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Halifax po baise! ekspliozijai, kur žuvo 2,000 ypatų o 18,000 sužeista.
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žmonis žudina tiktai del juju drapanų ir
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W. D. BOCZKOWSKI. Pree. and Mgr.V. PVVfinvn on.i, I IVB. nuu a 
F. W. BOCZKOW SKI, Editor.

Isz Kares Lauko
Italai torpedavo du austrijokiszkus laivus.

Rymas. — Italai torpedavo du austrijokiszkus kariszkus 
laivus pristovoje Triesto, kurie tuojaus ir nuskendo. Ant tgju 
laivu radosi keli tukstanczei laivoriu ir badai didesnia dalis isz 
juju nuskendo su laivais. . < .
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Prancūzijoj randasi 840,000 ypatų be pastoges; 724 kaimai 
sunaikinti.

Paryžius.— Pagal surinktas žines, tai sziandien Francuzi- 
joj randasi 840,000 ypatų be pastoges, kurios kenczia neiszpasa 
kytini varga ir nesmagumus, o 450,000 ypatų kurios serga ant
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džiovos ir randasi po prižiūra Raudono Kryžiaus draugavęs.
Suvirszum 700 visokiu kaimu yra sulygintais su žeme, o i^apt 
tuosius kaimelius vela pastatyt užims daugeliu metu ir milijo
nus doleriu. •
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Pacztas uždraudė lei
dimą laikraszczio. I 

į . 
t

Philadelphia.— Praeita pel '
uyczia vela atsibuvo nauja' 
krata “Kovos” spaustuvėje! 
per federaliszkus detektyvus 
aresztavodami manažeri J. i 
Szukr, paimdami daug ajdub | 
listiszkn dokumentu.
leviczius likos isz naujo 
tavotas ir abudu su Szukiu li
kos uždarytais Moyamensing 
kalėjime.
leidimą “Kovos

manažeri

Stasiu - Į 
aresz-

)

Sztai pirmutinis paveiksi
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Painios žinios isz Rosijos. —Žudinstos ir bjaurus pasielgimai 
. Bolszeviku.

London.— Isz Rosijos daeina labai painios žinios kuriu ne
galima suprasti ir apsvarstyti, nes viena diena telegramai teip 
danesza, tai vela ant rytojaus kitaip. Vienį telegramai skelBe 
buk Bolszevikai, arba kaip juosius vadina “raudonieji” likos 
sumusztais per Kornilova tai vela kad Kornilovas likos sumusz 
tas ir pats likos sužeistas. Bet szeip ar teip, nuo kada Bolszevi 
kai gavo valdžia in savo rankas, pastojo Petrograde žudinstos 
ir kitos bjaurybes
nupleszineja nuo lavonu; moteres žudina tiktai del to idant nu
kirpti joms plaukus ir parduoti žydams. Badai isz kanalo Pet 
rograde, isztraukta septynis tukstanczius lavonu (didesnia da
lis isz juju buvo naoteres ir merginos) in laika trijų sanvaicziu, 
ženklai ant juju kunu, parode jog buvo nužudinti. Kiek Bol
szevikai,kitu prasižengimu papilde, tai to negalima,suraszyti.

Tai vis mokslai Lenino ir Trockio, kurie pakurstė žmonis 
prie tokiu darbeliu. Tiejei du vadai Bolszeviku skelbia apie 
civilizacija ir laisvia, bet tame pacziame laike daro slaptingas 
sutartis su vokiecziais idant taja laisvia sutrempti po kojoms ir 
siuntimą daugiau vaisko ant italiszko frunto idafrt ingaleti ir 
žadinti laisvia už kuria svietas sziandien kovoja.

Vokiecziu darbelei, kada ėjo per Lietuva.18 

perstatantys nelaimia kokia at 
sibuvo Halifax, Nova Scotij’oj, 
kur pražuvo 2,000 gyventoju 
o 18,000 sužeista. Konia visas 
miestas likos sugriauta per su- 
simuszima dvieju laivu — vie
no su amunicije ir kitas su 
maistu nuo ko pakylo eksplo- 
zije. Badai buvo tai darbelis 
vokiszku sznipu ir kelis jaiP 
aresztavojo. Paveikslas *per 
stato viena isz ulicziu Darring 
ton po ekspliozijai ir krūva ne 
gyveliu.

Vokiecziu darbelei, kada ėjo per Lietuva. f
Paryžius.— Vienas isz Lietuviu, kuris gavosi pasekmingai 

in Francije po daugeliu sunkiu pereigų, apsakinėjo pasielgimą 
vokiecziu kada ėjo per Lietuva. Sztai jojo žodžei kaip apsaki
nėjo reporteriui lai^qiszczio:

“Lietuva sudraskyta, girrios isznaikintos, laukai teip siu 
arti armotineis szuveis, jog negalima ant juju nieko sodyt. Vo- 
kiecziai jieszkodami priglaudos girriosia, Lietuvei, kurtuos bai 
sei prispaudinejo, uždege taisės girres isz visu szaliu kukuosią

1 " ' < JĮijįh

daug prusu žuvo. Vienam kaime per kuriuos prusai perejo, rar 
dome isz 170 gaspadoriu tiktai 40, terp nužudintu radosi 15Jmei; 
ginu, 18 moterų ir keliolika vyru perdurtais bagnietais. Išz'ba 
do ir szalczio mirė daugybia žmonių.
jo ir dalinosi savo maistu.
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Pacztas uždraudė 1 Sūnelis sudegė motinos akysia Senoviszkas skarbas sugražin- 
___ n _ ji____ n

Shamokin, Pa. —Gulėdama 
serganti lovoje ir negalėdama 

Ijia apleisti J. Visockiene, bu- 
1 vo priversta būti budintoja 
baisios nelaimes savo trijų me
tu sūnelio Stasiuko. Kudvkis 
privežliojas prie indegusio pe- 
ežiaus, pradėjo krapsztyti ang 
lis ,nuo kuriu užsidegė szlebu- 

ak i mirksni je apsiaubė 
Mot na mate kudv-

ir iszsiunte! 
visiems skaitytojams žinia,! 
buk “Kova’’ daugiau ne iszeis. j

su
pleszi-

Pleszikas nužudintas per Itala.
Philadelphia.— Kada Juo

zas Laskovski 20 metu senumo 
su Franu Bobeliu, 19 metu, už
klupo ant Pietro Piemonteso 
tiksle apipleszimo, Italas ma 
tydamas, jog neapsigins 
kumszezibms prieszais
kus, isztrauke sztilieta, su ku 
rkfom dure Leskovskiui in 
kakla nuo ko mire in dvi 
landas ligonbuteje. 
.Robeli aresztavojo.

Kiek Amerikas ižgabeno' 
tavoro in užrubeži.

Washington, D. C.— Biuras 
itžrubežinos vertelgystos ap
garsino, buk in laika deszimts 
menesiu ižgabenta isz Ameri- 
ko visokio maisto už $1,082,-

Praeita meta ižga
benta tiktar už $865,942,176. 
Visokio tavoro ižgabenta in lu 
tus sklypus už $3,362,844,951. jnegarsna.

tęs ir
jin lipsna.
kio nelaime, bet isz lovos ncga
lojo atsikialt ir jam pagialbeti.

244,046.

va-:
Jtala ir!

I Milžiniszkas piragas.
New York.— Kukoriai hote- 

lije Waldorf Astorija iszkepe 
“Kalėdini piraga,”
4 pėdas aplinkui, pėda augsz- 
czio o svere 360 svaru, kuris už

Tasai 
in

kuris turi

teks del 2400 svecziu. 
piragas bus nusiunstas 
Francje kaipo dovana del amo 
jrikoniszkii kareiviu ant Kalė
dų. Už padirbima tojo pira- 
go užmokėjo tūlas amerikonisz 
kas geradejus kuris pravardes
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TRUMPI TELEGRAMAI.

tas giminiai po daugeli 
metu.

Omaha, Nebr.— Auksinei ir 
sidabrinei piningai isz viso 
apie 20 tukstancziu doleriu, k ft 
riuos czionais nesenei atkasta, 
sugražinta in priguli,nczes ran 
kas. Ant vietos, kur seniau 
stovėjo senas Y. AI. C. A. na
mas, vienas isz darbininku kas 
damas pamala, atkasė gana di 
deli misingini puodą, apie ku
ri praneszta perdetiniui palici- 
jos, kuris pradėjo tiryneti ir 
surado senosia knygosia prie 

X 

ko tiejei piningai prigulėjo ir 
kam turi juosius atiduot. 

»

rasztu pasirodė, buk ant tosios 
vietos stovėjo namas, kuriame 
gyveno Zakarijoszius Bellwel 
mete 1843, žinomas kaipo dide 
lis skupuolis, turėdamas dideli 
turįa apie kuri gimines žinojo, 
bet po jojo mircžei nesurado.

*> • * *

a n u k u Zaka r i j osz ia u s. 
gus jam atiduota, o už suradi
mą juju, paaukavo darbinin
kui k<uris ta j i snoviszka skar- 
ba iszkas.e, tuksianti doleriu.

Didelis skaitlis akvatninku.
.Washington, D. C.— Praei

ta sanvaite rekrutacije in regu 
lariszka armije buvo didele. 
In laika septynių dienu insira 
sze 22,1.79 akvatninku. Isz tu 
j u akvatninku sutvers visa d i- 
vizije vaisko.

Pinin-

§ Chicago.— Keturi ban
dytai apvogė La Grange State 
Bank ant $25,000 ir prasisza- 
lino su automobiliu.

§ Harrisburg, Pa.— Pagal 
Compensation Board, tai isz 
mokėta szimet už visokes ne
laimes ir mirtis $4,657,304.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Per 
sudegimą brokerio1 Kaub Coal 
Co., Luzerneje, neteko darbo 
600 darbininku kurie iszkasi- 
nėjo kas menesis po 15,000 to
nu anglių.

________ I__________________ •_ •________________ ' _______ ' ■ • J’
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Rosije sutiko ant sudėjimo ginklu.

Is

mi. • •• 'Toliaus tiry liejimai parode 
buk miste gyvena kokis tai Szi 
monas Bellwel 70 metu senu
kas, kuris sakes, jog yra pra-

■4 * \ .
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Maskolei mums dhvinėį
ill

Kupiszkiuosia, Dabryluosia, ir Lomžoje nepasiliko nevie
no lango nuo bombardavo j ima, daug namu sugriauta ir sude
ginta. Norėdamas gautis in Novgorodą, užėjau pas viena gas
padoriu. Vokiecziai netikėtai užklupo ant tojo kaimelio, kuri 
pradėjo viską degint ir žudint gyventojus. Asz sekdamas pas
kui kitus atsiguliau in grabia nuduodamas negyvu. Macziau 
kaip vienas insiutes prūsas, pagriebė motere su kudykiu ir pei> 
dure abudu su bagnietu. Nelaiminga puolė drauge su kudjkiu 
in grabe. Prusiszki aficieriai buvo didžiauseis barbarais'nes 
žage jo merginas ir mo teres kur tiktai jiases užtikdavo duodami 
prikloda savo kareiviams idant panaszei elgtųsi, moteres žudi- 
no be jokio susimylejimo.
kaimai dingo nuo virszunes žemes; pasiliko tik vieni griuvėsiai 
ir daug darbo, piningu ir metu praeis, pakol viskas daeis lyg 
paredko. Toji kare, tai baisesne už milijonu peklu’, o vokie
cziai norints statosi save už apszviesta tauta yra arsaesni už sze 
tonus, nes juos peraugsztina savo barbariszkumu ir baisioms 
žudinstoms. ’ ’

Petrograd? — Bolszevikai sutiko ant sutaikos iszligu su 
vokiecziais ir pasirasze ant sudėjimo ginklu. Bolsževikąi pa
vėlino isztraukt visa vokiszka vaiska nuo rusiszko įrunto, o 
vokiecziai juosius siuns dabar ant francuziszko ir 
fruntu.

Negana to, Rusai pradėjo; vesti kupeziavima su vokie

t

italiszkil
I r I *■

ežiai, parduodami jiems reikalingiausius dalykus, kaip maistą 
t.inkus, muilą ir t. t.

NAUJAS ISZRADIMA8~

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, ataugą tau-

J 1 - , ■

kus plaukus Gvarąnty.* Infor-
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
f i pas mus. Adresas:

T*
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........... --------------

Rusiszkas generolas Skalonas nusižudė.
Petrograd.— (generolas Skalonas, nusižudė, priesz pat pra

sidejima susirinkimo ant kurio ketino daryti taika su vokie
čiais Brest Litovske. Badai Skalonas buvo prieszingas tai su v
taikai Bolszeviku su vokiecziais ir nutarė nusižudint ne kaip 
įalybauti toje sutaikoje.

