 
laiszkas likosi
Vėliau klebonas pradėjo perse
kiot draugystes komitetą.

Klebo- 
“ License 

vardus, ir mus gerai pažinsta 
paaiszkino vaikinas. Gaspadi
ne prižadėjo pasakyti klebonu. 
Bet klebonas sužino jas, kad 
naszle atlikus velykine iszpa
žinti be kviteles kada jo buvo 
pakviesti talkon svetimi kūpi- ’ ejti ,in piktumą, tai per metini 
gai. Kviteles buvo kaina $9.00 draugystes susirinkimą nutarė 
Klebonas sumanė vieszei 
pamoksta iszbarti už peržengi-' padare.

Sulaukiąs Į komitetas, bet vis dar klebonas 
m i szi u po 

evangelijos pasakė pamoksta 
apie galybe kątalikiszkoS baž
nyezios ir jos perdotiniu. 
baigias pamokslą 
klausanczius;
bet neužsakysiu, ba ne man,pa 
davė ale mano gaspadinei! Ir

ma jo instatymo.
nedeldienio laike

9 9 ir

giu tiesu ir kovoja su dikaduo* 
I niais, aukaudami savo gyvas- 

Bet jie lygiu tiesu ne nori

I

gi,' tis. Bet jie lygiu tiesu ne nori 
tos I pripažint delei savo insiseneju 

ids puikybes. Jie lygybe aisz

Bet . • • •konstitucijoj
, tai klebono
nieszklausytas.1 kiną tik pomirties del tamsu

*

S

I
Bet 

komitetas nenorėjo su klebonu 
I . . . . . . .
Inifi in TYilzbiimn ini YYnv rnnfirijj
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I . I
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s
darbininku. Bet ir darbininkai 
jau nenori teip sunkei del dyka 
duoniu dirbt ir juju klausytu 
Isz to kyla revoliucija ir kar
tais gali ir patvaldancziam klo 

i permainyti visa komitetą, teip irjbonui teip stotis kaip stojo Ro- 
—j— Dabar visas naujas sijos carui ir vokiecziu kaize-Dabar visas
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ijos carui ir vokiecziu kaize
riu. Tai-gi gerbiamas klebo
ne, paprotauk už ka juosius 
žmones nuvertė nuo patvaldys
tes ir ant raszytojo szito 
staripsnio nepyk.

|ne užmirszta savo atsiekime. 
Turbūt jam teko perskaityt 

, kur 
parodo kad neatbūtinai kožnas 
narys turi karta ant metu atlik 
ti iszpažinti (spaviedi). Jis sa
kydamas pamokslą kad kuni
gai turi vale atleisti arba užtū
rėti, tai yra neatleisti didžiau- 
ses nuodėmės (griekus.) 
kiu grieku kaip tie kurie 
szliuba ant korto apie kuriuos 
visi žinot jiem negali atleisti 
nejoks kunigas jei jie pasakys 
teisybe. Del to negali, kad 

uždeda 
prakeikimą, o kunigai prakei
kimo negali nuimt, tai gali pa
daryt tik biskupas. Tas reisz- 
kia, kad tas vaikinas turės eit 
iszpažint savo ' nuodėmės prie 
Biskupo, jeigu norės iszsipirk- 
ti nuo kam jin klebonas yra

•i Bet kad vaikinas 
dino trigubai savo vale ir sūri-1 mokėtu gerai
ko ant vaikino: von! laukan! ir klebonu priseitu atgaila da- 
Vaikinas matydamas kad kle-j ryti.

draugystes konstitucija
>1

llHtl

Už- 
atsiliepe in 

“Yra usakai, Esu Katalikas.

suvalyti ka vienas vyras pase- buvo valdonais tai isz pavaldi- pasakė klausantiems visa tos 
niu kuriuos pamylėjo tai tuos naszles nedorybe.
ir prie valdymo in pagelba likus iszpažinti be kvitele

ISZ VISU SZALIU
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To- 
eme

Kaip j i ji at 
s, ir 

kaip ji su vaikinais užsiima ir 
t. t.... Klausantieji beveik kož- 
nas nusijuokė isz tokio klebo
no paaiszkinimo.

Iszeįe isz bažnyezios pradė
jo nekurie užgaudinet vaikina 
szydijeneziais žodžeis, kad jis 
davės ant užsdku kunigo gas- 
padinei. Vaikinas jausdamas

jo, V ...V.VVVl OH.VVIUK,
kad butu buvę perdaug darbi
ninku prie sėjimo.

Pataria nuolatinius 
darbininkus.

Žemdirbystes Departmentas 
mano palaikyti savo organiza
cija, kuri rūpinos ukiu darbi
ninkais per 1918 metus. Ju rei
kiant, stengsis iszanudoti kiek
viena szaltini, vyrus, moters, 
mergaites isz miesto, ir kitas 
panaszias organizacijas. ’

Tecziau departmentas steng
sis, kad ukiu darbininkai turė
tu nuolatini darba. Yra mano
ma, jog vienas svarbiausiu rei
kalu ant milijonu Amerikos 
ukiu, tai kad darbininkai butu 
lakom i visus metus su geromis 
gyvenimo sąlygomis ir su gera 
alga.

Daug kareiviu ir vyru, pali
kusiu ukes ir iszejusiu in ’kares 
reikmenų darbus (o skaitmens 
rodo, jog kares reikmenų dar
bai atemo daugiau darbininku 
nuo ukiu, ng‘armija,) manoma 
sugryž ant ukiu, jai jiems bus 
tinkamai apmokama*

Namai samdininkams.

o niekur nebuvo sakoma

priėmė o kaip užpykdavo tai 
pavaridavo. Teip ir klebonas 
apie kuri czion mintis iszreisz- 
ke daro. Ii’ jis ka sau pamyli 
tai in komitetą priima, bet jei
gu komitetas pradėta suprasti 
klebono darbus tada isz komi
teto laukan.

Jis labai turi, kaip jis sako Vaikinas jausdama
garbe nuo Biskupo, ir ka jis save užgautu szydijenczei, ant j • i n j • • i v • ♦ <■ <1tik daro tai su Biskupo žine, ir 
niekas neturi tiesos prie jo.

Sztai ant paveizdos:
Vaikinas sutarė su naszle ap 

sivesti, kurios vyras buvo mi
tes.
pavelinima (License) ir davė

Iszgavo nuo valdžios

Del to negali 
bažnyczia ant tokiu

rytojaus nuėjo pas kleboną 
klaust již ka klebonas teip jin 
iszjuoke. Tada klebonas padi atidavęs.

T • j • i • i • -j .

.1

spaviedotis, tai
_ . _ _. i . —; . "-°—

• Klebonas aiszkino, kad 
bonas nesiduodu iszsikalbet pa Biskupas

• 1 “1 *1 1 i ♦ 1 1 TT ♦ I • * t
gali atleisti griekus 

klebonui ant užsaku. Kaip vai- reikalavo kad atiduotu License 'ir tam kuris žmogų užmusza. 
kinas sake davės $5.00 — tris J ir pinigus, 
ant bažnyezios, o du klebonui j .License aucta 
ant užsaku. Bet kad vaikinas' silaike sau ir 
turėjo neužbaigta teismą, tai isz. kįębonijos.

kinas sake davės $5.00 — tris 
ant bažnyezios, o du klebonui į License atidavė,

bet klebonas tiktai Isz to klebono aiszkinimo gali-
i____ ~ x——x.<j 

turėjo neužbaigta teismą, tai i 
ctns\ mzaVazvvizv vk ra 1 ra a-a Ir J* a Trzal I

jis jam duos žinot.

Vengru kuningai spyrėsi 
praszalinimo celibato.

(Ženeva/ Szvaicarije.— Buda 
peszto laikraszczei skelbia buk 
katedikiszki kuningai pietinio* 
je dalyje Vengru iszsiunte pra* 
szima in perdetini tautiszkos 
vengru bažnyczia, kuriame pa* 
niekina celibatą (nepatista ku* 
ningu) kaipo nedemokratiszka 
institucije ir spyrėsi idant baž* 
nytine valdže pavėlintu kunin* 
gams apsivesti.

Prancūzai konfiskavo kaizerio 
turtą, ‘ t
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Paryžius.— Sūdo kamisorius 
Metze, atidavė visa turtą buvu
sio vokiszko kaizerio Akacijoj

Turtas susi-* 
r be kunigo szliubas tai viena’dedą isz pi^io pgĮociaų^mies-

z, o pinigus pa- ma manyti, kad žmogžudyste ir Loteringeje. 
vaikina Iszvare ir be kunigo szliubas tai viena įdeda isz Duikic

Vaikinas su- kitai lygios Bet svietįszka tb Urville ę,u daigeli diryes ku
kol prates klebono mielaszirdingu- valdžia mato tame nelyguma,'ria apskaitė (ąnt 600,000 frankuprasze klebono palaukti

Kada vai- ma, nusidavė pas savo mylima prie moterystes prileidže, 
kinas nuėjo in klebonija paša-!ir abudu susitarė nuėjo ant kor įmussgima žmogaus baudže kale- - - - - v

o uz vertes ($110,000.)

nes vi-

nes tai parapijų veika 
Riškų pu o ne vsuome 
R.)

ne

paskutinius 
tai juju g J _ 
rytinei dalyje, 
tai ne nusiims in 
ginu vaisko, tai visa Si beriję 
randasi dideliam pavojuje nuo 
bolszevikiszku užkĮlipimo.

gal
kyti kad užsakyti užsakus ra
dęs klebono gaspadine ir pa
klausęs pas jia ar jis gali maty
ti kleboną?
bonas miega ateik vakare. Vai-

Ta atsakius kle-

to ir priėmė szluba. ' įimtų o kartais ir mirtim. Klau
Klebonas dažinojas kad ant, sant kunigo tokiu pamokslu 

korto
nedeldienio dar daugiau klau- riszt dalyku
santiem pamokslą apsakė apiė Žino.

? pasakė, liam bus gerai po mirties. Bet
. ‘rm + irc? trni'rr/A "nnnztTM -liU

eine szliuba sulaukės žmogus savo protu
9 

negali isz- 
kokius kunigai 

Jie žino kad
9

varffuo-

ATSAKYMAI.

Sakoma, daug vedusiu žmo- kinas pasakęs kad jis vakare tos poros\ griekus ir -a a — . • . — A — ak « k. . k k '
—Kas prisiuntė mumis ban* 

: kava checki aut $2.50 isz Ilud- 
jip, son, N.

