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^Richmond, Va. — Per 
nusiritima trūkio ant C. ant 
O. geležkelio likos sužeista 18 
pasažieriu.

Ant viso prusiszko rubežiaus pru- 
Suvalkų 
saraieva.

frimęa. Italije kanecz spiresi kares 
okieczius isz Lenkijos.
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teis 
kurios

rkai sulaužė visas diplomatisž- 
e ir- Francuzije. Dabartės 11 
Jįneje kareje. Turkiszka Įlota 
■dOdesa, Krimeoi, padarida-

Kiduot miestui Nowarosyjsk 
Sande pabėgo. Bosiję palie 
Ki ir sunaikinti. Galima tike

§ North Tonawanda, N. Y. 
— Ugnis sunaikino kėlės biz
niavus vietas vidurije miesto 
padarydama bledes ant milijo
no doleriu.

§ Haga. — Garsingas ru- 
siszkas socialistas Malinauckas 
likos užmusztas kareje.

Amerike apsi- 
ne kaip kito-

Garsingas 
Billy” Sunday, 

beisbolistas 
nesenei Denver, 
us ir teip buvo 

; “atvertė” 10/ 
Ant jojo pamoks-

Rymas, Nov. 1. — Italij 
szais Vokieti. Ministerial visi 
prispirineja karalių idant piįj

Londonas, Oct. 31.— TA 
kas santalkas su Bosiję, Angliji 
sklypu dalibauna baisioje europ 
pradėjo bombardavot Teodojjfc 
mi daug bledes. Teipgi paįj| 
aut Kaukazo bet patis turS 
pe savo f lotai surasti turkfsR| 
tis dydeles marines kares kcffl

/ Turkai e j na in pagialba 9 
to Mahomedus ant pradėjimo® 
nis. >•

[ijei ir Vokietijei ir pakurs 
b prieszais visus krikszczio

ke idant ižduot kare prie- 
ŽhfOjo už dinstuu o žmonis 

®jokio vilkinimo.

no
szafta bet pali

Mete 1913 Schuylkillo 
viete radosi 1200 saliunai, 
m u sude buvo 1523 
kasztavo pavietui $71 
Apskaitoma, jog 75j# prasižen 
girnų buvo pjriežaste ai koko-

Amerike S E ^ Europoje

Trumpi Telegramai.
§ Rymas. — Milane ir Flo 

rencijoi davėsi jaust drebeji 
m as žemes. Gyventoje! dycle 
lioje baimėje. Bledes mažos.

Humbugas f 
moka geriausia 
kiš koks biznis 
evan 
buvusia kitados 
“atvertinejo 
Colo. nusidėjėli 
pasekmingu, jog 
300 ypatų. . 
lu laukėsi 600,000 žmonių. G( 
rai priežodis skelbe: jog kvai 
liu neseja, patis gema.” Surin 
ko tasai evangelistas apie 30 
tukstancziu doleriu.

Mahanoy City teipgi pribus 
.panaszus evangelistas szi me
nesi, jau kirkuze del jojo pa
baigė statyt anam gale miesto. 
Pažiūrėsim loki jisai turės pa 
sisekima muso mieste.

Nuo prasidėjimo Europines 
kares žmones Suv. Steitu su
prato gerove pacztiniu banku. 
Jvajaus pirma gyventoje! bu
vo budėja in taisės bankas su- 
virszuin $43,000,000 o nuo to
jo laiko pasidaugino depozitai 
ant $10,000,000. Žmones su
prato gerove randaviszku pacz 
tiniu banku nes jau daugelis 
apsigavo talpindami savo kru
vinai uždirbtus piningus in 
teip vadinamus “privatiszkus 
bankus” kurie greitai suban- 
krutina. Dekyte savo sunkei 
uždirbtus piningus in paczti- 
niiis bankus (ant kožno paczto) 
o niekados neprapuls, nes Dė
dė Samas da jum moka procen 
ta už sudėtus piningus ir nie
kad neprapuls.

Sir George Paish stengėsi 
užbaigti dydeli giszefta su 
amerikoniszkais finansistais 
ant nupirkimo Suv. Steituosia 
bovainos už szimta milijoną 
doleriu. Amerikas nors tiek 
papelnys isz europines kares.

Raszeme apie drebejima že
mes aplinkinesia Turyno, Ry
me, kuris davėsi gana in ženk
lus žmonims ir kaip rodos da 
bus smarkesnis drebėjimas. 
Jau net muso sena žemelia pra 
deda drėbėt isz piktumo jog 
Europoi žmonis teip žudinasi.

Armota truko, užmusze 250 vokiecziu.
Madrid.— Francuzijoi truko vokiszka 42 centimetrine 

armota kuri užmusze ir sudraskė ant szmoteliu 250 vokiecziu.- •
Maskolius Depe organizuot lenkiszkus pulkus.

Petrograd.— Kun. Mikalojus davė savo paliepima ant 
tvėrimo lenkiszko vaisko. Lenkai turės patis intaisyt mandie- 
ras o randas duos jiems ginklus. Ragina visus Lenkus idant 
inžengtu in taisės glitas.

Žydai nutarė surinkti 10 mi 
lijonu doleriu ant suszelpimo 
savo tautiecziu kurie panesze 
bledes tebyrioje kareje. Ir su
rinks, ba laikosi drucziau kaip 
mes. O kiek surinko Lietuvei 
lig sziolei? Teip kaip nieko!

Biznis pradeda po truputi 
krutet.

Scranton, Pa. — Czionais 
biznis pradėjo po biski krutet 
fabrikuosią ir kasiki ošia. 
Angliszkas randas užkalbino 
dirbtuvėje Lackawanna Mills 
250,000 apatiniu drapanų del 
savo vaisko.

Gardiner, Me.-- R. P. Ilaz- 
zac aplaike užkalbinimą nuo 
francuziszko rando ant padir
bimo 80,000 poru czeveriku ir 
czebatu.
Lėks aplinkui svietą su

lekiojama maszina-
Milwaukee, Wis.— Lenkiu

kas lekiotojas vardu Jonas Ka
minskas, 20 metu senump, ku
ris ligynasi su lekiotojais

Martin ir 
aplinkui

Sztai ka raszo apie kare lai- 
krasztis “Szaltiniš” kuri aplai 
kerne nesenei isz Lietuvos:
“Karas pasidarė jau neiszven 

giamas. Mes dabar tegalime 
praszyti Dievo, kad kuogrei- 
cziausia i vyktų santaika ir kad 
kuomažiausia nukentetu nuo 
karo musu krasztas, nes ežia 
galima laukti dideliu susiremi 
mu.

Jeigu butu toksai karas di
dis, kaip rengiamasi butu tai 
karas per amžius negirdėtas, 
apmirtu visa Europa ne tiktai 
karo metais, bet ilgesniam lai-

Nuo yrasidejimo kares Eu
ropoje, likos iszvežta isz Ame- 
riko 5ų milijonu doleriu. — 

.Sugražinta adgal ne visa mili
joną.

Rankios aukso Kalifornijoi 
ir Apskoje dirba diena ir nak 
ti {pit iszkasimo ' tojo bran
gaus metalio.

>93^ ^99

DU-KAIT SE1IELISIS LAIK1IASZTIS

/“SAULE”
ISZEI1SĮL KAS UTARNINKAIR petnyczia. 

,'renumerata kasztuoja:

Savo kareivijos nėra ko bijo 
ties, svetima taipogi nekariau
ja su beginkliais žmonėmis, 
tik.su karei vi ja. Jeigu kareivis 
be ginklo — prieszas neszauja, 
tik ima nelaisvėn, tai juo la
biau ramaus gyventojo.

Nėra jokio iszskailiavimo 
naikinti ir turto: savieji nenai- 
kis, svetima gi kareivija, jeigu 
eidama pirmyn sunaikintu, tai 
grįždama ka rastu ?—pelenus.

Galu gale juk nuo seneliu 
girdėjome, kad priesz szimtme 
ti su virszum prancūzas ėjo in 
Rusija, ir tai nei kaimus sude
gino, nui bažnyczias iszgriove, 
nei gyventojus iszmusze — nu 
ėjo ir nuėjo in Rusija, o pas
kui sukultas, suszales vos vie
nas kitas parvilko kojas in sa
vo tėvynė. Nėra ko bijoties ir 
pinigu prapuolimo kasose. Jei 
gu dabar negalima gauti, tai 
vėliau gausime. ;

Vieno tik reikia saugoties ir 
bijoties — tai isznaudotoju ir 
vagiu. Isznaudotojai, ivare 
žmonėms baime, apžiūri žmo
nių kiszenius, apgauna įvai
riais budais. Sziu tai reikia sau 
goties. Saugoties reikia taip- 
pat “ciciliku” inkalbinejimu. 
Tie visad jeszko drumsto van
dens ir drumsezia vandeni. Mu 
su dalykas ramiai sėdėti ir at
likti reikalaujamas prieder
mes. Szale to reikia saugoties 
vagiu, plesziku, kurie neramu 
naudojasi.

Pagaliaus, kur butu karas, 
kokioje pusėje galu gale ne 
tinkamai ispeti negalima

Trumpai kalbant, inteikime 
savo likimą Vieszpacziui J)ie- 
vui, melskime ramybes, pasiti- 

1 kekime Rusijos kareivija, ji sa 
vo priedermes atliks gerai.

“Vienybe Lietuvninku” isz- 
leido , tomis dienomis akyva 
kąingute 60 puslapiu apie 
“Velnio Historija” (versta P. 
Norkaus). Kaina 20 centu. Ga 
lite gauti “Vienybe Lietuvnin
ku” redakoijoi, 120 
Str. Brooklyn, N. Y.

Parižius, Nov. 2. — Francužai nepasiduoda Vokiecziams 
ir pliekia posenoviszkai. Toji kare tesasi teip Vokiecziu o 
Francuzu jau asztunta nedelia be pasilsio.

Petrograd, Nov
sai buna sumusztais o ypatingai prie Vladislavavo, 
gubernijos. Maskolei užėmė Petriką va, Oposzna ir 
Maskolei paėmė in nelaisve 8400 prusu, daug visokiu gink
lu, amunicijos ir maisto.

Dabartės kariszkas szokis prasidės ant giaro per insimai. 
szima Turku ir Italu ir negrietai pasibaigs. A galime da su. 
silaukti ant tikrųjų szventos kares in kuria gali būti inmaiszy- 
tas visas svietas.

