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Mene-
Dedv Samas tu-

fame tai

Amerikas išmokėjo savo ka
reiviams $77,580,800 Gruodžio 

menesije.
Washington, 1). C.— 

sije Gruodžio
rojo didele “|>ede. 
menesije iszmoketa Suv. Valst. 
kareiviams 78,580,800 doleriu, 
arba ant meto iszpuola konia 
po $1,000,000,000. Prancūzijoj 
mokama kareiviams ameriko- 
niszkais ar francuziszkais pi
ningais kaip kas sau vėlina, 
bet valdže prižiūri ir laikosi to 
jo paredko idant kožnam karei 
viui butu iszmokama alga prie 
pabaigos kožno menesio.

sau

žasties didelio

Nusiuns allijentai 90 milijonu 
buszeliu Icviecziu.

Washington, D. C— Isz prie 
štoko visokie

maisto Europoje, Suv. Valsti- 
jei nusiuns in užmari 90 milijc 
nu buszeliu kviecziu apie atei 
nanti menesi.

Vokiecziai gabeno amunicije 
isz Ameriko.

Washington, 1). C 
džios sznipai isztyrinejo dideli
suokalbi vokiecziu ant siunti 
mo amunicijos isz .Ameriko' in

Ne senei angliszki 
kraiti

Vai

Vokietija.
viiMtHMHik ;H-^lniwdmni 
ant norvegiszko laivo Tula, ki
ris iszplauke isz NexY Yorko ir 
Kopenhaga, rado ant jojo pusi 
milijonu patronu, kuriuos ga
beno del kokio tai norvi 
kupeziaus, tasai vela 
amunicija del vokiecziu. 
moję New Yorko teij>-gi 
sulaikytas kitas 
kent is in Norvegije su pairo 
uais. Laiva sugražino adgal. 
Badai toji amunicije buvo dir
bama New Jersey valstijų per

Kokiu budu lai- 
nežinant virszi- 

ninkams, ka liejei laivai gabe
na, dabar eina rusti slieetva 
per kongresą.

vok įerzins.
vai iszplauke
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|Pleszikai nužudė Lietuvi.
Cicero, UI.— Rastas nužudy- 

darbavietoje lietuvistu savo
K o ns t an tinas Matulis, 
kriaueziu
51-st Ave., Cicero.
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W. D. BOCZKOW8K1, Pre*, and Mgr.Dvvunvnoni. j rnr nuu ja 
F. W. BOOZKOW8KI, Editor.
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Serbija prileisti prie juriu.

>

♦
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Gen. Kaledinas ir Dutov sumuszti. Kazokai atsimeta nuo 
Kaledino. Ukrainos rados intekme nyksta.

Petrogradas.— Bolszeviku ofisiale žinių agentūra '•paskelbė
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Pataisylnas Italijos franto.
Autonomija Austrijos — Vengrijos tautoms. ••
Apleidimas Rumunijos teritorijų, Serbijos ir Montonegro;
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kur radosi nuo revoliucijos ir prigialbinejo, Kerenskįui visa
me, bėt kada Kerenskis apleido Rosije, turėjo ir 
dumti isz ten.

DU-KART ISEdElINIS LAIKKAfiZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZ1A, 

PRENUMERATA KASZTUOJA: 

AMERIKEhSJ^SSnS EUROPOJE] AngVlJaV/8 k otlandį j?15B 
( *«««’« •« į PrueuoB® 16 Marku.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY AND A ST..

Vokietija norinti pripažinti Lietuva kaipo savaranke valstybe.
Kopenhagen.— Vokietija rengiasi paskelbti pripažinimu 

Lietuvos kaipo nepriklausomos savarankes valstybes, — 
pranesza szvedu laikrasztis Dagens Nyhęter.
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Y. 11, Service,Exclusive r holo i rom X

Kapitonas Rogosin sugryžo isz Rosi jos su
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kad kazoku vadovai generolai Kaledin ir Dutovjiko sumuszti.
Gen. Dutov bėga vejamas revoliucijonieriu kareiviu ir Rau 

donosios Gvardijos, Gen. Kaledinas traukiasi adgal.
1)arbininku i r Kareiviu Atstovu Taryba Rostove liko pa- 

liuosuotą.
Praneszimas sako, kad kazokai visi be iszemiino yra priesz 

gen. Kaledina, kurio pasiunstoji linkui Dono upes kariuomene 
traukiasi adgal.

Kitas oficialis praneszimas sako, kad 4 ‘atidengimas krimi
naliu rysziu tarp Ukrainos Rados ir gen. Kaledino atidarė žmo
nių akis apie nepadoria pirklyba Ukrainos darbininku, karei
viu ir valstiecziu krauju.”