Austrai vela paėmė 3,000 Italu in nelaisvia.
Berlinas. — Arti' 3,000 Italu likos paimtais in 

per’Austrus, muszije terp Bretnos ir Piavo.
Italai dabar szajikia milijoną kareiviu po ginkĮti. '

Baisi ekspliozije dirbtuvėje amunicijos.
London. — Dvi baisios eksplozijos pakylo dirbtūvesia 

amunicijos arti Kiel ir Friedrichavene, 
daugeli ypatų.

nelaisvia

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St.,

. V
J. W'1.^
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kuriuosia pražuvo
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Rnszt įninkąs Maksimilijo
nas Darden isz Amsterdamo ra 
szo, Imk t ii debuklas gali at-
neszti paknju terp knriaujen- 
czi n v i esz| >atysczi u.
ežiai turi būti sumuszti, 
mus novidonni ingales. 
kio?
kos pokli
•

\’okie- 
arba < 
Kito-

iszeigos isz tosios žrmisz
nesiranda.

Szimtm
Su v. Va 1st i josią 
stalo trupinėlius 
rios nesuvalgo. 
uis

milijonu
atmeta
duonos, ku-

♦

apmislino. kiek per 
diena sunaikina ilubnos! 
gu tuosius 
surinktu in
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'SAULES’ KALENDORIUS^ 

ANT 1918 METO
* i

PLAUKENTIS LIGONBUTIS PADOVANOTAS DEL ALLIJENTU.
X*

A • ex.
.’ ■<.;?<«>: 1.

<->X«

<•*w?• ■‘•XcZl

<io® Istorines Knygos
f

No. 1 — Padžiaus Nuskurę- .1 I
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

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

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

Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
USFPrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
MAHANOY CITY, PA.

•> •>.IMi OI•>■.y -iSaint Louis susitvėrė koope 
ratVviszkn larmeriu drauguve* 
in kuria mano prigulėti snvir- 
sznm penki milijonai sąnariu. 
In tuja draugu ve bus priima
mi tei]>-gi mekanikai, darbi- 

'Pikslas tosios 
draugoves,

k a lend or ii i už bai gem
%

fe &
<>■:>• i ®3 i

l-ld
e.Inu

spaudinli ant 1918 metu' ir isz* 
sinnlinesiih neužilgio del visu 
musu
siems kurie pilnai atsilygij 
už prenumerata.
da yra skolingi, 
idant prisiunstu užmokesti tuo 
jaus, jeigu geidžė aplnikyti ka 
lendoriu.

Kalendoriaus intalpa hnt at- 
cinanczio meto yra sekanti:
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SibfefeSteas Ii
ninku ir kiti.

Į milžiniszkos
’ pa įdavimas valgomųjų ir kito-
ikiu tavom be jokio uždarbio.
I Anglijoj
draugavę,

bus

žmonių į 
nuo

Bet ar žino- į 
t a ja į 
.lei-i

panaszei 
kurj kas metas pa

daro biznio ant penkių milijo
nu tloleriu.

randasi

Peiliai;

No. 4 — Apie

Ijevskio, Sibirejos,
ti upinelin> duonosL. ir| jsz Min.vsvi||Pt

daigta. 
pasidarytu viso 19,000 tonu ar!j)U|.

viena tai

ha geros

Todėl 
szmoto

i

Xeseii(‘i sugryžo isz Nikola- 
(’. A. Nof- 
Kolorado,

savim žinia. 
Siberije nuo Uralu 

kalnu ketina 
Valstijai.

'Poliaus
tasai paskalas

I kuris atveži1 
vi^a

su

pirkti Suvienyti

Hoffartas kalba, 
pasklydoį buk

i po visa Siberija buk Amerikas
Didžiau

milijonus svaru 
duonos, kuria galėtum sukraut 
ant keturiu laivu! 
czedinkit<‘ mažiausius 
liūs.

. į. -----------
Norints Szvaicarije yra neu- 

traliszka sklypu, tai josios gy
ventojai keneze ant nedatel:■ japsvarstineja 
liaus, kaip ir visosia sklypuo
sią kur sziandien vieszpatauje

Szvaicarai dabar aplai j 
ant menesio po 

ant kozuos
gulima aplaikyti tiktai | m pelną Siberijoj kur randasi 

ant korteles po švara ant men” j neiszpasakytini turtai po žeme 
šio, duonos aplaiko po puse o ir ant žemes.
svaro ant dienos, miltu pripuof

I

ant dienos o svies-Į 
l
I 
I

karu, 
kineja 
irtkriaus

<»• sRyžiu

nori jiaja nupirkti.
i sius draugu ves ir ant politikisz 
[ku susirinkimu taji klausymu 

o ir laikrasz-
cziuosia placziai apie tai apra 
szoma.

Jeigu
gerai ant nupirkimo Alaskos 

ypatus.| (ai neatbutnai turėtu da didės- 
- - “ I • • •••• i •

svaro

la po švara 
tas kasztuoje 84 centai svaras, 
laszinei po 60 centu už švara.

I

Amerikos papchrijo

nes maiszvta.

res
Vokietijoj dabar parsiduoda 

sztamai kavos ir tai imczystos, 
Vienas szta-1

mus talpina suviję 50 procentą 
kavos; antras 25 proc., o tie- 
••zes* tik 10 proc.

1 — Kalendoriniu 
ant 1918 meto.

- Keturi meto laikai.
- Apie metus ir jn dalis.

o
o •)

4—Eros.
5 —- Perkelemos szvontes.
6— Užtemimai ant I918 rne-

(o.
I - A mer i k on isz kos szven-l
tos.

8— Pasninkai 1918 mete.
9— Alenesei su szventuju 

vardais, atmainos oro ir per
mainos menulio ir slaptingoms 
myslemis su paveikslais.

10— Prakalba in musu skai 
lytojus.

11. - - 
szas.

12

Šviet i nes kares sura-

W y’<y

I ;W^5®

Oi

Senato kariniu reikalu komi 
tetas sziandien nutarė padary
ti ir aprūpinime Amerikos ka- 

depa rt amen to a pg i n k 1 a vi • 
|me ir aprūpinime jKmerikos ka 

Sekretorius Baker 
virszininkai bus

riuomenos. 
ir kiti 
szaukti.

Komiteto pirmininkas

pa-

sena-
V jotoji* aibaL()rjus Qlamherlain sako, kad 

tos, naudoja naujo maiszimo,Lie tyrinėjimai
Jis sako, kad bus 

padaryta tyrinėjimai apie tru- 
drabužiu nacionalei ar- 

petny- mjjaj sveikata, netikuma szau

susidedanezio isz džiovėtos lu-
A. *

pinos obuoliu ir grusziu.
I bai platus.

žmonisVengrosia 
kauja dvi dienas 
ežioms ir panedeliais. 
svaras tauku kasztuoja tris do-i

pasnin- |<unin

galbūt bus la-

Penaism

Jeriai ir daugiau.
Mes czionais ?

lime rugoti ir privalome būti 
užganėdinti viskuom. nes karei 
da mums nesidavė in ženklu? 
—r turime visko ir bado neken- 
czi'me.

Xmerike nega

[uu> (uvu jr Jauku artilerijos, taip
gi ir apie armijos kontraktus.

—
I

Naujoj Zelandijoj pora 
veriku 1914 mete kasztavo 

Į $3.65. o dabar kasztuoje $8.45 
ir kas dien brangsta.

1914 mete
cze-

isz Rich-■ D. L. Springeris
... .. . 4 . ; mond, Cal., turi badai didžiau-'Bolszevikizmas stengėsi uz

1 ručini ir nusilpnyt kariszka ‘y yy”
spėka Amerike, kaip nusilpai- .

Amerikonai da ne .
ma
ma I
Tol

. i bar svėrė 80 svaru.

Bolszevikizmas stengėsi už

no Bosija, 
suprato kas tai yra kare, 
žai apie jiaja kalbama ir 
žiau apie jia suprantama, 
del tokis padėjimas 
duoda gera proga ant praploti i

Bolszeviku propoganda |

šia kamuoli siūlo. Tuosius siu- 
i liūs surinko nuo pundeliu, ku
riuos atneszilavo su skalbimais 

jojo skalbinyczia.

czionais,

nimo
(mokslus.)

Amerikonai da 
rUstinia ant savo prieszu.
kieeziai apie tai gana gerai ži

novra

jin jojo skallnnyczia. Rinko 
j jisai sudus per 17 metu ir vi- 
niojo ant kamuolio kuris da- 

Apskaito 
C ma, kad ant tojo kamuolio ran

dasi siutu ant 40 myliu ilgio.

- Svarbiausi atsitikimai
13 — Pasaulės kares.
14— Kariszki

Amerike.
15— Akyvi randaviszki su- 

raszai apie viską.
16— Tolumas amerikonisz- 

kn miestu isz New Yorko.
17 — Velykos del kožno me

to nuo 1801 lyg 2000.
,18— Perspėjimai 

kožno meto.
19 —1 Tolumas

miestu isž New Yorko.
20— Skirtumas laiko.
21 — Skaitlius gyventoju.
23-— Nauji Metai, (eiles).
24.— Kvailys, Numirėlis ir 

Velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus.
su paveikslais.

25 Kalėdos Amerikonisz 
ko Valkatos

26— Keturios Dalis Meto.— 
Eiles.

27 ~ In k a nekuriu žmonis 
tyki.

28— Kaip nekuria Lietuvei 
Amerike praleidže Szvente Už
gimimo Jėzaus.

29 — Mysles.
30 — Kaip turi pasielgti na

mie, ant ulyczios, susirinkimuo 
šia, ir t. t.

31— Žolių vardai— lietu
viszkai ir angliszkai

32— Tavo giliuku ingos die-

iszsitarimai
• J

į®#K»
■r’

oro ant

europiniu

Istorije

- Istorija.

Istorijele.

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
' imli . . ■iii.ibiX

Senei jau laukiamas pilna- 
Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ina- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
pri siuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu'. Adresas: (t. f.)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St.

Chicago, Ill.

III f

3

kuri czionais matome ant paveikslo likos padovanotas del aRį 
jentu per Maharajah isz Nabhos. 
žeistu kareiviu kokis kur randasi.

Yra tai viena isz geriausiu intaisytu ligonbucziu del
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11

1
Price $110

I

ii! NI 

i
U

HBW ii j J

Price $215
k’

y-

1

lumb1 i la orą IKDOS.
on
Ot)

34 — Saule geriausia vedin
toji. z

35— Garsiausios 
šaulyje.

Žmoni u Skaicžjus. ntffr
*

'D

and Columbia Records 
Oakite Pasiziffl’^s ~~ Pamatykite if Paklausykite

Bitdu (kilile Pažinti ir PauiyiriuulintH Columbia (Irafonolų ir Colum
bia Rekordų Y pat if be.

jums suteiks tiek pasilinksminimo, kaip Cohim-
daigto, kurs jūsų namams suteiks tiek snmgamo.

♦ 
gatves pa-z irk-Naujausios k i sze n i 11es 

Vo-iles, kurias galima neszioti kam 
žoles kiszeniukije talpina savi- 

i je siūlas ir adatas.
1 ------------------------

užsi-:
Q

no ir ant to tik atsiremia —vra 
tai jnju žaida ir stengėsi ameri 
kieczius nesnjudint ir neužpy- 
kint.
paliko savo apasztahis 
nais idant Įianaszei elgtųsi.

O’

Dabar Anglikai

i

naudoja
Bernstorfas teip dare ir naudoja naujas 21-colines ar- 

ežio-, motas kurios iszszauna kulkas
> jsverentes 4,000 Kui* 

•erai žino, kos isz tuju armotu loke diu 
nors viena szimts myliu ir insikasa in že- 

lava su amerikoniszkais karei- me ant trisdeszimts penkių pe-

Vokieeziai gana 
jeigu paskandytu

lai laikraszczei apie tai du gylio, 
kelbtu ir sujudintu vi- 

Todel vokie- 
ziai apmanste taji dalyka ge

vi^is, 
placzei s 
snf* gyventojus.
i
rai, jog savo propogandos ne
gali platini del inirszusiu Amo 
rikonu. Panaszei pasielgė vo* 
kieezai Rusijoj, kur viską dare 
malszei, pakol maskolius nega 
vo in savo slaistas. Kada vo- 
kiszka propoganda czionais ne

■J

svaru.