Europine kare kasztuoje $40,225,000 kas diena.
Parižius. — Pagal apskaitirna tai europinia kare kasztuo

je kožnam sklypui sekaneziai:
Rusijei $14,000,000; Vokiecziams 7,225,000;
Prancūzams 7,000,000; Anglijei 5,000,000;
Austrijei 4,000,000; Kitiems 3,000,000.
Prie to nesiskaito bledes papildintos per bombardavima 

ir bledes del 20 milijonu vyru ką yra po ginklais. Toji kare 
suėda kas menesis spvirszum 200 milijonu doleriu.

Paežiam,mieste Reims, Francuzijoi, kuri vokiecziai bom
bardavo per menesi laiko paneszta bledes ant 200 milijonu ir 
1200 likos užmuszta gyventoju. Isz 250,000 gyventoju tojo 
miesto pasiliko 40,000 kurie gyvena sklepuosia.

Nubausti už žudinsta kuningaikszczio ir jojo paezios.
Parižius.— Penki vyrai, kurie prisidėjo prie nužudinimo 

dydžio kuningaikszczio Franciszko Ferdinando ir jojo paezios 
Serajeve isz kurios priežasties baisi europine kare prasidėjo, 
likos nubausti mirezia. Pats žudintojas Gavrius Principo, ku
ris d* ne yra pilnu metu likos nubaustas ant 20 metu in kalė
jimą.

J^poniszki laikraszczei da- 
nesza buk tenaitinei: fabrikai 
iždirbineja kelnes isz popieros, 
kurios kada buna szlapios, yra 
teip drūtos ir sunku supleszyt 
kaip skūra naudojama del pir 
sztiniu.

■Navatniausia yra, kaip gali 
ma vaikszczioti su kelnėms, ja 
go buna... szlapios?

Kada prūsei ei pirma karta 
inejo in Czenstakava tai gyven 
tojei juosius priėmė su duona 
ir druska, ant'juju pasveikini
mo. Už tai pruselei atsimokėjo 
gausei, jog miestą apiplesze ir 
sunaikino, moteres subjaurino 
o daug isz ženklivesniu gyven 
toju nužudė. Dabartės kada 
pruselei bego isz Czenstakavo 
melde Sutverto j aus, idant tuo
sius prusiszkus szetonus dau
giau jau nematytu. Tokia tai 
prusiszka teisingysta.

Beachey, Thompson 
kitus ketina lėkti 
svietą 1915 mete.
San Francisco in Chrcaga, po 
tam per Akron, Ohio, Pitts
burgh in Nėw York ir per At- 
lantika.
Ir Lietuviu pražuvo kasiklosia 

Royalton.
Royalton, Ill.— Muso ko

respondentas p. Juozas Zavias- 
kas danesza, buk czionąitinei 
nelaimei kasiklosia “Narton” 
pražuvo sekantieje tautieeziai: 
Vincas Botyrius, Kazis Petru 
linas, Juozas Tairionis, Anta
nas Flusnickis, Feliksas Citei- 
kis ir „Antanas Albanskas. 
Kiek kitu muso tautieezih Ii- 
k os po žeme-tąj daJkJflHBk- 
nedažinota.

liu ir sieratu. buvo neiszpasa- 
kytas. Nekurios moter 
re j o insžokt it 
cije nedaleido

Kiek isz viso pražuvo tai d a 
negalima dažinot, nes mirsz- 
tanezius nugabeno in ligonbu- 
ti. Isz viso dirbo tame laike 
600 darbininsu. Daug Lietu
viu, Lenku ir Italu apdege, 
sužeido ir užmusze.

Saugokytes neteisingom 
deszimts-dolerines bur^jmo^

Washington, D. De
partamentas skarbo apgarsina, 
buk padirbėjai neteisingu bu- 
maszku iszleido tomis dieno
mis neteisinga deszimts doleri- 
nia bumaszka isz meto 1901 
turinti numara E780440. Bu- 
kyte ant sargybos.
Kvailas pašiaukavimas 

kuningužio moteres.
Ladoga, Ind. — Tpmis die

nomis pastorelig T. A. Canady 
pirko automobiliu už piningus 
suezedintus nuo kirpimo plau
ku. Jojo paeziule per 50 metu 
kirpo jam plaukus ir už.užcze 
dintus piningus per taji laika 
pirko jam automobiliu. Ant 
negilukio iszejo tas pasi-auka- 
vimas darbszios moterėles, nes 
szendien priezerelis trankosi 
naktimis su savo parapijon- 
koms o motere dabar lieje 
graudus verksmus ir meldže 
Dievo idant josios vyras ka- 
greieziausia nusilaužtu sau 
sprandą.

Daug tokiu szpiciiu randasi.
Milwaukee, Wis.— Panna 

Berta Billeder apskuntį^Mj 
metu senumo Stanislova® 
gysa už nesugražinimaJ| 
ningu už suszelpiimygį 
le. Mergyna atycM 
doreliui visus už^j 
gus kad tik iiJi 
vyro, bet greitį 
mirszo ir učsiįį 
jin visame szj|

Czionais 
mokslaejvb.|| 
nuo morgo® 
mokslo o -ji 
ga. Phila(|| 
tuviszku 
kėlės mer,<S 
gavo. H
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Supranta tai valstijų vyriau 
sybės, ir galima tiketies, kad 
visgi rūpinasi, kad iszvengus 
karo, kad suerzinta'š valstijas 
nuo visos eiles metu 'sutaikius.

Prasidėjus karui dabar rei
kia ypacz turėti szaltas protas 
nėnusigasti perdaug ir nenusi
minti. Sziandien karas baisus 
paežiai kareivijai, bet ne ra
miems gyventojams. Kariauja, 
muszasi nepramuš gyventojai, 
bet kareivija.

Senovėje po karo visa viesz- 
patija isjzrodydavo lyginai, 
kaip kapinynas, iszdegintos 
trobos iszmūsžti gyventojai ari 
ba pasislėpė giriose, pelkese. 
Ka tada prieszininkas neuž- 
musže, ta sugavės vede in ne- 
laisve.

Sziandien kitaip kariaujama 
kitaip elgiamasi ir su^prieszu. 
Sziandien net jeigiPpaima im 
n ei ai s'ie • kareirn^, nekm® 
j i e m s ga l v n, 1 j»ii tina, g®
ligonius ir ^rižtj?.f^H 
namon. Tai] 
su kareiviais
kuritio muszamasi. Tad juo la 
biau szvelnesnis apsiejimas su 
ramiais gyventojais, kurie sa
vo sūnūs iszleide in kara, pa
tis ramiai dirba, žiuri savo lau 
ku, savo gyvuliu, pavede karo 
geras ir blogas pasekmes savo 
gvvuliu, pavede karo geras ir 
blogas pasekmes savo sunams
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truko, gal da 
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111SZALIN SU NUSIMINIMU!!!GRAMAFONAS
ANT ISZMOKESZCZIO
PO 10c. KASDIEN.

Ach, Tamoszeli! Paini- 
prasze 

Juk konia pen-

PROF. OWFN

cos pastatyta po $25,000 lig toliai, pa 
ininkai prieszais jiaja.

ms atspirtį vokieczius. Auglikai padare gana bledes vokiecziams 
piduoda musztineje.

lais ir Dieve susimilek kokius 
mes szendien laikus pralei- 
džem ir nežinome kas bus to- 
liaus. Visus gyvulius isžvare 
su savim ant szerimo vaisko. 
Erana Gudmana ‘ir B. Sima- 
naucka iszvare in vaiska. Jau
nus ir senus iszvare o moterių 
kliksmas neiszpasakytas’1. —: 
Raszyta 18 Rugsėjo.

Kur ten Virdžinij
Nedidelio]
Tankei susirupczioje,
Irakis ižsikapoje. V

Su buteleis tarzkinosi, \
Galvas skaidosi,

Su revolveriais szaudosi,
Su peileis smaigosi.

O katras ir in susaide priguli, 
Tai ne paszalpos neturi, j

Mrs. Carman kuria džiure paleido ant liuosybes už žu 
m s ta kitos moteres, 1 
11 neatsiras nauji liu

s®®®-*

Ant rytojaus anksti, kada 
atėjo Onutės iszrinktasis ir 
pradėjo prižiurinet stovi turto 
dėdės/tada varginga Onute da 
žinojo apie piningini stovi dė
dės. Jurgis pasakė del josios 
jog cielas turtas dingo ant visa

verke pamaželi, pasirėmus ant 
rankos.

— Jau mislinau, mano bran 
gi—atsiliepe už valandėlės Jur 
gis —ir tu turi ant to tikt. Sze 
dien da pasiduosiu ant atstau

Uei tu kjįauczuk isw 
/ nesi valkioki 

Darba ir boba prižiurę 
Tai daugiau naudotum 
Ir pakramtos neturetud 

Ant girtuoklio pavirM 
Privalumu savo užrni® 

Giaro neturėsi,
Jago biznio nežiu»

reles, kuri tiek kartu rūpesti 
uždavinėjo,— ir kalbėjo: Tai 
del musu dukreles!

Paskui aplaiki da keletą 
gromatu no dukteres kuri da 
nesza, jog vyras josios ne sura 
dias darbo Anglijoi turi mieri 
keliaut in Amerika. Visuose 
gromatosia gero nedažinojo, o 
kaip jau paskutine tai jau už 
virszino. Net tėvui beskaitant 
iszpuole, o motina graudžei 
apsiverke.

Na ir ta mažiuką, 
Supesze vaikinuka.

J ago butu tie j e svetimi 
iszgialbeja,

Tai butu gal užganubij 
Mažiukas baisei suteriotas, 

Likosi nuo kitu prikalbytas, 
Ydant ne doyatu.

In suda tris brolius paduotu.
' Iszveže pas poną vaita,
J Tasai viroka skaito,j'. .J.-/, 1

Lėipe po 20 dol. užmokėti, 
jr namon sveikiem keliauti, 

tam iszsirode, 
Bagoezei su turtu pasirodė, 

i Ba pini^i neturėjo, 
I Tai paskolytipraszinejo.

To tai buvo del josios per 
daug, ir dažinojus apie ta bai
sia naujiena butu parpuolus 
ant aslos kad ne butu, Jurgis 
sulaikias.