Sudarytos Charkove Darbininku ir Kareiviu Tarybos spe- 
ka auga, kuomet Ukrainos taryba U-tos armijos liko aresztuo- 
ta.
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PRIŽIŪRA.

Chicagas užsnigtas; geležkele 
sustojo, nėr maisto ne kurio, 

biznis sustojo.
Chicago.— Sniegine viesuk 

kuri siautė czionais suhato ii 
Nedėlioję užputę visus geležie 
Jus aplinkui ant .100 myliu 

atkirstas nuo visu
geležinkelei sustojo ėja

Jhicagas 
les 
kaip kur likos užpustyti snie- 
lįjtl. .
įplaikoma o sžaltis daejo lyg
14 grodusu žemiau zero. Chi re 

visiszkai.

0

Jokio maisto ne kurio ne-

upe Ohio užszalo
Žmonis keneze neiszpasakyti- 
nai.

Viešnios Georgijoj ir Alaba- 
moje užmusze 20 ypatų.

I vai likos iszpusti isz
Lai- *

mariu 
Newport News ir Ilawanoje.
110,865 aficieriu ir 1,428,650 

kareiviu amerikoniszkoje 
kariumeneje.

Washington, D. C.
kudos Amerikas.ne turėjo teip 

kaip 
susideda

Da n ie-

m i l z i n i szk os kari umejles 
turi sziandien kuri 
isz 110,865 aficieriu ir 1,428,-

Toji armije yra 
abazuosia 

jnju

650 kareiviu.
16

AKYVOS ŽINUTES.

Italijos karalius,

t

Ant kokiu iszlygu prezidentas padarys sutaiką su vokiecziais.
. , ’H* . 1 . 'll Į. . 'f ' ' ų'

Washington, D. C. ~ Prezidentas Wilsonas savo kalboje 
praeita sanvaite apgarsino taikos iszlygas ant kokiu taikinsis 
su vok ieczia i sir užba i gs k are:

Laisve ant juriu. Praszalinimas visu ekonominiu užtvaru; 
insteigimas pirklybos sutareziu; nęprileidimas privatines tarp
tautines patarties.

Sumažinimas tautu apsiginklavimo.
Laisvas ir beszaliszkas nusprendimas visu kolonijų reikalą 

vimu, paimtu ant atydžiu peržiurejimu valdymo interesu.
Apleidimas visu Rosi jos užimtu teritorijų; leisti laisvai Ro 

sijai susitvarkyti jos naminius rekalus.
Apledimas ir atstatymas Belgijos.
Apleidimas ir atstatymas užimtu franeuzu teritorijų, pra

dedant Alsace-Lorraine.

Isz Kares Laukor

Vikto- 
pen- 

colius

*

ras Emanuelius, turi tik 
pixies

augszezio.
Suv. Valstijei praeita me- 

e ' 8642 patentus ant 
nauju iszradimu del moterų.

* -Mieste 
mergina,.kuri sau pasiuvo kald 
ra isz senu szilkiniu paneziaku 
ir labai puikei iszrodo.

Ant viso svieto randasi 
moterų

kės

ta iždavi

ir keturis

Bostone randasi

22,460,675
kaip vyru.

Japonijoj 8-ta dalis vaiku
lankosi in mokslaines ir tai pri

daugiau

lankosi in mokslaines ir tai pri 
verstinai.

Mieste New Yorke stato 
18 nauju dideliu saliu del per
statymu. Tos visos sales keti
na kasztuoti 9 milijonai dole- 

'riu.
I

Szvedijos užpraeita

APSZAURIMAI NEPRIGULMINGOS LIETUVOS.

New York.- 
kos tarybos, aplaike užmarini telegrafa, kuris užtikrina, buk 
lietuviszkas sejmas, apszauke 8 Sausio neprigulmybia Lietuvos 
nuo Rosi jos.

Telėgramafj likos prisiunstas-in czionais per daktaru Joną 
Szliupa, sanari (!) lietuviszko tautiszko komiteto Sztokholme.

Apie paminėta szitoje telegramoje Lietuvos “Landrata 
(Kraszto Taryba), jisai tapo insteigtas Rugsėjo 23 d. 1917 m.

Isz pradžių susirinko, vokiecziu Kariszkajai Valdžiai lei
dus,, lietuviu konferencija Vilniuje ir laike posėdžius nuo. 18 
iki 22 d. Rugsėjo m. 1
Lietuvos Taryba isz 20 asmenų

P. S. Villmont, pirmsedis lietuviszkos tautisz

J J

dus

* Isz
mota likos atgabenta in Ameri 

mil joną i pakeliuk a asz tuo n i 
zapalku.

