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Isz Amerikos
Fridrikas

tu už
mergaite su 

apsipaeziavo.

Pliko 50,000 doleriu del savo 
tarnaites,

San Francisco, Cal.— 
nesenei

Pirko pacxift už szimta doleriu.
Parmloy, Wis.-

King, maloris, likos aresztavo- 
pavogimą Anieles Marr

16 metu senumo 
kuria paskui
King tvirtino buk su mergaite 
apsivedė su žinia tėvu, ku
riems užmokėjo už dukteria

Czio
nais mirė nesenei Ignotas 
Landes, o kada likos atidary
tas jojo paskutinis testamen
tas, advokatai nemažai nusiste 

buk visa 
isz 50 

sa-

žinia 
užmokėjo už 

szimta doleriu o Aniele užtvir
tina savo vyro pripažinimą, rn vyro 
Tėvai Anieles badai apskundė 
savo ženteli isz piktumo, buk 
jisai jiems nedamokejo da pen- 
kesdeszimts doleriu, kuriu nuo 

apsivedi- 
Sudže pa

led io Kingą ant liuosvbes su 
ru pamokinimu tėvams.

jojo pareikalavo po 
m u i su mergaite.

F

Bledes amerikoniszkoje 
armijoj.

Washington, D. C. 
rolas March savo 
duoda buk 
per
lauko Francijoj buvo 20 karei
viu ant kožno tukstanezio Eks- 

ka-

crp rr'

Gene- 
raparte pa- 

panesztosbledes
Amerikonus ant kariszko

pedicijos korpuse žuvo 57 
reiviai ant kožno tukstanezio, 
o 17 ant kožno tukstanezio įni
ro nuo ligų. Czionais Ameri- 
ko abazuosia mirė 16 ant kož
no tukstanezio.

Da 1138 kareiviu nesužinota 
kur dingo.
niszkoje armijoj radosi 3,757,- 
624 žmonių o terp juju 71,235 
aficjeriUe .. Ikil?ista Jiamnn 1.,- 
174,545 vyru ir 71,235 aficioriu 
o da ketina paleisti isz vaisko

Isz Penn- 
297,891.

Isz viso ameriko-

1,501,100 kareiviu.
sylvanijos paszaukta 
kareiviu, isz New Yorko 367,- 
864 Illinojaus 251,074. 
200,293 ir t. t.

Ohio
/

Motere prigialbejo savo vyrui 
papildyti daug patysta.

Pittsburgh, Pa. — Alfredas 
Bradley kuris jieszkomas per 
palicije už papildima daug pa- 
tystes, o ypatingai pajieszko 
jin jojo antra motere su kuria 
apsivedė su pavolinimu ir ži
nia savo pirmutines paezios.

Jojo pirma pati prikalbino 
savo vyra idant tasai 
cziuotu su Blanch Moy 
Vintu josios turtą ir po vinezia
voniai jiaja pamestu, 
teip ir padare.

apsipa- 
gan, pa-

V yrąs 
In kolos san

vaites po vineziavoniai 
ley turėjo visa turtą savo ran- 
kosia pamote Morgiene ir ižbe- 
go in svietą. Dabar pati No. 
jieszko apgaviko idant jam 
tai atsimoket, jog jiaja

Brad-

už 
teip 

prigavo. — Nekurios bobos 
pervirszina kytrumu pati sze- 
tona.

liais.
vo

Žydu rabinas parvežė mirsz- 
taneziam kataliku kunigą. 
Durand, Ohio.^- M. Landrey 

inžinierius ant pasažierinio tru 
kio likos baisei sužeistas laike 
susimuszlmo7. trukiu arti czio-

Inžinierius Landrey bu-
kataliku ir szaukesi katali- 

kiszko kuningo. Kas tokis nu 
bego pas žydiszka rabi na idant 
tasai pribūtu pas mirsztanti. 
Kada dusai pribuvo, mirsztan- 
tis< pažinė, jdfį tai frte katalikai1 
kuningas. 
laukes, užkinkė >ayo arkli ir 
nuvažiavo in artima 
14 myliu tolumo kur radosi ka 
tuliku kuningas O’Reily. Ka
da pribuvo pas mirsztanti, tas 
jau buvo negyvas deszimts mi
liutu, 
paskutini patepimu ant 

Rabino

Rabinas ilgai ne- 
užkinke

miesteli,

bet kuningas davė jam 
amži- 
pasi-nos keliones.

szventinimas del kataliko yra 
gyriamas per visus gyventojus 
tosios aplinkines.
veizda meiles savo artimui.

bėjo kada perskaito, 
savo turtą susidedanti 
tukstaneziu doleriu paliko 
vo tarnaitei kuri per daugeli 
metu radosi pas jin už tarnai- 

Landes buvo senu jauni- 
o norints gimines innesze

to. 
k i u, 
protestą in suda prieszais ta j i 
palikimą, bet testamento nega
li sulaužyti.

Llkuczius mirusiu kareiviu 
galite atsiymti.

Washington, D. C.—
isz jusu pažinstamu broliu, su- 
nu ar vyro, kuris likos užumsz- 
tas ar mirė Francijoj, palikda
mas kokius likuczius 
brangenybes, tai 
ymti, nes
tyksle kancelarije in kuria rei
kia siunsti visus tokius užklau- 
symus jeigu raszysite ant tokio 
adreso:

41 r

Jeigu

arba 
atsi-galite 

valdže atydare tam

y >
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Generolas Foch’as paliepė
V okiecziams apleisti Len-

Rosijos rubežiu.kija ir

T

Kožnas 
vyras gali naudoti motore ne 
tankiau kaip tris kartus 

,r . . . . Isanvaite per tris valandas.Vokiecziai pasi-
* ant allijentu iszlygu, pri-

• • « « a • «

Tikra revoliucija da ketina užstoti Vo
kietijoj. Vokiecziai atydave Allijentams 

daug kariszko materijolo. 
t — I

True translation filed with the Post bus UŽ tai nubausta.
Master at Mahanoy City, Pa. on Feb. 1

(20-th, 1919 as required by the act of 
October 21-th, 1917.I

Parvžius.
raszc
ymdami viską, kat
paduota per marszalka Focha
Priek tam paliepta vok io 

apleisti

per 
Vi

sos moteres prigulinezios prie 
I visu, aplaikys po 238 rublius 
jaut menesio (teip kaip kokios
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Pho Effects Bureau, 
Port of Embarkation 

Hoboken, N. J.
Apskundė daktaru kuris jiaja 

pabueziavo.
New York.— Dr. W. jMeter, 

likos apskunstas per Mrs. S. P. 
Post ant 
riu, 
kartu be josios pavelinimo ir 

Postiene nuėjo pas jin 
duoti pataisyti dantis^ o. kada 
toji buvo atsiloszus ant kėdės, 
dentistas piksztelejo jiai 
kartus in lupeles.

Motore yra vyruota, turi vy 
ra ir kelis vaikus, 
mynai pripažino laike teismo,] 
tai motere yra davadna ir my
linti savo szeimyna.

Sudže pripažino jiai visa su
ma paszkadavojimo. — Vyru- 
czei, jeigu norite pabueziuoti 
patogia moterėliu, tai pirmiau
sia aplaikykite josios pavelini- 
ma o ne turėsite ergelio.
Visi atejviai prieszingi insta- 

toms Suv. Valst. bus 
iszvaryti.

Washington, D. C. — 
atejviai kurie prieszinsis insta- 
toms Suv. Valstijų, pakurstin- 
dami kitus ant papildimo viso
kiu prasižengimu ir t. t. bus 
iszvaryti isz Ameriko in ten, 

Teip apskel
bė ministeris darbo William 
B. Wilson, 
malszei

50 tukstaneziu dole- 
už pabueziavima josios du

žinios.

Sztai paJ

du

o kaip kai-;

Visa

isz kur pribuvo.

Geriausia sėdėt 
negerk lino t ir 

prieszint prieszais instatymus 
szio laisvo sklypo kuris visus 
lygiai priglaudę ir duoda ly
gias tiesas visiems. Jeigu kam 
nepatinka Amerikas tai gali ke

9 nesi-

liauti pas bolszevkus.

Francijos Premier’as 
paszautas.

Paryžius — George Clemen- 
Francijos Premiras, likos 

ir truputi pažeistas 
, kada

ceau, 
paszautas 
per tūla jauna vaikina 
anas insedo in automobila prie
szais savo namai Jaunas vaiki
nas kurio pravarde yra Cottin 
18m. senumo likos suimtas. 
Jisai yra Francuzas ir paeina 
isz Cobeine miestelio. Priežas
tis užpuolimą ant Premirio 
nežinoma.

DEL SUVIENYTU VALSTI
JŲ TAKSU NUO INEIGU.

Ne Nuosavybes Taksai, Bet
Apima Visas Ineigas.

kurios dabar 
Suv. Valstijos renka, yra tai 
ne taksai ant akiu, dirbtuvių 

Jie nėra nei 
taksai už sutaupytus

Ineigu taksai

dirbtuvių
ar žmonių namu.

pmigus,
kurios taupus žmones turi pa- 
sįd.cje bunkosg įuh^Jy Ęvn(l- 
suose ar kitaip kaip turi šutau
po.

Jie yra tik taksai ant ineigu 
per 1918 m. -- —per 1918 m. Jie uždedami ne 
ant ukes, bei ant to, ka ūkinin
kas uždirbo, ne ant dirbtuves, 
bet ant to, |ka savininkas ar 
amatninkas {.uždirbo; ne ant 
žmonių namu, 
kuria savininkas 
ant pinigu padėtu bankoje 
kur kitur, bet ant palukaniu už 
tuos piningus.

Praneszant savo ineigas rei
kia sekaneziiii skaitliuoti:

Pirmiausiai, suskaitliuok tei 
singai kiek gauta algos ar mo
kesniu už darba; už darbi isz 
profesijos, amato, biznio, pirk- 
Jybos, 
nuosavybe; randa, 
dividendus, ir visas kitas inei
gas, gautas per 1918 m.

Gali praleisti ir neskaitliuo- 
ti gautąsias dovanas, atlygini
mu už sužeidimą, koki nors mo 
kesni už aktyvi

ka savininkas
ne

bet ant ramios, 
paėmė; no

ar

perkant ar parduodant 
palūkanas,

dos, taip, kaip ir iszmokejimai 
už pataisymu ar pagerinimą 
valdomosios nuosavybes.

Tai visa apsįaitliąvus ir at
omus leistinuosius iszemimus, 
gaunamos tikros ineigos (net 
income,) pagal kurias ir reikia 
mokėti taksus, prislegiant ir 
sugražinant iszpildytas popie- 
ras.

Jei esi nevedei ar nevedus ir 
tikru ineigu turėjai nemažiau 
kai tūkstanti doleriu ($1,000); 
arba, jei vedefHu* vedus ir tik
ru ineigu (sykiu suimant vyro, 
moters, ir nepilnamecziu vai
ku ineigas) turėjai du tukstan
eziu ($2,000) ar daugiau, pra- 
neszima turi Imtinai iszpiklyti.

Praneszima pripildyti veltui 
padės Ineigu Taksu Pasiunti
niai, kurie lankos kiekviename 

Tie pa t a 
kame 

per diena ar vakare bus galima 
prie ju prieiti.