žino kad žmones reikalauje ly

b

niu turėtu dirbti ant ukiu. Kad negales ateiti, ba isz važiuoja kad bažnyczia uždeda ant ju už patys vargo nenori pažint,
• . « • a • . . • I . -r-» ■*.-r -r-r • ' _ .. . _ . ’ l . _ .

juos gauti reikia turėti gėrės-> in Romo N. Y. ir prasze gaspa-(keikimą. Parasze in 'draugys- -adreso:
nebuvo laiszko nei 

I’raneszkilc.
.1
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Kas Girdėt
Ainerike ne 

mas!

te o ne turės noro bėgti su kitu 
in svietą, kuris greitai 
džiaugė tokia motere, paipeta 
ir kokia pabaiga gyvenimą fo

kas do gyveni- kios moteres?
Žmonelei nejauezia kas 

tai tikra amerikonine liuosybe.

Tai-gi 
atsi- trumpa atstovu net trijų, nes ir 

kun. Žilius serga. x

dar

_________________________ SAULE

Washingtone1 PASAULIO PRADŽIA.
* a • J •

• ,■!

X

sjseszjs matymus arba vieno ma’ pasirodė sausa žeme. i Ii-
Dabar gamtos paslaptyse tiesos? Juk

i ga- 
ir visi seno-

♦ I I . r

tymo szeszis paveikslus. Ta ma jau garai taip . sumažėjo, kad tos nuomones laikydamiesi
. • A _______ ’ * .1 I v . . .______ ' ......

typui apreifizke Dievas Ado- nuo žemes jau buvo matoma. lėtume šaltyti, kad i 
nr..:**_____ _________________I__ i_ •______ m *______..i ‘______ _______________ • ______ j

Invairios nuomones apie Mai- 
žiesziaus ązęszįas dienas,

,, ■ I

Pagal pirmąją nuomone sze- 
szias 'sutvėrimo dienas , , reikia

Inu i ir kuri Maižieszius sužino- saule ir menuo. Tai pagal Szv. ves paminklai, rasztai, pinigai «I invai’us inrankiai, su kuriu pa^jes nuo žmonių užras2e Įmygo- Raszta atsitiko, Jjetyirta diena.
Rasztas su ‘gialba istorikas sujieszko, kaip 

ko matymu tvarkai, kuri gali mokslu, kad pirmiausia atsira-'ir kada gyventa, tai ir Dieve . ' ..... V 1 . .. ‘ . . I .

t!

se.I__

tiek
Dienu sutvarkymas atsa- Sutinka Szy.

Kiek gaivu, tiek razumu. 
Ar-gi jau žmogus ant to leistas Szitas priežodis labai tinka del 
ant svieto, kad be 
šio ir sinagunlb 
Anuū įcd. re i 
bn kas ne turi 
tai kad ir po 
uždirbtu ant sanvaites, 
nieko ne turės, 
dirbi lamas po

l be jokio pasil-.jnekuriu Lietuviu 
ir lupti va, tai rnzumas.

— ba kas gal 
Jeigu kas tu-

apsirokavimoJ tai norėtu, kad tame laikrasz- 
rastusi viskas! O nekurio

ikėibhokfct. gyvent, 'ri užsiraszias koki laikraszti
IU, 
ivfttije 
. I 1 •!

szimta doleri
tai vislaiko toki laikraszti už mokin-

Žmogus
dolerius25

už- j cziausia, katras duoda pipiru 
ant.Dievui ir dvasiszkiems; tas tai

Isanvaites, o su aprokavimu, ge yra szios gadynes didelei mokj
negu su szimtais 

jeigu ne butu tokia brangeny
be.

Daug darbininkai dykaduo
niu maitina, o ne paiso jog tu
ri vaikus ir savo amži trumpi
na.

nau gyvens

Szia gadynių geriausi drau
gai ant svieto kurie niekad ne- 

politika, vagysta ir 
Ar-gi ilgai drau-

Nežine, bet savo laike

siskvre:
(I

melagysta.
gaus?
gala gaus.

Vagysta didžiausia role atlo-
diplomatiszka,sze: vaiskava, 

tnutiszka ir t. t.
Kožnas sziandien gianasi 

paskui doleri, nepaisedamas ar 
dora ar nedora būda panaudos, 
bile tik prigriebe.

sziandien

Kaip žmogui ant svieto ge
rai, tai užmirszta apie viską,— 
nepaiso no ant Dievo ne ant 

Teisybe, anglekasiai 
sziandien turi 
mokesti, liet ne 
jog susiriszimas 
buto pagerina, 
sutaiso, 
jos ? 
< 4

nieko.

kleb. Kaula- t 
Szv. Jurgio pa-^

Philadelphijoj prie Szv. Jur
gio parapijos paskyrtas klebo
nu kun. Žemblis 
kio vikaras,
rapijos žmones bus užganėdin
ti, nes' kun. Zombi is yra toks, 
kad jam rupi vien 
reikalai, 
sikisza.

yra toks 
bažnyežios 

in politikas jokias ne

Seniaus mes < c Saulėje ra
t

suprasti taip, kaip dabai’ su-’*1’ nesutikti su pasaulio tvarky do žolės, toliau piurių žuvis ir tas viskas sutverta.
prantame diena 24 valandų. 
Dievas tad sutvėrė pirma ma
terija, o paskui per szeszias die 
nas jia sutvėrė, kaip yra para 
szyta Szy. R-aszte. Tosios nųoi 
moiies daug prisilaikė Szyen- 
tuju Tėvu. Ir sziandien <Jar

szeme kad nevisada teip su už-' raJ1(fjasį taip m<Wrtncziu žmo-
darbiais bus, teip dar ir yra 1

muosi. ,
' Dr. Clifford mano, kad pir
mutiniai iSzv. Raszto .skyriai, 
tai garbes giesme Dievui in be, kaip suprasti $zv. Raszta, Įpranta!?G dienas, o

gyvuliai, paskui jau žemes gy
vuliai ir galu gale žmogus.

Jau pati tu nuomonių daugy Dievas sutvėrė pasrfhli/Rtr

Negalima taip pat priimti ir 
kitos nuomones, pagal Juų iu

X,

liszkas; o jau jeigu suranda kat 
ram laikrasztije apie higena 
botanika, fizika ir kitus daig
tus apie katruos tiek supranta 
kiek kiaule apie pipirus arba 
spangis apie koloms, ir kad to- 
kis skaitytu jin per deszimts 
metu, tai vis bus kvailas kaip 
kialmas ir nežinos kas tai yra 
fizika, chemije ir t. t. ir nęda-; 
siprastu kas tai yra ' 
gije,” kazirologije,” 
logije ir 1.1.

Geriausia tokis iszkirstu lead 
ymtusi už mokslo “drilogije,” 
‘4 szovelogi je, ” 44 szleitologi- 
je”

Tai-gi 
gu” 
moksle del kitu rodą davinėja, 

būdami 44spangolo- 
ne sztant uždirbt sau ant 

szmotelio “duonlogijos.” — 
O asinus asinorum, Seacuki 
seaculorum!

kazirologije,

ir t. t.

4 4 girtoklo-
“tamso-

t > 44

daug tokiu 
turime ka nedabrendia
n M

o patys 
gaiš

4 4 žalelo-

duonlogijos. 
asinorum,

4 4

ialbet allijentams muszti vo- 
atsisake tomis dienomis

Ęrancjoj randasi

ni u. Bet kad asztuoniolikta

i užauga in Szv. Baszta.
šaulio sutvėrimo apruszymas 
primena, kad kiekviena savai
tes diena primena Žydams ko
ki nors Dievo darba.

Pa- rodo, kad josios visos nėra tvir jdaigtai atsiradę po tvanui. Tva^ 
nas tik tęsęsi vienuolika mene-, 
siu ir todėl taip dideliu pusele- ' 
miu jisai .padaryti neį^lejo.

geresnius;(Tu ^ArPK.rnn«!

Labai gerai,!

Žinote: 
y y

kaip

4 4 Kur

Amerikoniszki Lenkai, kurie 
prisirasze prie lejikiszko vais
ku ir iszkeliavo in Francije pri 
n* r>
kieti, 
keliauti in Lenkija muszti bol- 
szevikus.
apie 45,000 amerikoniszku Len
ku kurie, geidže sugryžti na
mon. Tiejei kareiviai apreisz- 
he, jog jieje inženge in lenkisz- 
kas glitas kariauti ant vakari
nio f rimto o ne muszti bolsze- 
vikus.
juosius
Amerika.

Dabar reikalauje kad 
sugrąžytu adgal in

gerus darbus ir 
nori suprast, 

darbininku 
Unije viską

O ar visi laikosi uni- 
Ne vienas sau protauje:

Ugi ka toji unije duoda? Ana 
visi dirba ir tie katrie in unije 
nepriguli — ir 
darbus turi!’’
nes ka darys kada tiejei darbai 
baigsis, — kas tada bus, 
kompanijos volei engs vargin
ga darbininką?
daugybe, ten galybe.

Amerike be anglių neapsiejs 
angį i 
ta. .
be anglių visi fabrikai sustotu.
Todėl laikykitės kuopelėse drujkad niekas isz czionykszcziu pi 

liecziu negaus pasą važiuot 
ypacz in Franci ja kur buna tai 
kos suvažiavusi szaliu diplo
matija, bet kad Dr. Szliupa rej 
įšalau jama in Anglija, tai gayo 
paša ir iszvažiavo, inž. Tamo- 
szius Naruszeviczius, būdamas 
Rosijos piliecziu galėjo važiuot 
be periszkados.

New Yorko 
akyvesni lietuviai

y 

is siuns dabar po visa svie 
Anglei Amerika lobi na —

tinkite unije, o užbėgsite baisei 
ntcjtpi!

Isz daugeliu miestu aplanko
me žinias, buk vyrai skundže- 
si ant savo moterių, jog iszru- 
nije in svietą,
vaiku, vyru, paima piningus ir 
prasiszalina 
Niekas tame ne kaltas, 
pats vyrai, jog

iszs i žadėdamos

su prielaidiniu. 
tiktai 

buna užsimer-

Nors buvo Washingtone val
džios padavadyjimai padaryti,

ir Brooklyno 
y nors vėlai

kias ant darbu savd moterėliu dažinojo kad Dr. Szliupas su
X t —  k   VIII nr/n^Ti nr* i X Ki /<.arba per piysztus žiuri ant pa

sielgimu savo moterėliu.
i už. Naruszeviczium iszvažiuo- 
ja sukatoje t. y. 25 d. Sausio, su

.U\A V AOVp 11VI. CA v V J 1 j

Todėl reikętu pažiūrėti 
kuri isz ju yra artimesne tiesa.