StLeonardas Woods isz 
Louis, Mo. padirbo kiszenini 
ziegoreli kuriame talpinasi pa
slėptas revolvereljs ant septy 
iriu sznyiu. Yra tai geras isz-
radimas prieszais piktadai;us.

%

36— Ka visu rasų žmones 
valgo.'

37 — Kraujo karsztis.
38 — Kaip kitos tautos vadi

na “Kalėdų Dieduką.“
39— Katal jogas naujausiu 

knygų.
49 Apgarsinimai.
41 — Daugeli paveikslu isz 

tebyi’e^ kares. ‘
42— Prie to prie kalendO’ 

riaus duodame teip-gi. sienini 
ir kiszenini kalendoreli.

, Matote m y lemi skaitytojai, 
jog intalpa 1918 meto kalendo
riaus yru akyva ir skaitymo tu 
rosite užtektinai, tiktai jjaskn- 
binkite šu atsilyginimu už prė-

r>

,.ąV

I

I

Tik Tokiu

Nora kito perkamo daigto. kurs 
bia (tratenola. Nėra kito tokio 
kaip Columbia Grafonola. .įn yra Įvairių kainų įmo $18 angštym ir visokių .stilių 
pritaikintų prie kiekvieno išgalės nusipykti.
Columbia Rekordai padaryti garsiausių pasaulės dainorių ir muzikantų. Colum- 

Alboje, bet ir 34 kitokiose kalbose, taVpe 
kalboje rekordtffTpadaryti geriausių, jūsų tautos-artistų.

išgalės nusipi'kti.

bia Rekordai gaunami no tik Anglu 
kuriu yra i r j u su
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pasikėlė. Tuo tarpu trecziu syk 
botagas'apjuosė jojo peezius. 
Anupras susilenkė, kaip senas 

” lankas ir toj valandoj kas toks 
juodas ir kietas iszpuole jam 
isz anezio ir nuridejo in grabe. 
Anupras norėjo eidamas 
griebt ji, bet nesuspėjo.

— Kas ten yra? — suriko ty v
junas in jo rankas žiūrėdamas.

, — suste

pa-

• • •

rik-

i

I
M
I

■iI H 1 

’ III

W ;į/,«

Pasibaigė valdinius
Vienas stovi 

lilesi apleist miestą,

ui•ku

ne... niekas
nėjo .Anupras.

Paimk ir duok szia! — 
telej tyjunas.

Susirietęs, visas drebėdamas 
nusileido jVnupras in grabe ir 
padavė tyjunui tai, kas jam isz 

‘ anezio iszpuole
Tyjunas ilgai prisižiurinejo 

o Anupras

O’
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B
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, —Special Photograph N. Y. LL Service

LAVINIMASIS AMERIKONISZKU KAREIVIU KURIE METO RANKINIUS
GRANATUS.
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Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas

“TEVE MUSU”
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ant Jeruzalemo.
ir
Anglikas ne toli ir ketina in 
jin szauti. — Kur jisai ?

r> aios

BAUDŽIAVOS DUONA
Apysakėlė Ivano Franko’s.

Ir paleidiža arklius zovada 
senus ir ma- 

szlapius nuo
ir visus pjovėjus 
žus, pailsusius, 
prakaito, ar kaitra, ar lietus ge 
na pirm saves. Suvargę nuo 
sunkaus darbo, negavo ne va
landėlės pasilsėti, bėga žmones 
kiek tik kojos isznesza. Žino
ma, kas jaunas ir drūtas, bėga 
pirma: rėkia, dainuoja, szneku 4
cziuoja, teip kad isz tolo pamis 
lytum, jog tai kokia sumiszu- 
sia svodba gena per laukus. 
Bet paezios 
esanezios,

gena per 
sunkiose dienose

moteris bei

po koja! 
maeziau,

* . .Į ])aduotam daigtui, 
stovėjo priesz ji be kepures, 
rankas, sakytum ant maldos,

Asz akiu nuo jo nenu- 
leidžiau. Keliai jam kartas nuo 
karto drebėjo,kaip žmogui, 
kurs butu perszales, o isz rau
donu ruožu ant juodu nuo pur
vo 
kraujas ant žemes ir gėrėsi 
pilkas vieszkelio dulkes.

— Kas tai yra? — užklauso 
pagalios tyjunas Anuprą.

— Ta.... ta... ta duona......
— Kas? Duona?
— Nu-gi, ponuli, tai mano 

duona. Asz. tokia valgau. Kiti 
sakytu, kad tai žiaužiarys, liet 
man, ponuli, tai yra duona.

Tyjunas dar valandėlė varle 
Anupro duona rankose, apžiu
rėjo jia, vuoste, pagalios ranka 
kodėl tai jam sudrėbėjo ir ji> 
bloszke ta duona in lauka greit 
iszsitrauke. isz kiszeniaus ske
petaite ir pradėjo szluostyt sa
vo akis •Jis verkei..

Ar žinai, tamista ? pasakoja 
kad kur ten Vieszpats Dievai 
padaręs toki stebuklą, kad lie 

’Pikrai
Ale 

misi y

sudėjus

blauzda sriuveuo palengva 
in

m m r- -N

Duokie man, dėduk 
žiaužiari in rankas, pereme ma tamistaT 
ne toks gailėstjs, jog ten pat in namus, 
ant lauko prie pono arkliu ap 
si verkiau kaip mažas 
Ir pergryžes vakare namon, pa 
s 
to ir turiu ji iki sziandien,

i kramto het kada paėmiau fa
. L. * " i,(i

, asz
nunosziii tuos pėdus

.... 'vis “
szimts szirszinu, su tokiom pa- 
szkudom, jog visiem Lietu

najs folio. J i Tfu J po
>/i

visiem

♦

'V■: r

u.,*

A $I
yO

♦ -r'W..-y? ■ ♦,

,r
■ ■»

ne syki •z
esan-

o

donais diržais.

9 
senos

maži vaikai negali greitai pa
bėgt, ir eina paskui atsilikę. Oi 
skaudžiai užtat prisieina joms 
nukenteti t Tyjunas ant arklio 
joju,;paskui jias, pliekia bota
gu nežiūrėdamas ar galva,’ ar 
peeziai. Bėga vargszes, per
virsta grabese arba ir arkliui

Oi, ponuli, 
kaip moteris

ežios sunkume perpuldavo 
atsikelusios turėjo ant pecziti 
marszkinius, iszmargintus ran

Tai botagas
tyjuno kiaurai, per marszki
nius teip in kuna insismeigda- 
vo!

Tai-gi syki tam panasziai, 
gynė gauja- žmonių isz vieno 
lauko in kita.

galėjo, uždusę raudoni, 
apdulkėjo, akis visu buvo kaip 
kraujais paplūdę — teip raudo 
bos: reikėjo n\iit skuhytes. Asz 
stovėjau palei vieszkeli: ga
niau pono arklius. Prabėgo pro 
mane pirmutiniai jauni vaiki
nai, paskui nioi’ginos, . tolinus 
senesni, o visu paskiausiai se- 

Ir Anupras buvo prie

kiek
Bego žmones 

raudoni

vieszkeli:

Matyt buvo,

niejie
szitu jis ėjo paskutinis, vos ko
jas vilkdamas.
kaip jam drebėjo pakinkliai, o
atlaponps lupomis stengėsi at
gauti kiek nors szviežesnio oro 
Bet kur tau!
paspet, su kitais ir gana!
lynas ezia-gi pat užpakalyje 
ant arkliok

— Greicziaus, 
cziaus! —

Negali biedžius
O

kainai, grei- 
Ir tuo paežiu sykiu 

kaip juoda gyvataite szvilptele 
jo botagas ore ir apsiviniojo 
apie plikas blauzdas Anupro. 
Lengvas pliauksztelejimas ir 
vėl botagas szvilptelejo ore, ir 
vėl apsivyniojo apie blauzdas 
senio. Jis tik suvaitojo ir par
puolė ant žemes, o (tnt kojų pa
sirodė du platus, raudoni ruo
žai ir palengva pradėjo isz j u 
kraujas sunktis.

I’yjunas sulaikė arkli. .

Jis tik suvaitojo ir par-

vaikas
— Ne, sūneli, tai jau 

pats, asz pats...
Nulydejome’ji iki namū. Pa 

lepiau ta žiaužiari ant augsz- ežios jojo namie nebuvo: duris
ir buvo isz vidaus užkiszlos. Pa

savo vaiku vaikams ant atmimj kolaik 
ties paliksiu.

Buvo tai jau paskutine bau
džiavos pjute. Ant velyku jau 
tapo baudžiava panaikinta ir 
pavasari žmones szvente 
savi sz kai.

i ......... < suradome medini rakta
.pastogėje pakiszta, pakolaik 
atidarome duris. Anupras sto- 

nepadedamas 
gi ant ga- 

ji-"

pastogėje pakiszta

vėjo su pėdais, 
j u a id žemes. Kada-g 

jau' Jo duris tapo atidarytos

asz|viam sarmata daro.
Oliajaus- gubernijoj 

mažoje apigardoja teip-gi vy
ro visa procia paėmus, o nevie
no burdingieriaus, ba buvo pa
dėjus savo sunkia procia, tai 
iszrunijo in platu svietu ir pa

pas levus, idant josios 
o kada su-
1 9

vienoje

Kaip danguje
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Bet senas Anupras į ženge per slanksti in vidų, bet 
ir tuom nesidžiaugė; jis vis! ežia suknupo ir tyliai, sykiu
toks pat buvo.

kas man xlabar toji 
kalbėjo: — bukit 

jus sau Ii uosi, o mano jau vis
kas dingo.

Vienas tik, ka jis geide: 
paragaut savo locnos rugines 
douneles.

Oi

- E, 
Jiuosybe, —

su pėdais, pai’pYiole ant žemes..
Ir tylu. Pėdai ji priklojo.

-— Kas pasidaro, dėduk, - • 
kliausiame ji isz oro

Nieko neatsako.

rasze
mergaite augintų,

“džiaba
O ar tai jiji viena teip padare ’ 
Szimtai tokiu randasi.

IIlinojuj viename mieste 
gyvena mažiukėje stube-

gryž, tai už atlygins.
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Ir atleisk mums musu kaltes ’.alpjr mes atlciiUiUme savo kaltininkams
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Subėgome 
priesieni nutraukiam pėdus 

o jis guli kniupsztis ant žemes 
ir jah negyvas...

I • m

liję,
leje kokia tai bobelka tarp dvie 
ju karezemu. O szirdoles ma- 

kas tai do svetinga motore- 
ne turi kada ne del savo 

valgio
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kad t ei]) sau 
duoneles, nuo savo lauko, para 
gauti! — kalbėjo ne syki: —' 
gal tuomet ir asz 
ežia u Ii uos y be! •<

J rugines i

pasidžiaug-

asz

apsiverkei 
mažas vos

re.

j

ge-
ne-

pe akmenims veikti, 
jog fai hitvo' stebuklas!

griesznas žmogelis, 
ju, kad tas buvo dar didesni.'
stebuklas, kad’a musu tyjunas. 
ant Anupro duonos pažiūrėjęs.

Buvau tuomet dai 
keturiolikos metu

bet kaip pamaeziau jo aszaras. 
aszaras to žmogaus, kurs buvę 
del musu kaip ugnis, kaip žve 
ris, be szjrdies, — tai man tan 
turn kas in szirdi su peiliu du

lki tam laikui asz nieke
nesuprasdavau, ne nemislinau: 
liepe dirbt, dirbau, muszdavo 
mane — kehtejau, nes maeziau 
kad ir kiti teip daro. Nemisly- 
jau, kaJK^ai galėtu būti kitai]) 
nesupratau net, ar tas yru 
rai ar blogai. Prieszingai
syki man pasakodavo, kad tai 
teip reikia, kad teip pats Po
nas Dievas • davė, kad būras 
tinginys ir reikia ji varyt dar
ban muszti. Bet nuo tuo tyjuno 

szirdyj man... at
simainė. Pažinau, jog turi but 
labai bįoga, baisi skriauda ant 
svieto ,jeigu ir toks žvėris ant 
jos apsiverke.