Visi praneszimai turi būti in 
teikti nevėliau kai Subatoje, 
Kovo .15 d.

Toji diena yra paskutine die 
na taksus iszmoketi.
su 
czeki arba money orderi Inter
nal Revenue kolektoriaus var
du paraszyta.
Released by the Committee on 

Public Information.

ir nepilnamecziu

mieste ir miestelyje, 
rėjai turės savo ofisus,

Tai-gi 
praneszimu reikia pridėti

Sioux City, Iowa.— 
sausas, bet 

ta voro nest okas,

Szitas 
vaisi is yra sausas, bet “szla- 
pio” tavoro nestokas, nes he
bei kos tojo sztopo pasirūpina 

kitur ir ant f 
naudoje visokius budus kaip: 
paslepiant bonkucziu po anda- 
rokais ir in kitas vietas savo 

Tankei buna su
sekto.^ ir užmoka už tai baus
me, bet tas nieko nemaezina ir 
varo tolinus kontrabanda. Kū
mutes sueja in viena stuba 
traukia 
viena net pamote 300 dolerius 
isz sveterio, bet su pagialba 
kaziru vela atrado už ka turėjo 
užfundyt bonka/guzutes. Po
nia Baltruviene neužligio pri
bus ir apie tai pagiedos visam 
svietui kaip czionaitines inote- 

gu atejteje ne-

pristatyt isz

apredalu....

ueja in 
pusėtinai gužutis o

reles pasielgė jei 
pasitaisys.

SonoviszkosiaSonoviszkosia laikuosia 
valstije Conneticut, pagal “me 

buvo uždraustalinas teisas“ 
bueziuoti savo vaikus szventa- 
dieniais.

Paprastas
ark lis 
svarus.

«X‘

Amerike
farmeriszkas 
svėrė 1203

jiems buvo
LI paleistuves.) Noszczios moto- 

. . „. ros bus paliuosuotos nuo vvru ožiams tuojaus apleisti visa 
Lenkjia ir uždraudimas perej- 
ti rusiszka rubežiu.

Vokietijoj tokis
s, jog revoliuci- 

p ra s i dėjo praejta No-

tam

neparedkas
ir nesupratimą
jo kuri
vemberio, buvo tai tik kudykis 
prieszais tikra

III . > X v ...» t | Z ■ t « • ■ ’• X V • *

pagal daneszima llug 
socialisto,

ri ketina
revoliucije ku- 

prasideti neužilgio, 
go Hanse, 

sąnariusprieszais 
vokiszkos tautiszkos tarybos.

Vokiecziai lyg 9 Vasario aty 
davė in rankas allijentu 2500 
dideliu armotu, 2500 laukiniu 
armotu, 25,000 maszininiu ka
rabinu, 3,000 apkasiniu 
dziaru, 1700 areoplanu,
lokomotiVu, 1220 automobiliu 
ir 128,826 tavoriniu vagonu.

maz-
4065

Bolszevikai bjauresni už Tur
kus. — Moterių tiesos bjau
resnes už gyvuliu padėjimą.

- Sztai nekurios tie
bolszevikiszkos 

apie

|res bus 
per keturis menesius priesz ir 
po pagimdimui kudykio. Ku- 
dvkiai bus atvduoti in valdžios 
priglaudąs lyg 
mot ere pagimdytu 
tai aplaikys 
Ii u ir t. t.”

Dora motoro skaitant tokias 
tiesas parausta isz godos ir pik 
t ūmo. Ar-gi sziandien Rosi jo 
ne arsziau kaip Turkijoj! Ar
gi sziandien randasi sklypas 
ant svieto kuriame moteres bu
tu locnaste visu? Pamislvk 
skaitytojau, tu, kuris turi my- 
lema paezia, kokia tu turėtum 
jauslu, jeigu visi vyrui naudo
tu tavo paežiu b tu negalėtum 
priesz tai pasiprioszyt ?

Sztai tau socializmas ir Iv- 
ios tiesos Rosi joj.

17 metu. Jeigu 
dvinukus, 

dovanu 200 rub

'!i

1

1
m
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Kijevas.
SOS 
kurios kiszasi 
mieste Saratove,
bolszeviku sovuda.

valdžios 
moteres 

ižduota per

“Visos moteries nuo 17 lyg 
metu bus locnaste visu žmo-
Visos moteries

,1
i

11 
it

A

32
niu norints kad ir turėtu pen- 

Moteres ne bus 
vieno vyro tik visu 

Jeigu moterį' nepasi
duos po valdže kito vvro tai

kis vaikus, 
locnastis
vvru.

v vro

to proga pavėlins, 
tarta per kongresą.

darba Suv. 
Valstijų Armijoje ar Laivyne, 
atlygi n ima, gauta isz inszuran- 
sa (life insurance policies,) jei 
gauta ne daugiau, kai}) iszviso 
ininoketa, palūkanas gautas už 
valstijos, miesto, ar Suv. Vals
tijų valdžios bonsus, (ežia ne- 
inena turėjimas didelio skai- 
cziaus Liberty Bonds.) ir ukes 
paskolų bonsus.

Taip visas ineigas krūvon 
sudejes, gali atimti visas reika 
liūgas iszlaidas, vedant bizni 
ar amata; palūkanas iszmoke- 
tas už morgiezius ar kitas sko
las, visus iszmoketus taksus isz 
skyrus Suv. Valstijų ineigu ir 
pelno pervirsziaus taksus, ir 
taksus už vietinius pataisymus 
nuleidžiantį sutras, d i rbąnjj S^i- 
lygatvius ir p;^ visus nnb'stb-

Isz Liehiviszku kaimdn
Tamaqua, Pa.— 

na czionais gana gerai.

randasi 316.

Jeigu visi drauge dur
tai

Tanke i atsibu-

Darbai ej- 
Lietu- 

vei grąžei gyvena kuriu czion 
Turi gera dva- 

siszka vadova kuris daug rū
pinasi apie savo aveles ir para- 
piJa- 
buotusi su prabaszczium, 
czionais butu viena isz geriau
siu parapijų.
na visoki, baliukai, pasilinks- 

, nuo ku
ru pelnas ejną ant parapijos. 
Už tokius pasitarnavimus nžsi- 
tarnauje ant garbes ir dideles 
padekavones visi kurie netingi 
savo pasistengimo ir darbo del 
gero savo tautiecziu.

minimai ir koncertai

Pirmutinius naminius gy
vulius atgabenta in Amerika 
1.611 mete isz Anglijos.

Amerikoniszki inžinieriai i 
atkasinėjo Dydeji Kinu Kana
lu iszkasta apie 2500 motu ad- 

Tasai kanalas turi 1,000

<1

gal. 
ilgio.

uloidžiantįsutras, dirbnnį sz^i- 

liūs, už kurios begauta atlygi
nimo; skolas kurios pasirodė 
tais metais, jog bus neiszrenka 
mos; nustojimus vertes (depro 
riation) ant trobesiu ir maszi- 
nu, kurios vartojamos ineigu 

i aukas labdarybės, 
apszvietos

gavimui, 1
mokslo, tykybos ir
ištaigoms nepervirszijant 15%
visu ineigu, be jokio iszemimo.

Tn leidžiamuosius iszemimus 
neineina asmeniszkos, 
nimo ir szeimyniszkos

pragyve 
iszlai-

1

Roslyn, Wash.

ant 
vis

Darbai 
pradėjo susimažinet nes pradė
jo dirbti po 4 ir 5 dienas 
sanvaites, bet žmonis da 
yra prie piningu ir loszia isz
kaziru naktimis. Ne gana kad 
vyrai kaziruoje, bet ir moteres 
trauke pokeri net kumpai ūžia 
— isz pradžių pradeda po 2 
centu, o kaip
ir po doleriuka trauke, 
truvįone apie taisės kaži min
kęs žino ir atsilankys ant tojo 
pokerio bet su koezelu.

ipsismagina tai 
Bal-

ORINE PACZTA TARPE LONDONO IR PARYŽIAUS.
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Pirmutini 
Paryžaus. 
gromutoms.

paveikslas orines
Kaip matyti tai orlaiviai pripildyti

S

■S iŠ

Nr,.
pacztos tarpe Londono jr 

maiszais su

Badai amerikoniszki kareiviai 
su allijentais prasitrauks isz 

Rosijos.
Badai visi amerikoniszki ka 

reiviai ketina būti atszauktais 
isz žiemines Rosijos kada ant

Teip nu- 
Badai

Angliję ketina siunsti in Bosi
ję keliolika tukstaneziu karei
viu in pagialba Amerikonams 
ant iszsigaviino isz tonais.

Bogers Simmons, kuris nesą 
nei sugryžo isz Besijos, tvirti
na, buk jeigu Amerikonai ir al- 
lijentai apleis žieminiu Bosijo, 
tai bolszevikai pradės tonais 
tokia skerdynių kokios svietas 
da neinate ne negirdejo.

Raudonąja armije supliekti per 
ukrainieczius. 31,000 bolsze- 
viku paymta in nelaisvia.

Bolszevikai likos
smarkei supliekti per ukrainie- 

myliu nuo 
Paltava, Karkovas 

ir kiti ženklyvesni miestai li
ukrą i nie-

Generolo Danikino ar
mije, kuri yra prieszinga bol-

Odesa.

czius apie dvyleka 
(zionais.

kos įlavintais per 
ezius.

szevikams, daejo lyg Kaspisku 
mariu, nusiyrdami suvirszuni 
350 viorstti ir paypidumi 31,-. 
000 in nelaisvia, 93(armotas ir 

apginkluotus tur- 
Generolo Danikino arnri 

je isz vai kino suvirszum szimta 
tukstaneziu bolszevikiszkos ar 
m įjos ir paėmė p daugybių gol<r 4 I V ' 1 • 1 • \ • K •

.'I ;------lYCiaį

asztuonis 
kus.

myps ir paėmė p aaugymn gnm 
žiAflĮjp yagppN kvpe.^^tan * 
Y.W l'y:hu--(Biii<IJi!l -Baniui'1

Paryžiuje stiklasParyžiuje stiklas alaus 
kasztuoje tris frankai arba 60 
centu.

Teksuosia randasi 30 hili-#

jonu tonu tamsaus raudono 
anglies, kurio da neiszkasta.

kasmetines
doleriu.

Vaszkinios žvakes
200

Karalius Siamo
algos 10 milijonu

a pl a ik o

Vaszkinios žvakes buvo 
jau naudojamos 200 metu 
priesz Užgimimą Chrsituso.
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L
K*

siaubtas, kaipo prakeiksmu sa
vo neprieteli vadina bolszevi- 

tas invykes no tik tarp 
lietuviu bet ir tarpe 
tautu’ žmonių.
posmuoja,

ŽINGEIDI
KORESPONDENCIJE.

kn ir >

Bolszevikai pa- 
istoriszkos krutinės 

kai}) pikti totoriai 
Bolszevikai gers

kad

Pakliuvęs man in rankas 
Chicago “Draugas” teko skai
tant jame surasti koresponden
cija lietuvio pasirasziusio Seno 

Skaicziau to žmo
gaus suraszytas žinos su didžiu 

lietuvius 
mažai 

ęirdima, o jeigu kur žinote pa
sirodo, (ai 
tam tikro 
(raukia prie gilesnio

Ūkininko.

man

noru kada gi apie 
Ūkininkus Amerikoje

botoje pripuola s 
gimimo pirmutinio 

Imt °
gio
IH

>11
V(‘< !
(
.) tl I

ukaktu 
prezi 

Suvienytųjų Vaši t i ju 
W’asliingtono kuris val- 

Was-
emberio 14, 

užsiszaldimo ka 
farma, tu- 

68 metus amžiaus.

visokiu 
Kas sziek tiek 

tai bolszevika turi 
pripažint kibą balzekubo desz- 
niuoju tarnu.
liks ant 
užraszvti
arba huną.
įmonių krauju tol, kol pasieks 
savo atlyginimą kaip kaizeri
niai.