NuoYnone, kad Dievas sutvė
rė pas tūli per G dienas, taip il
gas, kaip josios dabar yra, ne

klaidų stabmeldystes, j turi tvirtu pamatu. Ir moks-

Maižie-
kas mokėjo pasinaudot tame! lne įr devynioliktame ęzimtme- sains <uo norėjo apsaugoti Žy-
laike kada pilna buvo visur; 
darbo, branaiai- mokėjo, nesbrangiai- mokėjo,

tyje astronomijos ir geologijos 
mokslai toli jpąženge pirmyn ir

daug visko reikėjo prie kares, seJlojį nuomone apie pasaulio
tas yra vyras, sziandien kad 
užpultu ir bedarbe, tai turi su- 
czedines savo giliukninga už
darbi, bado nebijo, bet kas ne- 

tai dabar 
Darbai 

jąu sumažėja ir uždarbiu tokiu 
jau baba.

Bostono 44 Sandara 
pranesza:

“Bedarbiai Bostone nuola
tos apstoja City Hali ir reika
lauja darbo. Sausio 18 d. virsz 
300 uniformuotu vyru, ir my
nių reikalavo pamatyti majoru 
del darbo gavimo, mat palei
džiami isz kariumenes žmones 
yra be pinigu, o darba 
gaut sunku.
“maisztininkus
Miesto valdžia susirupinusi da 
vimu darbo bedarbiams.

Tokiame atvejije supranta
ma, kad szaJLies valdžia nenori 
dauginus darbininku isz užru- 
bežes iusileist idant turėt dar
bo invales savo žmonėms 
kitaip žinoma ir

mokėjo naudotis,
po piet szauksztai!....

sztai ka

99

greit
Policija kelis 

suaresztavo.

, nes 
but negali. 

ls/.mintingi darbi milui i, priva
lo dar su darbais neszposaut, 
nes visur vietos kaip matoma 
užimtos Jcad kareiviai net . su 
uniformoms stovi reikalauda
mi darbo. Dabar but be dar
bo, tai skaudi pjega, nes žmo
gaus pragyvenimas yra labai 
brangus, o neturint darbo, tai 
biznuos skaudus. — S. K.

Tomis dienomis iszejo pir
mas numaris mėnesinio maga
zino “Vaistininkas,’’ skyria- 
mas Lietuviu szeimynu naudai 

per C. J. G adman
(Gedman) Box 2, 
hage Avė., 
Ohio, 
metu.

Vaistininkas,

leidžemas

tos.

Gal artymiausia Wį tiesosL ' ‘ _ M - • ** r

rjiH

i
i
I 
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Ne vienas prisivaro vyru vi- skubino vienok padaryt iszJeis,
šokio sztamo ir džiaugėsi 
relis, kad jojo paeziule jam už
dirba keliolika doleriu. O vela, 
jeigu moterų
szilkus ir visokius

vy- tuves ir padare 24 d. Sausio 
vakare.

Iszleistuvese

sutvėrimą tupėjo užleisti vieta 
kitoms. Tokiu '.bildu atsirado h - į 1 ' '' ■ •
tris nuomones apie tai: stebuk, 
10 nuomoje, diliuvijaline ir res 
titucijine

Pirmieji, norėdami sutaikin
ti savo suprątima apie szeszias 
dienas su mokslo iszradimais,; 
aiškino greita pasaulio sutvar 
kyma Dievo visagalybe, ste
buklu. Jeigu anot tosios nuo
mones szali n inkų yra žemes 
sluogsniuose suakmeneje gyvu 
liai, tai Dievas ir tai stebuklin
gai padarte.

Pagal diliu vi Ii jai i ne nuomo
ne, tai visi tie suakmeneje' 
daigtai atsirado jau vėliau po 
pasaulio sutvėrimo ir grei- 
cziausiai po visuotinajam tva
nui. Szitos nuomones buvo 
szalininku .ir seniau ir net pas
kutiniuose laikuose.

Prisilaikantieji t recziosios 
ręstitucijines! arba atnaujinime 
nuomones kalba, kad daugęlis 
dalyku apleistu Maižicszįaas 
apraszyme atsitiko ta pirmojo 
sutvėrimo ir szesziu dienu tar
pe. Tas tarpas ne buvo ne ma 
žesnis kaip metu milijonai. Ir 
tik paskui Dievas jau per sze
szias dienas sutvarkė pasauli. 
Tokiu, budu tie daigtai suak
menėjo per tuos milijonus me
tu. Ir szita nudmonę turi ga
na daug rimtu mokslo vyru 
szalininku.

■4i

4920 Carb 
Saint Bernard, 

Prenumerata $J.OO ant

Yra ir antra visiszkai kita 
nuomone apie pasaulio sutvė
rimą,
Szios nuomones jau senu seno
ve je prisiliakyta. 
niinkais buvo
Klemensas, Origenas

vadinamoji idealine.

Isz Lietuviszku kaimelu
Darbai 

getrai ęina, tik , isz nežinomos^ 
priežasties nekurios kasyklos 
pradėjo dirbti tik 7 valandas 
ant dienos.

, — Panedeli, Pottsvilles Ii-' 
gonbuti ėjo po operacija Mag-t 
dalena Grabauskiene, kuri 2,

Frackville, Pa.—

dus nuo 1 
nes tuomet kai kurios tautos 
skirdavo kiekviena diena ir 
menesius kokiam nors dievai- 

Czia nereikia jieszkoti 
tokios tvarkos apraszymo kaip 
kad buvo pasaulis sutvertas. 
Juk girdi ir dabar Bažnyezioje 
taip daroma, pavyzd in sausio' 
(» diena Bažnyczia apvaiksz- gaus kūnai pamaži pereina isz 
ežio ja tris Vieszpaties Jėzaus 
gyvenimo atsitikimus, Trijų 
Karalių atvykimą in Betleju, 
vandens in vyną permainymą 
ir Iszganytojaus kriksztas Jor- 
done.

ežiui.

las apie žvaigždes, ir mokslas 
apie žeme rodo, kad Maižie- 
sziaus dienos turėjo būti ilges
nes. Dabartinis žvaigždžių, 

ver-

Hummelauero ir Itetisdj'o nuo
mone apie pasaulio pradžia bet 
ir nieko tikro pasakyti negali
ma, nes ir mokslas paskutinio 
žodžio tame dalyke nedave. v

‘į

Dabartinis žvaigždžių 
menuliu ir planetų stoyis 
ežia mus priimti Laplaco nuo
mone apie pasaulio , pradžia. 
Pagal jo nuomones visi dan-

Dar yra viena nuomone, ku
ri gana sutinka su Szv. Raszto 
apraszymu apie pasaulio su
tvėrimą. Szitos nuomones lai
kosi Cuvier, Kruger, Pianciani 
Luke n, Leisenberger, 1-Įetti.n- 
ger, V.igourou.a, Castelein, 
Brucker, Braun ir Kaulen, yis 
tai labai dideli mokslo yyrdi. 
Pagal ju Szv. Rąszto apraszy- 
mas ir mokslas apie pasaulio 
sutvėrimą sutinka tarp šaves. 
Jie pripažinsta, kad Maižie- 
sizus parasze istorija pasaulio 
sutyerimo ir dienos pas ji reisz 
kia ne dienas mums supranta-

gazu in ugnini vandeni, o to
liau gauna ir žemes paveikslu. 
Žeme todėl negalėjo per kelias 
dienas persimainyti isz gazu in 
dabartini josios stovi, bet reika 
layo tam tikslui visu 
Suakmeneje žoles ir

v amžių, 
gyvuliai 

randami žemes viduriuose, in- 
tikrina mus, kad vienos žoles 
kur kas seniau atsirado, kaip 
kitos, o visos kur kas anks- 
cziau, kaip žmęgus.

Atsakoma, kad Dievas šutve 
res ir tuos suakmenėjusius 
vulius ir žoles.
to reiketu, juk tai butu prie- 
szingo Dievo iszmincziai ir ge- 

Suakmeneje daigtai

gy-
Bet kam tai.

rumui.
1 gal tam tik ir butu, kad apgau
dinėti žmones, jieszkanczius

mas, bet amžius. Itabraiszkas
il-žodis jam diena reiszkia ir 

gesni laika, kaip tai yra tam pa 
vyzdžiai Szv. Raszte.

Ar Szv. Rasztas visame ku
tai tie 

kad ne.
me sutinka su mokslu 
mokslininkai atsalto

Gyvastis pasaulyje.
Peržiuresime dabar materi- 

jalinius daigtus, turinezius gy
vastį. Viską smulkiai apra- 
szius, pasidarytu stora knyga, 
bet mes pasitekisime sziek tiek

No-trumpesniu apraszymu.
rint pažinti, kas tu i yra gyvas
tis, reikia gerai ji iszgliauden- 
ti. Draugsu szuo taipogi ikila 
klausymas, 
gyvastis atsirado 
priežastis.

isz kur pasaulyje 
, kokia jos 

Kadangi sutvėri
mai yra labai invaims, tai turi
me gerai peržiureti ir ju ruszis. 
Pagalios apibresime kokia tarp 
visu gyvaseziu vieta turi žmo
gus.

(Tolinus Bus.)

’ Ą. C. NOVAKAUSKAJi 
s Advokatą# ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, FA.

SALIN, SKAUSMAS!
I h

Būdamas sveiku, .darbo rw»i smagumą, 
itepfrtaatii knip bimkus tas darbas butų.

Kiakvlcsijo pvio’lornię yra saugot anre n<i<i Ilgu. Turint fealtl ir nebMidant 

gall voliaus butt labui pavojlngij, jt>igu |uoj nebtu prižlan tu«.

4 M « Ji IV III M f
iteprt&iul kaip bankus Jas darbas bullį.

jl prn&Hlint, tfiill Hfh;y.uyt 4 pnyojhigu Hito. MonlziAuM* ųikaUrejliiituj

PAIH-EXPEIXEB
tuf užtikęinnntl nnfnlnof*yduD)e, kuri turi fnutia ,1:išvien
’Huoeu, ^gvdyunil flaivlo kratine*,;^, Akausin i ėouos** Ir n»igu« 
rtJr, rninHlir^rta i? i^uralui^, trumpai hmkiuit vMkinn skMiu-
’Huoeu, Į^gvdyunil krūtine*,;^, Akausin i ėouos^ Ir nuga- 

mu * ruunienysu ar S4iinrlųoso Pubi^Erpeikr ira geriausei*.
Maižieszius, norėdamas parody piai^ vuietuR <u<i«hRU whom.