. In pora dienu atsibuvo szer- 
menos numirusio. Norint už 
gyvastes turėjo daug prieteliu 
ir svecziu, dabar niekas apie 
jin nesirūpino. Didesne dalis 
^ažinstamu prisiuntė del Onu- 

■į'omatas pagailestavimo, 
It laidotuvių kūno mažai 
jkuvo. Ant vietos atsil

iktų geriausi prietelei 
■J)nute ir josios jau 

■kkuna.
» k ai b e j o O n u t e s

Vienam miestg 
Skulkin o pavietcruW 
Atsirado saliuninka j

Nes žmogelis ne k4| 
Isz tikro juokus daro, 

Kaip žmonis nuo stryto ] 
save varo, 

Ir da sako, jog užfundys 
Ir da kitoki džiausima ] 

adarys’V*] 
Vienas vaikynas inejo,

Ir ka jis paregėjo, 
Ugi dvi. senmerges, į 

Storas kaip meszkas. | 
■Tai jau vyras ne kas. J 

Tokis ponas saliuninkS
Jau bizni nepadaryt® 

Jago tokius bartender®

gauna^
Tai ir pašzialpos negauna

Tokius bartenderiits- 
nia iszvar 

Puodu mazgot, bulvij 
O paežiam už baro j 

Svetelius' priymii

Nuo Petro Grigo isz Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Ragu
vėlės para., Limeikiu sodžiaus, 

,raszyta pas broli Mikola Gri
gą in Riversville, W. Va.

“Milemas broli Mikola. — 
Pas mus metelis buvo labai 
sausas nuo Szv. Antano lig 
sziolei, bulvių mažai prikasem,

ti visur durnai, gyvulei stimpa 
labai. Gal jau žinote isz laik- 
raszcziu apie kare, jog prusai 
ir austrijokai užpuldineje ant 
Rosijos. Daugiausia nuken- 
ežiam mes gyventoje! prie prti- 
siszko rubežiaus kur vaiskas 
trauke kas diena kaip mariu 
-Vi4niš»— DyiokDia&e kad pru- 
selei gautu . pliekti kai 
Žalgyriu per Jagiella ir Vitau- 
ta. Visi monopolei ir aludes 
uždarytos ir viskas yra “drai”. 
Neturiu laiko daug raszyti, nes 
turiu ejti sergėti telegrap'a 
idant prūse]ei nenukirstu stul
pus. Pasilik sveikas, tavo 
brolis Petras su szeimyna. —

Jau gana, bagotas, bago 
O kaip szuo kmįjotas 

Vien o ja stuboja, .
Net septini apsistoja,' 
Patis verda valgi,

Jago tiktai ne tingi J
Visi norėtu ponau^į

Ne viens gaspaJM® 
Terp tuju tri J 

Dydeli pa®

Anglikai grebesia prie Antvt rpo pagel 
nes yra gerai iszlavinti mariniai kareiviai iri

^Trrs vąikynai Kaziravo, 1 
Kaziruodami svaiguli gavo/

Vienas revolveri turėjo/ g 
Na ir pabaidyti norėjo.

Szove in viena—sunkei pa- 
b 'szove,

Ir per langa laukan iszmove, 
Bet kaip rodos nepasislėps, 
Aut virvutes pabaigti turės, j

Žmogelis paezia ir - vaiky®
Lietuvoje turit į 

O jis jau po žemia gulį®

, k Kova.
Skiriu Mkaviszkiecziams.

Rytas tams s, debesuotas
Ir lietus Ii ji labai,
Asz gi — linas, aszaiotas— 
Traukiu in kra skubiai.
Asz einu. Mae ten szaukia
Kur stovyklofkareiviu,
Ten, kur daug m a jau trauki* 
Musu broliu lieuviu!

Teip praslinko metas po me 
tui, o no Onutės jokios groma 
tos ane žinios ne aplaike. 
Per ta laika ne vienas nukelia 
vo in kapus, tiktai api Drote 
liūs smertis užmirszo. Džiau 
gesi abudu, jog da Dievas už 
laiko del brangios jųdviejų 
dukreles kuria kadai norint 
priglaus. *

Ant galo atėjo neatsipraszo 
ma svete, in nameli sziau- 
cziaus ir paguldė in graba. Da 
isz pradžios nenorėjo pasi
duot, da vis kale pada su kū
jeliu nes ir tas iszpuole isz ran

ranty 
ma ir

si n gili--gorite 
dovanėlis, j
o j a i g u m.epa ti k s ta 4 a 
Turime 
+ris s

BALL, iJyew <te» r m.,.
7 F. j. N (A/L A M, Vijce-Pr«ridenta*.

W H, K' < ’ R j j<;j< K Maiwri ns-

Belgiszkas kareivis stovi ant sargybos ir žiuri ar kur ne
pamatys neprieteliaus. Vienas isz gyventoju pribegias prie jo 
jo, kalba jog mate prisiartinanezius vokieczius.

Kur tas gyventojas ir vokiszkas kareivis

Kuriuos taip didžiai gerbiau!..
Būdamas karo padangėj' 
Nebregesiu jus daugiau. 
Sudiev tau, brangi tėvynė, 
Sudiev, didžiai mylima! 
Gal jauna mano krutinę 
Prislėgs žeme svetima...
Jus, namiszkiai, melskit Dieva 
Kad man laimintu žygius, 
Kad n’eužilgo sveika, gyva 
Sugražintu vėl pas jus!

J. Jurgaitis. — Szaltinis.

kie ir mania su savim 
nelaimingi 
kesdeszimts metu pergyveno 
mia draugia, o dabar nori ma
nia viena ant svieto palikti?

— Tu turi pasilikti! Žinai 
jog turi palaukt kol Onute ne 
sugriž... Kada sugriž pasveiky 
kie jajia no manias... pasakik, 
jog del ijosios laiminu... Jiji 
dabar vienatiniu musu kūdi
kiu, nes kiti., numirė del mus.

Kada tai kalbėjo paskutini 
karta apsiverke savo dukreles 
netrukus gilei atsiduso ir bu- 
vb negyvas.

In pora dienu atsibuvo laido 
tuves kūno, prie dalybų pribu 
vo daugybe žmonių o vis pa- 
žinstamu del kuriu per ilgus 
metus siuvo apivalus ir lope.

— Del meiles Dievo, Jurgi 
paszauke mergina, paszokda- 
ma no vietos — ne, to ne gali 
padaryti del manias.

Yra tai vienatinis spasabas 
idant galėtu sueiti in pora, o 
tavęs mano brangi ne iszsižade 
ežia už jokius vetinius skar- 
bus!

— Tai ka tada darysi?
Keliausi va abudu. Anglijoi 

turiu giminia, kur’s mania no 
ringai priims in savo fabriką, 
dirbsiu be pasilsio ir rinksiu 
piningus kad koki andeli už

— Iszkeliaut?— tarė Onute.
— Teip!—atsake —Norint 

nustos žmonis api mudu szne- 
keti, ypatingai tycze vadinami 
prietelei. Ar taikysiesi Onute 
su mano norais?

— Ant visko tinku, kad 
tiktai su tavim — atšaki pasz- 
nabžda.

Netrukus atlikia reikalus 
su likuczeis mirusio dėdės, su
si vinezevojo paslapta vienoja 
bažn^ėzioja paszalyja miesto, 
ir ne /trukus iszyažiavo.

Ylga grbmata paraszi Onute 
pa& tėvus kurie negalėjo pri 
būti ant szermenu dėdės, ba 
pats Drotele sirgo; daneszi tei- 
pos-gi, jog susivinezevojo. Te, 
vai perskaitia gromata net su 
sigraudino. Gyveno no sziol 
tikumoja ir nuliudimia ant du 
szios jog ant juju dukters puo 
le tokia didele nelaime per nu 
mirimą dėdės. Meldėsi nuola 
tos už savo dukrele kad nepra 
žutu vargia.

— Da kadai sugriž—kalbė
jo senas Drotele — turime per 
tai nuolatas dirbti‘ ir czedyti, 
idant galėtume paszelpti reika

Jaigu esi plikas ir d 
p galvos, tuksztancz' 
lydintais, gydimas d 
■ Professos” Box 9, 
K Brooklyn, N.

• — Nepamesk mania Tamo 
szeli!— szauke dideleme gailės 
tije jiojo pati, o senis pažiurę 
jas in jajia gestaneziomi akimi 
kalbėjo:

— Teip turi būti mano Ro- 
žiuka, reikia pasiduot.... szven 
cziausiam norui Dievo!

Didele knyga *pi 1300 pnalapn 
Visos 6 dalis draesiai ir paika 
apdaryta. Kasstns rfusinntm

> rrie» apmokama. PStMg TW S'

i Ir turtingi ir bagoti,
O drūti, jog nebile kam ne

nori pasiduoti.
Karta vienas isz tu broliu, 

Sėdo kaziruoti su mažiuleliu, 
Grąyndami susikivirezino, 
®a ir abudu susikabino.

Jau mažiukas virszu ymti 
pradėjo,

Sztai du brolei gelbėti ad-

Mokamei untm prouaiSAa an*' ‘■sudėtu vinilu. ProuMDtni pridedatn 
prie pJSFi pinigu 1 d’.wna Sausio ir l.iwpos niHnesuoHw, nepaisant 
ar e'<zat parodyt kayyutH nr Mes norim kad ir jn» 
turėtumei reik&bi su musu nepaisant ur ei«iiž*st didelis.

PRIEŽASTIES KARES, pirkome daug tavoro nog vieno Pru- 
kos bankrupt s kompanijos, szitas tavoras atydūosime su musu 

‘ szkai DYKAI. Tidel tas kur pirks moteriszka ar 
eli tam duosime dykai szitus Daigtus:

Peliuką. 4-Fountanini Plunksna. 
7-Žieda. 8-Revolveri, 32 kai.

Nuo Antano Pikuzes, isz 
Kauno gub., Raseinu pav., 
Kelmes parafijos raszita pas 
Vinca Pikuzi North Rich
mond, N. H.

“Vaiskas ejna per czionais

bėjo jam del iszbėgimo isz jo
jo kalėjimo. Pirmiau būdamas 
storu, o dabar teip iszdžiuvo 
kad lengvai galėjo numesti 
nuo saves lenciūgus ir nusida
vė jam iszlipti per maža lan
geli. Iszsigaves ant liuosybes, 
bego per laukus ir girres. Jaus 
damas kad jam nieko pikto ne 
gali padaryti, puolė ant keliu 
ir paszauke:

— O Dieve mano, kaip Tau 
turiu už tai dekavoti! Taka 
laikiau už dydžiausia nelaime, 
tas per tavo malone man sto
josi mano ižganymui, kad bu
tu mane geriau maitinia, tai 
szendien nebutau mates dau
giau ne tavo szviesos saules, ne 
savo mieliausios tėvynės, o pa
baiga savo amžiaus bueze ture 
jas praleisti tame baisiam ka-

Nėra to blogo kad ant 
giaro neiszejta.