Negalimas tai daigias,
boiszovikas dabartinis surėdy
mas invyktu istatymistai.

Vienok ta baisumiszka ple- 
pasieke ir kantria Lietuva 

yventojai su inirtumu 
bet be ginklo sunkus

ga, 
kur

kartais raszytn be 
sumanumo nepa- 

intemi ji- 
mo. vienok ezion Senasis Ūki
ninkas kad sumaningai apie 
lietuvius Ūkininkus parasz<\ 
tai prisiėjo su atyda perskai
tyti.

Mos kartais visai kitaip apie
R 

gintųsi, 
likimas, su szjiiga bestia nenu-1 Amerikos lietuvius ūkininkus 

inislinam negu isz tiesu yra,

10 1789 lyg 179:1. 
liingtoims mirė De< 

ine(e nuo 
apvažinėjo savo

1799 
da 
rt'dauias

t
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DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos.
i Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Ncrviszkų arba trolimo veisles 

per Dautara, Andrew O’Malley, 
l 

lo if „operacijas'£4/ Iszskirent arszes- 
i

I lalkd hog darbo ar kftokio užsiėmimo. 
Žmones paprastai mislino kad nesi-

Hgu;
I isz tie vartojimo pel
I lo ir „operacijas f'įr Isfcskirent arsxes- 
j nlas atsitikimus, ‘ her^lkalauja tro£fot

Žmones paprastai mislino kad nęsP 
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagclba, operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendlen Dr. O'Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
Isztirlnojimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos pir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą te|P neyra
apie tai abejones.

DĖKINGAS PA CUENTAS SAKOl
Beverly, N. .1. Aug. 14, 1917. 

Brangus Dr. OtMailey:— 
Negalų rasti žodžiu Invales jumis 
piidėkuvoti už stebėtina patam a- 

iszgydomas 
ropturos, 

nog kurios kentėjau per devinta 
metus ir negalėjau dirbti, 
džian kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglatbetl.

nczlu Dr. O’llalley Įsa 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis. 70 metu amžiaus ir szirdin
gai rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Taotleczlo kuris ėss 
tam paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

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

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
j DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

į isztlrinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Chemic-Electro” būda gydimą

i Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
Įniu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuose nei gydimuosbe nog laiko isz- 
radlmo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Ssate vienas Isz tu 
skaitlingu kenkenczlu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo“ 
asz galu jus iszgydinti. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszyklte prlsiusdami už 6o. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te aplt Patrūkima. Adresavokite:

DR.I A, W, D'MALIEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lietuviszkal.
» < t ! ’•

nieksi. inislinam negu isz tiesu yra,
Juk (ai baisumiszkas ir bai- dabar-gi Senas Ūkininkas isz 

sumiszkiausis darbas prispirt Scottvilles, Mieli, visai ka kita 
duobes iszkastu, nuszvieczia.

Ten esą suvirsz 400 lietuviu 
apsigyvenusiu ant ukiu, dau
gumas isz ju sako gana pui
kiai gyvena, laikraszcziu jiems 
pareina suvirsz 300 egsemplio- 
riu visu pakraipų: katalikisz- 
ku, tautiszku ir socialistiszku.

Visi tie ūkininkai 
tia vis netol vieni kitu tarpe

- Ludington, 
I?reesoill,

prispirt Scottvilles, Mieli, visai ka kita vinį h delei manės, 
mane nog dubclfnvoskad moteris 

iszkasusios tampa suszaudytos 
ir ten in tais duobes inmestos: 
nežertas szimtais žudyti nekal
ba inteligent i ja ir t. t.

Plėtojimui savo juodžiausia 
ir kruvinu darbu mat jie inka
re ir mokslonia Maskvoje kur 
pralavini* siunezia savus krau- 
jarankius ir in kitas szalis va
ryt propaganda bolszevikisz- 
kos juodos dvasios.

Isz tikro, visi Lietuvos sū
nūs ir dukteris laukime nei ku- 
dykiai Velykų 
dar žodžio, kurs 
Lietuvai 
ginklo, o

Ban-

Dnr ės m In
****RMH** sveikas,

A^rivAi PAVZIS
turbūt tokie
ant svieto negali bu- 

ni(‘kaine; visur ap- 
\ įsu r apgavyste; nie- 

neprisol ylas, 
norėt u 

savo artima.
ruszies turimo visokiu žmo 

Karalei ir ciesoriai ne
lyti, užpuldinėjo ant silp- “• 

ir tai susitari' su talka; 
lūs garbes, o vis su 
biednioki'liu krauju ir 

Visur tasynes;
tlraugyscziu,

neapkont irnai.
lisei dideles 

apszvietos.

lau tai
jo. .1°^

taikos
la.

uzr 
t i nu 
nui 
k n s
>zt\ koziui 
reti hz 
>io> 
11 i 1H 
pri 
IH 
v i
kns

s n i h
i >**<
ztu 

o^vvascziii.
trrp 
V|S' mai 
i r

d i s z k i
\;

laikai

apga vyste;
koznas ple
langiau tu-

Ir tai to

tai susitart* 
garbes,

prekeju ir 
’ Tai 

civilizacijos

SUSISplP-

mažu miestuku
FountainCuster, j

Branch, Millerton, ir tarp 4 
mažu pacztu, tie visi miestukai 
netoli vienas kito kur mus lie
tuviai ūkininkai lengvai pasie
kia, o tikresnis Centras tai yra 
didesnis 

lauksim, tai visi Lietuva Ros-Į Mieli, 
publika szauksim.

nuo Allijentu 
gal suteiks 

iszlaimet Kova be 
jeigu laimingai su-

>

kaip abi

Penki metai adgalios po dvieju metu

luk c/.ion
t lizinus 

“kas (ai asz!” 
a nt 
rr k 
ant

kelis
A mari ko

l iet u viszkos 
e:
prune 

ir t. t.
lei t ink“ ■'
dili I e l,

turime 
prasimanusiu 

darbszeju 
dirvos kurie 

paspyczyt

\ i>a 
jo krepszije 
k a 
P ra 
mol 
tos 
Cliot I.

“ana galiu
zimu, netikiu in nie- 

O kam tokie szpic- 
Nuskuria kaip sku- 
savo turtą neszio- 
ir amžina pasnin- 

Tokie szpiclei terpturi.
iszcziokeliu iszsiduoda labai 
k y t i, o
tautos

kurie t<‘171 apszvies 
netiktu arkliu pu

kurie prisiuntė 
laikraszti apie 

nekuriu kuningu, 
» jog tai 

visuomenes ir mes

Del visu tu, 
daiH'sziinii.s in 
pasK'lgimus 
tai duodame atsakymu 
ia> reikalas
apie tai laikrasztije netalpinsi- 
me. 
liną, 
talpyli. o ne! 
mai v ra diecezijos ’ 

l»;.-kupas juosius

Isz visu Suv. Valstijų gyven 
toju, neiszskyriant nei laikinai 
apsigyvenusiu, dabar yra ren
kami taksai nuo ineigu. 
tu, kurie driba dirbtuvėse, tak
sai palaikomi isz algos, 
vienas darbininkas,
atoivys, kuris nemano visados 
ežia gyventi, mokėdamas tak
sus turi reikalauti kvitos, kuri 
pareikalavus bus 
isziluodama.-
daina tuomet, kuomet pinigai 
pasiekia valdžia, 
kejimo laiko 
ta savaieziu 
pasiekia ir tokiu pat laiku nu
sitęsia kvitos gavimas. Jei bus 
nuo kurio nors daugiau paimta 
neg jam mokėti reikia, valdžia 
permokėtus pinigus sugražins, 

atsitikime reikia 
Internal Revenue

Komisijonierius arba ju depu-
I tatus.

Iszkilus kokiam nesusipratb 
mui galima kreiptis ir in 

Į tuviu Bjura sziuo adresu:
LITHUANIAN BUREAU

Nuo

Kiek- 
ypat ingai

kiekvienam
Kvitą yra isz-

Nuo užmo- 
ali praeiti kelia- 

pakol jie valdžia
<r

Tokiame 
kreiptis in

miestas Scottville, 
Korespondentas daro 

| klausymą, kodėl lietuviszki 
laikraszczei apie tais vietas ir 
ūkininkais apgyventas 
mažai raszo juk sako - 
yra 3 lietuviu ūkininku Ap- 
szvietos draugijos, Lietuviu 
Ūkininku draugija prie kurios 

visokiu pažiūru 
, yra lietu

viu moterų ūkininkių Apszvie- 
tos draugija, kuri linkusi dan
gaus prie social izmo, Scot t vi I- 
lej yra vien ūkininku kataliku 
Szv. Antano draugija kuri tu
rinti du skyrių, vienas katali
kystes, kitas skyrius korpora- 
tyvis kurs turi visokius ūkei 
riekalingus (Jaigtus ir 
skyrių eina

Ik odei

teip
- ezion

prigulei gali 
lietuviai ukninkai

TAIKOS DELEGATAI PRIBUVO IN PARYŽIŲ IR MERGINOS KURIOS UŽIMS 
DARBUS PASIUNTINIU DEL DELEGATU.

per ta 
visa u kės produk

cija be tarpininkystes perkup- 
Fas skyrius stengėsi isz 

anglu farmas ir
rp

jeigu vienas isz Sll-

pora
paežiam dienraszczio ------------------------

susiduriam su korespon- _
dencijn kito raszejo J. Laz-I
dausko isz Racine, \\ is.
raszejas

Na gerai, jau ežia susi.diir 
riam su korespondencija rimta 
ir vm'ta perskaitymo, bet sztai 
tame 
num.

paežiam

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyveni 
eu paveikslėliais, 177 piislapfti, Preke 35c 

W. D. Boczkow»ki-Co. Mahanoy City, Pa.
'    —W I «■. | M II Ml ——— ■ I I——————

Didelis Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szleblu, jeklu ir 
andaroku, įiesog in namus. Raszyklte 
0 gausite sempelius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

Ap Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
rP(Ml 1 pualaplu- Preke 35c. W. I). Rocxkowakį-Co« Mahanoi Cltft Pa.

prirūdydamas po kiek '--------------------- ----------------------------------------------- ------
kas aukavo reikalams Lietu
vos sztai pripainiojo Dr. Szliu- 
pa, Mockų, di(‘vybe ir bedievy
be ka jau visi seniai žino, na ir 
sudarė matini kaip žomaiteliai 
sako virvala be skonės. 