1 ■ .Relktlutik K«r!MUsitt. kiv»»vt pirkai Pr»bi.Exp«'}er, pert L
HlJinvn iQ7TY11i ti i iv 171Qn <m 1 vlirs tikrink »<>• yra IK AfCA. put Lnk^uAo. VISUvievo iszmuiu ir visagaiyoe, kitokiu xjctm-k. :n centui ir <« eent/i už i  

apleido daug mažesniu daigtu, 
žmonėms nesuprantamu, bet 
tik padavė svarbiausius daig- 
tus. Be to Majžieszius, anot 
ju savaite, padalines in 7 die
nas, pasaulio tvarkimasyje dar 
bus, atliktus dviem dienom su
braukė in viena.

Apskritai imant Szv. Ras 
tas ir mokslas suitinka.

' w . v viilp < ] ■ I ’lift ,,1 y,

.Gaunatųos visose aptiekoso ^ar tiesiog is laboratorijoj.

F. AD. RICHTER & CO., 
74—go Washington St., 

New’ York.
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Be to Majžieszius
Josios szali 

Aleksandrijos 
, Atana

zas, Cirilius ir Szv. Augustinas 
Musu laikuose laikėsi tosios 
nuomones Reusch, Kummer-

- lauer ir Clifford. Anot ju sze
szias dienas reikia suprasti vi
sai kitaip, ežia yra tide palygini 
mas, dangus rqiszkia aniolus,' dusi tamsybėse įr užlieta van- 
prapultis — pragaru, Vandenų 
atskyrimas — kova aniolu su

metqs ęirgo ant invairiit vidų- 
myli rėdytis in dalyvavo 51 ypata isz abieju 

naujausius lycziu, daugiaašei tai buvo S.:
parėdus o vyras jiai ant to ne- L. A. san. neit 44. ,
duoda, tai galite būti tvirtais, 
jog tokia motere suras szaltini 
isz kur gaus piningu ant paro
du, o vyras lepsze džiaugėsi, 
.jog ue-tnri už-tai užmokėti It 

kas^sWrt isžcJnfiT Tokia iM- 
sjuko’^nsinesztl įtf &4ki.u angli-

(vakarienei)

Dr. J. Szliupas ir inžinierius 
Tam. Naruszeviczius buvo at-: 
stovai Washingtone reikaluos 
link atgavimo Lietuvoj savisto 
vybes; jiedu abudu atstovavo 
nuo szalininkystes tautininku/ 
dabar kada jiedu iszvažiavo, 
tai ar ju vietas, kas užims,

rįiiiu ligų. Operacija dare Dak * • * • 4 turas Burke (Lųkszys) jr misi-, 
davė pasekmingai, p. Grabaus
kiene tiky^l neužilgio rgryžtiT 
namon.

veda mei-jim ar ju ymw* kus užimu, ar 
pakol vėl- mažam bus teip kaip yra apsi-;.
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pradžių, skaitome Szv. Raszte, 
Dievas sutvėrė dmrgu ir žemo, 
o žeme buvo be tvarkos pasken

denimi.”
ba, kad saule, vįsps planetos ir

Tai-gi mokslas kal-

piktomis dvasiomis, saule ir’ žeme turi viena pradžia, jog že ; 
rne buvo be tvarkos p)asa»

Szv. Augustinas supranta isz dalies tosios masos, per ku
menuo — Kristus ir Bažnyczia.

szesziaš dienas, kaipo szesziusi ria negalėjo per garsu prasi-
iveiksmus, kuriuose aniolai pa-i {muszti saules szviesa, atsirado 

{ant žemes mųpos, nęgajjnczios 
per savo harszti tpręti koki. 

Szsezioš dienos rtprs gyva baigta. Toliau skai 
tome Szv. Raszte: '' ,. » . e r
szviesa. ’ ’
kųlba, praretėjus garams, jau' A a « a a* k a

žinsta Dievo darbus savyje ir 
Amžiname Žodyje. Reusch’o gi 
mintis tokia: 44 
reissdua tai szeszius svarbiau
sius 
tvėrimu inkuiiytas Dievo mirt

Kada tai tasai mineziu in'

— -. . I

I

‘4 Tegul bus,
, ' I

»’ l ' J

DESTROYS ANY

*1

I 
i , d

ku, italu ar graiku ir veda mei
lingus susinoszimus paiwi wi-,«— 
nei in kur neisznesza, po tamada, 
vyrui akis atsidaro ir dasipran 
ta visko, bet jau užvelai verkti joj o

Tu- ežius važiuos lietuyon. 
pacziules visados voje jeigu bolševikai

O

I

H

Dovana Visiems Dykai

■p '•*";rTai Jcas nors neiĮhprasto.’ Nustebinantis laikrodis, naujo Iszradifno, apie
kuri dar n€si girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu Iszradimu laikrodžiu srityje.

; 1—Rodo valanda*
2—padarytas isz geriausio metalo

■'ll

Apie ję praktingunia kalba žemiau paduotas ąpraszimas: 
ir minutas kaip ir paprastas laikrodis; f _ ‘ .
.taip kad gali but ugnije ir nesudega, ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
•3—-užsukt reikia tik syki in 8 dienas ; 4—laika laiko geriau negu koks nors
kitas lakrodls ir nesuvelins nei minutos; 5—gvarantasant 25 metu; G—sveria 
10 svaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kiecziausiai 
mieganti prikelia isz miego ir iszv.elka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
tamsoj nerelke keltis ir žiebt zapalkos idant pamatyt kokia valanda, tik pa
spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrlkos szviesa; 5—gali kartu 
szviesti ir skambinti; gali but .kaipo kambarinis ar ©tisinis varpelis del paszau 
kimo reikalaujaumos ypatos; 10—turi egzaminuojama lempute del isztirima 
akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ,ir dantų; 11—-turi elektrlkos baterija 
labai pasekminga gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningams, antras brang-akinęnims 
sudėti.
žinanti paslaptį ypata. Kombanicijos numeris užsistato.

I
J

Iri

I
t .i • h ' h • ; d ||| || * ' <

Ir mokslas ta patsius Dievo darbūs, szeszias su
tvėrimu inkuhytas Dievo mirt-.’ 
tiš. Kada tai tasai mineziu in' 
sikunijimas atsitiko, kada tai apszviete žeme, 
buvo visas pdsliulio sutvėrimas; 
tai nėra visjszkai svarbu tike- 
jimiui ii* todėl to nereikia jiesz- 
kūti Sžv. Raszte. / Taip pat ne- firmamentu 
turi tikejimiii vertes ir kokioje •« •* 14. .ii j ♦

(saules spinduliai prasimusze ir
Toliau sumų 

žęjus garams, jie padayė viena1 
didelį debesi 
vadiri

Bęnkas aprūpintas slaptingomis durelemis, kurias gali atydaryti tik 
7 .............................. , Su kožnu laikrodžiu

{pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar1 pamislyk. Kiek naudos ir parankamo 
pirkttup; vbį-rgl

jis yra netik reikalingu bet ir pagražin’ancziu namus/daiktu,1 Nerami žmogaus 
L 

metu, o paskui labai lepgyai indet nąuja. Xas laikrodis vertas $20.00 mažiausia

Toliais, tai yra treczia die rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
Tin Įmirk m^lralnc fnin ir ^<zv ‘ I>YKAI VISISZKAI DYKAI iszsiusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
nu KUip mvKbiU” llMl? Jl °"' • priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis

j riale, laiko laika teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dauginus o mes duosime 
, j'*-------- -- "    ■—l ’-’V-’------------- ’

Ir ten. kur buvo išradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prMusk r ma

ĘAĘIUS! BALIUS!
■* % y «

Szv. Jurgio ? draugyste isz 
Tamaqua, Pa. rengia dideli ba- 

’liuY-ta d:-Vasario (February) 
Liberty saleje.’ Draugyste sten
gėsi padaryti tai viena isz ge
riausiu balių k# dar atsibuvo 
Tamaqua. Ineiga vyrams 50c. 
moterims 25c.

A

. Tai ^laižieszius gali turėti Uz tokio laikrodžio. Nedaro ^Jdrtiuuo, .laikrodi pirktini;
----- ,j(geresnio už.szita negausi. Szitoks laiKrodis privalo rastis liožnol‘šluboj, nes 

i Ji» yra netik reikalingu bet ir pagražinuneziu namus /daiktu J Nerami žmogaus 
atskyrimu saitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 

' metu, o paskui labai lengvai indet nauja. laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bot mes-gi del ju daugybos per trumpa laika pardavinesime tik po $9.1)5. I^alk- 

Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
. . . ;---------; DYKAI VISISZKAI rtYKAI iszsiusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli
taip Ji DZt. priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iazdirbimo laikrodi. Laikrodėlis 

Rasztas sako, kąd vandens, ku-1 y“* geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais hiksztaU Lr tvirtais vidu

juos DYKAI tik per trviųpa laika, Jei užsisakysi Uwjaus stebuklinga naujo 
» 

mums rankpininglti tik BOc. o mės tuoj iszsiusime laikrodi su laikrodėliu. Liko

kur buvo augszcziau PwUoaiSalts N, Irving Ave. De^t. 48.0hiet<9
« I J fftl

a dangum ai’ba dangaus 
’ ir ; ‘ ‘ '

4 r . ’ ' ‘ ’ D U .M”- F’ • f’ ■' f

augszfuju vandenų nuo žemų
jų.

f

D

J
1

d

eileje pasaulis sutvertas ir su
tvarkytas ir todėl neturimfe tei 
sės jies’zkoti tam dalyke Szv. 
Raszt atsakymo ir paaiszkini- 
nlo. i '

Hnmmeiljbuer drauge su Kurt,

Dr. Szliupas pasiliks AnglL; 
ipžinieris 'JT. Narųszevi- 

JLietū- 
užeme

krokodilinems aszaroms.
rėkit o .savo
ant akies, paguodokite ir myle- turi kur pozicijos, tai 
kito ir pridereneziui aprėdyk!-bnt gana atsargiai.

I

kito ir pridoreneziai aprėdyk!- bnt gana atsargiai.