Tyjunas valandėlė tylėjo, 
dar syki nuszluoste su skepetai 
te aszaras, 
niaus keletą skatiku, mete juos 
Anuprui ir tarė:

— Sztai, imk! Nueik in kar 
czema ir nusipirk sau duonos 
O paskui tuojaus ateik prie 
darbo!

dauginus nelaukdamas, 
ukirto arkli ir vyjosi paskui 

pjovėjus ,o Anupras nuleidęs 
galva ir net nenuszluostės kru 
yipu savo kojų, keliu in kaimu 
nudūlino.

Kada visi nuėjo,

aszaru

i •

s

f

iszeme isz kisze-

ateik

Nesulaukė laisvos duonos!
— GALAS. —

Artinosi pjute. Rugiai užde
rėjo puikus — net augszcziaus 

— o gi varpos!žmogaus, — o gi varpos!
Senas Anupras.kasdien eida į 

vo isz ryto in savo lauka prisi-1 
žiūrėt rugeliams, baimingai te- 
mydamas ant kiekvieno dides
nio debesio ,skynė varpa ir isz 
luksztinejo grūdas, bandyda
mas ,arji(‘butu jau laikas pjau 
ti.

Pagalios sulaukė. Grūdas su 
brendo, sziaudas pagelto, — 
nusvyro varpos žemyn. Žmo 
nes, teisybe, nesirenge dar eiti 
pjįiut, bet senas Anupras 
na gi 
tava ir iszkiutino in lanka.

vie-
•ažiiųdiena pas&me pjau-

— Nupjausiu du, tris pėdus, 
iszkulsiu, naminėmis girnomis, 
sumalsiu, — kad tik greicziaus 
paragauti savo duoneles.

Artinosi vakaras. . Asz su 
vienu vaikinu gryžau isz lau
ku nuo szieno. Einame sau ežia 
per rugiu lauka sznekucziuoda 
mi ir juokaudami tarp saves, 
kaip sztai pamatėm— kas toks 
prieszais mus kruta. O-gi žiū
rime senas Anupras. Nupjo
vė tris pėdus, viena užsikėlęs 
ant galvos, kita ant vienos ran
kos, treczia ant antros, susi len 
kės in vežlanki ir kampina ste
nėdamas namon. Pėdai dideli, 
rugiai puikus, teip jog varpos 
net žeme velkasi. Einame mes 
paskui ji juokaujam, rekiam ir 
tai vienas,, tai kitas, tarytum 
isz netycziu, užminam ant be
si velkanczi u žeme varpu. Ahu- 
pras-gi net ir tiek spėkų netu
rėjo ,kad nuraukt pėda nuo že
mes; kožna syk nustoja ir ne 

gailingai
meldžencziu biilsų prataria:

— Ai-ai, yąįkųęziai persto- 
kit.

Gaila mums pasidarę;x per-

neatsi žiūrėdamas, J

BALTRUVIENE

tiktai kiek iiustof.
esi!

no 
le, 
žmonelių
O j kas ten darosi 
ne apsakyti. L„ 

| to karto.
—- Jau tam Bingliamtone 

tai susimvlk Ponia.
ten keturios jioros ka 
be szliubo kai]) gyvulei.
dai tai veisle bolszeviku, kurie 
szliubu's nepripažinšta ir gyve- 

i na ant žodžio? Badai valdžei 
apie tai bus pranėszta ir turės 
imti szliuba nors pas skvajeri.

— Anot tos pasakos
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pastoli uot i. 
tai negaliu
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Paliksiu ant ki- !
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Randasi
gyvena

Ba-
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Szitaš Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir

Tai-gi, 
tai sodomije darosi! Vrarge 
tu manta! K . ai gaus protą 
ir kadai tasai pasiūtias krau
jas apsimulszys? Jau volei 
kur fitkai-girdėti, tai gero ne-

Ypatingai pilnos pasze-

tu manta!

? •

yra.
huno tdsios merginos ka czion 
užaugusos. O tai viskas pri
guli nuo surūgusios molinės, 
kuri, labai gerysi, jog josios 
dukrele suvis kaip anglike
neįgalia, jog savo motina ir te- 

“old 
nes ir savo kėlei s eina, 

— t ei j) 
■ ‘s.zot jur 

Ir

ir

reles.

‘ ‘ pa- 
likti kalina gaspadoriauti ant 
petuku, tai ir gaspadoriauje.” 

Vienas gaspadorius su savo 
motore iszvažavo in sveczius 
ir paliko viena isz savo burdin 
geriu gaspadorium; tasai ir 
I >u i k c i gaspad o r i a vo.
beno kolos baczkutes alaus, pri 
kvietę ir szumijo per visa nak- 

, o h' 
nelekia alaus,

Kas laike

Parga-

Tonais kad ir

t i, isz suimtos in Nedalia 
aut rytojaus o 
gabeno paniukęs.
tos gužynes buvo, tai ve Ink pa 
si liksiu del saves.

Washingtone, viename mies
te, ne turi vyrai pas ka būti 
ant burdo, tiktai turi pas sveti 
mus praszytis.
yra Lietuviu, nes szirdeles ma
no, didelis ne$zvarumas ir bo
bos padukia, —- nieko ne žiuri 
ir jokios sarmatos ne turi.

Sziandien, kaipo adventai, 
nepasakysiu miestu vardus, 
nes jeigu per adventus truputi 
nesusivaidys, tai po šzveneziu 
viską iszkosesiu.

kaipo

r i

...........................-................................................... - Į. ■ t    ■■■ .u. ■■ .

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in minutos laiko 

be truciznos.

♦

i

?r

A

yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo. yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isž- 
rodo kaip Audekline. •

- Abrozas perstato Poterius “TEVE MUSU” ir 
privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.

Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais?. ' t , ■ ... , ..........

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite, ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta Blunka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.

-------- ——

PREKE $1.50 su nusiuntimu.

U^r* PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo
dame giara nuoszimti todėl raszykite o gausite prekes.

" ♦ ......—

Puiki Dovana duoti kam ant KALĖDŲ!
. ............................. ------------------------------------

W. D. Boczkowski-Co.,
Cor. Mahanoy & A Streets, 

Mahanoy City, Pa.
• ••Iii

W. 1). Boezkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Czionais prisiuneziu jumis $ 
szome man tuojans prisiųsti 
“TEVEMUSU”;

111 O 
ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

už ka pra- 
po vardu

♦

Vardas

UI y ežia

Miestas

t’ ’v
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DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 

ha kas ūmai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa gorcziU’ tuju 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czi a gausite konia dykai. Sai
tas ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien.- 
Adresąvokit aiszkei sziteip:

B. Specialty Co., 
Box 9, Sta. W.

ii
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va vadina “krojzem” ir 
fu Is,” 
ba tai amerikoniszkai 
turi būti o tu motyn
maut” ir nieko nesakyk, 
toji motina kaip nulieta viszta, 
turi tylėti ir klausyti szuns po 
torius nuo apsiseiĮėjusios duk- 

Nelaimingas tokis vy-
ras, katram tokia lietuviszka 
anglike patenka už paežiai Ne
sinori del josios užlaikyti pa- 
redka grinezioje, greitai su sa
vo vyru apsisavina, ant niek 
jin laiko ir tankiausia pameta. 
Ne d y vai mano ,szirdelęs,
jeigu savo tėvus už niek turėjo 
tai ka jiai. vyras ženklina ?

Auga tpypsĮniergužes, neži
no kas tai Dfevjis, ir kaip pri
valo vestisy nežiūri kokios vie- ■ y . ' ‘ z- . ‘ /
ros josios isžrinktasis, o žino
ma toki iszsirenka, katras ne 
turi tikėjimo ir ant kampu 
mokslą'semia. Vis tiek ar ža- 
Iiablokis ar velszis, del josios

Auga tokios' .mergužes

CTapfctfiuyio h caMyto pacnpocipaweH- 
r.yio s C. UliaTax m b KaHaflt npo_ 

rpjccMBHyio u eHtnapTi^Hyio Mapo^Hyio raseiy

PYCCKOE C/10B0 
ni.ixo^iir n Ilbio Io])kI>, 

nOA PEAAKUIEJi JI. M. nACBOJIbCKArO
lipu vuncTin ih.i;(.tk>uvixch pyccicux, yitpaimcinix, 

3IIT0UCK11X .lIliepaTypilHX c 11.1.
EepoAoiibiH xaaTi.il noMliiuawTcn Kai; na pjcckom, 

aurjiificiiOM K3i.;i;ax, 
«PyccKoe CnoBO»eM{eAHCBHO hhxoahtch b 40000 pyccKiix, ynpami- 

CHWX M nCJIbCKHX flOMSX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street ® New York, N. Y. 

------  ripotfHbie Hywepa Ebicbi/iawrca tfearuiaTHo —-—
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Vasz pakė

liau ta jo vadinama duona ir 
insidejau in-kiszeniu. Isz syk 

mau parodyt Litiems pie- 
ys del juoko, idant pama? 

tytu, ka toki Anupras nuolatos

— Kelkis, nenaudeli! — su- ^mislinau parodyt kitiems pie
riko ant Anupro.

Tas palengva, stenėdamas
men
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stojom ji užkabipeti, 
sakau jam:
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MOTINA.
■ ■ i i ■—ė

JOSIOS UŽDUOTIS, PASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVO 
SZEIMYNOS, IR UŽMO

KESTIS. UŽ JOSIOS 
NENUILSTANTI 
DARBSZAVIMA.

(Verte J. K. Tautmyla.)

Kas per paveiks
Gražaus veido

Neperseniai man teko girdė
ti motina, kuri kentėjimais ir 
pasiszventimais del savo vaiku 
begi j(> ilgos ir baisios kovos su 
neturtu tikrai užsitarnavo ant 
paminklo, skundžiantis, kad 
jei gal butu geriau eiti in prie
glaudos namus ir ten užbaigti 
savo dienas, 
las tai buvo!
patogi baltgalve senuke; su ste 
ketina szviesa akyse, raini, ty
ki, kantri ir dar pilna, garbin 
go pasididžiavimo, kad jos visi 
vaikai yra ženoti, ir pasiturin- 
cziai gyvena bet anie jei davo 
atjausti kad ji jiems butu kai
po kokia sunkenybe. Ji netu
rėjo užtikrintos sau vietos kai
po jos locnu namu ir nei ma- 
žiauso rakando ar daigto kas 
moteriszkai szirdžiai yra di
džiai brangiu. Pagalvok, gar
bus skaittyojau, apie szita se
nuke. kuri idant iszaukleti ir 
iszinokyti ir prirengti prie pa
sekmingo gyvenimo szeszeta 
nedėkingų saumeiliu vaiku da- 

neapkainuojamus ir neapsa- 
pasiszventimus 

vos tik maža

tingu ir 
vaiku!

del ju dirbo, 
akci-

l1!; 'p; • Mvo'vt'TH’

SAULĖJ
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mas 
ant jos iszdavei

,si rūpinai.

akisi^su bai- 
baisiausiu

samu

Jis nepaszves-

gulinezios ant mirtinio patalo, 
arba szalia jos grabo ir suszird 
persza graudysies kad tureda- 

isz ko porinažai pinigu 
, sveikai esant

per retai jia atlankei ir kad mo 
tinai priderenti dėkingumą ne 
iszreiszkei, per mažai net ir ma 
žiausiu jei dovaneliu suteikei. 
Tašyk gal tau sanžine iszmeti- 
nes kad permažai tu apie jia be 

Tuomet graudy
sies kad velyt mažiau turtingu 
butum tapis o dauginus bojis 
apie motina.

Tavo gyvenime ant szios že
mes nieks negal užimti moti
nos vietos. Nėra baisesnio 
sanžines graužimo kaip tas ku
ris paeina lino atminties blogo 

i 

ir užgaunaneziai nemandagaus 
apsiejimo su savo motina. Kuo 
met motina ant amžiū su mu- f
mis persįskiria szitie dalykai 
stoja priesz mus
suum gaivumu ir
aiszkumu, kuomet mes paszven 
ežiam truputėli laiko palygini- 

gaivumu ir baisiausiu
ga kanezia, malonumu, meile 
ir su jos ilgu metu pasiszventi- 
mu del mus.