Amerikas 
kareiviams kas metas

I

Ta konferencija iszrinko isz savo tarpo 
4 c.

pririnkti keli LietuvOk mažumu (lenku, žydu etc.) atstovai.
X

cialiai atidaryta.
kiekvienam ^Parybos nariui papuosztus paliudijimus.

Landratas arba Taryba susideda isz sekamu asmenų: 
Jonas Basanaviczius, K. Bizauskas, M. Biržiszka. S. Banaitis, 
P. Dovydaitis, St. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, kun. V. 
Mironas, St. Narutaviczius, kun. A. Petrulis, D. J . Szaulys, kun. 
kan. K. Szaulys, J. Szernas, A. Stulginskas, A. Smetona, Smil- 
geviezius, J. Staugaitis, J . Vailokaitis, J. Vileiszis.

prie kuriu vėliau turės būti
1 VI s • M

Rugsėjo 23 d. ji tapo voĮdecziu valdžios patvirtinta ir ofi- 
Kunigaiksztis von Isenburg-Birstein inteike

Pr.

Santykius Balkanų szaliu pertaisyti pagal istorinius ir tau 
tinius rubežiiis. , .

Turkiszkoji dalis Ottomanu imperijos palieka kaip esanti 
bet kitoms tautoms turi būti “neatbūtinai užtikrintas ir nulem
tas autonominis plėtojimasis. ’ ’

Dardanelus paversti tarptautiniais.
Sutvėrimas savistoves Lenku Valstijos, pridedant visas at i 

dalintas lyg sziol dalis.
Laisve visoms tautoms. Didėlėms ir mažom.
Panaszes iszlygas padavė ir kitos vieszpatystes prigulin- 

czios prie allijentu. s

savo 
suvir- 

szum viena bilijoną doleriu al
goms. '

isznioka
Czekai spyrėsi Republikos.

Amsterdam.— Czeku vadai isz Vengrijos, Silezijos ir Mo
ravijos' susi rinkių Pragoję, surasze •rezoliucije spirdamiesi Cze- 
kiszkos Republikos.

. . . r . .lf

Austrije teip tuom nusigando, jog padaugino vaisku Pra
jos garnizone, ir stengsis visom pajiegom taji užmanymą užbėg 

ti kad ir reiketu panaudoti ant to ginklus ir pralieti krauju.

patalpinta 
Erancijoj, 
kasztavo val'džiai 134 mil jonus

1 szpamszkoje karoję 
turėjo, tiktai 272,000 vyrus, 

milžinisz- 
, valdže 

paskyrė 3,200,000,000 dolerius. 
Pirkta 19,000,000 blankietu, 
20,000,000 gelumbes ant over- 
kotu,

ir
pastatymas

doleriu.
272,000

Ant užlaikymo teip 
kos armijos 1918 mete

goms.
*' “Saule” aplaike daugiau 

nauju skaitytoju szimet, ne 
kaip kiti, lietuviszki laikrasz- 
czei.

Aszapa prie 1338 S.
Rado ji jo 

kaimine Mrs. Elizabeth Masti- 
nick.
didele skyle galvoje, matomai 
mėsos kapojimui kirviu.

Jo szvogeris Gasparas Mik- 
losh, kuris yra Cicero ugniage
siu lieutenantu, sako, kad Ma-‘ 
tūlis buvo du syk apvogtas lai
ke pastarųjų 6 mensiu ir kad 
vagiliai g
Sakoma, kad savo szapoje 
turejes paslėpęs $1,000, kuriu 
nesurasta.

ras i no ji užmuszti.• • p s

Kas turės maisto daugiau kaip 
ant 30 dienu, bus aresztavotu.

Admi
nistratorius maisto llooveris,
uždraudė sztorninkams, fabri- 
kantams ir szeirnynoms nelai
kyti daugiau maisto ant zopos-

Jeigu
kas daugiau sukrautu kaip pu 
ženklinta, tai bus aresztavotu 
ir nubaustu pagal tiesas,

Washington, i). C.

. ties kaip ant 30 dienu.

iT A
■IĮ. / <

H“
* B

nūs m.

30,000,000 mastu flane- 
lios ant marszkiniu, 25 milijo- 

apatiniu kelnių, 21 
marszkiniu, 11 m. pirsztiniu,
31m. vilnoniu paneziaku 
lengvesniu paneziaku, 
ku užkalbinta lyg 1 Sausio 10 
milijonu poru,, lyg 1 Juniaus 
turi pristatyt kontraktoriai 10 
milijonu poru, 
korpuso priguli 
ir 82,120 vyru..

I

’ 21

czeveri-

Prie lekiotoji!
900 aficieriu*>-So

I •

Dievuotas.

Kodėl nesiklon.ioji 
nislovitji?