Nųoszirdžiai
MeiRes kyieczia visu atsi lanky,ti. (11 

Komitetas.' zu mato
I ... J »'I

i

riė buyo apsėmė žeme, susirin
ko skyrium. 
v . *1 v • **»***”» MII'UVV. VJ Jiniro vuvfj m/.niimiiiiv lamiinn r»ij JUlKruuVilU, 1 a]žemiau, pasidarė (upes, ežerai 9iun užmokč&i gavęs 4aik|us. Noredaman pasinaudoti srroen ros^k tuojau*. 

tqsC ęzėsžiose dienose j iij, įuros, p

j •K > . A t
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Amerikonai pliekia bolszevi-

> č*1 * A**'- J

kus Sibiro gana 
spyr<‘ kelis užklupimus 
randami da vienas szovikas?

smarkei ir at-
Kur

-’7^.r

PIKTA 
BOBA S

joje

lint. j tos daugiause karezemom. Ant

i musu 
I

\ ! ra i griaut pradėjo ir žejlmot' 
3J debesiuose žeibas, iszsisukine- 

Kzesinskas mato-

ra i griaut pradėjo ir

(11

TAftADArk’A. JJOi

I
' fiC*vig“’ll
i

____ ____ ___ v
Kada iszvažiuosite? pa- nelaimes musu pakelevingu 

klausė Saverinas antru kartu. miesteli buvo joinarkas ir visos i
— Jeigu ne sziandien da tai karezemos, buvo žmonomis, priį 

(grūstos o in 
*,

rvt ant tikro. Su Diev!
Su Diev — tarė ja un ik a i d as
o sudekite po kojų guo- szaliu kai])

(lotinos ponios Elzbietos mano teip ir nuo Drezno jau 
szirdingus velinimus. Tai paša 
kės suspaudė pi utimi i s :
szirmi ir tik dulkes pasikėlė giau, del to-gi kur tik senas Eli 

t I •

nuo tos vietos kur stovėjo ar gijus nuėjo klaustis apie vieta 
tiek jin tik matot.
gryžes pas Elzbieta nieko svar
esnio ne turėjo, kaip tai, kad na. 
tuojaus iszpažint viską, ka ma- visokia vilti, kad jam kur 
te ir girdėjo mieste, žinoma tik nnmka grinezole 
apie Saverina Trzaska, 
damas jio velinimus i 
(

t is —

goresnes “ 
arba lietelius isz abieju 

nuo Warszavos, 
ne ma

žai buvo suvažiavusiu dvaru, o 
savo svecziu da vis pnibuvinejo dau-l • I 1 , i • 111 • 1 1 • t • « t •

I

i

Eligijus su- del savo dvaro, visur ėmėsi už 
galvos, matydamas visur pil-‘}įį 

Jau kone buvo panud-es
no’1 

jautusi, kada 
senelio

I 
I n

sode- Elzbieta 
mate labai užsierglavusi,

Ant
va

nes tuolaik toje vieto-

pasigailėjus i

sudėtus, kuri 
pati iszlypo isz karietos.

Elz- laimingos matomai palaike 
landos,

stebėdamasi palių- je iszejo isz vieno namo priesz 
■kuri sustojus buvo karieta, so
pias jau žmogus su didele barz- 

pasiramszcziodamas su laz- 
gra- dele, matomai žiopsotis ani 

grasinau-

Liūdna man už Tėvynė.
■...... ..•"•'•—"■I

Vargas ir rūpėsi is t am, kas savo szalele, 
Geidže apleisti laja gimtine žemele, 
Ir iszvažiuoje sau laimes jieszkoti 
l.sz Lietuvos b vogiau si os in pasauli ploti.

Kaip sėdau ant laivo gailei raudodamas 
Visiem giminėlėms sudiev sakydamas, 
Plaukiau asz per mares laivas siūboje 
O dar mano mintis Lietuvei skrajoja.

Kada Amerika isz laivo nusedau 
Tuojaus prie sunkaus darbo dirbt nuojjiu 
Dirbu per diena mažai alsilsio turiu. 
Parojau nuo darbo in ta kraszta žilini.

Žodžiai iszsiveržia isz mano krutinės 
Kam iszsižadejau Lietuvos tėvynės? 
Norint sunkei dirbsiu, bet vilti turėsiu. 
Piningu uždirbsiu in Tėvynių sugrysziu. 

Žmogus laimingesnis niekur but negali. 
Kai)) bangioj Tėvynei Dieve Visogali, 
Duok kad kagreieziausia Lietuvon sugryžti 
Terp miszku žaliųjų daineles uždainuoti.

Bet ar rasiu visus szirdi nnmvlidas
Gontis ir prietelius ir tas visas vietas, 
Kureis asz bėgiojau dar mažas Imdamas 
Ant žaliu laukeliu su draugais siausdamas!

Ten laksztingele man linksmai cziulbejb 
Prie lango sodeli ant kt umo žaliuoju, 
Šilko Amerika žmonis labai uliavoja 

‘ gyvaseziu už tai užmokėjo?

y

»» dums ore.I
$

I

mai smogei apsiuko, nes gra
žus pakajei jau buvo atidaryti 
del ponios Pientkienes ir vis
kas geroje tvarkoje kaip re ik e 
ii: stojuios del arkliu ir vietos 
del karietų ir žmonių buvo ap
valytos, idant viskas butu po 
pastoge lyg kol užstos viesulą.

K ar ved is palydėjus lyg duriu |
I

< k I r'~  " F'"“"™ 4 4

Jeigu isz tamsaus žmogaus 
p asloj a turtingas.

Tai buna del visuomenes ne-< 
naudingas, ;

Tokis tik del saves gyvena,
O vis da jam ne buna gana.

Ant galo, per savo godumą, 
Ir tamsuma.

Nieko ant senatvės netenka

I
pakajaus užimto dabar per Elz 
biota,
pabueziavo jos ranka*, 
si

pasikljonojo, su guodone 
nos to atĮ

I

o pats pa-' 
i savo rui i 

Maži tarnai ėjo paskui 1

ikyti;jam negalėjo, < 
(‘įneš Eligiju nuėjo in savo nu
ma.

lamas jio 
h‘l josios.

Volei gražus veidelis 
bietos susiraukt1, skruostai 
šit raukt* - 
gavo su galva.

— Kas jin ežia a t gujo?
— Ne statyezia m* vieno ska'da 

tiko už tai, jog m* tavo 
žosios akutes jin viloje ii' 
verezia sekt paskui 
jeigu jis mislina ir tolinus sekti Jai ponas ne mažas, jeigu szale 
tai, privirs mums alaus no ma-jjio ėjo du lakojei 
žai.

— Kiekvienam

T
tu — atsilieja1 in Eligiju.

mus,

regu! ir i muistą pažins-

sii-

žiopso! is
pri- shmkancziu debesiu
betieziu bavoiu.m. Matomai buvoziu pavojum.

mažo visisz- 
kai ūgio puikei parėdyti ])are- 

valnas ke- dalu rytu szalies ir jiats iszro- 
re kasžin kur. Vienok Elzbieta! lias ir valua vale, bet ne velin- 
pradejo abejot, mislindama jog 
abudu senei tyezia jiaja gazdi- 
na, idant at kalbint nuo jos už
manymą. Vienkart nusprendė 
geniotis ir susekt savo vyra 
nor ant kito kraszto svieto, da
bar turėtu atmainvt ir trauktis e> 
atgal nuo savo užmanymo, ne, 
to nepadai'ys, suraukė savo pa 
toga veida parėmė galva ant 
rankos ii- sėdėjo gylei prasken- 
dus mislyse nieko nekalbėda
ma.

Storasta atsisveikinęs 
ir palydėtas per sena Eligiju 
iszslinko isz pakajaus malszei. 

Am rytojuos paliepė •Elzbie
ta rengtis in kelione, senas de- 
dis Eligijus da labiau nulindo, 
rodos buk suvis pritruko drą
sos keliauti ir jog ant avanturu 
matomu leistis suvis ne norė
jo. Didelei nulindęs sugryžine- 
jo isz miesto in koteli, kada už
pakali saves iszgirdo baisa.

Laba diena ponas Eligi-

Tas didele iszverinejo 
baime Storasta ir Eligijus pra 
naszavo, jog pabėgėlei atsidu-

jiaja

Jau!
Atsigryžo ir su 

m u paregėjo Saverina Trzaska 
kuris ant puikaus szirmio jojo 
su paroda savo raitelu per uly- 
czia.

nusistotieji-

O tomistą ponas Saveri- 
nai ka ozion-gi veiki.

Kaip matote, veikiausiu
nes spaudže ma-

o da gal ir in kitur 
reikalas labai

kad nevat
“Rau-

) I

.... nuvargęs, 
m* veikalai.

J n kur?
Nežinau d a in kur — at

sake Saverinas — atstumi1 ma
ne in ežia,
toliau st tirus.... 
svarbus.

— Ik*! svarbus, 
nebuvo girdėti apie jin
donoje Akmenyczioje.

Tu adyna laiko po jusu 
groma 
o Ui d 

rūksta, kaip 
jau 

asz Lr czionais! O j ils greit isz

iszvažiavirnui aplaikiau 
ta nuo referendoriaus, 
pas mane viskas
szirdyje teip ir rankose, 
<
czion ?

EI įgijus atsiduso.
Sziandien, ryt — tarė jei 

gu manėsi norėtu klausyt, arba 
T^rzezinskd, kuris Atsilankė pas

, J *' 1 ' ' < i n < ’ " '

jiaja...*.!» kalbėt mokėjo — 
atverstame jiaja ir svgražintu- 

bet erodas-boba

I $§
Bet kiek jii

— B. Nasutaviczi us.

$ s

tai! jam pev daug rodintis ma
no akysi1 — atsake Elzbieta — 
nes priversta busiu duot jam 
toki atsakymu, kokio nesitiki.

Žvairi*! žvilgterejas ant jos 
senas Eligijus suniurnėjo po 
nose: ‘‘erodas-boba. ’ ’

Mate senas dedis jog neper- 
kalbes savo brolunaites jokiu 
spasabn, su
jo ant to, kai]) tarnai raisziojo 
pundus, krovė in vežimą 
uyczia rengi1 kinkyt

iszrodanczio; pasi 
pagal 

;ausci pa- 
jiaredfllas 
kada tas 

nuleido

I 
tare so-

desperacija žiūro

vą z-

h in didžiausia varga patenka.
Sziandien daug tokiu invali

du turime,
O ir suskaityti galime.
Seninus puikei užsilaikė,
Da prie unaro prisilaikė,

• O sziandien nieko ne turi, 
Ane vaikai tėvu nežiūri.

Esmių Eligijus Pieiikaus 
į kps, tikras brolis levo Elzliie- 
tos Pientkienes, esmių apglau- 
beju jos kelionėje.

--- In kurgi?
—in Drezna važiuojame.
—- O tai isztikrogal karaliui 

Jio Mylėsią paverszt nuo Don-’ 
s— nes:

Elzbieta,'
1 * 

| Gavau žinia isz vieno miestelio
Jog baisei muszesi, 

Kai]) tai sako, peszesi
Net pokeriai linko, 

Plaukai nuo guogiu slinko. 
Ne li ukus dėdės pribuvo, 
Keletas i.n cypia pakliuvo, 

Bausmia užmokėjo, 
Katrie centu turėjo.