Vienas isz skaudžiausiu da- 
Ivku kokis man teko matyti bu 
vo tai skausmas sunaus, kuris 
tapes turtingu ir laike pasek
mingo savo gyvenimo mažai te 
rūpinasi apie motina, kurios 
pasiszventimas buvo inrankiu 
jo pasekmes.
davo daugiau laiko kaip du 
kart ąnt metu, kad in jia para- 
szvti laiszka ir tai da siunsda- V
vo vos tik trumpa laiszkeli. 
Esant mieste jis per daug buvo 
užimtas paraszyti ilga ir gera 
laiszka in nuvargusia ir apleis 
ta sena motina pasilikusia ant 
kaimo, kuri del jo rizikavo sa
vo gyvastį dirbdama sunkiau
sius darbus ir per ilgus metus 
paszvesdąma save del jo! Ant 
galo kada jis tapo paszauktas

kitus turtus savo pa in kaimeli prie motinos gulin- 
ir kuomet jie moka ran | ežios ant mirtinio patalo ir pa-

savo

laime ir

re 
komai didžius 
senatvėje apturi 
mėnesinė pensija nuo jos tur-

gyven ime pasekmingu 
Jie gyvena puikiuose 

namuose kur viso pilna bet nie 
kad nei nepamislijo kad suteik 
t i atskiru nameli nuvargusiai 
iv nusenusiai motinai, kuri per 
ilgus metus kaipo didžiausia 
baudžiaunįnke
Jie užraszo savo namus, 
jas ir 
ežioms 
da už mot inos prastai mebliuo mate kad jo motina per daugė
ta kambaivli ir aprūpina daly- Ii metu gyveno su stoka net rei 
kais 
del gyvenimo, jie matomai ne 
pagalvoja kokia
džiaugsimi suteiktu motinai tu 
reti savo I oena 
kambarėli szvarius 
ir pora jei pageidaujamu abro- 
zu

Pažinstu motina, kurios vai
kai yra turtingi bet kuomet jei 
prireikia kokios drapanos ji 
yra priversta ju praszyti.
yra taip jausminga ir isz prie
žasties jos Driffulmystes nog 

nužeminta
ne-

nameli arba
rakandus

Ir kuo-

Ji

jos prigulmyste 
ju ji jaueziasi taip 
kad laukia kanoilgiausia 
prarydama net labai reikalin
go jei daigto, la’ukia'kol jos pu 

mandagumo prasme ir 
sau paguodojimas jia nepriver 
ežia beveik maldauti savo vai
ku.

Didžiame 
nes net ir turtingi per 
pratini a p r i gul i nezia i 
na apie savo motinas, 
dos mano kad motina gal 
vent i by kur ir by kaip — ji 
yra užganėdinta jeigu yra ap
rūpinta vos reikalingiausiais 
daigiais gyvenimo. Tik pa- 

, kaip 
jus ta at jaust umet jeigu būtu
mėt priversti pasiduoti prigul- 
rnybe, ir užimti nusižeminimo 
vieta savo motinos.

Jeigu . ir bu turn priverstas 
mažai boti apie ka nors kita, 
bet nerizikuok per nebojimu 
užgauti savo motina ir tokiu 
hudu gaminti sau nelaime atei 
tyje.

Gal nepoilgo 
kuomet stovėsi szalia jos lovos,

O 
(žios

atsitikimu,
nesusi- 

nesirupi 
Jie ro- 

gy-

A OS 
gyvenimo, 

galvokit jus turtuoliai

zmo-

ateis laikas

si a jo motina butu aprūpinta
ir suteiktas įj&i liuosntųnas lyg-

' - - 'l 11 * • ■ I I ' , <1

Mano vyras Tainas Bulavi- 
* ežius, paeina isz* Suvalkų gub.

mirties.
Pirmiks dalykas po iszkeli

mui ant sosto prezidento Gar
field buvo pabueziupti savo se 
na motina, kilki sėdėjo szalia 
jo ir kuri pasuke, kad szitas 
buvo tai iszdidžiausis laimin
gi ausis momentas jos gyveni- 
me. i

Fruncijos prezidentas Lou- 
bet, net po iszkelimui jo in pro 
zidentura laike sau už didele 
garbe atlankyti savo motina,

r. ~ . . . , r.... s.^t, . ,r. ,, _. .. „m

Seinų para., Ruęte^Mb Icaiąjjp; 
du metai ir jiuse kaip mane ap 
Jėido su septynetai vAilhi. Kas 
ąpie ji pi’anėsz gaus $10 nagra 
dos: (to 102.)

Mrs. M. BuĮeviėziene, 
lO Člarke St., 

.a ...u-

puse kaip mane ap

Plainsvilie, 
mvmmmm*, , Ir

(■

Pajieszkau nittho giminiu 
pažinstaniU. 
szaukt ant adreso

O

ir
Meldžiu atsi-
JJ4 u

. .................................................... ... ............... •„„„w,iki,— nu i 
/ *

Mano giminaitis Justinas 
Kirko, paeina isz Vilniaus gub. 
____ ___ i pav.,’Szvinezeniu pav., Linkmepu 
para., kas apie ji žino,chalone-

• . . . « tV' ( i ’ •'xi
kit prancsžti ant adresb:

L. Mėydus, ;
Vandergrift, Pa>

“ r| r Wi n i ji j| iL. immimmmbi t

pus-brbjis Antanas

Box 222 
I

Mano
Trakas, paeina isz Kauno gub. 
Telsziu pav Plungbs Walk,M ■ J ▼▼ CVllOtj

Kark lien d' sodo, ^riu svar-

kuri buvo prasta turg-darži- 
;yvelianti mažam Fran

Raszytojas
gyvenimą

ninke g
cijos kaimelije.
aprąszydamas
apie susitikima sunaus su mo- • •tina taip raszo:
ant viso pasaulio jos sūnūs lau

jo

< i iPa garse j is

Prigelbe-

ko jos turgvieteje, kuomet ji 
privažiavo su daržovėmis pri
krautu vežimėliu.
damas jai nulipti nuo vežimė
lio, Franci jos prezidentas pa
davė jai ranka ir nulydėjo jia 
i n jos paprasta vieta. Po tam 
laikydamas virsz jos lietsargi, 
kad apsaugoti jia nuo perisz- 
kadijanezio oro, jis atsisėdo 
szale jos ir motina su suhiim 
ilgai pasikalbėjo.”

(Tolinus bus.)

KUR BŪNA?
Mano giminaieziai Staszkus, 

Vincentas, ir Tadeuszas Para- 
minai, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Joniszkio miesto, 

atsiszaukia ant adreso:
Iz. Brazulis,
132 Millbury St.

Worcester, Mass.

Tegul

Mano szvogeris Juozas Pilu- 
lis, paeina isz Kauno gub. ir 

ir 
pirmiau gyveno Beloit,

Pra-

Ujezdo, Raudonės AVolos., 
kaimo; f
Wis., dabar nežinau kur 
szau atsiszaukt ant adreso;

A. J. Klimaitis
Trumbull Road,

Bridgeport, Conn.

t T * V *
M i kolas Valantis jus.

neatbūtinai reikalingais kalingiausiu daigtu jos pras
tam gyvenimui, kuomet jo gy
venimas buvo viso pilnas jis 
isz to apalpęs puolė ant žemes 
prie motinos lovos,
met jis per kelias paskutinias 
jos amžiaus dienas stengėsi vi
sokiais budais sumažinti ir pa
lengvinti jos kentėjimus ir jai 
mirus iszkele isz didžias szer- 
inenis koki skausmą jis tuomet 
turėjo atjausti ant szito gailės 
t ingo motinos vaizdo, kuri vis
ką del jo buvo paszventus ir at 
sidavus.

Tokis žmogus, kuris yra ver
tas vardo žmogaus, niekad ne
apleidžia nei neužmirszta savo 
motinos.

Turiu pažinti su vienu labai 
neturtingos kilmes, kuris turė
jo labai sunkia gyvenimo pra
džia bet kuomet jis tapo turtin 
pi ir iszsistate sau puikius na- 

juose jis paskyrė pora 
kambariu kanogeriausia isztai 
sytu motinai ir užsispyrė laiky 
ti tarnaite ypacz del jos. Nors 
ji gyvena su sunaus szeimyna 
bet tas jai duoda atjausti kad 
ta dalis to didelio namo yra jos 
locnasczia ir kad ji yra kaipo 
savistovi lyg kad ji 
savo locnam name.
nas sūnūs turėtu stengtis už
ganėdinti savb motina taip 
kaip savo paezia.

Isztikro garsus žmones visa
dos didžiai guodojo ir szvel- 

rupinosi

Meldžiu duoti man 
kur
ba prie minksztu anglių. Ve- 
lincze iszgirst nuo tautiecziu 
isz Antrini, 
kio adreso:
157 Nanticoke Str. 
Plymouth, Pa.

S 
mus

gyventu 
Kiekvie-

žinia, 
n-alima aplaikyt gera dar-

Raszykit ant to- 
Mr. K. M. A., 

Breslau,

ne, pirmiau

——1 ■*——r—

Pajieszkau Elzbietos Goduta 
tęs po vyru vadinasi Daukszie 

gyveno Glaston
bury, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Akmenės para. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

J. Savickas,
347 Randolph St.

Detroit, Mich.

t

Jo-Mano draugai Ignacas, 
nas ir Valantinas Szalkauskai 
paeina isz Kauno gub., Paneve 
žio pav., pirmiau gyveno Balti
more, dabar nežinau kur. 
gul atsiszaukia ant adreso:

John Pakalnis,
1306 Tasker St.

Philadelphia, Pa.

>

Te

Mano brolis Antanas Šlami
nis, paeina isz Vilniaus gub., 

Merkines para.,Traku^pav.,
Subartunu sodo., 13 metu kaip

niai apsieidami ir 
apie savo motinas.

Suvienytu Valstijų preziden 
tas McKinley pažymėjo savo 
testamente kad viso pirmiau*

i
S 'fjįįuįįijj L . lirai Ii Mi

v "į , , t ■ ■

Aipprike. Jeigu kas žilio apie 
ji, malonėkit praneszti ant ad
reso

'a-1 i'udicJfih

r
J. Slaminiute, 

8006 Bellevue Ave'M 
Cleveland, Ohio.

t

wtn ii į JJ. 4n'RuIMI
■' :ui
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK J 
...SU LAIVAKORCZIU 8KYRIŪM... j!

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. ; 
Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, u 
Banka tai pinasi savam budinke kurio verte isznesa apie K 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie jnilijona dolieriu X 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvarnos. Už su- 5 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinięus x 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko X 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu Q 
ir kitoKiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- x 
žinia skyrius randasi po. vadoviste gerai žinomo X 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. O

000000CXXX>n0CX3CQG

žinia skyrius randasi 
tl„_ _ rili:

po vadoviste gerai žinomo 
Idifizko NotarijuHro.

bu reikalu, jiraszau atsiszaukt 
ant adrėsd:

Į Petrus l’rakus,
Box 204 Glen Lyon, Pa.

kur randasi

.’T jj? rrrs*1 T?

. 1.902 McChire W 
lloiiiėst.eadi i’u

u, įįĮį^iįiilĮ

Sali on i ja

U

Mį
' * H

*
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Sendžikiute 
pajieszkau mano broliu Joną 
ir Juozą Sendžiku;
Suvalkų

Asz

paeina isz 
Mariampoles 

pav., Antanavo gini no. Girdė
jau gyvena Montreal, Canada, 
Jonas 8 metai kaip Amerika 
Juozas 6 metai 
szaukt ant adreso:

gub.,

S

Praszau atsi- 
(to 102.) 

Sa lomi ja Kmbrasiene, 
2715 E. Ontario St.

Philadelphia, Pa.

■

J

a

Jeigu kas žino, I ■ • 
mano motore Marijona, isz na
mu Skirkiute, nes jiaja mielai 
priimeziau jeigu ji sugryžtu ad

Atsiszaukite
184 New York

(103.)

gal pas mane.
sziuo adresu:
Ave., Newark, N. J.

—---
Joną Kauszaus, 

pirm i aus gyveno Duryea, da- 
MeldŽin at-

Pajieszkau

Naudokite

bar nežinau kur.
siszaukt ant adreso:

Adomas Bagdanaviezius, 
401 Foot St.

Duryea, Pa.

1

Gausite daiiglaus užganedinimo isz gorezio, geresne 
szvesa isz kožnoK lanrpos ir dauginus szilumos isz pecziu- 
ko. Visas negryjąumas kas buna priežąstis dūmo, smarves 
ir apdegusio knato yra Iszimtas isz aliegaus o visas geru
mas jame paliktas.

Apricz szilumos ir szviesumo, HAYOLIGHT ALIEJUS 
yra teipgl tinkamas del kitokiu naudojimu; kaip tai, iszva 
Įima maudyklų ir langu, szveitimas rakandu ir t. t.