— Tai!

Sta-

Lyg nežinai, kad
Dievas uždraudė k lionietis bal
vonams?

ų
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Na teip.
— Apgavai mane, 

kau su taje karve.
— Nu, kaip apgavai?
— Labai mažai pieno duo-

Mausz-

Rosije padare atskyra taika su Bulgarais.
Berne.— Badai Rusai padare atskyra taika su Bulgarais ir 

paliaus kariauti,.
grada in savo konsuli in Odesa, teip-gi pradėjo siunsti savo lai
vus ant upes Danubos.
r>

Bulgarai paskyrė nauja minister! in Petro-
/

—♦

da.
Uj, kokis tu kvailas, juk 

asz už jiaja pieno ne galiu duo 
ti...

Gerai atsake.
Kodėl tavo veidas

(kurio pati buvo 
Jeigu asz galėta u

Pati: 
sziandien teip permainytas.

Vyras: 
negraži)
ir moketau permainyti veidą, 
tai senei butaustavo veidą per- 
.mainės ant patogesnio.

Vietoje atsakymo, gavo už 
tai nuo paezios su puodu per 
galva* ’
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Vokietijai gresia badas. Delei to ji gali būti sumuszta.
“Kas buvo abejotinu pereitais metais, da

bar invyko karezia tikrybe. Nebegalima ilgiau užginezyti kad 
szimtai žmonių badauja Vokietijoj.”

Tai pasakė sziandien liolandas, kuris ka tik praleido pen
kias sanvaites besi važinėdamas po Vokietija.

Visoj’Vokietijoj dalinama lapeliai su sekama isztrauka isz 
nesenai konfisl<udto Vorwaerts numerio:

“Daugelis žmonių mirszta nuo aiszkaus bado. 60,000 žino 
niu kenezia. Jie nevisuomęt pasiliks tyliais, 
ant kraszto blogesnes kaip Rosi joj katastrofos- 
Vokief i jos ir pražudymo visos kares.”

Amsterdam.—

X

f

L

Vokietija yra
sumuszimo

Maisto sumiszimai Viedniuje.
Per Naujus Metus, Viedniuje, Austrijoj, buvoLondon.

dideli maisto sumiszimai, kuriuosia dalybavo 20,000 žmonių.
Daugelis likos sužeistais. Myne žmonių paniekinėjo ir kei-

■ v'1

ke valdžia už prailginimą kares.
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"WKas Girdei
telegramai <laeina

K on i u

Telegramai skelbia apie 
Bolszeviku ir buk

Bet

.1 nok i ugi
isZ Rosi jos kas diena.
kas diena pakyla lenais nauja s 
republika ir atsiskyria nuo Ro 
sijos.
sumiszima
juju galybių n u puolinėją.
leisinguma tuju telegramų ne
galima susekti ne isz Lietu- 
viszkos Brastos ne isz Petro
grado....

Bet konia visur Bolsz<‘vikai 
laiko viską savo rankosia.

<■!■■■ IIIW UI

Aletuo-užmuszinejo ir valgė.
1906 ir 1911 teip-gi 

Randas paskyrė
šia. 1891, 
buvo badai.
125 milijonu rubliu ant suszel- 
pimo ižbadejusiu, bet virszinin 
kai didesniu dali tuju piningu 
pav'oge. Badas 1911'mete pra 
siplatino konia po visa viesz- 
patyste — 30 milijonu žmonių 
buvo juom apimti.
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PA ♦Eina paskalai, buk naujas 
ministeris amerikoniszku gelež 
keliu, kuriuom yra ministeris 
skarbo p. McAdoo, užezedins 
400 milijonu doleriu kas metas 
ant vedimo visu geležkeliu. Pa 
sirodo, jog užėmimas didesniu 
užvedimu per valdžia geriau 
buna valdoma m* kaip priva- 
tiszkosia rankosia.
valdže užims daugeli visokiu 
užvedimu in savo rankas.

iiKAPITONAS VELNIAS
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ŽUVŲ, 
log fish,

ži no
net u re-

sztaniasTuku 
mas kaipo 
jo jokio pasisekimo ant ameri- 
koniszku jomarkn isz priežas- 

“szuniszko
Dabar t a ja žavia pra- 

ir paleista

r i ’i

a *

Po karei J
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Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri- 

. sau iszsirinkti bile koki
įl..: 0 •

u

sius $1.00, tas gales
« . .