Viena kareivi neprietelei pa 
erne in nelaisve ir numėtė in 
skiepą, kur ne saules, ne menu 
lio spindulei neinejdavo. Ir da 
apkaustė sunkeis lenciūgais, 
tankei norėjo nutraukti lenciū
gus ir iszbegti per apdaryta 
geležinis langeli, bet kad to 
padaryti negalėjo nustojo apie Verkia senieji tėveliai 
tai mąstyt.

Pripratęs prie gero gyveni
mo, rugojo labjausia ant pras
to valgio, ba tiktai gaudavo 
duonos ir vandenio. Tankei 
aplaistes savo valgi aszaromis, 
atsiguldavo ant pamestu sziau- 
du suvis alkanas.

UNION NATIONAL BANK j
CAHTOL -m/K mMMHJ. SUETU.US IR PKOFITs $390 000 I

Vaisi. turi mumi banks, -nvto’U pininga 2.

Gal sūnelis nebe<risz.. . 
Verkia sesutes broleliu:
Gal daugiau nebsmatys!
Aszaros man skruostus vilgo,
Szirdyje skaudi žaizda...
Spindanczioji viltis dingo...
Ar pargrisziu dar kada?
Jau sudiev, mieli naniszkiai —
Gal paskutinai toriui...
Ten kur trukia daug mnsisz
K.iu —
Ten ir asz skubėt turiu!
Sudiev jums, draugai ir drau

Tuojaus padare laruma cie- 
lamia namia, nusiuntė pas dak 
tara, sena kukarka nubėgo pas 
kuninga, nes jau visi per vėlai 
atėjo. Po keliu minutu užbai
gė gyvenimą, dirstelėjo su asz- 
aromi ant savo seserunaites.

sztant apraszyte baime 
4r biędnos Onutės! Su 
verkRBr ^..Jjiji ant kūno 
savo U ogaus geradejo, kalbe 
dama in jin labai jausleis žod- 
žeis. —Ant tusezio vienok nau 
dojo visokius spasabus, kad 
atgaivit, nes jau jis stojo priesz 
suda Dievo. Numirė staigai 
nuo didelio rupesezio, kada 
dažinojo apie teip dideli trota 
per kuria ant kart stojosi ubą-

orint turetau 
įgaletau, kai 
Bt kaucije rei 
■ apsiporavi 
■o bus.—Pas 
■ misliti jau 
Kzcziodamas 
n tuom laik

— Mano brangi, Onutia, ne 
esi sutverta del vargo, nes prie 
puikaus gyvenimo, — ir žiurė
jo in savo seserunaitia.

Ant kart pabarszkino in du 
ris. A budu sedintie pakajuja 
dirstelėjo persiemia ant saves, 
ba kas-gi galėtu tame laikia 
barszkite ? Sztai ineina in pa- 
kaju tarnas ir padavė ponui te 
legrafa.— Tasai atidarė skubei 
su drebantems raukomi, pas
kui pasikėlė ir sviruodamas nu 
sidave in savo pakaju.

— .Asz szi vakara ne valgi- 
siu vakarienes tarė iszeidamas 
in Onutia, turi nežinojo kas 
tai ženklina ta staiga atmaina.

O, kad tai jiji žinotu apie 
viską! Josios dede negalėjo 
rimti, kad ne užsiiminėti kokis 
norint reikalais. O kad buvo 
apsukrus žmogus dasidirbo 
turto ir czionais Vilniuja ėmė
si už spekulacijos prisidedama 
prie geldos. Nebuvo iszlavin
tas tame dalykia ir del to nuo
latos pralaimėjo, o cze, neap- 
sileidinejo rizikavo ir rizikavo. 
—Szedien velei aplaike liūdna 
naujiena api milžiniszka pralai 
mejima. Lig pusiaunaktu sede 
j- jfeje savo ra§2feiczios, pas 

-^H|K^bei vaJfctinejo po pa
kaju ir galvavd/ Sztai iszgirdo 
tarnas kuris pa^žhlihiame rui-' 
me turėjo savosiovele, kad kas 
sudundėjo. Paskubino in pono 
pakaju ir rado pusgyvi ant as-

Jaigu apsieinate moke‘e po l^c. kas 
d’en tai iszinsime jums ant iszmokeszczio 
labai dailu GRAMAFONA sikiu su 16 
Rekordais (32 kavalkai) visokiu da;nu. 
valcn, polkų, marszu ir t.t. kurios patis 
iszrinksite. Gi.arumas musu grainafonu 
gvarc ntavotas kiekvienam raszyta gva- 
rancija. Iszinsime Naujus Specialiszkus 
Rekordus: Lietuviszkus Lenkiszkus, Rn 
sisukus ir Maža Rusiszkus Raszykite 
t’-ojaus, reikalai darni katalogu ir pa:8>;- 
kinimu iridedami pacztos ženkleli. 

Beth fieifflercial Co. 
233 East 14-tb. Street., • New York, N.f.

Ei draugai! I rata stokim, 
Susiglauskime labai! 
Meiles giesme užgiedokim, 
Ir mylekimies karsztai!

Tepražydžia mums vienybe 
Meile tedega szirdis! 
Atvirumu ir saldybe. 
Žodžiai musu tekvep vis! 
Greit praslinksta ežia nedelia, 
Metai greit keli praeis, 
Ir atvyks ta valandėlė, 
Kad mums skirstyties prisėis. 
Ir paplusimę po Svietą 
Žmones vest keliu tiesos; 
Po apveizdos skirta vieta 
Leisti spinduli szviesos. 
Nėr ko mums tad dykinėti, 
Nėr ko bovyties sapnais: 
Nepoilgo reiks spindėti 
Svietui mokslu.ir darbais. 
Kol sulauksim tad to ryto, 
Kad skirties reiks skurdžiai 
Ranka spauskime kits kito, 
Ir giedokime skardžiai!

Paleistsparnis.

DYKAI-DYKAI-DYKAI

LIETUVIS GYDITOJA3 
tai Tieaatinis gvditujas Pittsburg®, dipi<<mavos«i 

Varszavoje, kuria tun suvirsi J6 oietu i»zbxudim«i, 
gydiniM visokiu lig**- Iszgydo visoket ligas aepaisaat ksa 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktin na Troti®KH 
Sekios, Syfiiis Trypea, Vyriszkas Pajegoa, teipgi 
SavvaJImkaa Ligas. Jiojo npeoialiszkumaa yra gyriiiwne 
U«wi«e»©ūj®8>iaa Ligas, Nervia, Rumatizma, 
Uždegimą*, Nnpuoies Silpnyb* b Krauj* N nbeg/žfi 

Lig*&3 kad ir pajinanezto® aeg Tava.
Riaraykit® aat adyws*

M Oi f

JįETROTINKITE VILTIES.
ūkai slenka 
^jau likos 
Hr. adresas 
Ron W

EISIĄ ANT LIUOSYBES PO 
100 KAUCIJE.

Atsis zaukimas In Visus Serganczius.
PROF. DR. GWEN, garsingas spec’alistas szauke 
visus, kurie ne aplaike pagelbos isz kitu daktaru, 
teipi gi ir 1,u, kurie jau ne tur vilti isgjdyt, atsi- 
szaukt pas ji, klausant rėdos ir pagelbos.
PROF. DR. GW'EN per 34 metus buvo didžiau- 
sic se ligonbutiese pasaulės ir iszgyde tukstanezius 
nuo tokios pat lygos, kaip ir JUSLT, užtai nėra 
skyrės, kaip senei ir koke lyga sergate, PROF. 
DR. 0W7DN, jeigu apsijima JUSU gydyt, tei 
galite but peitikiinti, kad sugražins jums sveikata 
PROF. DR. GWEN szauke jusu atsiszaukt pas ji 
lai- zku aipa yj atiszkai, o tikrai sugražins jums 
sveikata.

kite Lietuviszkai ant szito antraszczio:

PROF- OWEN,M.D,, 221 E. 17th St., Dept.27 - New York, N.Y. 
OFISO Valandos: Kasdien nuo 10 ryte iki 5 vakare. Utarninkais ir Pelnycziomis 
nuo 7 iki 8 vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 1 popiet.

ISZ 
sisz 
ziegorelais 
vyriszka zie 

1-Lencugeli. 2-Kompasa 
5-Britva. 6-Budinin’ka Ziegori

Todėl jaigu norite tureli viena Ziegoreli 14k., aukso-pildytas, fabri 
ko gvarantytas ant 20m., su gesais vidura’s, tai iszkirpkite szita ap-

■ prisiuskite 25c., stempomis kaipo gvarancija kad tei- 
) musu ziegoreli, o nit-s iszsiusime jumis ziegoreli su 8 
jaigu patiks tai užmokekite $7. i0su kasztais nusiuntimo 

į nieko nemokėkite o.mes sugraz nsime juso~5c.
myt kad kitur turėtumėt mokėti už szita ziegoreli apie 
ūgiąus bet mes parduedame tik už-$7.95,j szitosbdova-

______ ^Įkirtos dantJiausmequ 
pirkdnje ;rdovanas' iuriSoirrpng fa- pvė4
idant ap<£J^jrit‘ rausu ziegorelius. Nej?amirszkite ka)d kare su Prū
sais neteėis visada ir ne visada turėsite tokia Įroga, todėl pasinaudo
kite isz to ir raszykite szendien ant adreso:

New York Watch Cred, Company ‘iSy.XJW.'K’i’y!’ . 
Teniykitc: Reikalaujame agentu del pardavimo musu ziegoreliu. Mokame $10 lig $25 
aut nedėlios. Prisiuskite stempa del atsukimo.

Velei metas praslinko. Var 
gingoja stubeleja da ir dabar 
triusesi pati viena .senuke, 
kiek gali. Piningu surink
tu del Onutės niekad ne da- 
lypsto, kad ir didžiausiame rei 
kale. Taiso drapanas ir dra 
bužius del kitu, norint užmen 
ka užmdkestia tai velei mezga 
panezekas, ba prie kitokio dar 
bo netinka, o kad ir labai ma 
žai uždirba, moka kelis grasze 
liūs atidete! Tai vis del Onu
tės, del mano dukreles! — 
sznabždejo in savia.

(Toliaus bus.)