„1___ 1. • ..... ....

kito raszejo Madison

“Slaptybe Antgrabio” l^r;>3Timo Erancni!n287 puslapiu. IV. D. B<K»0Wfckl-(0

niveiAiswwo bendrove1

SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”

l' I

t

bukiibe 'savo szaĮies pzerininkais!

l’i'^ul įlaneszikai nemis- 
jog mes bijomos apie tai 

Tokie Jtsitiki- 
veikalni ii’ 

gali isz- 
«zti o ne laikraszczei ir visuo 

gana ergelio
I

M (>te 1918 amerikoniszki I 
lekasiai iszkase 685 milijo- 
tonu anglių ir tas daug }>ri- 

užbnigimo svie- 
Tame tai mo..

angleka- 
siai nuo visokiu priežaseziu.

til
ii?
mene, kuri turi
>avo loenosia parapijosia.

1918
ang
nu
gialbejo prie
tiszkos kares.
kasvklosia žuvo 2577)

Lie-

6 West 48-th Street, 
New York, City.

Patis nesigyrime, nes gyre 
mus kiti.

(hiodotina

suszokia visi kiti

ir j u darbi-
Tokie plepalai, uzniusza ge

ras žinos to pat korespondento 
raszytas kaip kad aukos žmo
nių duotos arba kitos, 
gu beskaitant anot žodžio kun. 

stoi
škai-

uzniusza

/ano

tas, Lapelio tokias žinias isz 
ko padaro ligota ir reik 
tymas nedabaigus mesi in sza- 
li. —S. K.

—............ ....... --------------------------------

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.
“Saules” Redyste:- 

Su linksmumu daneszu, 
dobi0# -iau sue.i° Jaugiau kaip 15 

metu, kaip “Saule” szvieczia 
Nesiranda 

smagesnio laik- 
raszczio kaip “Saule,” nes ne- 
iszveda žmogų isz kelio, 
parodo gera kelia ir apszvie- 
czia, ne teip kaip kiti laikrasz- 
czei ka apšmeižia kuningus, 

[bažnyczia ir tikėjimą. Vėlinu 
užsiraszyt laikraszti 

Saule,” o tada persitikrins, 
jog yra tikrais Lietuveis ir 
pramoks gerai skaityti lietu- 
viszkai teip kaip asz pramo
kau. Asz jokio lietuviszko 
mokslo neapturejau isz niekur 
tik ka pramokau skaitydama 
“Saule,” nes musu brangus tė
velis kuris nesenei mirė, skaito 

pCr Įtak metu ir mus
Teip-gi

po musu pastogių, 
puikesnio ir ra-

Pagal laikraszcziu praneszi- 
mus, 
priesz bolszevikus atsiremt 
nors galėtu, b<4 kad neturi 
ginklu. Tikra teisvbe, kad 
be ginklo kare yra tik pcluĮ’TfĮ 
maiszelis.

Su stokaviinu ginklu 
priežastis gal mat tokia — 
žino ar gatti Lietuva savvval- 
da? 
žinotu tikrai kad savyvalda 
lures, (ai jau senei butu gink
lu Lietuvai isz Amerikos da- 
state, j nes mus jausmai ezion 
ir L 
bave.

Lietuvoje 
bolszevikus 

galėtu, b<4 kad 
f

f'gyventojai tik

tik

yra

Jeigu Amerikos lietuviai 
kad

nes mus jausmai
i'tuvoje aijt tiuk in^iMiA 

,,<ad ro<lži:Į<ĮWAS31ti ak- 
menai imtu bolwxi ■ < j®

d!akis

azalti ak- 
katns in 
jie jau in

visiems 
i i

spraginti 
trumpa laika tiek daug baise
nybių yra pridarė. Ginklu pri- 
gamyt, o Lietuva jeib Allijen- 
lai Įiriinezga prie Lenkijos, tai 
kas isz to ?....

Prisiskuitant apie 
ku darbus kokius jie veikia, tai 
jau nesinori bolszeviko ir var- 

Czion dar Ameri
koje i nėjo iii papratimo, kad
žmogus jei b rūstybe .t ik ap-

da girdot.

bolszevi-

“Saule” 
trie to pripratino, 
dekavoju už teip puikia knyga 
Tūkstantis Naktų, nes skai
cziau visokes knygas, o bet to
kios da neskaieziau ir vėlinu vi 
siems jiaja nusipirkt. Su pa
garba pasilieku Julijona Draz- 
dzinte, Dickson City, Pa.

Nuo redakcijoj. —

nes

Acziu 
szirdingai panai Julijai už pa- 
dekavonia.

SKAITYKITE "SAULE”

bmmB Jjlw jįjJL’lLMliilIi“JUiLl'-tu.

ežiu, 
pirkinet nuo 
a pgy vei i d i n t lietuviais.

J u ūkininku sumanyta 
ūkininku

sirgtu, tai jo ūkia apdirbt turi 
ūkininkai 

kad nebūt del ligos nuopolis.
Ten ūkininkai 

ninkai lietuviai daro savo pra
kalbas, dainavimus ir t. t.

Czion skaitant pastebėtina 
kad kai}) ten insipainiojo 

soči jai izmas pirmiaus in drau
gija moterų ūkininkių negu in 
draugijas vyru ūkininku?...

Tu lietuviu kolioniju gabiau 
sis organizatorius esans Anta
nas Kiedis, ir jis daug apie vis 
ka trusesi.

Visa toji korespondencija nu 
pieszta be jokiu blevyzgų ir be 
vienpusiszkumo, o akyviausia 
kad tarp tu ūkininku yra
mus sutikimas su gana suma
ningais užmanymais kaip kad 
tikrai ūkininkams pritinka. Jie 
ten truputi savo noruose ir 
kalbose užgauna fermerius ang 
lūs isz ko redakcija darydama 
pastaba gerai labai daro, kad 
tuos kolionistus prasergsti ne- 
kibinet farmerius ir ju angHsz- 
ka kalba, nes tuomi gali sau 
pakenkti.

• Tas gana aiszku, kad szale 
saves gerinus turėt kaimyną 
prietoli o ne neprieteli kokios 
jis nebutu tautos žmogus.

Tai-gi yo kol Ras mos žino
me kad mus lietuviai nors,Lie
tuvoje ukese gimė ir augia,* o 
pakliuvia Amerikon tartum 
užkerėti pasidarė, kad prilipo 
kaip lapai.... prie apsigyve
nimo miestuose kur sveikata 
ir dora maž daug yra apnuo- 
dinta giliaus, negu pas Ameri
kos ūkininkus ir, dabar pama
tome kad esama lietuviu žmo
nių su pažiūromis u kės gyveni
mo jau apsitasziusiu vien teip, 
kaip užaugo t. y. prie ukiu ap- 
sigyvent.

• • • • •

gali

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžijo ne esmių skaitės ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau mlo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
oeinislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
to. Vėlinu kožnarn nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip pulkes istori- 
»es. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Do 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip phikios knygos.— 
vK Baka, 41 % -Rtr.

t

SKAITYKITE "SAULE”
«tnnvs,. 'j.uMA.i.iVMK

SKAITYKITE "SAULEo

A Jf

NAUJAS OFENSYVAS.
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija.
Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga 

tuojaus szMies atstatymui dideli piningai.
Reikia atstatyti:—

• ' n) Lietuvos ukininkyste.
b) Lietuvos pramone.
c) Lietuvos pirklyba. '1
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti

Lietuvos valdžia.
Kas skolins Lietuvai piningus — tas bus 

Lietuvos sMerininkas.
Lietuviai, mes bukijiie savo szalies pzerininkais!

LIETUVOS ATSTATYMO 'bĘJTOROVE
RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO 

TUOJ SURINKTI $1,000,000. 
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO 

. BENDROVES SZERUS!
Kreipkitės prie imis agentu arba tiesog in L. A. 
Bendroves rasztine ir klauskite paaiszkinimu. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove, 
(Lithuanian Development Corporation) 

320 Fifth Ave. New York, N.Y. 1
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Sngryžt ne mislino lie-

Elzbieta

žiavus.

jiaja seka..

ku-

vo

*s.«.aaisMi -iki

paszlovinime
suvis 

tyczia paskui
kita F

CF

ne
neiszreiszke

p
‘pamestu karietos

esi

savo 
tuom 
mierio I
n<
luikindami

prie stiklelio 
degt ines

Vokiecziai norints prižadėjo 
gyventi malszei ir prižadėjo 
klausyt allijentu, bet da vis ne
duoda svietui ramybes. — Kur 
da vienas isz tuja rakaliu ?

Zj* 2. 
*444214

& PIKTA
5B BOBA

Kalbėjo vienok tai pimiiau 
karsztije, isz kurio tuojaus at
vėso.
pe tiktai del savo žmonių užpa 
kali pasilikt. Karvialis nuva
žiavo pirma, ponia Zigmantie- 
ne paskui jin o Saverinas pas
kui, bet nesiskubino tuojaus o 
lauke da ten ant stancijos ge
ra valanda duodamas atsitolini 
jiems pusėtina gala kelio. Tuo
laik skubino paskui
ir Gracijomis o kuris ant staci
jos ir rado d a Saver i na Trzas- 
ka, o Elzbieta jau buvo iszva- 

Jiedu nepasipažinojo, 
bet kad du bajorai kelionėje
ant stacijos nepasikalbetu sau 

norint prastos 
tai gal jau butu di- 

džiauseis prieszininkais vienas 
Saverinas po pasisvei- 

sp nieko ne sa-
kito.
kniinui pasiklau 
kydainas apie pažinte savo su 
Elzbieta, ar-gi jis nepažinsta 
tos ponios kuri iszvažiavo, o 
kuria isztikro mate mipstelijo,
— ponas Gracijonas isz kart 
nudavė jog jis apie jokia ponia 
nieko nežino, po tam vėl novos 
dasiprotejas apie ka kalba ej- 
na atsakę szaltai, jog jiaja ma-, 
te kada tai.

— Patogu motore! —ture Sa 
verinas, vyras paleistuviauje, 
o ji badai tokia narsi, jog ir 
ant saves žvilgtert ne pavėlina.

— Hm! — davė Gracijonas
— tai tiktai žinau, nes kaimy- 
rjistoje gyvename, kad dores
nes ir dievobaimingesnes mote 
res ne pažinstu. Rusta tai tei
sybe liic mulier, vienok jei tas 
pritinka bet kas-gi jei ne gali 
pritiki!...

— Tas teisybe! užsidunkso- 
jas damote Sawerinas: —da to 
kios kaip gyvas ne maeziau. 
Galima del jos isztikro pasiust.

Ir kaip-gi ponas suejei 
su jiaje in pažinti ?

— Kelionėje pasipažinau....
Dabar pradėjo jiedu skaityt 

litanije paszlovinime josios.
ne
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patemintu, abudu-gi nakviniu 
ir atsilsiu jieszkojo tokiose vie 
tose, idant ne pasitikti su Zig- 
mantiene.

Stebėtinas dalykas, jog ma- 
tydarni vienas kito pasielgimu, 
negalėjo dasiprotet kas juodu 
trauke prie tos ponios ir kas 

i o ne-privoreze slėptis nuo jos 
sitraukt tiktai sekt nor isz tolo. 
Teip irdamiesi kas kart tolyn 
persigavo per Szlonska dasiga 
vo prie rubežians Saksonijos: 
isz pradžių sklypas buvo liūd
nas, žmones gyvend tdli vieni 
nuo kitu, bot kas kart tolvn sto 
josi linksmesniu, tankinu npgt 
vonių ir
net ant galo davnžiavo teip di- 

goidŽHiina sostapile. Ka- 
pasirodo pnkelovingiom 

upe Elba su savo žaleis kran 
tais,
akis dideles žalios ligumos pei 
juostos placze vėlina stanga 
mes, atsiduso musu abudu jai 
ni ponai prijausdami kas juo
du ten lauko.