Kada reikalausite kerosinos raskite sztOra ant kurio 
pažimetas szitokis paraszas:

“ATLANTIC HAYOLIGHT OIL FOR SALE HERE”
Tada klauskite po varduTada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento brangiaus 
ne ims negu už menkesni, bevardini gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY 
Philadelphia and Pittsburg 

PERFECTION 
Bedumini Aliejini Pecziukai 

Bodumini Aliejini Feezinkni,
Niekad nerūksta ir neisz- 

duoda smarves.Klauskite. . 
pardavėjo."

- $*L50 lig $8.50#
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Tūkstantis Nakfci
irViena
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Rayo LampaH 
. Pel pilno užgan 
edinlmo, visada 
naudokite HAVO 
lampas. Klau- . 
skite pardavėjo. 
Preke - $1.00 ir... 
.dąugiaiis2

Kayo Liktarues

Geriausias prie- 
telis szturmingam 
tamsam laike. 
Klauskite pardavė 
jo. Preke 50c ir 
(langiaus.

K

NUSILPNEJI, NERVISIII. NEUZTEKTINAI KRAUJO TURENTI VYRAI IR MOTERES

įgauna Stiprumą, Tvir- v

tuma, it Sveikata.
■ ■ _ W '

Jeigu sergate pilvo bei žarnų, 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne
galėto mie^uoti, neturite giaro 
r. - [ -y l - --~

nusilpnėtas, Turite prastą krau- ♦ i f .__
nervus; jeigV jaustate visai 

ir kūniškos pajiegas išnykusias,

tą Stebuklingą Kraujo Valy

galvos, užkerėjimo vidurių, ne-

apetito; jeigu jusu kūnas” yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau* 
ją, nepriimną kvapą ir silpnus djp

w (T’’* * * w ** 7

nuvargis ir jeigu jusu protiškos ' 
ir kūniškos pajiegas, išnykusias, . 
—turite vartuoti Nuga-Tone^— Į

toją ir Sveikatą Tvėrėją. • I 
Nuga-Tone

«
/> H

«■»-

K

6

Į
11 w/

SKnB-f—k

PadaraTirštą, Rauduoną Kraują,’ Stiprus, Nuolatinius
>

Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padaca
Nervus ir Tvirtuš Vyrus ir Moteres.

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kuno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 

vaistų nuo' nikšto, pilną gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių

• _______ _____ .vi__ •!._______ __

skilyeą, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui viduriu ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. t Nuga-Tone pastiptina širdo, priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regul^riškų. Jeigu 
kas yfa nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regulą^rišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo ęafntos-Nuga-Tone padarys tą, jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu. »

Nuga-Tone yra Absoliutiškai G varant uoli 
kad sugrąžiu 'sveikatą Ir busite užganėdinti, atbd mos sugražipma pinigus. Gvarantija 
yra įdėtu i kožnų punaulį. Pilnas vieno minėsi gydymas tik $ 1.00, ar ant šešių mSnosių 
už $5.00 Siuskietc savą pasteliavimo šendena xr atgaukito savų pirmutini sveikatą, 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dčl vyrų kaip ir del moterių.

i SIUSKIT TA KUPONĄ

sugrąžis 'sveikata ir busite užganėdinti, atbd mos sugražisma pinigus, Gv 
įdėtu i koŽną punaulį. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $ 1.00, 'ar arit šešių

a

i SIUSKIT TA KUPONĄ >
National Laboratory, IritV, 123 W. Madson St Chicago

įdedu čionai $.................   ir načldziu priaiuaU ...............  mOnesio gydymo,
gyduolių Ndfta-Tone. 
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^ARABISZKOS ISTORIJOS
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In trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe 
saitu Knygų in visas szalis Amerikos ir visi kurie ap- 
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones.

150 - PAVEIKSLU ■ 150IIP
BSF’Vienas isz daugybe Paveiksiu kurie randasi szitoje

iKnygoje.

v

t

.1, 1
0>

pamato per langa sedintes vidui tris seseres. (p. 570)
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Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di
dumas Knygos 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu.

TIKTAI $2.00
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet prisiu- 

*T W ’ m* 1A ■ > i
skite mums $2.00 q Knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
rantinam kad ir jumis patiks.

W. D. B0CZK0WSKI-C0
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Mes tikrai gva-
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<KA ŽENKLINA DAUGUMA 

RELIGIJŲ IR NEAPYKAN
TA DEL BAŽNYCZIOS.

J r-

f Pieszinis Mainerio Kataliko.

Jeigu žvilgterėsimo in žmo- 
nin gimines nusidavimus, — 
tai mus labiausiai užgimsta ta 
ypatybe, kad nerasime nei vie
nos tautos, kuri but neiszpaži 
nūs kokios nors dievystes ku
ri butu buvusi visiszkai be re- 

“(Ireieziaus atitiksi, 
senovės pagoniszkas

greku filozopas Plutarkas, — 
.miestus ir minus kibant ore, 

."nekaip kad tauta be religijos”

ligijt*.
— sako

A
~ * J v?

’ O istorija arba žmonių gimi
nes nusidavimai 
kini parodo, jog nebuvo ir 
yra tautos be religijos,
jos., be afieru, afieru be kuni- a

mums aisz- 
ne 

re ligi-

gu.

ros, kad kitos tautos turės juos 
neapykantoje ir paniekinime, 
—ir- ant galo pagalės, prana* 
szu užsakyta yra, kąd žydai 
priesz svieto pabaiga atvirs 
prie Kristaus, ims Ji karsztai 
garbinti ir stos uoliausiais Jo 
iszpažintojais.

do.

vas, 
turės.

Lni- 
nuskenst

I<1J4
fr

'r I"
I . '7 ' T. L.

- "

BAUDĖ

f

K

4$& Nepadarysite klaida perkant

I

gaus kitokiu

J,

Apie drūta

muno.
Beda.

Auka nlhl-

11

Senelis. Die-

Apie ra-

Uždėjimas

Inžei-

pavojuje.

Kalėdų

1

Geras 
Audra. 

Kodėl Baltraus neleido in dangų.

Betas No. U.
Grafas ir meszklnlnkas.

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių Ir apie moteres. Aukso mieles 
garsingu rasztininku Ir poetu Clgon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 

Die-

dzūko pasaka.
Iszgydintas.

Apsigavo.

Kožnas daigtas 
Ka pasakė katras pa

Malūnas glrrioje.
Irlanda.

TT!"1 '» 11 11

Majumoy and A Street

mergiuke. Mano džiaugsmas.
das ir boba. Apleista naszlalte. Kel- 
dosziu Onute. Kaimyną t Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią.
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejel.
dingas neatbolnuinas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas. ‘ 1
nakties mlszios.
sziuus.
ruuteriu ir vienos naszlea:

Namu sūdąs.
Karalius čigonu.

Nedoras ponas.
Genavalte.

Žvaigžde mosljo-
Paslkalbejimas 1S Ty rautu

Doras gyvenimas, 
karaliaus dukters. Bloznas kuris bu 
vo protingesnis už 6a»o poną. Anglu 
r lūs isz Valcncljos 
turi savo vieta.
'-zluojes. Janaszas korczakais. Vaitas 
.švilpikai * Pas merga Gražios akis 
Tarnas. Vargt^giis Jonukas karalium, 
Graži FlaremoiKievalnlke. Luoszis. Is
torija vieučs motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

• Betas No. 7.
AH-Baba ir keturesdeszlmts razbal- 

ninku. Balada. 
Paskutines mlszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina, ūžvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelel 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas

Sruolis isz Lietuvos.
i P.aifii IstoriJe.

Setas IL
Tris užkeiktos

DYKAI!
..■j-jjfe-r:JLi,..--. —v t-—---?  ■   .---

Vertes Knygų už $1.00
■I>.** 'r. t’ / ■ A

Kas pirks Didele Knyga po vardu: ' sI I ;

7 ii
» 1KAPITONAS VELNIAS”1 ' < ! |

5. IĮ. '' ' '7 • ■»'< M /M M * *

kuri parsiduoda už $1.00, 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

U. S. Guminus Apsiavimus
Už tai kad gaunate “ U. S .Prtekcije 
reiszke vygada, ilga nesziojima ir czedinimas 

kojos, drūtas i r <) u belt a vas nesziojimas, ta

y y kuri
Kas pirks 

ir mumis pri-
Randasi 12 Setu Knygų.

Knyga “Kapitonas Velnias 
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

I’

prie Jėzaus budina 
“Vieszpatie, gel- 

M Jėzus

i lt os sausosCĮ

viską rasite perkant
Ir sziandien žvilgtereje in ap 

linkine pamatoma daug invai- 
riausiu religijų.
gumas ir invairumas religijų 
ar gali mumyse susilpninti ti 
kybą ir ka jis ženklina / Jeigu 
gerai ta klausymu ome in gal 
va svarstysime, — tai turėsime 
pripažinti, jog daugumas ir in
vairumas religijų netiktai mus 
negali susilpninti, bet prieszirj 
gai turi mus sutvirtinti tikybo

Isz kur kilo daug invairii, 
apie tai praneszs 

mums Kasztas Sz vent as ir baž 
nyezios istorija; ale ta ypaty 
be, kad nebuvo ir nėra tautos- 
be religijos reiszkia ne ka kita 
vien tiktai .kad religija tikyba 
yra žmogui prigimta, 
abejones, kad isz pat pradžios 
buvo tiktai viena religija Die 
vo apriekszta,—apie ka liudija 
Rasztas Szv. bet ilgainiu žmo 
niu giminei iszsiplatinus ir isz 
kerojus in invairias tautas ii 
tikroji Dieviszka religija ome 
tnrp tautu pult vis žemyn ir že 
myn, — o jogei žmogus isz pat 
prigimimo yra esybe religisz 

, gilybėje jojo duszios guli. 
Savaimi prisijautimas prie 

Dievo tarnystes, dėlto tai žmo
nes užmirsze tikrąją Dieviszka 
religija — eme pagal savo 
nuomone t vert naujas religijas 
ir pagal ju sklydusius instatus 
dievyste garbinti ir elgtis. Per 

iszdigo daug
kurios vi-

ir

Ale tas dnu-
i n vai rūmas

ma.

maža
ii

U. S. Guminus Apsiavimus... 'i f iį |
kad užsimoka

peczeti, yra
Teip druczei nesziojasi ir goerai jauczesi 
neszioti “ . Kožna pora turiU. S.”. Kožna pora turi “U. R 
tai ženklas didžiausioj guminos fabrikos pašautoje, yra 
tai juso protekcijo. Parsiduoda visur, gausite širvo sztore 

gauti.arba jisai

J > ?

je.
Veligiju,

Nei

ka

t

invai-tai, mat, 
riausiu religijų.
sos vienok yra svarbiausiu 
didžiausiu darodvmu ir liūdi-
j imu, kad žmogus be religijos 
apsieiti negali, kad jis yra esy
be isz pat prigimimo religisz- 
ka ir kad atsimetimas nuo reli
gijos yra didžiausiu nusižengi
mu privszais pati prigimimu.

Tarp daugelio tautu sukly
dusiu rtligijoje per ypatinga 

viena

ri<

per 
Dievo surėdymą tiktai 
žydu tauta iszlaike tikrąją Die 

Su ta tauta 
Dievas padare ypatinga san
dara, isz tos tautos prižadėjo

viszka religija.

prikelti slieto Atpirkėja, ku
ri žydu pranaszai ant daug 
szimtu metu priesz tai per in- 
kvėpimą Dvasios Szventos 
svietui aprasze ir apsakė teip 
aiszkiai, kad skaitant ju tūlas 
pranaszystas. — nesyki pamis- 
lytumei, kad jie turėjo drauge 
su Atpirkėju Jezusu Ponu ant 
žemos gyventi,
Ji viską paraszyti. Tarp kitu 
praneszimu buvo pranaszu ir 
tai užsakyta, jog žydai savo At 
pirkėjo nepažys, jo nepriims, 
ir ji baisiausiai ant kryžiaus 
nukankins ir tai su visoms 
smulkmenomis, — kad žydai 
bus iszblaszkyti po visa svietą 
ir klaidžios savo apjakime be 
kunigo, be altoriaus ir be afie-

Dvasios

p ra naszystas

o paskui apie

su

I* /
J 

fc***.

7 .Ištek Ai
■Mi

M

Tai

Ar virsz mine 
tu pranaszyscziu iszsipildant 
nematome?

O nieko aiszkiaus neranda
me Raszte Szventame užsaky
ta, kaip Bažnyčios persekioji
mus.