SUNAIKINTOS VOKISZKOS LEKIOJMAOS MASZINOS MUSZTINEJE ARTI JURBARGO.
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Mano Budas...
Iszgydintas Ant Visados Be Operacijos

TUKSTANTIJ 
NAKTŲ IR VIE1 

ARAB ISZ KOS ĮSTORIJ 
Perdėjo Liehiviwkai

D. T. BOCZKAUSKASj 
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KATALIKO” DIENRASZCZIO PREKE SEKANTI

KUR BUNA?

Nusiuntimo kasztus ” 
mes apmokame.

, D.
CJKjl P,a. ’

OTArijus?
Patėvis tai carine valdžia, ( 

podukra, tai Lietuva su Lenki

UŽSISENEJES, KRAUJO 
IR NĖRV18ZK0S LIGOS 
ISZGYDINTI.

u senumo mirė 
L gavo dirbda- 
■įelįonis bu^>

. B Malijl

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

kuris nesenei likos
Turi dvileka cdlinias armo-

persipjovė kad 
daktaras turėjo 
kada Adomėlis 
net susiuvimas

Ir dingo patėvis o po draug 
duona su sviestu ir kepsnis.

Baisei iszalkusi mergaite 
pradėjo labai graudžei verkti.

Tame atsigrižias patėvis pa- 
szauke:

Tame praejna pro szali sena 
lis ir paszauke: |

— Ar jus suvis proto netu
rite? Ar jus kada girdėjote 
idant pliekti žmonis nekliktu, 
o alkani butu linksmi? Duoki
te tai mergaitei duonos kurios, 
ter Jsgai laukia, tai tuojaus 
fcp * ; nustokitia muszia

no būdas I

<5wmatbm yra broliu laivp “Rivadan’ 
Laive sutilpsta 1100. vyru 

oczio, 28,000 tonu sunkumo.

Waterbury, Conn 
Gildota 55 mt 
nuo dusulio k 
mas kasiklosii' 
benu gyventi

— Atimu nuo tavęs i duona 
ir kepsni, nes neapsimalszinai. 
Kaip apsimalszysi, tai gausi

— Neapsimalszinai, nes da 
labjaus klykauji! Gausi in kai

Suv. Valstijos Preke Metams - - $5.00
Suv. Valstijos Pusei Metams - - $3.00
Suv. Valstijos Trims Menesiams - - $1.75
Užsenije, Europoje ir kitur, Metams - $7.00
Užsenije,Europoje ir kitur, Pusei Metams $4.00 

Prenumerata siusti sziuo adresi:

klyk d:
kaut nuo džiaugsmo:

— Tai geras tėvelis! Jau ne 
bus rikszcziu ir bado!

Tasai riksmas daejtinejo net 
in seklyczia pas patėvi, jau ne 
tarnai duriu neuždarinejo. Da

Laivas “Moreno” kmj| 
žbaigtas del argentiniszko 
as, 557 pėdu ilgio o 95Į pedm

Du BoiS, Pa.— Czionaitiniai 
Lietuviai žymiai sziame laike 
iszymdineja ukesiszkas popie- 
ras, nekurie bijosi kad Ruskis 
nepaimtu isz czion in kariume 
nia. Nesenei atsirado kokis 
tai nuskurtas Vengras kurs sa 
ve persistatė už stebuklinga 
daktara, taigi kas yra labai 
keistai kad tas stebukladarys 
nelabai norėjo gydit vyrus, 
bet vien tik moteris, ir gydė 
net kelioleka ir tai be gyduo 
liu, viena buvo isz kasžin ko
kios tai priežasties pametus 
protą tai tas szundaktaris viso 
kiais budais mėgino iszvaryt 
velniuką bet nepasiseke nieką 
gero padaryt, kaip ir kitoms 
kelioms nieką negialbejo vien 
tik po kelis ir keliolika doleru 
ku isz keszeniaus iszgyde. Tai 
gi ir 20?-tam szimtmetije dar 

labai tamsiu žmonių kad 
duoda tokiems savia prigaudi
nėt. Kokia tai moteriszke kas
žin kur pasidėjo savo stuboje 
ape 60 doleriu ir tie dingo- 
Na tuojaus nusidavė pas bur
tininkes kuria iszbure, jog kok 
sai vyras paemias isz szepos, 
tai ta parėjus rado savo stuboj 
vyra ir ant to užsipuolė net 
muszti norėjo ir koliojo kiek 
tik sumanydama, ant galo pa
sirodė, jog vaikai ta padare ir 
sau keliese iszeja in miestą tu
rėjo gerus laikus, kada tėvai 
dažinojo, tai likusius pinigus 
atėmė ir gerai davė in kaili 
kad ne greit užmirsz. .

— 23-ežia Spalio kiokis tai 
Adomėlis, “Kalakuts” gyve
nantis ne toli Du Bois o per 
kriksztynas prisirijęs gerai 
raugalo, pradėjo jam isz ap
svaiginimo rodytis bužiai tai 
paemias gritva norėjo pasipjau 
ti. Kasžin kas patemijo kad 
pjaunas, tai britva atėmė bet 
gerkle teip 
kaip girdėti, 
susiūti, bet 
kostelėjo tai 
truko, gal daktaras turės dėti 
guminia paipa in gerklia ko- 

klei su

W SURINKTOS ISZJ 

ji Yra tai rinkūnai gral
* 78 pns. 6x9 tol.

W.DoBaczIrnwcki~Cs., Mahanw

NAVY 
Dirbtuvėje 

užvezdetojo geriausias asistentas 
yra Navy tabakas. Tie szvieži, sal
dus, Burley cigaretai suyinuoti isz 
Navy tabako užlaiko vyrius links
mam bude, —- jie tiepgi už
laiko užvezdetoji tokiam pat padė
jime. Jus galite rūkyti Navy taba
ka per isztysas dienas su pilnu už- 
ganedinimu, szita gali patvirtint 
tukstanezei rukytojei szito tabako.

Vokiecziai gavo gerai plekti arti Jurbargo o ne 
kėlės tokes maszinas kurias vokiecziai gabena in Prus;

rflit

pjaustyta tabaka Ilk W || ffl
idant galėtumėt i|k
lengvai suvynioti ti R
cigaretus, ylgiai j
dega ir vešiai ruko- j
si. Tabakas neisz- fgp | jĮr?
puola-nei| neiszsi W t ||
ryta isz popierukes i m

Yra taivisiszkai f ®
populariszkas taba 
kas-padaro atseka- J
nezius cigaretus, jp-iTw
yra kvepantis 
atsakantis taba---- j įt
kas del pypkesir kramtymu j.
Knygute Popierukiu su kožnu 5c. pakeliu

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Tke A mQncJn Tab*c»o (o, U/coJitjri Yq jG.W.GAIL&AX.!
BALTI MORE, MD.

I Ant Pardavimo.
■ Turime keletą geru namu 
ft^salunais apt pardavimo 
Kste Mahanoy City, norin- 
“jei pirkti atsiszaukite in 
Saules” ofisą.

ne labai daug pasiliko neisz- 
pirktu, tas yra puikus užma
nymas ir lietuviai gales turėti 
gera nauda kurie prisidės ma- 
žiause po penkis dolerius, inde 
ti pinigai trumpam laike pasi
daugins.

Gil-iuszes Muzikantas.

keliavo su szepnynaYn-Vl 
bury. Paliko^paczia ir as 
uis vaikus, s,esere McAdoo ii 
broli Lietuvoi. Lai silsysi am
žinam pakajuje a. a. Kranas 
Buvo tai žmogus malszaus bu
do ir daugel turėjo nesmagu
mu sziam gyvenime.

Navy tabakas yra szvelnas Burley tabakas su 
stebėtinų priimnu skonu nesirandantis kitam 
tabake. Pasenejas ir sumaiszytas del priemno 
rūkymo I potam sudėtas in keturias popiera 
kad užlaikyt tabaka szviežiam, czistam, saldams 
ir geram pade jime.

galui dūręs atydare — o vie
nas net gunde patėvi priesz Bi 
rute:

— Matai gaspador. Ar asz 
nekalbėjau?! o kam tai mer
gaitei žadyti kokius ten gar- 
c umynus:

Patėvis da karta atėjo pas 
podukra kad dažinoti priežaste 
josios riksmo.

Iszklauses, duona su sviestu 
atėmė ir rustai susiraukęs paša

...VISI UŽSISAKYKITE...

AMERIKOS LIETUVIU DIENRASZTI “mtoa

Mylėtojai gerų knigų, noi 
išlavinti savo protą iflšsimol, 
anglišką kalbą, kvie&mi pin 
Knygas jš mano kęutuves., J 
gaunama visokios 1 i t u vi š 1 
knygos, taipgi anglies ir le j 
kos ant užsakymo?cenos ii 
tojų rateliai imdą* komp'- ji 
s. v. gauna papigii1 kaina. AB 
tuve adara kas v,aras. fl

Iš kitų miestiltsišaukusi® 
pasiunčiu kata!4 dykai. A£

M, J D/UONAITisJB

901 Wesl 33-rd 1 ‘* CHICil

Mano brolei Bladk-lovas ir Jonas 
Waiczei, paeina isz Kauno gub, Tel- 
8ziu pav, Plunges miesto, 6 metai 
kaip Amerike, gyvena kur apie Chioa 
go, jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso. *(68 °1)

M. Waiczate.
Box 316 Sag Harbor L I. N.Y.

Mano brolis Motiejus Gardžulis, 
paeina isz Suvalkų gub , Se'nu pav., 
Veisejiu para., ir gmino, Radzvilone- 
liu kaimo, teip-gi mano dede Antanas 
Straigia paeina i-tz Suvalkų gub., 
Šeiniu pav., Szventažerio para , Mi 
kiciu kaimo. Abudu gyvena apie 
Luzerne, Penmsylvanijos Valstijoj 
Turiu labai svarbu reikaia, jie pats ar 
kas kitas prarzau duot žine ant adre
so. . ( 88

Branda Gard^uliute.
71 Oak St, Lawrence Mass,

Mano vyras Petras Jakubauskas 
paeina isz Kauno gub , Telsziu pav., 
Varnu volostie?., Starapoles para., 
Daktariszkes sodo, 10 metu kaip 
Amerike pirmiaus gyveno Chicago, 
dabar nežinau kur, teip-gi ir mano 
sūnūs Juozas paj'eszko savo tėvo. 
Praszau atsiszaukt, ar kas kitas pra- 
szau duot žine o gausit 5 doleiius na- 
grados. ('16

Ona Jakubauskiene.
Box 55. Royalton, III.