O katrie neturėjo, 
Tai diediene uždėjo. 

O tai vis už mergina, 
Sukurkina vaikina neviena, 

Kad josios gala gautu, 
Ar ant sausiu

iu apglau-

liofos, paszauke karvedi 
l< a d paregės patoga 
gatavas bus iszsižadet ir Cosel 

Konigsmarg'es ir kunin- 
rr<‘szenkos, apie

Diena 27 Sauselio,

1

■ ■■■-«

■ A!

IĮ,

es ir 
gaikszt i (mes 
visas ne norės žinot — dadav(‘ 
juokdamasis.

--- Vale szposaut ponas kar
vedi — tarė Eligijus —- 
brolunaite suvis to ant
ne turi. Mes žmones seno auto- 

EJzbieta mus dora

Foszenkos,
■ „R? 

į|l į b

y

kur gaut nakvyni's --
nelis su kartybe - - karezemos tint ir pras/.au ponios jiriimti 
visos kaip prigrūstos svietu, o 
czion viesulą gal baisi užeina,' 
o d a lyg sziam

;avau vietos d(‘l mano bro- kloniojo jam ir nor nusiszypso- 
ijo. bet padavimo jam 

paszauke karve- ne iszpilde itktai drasei
paszauk ko:

užimto»per mane namo apezys- ‘I

svetinga priėmimą nuo
Pasiklionojo,

' 1

niekur duoti jei ranka.

manos.
norėdamas pa-

Elzbieta pasi-

mano 
mislu

de m* paprastinu mi(*szczioniii. 
Buvo augszto ūgio stiprus, vei
do sveikai 
i'edes buvo puiki*! ir
vengriszka mada 
puosztas buvo jo 
nuksineis szniurais; 
ni'pažinstamas nuleido savo 
akis žemyn, kurias lyg sziol bu 
vo pakeles ant debesiu žiūrė
damas, pari'gejo Elzbieta toje 
valandoj, kada senas Eligijus 
apipasakojo jei apie savo stem ' 
gimus ir 
ruimo del pernakvojhno; pare
gėjus patoga Elzbieta nusiste
bėjo buk ko dasi|)i at(*s net ru
kus isz apsakinėjimo Eligijaus 

stumi1 viena sa
vo maža lakaju, idant tas pra- 
szytu Eligiju pas jin. Nesupra
to isz kart senas Eligijus, ko 
nori nuo jio, bet tas tarnelis ne 
ilgai davė jam misi i n t i — prisi 
artino abudu su laka jum prie 
stovinezio pono ir atidavė jam 
paguodono žemu pasiklonioji- 
mu.

— Perpraszau — t am i st a — 
paszauke nepažinstamas ponas 
— nebutau Undines, o ir 
patogai ponei ne noretau lysi 
in akis, jeigu ne butau matos 
jus užsiergelavusius. Asz ežio- 
nais su savo dvaru visa koteli 
užėmiau kuom galu tarnaut? 
Esmių karvedžiu inowroclaws- 
ku. — Ir pasakė savo pravar
de.

Ponas Eligijus labai guodo- 
jentis virszininkas, pasilenko 
žemai atiduodamas jam paguo- 
done.

— Jusu Mylėsią — neturime

C )

laikui
U(‘g< 
lunaites.
- Ilej!-

dis in savo lakaju —

rankos
atsa-

sunkenybe gavime

(lai dabar apie ka ejna

arklius, 
jau karieta stovėjo parengta ir 
Elzbieta pasirėdžius pakelevin 
gai vaikszcziojo nekantrai po 
pa kaJu 4fi+i kdam prei s»k4mo,- 
jog viskas gatava.
da labiau skubinosi in kelione 
negu pirmiau, nes žino apie Sa
verina iszvere ant jos nesma
gumą ir neužganodinima.

Pirmutinėse dienose keliones 
nieko ypatingesnio pakelevin- 
giem ne atsitiko, sklypas iszro- 
de visur tikus, visur buvo mal- 
szu ir liūdna kaip tai. Kaimai 
pusiau buvo sunaikinti per pe
rėjimus k a ii u me nes ir per 
netvarka sklype. Stovėjo J<one 
pusiau apleistos grinezios su- 
gniubusios ir su apiplesztais ir 
sulaužytais stogais, su iszmusz 
tais langais; tvoros visur isz- 
verstos gulėjo, jevai ant dirvų 
iszbraidžioti, menki, gyvulei

Kur tik
menki, 

ganomi, menki kudi.
tai perėjo svetima kariumene, 
ten da žmones ne atsigaivela- 
vo ir skurdo varge.
kur nuo kares, kuri daJ neper
senei užsibaigė, mate pakelyje 
kupurnas arba kapus ant ple
čiu musztines, kur ilsėjosi už- 
muszti musztynese. Patikdavo 
an tkelio dvarus bajoru, kurie 
vieni skubino in Saksonije, ki
ti sugryždavo isz ten. Karcze- 
mose, arba stancijose sunku bu 
vo gaut vieta pernakvot, arba 
gaut paszaro arkliam.

Kur no

•%

y

1

tai

v a namon — 
prieszinga!

— Ka tamisit* kalbi! tai mo 
tore anjolbstka — paszauke Sa 
vyriaus pakibdamas papuoszia 
plunksnom kepure nuo galvos.

EIigijus nieko ne atsake...... 
paaikioniojo ir norėjo atsito-’

Senąs 
Eligijus apie tai rūpintis turė
jo, o ant didesnio nuvargini- 
mo rupeseziu seno deddžio, ra
tas naujės pasirodė niekesniu 
nuo senu ir vėl reikėjo jam rū
pintis apie pataisymu. Kalvio 
pakelyje arti niekur negalima 
buvo atrast, reikėjo visokeis 

vaistais gydint ne
sveika ratu,
vilko in miesteli, kuriame tikė
josi rasti kalvi. Apie vakara, 
kada saule pasislėpė po kamuo 
leis juodo debesiu reiszkenczio 
dideli lietu su viesulą, invažia-

namineis
szeip, te i p dusi-

vo ant rinkos miestelio apstaty

4'
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man Kzesinska, o greitai! | — Dekavoju ponui......
Netrukus stojo priesz juos praszyma 

didleis vyras pasirėdęs 
v i szk o je i n a nd i ero je 
ganezia 
szniuru, kaipo ir paties karve
džio.

— Girdi ponas, — užkaman 
davojo karvedis, mano puse 
arkliu ir žmonių in ta kareze- 
ma ka tuojaus nuo kraszto isz-!

■/ ■■ .............................................. I

uz- 
pri verstaesmių 

karei-' priml i, o jeigu kada giliuknin- 
bl iz- g:

i
as atsitikimas, atnosz in musu

Pentkiene no-<
su

krutinę nuo auksuotu' szalis Elzbieta
ringai locname minu1 isztikrai 
szirdiugos. d(‘kingystes už ma-. 
lone sziandien iszreikszta man

'per poną, ]>ad(‘kavos ir atsimo-
* kės.
I I

vest, o žydą su visukuom isz- Pientkiene ar tu ka raszosi Sic 
toji ponstva tu-' powronais? o isz namu,, jeigu 

vieta po valo pasiklaust ? — atsiliepi* da 
bar senas virszininkas.

— Isz namu esmių I’ienkaus
Tai pasakos grecznas virszi-'ku, .o Pientkai isztikro Slepow- 

ninkas pakeles kepure 
prisiartino prie Elzbietos: 
l.vt jog buvo papratęs ant dva
ro Augusto garbint patogos 
moteres, norint ir toji ne buvo' t: 
senatoriszko gimimo. x

y

Ach! ponia geradejka esi

mest laukan 
ros užimti czionais
mano apgloba. Staiyeije apžiū
rėsi.

y

savo romi vardu brijaute neszioje! - 
atsake drasei Elzbieta.

— (1 iminės man abi yra pa
žinomas, nor ne isz mano szalu 
jire --seni bajorai abi gimines 
o tas ir be ligitimacijos ant vei

— Patoga ponia — atsiliopo do ponios j’eradejkos iszskai- 
— norint pažinot pone no tu-, tyt galėjau, nes tikrai karalisz- 
riu da tos laimes vienok užtek'- kai iszrodai!
tinai man buvo vieno pažiūrė
jimo jos, idant tarnaut jei. Tas bino. Elzbieta nor

ma

i

;eradejkos

Senas virszininkas teip gar- 
raudonavo 

ne galimu yra, idant tokia ypa vienok' gal ne piko už tai.
ta jieszkotu nakvynes kur žy-(mislino tiktai:— O tas latras, 
diszkoje karezemoje, o kas turi^ipane apleido del sęnos nukro- 
stotis ant 
jos rankos. Liepiau dali mano!

l

I

J

Pa
ta jieszkotu nakvynes kur žy- mislino tiktai:

. " ’ .. r I f ;vieno mostelėjimo siūtos Prancūzes!
Inejo in narna kada jau ge-

VOKISZKI VADAI IR KAIZERIS PADIRBTI ISZ BLESZINIU
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ramento, o 
mot(‘r<‘.

— Del ko-gi jei maskos ant 1 
veido ne uždedate — kalbėjo I 
nuolatos szposaudamas virszi
ninkas — kad ir doriaus<butu* vienok žmones savo grožybe 
gundo, nes kąs-gi pergales sa
vo jauslus idant szaltos slėptų
si szirdyje prie paregejiino to
kio patogumo. -

— Jeigu turiu tiesa tart — 
tarė pusbalsiu senas Eligijus—- 
tai tas jos patogumas yra da 
mažiausiu daiktu koreis jiaja 
Dievas apteikė nes ir galva ir 
proto iszminti, ir szirdi, jos kas 
pažint turi laime, pamirszta ta
da apie pavirszine jos grožybe

•I*

kūno.
Senas Eligijus matomai po 

intekme kalbos karvedžio in 
kventas likos tokiom mislimis 
ir ižgire teip savo brolunaite 
priesz nepažiinstama gerai žmo 
gu, o užganėdintas savim leng
vai atsiduso ir atsilsėjo.

— Labai tikiu, ka 
mista kalbi,
veidas ir akis iszreiszkineje —- 
dadave karveds — jeigu-gi va
le paklaust kas priverezia jiaja 
važiuoti in Drezna?

Senas EI įgijus nor 
sznekus ir labai g 
viszinybe,

nes ta
marį ta

vi ska jos

>

girriu iszke- 
liautu.