Skaitomo Evangelijoje Szv. 
kad karta Jėzus ineina in lai
vą drauge su savo mokytiniais 
o atsisėdės Jis tuojaus užsnu-

Bet netrukus pakilo smav
ki audra teip, kad vilnis isz vi
su pusiu ant mariu plake lai
vą ir vandenio priliejo.

rodėsi, jau-jau
Nusigande mokintiniai 

pripuola
J i ir szaukia: 
bėk mus, nes žūvame, 
atsake jiems:

Ko jus toki baimingi, 
tikini .■ “Paskui atsistojo prisa 
ke vėjams ir marioms siubuo- 
janezioms ir stojosi dide tyku- 

” Ta evangeliszka nusida
vimą seniausi bažnyczios Szv. 
tėvai prilygina prie bažnyczios 
kuri teip-gi, nelyginant, kaip 
tas laivas su Jezusu Ponu ir 
Apasztalais ant mariu, yrėsi ke 
liu iszrežtu pirmyn, turėdama 
sau už privalė visus josios prie 
globoje esanezius nukelti in 
prieplauka amžinos palaimos. 
O nors visokios szio svieto prie 
szybes ir vilnis persekiojimu 
jia plaka teip, kad nesyki tary
tum, jau ji turės žūti, —tai vie 
nok ji nežus. Per du tukstan- 
cziu metu bažnyczia jau visko 
mate, — kokius persekiojimus, 
kokias prieszinybes nepargale- 
jo ir per ateisianezius szimtme 
ežius be abejones ji daug ken
tės, daug prięszinybiu pat ik s,- 
ale nenupūTš, nes‘ant uolos pa
statytas Jėzus Kristus isztare 
Petrui Apasztalui žodžius: Tu 
esi uola, ant tos uolos pastaty
siu bažnyczia mano, o vartai 
pragaro jos nepergales. ’1
mat, kur bažnyczios pajiega ir 
tvirtybe, tai mat delko ji nieko 
nesibijo, ant nieko nepaisyda
ma žengia drąsiai pirmyn, Jė
zus Kristus pasakė, kad dan
gus ir žeme persimainys, o žo
džiai jojo nepersimainys.

Jeigu dėlto mes matome ne- 
dorius žmones persekiojant 
bažnyczia, ant jos plūstant, jei 
gu mes regim net daugeli tie- 
sog nuo jos ntsimatant, — tai 
tikras katalikas tegul žino, 
kad tai viskas turi invykti, — 
tai viską pats Jėzus Kristus ir 
senovės pranaszai permatė ir 
užsakė.

Jie atsimeta nuo bažnyczios 
dėlto, jog nevertais stojosi jos 
prieglobos ir meiles, o bažny
czia pakol pildo savo užduoto 
teisingai, tame nekalta yra. 
Tokiems netikusiems katali
kams galima suszukti:

Isz tavęs prapultis tavo, 
Izraeliau!”

Mes tvirtesni katalikai, 
mydarni, kaip žodis in žodi pil
dosi žodžiai Raszto Szv. turi
me per tai sutverti tikyboje, 
atgauti didesne vilti ir užsideg

žmones

žino

Ci

te-

t i didesne Dievo meile.
tai vis yra vienu isz didžiausiu 
darodymu, kad musu tikyba 
yra tikra ir Dieviszka.

(Toliaus Bus.)

SKAITYKITE 
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“SAULE” 
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“SAULE”

“SAULE”
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.Juk

gal jumis
„ 14 L
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United States Rubber Company
f *t

New York ‘ :

Mg

MYLĖTOJAI SKAITYMO.

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja

Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus 
apdarytos in viena knyga put-
kei, druczei ir pigei.

*

• v .?. imut
SKAITYKITE “SAULE M

< A

v
SKAITYKITE “SAULE

❖ ❖
>>

SKAITYKITE “SAULE >>

r.t
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Nedaryk skirtumo terp vaiku.
Jleszkdjo 

Stebuklinga

SETAS Ko. 1
Lletnvlszklojl Rasztal Ir Rasztlnln- 

Kal. 
Volnlszkaa Kazlravimas.
tarnaites o rado paezia. 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina t___„ ‘__ . _ ‘____ ‘ ____ _____________ ______ _______ ________
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy- 
pasaka. Atsargiai szokiuosla. Protas dal kaimuose. Nevidonas.

Vyras. Prakeikimas.

antra karta apsipacziuotl.
Baisi naktis, j

ant proto. Graži istorija. 
SETAS No, « 

Prakeikta.
Varginga Elmąna 1? karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal-

Setas No. 8. 
Neužmokamas Žiedas.

Andrius Sakalukas. alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne- 
Ketvirtas prisakymas Dievo.

Keliautoje in szventa žeme, 
nleriu. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites.

Apie girrios sargo sunu Ir dukterį: 
tajimas. Drūta Petra. Joną Nuogą
jį. V&ldamleris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurells. 

listu. Stebuklas kuczlos naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka ąpie geležini vyrą. Apie

* smaką ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės. 
Viena nedele teisybes.
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytal 
teje. Sugertuves traukije. Alute auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 

. ,Iwabąnas. . z..... .
Setas No, 10.

Sūnūs malklaus. Iszklausyta malda 
vargszo. Apie Joną ir Altana, 
medėjus. Pranuko nelaimes. 
4 - - - — Mte

Bausme už szykeztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai.
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Ąple stebuklinga puodą. Duktė mariu.

D varine pana.

Apie du brolius, Varguti
Doras gyvenimas. Pri-

Peleniute. 
ir Skuputi. 
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
ouvo protingesnis už sayo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

/aiklnas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Cunlgo paslaptis. In merika .Pakaruo- 
Klls. Po laikui/ Onytės laimes. Perdls. Po laikui. Onytės laimeę. 
leatsarguma in balta vergija. t Vlesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake.

Pavasaris 
kple saule, menesi ir žvalgždes.Meszla 
■vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne. ......... ........................

rjj Del pirsztln|u. Apie mirimą.
Au. \.nle saule, menesi ir žvaigz

i ) t » I

I SENO IR NAUJO INSTATYMO 1

*

J

s

r r m rr

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

įple kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto. .. }

Atidengta žudlnsta.

7

„Parasze•mJ

Viskupas Motiejus Volonczauskas
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Vieszp. Jėzus as pasirodo* mokytiniams.
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo,
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W. D. BOCZKOWSKI-CO., |
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA. |
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cad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkel 
tpvoge sarga.
Žmogus be szlrdies. Ūžmirszo. Prana
šavimas apie moteres. Iszgialbetašavlmas apie moteres.
berallnika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state Virbaliu] bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velniai. Kas man nakci acltiko. 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
aaktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
tiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas , zerkolelis. Sidabriniu 

grabelis. Drąsus szųp. Kolera. Senelis
i Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda In laime, gzal 
tlszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
ueiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfleld danguje. Pabėgėlė.

SETAS no. e. -
Į Valdelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 
aiszkąs tyl.tas ant upes nemuno. Auk
ojimas sveiko ir serganezio kudykio. 
He r odas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažins^ levu. Per tamsybes 
•n szviesa. Pasltalsias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Ąp|ę kapitoną Tumka ir 
llo denezika Jeremka. Vargingas gy-

I senimas ir smertis. J a va r o va s ir jlo 
i Kliūt is. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 

laigtus. Tris ralczius. Tris pamokl- 
ulmal. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutąvojepcze Liepcje. Apie 
ueszvaruma. Apie labai dideli ąpelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe- Dorybe ir tpleląszirdipgumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite.

Debesėlis. Piktadaryste

Dorybe Ir rpleląszirdipgumas.

Jieszkok aukso 
*?irdije. Lape įr vynuoges.

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu-
*

su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai. 
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Žinios Vietines

— 'Pik 7 dienos lyg Kalėdų!
Paskubinkite su pirki- 

neis, o tuom palengvinsyte sau 
ir sztorninkams.

— Szia uode I i a

? r»

pripuola 
czvertis meto. — Pasninkas

/ I

Seredoj. petnyezioj ir Subatoj.'
— “Saules“ 

įnoris iszeis ateinanti 
ga.

i

Kalėdinis nu-
Kel ver-

— Sniegine viesulą, kuri už 
ėjo seredo,. užpusto geležinke
lius ir strytkarius. Daug tru 
kiu susivėlino, 
dirbo po visa aplinkine.

— Sziandien 3:30 vai.

Daug tru 
o kasyklos no-!

•r i

po
piet, pradėjo rinkl i aukaę del į 

draugijos. — 
galėdami. j 

isz Harris- . I

“Red Cross 
Szelpkite kiek

— Daejo žinia 
burgo kad M a lianoj us turi Į)ri- j 
statyti, da deszimts 
kariumetie, I 
miestą Petnyczioje. 
vvru da nežinomi.

4 9

i vyru ui, 
kurie turi apleisti.

Vardai I
I

— Marszkiniu fabriko strai i 
kas da neužbaigtas.
kantai pristojo pakelti mokes
ti ant 20 procento 
pripažinti unijos.

+ Subatos rvta fe*
ligonbuti mirė Szimas Szvirn•? 
lis 39 m. senumo, nog (i 12 W. 
Spruce St. N’abaszninkas per 
koki laika sirgo dusuliu gauta 
kasykloje, 
keletą vaiku.

— Apie pusiaiuleszimts va

Fa b r i-

i

WHEU
HCU5E.

fiUN PLAT FOKM 
, AND GUN

’Solid 
STEEL 

&VLKHeAUS

LAIVAI PADIRBTI ISZ PLIENO IR OIMENTO.

Concrete removed 
To SHOW RE-ENFOI?ClN<J 
MATERIAL OVER 
STRUCTURAL -STEEL 
FRAME-

ioLID 
STEBL —— 
3TERN 
BULKHEAD

OF MAIN Hl

LATERAL
STEEL MEMBERS 
EiXTENPED From 
MAIN HULL 
section To Bind
I--------- ' ~ _
MOULDED Bow 
-5HCTION SECURE!? 
lb main Hull. 
AUCTION.'

Ferro- Concrete 
kJi,

.STB E L CASTING 
connbctimo 
K6BI.5OM TV

MAIN 
CARflO 
DECK 
OARTLY REM 

TO SHOW Bo,
iėčfioNj

Solio 
st-rbl 

Bulkhead 
FROM KEEL 
To UPPER 
PecK BETWEEN 
Bow and main 
HULL SECTIONS.

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •

UWafcIF&W 
BSAMA

Isz priežasties dideles stokos laivu ant gabenimo tavoro in 
bet nenori Europa, Amerikas dabar pradėjo dirbti keliolika szimtu laivu

Ashlando

Paliko paežiu ir

tas ir laimingas ant 
lankei sau knlbdavo

— Nėr goresnio daigto kaip 
apsi vedimas..,™ 11 orint s p r i k ei i - 
tėjau ant tosios aszaru pakal
nes su boba per 3 Ometu, bet už“ 
tai gavausi in dangų; “ iw»»» 
brace 
kui — yra puikei ir

o pan 
dairydamasis aplili

ra mu ir 
jau manes isz ezionais 
nei sz varys.

niekas

Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.” — Pramoko Lie- 

tuviszkai skaityti.

Asz JurganiuteViktoria 
siuneziu szirdinga padekavo- 
nia Redystei “Saules” 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “r 
Viena.”

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio lietuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko taja knyga su 
taip puikioms istorijom ir pra
dėjo skaityti, tai teip mane pa
ėmė noras skaityti jiaja jog

už te i p

Tūkstantis Naktų irV

Dr.KOI.BB.
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa.

fjwyyfrI Dr. KOLER yra viena-
^H|Mį \ I tinia tarpe Lietuviu da

ktaras Pittsburge, Mo
kinosi Varszavoje, stu-* 

r dijavo begije 26 m. in
i' vairias ligas vyru ir 

motoru, todėl jas nuo- 
b^dugniai pažinsta. Gydo 

* užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes Vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas pacinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szaukite ypatiszkai, por laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lcnkiszkai 
ir llusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v, popiot

(TĄ
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A. J. SAKALAUCKAS L 
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY. 5
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i Pirkite Klijonkes Dabar |
Mį Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu 4į 
|| klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa- įg

;r

rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete.