Mano brolis Jurgis Antanav'czius ir 
szvogeris Juozas Mikneviczius, 2 me 
tai adgal gyveno Mdianoy City, da 
bar nežinau kur, turiu labai svarbu 
reikalą praszau j:u paežiu atsiszaukt, 
ar kas kitas duokit žine ant adreso.

Pius Antanavjczius,
414 Tilden Ave. Utica N. Y

Birute verke... /
f”. *1 ' iv

Y ra tai b j auru s , daigtas 
verkti — nes ^ipgi gal e j (^su
silaikyti nuo verksmo, kad bu
vo labai o lab^i alkana? . ’

Ir tai d a ne tik bhvo alkana 
nes da skaude j o /daugeliu ošia 
vietosią, nes patėvis nuolatas 
plake su rykszczia.

Riksmas m 
svietis^^s^ 
skambėjo. 
bai rūpėjo; ap 
nonose-1* 
ratevi; 
f Birul 
masi^

F ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS’’ netik 
-jiaraikiaa kai^'ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "DAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų - dorybei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aišl^-, atvirai taip išdes- 
tineja, jog kitose knyj^Se to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir motęrei lakai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų ifiaryti, seniems ir jauniem, 
ir kaip laimingapgyventi. Čion viskų negali, 
ma aprašytLJSet tik perskaičius knygų atra
site;

ŠJtA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
AišlČais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite, tikrų rodę.

JEI sergi ant kokios nors ligos, ta> pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų “Daktaras’!, nes dideles daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes! išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic, 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖM.YKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir r ika- 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik,

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 S 
ryto ikį 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnir 
fce ir p(“ tayčioj vakare nuo 6 iki 8.

Minersville, Pa.— Ant kalno 
arti miesto likos surastas lavo
nas su keleis revolverineis szn- 
veis o nepertoli gulėjo revolve 
ris. Pasirodė jog tai buvo Sta 
nislovas Mileviczius, kuris ar 
tik bene neateme sau gyvastie 
isz gailesties, jog nesenei palai 
dojo savo pa ežia. Kiti vela 
tvirtina, buk Mileviczius ne
nusižudė pats tik likos nužu- 
dintas per nežinomas rankak

AMERIKOS LIETUVIU DIENRASZTIS

3249 S. MORGAN ST., chicago._lll

įkaitės buvo ne- 
g visas • namas 
int tarnams la- 
b p aka j u savo 
sekliczioja, bet 

girdėjo riksmą.
įtėvis nevos gaileda 
ers, mirieke duonos, 

su sviestu ir davė kep - 
sutes; padėjo tolia u nu o 
Les tardamas:

'Te tau, — daduodamas

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKOKCZIU SKYRUS—

Na P. V. OBJfcCUNAS IR KOMPANIA 
Cor.

a Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietūviszha 
" Banka su Kapitalu $75,000.(K) kuri randasi po prie 

žiūra Valstijos Pennsyivanios, talpinasi locnose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

/ Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
į Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
| greieziause ir pigiause, Parduoda LaivakorH s an 
I visu geriausiu Laivu. Užlaino Notarijialna ir ve 
p dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Vsraszsua 
i N atarijauszio /Užtvirtinto per valdžia, kursai psdar® 
^■Diovernasti® ir visokius Uokų me alus

w Ruim jais.

Noriu pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi / /
Ruptura. Noriu iszaiskyt jiems mano būda gydimo. ( 
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad | 
butu iszgydinti ant visados tukstaneziu ypatų. % 
Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne \ 
kokių apgaviku arba banditojum. ATSIMYK asz 
esmių iszradejas vienatinia atsakaneziausio budo
gydimo Rupturos ant visados ir be skausmo, todėl atsirado daug pamegzdi 
toju jaigu tokiams esi pasidavęs iri rankas tai pasekme bus bloga.

_ jag0 .*6je ka neszioja už 
„Jdonas nektaizas, o sinere rf ’

, „uz mokslo ir ne prager ymbr x f &
z/o uždirbtu sunkei gra- 
tai gal dastotu daugiaus 

proto, ba dabar tai tikrai neži 
no kas jie yra, kaip ruskis sa
ko: “ni cziort, ni sabaka”, nes 
jagu žmogus paliauja tikėt in 
Dieva o mokslo neturiu tai 
ant galo pareina szlektai su to 
keis; geriause rodą del tokiu 
kad atsimintu ta mokslą kuri 
juju motinos juos mokino ir 
jog grabas yra kožnam už pe- 
cziu, tai gal tada apsiejtu tru
puti žmoniszkiau.

— Kokis tai ungarelis Mi
kolas Szpynda, nusipirkias re
volveri norėjo nuszauti savo 
burdingbosi ir kaimyną Lietu
vi Petra Miknių4 tai gavosi >in 
lakupa in antra diena buvo isz 
vežtas in Clearfieda lig pro- 
vai korte, turės laiko apmis- 
lint kaip jojo pati Austrijon 
gyvena.

— Darbai po biski taisosi, 
Lietuviams gerai sekasi, dar 
daugumas musu žmonių yra 
prisigėrusiu isz Lietuvos žy- 
diszko kvepalo tai kur ejs kur 
ne o pas žydą tai 'pirmas kia- 
les. Jau dabar ne kurie žyde- 
lei ne yma Lietuviszku klerku 
už tai, kad sako Lietuviai mus 
myli geriau ir perka kaip lie
tuvis pas mane ne dirba, jaigu 
Lietuviai atkreiptu atyda in 
szituos dalykus, tai rastum 
Lietuviu klerku daugeliuosia 
sztoru ir tada visiems butu ge 
riau. Vienybes mums reikia 
ir solidariszkumo o viskas su 
mumi e j sis gerai, tiek tuju ju- 
dėlių užsilaiko isz musu lietu
viu, o pažiūrėkim ar daug ra
sim musu li< tuviu dirbant pas 
juos sztoruose, — geda mums.

— Kaip girdėt tai Lietu
viu kooperativiszkam sztore 
eina geras biznis ir jau ežeru

hnjwte su P^-^^yRuptura, Hydj^B 
slaptingu lygu/i^OS'i4 ,, ieko nekasztut^ 
Lietuviszkai ir Le^—Lc..

’ ' S • • Y

Dr. A. O’Malley, ISS S. Washington St.,

' PUIKI • B0Wfl
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly-< 

ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaiĮ 
nuo ligų apsi< 
saugoti.

——■*unannamM»pa»miiM—■■immihi iiiiiib i n n .mcwtaigafi

Hemorrhoidal ir Rektaliszkos Lygoj 
gydimo Hemoyi'hoid^.iJr Rėktai 
tina jumis iszgydįia an1>yisdB
Peil^ar^jll^^^^mKKgJ

' DIENRASZTI “KATALIKE” žinios tilps daug greieziaus 
ir placziau in visus pajudintus musu gyvenime klausimus kuo- 
noplacziausiai atsiliepsime.

D1ENRASZTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis laikrasztis 
ir prisilaikys ramaus kultūrinio darbo, nesistengdamas kenkti nei 
vienai nei antrai pakraipų pusei.

Todėl DIENRASZTI “KATALIKA” bus galima a;szkai 
ir placziai nuszviesti Lietuvius o ypacz Amerikos Naujokynuose 
gyvenaeziu S. Valtiju ir kitu szaiiu gyvenimas, paduoti kuodau- 
giausiai žinių isz Europos karo lauko ir visuomenes gyvenimo.

DIENRASZIUI “KATALIKUI” užvis labiausiai rūpės tik 
Lietuvio kultūrinis kilimas ir ju gerove. Bet nebus vietos tautisz- 
kai neapikantai- DIENRASZCZIO “KATALIKO” tikslas-kelti 
apszvietima tarpe lietuviu siekis-Iietuviu gerove ir augszcziausis 
kultūrinis lapsnis. '

Taigi kas prijauezia musu tikslams ir siekiams, kam rupi 
kultūrinis kilimas Amerikoje lietuviu tas privalo užsisakyti Amerikos 
Lietuviu Dienraszti “Katalika.”

G Al L & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

— Ar tai sziteip ? — paszau 
ke apsiverkusi Birutėlė—Tai 
tokie tavo prižadėjimai?... o 
kas tai pasakė priesz valandė
lė, jog jau neplaks su ryksz- 
cze?..

— Teip, asz pasakiau ir tik 
tinau, jog neplieksiu suryksz- 
cze dabar plaksiu su rimbu.

— O tai, tai!... pritarė neku 
rie szeimininkai.— Rimbas tai 
geriauses būdas ant apmalszini 
mo tokiu panaieziu!.

Alkana Birute gavo pusėti
nai su rimbu. O muszant kal
bėjo patėvis:

— Nustok rėkus, tai negau
si in kaili. Apsimalszykie, tai 
gausi duonos su sviestu.

Ir prie tuju žodžiu musze 
kas kartas daugiau.

Varginga mergaite labai gar 
sei verke, jog net kaimynai 
girdėjo.

MM

V vis vaisiai g 
^rikosW'lj 

viai ”
žmoniszkas kriksztynas ir ve- 
seilias o apsiejti teip kaip 
Amerikonai, tada ti^ musu 
tauta pradės kilti a’igsztyni ki 
taip jagu nemes nežmonisz- 
ku paproeziu skurs Per am 
žiu s.

Geriausia įfovana stagaras Usiu 
yra lietrivių katalikų 

sava iii ui š s 1 a 1 k r a į s 

“DRAUGAS^ 
“DRAUGAS” paduoda žinitį iii vist 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity 
mo iš visuomenes, politikos, litera 
turos, gyvenimo, ir yra geriausia 
draugas, kaip lietuviams dai-biui?i 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DfiAiiGy i Lieta Idsii’.žia 
“DRAUGAS” atsieina meL 52, pusei m. $1: 
Užsieniuose melams $3, pusei metų $1.50

DRAUGAS PUB. CO 
1800 W. 46th St., Chicago, Iii.

Telephone Drover 6114

Ja



Žinios Vietines W. RYNKIEWICZ
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Kad Teatras
Tai Teatras

ANT KONGBESMONO 
12-to. ĮHstrikto

Schuylkill Paviete. |

— Gedemino 
priimti naujus 
tris menesius už 
m o

— Protestonai pastate di
deli tvarta ant E. Malianoy 
ulyczios kur per keletą nede- 
liu laikys pamokslus ir pamal

D. M. GR AH A M, Pres. L.ECK ERT, Vice-Pres,

rus vynus 
m. senu-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Csr.El® & Mais Sis. Plytaoislh, Pa. 
-SAVININKAS IR FABRIKANTAS..