Del žmonių

Jau tik jus vaikai protą tu
rėkite, 

szkados neda
rykite,

Jeigu jau kam in kaili duo
date,

Tai in krikes nemetinkite.
G(‘riausia primuszta nurėdyti 

Ir in lova paguldyti 
Tada gali pasveikt, f] 

Ar ant visados užmigt.
• • •

Matomai Dievas baudžia
Jeigu žiema net perkūnais

1

y

5

užleidžia
Kur ten Ohajuje,
Nedėlios dienoje,

Vienoje stuboje prisirinko
girtuokliu,

T<‘ip kaip banda gyvuliu.
9
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Klykė, slauge ir plovojo

Kaip szunes lojo.
Tame pradėjo griaut ir žai- 

buot,
Ir ant galo perkūnai duot.

Trenke perkurtas in ta narna
Bet isz tu gyvuliu ne užmu- 

sze ne viena.
Tai tik Dievas prasergejo,

V^iii
■
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žmogus 
piodojentis 

klausaiK'zio
maisze visiszkai ne mokėda
mas duot atsakymo.
<rį
r> .. - -

tęs atidenginet, nes ant to ne
turėjo pavelinirno, ne tiesos.

(Tolinus Bus.)

labai
susi-

Negalėjo
i jis slaptybes savo brolunai- ’’ tok'" gyvuliu pasigailėjo

ANT PARDAVIMO.
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Kareiviai turėdami truputi laiko, padirbinėjo jsz tarąeicziu blesziniu kaizeri ir kitas 
ngarsingas ypatas kaip tai ant paveikslo matoma. Už tuosius “paveikslus 

laike po keliolika doleriu nuo savo kamaudieriŲ. *
kareiviai ap-

t .x&y&iiu..---...

Y\

X

J

/

Istorines Knygos
No. 1 rr

lis; Įngrab&na^, 324 pus., 6 x .9 
coliu dydumo. Preke 50c.

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

Not,3 — Auksiniai Peiliai;
Dvynos Karalaites, 214 pus.,

- Parižiaus Nuskurę-
ir lenkais, 
adreso:

3.x 9 coliu dydumo. Preke 25c.
. No. 4 — Apije Kupcziauc 

Šonu JUrgi; Kapitonu Tw»ką, 
Preke 25cW8 pwda^piu.

lįB^jPyiauskite $1.00 o gausite
-zisas Knygutes jwr paczta.

W. D. kOCZKOWSKI - CO. : 
MAHANOI CITY, PA.

• < l

f

nes nauju ne 
galesite nusipirkt.

Saliunas su namu po No. 16C»(i 
Oneida St., Shamokin, Pa., ge
roj vietoj, apgyventa lietuviais 

Atsiszaukite ant 
(Feb 20)

Simon Juris,
1666 Oneida St., Shamokin, Pa. 
------------- ---- —j-j—v...—

Jeigu turite sen^ maldakpy 
gef?, iprisiuns)^|te| ip redakeije 
ant * apdarymo, 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap 
dalyti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visgi negalėsite nu
sipirkt. Apdarytą knyga it- 
giąus užsilaiko, kas parodo jog
skaitytojas jiaja myli ir guodo
jįą ir pats yrą mylėtojas skai
tymo. i (t f J
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Žinios Vietines
z

Sukatoj pirma diena Va-

Szv. P. M.

r __

Fario (February.)
— Nedėlioję

Drabnyczios.
• -— Petnyezioj paskutine die
na iszimti laisnius. Kaip rodos 
tai visi saliuninkai szimet isz- 
pirks laisnius.

t Thomas C. O’Connor re- 
manazieris laik-

Daily Record” mire
daktoris ir 
raszczio i i

Thomas C. O’Connor

praeita Panedeli, apie 7 vai. ry 
te. 
ka.

Sirgdamas tik trumpa lai- 
Nebaszninkas buvo ajri- 

szis, 56 motu senumo. Redakto
rium buvo i>er 20 metu, 
ko paezia ir dvi dukteres. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge ry
ta.

Pal i-

nusi-Bazaras ir Balius
Sveteliu 

isz viso pa
lieka priguli musu jau- 

surengimą

davė pasekmingai, 
buvo suvažiąvia 
vieto.
noms panelėms už 
teip puikios zobovos. Komite
tas sudeda szirdinga aeziu vi
siem^ aukautojams kurie paau 
kavo dalykus ant suszelpimo 
tojo hazaro ir baliaus.
— Badai kasyklos ketina dirb 

ti tiktai po kėlės dienas, nes 
kompanijos turi ant zoposties 
daug augliu o priek tam žiema 
lengva ir žmonis tiek augliu ne 
sunaudoję kiek paprastai žie
mos laike sureikalauna. Visur 
darbai susimažina.

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500.
Kas nori pirkti 
dar turi proga 
preke.
“Saules

Parsiduos ' labai pigei. 
ginta piana, tai 
pirkti už maža 

Atsiszaukite tuojaus in
’’ofisą. t if.

t Seredos ryta atsibuvo lai- 
Rožes Navickie-dotuves a. a.

nes kuri mirė praeita subata 
Asblando ligonbuti.
vyra, 
vedus.
vyras
ežius mirė 
lios.

— Utarninko vakara atlanko
F. \V. Boczkauskus sekan-e

tis būrelis Szenadorio moterių: 
ponios S. Rajkauckiene, L. M. 
Kazuniene, A. Naruszevicziene 
J. Matlauckiene, G. Valaitiene, 
V. Minevicziene, V. Dundzilie- 
ne, J. Maknauckiene, J. L Lusz 
czinskiene; ponstva 
jenkauckai, 7
nios A. Viszinskiene ir Miliauc

Szeimininke 
svetelius so-

Paliko
1 sunu ir 3 dukteres, visi 

Nebaszninkes pirmas 
Martinas Kristapavi- 

koki 9 metai adga-

P-

— Publikiniu mokslainiu 
daraktorkos sutvėrė unija ant 
pagerinimo savo būties.

— Tvėrėsi nauja paszialpine

KUR BUNA?
Asz Agota Balnaitiene po tė

vu Urboniute, pajieszkau savo
draugyste. Per koki laika nauji brolio Petro Urbono, paeina 
______ a.—io kai. • .. . . . l .sanariai turinti nuo 18 liję 50 * Suvalkų jęub. > Aleksoto

«>

ĮSTATYMAI
REIKALAUJA.

y- - \

Kad kiekviena gydomoji pa
gelba užlaikytu szVarius ir ne- 4 t
kenksmingus elementus. Dėlto

3 gi mes, pilnoje atsakomybėje 
tai už $1 insiraszimo. Susirin- incfaį adgal gyveno Cincinnati', ...... iv • I

metu senumo bus priimami tik gmįno, Kinderiszkiu kaimo
■ • w A • • • /"M • • garantuojam, kad

Insitaisykit Gerą Muziką!
VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.

Šiais taikais ir nemokantieji grajyli ant muzikalių Instrumentų ingyti tokių instrumentų 
a visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. Štai mes suteiksime grojamų mašinų grafaionų su

, kurie |

kimai atsibuna kožna pirma 
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saloje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso, (tf

In parapijonus parapijos Szv. 
Juozapo Liet. Rymo Kat.

. Bažnyczios isz Mahanoy 
City, Pa.

Turiu svarbu rei^ah),Ohio.
praszau atsiszaukt ant adreso:

Mrs. A. Balnaitiene,
1835 S. 14-th St.

Sheboygan, Wis.

Mano sesers duktė Jule Pan-

k 1

z*1 
J

Ta visam pasaulyj žinoma 
pagelba iszvalytoja kraujo ir 
viduriu pripažinta Gydoma
jam Skyriuje Washingtone, ne

kevieziute, po vyru Kialmene, Įurjnt) kenksmingu elementu, 

dabar girdėjau kad gyvena su lnls valgiui; veikia lengvai iv
pirmiau gyveno Shenandoah Saldainiai Partola labai ska-

New
Haven, Conn. Asz josios dede vaj|<ams. 

| Vincas Linnick, ir josios sesuo ' - - - -
| Tillie turim del jos daug syar- aQ]<sineis medaliais ir pagyri-

kitu, Anthony Walsky, greitai. Pritinka suaugusiems

Praneszama visiems parapi- 
jonams Szv. Juozapo Liet. Ry
mo Kat. Bažnyczios isz Maha-’^ žinių kad jos tėvas miros 

ir t. t. Praszau atsiszaukt ar
ba kas žino apie jia praszau 
praneszt o gausit $1.00 dovanu, 

(to 10)

I Partola buvo apdovanota

noy City, Pa. kad specialiszkas , 
susirinkimas bus laikomas i
Mokslaineje, Utarninke, Vasa
rio 4-ta d. 1919 m. 8 vai. vaka
re, del padarymo nauju mokes- 
cziu už sėdynės, laidojimo pa
velijimus ir t. t. ir del padary
mo tiesu ir regulacijos kaslink 
tu dalyku.

Visi užsimokėjusio parapijo- 
nai yra užpraszomi atsilankyti 
ant szito susirinkimo, (to 10.) 

Wm. Kriczina, Prezidentas. 
Fr. Klinauckas, Sekretorius

Wm. C. James.
Beveik del visu pažinstamas 

Mahanojaus skvajteris William 
C. James, yra pasidavęs už kan 
didata ant Pavietavo Kamiso- 
riaus 
jos.

ant Republikonines parti 
Apie p. James’a mažai 

galima ežia raszyti, kadangi 
beveik visi Lietuviai ji pažins- 
ta kaipo dora ir teisinga vyra. 
Jisai yra tai prietelis visu, su 
visais lygiai apsieinantis nepai 
sant ar biednas ar turtingas. 
Tok is tai žmogus privalo būti 
aprinktas ir visi Lietuviai 
Schuylkill paviete už ji priva
lo balsuoti laike nominacijų. 
Lietuviai turės savo prieteli 
kada aprinks ji už Kamisori.

PARSIDUODA GERA 
KOLIONIJA.

Box 66
Wm. Linnick,

Killarney, W. Va.

Asz Ona Maslauckiute po vy 
ru Baukiene, pajieszkau mano 
broliu Antana ir Paleta Mas- 
laucku, paeina isz Suvalkų 
gub., Kadrenu gmino, Czesma- 
nenu kaimo. Meldžiu atsi
szaukt ant adreso:

Ona Baukiene, 
Box 25

Springfield, Ill.

Meldžiu
(to 10)

R. No. 3

Pajieszkau Antana Pajaujį 
2 metai adgal gyveno Ash- 

dabar nežinau kur.nentos,
Praszau atsiszaukt ant adreso:

(to 10)
A. Kincinas, 

Thomas, W. Va.
y - i

Petras Gilis paeina isz Su
valkų gub., Seinų pav. praszai 
atsiszaukt ant adreso: (to 10)

Jos. Markeviczius,
Box 319 Republic, Pa.