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti.
Galite dabar i

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.
Mahanoy City,

Shenandoah.

suczedyti pininga perkant karpe U s, J&
/M •___ F/*

GUINANS’ Mt. Carmel,

'M
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Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

$

Vieta kur dėti savo pacz ėdžius yra in MERCHANTS 
BANKING TRUST CO.,

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti, 
rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti bizni j e.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited,

uIETUVISZKAS ADVOKATAIS

BALTRUS S. YANK AUS
ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Iszlaimeja provose už pažoidima K<h1- 
(dose Fabrikuose, Geležlnkeluose 
LalvoSo Ir 1.1

B. S. YANKAUS
154 MaNNan 8U NEW YORK, N. Y.

Fabrikuose,

BANKA.

Yra tai reikalingiausia

pradėjau žodis in žodi slebiza- 
vot ir skaityt, jog in kėlės san- 
vaites pramokau lietuviszkai 
ir pati perskaieziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 
kad lankiausi in niokslainia 
per kokia penkis metus. Szian
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tep puikios 
knygos “Tūkstanti Naktų ir 
Viejna.” Kad ne butu joje 
teip akyvos istorijos, nebutau 
sziandien 'pramokus skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti aeziu

— Viktoria Jurga
niute, Cleveland^ Ohio

<i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

J: II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
P. C. Fenton' T. G. Hornsby

D M. Graham, Pres. D. F. Gninan, Treas.

«

Capitol Stock $125,000.00
: SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryto 11g 3 popiet, 

Subatomis, 9 ryto lig 12.

DAKTARAS LORENZ
Vienantlnis Specialistas PItisburge.

VYRISZKU
Kuris kalba Lonklszkai ir Ruslszkal

UNIONPa
uliniu juosius dirbti grei-

I isz plieno ir pimento kaip tai parodo ant szito paveikslo, 
dirbimas tuja laivu yra pigesnis ir 
czau ne kaip medinius.

KAIP MIKAS GAVOSI IN 
DANGŲ.

kitados Mikas.Gvveno sau 
gaspadoris, kuris viena karta

landa Nedėlios ryte pakilo ug neturėdamas ka genesnio veik
Miko dusze 
nuo žomisz- 

: ko kūno, nuėjo keliu in dangų, 
i Pakelijtr dusze Miko turėjo ei- 

Schuylkill elektri n Pro szali Peklos*! knil> tik

uis inspektoriaus -Pontono na Ii eme ir numirė.
me nuo trūkimo pecziaus. Ug ■ kaip tik nusikratė
nis likos tuo užgesinta.

darbininkai— Elektriko 
ant abieju 
kinio kelio sustojo dirbti pro 
vindamiesi 
ties.

pakėlimo mokės

Miesto bankai iszsiuntė 
subatoje ir panedelije $37,848 

tiems, kurie czedino 
mtous ant Kalėdų, 

szventes.

kurievisiems 
per visus 
Bus linksmos

-- Keturesdeszimts valau 
likosdu pamaldos

ant tolimesnio laiko.
žastes szalcziu ir nekuriniirm 
ppcziu bažnvežioję, 
likos perkeltos.

— Badai žiema bus smarki %
ir ilga, pagal pranaszavima ži
aunų.

perkelto*
Isz prie

pamaldo

Ka raszo apie “Tūkstanti N ai 
tu“ ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis is> 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir 
dingą padekavonia už Tukstąi 
ti Naktų ir Viena o teip-gi b 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil 
žiniszkos knygos su puikeit 
skaitymais ir paveikslais. Veb 
nu savo broliams tautiecziamt
— kožnam nusipirkti taiseF 
knygas, o turės džiaugsmo už 
lėktinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. As> 
be juju nežino tau kaip praleisi 
savo laika, nes dabar negalii 
ne užmigt pakol neperskaitar. 
nors viena istorija ejnant guli
— Feliksas Grigaitis. Gary

ti pro 
upi tai dažinojo liucipieris, bū
damas godus ant žmonių dii- 
szu, prmaine savo tarnu ant žy 
(l iszk o szi 11 kori a us.
na drasei keliu in dangų, kad 

9

žydas sulaiko Miką už 
palu szaukdamas:

— Sveikinu poną Miką!
Mikas suprato, jog kas tokis 

ne gerai, pasipurtė tardamas: 
Duok man pakaju smirde!:, 

ba kaip tau trenksiu viena per 
terla, tai net visus Szventus pa 
matysi. 

f

O žydelis ant to:
Ny, kokis isz tavęs dide

lis ponas Mikai, aj waj, haste 
gywatei... ar tu kokis dvarpo
nis, ar gal kuningaiksztis, kad 
npasikalbetum su prietelium 
žydeliu, o gal kad asz ne kata
likas —n y, juk katalikai ant 
manos dirba, o tai mano drau
gai 
O’ n

Mikas ei-

<r LIGŲ

sztai

< c

pas manim tokia gardi 
pizute ,gal paifagausyt!

Ant priminimo guzutes, Mi
kui net nosis atsisuko in szali 
peklos.

Ant giliuko,

je ir stojo dangiszkuosia var
iuosią Szvntas Petras.

Mikas pasikloniojo ir 
ome kepure,
ta petra kaip priguli kalbėda
mas:

nusi-
pasveiki.no Szven-

OFISOS

jum už tai.
VALANDOS i

Nog 9 ryte 11g 8 vakare. 
Petnycziomls, 9 ryto lig 8 vakare. 

Nedeliomis nog 10 ryto lig 2 po-piet 
644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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F. NOONAN,Vlce-PrcB.
v

o Mikas,

irddamas balsus dejuojgu-
J

szimtus

Ar norite dasižinoti.. 
dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
gėrimo papratimo. 
Asz padariau
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir jumis, 
jaigu - priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus 

nelaukite kad nebutu per vėlu.
Mrs. L. Piasecka, Dep. 241 

UNIVERSAL SALES HOUSE, 
205 East 14-th. St New York.

rodą. Raszykite tuojaus

«

•f j *
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| Naujos Plhnksnos del Lovos $6.50
I Naujos pąjluszkos $1.25 pora, Pil- 
I:
I VIsoh naujbs ir czistos plunksnos.
I Goriausioji 8 oz. materiolas. Ra- ?
I szykito o gausite nauja kataloga. į 
E Southern Feather and Pillow Co.» 

Greensboro, N. C.įį

no didumo' ir voga gvarantyta. f
. . r.< . 1 į

Dept. L.-16G.
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Nėra tokio Namo idant nebūtu kokios nors Muzikos
Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jusu Namuose.

_ I I ■' . -— ■■■ ,      ■ .■ - . . ....................... ■ _ ,V , ,  

t
Columbia Lietuviški Rekordai.

us, norėjo tiesiog szokt in ro-
I

I

DR. JOHN D. RILEY Ii
n

r { — —
Ig Specialistas Akiu, Ausies. Nosies,L!

?

Mi- 
jog

£ t 
i! t 
ft

Mj/VVlCl IIP tilo ZkKVXU, ZkUDlV/H. 1XUO1VO, ?

Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu'’ 
Ilgu. vyru ir moteres ligas, t!

200 E. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa,

■
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Columbia Kalbamos Mašinos

11

Columbia Grafanola aukščiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekėje Colunibios išdirbtų instrumentų. Tūri aiškų ir švelnu 
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kaina . . SlS.OO

jog kokis tai 
velniukas laikantis dusze savo 
letenuosia kaip kate polįa, ta
me atidarė duris peklos-ir vi
sas užmanymas suimti Miką' 
nepasiseke, Mikas suuodė vor 
daneza smala ir paregėjo pek* 
l*b g
ežiu dusziu.

— Nesujauki mas tavo 
szetonia!
jo bėgti kiek turėjo pajiegu 
nuo velniszkos pagundos, jog 
net ruko paskui Miką.

Trumpam laike stojo priesz 
dangiszkus vartus in kurias ne 
d rasei pabaladojo tris kartus; 
tame sugirgždėjo raktas špino vartus

, tu
paszauke ir prade-

Teftul bus pagarbintas!
— Ant amžių amžinųjų -—at 

siliepe Apasztalas, 
būdamas visados pirmas am 1
žemes ir nuolatos visame dra-

ju be užvilkinimo.
— Ne teip greit broliuk, pa- 

maželi, pamaželi.... juk ežia ne 
karezema, pasakyk man pirma 
koki in czion turi reikalu?

— Esmu duszia Miko.
— O ka tu gero mano 

kuti padarei ant svieto,
teip stumiesi in dangų, ka?

— O Szventas Petrai, juk 
pats žinai, jog eidavau kas ne- 
delia ant Misziu Szventu, pas- 
nikavau, davinėjau almužna 
ir buvau geru žmogum, geru 
Lietuviu ir 
ant tautiszku reikalu.

— O mano mylemas, tai tik 
tai iszpildinjai ta, ka Dievas 
prisakė, 
idant gautume is in dangų.

Pradėjo ginezytis Mikas su 
Szventu Petru, turgavotis, bet 
Szv. Ptras buvo užsikietejas 
kaip akmuo ir 
suminksztyt ir 
užtrenki vartus priesz nosi.

Tada Mikas atsidusejas gy
lei paszauke:

— O Szventas Petrai, ar ne 
žinai apie tai, juk buvau ve
dins su savo motere 30 metu.

Po tu žodžiu persimainė vei
das Petro, kuris isztrauke abi 
rankas in Mika tardamas:

— Kam man to greieziau 
Eikie duszia ma 

Tai tu su 
savo boba pergyvenai nelaisve 
je per 30 metu, matau, jog nu
kentėjai ant žemes gana.

Po tam Petras invedę Miką 
už

davinėjau

davinėjau aukas

tai da neužtektinai

nesidavė save 
norėjo Mikui

npraneszei ? 
no kagreieziausia.

in dangiszka karalysta ir 
trnke paskui save dangiszkus
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W. TRASKAUSKAS
_GRAB0RIU8__
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PIRMITTINIS LIETTJVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY. PA

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
rlglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dalgtus ir t. t.
520 W. Centre SL, kahanoy City, Fa.

savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi valiausios mados mo
torą ir gvarantuoja užganėdinimą, Grajina 10 ir 12 coliui 
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje ir užvaiko 
ųzganėdinimą. J&rajina 10 ir 12 celinius rekor-

it) Celiniai Kaina 75c.

Nčra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs Černiaus paminėtas daineles. 
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų;

Kaina

Phono. Kensington 1106 AV
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojos ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet.
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
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Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto artis
tų, kadangi jie ne atsilanko Jusi| gyveninio vietoje. iSlusipirk šitątų, kadangi jie ne atsilanko Ji 
Grafanolą is kurio £ali išgirst 1 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 celinius rekordus.
Ktiitia ...

visų artistų balsus kokiu tik nori ir

< - S68.00
.-.Z?. ■ I —t m » .1. ! i m I I..II , >■»III .III ■

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už Šilingėlj ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)
E 1166 Sukruskimc broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rūbeliais ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė j Panelę Švenčiausią h Avė Maria
E 1245 Kutų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
F2 2397 Klumpakojis ir Kokietka<polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-maturka.
E 2395 Bum čik-čik. Mazurka ir Dėdienė, Polka.

Į E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. •
E 2359 Nemuno vilnys, Valcarf ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orl^atr*.
E 2224 Mano laivas, Daipa ir į sveikatą. Maršas, ^Orkestrą.
E 1U1 Tekėjo saulelė, Kadaš jojau ir Stumbriškių pol., Armonika
E 2224 Mano laivas, Daipa ir į sveikatą, Maršas,'Orkestrą.

E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant.
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E 2313 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
[vairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais

rasite vien tik ant rekordu ..Columbia”.
Visi Colunibios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 

ir už tą pačią kainą.
Užsakidaminuo.musų rekordų paminėkite aiakiai jonumera. Už’ 

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columtfios Lietuviškų rskordų

- - .... - .... j
Jeigu norite nusipirkti kabamą mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito-
niškiy reikalingi} daiktų,Reikalaukite nuo musu Uustruoto Katuliogo.

Reikalaudami iš Kalbami) Mašiną arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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kuria likos iszlaista! ant žan- 
doimo
Tai yra Liotuviszka Knygute, 

LIETUVISZKU ISZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinosite,

KA ISZRASTE

♦
kurioje yra apie 400 iszradi- 
mu, kurie gali bute reikalingi

koki pelną iszradimai jau nt- 
nesze-ir dar gali atnesztę, 
Jaigu manai apie iszradhnus, 
raszyk Lietuviszkai reikalau
dama knygutes, kuria iszsiu- 
sime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC., 
256 Broadway (SE), 

New York. N. Y.
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COMMERCIAL CORPORATION ■

160 N. Fifth Avenue
CHICAGO, ILL-
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