Grncijonas apie 
giau ne mislina,

daug turtingesnių.

dolei 
<ln

arba persistatė priesz jin

vėlina

nieka dau- 
kaip tik apie 

tai kad būti pagelbojo Elzbie* 
tai ar tai padavimu jei 
rankos ar atidavimu jei 
galvos ar dapildimu reikalo joj 
maszneles.

savc
savo

Sawerinas gi pat.- 
nežino gerai ko jis in czion nei 
a t vi ko, norint buvo jam 
drausta rodintis priesz 
tos, kurios ])atogumas 
jio szirdi ir žadino

ponu Zig 
Jaute save

Iiu ant politikiszku nuodėmių 
ir fanataziju diplomatiszku be 
jokios naudos sklypui.

Nuvargintas miestas, kaipo 
ir Visa Saksonije su paileseziu 

' vargo, 
bot už tai galėjo gėrėtis tuom 
ir džiaugtis, kad visoje Euro
poje ne ant vieno dvaro no 
vieszpatavo tokia linksmybe, 
tokios iszkilmos toki puikumai 
negirdeti, kaip czionais pas ka 
raliu Augusta Il-ra. Puikus 
•įmokas buvo jio peczeto augsz 
lybes dvasiszkos, tuose laikuo
se; kiekvienas goresnis 
palaikys reikalavo turėt 
galerija hbrozu,
ikui paauksuotus meblus por-' 

’olana kiniszkn, žodžiu tartum 
dska ta, - ka tik turtingiauses 
'.tnogus turėt p^nli,

žiurėjo ant auganczio

pon 
visa 

surinkimą an-

tai nor

SU 
111-cziu, 

pereitinęjo

o nor ant 
o nieko ne nusimanė, 
nidavinejo, jog tame turi insi- 
nylojimn Nesuskaitytos sumos 
milingu ėjo ant to, ant pareda- 
u ,ant bankietu ir ant dovanu 
lol gražiu akeliu.

Vitztbumas negalėjo tame 
įasilikt užpakali karaliaus ir 
datesi ant vieno liepsnio, o ve- 
’iau Broukl’as volei statosi 
karalium Augustu 
Papratimai dvaro
r in žemesnes k lasas ir ponas 
Baronas Pollintz’as keliaujen- 
is po sklypus užsirasze ta savo 
ižteminima in užraszas jog 
nioseziones 
arnaites stengėsi visom pajie- 
ęom lygintis su poniom pirm- 
‘jiem, o kad ne turėjo ant to 
ipasabo norint madoje szlebiu 
io pasilikinejo užpakali.

Metimas skatiko no uždirb- 
o sunkei 
taileid i rieda vo volei be 
piilesczio, mete jin teip valna- 
naniszkai ir tie kurie ne ture- 

skatiko, 
ir

užraszas
o nevat prastos

nutverto lengvai 
jokio

j

į
"‘b »< j

n
*

o vieno

FH

■f

taradaika.
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Ant vieno garsingo svaigu
liu io kalno 

Buvo darbas velnio,
Dėjosi tai diena Vasario, 

Szventadieni Nedelio.
Isz miesto pulkas nutreplano, 

Kad rodos nelaime 
nugabeno, 

Viskas butu buvo gerai, 
Kad tai nebutu narsunai 
Ir aut tojo

J

juosius

akmens ir revolverei 1

PASAULIO PRADŽIA.
, I f jrl ' k

Sutveriinams pradžia davė 
Dievas.

ir JN

Nuo senai kaip kuriu gam
tų- t>rinetoju yra tokia nuo
mone, kad pirmieji sutverintai 
pasaulyje atsiranda tiesiog 
gamtoj,pmjiegomis. Juo,, labiau 
lihdo toji nuomone, kaįl dange
gamtoj,pajėgomis. Juo,, labiau 

lyje atsitikimu labai sunitu pa
stebėti nauju gyvaseziu atsira
dimu gimdymo keliu.

Dar penktame amžiuje priesz 
Kristaus užgimimą graiku pi- 
liozopas Anaksimanderis pra
dėjo aiszkinti, kad pirmieji gy
vulėliai atsirado isz juros van
denų, aeziu saules spinduliams 
Aristotelis taipogi buvo nuomo 
nes, a( ši

, gimti pa- 
Kaipo pavyzdi

Vienas priesz 
p ris i pažino, jo 

Gracijomis nevat 
nutylo palikdamas savo lauka 
szlovinimo savo draugui, 
ris matomai dege dideliu karsz 
ežiu ir negalėjo paliaut szlovi- 
nes jiaja.

Po tam pradėjo kalbėt apie 
jos vyra poną Zigmante, apie 
kuri vienok ka gero sunku bu- 

apsakyt. Visas pasikalbėji
mas Ipivo teip vestas, jog ne
vienai ne atięlenge kitam savo 
slaptybėje51,11 
drauge I 
skyrt buVoz 4iegaiftfl$ flel to 
susiskyre nujojo drauge. Sawe 
rinas kvotė Gracijona, ko joje 
teip toli koki turi reikalą, o 

už- 
teip-gi klausymus

U z 
aki.' 

verži 
giesmus 

vienok būdamas lyg apsvaigin
u tuom vilkosi paskui, nor n< 

linksmas o nuliūdus ir nerimai 
jentis. Juk-gi mieste sostapy 
les niekas jam uždraust negu 
lojo atsilankent ton kur uorėje 
ir kur tik drvso. Ramino save 
nor tuom kad pažins sostapyk 
ir gal ka nor dasižinos nor is? 
tok) apie istorije su 
mantų Pientku.
szirdyje' rūstybe ir neapykanta 
prie jio, vėlino jam kanogrei- 
cziausio nusisukimo sprando 
nes tokiam karte galėtu steng 
tis apie ranka likusios naszles 
() isztikro tas niekszas ne bu
vo vertas goresnio velinitriO 
jeigu tokios brangenybes ypa 
toje Elzbietos ne mokoje) guo
dėt.

Dvaras pono karvedžio, kai
po ir ponios Elzbietos Pient- 
kienes teip paliko toli nuo sa
vos «abudu jaunikiu 
kada injojo in miestą; jau ne
galėjo suvis atlikt jiu pėdas, 
o ir dasikhiust apie pribuiszus 
negalėjo. Sawerinas jieszkojo 
sau tinkamesnes priglauelos, 
idant sau poniszkai pagyvent 
sostapyleje nor per trumpa lai
ka, o Gracijonas tuokart prie- 
szingai rūpinosi apie prasta pi
gu ruimeli kur galėtu nor nak
ti praleist; mislino jis apie my- 
lema Elzbieta, kurie mylėjo ir 
guoelojo kaipo motina savo, 
nor buvo daug jaunesne už jin, 
persiskyrė dabar czion ir tiedu. 
Miestas tuolaik buvo anksztos 
ulyczois siauros kreivos ant ku 
riu niekados ne szviete saulė, 
nes tamsiojo szeszeleP augsztu 
muru, toliaus vėl traukosi prie 
miestei, dideli sodai ir daržai 
viralinei. Visa gyvybe ir kru
tėjimas susikuopinejo kone tik 
tai aplink palocin karaliszka, 
kaipo ir aplink artimu prie jio 
muru, kur talpinosi visoki vir- 
szininkai ponios dvaro, augsz- 
to luomo ponai ir dideli skait- 
lei tarnu dvariszku. Miestas- 
gi ant tiek gyvavo, kvėpavo ir 
krutėjo, ant kiek ir krutėjo 
dvaras, būdamas kelmu 
kios gyvybes.

ponios

tinkamesnes

y

ir

kad tie

kalno įnirsimus 
sutiko, 

Na ir vairia tuo atsitiko.
Kad nebutu pasigeria, 

Ne butu musztine pradeja 
Kuolai,

Ir da kiloki y nago i
Muszosi kaip Lietuvei su bol 

szevikais, 
O svietas bego bureis.

Vienai moterei su kudykiu, 
$u sztiviu vos iloiždegino akiu 

O vienas gaspadorius, 
Gavo kulka in žandus.

Sodom i jc darėsi, 
Vienas ant kito varosi.

Tr bobos dalybas tame failo 
ome, 

Ba ne vienai su lazda seme, 
Vienam galva teip suropetojo,

Jog net keli daktarai susiu
vi ne jo,

Plauku skųst nuo galvos no
re i ko jo, 

Nes skūra su plaukais nuėjo.
Kūnas buvo -suszaudytas 

Kai]) sotis subadytas,
Kaip rodos ifįz to neiszliks, 

Ta svietą paliks.
O vienas žmogelis 
Keliu vaiku Jovelis

J

1

Tn pilvą szritiotus gavo.
Ba ir tarpe kitu kariavo.
Palicmonai an’t galo paredka 

' padare,
Daugybių in koza uždare. 
Kiti prasiszalino in kitur, 
Dabar malszei sėdėti tnr. 

Da kaip stovi tasai kalnas
Tai da teip nesiskalde galvas.

y

*

kurie galėjo 
savo 

ilgai net

laikais ne 
’ienok kada nutvėrė kiek 
)aregejo pas savo piningus 
uojalis atgydavo ir pasirody- 
lavo, jog ir jie moka poniszkai 
gyventi. Gyvenimas sostapyle- 
:e del tu, kurie kokiu nebūk 
•pašabu su dvaru buvo susinė
kime buvo nois^pąsakytinai 
brangus ir ne viena o visus ko
te desetkus bajoru davesdine- 
io prie ubagystes; o vienok nie
kas nepaisejo apie atejte, kad 
lik sziandien jam gerai, o ryt 
lienos nepažinojo ir nepamis- 
lindavo apie tai. Isz Lenkijos 
in Saksonije nusidavinejo dau
giaaše tiktai tie,
gyvent czionaitiszkai ir 
veikalus remi teip 
lyg kol isztusztins savo kisze- 
niu ir atliks veikalus, kurie F 7

tankiause užsibaigė net tada, 
kada ir piningai iszsibaige isz 
kiszeniaus. Vienok-gi lankei 
važiavo in sostapyle ir mažiau 
turtingesni ponai su savo pro- 
tektoreis daug turtingesneis ir 
galingesneis, vi lodami save 
tuom, kad czion ka nor isznau- 
dos del saves dvare ir aplai- 
kys koki dinsta; kiti vėl važia
vo isz priežasties atlankymo sa 
vo giminiu, kurie gyveno Diez- 
ne ir eme dalybas dvare. Visuo 
met del to czionais buvo pilna 
pribuiszu, del kuriu vietų ne- 
stokavo, nes pruselei už krau
tus piningus per ponus pvibui- 
szus budavbjo naujus kotelius, 
isz ko baisei lobo.

Prie nlycžios AVildrtiferstras 
se aplink palociaus Kurland i s- 
ko buvo iszvien tiktai hotelei 
su didelėm stojniom del ark
liu,
niekados ne

Kur ten Pennsylvanijoj 
Peczeje - nedidelei, 

Pradėjo gert sukatoje, 
O nustojo rytia Nedelioje.