A. 1\. Yapp, sekretores drau
gu ves Y. M. C’. A«, kuris nešė
mu sugryžo isz Franci jos, ap
sakinėja, buk po sumuszimui 
vokiecziu tūlam kaime, Angli- 
kai terp kitko, užtiko požemi- 
n i uosiu apkasuosia farlapi jo- 

() kad Anglikai js>u nekar 
per vokie- 

todel atsargei ėmėsi prie 
Po tyrine- 

sutaisymo upiniu jimu. pasirodė, kad vokiecziai 
taji fartapijona prikimszo dina 

tvirtina, buk mitinėms bomboms ir jeigu kas 
nes pa-1pnklibytu klavisza arba norėta i 

jojo grayt, tai bombos

lies savo 
dimo. 
myne ’•grayfish 
ant jomarkn.

Nuo laiko pvrmainimo josios 
vardo, likos parduota deszimt 
milijonu blesziniu. 
sirodo. jog laikais 
mas

s
Isz to pa- 
permainy- 

vardo daug prigialbsti.

seta žemiaus padėtu knygų Dovaną^ prie 
knygos “Kapitonas Velnias.44 M

✓
*

t

CZ1US

na.
Apiniai ketina neužilgio už- ta likos prigautais 

imti vieta tabako Vokietijoj.
\ ienas isz vokiszku kemiku isz tojo instrumento, 
ratio būda 
ant rukvmo. e

Amerikonai
tai negalimas daigia
lys bandė naudoti visokes žo-j ant 
les ir szaknis in vieta kavos, | trukiu.
nes tame neturėjo pasisekimo, j

Vokiecziai sžiandien naudo- 
sziaudus 

su visokeis maiszi- 
Bet ar sutiks naudoti 

opinius ant rūkymo tai ateitis 
parodys, nes vokiecziai vietoje 

upinius, gerinus isz 
lageri” kuris gar-

je in vieta sviesto 
sutrintus 
mais.

suruk vt i<
juju dirbs I a

Czikagielis Jur- 
intaise ant savo far-

Turtingas
Fo I

Lakewood Mieli., žverin-
gis Getz
mos
eziu del pamokinimo savo trijų 
vaiku.
dasi kletkosia verbludas,

Tame žverineziuje ran 
s Io

nium, ineszka, levas ir kiti žve-
Daugeliuosia kletkosiariai.

dėsnis yra iszgiarti ne kaip «><-1 lekioja visokį pankSze/.ei. Vai-
rukvti.♦ I kai turi isz juju dideli pamoki

nimą ir palinksminimą.

SETAS Ko. 1
/Jetuvlszklejl 'Rasztal ir Rasztinln- 

Ncdaryk skirtumo terp vaiku.
Jieszkojo

Stebuklinga

I 
io zrz 67?.e^ SN(9 W xx>
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VISOKĮ žaidimai kariszkuosia abazuosia ant praleidimo nuobodaus

ISZ KO MUMS REIKIA 
PASVEIKTI?

Žvilgis Mainerio Kataliko.

LAIKO.
, ,..m,<h. <!>«« ♦.. .

lie-

savo 274 o priesz 163.

Ana diena perejo bilus per 
kongresą duodantis lygias tie
sas • visame del amerikon isz k u 
moterų. Už perėjima bilo bal 

Dabar
ant užtvirtinimo turi pereit 
per senata, bet tenais kaip ro
dos taji užmanymu užmusz. 
Szeip ar teip, jeigu bilus perei
tu, tai da turėtu kožna valstija 
jin užtvirtyt idant butu visisz
kai priimtas per žmonis. — 
Dieve susimylėk, jeigu bobos 
turėtu lygias tiesas, balsavime, 
nes laike rinkimu butu baisios 
pesztines liežuviu klegėjimas 
ir rovimas plauku. Ar-gi ne
geriau moterimis sėdėti namie, 
.jnižiureti vaikuczius ir Vyra. 
Vargingas sztamas moterų to 
nereikalauje, tiktai turtingos 
kurios yra tingines ir ne turi 
kuom laika praleisti.

i

Vulkanas

Paskutinei

Tunguraguoje, 
Centraliszkam Ekvadore atsi- I 
gaivino ir pyądejo vemt isz sa
ves liavu akmens ir ’pelenus. 
Visa aplinkine randasi dide
liam pavojuje.
telegramai pranesza, buk likos 
sunaikintas visas miestas By
lios kuris radosi artimiausia to 
jo vulkano. Kiek žmonių pra
žuvo tai telegramai to neprane 
sza.

Žinios skelbia buk Rosijoj 
jX adeda vieszpataut daugel i no 
siti gnbernijosią badas.

■ Toji žinia primena mums bu 
da, kokis vieszpatftvo Rosijoj 
1600 mete, kuris tęsęsi per tris 
metus, nuo kurio mirė suvir- 
szniri puse milijono kaimuo- 

szunisežiu. Katės, r

« .