Ltahzh-U^teziii Valita

MERCHANTS BANKING TRį 
Kampas Main ir Centre Sta. Ma-haJ

W. TRASKAUSKAS 
...GRABORIUS...

susideda isz visokiu Siutu del Vy: 
da;ai kurias dar galesite pirkti 
ateikite ir pasinaudokite

Avimas tesis tik ant keletą dienu

MABANOY CITY, SHENANDOAH,
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

— Szehdien rinkimai — n 
toi žinosime kas laimėjo.

— Balsuokite už Bois Pen 
rose ant Senatoriaus.

yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioj 
kožno nenesio po 12-tam.

(tai W t)

“Vyro Jieszkojimas” 
dvieju veiksmu komedija. 
Jums gal būti juokai, jei mer
gina besirinkdanla vyrus neten 
ka ne vieno, 
kai pasilikti 
te pasijuokti

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

Jago misiukes geistu idant 
vyrai jiaises miletu, tai tegul 
pavieszina keletą kartu su 
“karaliszka arbata.” Kas nu- 
siuns 10 centu už pnsiuntima 
ir kasztus tai aplaikis geriau
sios ir brangiausios arbatos dy 
kai. Arbata yra isz Indijos, 
sveika ir nekvarbuota kaip tai 
kitos arbatos. Adresąvokyte: 
R. II. S. “Kings Tea,” B. 9. 
Sta. W. Williamsburg, Brook
lyn, N. Y. <68 o^)

INDU KRAUTUVE 
•ele daugybe naujausios 
v Rakandu, Pecziu visokio 
Į>, Karpetu ir Divonu viso- 
fcdumu, Klejonkiu, blekiniu 
Rėžiniu indu ko pigiausiai, 
iužganadinti darbo žraomu

ziaus. businnkimai atsibuna 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 
nėšio, pirma adyna popiet 
Mokslaineje. (‘ipgl ’A0N)

— Ponstva Norkeviczei su
deda szirdinga acziu del visu 
piažitistamu už gerus velinimus 
dienoje Szv. Simano. -

— Jurgis Paulauckas pirko 
saliuna nuo Ignoco Butnerio.

— Badai Tamakveje susior 
ganizavojoLietuviszkas Benas. 
Vėliname gero pasisekimo ir 
greito pasirodimo muso mieste.

— Jaigu pirkaite karabina 
tai užeikite pas Gruberi kur 
gausite gerai pirkti po $3.75,

Reikajujame agentu parda- 
‘ AmbreV geras uždarbis, gal- 
>szioti kis’oiukije. Yra padar
kai randoinstatimus ir ne yra 
idoma parvyineti.
įaugiaus ravkite ant adreso: 
YPAUL A'JCIJ

Extract Aversai Agency 
i^ton, Ore.

r
 Sziomis dienomis perkelt m savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W» Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau 
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

133 w- Centre St.,
& JuMG? Hahanoy City, Pa.

Milžmiszki užkalbinimai in 
Europa.

Chicago.— Czionaitinei pe- 
kerei mėsos iszsi imti nėjo mėsos 
in Europa kas nedelia už 8 mi 
lijonus doleriu.

Dirbtuves Steite Wisconsine 
turi dydelius užkalbinimus 
ant pristatimo overkocziu, cze 
veriku, automobiliu ir kitokiu 
reikalingu daigtu del kariu- 
menes.

Visi isz anksto prisirengkite 
ant tu puikiu perstatymu, ku
rios jums “SIETYNAS” pa
rengia ant vakaro. Žinote, kad 
“Sietynas” visada parengdavo 
jums gerus perstatymus, tad 
galite tiketies, kaip ir szis 
Teatras bus labai geras. Szi sy 
ki bus parodytos dvi komedi-

Ant pardavimo.
Arklis, anglinis vežimas, ke 

riczasir pleszkes parsiduos pi- 
gei. Atsiszaukite po No. 632 
W. Mabanoy Str Mahanov 
City, Pa.

—- Skvajeris Robertas Mc- 
Carmick isz Union townships 
likos patalpintas in kalėjimą 
už nepadoru pasielgimą, vagys 
ta, laikima paleistuviu urvą ir 
t. t. Su juom likos aresztavo- 
tos tris sutersztos balandėlės 
terp kuriu randasi ir Mare 
Dzivulskiute. Pro va atsibuvo 
pas skvajeri Birsztona.

Pottsville, Pa, — Arti czio- 
nais kaimelije Reinertone su
degė namas kuriame gyveno 
szeimyna Andriaus Žukaucko 
kurie vos iszigelbejo isz de- 
uanczios stubos. Žukauckas 
pirmiausia pabudo ir isznesze 
savo pacze ir vaikus kurie bu
vo apimti durnais.

And. MHiszauekas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. Dypa
Jaigu kada busite Wilkes-Barre 

tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu guriausiu gėrimu. Puikios ka 
augines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užganedinli 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

Balsuokite už
Frank B. McClain
Ant Vice-Gubernatoriaus 

Republikonas.

Kryklend| 
(Panevėžio- apsM 

pos in Kryklenuyg 
kam nepažįstama nl|5| 
to moteriszke^Capie 2£ 
amžiaus — katalike. 
baltai szvies, jeke rauooi 
taszkais, sejonas': j bodas 
“zauszninkais”. Szeszi ver 
nuo Kryklenu ji klausės k« 
in Kiltie nūs, sakėsi 
Sijose, o dabar 
Krinczina in Biržu^ 
viszke. Tai pasakijl 
damasi n liejo save® 
klenuose sakėsi es® 
do kl iu. 1tytoj auig|| 
teriszke K ryklei® 
tarp žilvy ežiu t|| 
pristovas su djg 
rejo ir tapo i® 
nepaszvestnjjB

ROBERT d.-;HEAT0®
Isz Ashland, Pa.

Republikoniszkas.Kandidatas. / V 
Rinkimai'Utaininke 3 Novepiberio 19141

klobas nutarė 
sąnarius per 
$1.00 instoji- 

Yra tai gera proga insi- 
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus 
priimti nog 21 lig 40 m. am-

■tsrinkydaini in miu didelekrau- 
fe nusistebėsi te isz bargenu kuriuos <5 
I suteikiame, at>ilankykltepasmus o 
Is iakandus apmainome ant nauju. 
^...Kalbame Lietuvifezkai... jj 
JENSKY^ROLEI S 
mpitros durys nog Paczto. įį 
aCentre St; Mabanoy City |

JLietnvšszkas Agentas^

Parduoda Szipkortes ant gerbusiu 
linijų“ in r isz Lietuvos, Siunczia 
Piningus in v.sas dalis svieto, greitai 
pigiai ir teisinga if

Kas nori atgabeni sz Lietuvos 
■ savo gymines ar pažinstamus tai ra
škykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R.iszant grisiu 
skite už 2c. stempa o gausite grtdts 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli krorau visokie 
Valgomu tavoro ir Buoserne.
Fr. Petraitis - Clymer, 1^.

Czedykyt Savo Pinigus.
arykite savo Alų namie. Prisius- 
tris deszimtukus sidadre ir 7c. 
ponais^ apdengti visus kasztus o 
prisiusime 3 pakeliu sampeliu 

ibrew’ Alino proszku isz ko ga
lėsi® padaryt 18 goreziu pirmo klasos 
alaiP, pridelant tik grino vandens. 
Gaubte dičkei jas kaip padaryt alų 
jn nminutąs Ambrew proszkas yra 
padęytaa išzBarley Malt ir Bohemi
an lbps- Baig kostumeriu sako kad 
i£AnPI’e'iW” atus geresnis už bravoro. 
Prisi|s^me teigi proszko isz ko ga- 
lesitdpadarytę kvortas Arielkos ir 
Vinia 
vineti 
lme r 
yta P, 
uždra

Idant padaryti vietos del Rudeniniu ir 
Žeminiu tavoriu, tai per keletą dienu 
turėsime Dideli Pigu Iszpardavima vis
okiu Vasariniu Tavoriu. Szitas tvoras 

riu ir Vaiku, visoki Vasarini apre- 
už labai numažintas prekes, todėl 

isz progos ba szitas Didelis Pigus Iszparda-

Japonu pasarga nereik 
užmiršit!

Japonu patarimas kad turint 
gera sveikata, žmogus gali būti 
laimingas. Japonai labiau už 
viską myli užsiimti gimnasti
ka, teip vadinamoms imtynėms 
Jiu-Jitšu isz ko, jie gauna di- 
dili drūtuma raumenų, o kad 
turėti sveikus-drutus raumenis 
reikia taipgi turėti sveika sys 
tema ir vidurius: — Idant bu
tu sveiki viduriai ir tokiu bu- 

buti sveiku, tad reikia vi- 
pagedusia mediaga nuodus 
viduriu ir organizmo pra- 

szalinti, o atlikti ta galima tik 
su atsakanežioms liekarstoms.

Del ei isz valymo nesveikumu 
isz organizmo ir nuodu isz vi
duriu, tai mums yra žinomos

pa-

—Juozas Visniauckas, 10 
metu senumo likos perszautas 
in aki per savo draugus kurie 
szaude paukszczius.

— A. Lakickas susidūrė su 
kitu baisikilistu ir pavojingai 
susižeido arti St. Nicolas.

ANT KONRRESJWNQ l2-to. Distrikto. Schuyi’dh 
Išalsuokite ■ už

R. E. LEE j
Demokratiszkas Kandidatas. Rinkimai Utarninke 3 Novemba

PIRMUTINIS I.IETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.

' "W* Ant pWSS^Iw' 1
Puikus saliunas siį nW5 

ant ^didžiausios uliczi^s, 
Tamaqua, Pa. Labai geroi 
;oi. Parsiduos nėįierbran: 
Atsiszaukite tuojads ant ac 
so. August Yerinal, 
Cor. Center St. ir Cottagew

Tamaqua, Pa.l

“Be, Szulo’W.;-':^B 
yra labai juokinga yKoineclija 
—ji parodo, kas atsitinka, jei 
tekėjus moteris meilinasi prie 
kito vyro. Ženoti vyrai! atsi
veskite savo paezias, tegul jos 
isz teatro pasimokina, /ne ka 
praktikoje turėtu mokyties. 
Ateikite abudu su paezia, kol 
da laikas juokties. .