Ba ir turėjo nustot, 
Jeigu vienas ant kito pradėjo 

szokt.
Vienas labai smarkus buvo, 
Tai kelis ant kiemo iszvijo, 
Tie jei pradėjo su ak mena i s

f

1

Pas griuvore
T

laidyti
Ir langus daužyti, 

O ka narsunas aplaike in žan 
da.

o vienas užlipo
jain ant žando.

Kad davė, tai davė, 
Vos duszios ne iszvare, 

Ir da su peiliu žaidulius pa-
J

kad gimdymo keliu 
randa tiktai tobulosnieji gyvu
liai, kurie turi szilta kraujo, o 
visi kiti gali rasties 
lys per savo.
mokslininkas stato ypacz kaip 
kurias žuvis, pavyzdžiui ungu
rį, pas kuri esą negalima 
kur surasti
nei kitu veisimos! prietaisu.

Egi pt o gyventoja i 
laikais tvirtai tikėjo, jog pele 

gyvuliai g r:::: 
Nilo upes van-

me-
nei kiauszineliu,

senovės 
s 

gema

gra-

ir vandeniniai 
isz tenvkszczios 
denio.

Mokslininkas Plinijus (jau
nesnysis) buvo taipogi nuomo
nes, jog žuvis, bužiai ir jiems 
panaszus gema patys per save, 
ir nuo jo paeina padavimas, 
kad isz fenikso kaulo iszauga 
pirmueziausia didele -kirmėlė, 
o isz jos paskui pasidaro 
žus panksztis.

Toliau, seniau daugelis tikė
jo, kad kirmėlės 
mošoje atsiranda taipogi pa- 
czios per save. Senovės moks 
liniukas Virgilius pataria net, 
kaip isz punanezios mėsos pri
siveis! i bieziu. Pagal jio, isz- 
gaiszus jaueziui, reikia ji pade 
ti ant žemes ir apdėti žagarais 
ir gėlėmis (kvietkomis)-sztai 
po kiek laiko ir bus bieziu isz- 
tis spiecziai.

Net ir Szv. Augustinas buvo 
tos nuomones,

punanczioje

kad daugelis 
mažycziu gyvulėliu randasi isz 
punaneziu gyvuliu ir augalu, 

daryt ies, 
Dievas tverdamas pasauli, tu
rėjos toms gyvuliu ir augalu 
materijoms duoti pajiega veis
ti isz saves gyvuosius sutvėri
mus.

Vienas

Bet kad taip galėtu

vėlmokslininkas
nors atmete jo laikais esanti 
padavimu, kad vienoje saloje 
yra medis, ant kurio auga an
tis ir žąsis, teeziaus nebuvoteeziaus 
pr’ieszingas'cam, kad sutvėri
mai gali patys per 
rasti.

Savo laiku

save atsT-

didelis
Kir

labai 
mokslininkas Atanazas 
cher szia kaip sake galima esą 
pasidaryti daug žalcziu: Pa- 

isz-imk, girdi, keletą žalcziu, 
kepk juosius ir supjaustyk

Tuosius
riebios

malszei ne pasirėdęs.

viso- 
Kada tas aplei- 

dinejo sostapyle miestas užmig 
davo, o jeigu vaikszcziojo tai 

(Jž tai
kada vieszinosi czion dvaras 
karaliszkas, linksmybes ponisz 

:Vie/idtt^yaŽid(5įent kos'’bankietai, iszkilmes susi-■«>.< ■’
■ fT'

bankietai, iszkijmes 
buW ItnlcJAilMi ^irtsi- varviniai sujudihedavo 
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turi reikalą 
tas iszsisnkinedamas isz 
klausymu,
uždavinėjo Sawerinui -užbaigt 

kalbose ne sziuom ne 
savo tikro 

liones. Jojo teip idant 
Elzbietos, 

teip idant jiu ne

nes bajorai tuose laikuose 
nusidavinejo in 

kelione vieni, o imdavosi su sa
vim visa tabana vežimu, pul
ką raiteliu mužiku ir tarnu. O 
jliom didesnis buvo karava
nas tuonfi augsztesne reiszke 
ypata gaspadoriaus, arba bu
vo davadu turtingumo.
nok biedni talplnosi ant prie- 
mieseziu namuose, kurie pa
prastinai atsidarinedavo del 
pakelevingu, o kad isz to turė
jo pelną, del to ne sunku buvo 
gaut vieta pakelevingui.

(Toliaus Bus.)

Vie-

• visa 
miestą lyg paskutinėm name
liu jio.
mai dvaro atgaivinedavo 
sa sklypą dideleis glebeis sko
lų prislėgta, arba apgulta di
deleis padotkais, 
reikalavo nuo savo padonu 
ta sunkei užprocevota su pra
kaitu ant kaktos ir 
kraujeis 
metę in.ijžrubeži ant 
niekniekiu, ant visokiu szposo-

Baisei dideli iszdavi- 
vi-

ka dvaras
, o

I 
I 

visokiu

nekarta
aplaistinta pininga

Naujas Lietuviszkas Graborius
Kazis Rėklaitis |
518 W. SPRUOE ST. <

MAHANOY CITY, PA.

Mnlnlorlal, mechanikai, nudcja!, fnbrikna Ir elaplvhoki
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Draugas nelaimėje j
MinnioriiM, niornnulknl, nutUJfd, fnbrikns ir Ritini vJrokIp 

J darbininkui, dirbanti viduj ir lauke, yra ninilni draugai
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PAIN-EXPELLER
Jau snvlrft penklcu*de*ltntys dietų 
kaip Aitu pluki gyduole yra vai* 
tuojntnii r u itenaunldnis pa*ek- 
niems, Išgydymui rumatiznio, 
ekituMnu krtifltifja, Aonneo Jr tau- 
menyso, ncurnlgljow, strėnų die- 
ghrtd, ftalflo Ir koruIIo.

KUR BUNA?
Atsiszaukite.

Pęiino Mikuczio gimines 
venanezio
Malianoy ('ity, Pa. m.donekite 
tuojau atsiszaukti jojo paliki
mo reikalo (to 16)

Mr. T. Turauckns, 
1308 E. Market St.
Malianoy City, 

j\tano brolis 
reszkeviczius

<rv*

pirmiau ir mirusio

tegul atsiszaukiaD

•1

Pa.
Mateuszas Do- 

pirmiau gyveno 
Minersville apie* 9 metai adga- 
lios, po tam gyveno minksztno
se anglėse arti Pittsburgo. 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Krosnos parapijos ir gmi. Var- 

Tegul atsiszaukia 
(to 15.) 

y

tu kaimo.
ant adreso.

Mary Žukauskas
Minersville, Pa.

Juozas Matu- 
metai

Mrs
Box 393

Mano uoszvis 
seviezius, apie 3 motai adgal 
susiraszom isz Springfilod, 111.

<>
• )

Prisiusk 20c. dabar

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

Nesiųskite
Mumis Piningu

dabar nežinau kur. Turiu svar
bu reikalu, 
ant adreso: (to 16)

Juozas Vurgidionis,
1303 W. Coal St

Shenandoah, Pa.
Mano szvogoris Mik. Minke- 

lis ir sesuo Domicėlė Naudžu- 
niuke, po vyru vadinasi Min- 
keliene, pirmiau gyveno West 
Krankville, III., dabar nežinau 
kur.
malonėkit jiraneszti, 
gul jie pats atsiszaukia ant ad
reso: (to 17)

Jaudžunas,
520 W. M.t Vernon St.

Shenandoah, Pa.
o

Jeigu kas žino apie juos, 
arba te-

Mik.

Asz Juoziene Stanovicziene 
pajioszkau 
paeina isz 
para.,

Petro Skripkuno, 
Premozio, Ūdrijos 

Jeigu kas žino apie ji, 
meldžiu praneszti ant adreso: 

Mrs. Jos. Stanovicziene, 
6*28 W. Green St., 
W. Hazleton, Pa.

Meskite netikusius gyduoles! Jalgu turite 
rumatiznaa, neuralgija, paralizus.dusuli, 

nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pccziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisluskite 
20c. del vyriszko diržlo arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbetl užmokėti prl- 
siuntlmo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankplningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
Ir neszioklte kožna diena pagal nurodlmus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jei
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereiks 
laukti, pilnas užganedinimas. Adrcsavokltei

A. r. OWENS, I)cpL 43 • E.
1F>2 W. 14 Street, JTew Tork.

1 Krutancziu PaveiksluV

MASZINA
ps w

cza padėta kuponą, iszplldykite Ir prl-
KUPONAS

Su szita krutancziu paveikslu maszina galima rodyti 
visokius krutanezius paveikslus savo locnamo name. Ne
reikė mokytis kaip rodyti ant szltos maszlnos, valkas gali 
ant jos rodyti. Lainpa szitos maszlnos yra teip suregulavo- 
ta kad szviesa yra drūtesne už elektriką, Ne užima daūg 
vietos, galima pastatyt bile kur. Stiklą galima suregulavotl 
kad galima rodyti didelius ar mažius paveikslus. Visi prie
taisai su lampa, teipgi 10 volelei filinsu su 500 navelksiais 
yra duodami su maszina visai dykai. Paveikslai arba fllrh- 
sai yra toki pat kaip yra rodami bile kokiam krutancziu 
paveikslu perstatimoso. Galima matyti tous paežius akto
rius ir scenas savo locnam name. Mes da atkartuojame kad 
szita maszina rodys regularlszkus krutanezius paveikslus. 
Iszdrukuotus paaiszkinimus siuneziame su kožna maszina. 
Szita maszina parduodama, už $10.00 ir dauglaus — nog 
mus gausite tik už $1.50 drauge su lOfllmsals su 50Q viso
kiu paveikslu dykai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus, meilingus, isz kares ir daug kitokiu. Jagu reikalausite 
kada kltokhi tai gausite pas muitais, nes turime 1,000 viso- 
ku paveikslu. Neprasžome piningu isz kalno — Iszkirpkito 

--------------- 1 
Dept. 171. siuskite mumis, piningus $4.50 užmokė 

Royal Sales Co.
1015 W. Huron St. Chicago, Ill.

ir 
smu 1 k i ai s gabale! i ai s. 
gabalėlius paberk ant 
žemes, paskui kasdien paliedi- 
rlek lengvai vandeniu isz puo
do. Žeme su žalcziu gabalė
liais turi būti szildoma pavasa
rio saules.
nu paberti ant žemes 
liai, paliedineti pienu, 
tu su vandeniu, ims krutėti ir 
augti, kol nepasieks tinkamo 
žalcziu didumo.

Nil ir tokioms 
tikėjo daugelis

daro
Teip žmogeli apdare.

Ant poreziu per visa
gulėjo,

No n esu krutėjo,
Sztai ir daktaras atėjo, 

Ir nebaga visa apžiurėjo. 
‘ * 
*

Ant vienos veseilios, Brook
lyn© teip puikei buvo,

Jog (laugybia žiopliu pribuvo, | mokslininku nekalbant apie pa 
prasta žmonija.