žiurkes
buvo valgomi o ir vieni kitus

-t 
it

j ■' J, i ' B

- HI
1 1

..JI

thyjAg>
,fr.

blaivei in žmones 
keistai. iszroclo.

lenkai, ku
isi ori jos nusida-

Motera

MYLĖTOJAI SKAITYMO. 
1

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja
Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus 
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druezei ir pigei,

Isztikro, 
pažiurėjus 
Man labiau—labiausiai rupi sa 
vieje lietuviai ir 
r i uos likimas,
viniai teip suriszo, jog noroms 
neųoroms turime rokuotis 
gimines, — dėlto ir raszau apie 
vienus ir kitus, 
tiktai
szimts lietuviu ir lenku, 
ten tuojaus atsiranda ir

•/ i
HZ

Žiūrėkite kur 
apsigyvena kelios, de- 

sztai 
koks

geradaris, žmonių mylėtojas ir 
kuris užvedaDyka bus pasiunsta.

Del nustojimo didelio skaus
mo sirenų ar kitu sunariu kū
no in keletą miliutu, garsus 
Dras Ilagema per 48 metus pa
gelbėjo tukstanezius nelaimin
gu ne tik nuo Reumatizmo, bet 
nuo ki-aujo užnuodjnimo iszgy 
de.
tam kas prikalbis viena kosto- 

įmeri kad imtu nuo musu fir
mos “Lotio Universalia” Kon- 
ėentrota esseneije del kvortos 
gyduolių verte penkių doleriu, 
kas orderios dabar gaus už $1, 
ta “Ijotio” nugyduo papucz- 
kus ir urnai padaro balta vei
dą, rankas ir kąkla, ir ta pati 
gyduole urnai sustabdo plau
ku slinkimą ir ant sykio pleška 
nos isznyksta, tai-gi nereik mo 
kete szimtas doleriu bet tik už

t

doleri gal fenu to; kas geros ir 
teisingos gyduoles, reikalauje, 
aplaikintu in pora dieniu per 
paezta užpeczetintai pasiunsta 
butu ir užtektu ant keliu mene 
siu.

in keletą miliutu

.Metodą gydymo dykai

Szitas ežia apgarsinimas, 
tik dabar pasinaudokite szian- 
dien. Adresavokit aiszkei szi 
taip:

B. Specialty Co., 
, Box 9,

Brooklyn, N. Y.
Sta. W.

f
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zmo-

karezema 
nei

nežinant, 
daug piningu.

saliu ninkas

prietelis, 
nems prieglauda lietuviszkai- 
lenkiszka, saliu na 
kurios užlaikymas mums,

'nejutant, kasztuoje 
Barokuokime 

privalo 
“ lice- 

apie, 6UU doleriu, kita 
liek už namus, jeigu juos sam
do, o be abejones be to da turi 
pelnyti 400—500 doleriu in me 
tus ant užsilaikymo saves » «■ 
visa szeimyna?
kymas vieno saliuno turi mums 
kasztuoti in metus mažių 
žiausiai. 1,000 doleriu.
tuos pinigus sudeda? 
žmones, ka sali linuose 
žaidžia ir ruko.
s
mes
K u r-gi nebus ga Iima!

111\ t H11 —*
užsimokėti ir ramia už r
nes” apie 300 doleriu

su
rrai mat, Tižiai

J • ■ ■ . '

šia priežasezia daugybes neis;
'•ydomu ligų, atsiliepianezii 

ne tiktai j u Vaikuose, bet ir to 
limesnese geni kart ose ; — 
tybe iszpleszia nevienam 
kutini uždarbes' centą;
tybe užtriną žmogui prakilnes 

tižiai g-

te '>•■

O’

h

gir 
pas 
gir-

1rood
• i- \ 1‘.'.'S' . v .*i ( ;>, •*■•, 1 i-'*'4*’* . J* '’v 1. >.»■•, zl. / .-(d . į

^vifli thouglif

nius duszios jausmus 
do tikyba, vilti, Dievo ir arti
mo meile, o peė tai stojasi prie 
žasezia daug visokiu prasikal
timu, ir nedorybių.

Ot tai ypatingesni .girt v bos
lairnai ir vaisiai. O ar be girty-

? Gei'V-

I

I

; i iir hįhimi

l it ;
' it; with care
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'elnlszkas Kaziravimas. 
arnaites o rado paezia. 
Cuczla. Krėslas. Nelaimingas Kara
tus ir jo vienturte Dukters. Nelabas 
-'yrąs.’Prakeikimas.
irafa. Užkeikta £krlpka. Del tų ka 
.etlna antra karta apslpacziuoti. 
'Ikta Onuka. Balsi naktis. Dzūkę 
*asaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
*nt proto. Graži Istorija. *'

SETAS No. 2 te
Prakeikta.