Box 45 I

Pajieszkau mano sesers, Apo 
Ii on i ja Popolskiute, po vyru Pa 
kalniene, apie 6 metai adgal gy 
veno Antwerp, Conn., dabar po 
žinau kur.
kala praszau atsiszaukt ant ad- 

, (to 10.)
Antanas Popolskis,

507 AV. Maple St„ 
Mahanoy City, Pa.

Turiu svarbu rei-

reso:

Naujas Lietuviszkas Graborius

I
 Kuzis Rėklaitis 1

516 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. j

NAUJAUSIOS RAINOS

page 1 bos del 
ir viduriu t

mo laiszkais szesziose Pasauli
nėse Parodose būtent: Londo
ne, Paryžiuje, Žemeve, Neapo
lyje, Barcelione ir Mediolene, 
už savo geriausius pasižymėji
mus. • .

Nėra geMe.sn' 5> 
iszvalymo kraujo 
kaip Partola.

Ji rekomenduęjama ir pasi
duoda skrynutėse po 1 dolerio

Del patogumo žmonių wcs 
ibzsiunczia r.-j 6 skrynutes tik 
už 5 dolerius.

Užsakymus iy užklausyrnus 
adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave. 

New York, N. Y.
f

Dept. L. 5 
(101)

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkinlu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jeklu Ir 
andaroku, liesog in namus. Raszykite 
o gausite sempelius dykai.
Mills. 503. Broadway, NewYork City.

Madison

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

grojo visokius dalykus
penktais naujausiais lietuviškis rekordais tiktai už

S. P. TANIS f

$36.75 su prisiuntimu. Šita gro-
jama mašina arba grafa- 
fonas purodyla 
veikslėlio yra

prekėje Coluiįjbijos išdirbių instrumentų. 
Turi aiškų ir švelnų balsų ir grajina 10 **>42 
colinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai
įdainavo Tenoras tylKAS PETRAUSKAS

anl pa;
pigiausi J

Turi aiškų ir švelnų balsų ir grajina 10 *>>12
i

ū

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas. |
1 * • fl

1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemunė 
lis teka.

2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai 

sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dienų.
5. Už šilingėlj ir šių Nakcialy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbaregistruotame laiške ant sekančio anlrašo:
1233 West Tilth Place, 
CHICAGO, ILL.

ir Ko liūdit

--------- --------------------------------- - ....... . - -- - ■ ■ - ■ -................

Privalote tureli Model Keystone Pecziu

Guinans .pirko 100 szifu kukniniu pecziu ir fabrikas
siunezia teip greit kaip galima gauti f r eitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numei 
$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.

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

Pirkite pecziu pas Guinans < V . * 
Mahanoy City, 

Shenandoah.g GUINANS }
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Cnpltol Stock 1125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant eudu 
Pinigu. Procentą prldedam prie juau Pinigu 
1 diena Sausio Ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atnoszat parodyt Knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. F. NOONAN,Vtee-Fm.

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

Subatomic. 9 ryte lig 12.
I i*. —■■■! , tf ■ I IR 1 >1 I II I | ■ I ■ P    — ■■■-■ I-IIWI .IMI

Dr. HOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena- 
tints tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu« 
dljavo begije 26 m. In- 
valrlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažlDBtn. Gydo 
užslnuodinlma kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, Invairias Ilgas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ilusiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedellomls Iki 2-v. popiet

Atsi-
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NAUJAS (g IŠRADIMAS

iszgydomas
rupturos,

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
wwwrwar worwwrww wwwwww w vwwrwxp1

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke
liauja } anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai

Ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną .mylint} laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su vięna, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj žiedą, atsiųskite savo

išdirbti. Aręliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai jpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turžtų rastis pas kožną vieną .mylint} laisvę ir kurio gimi
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su vięna, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

I

Sterling

1OK Auksinis.................10.50

14 K' Auksinis................ 13.50

Prekčs Šių žiedų yra sekančios:

....$1,75

prekč 35c, tiž kožną.
Siųskile užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Dop. 60

H

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

CHICAGO, ILL

Del Prakaituojančiu Kojų 
į Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
taip dideliems 1e1p ir 

I mažiems. Didelis ne-
smagumas yra iš ne 'p 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas li^ų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs 
už tikrina m jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai* Su buteliu bus aiikus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuDtimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

160 N. WELLS St., Dep. B. CHICAGO. ILL.

W. TRASKAUSKAS
♦-GBAB0RIU8-.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgtus Ir t.t 
520 W. Centre SU> Mahanoy City, Pa.

j*.’ ■ J1V-.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

5
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A, J. SAKALAUCKAS 
{ 801 E PINE ST., MAHANOY CITY. ? 
* IMAHANOY CITY.

Didele atyda atkrelpo publika in 
stebėtina. gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barro, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias. atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejpnes.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aug. 14, 1917. 

Drangos Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu i n vale s jumis 
padėkavotl už stebėtina patarna- 
Ylina dėlei manos, 
mane nog dnbeltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti, 
džiau kitokius daktarus bot man 
negalėjo pagialbetl. Dar ėsmiu 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz Csiolu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus Ir szirdin- 
gal rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautioczlo kuris ėsa 
tam paežiam padėjimo kaip asz 
ploninus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 08. Beverly, N. J.

[Tikra cromata randasi mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgalio's po dvieju metu 
isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Chomic-Elcctro” būda , gydimą 
Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuoso nei gydlmuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu ėsate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik tfaraszimas groma- 
tos ar atsilankimas In mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prisiusdami už 6c. 
stempų o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrosavoklte:

DR. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST) 

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosl Lletuvlszka!.

Bnn- Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Kckert, Viee-Pres.

A. Dani<<ewica M. Gavula
T. G. Hornsby

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

Ant keturiu balsu su notoms ir 8 lek
cijos notų visiems istrumentams. Isz- 
simokinimas be mokytojo antra laida 
nauja knyga $1.50 parduodu už $1.00. 
Reikalauju pardavėju duodu gera už
darbi. Raszyklt szendie. G. A. Baronas 
Box 772.
■... .

N eapleiskite Rumatiszku 
Gėlimu

McKees Rocks, Pa.
i Priėmimo valandos 2 Iki S popiet 

Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.
1624 S. 4 St. Philadelphia52 margai su visais gerais bu- 

Stuba 9 ruimai su 
Vežimai, maszinos, 

paszaru, yra 
Gyvuliu 

Di-

dinkais.
^a-į skiepu.J. A. Za-

1. Sarokai ir po-lvisoki padarai • -W OR • * • '

kus:

kieno isz miesto, 
pavieszino savo 
ežiai ir visi nusidavė pasilinks- 
myt kėlės valandas ant lietu
vi szko hazaro ir baliaus.

— Ant hazaro laimėjo »se- 
kanezios ypatos leistus daly- 

Divona Margarieta Fla
herty; paduszkaite Kun. Au
gustai t is, abroza J. Džiaugys 
isz Tamakves; abroza Kaz. Lit
vinas; paduszkaite Ad. Urbo
nas; paduszkaite Elz. Žukiene; 
guzikelius V. Jusaitis ir Alek
sa Rutkauckas; mezginuka A. 
Levine; kendes Macejuniene, 
jekute Petrone Matusevicziute.

bulviu ant sekios.
ant tos kolionijos ne yra.
delis sodas visokiu vaisingu 
medžiu, 7 margai grrios. 5 Lie
tuviai kaimynai.
pigei tiktai už. $3,500. Budni
kai verti $6,000. Kas nori ge
ra kolionija pirkti tai nepra
leiskite progos ba retai tokiu 
kolioniju parsiduoda.
kolionija artj geležinkeliu, prie 
ežeru,
ming paviete, Lekwinola, Pa. 
Apie dauginus dasižinosite po 
adresu: (toli.)

Parsiduoda

Szita

netoli Scrantu, Wyo-

Ant. Webber,
1129 Swetland, St.

Scranton, Pa.

>

9

pirmiauTuojaus variuokite, 
negu skausmai pastoja 

pavojingais. ‘

netrinkite, tegulPatepkite biskeli, 
jis susigeria, ir — gėlimu neliks. Tas 
pat ir su iszlauklnlais skausmais, ge
imais, niksterejimals, sustingimais są
nariuose ar raumenyse, szlubavlmu, 
susižeidimals. Greitai pagelbsti nei 
klok neužkenkiant ir nieko nepalie
kant, kas sutersžtu drabužius. Iszti- 
klma gyduole, taigi labiausiai Ir par
duoda metai po metu, Taip daug par
duodant labai pigiai atsieina. Visados 
turėkite didele bonkuto. Paklauskite 
artimoje aptlekoje Sloan's Liniment.

Preke 30c., 60c. Ir $1.20.

Sloan’s 
t A n i iTToiit 
Kilis P<1 i ia

Ne laukite.

H<

PIRKITE W. S. S. STEMPAS

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahau, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fvnton

D. F. Guinan, Treas.

-Hh Oto -Į* <

Į Reikalaujama JSSiUl",;!
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i savaite, pereidami per stabas 
auju išradimu. Atsiiaukit 

URSUS REMEDY CO.,
160 N. WELLS St., Dtp. D. CMCA60, HL.

WilliW

ri liuoso laiko vakarai*, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į 
su musų nauju 
laišku:

Dtp. B.

vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
lyAntivxlo n 1 ai 11 rva TLjtitkimvI vilsva YTA ah-,

Pinigus
■■■■■■■■■■■ s Užlaiko

Notarijialna kancelarija del padirbimo dovlemascilu 
I 
žlnle skyrius randasi

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

P. V. OBIECUNA8 Ir KOMPANIJA
IZtli. and Carson St., S.S, - Fittiburgli, Pa.

Tai r ’
Banka tai
$150,(MX)
ir randasi po kontrole Valstijos I^ennsyGanios
taųpiotus Pinigus moka 4 procentą, Siuncaia

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, 
ninaai savam budinko kurio vert* lasneea apie 
Ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 

kontrole Valstijos rennsyIvanioe. Už tra

in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes.
■ — r? ------- - ----- T   u —  • '     . — — — —

ir kitokiu dokumentu reikalirga Lietuvoje. Užrube-
A! !' 1 ...........-■’-i po vatloviMe Kerai žinomo
Kardinus Vanmziaus valdissko Not&rŲu

no vadoviste gerai žinomo 
.IdiBxko Notarių u

‘A ųtf

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKŲ, lį

• u pi n hj< i i 4.ui, fl

Dekavoje milijono žmonių 
už puikus įjlaukUs, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
: Sta. W. Brooklyn, N. Y

i i

tautoms.

O