Kirmėlių veisimosi bude ne
tikras nuomones sziek tiek pra 
blaszko Prūnys Red i, 
daugeliu bandyniu iszaiszkino, 
kad szarancza neatsiranda pa

nel me- 
jei ji

nakti Žeme su žalcziu

Po asztuoniu die- 
gabale- 
maiszv-

nesąmonėms
tuometiniu

site kada aplankysite maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosime szitas maszinas

O tai del to, kad kaip indi jo
nai pasielgė, 

Sztai ir palicmonai atsibeldė.
Vienus tuojaus putvere, 
Kaip per duris isznere, 

Gaspadine norėjo nepasiduot 
Norėjo palicija iszvaryt.

Kaip girti tai visi narsunai, 
ga-

1

, K

Ir kaip piningu turi tai 
lunai

Bet palicmono paika proto 
pamokina,

Kaip gerai kaili iszluoina.

A. O. NOVAKAUSKAS 
Ądvok&tai 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• • • •
• > • •

kuris

Prisiuskite man krutancziu paveik- todcl nelaukite bet prisiusite kupina 
siu maszina, drauge su prietAlsais, 10 tuojaus. Adresavokite sziteip: 
filmsus su 500 paveikslais. Kada aplai rj 1 C 1 Drnt 171
kyšiu asz užmokėsiu $4.50 ir laike ne- IvOyBl m3ICS vO« ” ’

1015 W. Huron Sir 
Chicago, Ill.

filmsus su 500 paveikslais. Kada aplai

nuo mu- 
musios deda ant

ti per save isz žemes, 
so jo neatsiras kirmelitt 
gerai bus apsaugota 
siu. (Mat, 
mėsos kiausžinius, o isz ju ir
iszeina kirmėlės.) ♦

Netižilgio po to Vallisneri 
iszaiszkino, kad kirmėlės, esan;’ 
ežios supuvusiame medyje 
ma isz kiausziniu.
rio prirodymą tuojau patvirti
no ir kiti.

» g^-
V allisne-

(Tolinus Bus.)

užganedinimo sugražinsite man mano 
piningus.
Vardas ..................................................
Adręsas ..................................................
Miestas ............................................... „

yra lazduodami per žmonis del teatru

I11

■ ,'i 1 -

ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davlneti tiek daug piningo jagu galite 

. \Usz£lrsti savo name garsingiausias 
dainorius ir muziko ant musu be-tru- 
bipęs fonografo kurias parduodame 
Ant lengvu iszmokcsczlu

$1.00 ANT MENESIO. |
i 36 Balnos it Muzikes DYKAI.

Kožnn mnszlnn gvarantyta.
Jlnszykite pas mus o mes iszshisimo 
tuojaus per paczta musu katalogu 
pYKAI. Adresavokito:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

104 KAST 16-tli STREET
liepi. 15 Ne5T York, 5. Y.

4

B- VŽŽL..* .„»,i -.„i ■M&k&ū ii/ J'-' Liliui 4 t&a?

..■L&

j™



W ,ir' ■ i iFW' ww|* TW '.F^-W w.™ or
[ |if“i ■ “. «'*

7

L

4

X
4 ______

Žinios Vietines
— Subatoj Readingo ka

syklų pede.
— Subatoj Jurgio Washing

ton© užgimimo diena. Taja die
na kaip girdėt kasiklos nedirbs

— Juozas Drabni s ir Wal- 
terią.Glinskas likos paliuosuoti 
isp kęriumenes ir.S^redojj 
kara ^ugryžo namon, 
kariumeneje iszbuvo beveik du

Trumpa laika perbuvo 
ir Franci joje.

— Seredos rytn apsivedė 
Andrius Kisielius isz New Phi- 
ladelphijasi.su Katre Drabnie- 

(pasilikusia naszle po a. a.
Vėlinamo

; Vft-
Abudu

j

į I

I Jįj 
Hl

* 
1 <■

I ■

t
#

a

metu.

rvta

ne
Jokūbo Drabnio) 
laimingo gyvenimo.

— Pavietavi slidžios jeszko 
padidinimo mokesties. Jie dar 
gauna $7,000 ant meto, 
rekalauja $10,000 ant meto.

Utarninke apsivedė Jo- 
Augustaitis su naszle Mar

cele Andrusziene.
— Jeigu jum pagenda elek- 

trikinis prosas arba kiloki elek 
trikiniai innagei, 
ant pataisiino po No. 313 \V. 
Mahanoy Avė. (t. f.)

dabar

nas

innagei atneszkito

— 4-ta d. Kovo Boczkausku 
svetainėj 
Koncertas.
nvtinis Kora 
iszleistas 

Taip

tnilžiniszkas 
Szv. Juozapo Baž 

sudainos ka tik 
naujas dai

nas. raip-gi bus solos, duetu, 
dekleinaciju ir muzikaliszku 
veikalu. Pelnas vakaro skyria- 
mas Lietuvos 
suszelpinmi.
kvieczianie visu atsilankyit.

Komittdas.

ivvks

s 
ra ži as<T

— (F rS

nukentėjusioms
Nuoszirdžiai

Praneszimas. ’
Vasario 20 diena 

Boczkausku saleje 7 
vai. vakare invyks Szv. Juoza
po lietuviu parapijos Mahanoy 
City, Pa. susirinkimas, 
kurie reikaliaujete 
ir rūpinatės parapijos reika
lais kviecziami dalyvauti.

Szv. Juozapo parap.
Klebonas ir 

Komitetas.

Ketverge
1919 m.

Visi 
bažnvezios 

parapijos

Extra Susirinkimas.
Parapijos 
laikytas

Szv. Juozapo bus 
Ketverge,20 d. Feb. 

7-ta vai. vakare ant Lietuvisz- 
Kiekvienas užkos mokyklos.

si mokėjas parapijomis yra už- 
praszomas 
to susirinkimo 
svarbu reikalu del 
mo.
*

atsilankyti ant szi- 
nes yra daug 

apsvarsti- 
, 1,r^ 

Vincas Kriezina 
Prezidentas.

BOCZKAUSKU SALEJE.
L.

Teatras ir
— Petnyczioj 21 Feb.

S. S. Kuopos 46.
Koncertas.

— Nedėliojo 23 Feb. Soko- 
lu Seimas.

— Panedeli 24 d. Feb. F. G. 
M. N. Kliubo Balius.

— Utarninko 25 Feb. Szv. 
Juozapo Parapijos Balius.

— Seredoj 26 d. Feb. Atlas 
Klubo Balius.

— Panedeli
Dukters Am. Balius.

— Utarninke 
Fondo Koncertas.

— Panedeli 17 Kovo, Ves
per Klubo Balius.

o 
o Kovo, Liet.

4 Kovo, 'P.

ii

1».
RACZIUNO NAUJI 

PAVEIKSLAI:
Bus retdomi:
Ketvergo vak. Vasario 20 d.

Bažnytine Saleje Coaldale, Pa.
Petnyczios ir Subatos vak. 

Vasario 21 ir 22 d. (Maineriu)

£
I

TEMYKITE!

In sąnarius Szv. Juozapo Lie- 
tuviszkos Rymo Kataliku Baž- 
nyczios, Mahanoy City, Pa: — 

Praszome temyti kad specia- 
liszkas susirinkimas Parapijoj 
nu, laikytas pagal apgarsini
mu, Utarninko vakaro Vasario 
4-ta d. .1919, sekanezios rosoliu- 
cijos buvo vien balsiai nutar- 

KAD, RANDA UŽ SĖ
DYNĖS buvo sudaroma ant su 
sirinkimu parapijom! Szv. Juo 
zapo Lietuviszkos Rymo Kata
liku Bažnyczios ,Mahanoy City 
Pa. KAD, yra reikalas del už 
laikymo ir vedimo bažnyczios, 
idant turėtu dauginus inplau- 
ku.

tos:

Todėl, tegul buna nutarta:
(A) Kad pradedant nuo Ko

vo 1, d. 1919, randa už sėdynės 
(3) dolerei ant meto bus uždė
ta ant kožno parapijono para
pijos turintis virsz 21 metu se
numo, iszskyrent senus ir pa
bėgus, ir iszskyrent tuos kurie 
ka tik pribuvo in parapija.

(B) Kad szita tris dolerine 
metine randa už sėdynės mo- 
keta per gaspadori szeimynos, 
prisideda visi sannriai tos szei-

iszskyrent vyriszkus 
virsz 21 meta senu-

m ynos, 
kurie turi

teip-gi

mo.
(C) Kad ta tris dolerine me

tine randa už sėdynės, 
daleidžia szeimyna arba ypata
kur moka ta randa, prie pave- 
linimo laidojime kapinėse pri- 
gulinczia prie parapijos, be jo- 
ku kitu mokeseziu.

(D) Kad sąnariai virsz mine 
tos parapijos kurie neužsimo
kėjo randa už sėdynės už bile 
koki meta arba esą skolingi, 
bus prispyrti mokėti už pave- 
liniina laidojimo viena doleri 
už kudyki ir du dolerei už suau 
gusi.

(E) Kad kožnas užsimokė
jusi randa už sėdynės kaip

minėta turės prova sė
dėti bažnyczioje lygei kaip ir 
jo szeimyna, prie visokiu 
bažanstu bažnyczios.

Wm. Kritchin
Prezidentas.

virsz

n 'f

no-

Attest
Frank Klimusky,

Sekretorius.
♦

AKYVI TRUPINĖLIAI.

padavimu senu* Pagal
Egipcijonu, laike patapo kaip 
raszo hiblije, iszsigialbejo tik 
septynios ypatos, kurie pasisle 
pe in urvą.

Kas metas luina užmusz-
ta 70 milijonu žvėrių nuo ku
riu aplaikineje kailinius.

Isz Japonijos pribuvo in 
Amerika 151,606 atejviu 1917 
mete.

*

*

*

Pagal žydiszkus padary
tai Golijotas turėjo 11 pė

du augszczio.
Zvirblei gali atbūti trum

pa kelione lėkdami 60 myliu
ant valandos.

mus

KADA NEURALGIJA
UŽPUOLA NERVUS

Sloan’o Linlnient’as Iszsklaido 
sukepusi krauju ir praszallua 

skausmu.

I

Jbrw

I

I

• _

Visiems Žinotina
kadVisiems yra žinoma 

greitas valgymas yra 
lis negero viduriu 
S't.o szito paeina viduriu u/kie 

s ;aušinai

> 
priežas- 

veikimo.

4 ’ 
i

ti.

p VrMfl W. ętf An S^lejef( Minįrs- 
i< vilto, Pa. j

H f
I

t C
B

i

I/j'Or h II. -

PanedeN’ Feb. 24, d.
ant Columbijos sa-

St.
Clair, Pa. 
tos.

Seredo Vasario 26 d. Was
hington Saleje, Kulpmont, Pa.

Subatos ir Nedėlios vakara 
Kovo (March) 1-2 d. Bažnyti
nėje Saleje New Philadelphia, 
Pa.

Utarninko ir Seredos vaka
ra Kovo (March) 4-5 d. New 
High School Aditorium 
nandoah, Pa.

Biskeli patepus tuojau susigeria be 
trynimo ir, kaip bematant, palengvina 
nervams.

Sloan’o Liniment’as labai pasekmin
gai palengvina prie iszlaukinlu skaus
mu, Isznarlntu sąnariu, susižeidimu, 
skauduliu, sustingimo nariuose, skaus 
mo raumenyse,
neuritis, diegliu, reumatlszku gėlimu.