'arginga Elmana ir karalaite Reve- 
tja. Apie karalių Sultoną. Ąple Žal- 
deriu. Raganius. Talmudo paslaptis 
*eleniute.
r Skuputi.
ersta linksmybe. Apie vargingo žmo

gaus aunu. Apie tris užkeiktas kara 
lauš dukteres. Apie Juokuti kuria 
>uvo protingesnis už-savo poną.

SETAS No. 8 .
Ragana.

'alkInas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Cunlgo paslaptis. In morika .Pakaruo- 
Jls. Po laikui. Onytės laimes. Per 
.eatsarguma in balta vergija; /Viesz- 
»ats Jėzus ir misžko medžią! žvake 
;ei pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
įpie saule, menesi ir.žvalgždes.Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržuoias ir uoeIk 

teudyne.
te . , '■»

Graži istorija.
\pie kapitoną tumka. Dasekta nekal-

" ■!» ul 1 L' • ' < a ii

Delegatai pau

antra karta apslpaczluotl.
Balsi naktis.

Andrius Sakai ūkas

Apie du brolius, Varguti 
Doras gyvenimas. Pri>

Apie keliauninką Joną

Setas No. 7,
All-Baba Ir keturesdeszimta razbM- 

ninku. Balada. 
Paskutines miszlos. 
bertas velnias. 1 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. . Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus; vyras. Jurgis skaptukas. Ergejei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszrelksztas .razbainlnkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas JI o. S*
Neužmokamas Žiedas, 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. 
Keliautoje in szventa žeme. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo aunu ir dukterį: 
Kajimas, Drūta Petra. Joną Nuoga- 
II. Valdamieris. Bedalis.

Setas Mo. 9.
Parižlaus nuskurells. 

listu.
* vis Paszkus. Atsitikimas senam dva

re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir n iki ta. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dedefi, 
Viena uedeje teisybes.

Malūnas gtrrloje.
, Irlanda. Ro- 

Medejus. Kaip kuz-

Apie drūta I

Ii" t

eat

•&f
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is best
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Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Beda.

Auka nlhl-
Stebuklas kuczios naktį. Kąl-

dzūko pasaka. 
Iszgydintas.

Nedoras dodo. Ąpsigavo.
I
tėjo. Sugertuves traukije. Alute ąuk

bes negalima apsieiti
ma reikia mums pamesti, atsi
sveikinti visiszkai su girtybe, 
norint iszlikti sveikatoje du-i

J

J uk pati gam-szios ir kūno.
ta, teip pat, kaip ir viseins gy- 
vieihs ir žmogui skyrė gerymui 
vandeni,
menis ir gyvulius; o žmones 
isz javu ir vandens ir uogu pa-Į 
gamina sau svaiginanezius, al-j 
k oi i o 1 i n i u s s ve i k a t a i k e n k i a n -

O1

o maistui javus, aug- 
gy vul ius;

»ęerymus, kuriuose, tiėsa, 
ir pragaiszti

Nevie'ns sako: tai
i

gir

ežius
žmones tankiai 
ra nd tu
di, žmogus nusidirbęs tuH isz-
gerti alaus, arba degtines, ka- 

ne- 
Ar tai, 

Daktaru mokslas pri- 
alkoholis

daugi be to valgis žmogui
1 impas, lieįveika esą.
tiesa?
pažinsta, tiesa, jog

” pad ilginantis I
ma

0 kas 
I

^■£3' visa nervu sistema, o per tai iri
vien-

■ s yra “exeitans,

;eria,i va|gi0 norąO’ , ifpetita, bet

Turi būti žydais.

A --- nūn 
dai nenori būti žemdarbiais ?

kad žydai butu žem

Ickau pasakyk del ko žy

— Nu
darbiais, tai kas butu žydais?

KNYGA $10 VERTES TIK 
UŽ 50c. /

slaptybes ir Nauji Isz- 
Da k ta r i szka knyga.

gauti szia knyga

ovuuor 
radimai 
Norėdama 
prisiunsk 50 centu per Money 
Orderi ant sekaiiezio adreso:

(t f.)

SBTAS’ No. 4
Slaptybe antgr&bio

ybe. Vagis kiauszinlti. Ne yra to pikto 
finf tmrn Kain 1nnifl7.lrAl

Atidengtą žudlnata

< Iszgialbeta

ad ant gero neiszcitU,1 Kaip Joniszkei 
tpvoge sarga. Atidengtą žudinsta 
žmogus be szirdies. Užrairszo. Prana 
žavimas apie motėres 
•eralinika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Caip ponas Raukszlis atsivertė ir pa- 
tato Virbaliu j bažnyczia. Stebuklin

gas akmuo. Burike ir burikas. Karei-
" . i ' i fe i ' ; ' L . i 5 ■ 1 Oteli ' f 1 M fil1 I 1 . !' ■ :.l ll i, ■ ■ Ji _ i

•* 4B* «* V fl» W w * v — m * V «»■» w W V W WK- "H ■ HM wp*

dzūko pasaka). UŽ liekos isz senovės 
>adavinių. Peary ant Žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka'. Atsargiai szo- 
duosią. Protas ant proto.