Visi rengkites in Teatra! 
Kurie norite pasirinkti geres
nes sėdynės, galite isz anksto 
tikietus nusipirkti vietose L M. 
Kazuno aptiekoje, ir pas visus 

[“Sietyno” narius. Perstatymas 
bus Boczkaucku Saleje Maha 
noy City, Pa.

Į Utarninke 10 Lapkriczio 
iNov. 1914 metu. Pradžia 8:15 
valanda vakare. Inžanga 25c. 
35c. ir 50c. Vaikams 10c.

K B ALTIHBUS 
Greenwich Street

100,600 badaujo Jeruzaleme.
Kohstantinopolius. — Szim- 

tas tukstaneziu gyventoju Je- 
ruzaleme keneze szendieu bada 
isz priežasties europines karę*. 
Mat priesz kare tieje žmonis 
turėjo užsiėmimus nuo turistu 
kurie atkeliaudavo atlankyti 
J erų žalėm a ir kitas szventas 
vietas bet dabar neturi tojo 
pelno ir pradeda kentet bada/ 
Didesne dalis yra žydai.

Maskolei su Lenkais turėjo 
kare. i

Montreal, Kanada. — Ant 
uliezios Frontenac, kur dau- 
giansia gyv-ena au-trijokiszki 
Lenkai ir Maskolei atsibuvo 
musztyne o vėliaus kas tokis 
pakiszo bomba po Lenku gy
venimu. Asztuonios ypatos li
kos užmusztos o in 30 sužeido.

UETŲVISZKAS ADVOKATAS 

' Baltrus S. Tankaus 
attorney, counsellor and 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriaaaes ir didžiausias suniis 

piningo iszlaimejs provose už pa
žeidimą kasik.loBe, fabrikuose, gels- 
žinkelnoae, labose ir t.ii. Iszkimej 
krovas kurios kiti advokatai atsako S7- 
atmeta. Rodą duodu dykai,

Ądresa vokite;

B.S.YANKAUF
Masaan Street

BF. -

Ruuuus j 
kaip s^BRpinduliai ujjlfs su 
naikir a; nesiszczystija krauje, 
atgaivfna systema, budavoja ir 
sudrutina nervus ir raumenis, 
per ka žmogus jaueziasi svei-! 
kas, linksmas ir drūtas, pasi
liekant nuo bile kokios ligos 
iszgydytas,— nes tokiam pa
sekmingam iszgydymui ligų, 
Philadelphios Medical, Kiini- 
ko, Medikaliszkas Direktorius 
suvirsz per 40 metu daktarau- 
c ams, visa savo gyvenimą ir 
pajiegas tam teip geram iszra- 
dimui paszvente.

Už tai kiekvienas nesveikas 
žmogus, czionai tikriause at
randa pagialba. Apgarsinimas 
-randasi kitoi vietoi. (Apg.) 
Philadelphia Medical Clinic, 

1117 walnut Str.,
Philadelphia, Pa.

Ramonat Hardware Co 
(S. A. Ramonaitis, Locninikas)

■ ...Didelis Geležinis Sztoras... 
Wholesale ir Retail.

Atheszkite Savo Pinigus in Banka 
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
o tokiu budu stosites vienas isz jio prieteliu.j

Mokes juanis procentą ant sudėtu pinigu.
Jumis prigialbes juso biznije.
Prigialbes jumis pirkti namus.
Pagialbes jumis lengvu budu užmokėti 

skola ant namo.' '>
Bus jumis geriausias prietelis.
Banka žino kaip, jumis pagialbsti.
Visada yra pasirengus jumis patarnauti 

visame.
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti. 
Banka reikalauja juso paezedžius.

.. NOTARIUSZAB..
Z33-Z35 'CENTRE ST.t MAHANOY CITY, PA,

PRrVATISZKA RANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 
..„..PO PlilZl EA BANDOS......

nes i oru pos. 
Visoki Plombiszka d

i n taisymą 
Musu tikslu yra

sir> o ei<s
11 <yu ne i 
pi ig

Jaigu Kas oer,< t avora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dyk . in namus 10 miliu tolumo.

lodomus atsitikimas,
Peterburge daug padariusi 

judėjimo žinia, kad kazokai 
primusze atvažiavusius sve- 
cziuosna prancūzus. Buvę taip 
kuopa prancūzu jurininku atė
jo Viborgo puseje vienon val- 
gyklon užkasti. Czia juos nuo 
szirdžiai pasveikino streikuo
jantieji darbininkai. Pradėjo 
dainuoti visi “marsiljete”, 
prancūzai prancuziszkai, rusai 
rusiszkai. Szale jojo kazokai. 
Iszgirde daina jie eme “mal- 
szinti revolucija” — insiverže 
vidun sumusze nagaikomis 
kaip streikuojanezius darbiniu 
kus, taip ir prancūzus. Szita- 
sai dalykas, sako, priverstas 
vidaus reikalu minister! Mak
lakova atsistatydinti.

[Nusipirkite saū keletą 
jbdteliu arielkos /

WMEiriCZlAUS MO. 6. 
[Geriausia arielka visam 
mieste $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite. 

■S, WrteM 
k 408 W. J|

Balsuokite už
Martin G. Brumbaugh
Ant Pennsylvanijos Gubernatoriaus 

Republikonas.

-Mano Privatiszka Bans-a yra po 
'didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pa% mane 

/AyN i b0 jokios baimes atlikinėti.i\ a i »*i - 1 PaesportUB del 'keliaujaneziu pa-
į rupiau.

Didžiauee Lietuviszka Agentūra 
pagavima Szipxorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziauee 

A "* ir pigiause.
Visi tie kurip per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplankysite teisinga atsakymu. Apsaugoja Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

Kalvarija.
(Suv. gub.). Neseniausia 

Pieskineje buvo vaito rinki
mai. Iszrinktas vaitu Turu ta 
isz Menkupių ir kandidatu 
Pauliukonis isz Jurgežeriu. 
Kaip girdėti, reikalauta nuo 
ju priesz rinkimus gėrimu, te- 
cziau minėtieji asmenys in vai 
tus nesiveržė, todėl jokiu gėri
mu niekam ir nedave.

w Nesiranda Geresnio 
Pecziaus už Model 

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Pecziuspo var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo a-ba 
sugražiname pinigus.

GUIĮNAN’S

— Ignotas Pilkus pirko sa
liuna nog Vinco Vinicko ant 
W. Spruce St.

— Gruberis užlaiko visokiu 
vilnoniu sveteriu- ir pirsztiniu 
po $1.50 $3. iig $6., No. 34 E- 
Centre St. (gg o'|)

— Praeita Petnyczia po
piet, per eksplozija dinamito 
Volkano kasikloje likos už- 
musztas Andrius Veczar 24 
m. senumo rusnakas nog 326 
E. Mahanoy uliezios. Kūnas 
likos palaidotas Nedėlioję ant 
k. upiniu McAdoo 
vorus užsiėmė 
Traskauckas.

1 Naujiausias -iszradimas.
/ Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 
nt kojų, tai gausi po 5c., gyduole, 
/ligų nepagelbetu bus sugražinti 
xnjgai. Teigpi iszsius placzes infor- 
^Kijas nuo ko plaukai slenka ir plin- 

nu atsiradymas ir nupucz- 
egBKeidai. Tukstanczei dekavoja 

ffl^ka rodą. Raižyk tuojaus:
^'Gratis Specialists 9.

SI 106 Sta. W. Williamsburg 
Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas Liaturisskas Satemlnkss 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikia# Liefcuvisskas Gyduoles savo 
^storuose ant pardavimo, 
tautaeesei reikalaudami galeiu^ugi- 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apieliiikese. Sėsorairikai 
rassykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardnokyte 
ciiisG tyras LietUvisskas Gyduolas, 
kurias mes gvarantuąj&me,
Egiutero No.l......... .
Egiutero No. 2........... 
Zmijeosnik......... ,95c. 
Gumbo Lassai............ 
Messkos Mestis........ .
Trejanka.................. 
Linimentas vaikams.. 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepiu Bahamas . • > 
ziUty-L&kgon del vaib 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių,.

” ’ nuo Kirmeliu'dsl .suaugusia 35a 
Va.Hii-.7O nuo Aklu, 
[Tgniatraukis........
Skilvio Lass&i
Gyd. užiftikimtti Viduriansa o ir 

Kruvinusięa, .................. . . .
‘Uicurs’ arba gyARumjityauio |3.50. 
Gyd. del Pilvo...........&7o.
Milteliai aps&abdymui G«Įvoi

skaudėjimo........................ .
Lftscsi auo Dantų.,.......... .
Most-ls nuogedimo ir prakaitavimo 

Kūju......... . ....... .
Geležiais sudrutmtoj.te sveikatos 
Vaisias nuo Papauto. 
Gyd. nuo Grippe...... 
Plauku apsaugotoji., 
Mu.Uns del Planku..., 
Milteliai nuo Kepenų 
Rože?, Bai&ume......... 
Kinder Bssisaož&ų...... 
Bohriaas Laseai....... 
Ssvobuatcjas............. 
Kraujo valytojas....... 

-įNftrvu Ramkifeijas  ̂
Bailina arba

Kas prisiun&\del mug- adrė 
su savo pažinstam isz 
siunsime puikia doyaha. 
(gi ‘a()N) Europe BookMD^. 
57 Dey St. New York, N. Y

4

SLggY^yduoles ano i..~.
w y^?risškag Tii^tdjasf'Usui..
g- y;

“4' uždegimo Daniu arba
B : ir akarbutis
g Gy-d. ano k Niežu....

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Stiklas, Altejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.

Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
Eletrikiniu daigtu.

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir t.t, 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gatunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Pakantos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinoš Szepos, 
kūdikiam-* Vežimukai.

Sa^uainkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki- 
isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Blekinius darbus Stogus, 
visokiu Szi .mu atliekame kanogeriausia.
vit-na preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau- 

pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
.lik tai tmainom ant kitu arba sugražiname

BANK EXCHANGE
202 Troy St; Oayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauezija priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2c. stimpa.

‘IPSftiETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeiter 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mefr 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c

/ G-auaama pirkt tik pasu
T. Astral, » St. JW. h

Pennsylvanijos Lietuviai pri
valo balsuoti ant Senatoriaus 
už Boies Penrose. Padekite 
križiuka kaip czia parodo:

Republican X 
Personal

Liberty
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