Turėkit didele bonka namuose visa
dos, kad visa szeimyna galėtu vartoti! 
Gaunama visose aptiekose.

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

diegimo strėnose,

ynt fli

She-
Sloan’s

T.A niment
Kilis Paiiii

M

• eji nas ir 'aucziama 
visame kune.

Jeigu jus norite I 
kais, 
kimo

I
I

būti
gorus ir 

normaliszka

svei- 
sveikusturėt i

organus, 
maisto virszkinima ir viduriu 
veikimą, vartokite

PARTOLA.
Gydytojas pavidale saldai

niu visados gatavas patarnavi
mas jums viduriu užkietejime 
ir isz valy me kraujo.

PAKTOLA yra geriausias 
draugas vyru, moterų ir vaiku.

szeimy-
PAKTO-

v ra

Kiekvienoje lietuviu 
noje privalo 
LA.

PAKTOLA

rast ios

rekomenduojasi 
ir parsiduoda didelese dežuti'- 
s(‘, kurios kainuoja 
dol., 6 dėžutės už 5 dol.

VELTUI.
Graži ir naudingi 

kožnam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su tuo pa
garsinimu. Laiszkus ir užsaky
mus adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue, 

New York, N. Y.

tik po 1

t dovanele

Dept. L. 5
(49)

Ta

>15

i

w.IW! Mo,

SAULE

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
Kada žiuri ant pa-

jarpą ipa|ina anba fltraf; 
fonas1 parėdyta ant pa

ir Ko liūdit

638
44

)
44

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

44

hsk kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip ft
A tai-

4

Pri-

M
r N

t’,;

II. BALL, Prez.
J

Js

«»

Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šį žiedų, atsiųskite savo

Prekės Šių žiedų yra sekančios:

$ 1.75 BSterling’

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

14 K Auksinis....

Mahanoy City* f*.

CHICAGO, ILL.

MAHANOY CITY.

— —I l<

Szis se-

f

5
D. F. Guinan, Treas. Dtp. B.

r.

Mos

KH

M

4 . V ’ <■

/
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NAUJAS $) IŠRADIMAS

f

4

Kiekviena
Kaina už serija

Banka, nepaisant ar
Bankas aiydarytas 9 vai. ryte lig

Ar nori matyti, kaip 
Ta 
su 

Mes ap-

NAUJAS LIETUVISZKAS 
GRABORJUS

I, kurie 
oną su

Priėmimo valandos 2 ik! S popiet. 
Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
* <1 —I —II ■!! Wil 11 O

1 .f,

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgą*, 
Atidarė nauja ofisą South pasėjo

K

su prisiunlimu. Šita gro- 
jaffįa Tpa^ina aiįba rffrafa- 
fonąs4 pnrėdytfl nm pa-

‘ i insiruinenty. 
Turi aiškų ir švelnų baisų ir grajina 10 ir 12

į savaite, pereidami per stabas 
auju išradimu* Atsisauk i t tik 

URSUS REMEDY CO.. <
160 N. WELLS St., Oip. B. _ CHICAGO. ILL.

i 160 N. WELLS St,

t 
sht

.*1 it a a a a

R.ikalaujanit
ri liuoso laiko vakartis, gali uždirbti nuo 

J $10 iki SIS į w w
su musų nauju išradimu. —
laišku: L----------------

prekč O5c» tiž kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 Norin Wells Street, Dep. 60

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS! MFsy <W W W SM WWW |
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminBs yra paimti j karlumenę ir ke- I 

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. NeAiojimas žiedo su žvaigže yra di- I 
džiausią garbe ir paguodonC, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai j 
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vienų mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj.' Tą žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga-

UNION
• . V-# .

piršto nuerų ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi ištuokite, o mes Jums 
prisiusime tų garbės vertų žiedą.

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

Del Prakaituojaačiiį Kojy 
i "as T I vij

Privalote turėti Model Keystone Pecziu

M
A

v>

i

| GUINANS

Kare jau Pasibaigė
Ar tu nori matyti, kaip croplanal 

kariavo oro.
RUbmarinoR kariavo vandenyje?
viską gali matyti savo namuose 
visai mažomis iszlatdomis.
laikome daugybe paveikslu tlnkanczlu 
dol stcroėskopu,
veikslu per storeoskopa, jautiesi lyg 
aktuallszkąi dalyvautum rkąros lauko. 
Stereoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris.

M
J
s 
lij

200 SKIRTINGU KARES 
' PAVEIKSLU $3.00.

Mes talp-gi turimo ir kitokiu

No. 1.

pa
veikslu del storooskopu, kuriu paduo
dame žemiau ju kainas, 
serija 25 paveikslai.
35c.

Užsisakydami pažymėkite 
serijos ir mes žinosijne, kokia serija 
prisiųsti. ’••>1
No. < Vardas serijos Kaina
101. Istoriszkos vietos Amerikoj
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpuolis
104. Kelione po "Dizie Land”
105.
106. Kelione po Pacifika

HKM

Ihsitaisykit Gerą Muziką!
šiais laikais ir nemokantieji grajyli anl muzikalių instrumentų jjali ingyti tokių instrumentu 

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas, šiai mes suteiksime grojamų mašinų grafai*
penkinis naujausiais lietuviškis rekordais liktai už

• žemiau

numeri

35c.

S. P. TANIS
i

u
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44

44

44

107. Kelione po didžiausius miestus
Amerikoje ............ .......................

108. Kelione in Philadelphia
109. Kristaus Gyvenimas
110. Kelione no Palestina Ir

Szventa Žeme ............................
111. Kelione po Chinlja Ir Japonijo
112. Aplankymas Romos ir Venice
113. Kelione po Italija ir Szvolcarlja 1
114. Kelione po Anglija ir Francija “
115. Kelione po Norvegija in

Szvodlja 1
116. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. Wedding Delis (komiszka)
118. Įvairus Gyvuliai ‘
119. Musu kareiviai ‘
120. Tripas apie New Yorka

automobili ujo ...... .........................
121. Kelione per Panama kanala
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk mums visu pinigu.

siusk tik 20c. sidabru ar stampomis, 
o likusius užmokėsi, kada pacztalljo- 
nas alnesz in tavo namus. Adresas:

K. riASET’KI,
New York, N. Y.119 East 15-tli St.

ANT PARDAVIMO.
Sali imas su namu po No. 1666 
Oneida St., Shamokin, Pa., ge
roj vietoj, a' gyventa lietuviais 
ir lenkais, 
ad reso:

Atsiszaukite ant
(Feb 20)

Simon Juris, 
.1666 Oneida Št., Shamokin, Pa.

mi-

Yra
Kas ji turi ne-

Nepaprastas Laikrodėlis. Nesiųskite mums nė vieno ecnto
Turi 6 rodyklas ir rodo valandas, 

nutas, sekundas, vardus dienu, sanvaites, 
vardai menesiu Ir atmaina menulio, 
tai stebėtinas laikrodėlis,
reikalauja kalendoriaus, tik pažiūri ant 
jio ir tuojaus žino kokia valanda, minuta, 
sekunda, kokia diena sanvaites, kokis me- 
nesls, kokia diena menesio ir permaina

Su tokiu laikrodėliu nustebesi- 
Laikrodells puikiuose luksę-

’ ■ I

$36.75
prekėje Columbijos Jšdirbtų 

colinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas.
i Nemunee 1’ Lietuva, Tėvynė musų ir Įvykiai N_. 

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

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

Pinigus $30.75 siųskite Money Order arbaregislruolame laiške ant sekančio antrašo: 
1233 West 111th Place, 
CHICAGO. ILL.
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Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 8 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit
i kaip- - s

i
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans , \^r ,
Sflahanoy City, 

Shenandoah.

» ir* •
i

Mt. Carmel*

Dr. KOZ.BR
Penn Ave. Pittsburgh, P su

Dr. KOLER yra viena* 
tlnla tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mo- 

, klnosl Varszavoje, etų* 
dljavo begijo 26 m. Ln- 

Aj> vairias Ilgas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo • 

v dugniai pažins ta. Gydė 
* užslnuodlulma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmui 
ligas tinimo, Invairlas ligas paeinan- 
czlas nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatlszkal, per laiszkus 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig S 
vakare. Nedellomls Iki 2-v. popiet

; w ivivn' *
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CAPITOL STOCK $125.000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerius.

R. T. EDWARDS, Kaslcrlaus Pagelbininkas.

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di 
džiausiąs kankinimas 

L kaip dideliems teip ir 
f mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy 
duolčs išgydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų į labai trumpų laikų ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY 00., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUSKAS
i-GBABOBIUS-.

menulio, 
te visus, 
tuose, 16 didumo ir laiko regulariszka lai
ka. Gvarantytas ant 20 metu, 
nemažlaus kaip $16.00 bet tik per koki lai
ka parduosime tik už $8.75 ir prick tam 
duosime visiszkai dykai puiku gold-filled 
lenciūgėli telp-gl puiku peliuką, vertos 
nemažlaus kaip $1.50 teip-gi kompasą 
kuris parodo visas dalis svieto tai yra žie

mius, pietus ir t. t. Mes nepraszome piningu isz kalno, tik iszkirpkito 
szi apgarsinima ir prisiuskite mumis su adresu o $8.75 užmokėsite kada 
gausite viską savo name. Jeigu nebusite užganėdinti prisiuskite traukije 
30 dienu tada sugražinkite o mes sugražinkite, o mes sugražinsime pinin- 

Nc yra jokios abejones, patys persitikrinsite kad tai yra stebėtinas 
ir reikalingas laikrodėlis, 
jaus ant adreso:
UNION WATCH ( O. (Dept 746) 1016 Milwaukee Ave., Chicago, Illinois.

puiku peliuką,

gus.

Vertas

Mes nepraszome

xNelaukito kolei pabrangs bot rąszykite tuo-

DYKAI 42 Szmotu Vaisziu Setas
STEBĖTINA AUKA

DABAR YRA LAIKAS.

Tas suteiks ilgai laukiama

Nepraleiskite szios progos insigyti szi 
stebėtina 42 szmotu vaisziu seta nemokant ne vieno cento, 
tas yra padarytas isz augsztos ruszies porcelino, puikiu piesziniu ir 
yra didele nauda kiekviename name.

tlovana ir jus didžluosltes turėdami savo namuose szl setą. Kiek
vienas, vyras, moteris ir vaikas, kuris yra užimtas namais visa szir- 
dlml, gali insigyti szi puiku setą nemokėjas no vieno cento.
leiskite szios progos kadangi gali daugiau niekuomet nepasirodyt. 
Szl yra nepaprasta auka Ir jus turite pasiskubint dabartės.
turim tukstanęzius — szltu setu musu sandelio kambaryje, kurio 
bus lazduoti dykai, todėl jus turite būti pirmas savo aplellitkeje In
sigyti viena. Neatidcllokitc.
niekuomet vėl nepasirodyti.

Home Supply Co. Dept. 127.110 Nassau St. New York.

Raszykito tuojaus Ir szi auka gali
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Visada pasirengus pagelbeti savo prięteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

biznij*e arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- 
*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. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graluinj, Pres.

J. H. G a mill an, Attorney W.F. Ryukewicz A. Daniuewics M. Gavula
P. C. Fenton T. G. Hornsby

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, piginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir Lt.
520 W. Centre SL

i. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST.,

ladelphijasi.su