SETAS Ko. 6
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis

< is ir velnias. Kas man nakci acitiko

įeiti, negalima butu ir ka gero 
saliunuoso/ laimejame ?

o 
sas mus laimas saliunuose 
tai mus medegiszka ir dvasisz 
ka pragaisztis. Sztai ka isz sa
linau turime. Vartojimas alko
holiniu gerymu, 
do- statistiszkos žinios

O ar be to ap| j<ar( daktarai patemija, jofe ai-
II 411 11' lx»l . •• «• • « • •« •

koholis labai, silpnina, gadina, 
žmogaus negvifs, o tuom pat,

'4

vi

kaip paro-
J ' 

rija beveik penkta dali
pra- 

žmo- 
niir turtu. Be to girtybe isztvir 
kiną žmones, užifiuszdama ju 
prigimta energija ir

I ’ 1 ■ ’

prie visokios vpramonystes i
darbu;

t

lnai, alkoholis isz palehgvo ke-
lia žmogui liga, — arba trum- 

“* i 1 ■ . ' •> . . • ■

pai sakant, alkoholis yra nuo
giais.

k
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X
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abena 
ir 

girtybe yra tikriau-
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“onovakauskas '
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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C. J. Gadinau, /
5162 Broerman Avė.,

St. Bernard, Ohio.

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!

/

Dekavoje % milijono žmo
nių dastojo puikus plaukusniu dastojo puikus plaukus o 
teip-gi sulai ko puolimą plau
ku isz galvos labai trumpam 
laike in vieta isžpuorusiu, at
auga tankus plaukus G vara uty

I

t i Informacijos Dykai. Raszy- 
t vj i ni i * * rkite bile kalba sžiandien.
Prof. Brunetas New Remedy,

Broadway, 8-th St.,
4

i

fcj

Brooklyn, N. Y.

i;''' i'i'-1 v
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grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis, 
/ergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
•igonus.
>rlsikelo. Dorybe veda in laime. Szal 
tszaitis.
lelszslsaugoje koros. Tomila^ Kapi- 
onas stormfleld danguje. Pabėgėlė

SETAS NO. 6.
Valdelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

ilszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
ojimas sveiko ir serganezio kudykio. 
►{erodas boba. Kas nepažinsta dievo 
as nepažinsta tėvu. Per’ tamsybes 
n. szviesa. Pasitaisia.s prasižengėlis. 
Duktė malkakerezio. Apie kupeziaus 
«dnu Jurgi. Apie kapitonu Tumka ir 
|iof dęnczika Jercmka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
šilutis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
iaigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundell. 
Ousze pakutavojeneze Llepcjo. Apie 
aeszvaruma. Apie labai dideli szelibi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei- 

Dorybo ir mlelaszirdingumas.
Paskutinis pinigas. 
Apleista naszlaite. 
izlrdije. Lape ir vynuoges.

Gregorius. Isz numirusiu

Debesėlis. Piktadaryste
.4*^ 
Pabegele

Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnyta! 
teje- Sugertuves traukije. Aline ųuk 
f e kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 

. .............. f h''"S f F '-"’T' 

i..................................................................... 't
, 'Setas 5o. 10.

Sūnūs malklaus. Iszklausyta mald* 
vargszo. Apie Joną ir A liana, 
medėjus. Pranuko nelaimes.

Baltraus neleido In dangų 

ežiaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nanto j. Hay! bau! haų. 
Apie stebuklinga puodą. Dūkto mariu. 

’Sruolls isz Lietuvos 
Balsi istorija.

Setas Ho. 11.
Tris užkeiktos 

Karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną, 
r ius isz Va lend jos 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
c žiu o jo s. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akta 
Tarnas Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszls. Is
torija vienos motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

Betas JNu. 12. 
Grafas ir meszklninkaa.

gana, karalaite ir aficiera. Dd mo
terių ir apie moteres. Aukso mteler 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta Ar vėlei atgauta

Die-

d ago. tngfabanas;

Geras 
Audra.

Kode! r ‘
Bausme už szyksztuma Mažo sziau-

Doras gyvenimas.

jybe.
Pražuvo mlszkal.

Jieszkok aukso
’ 1 »■■

Dvarlne pana.

Anglo-
Kožnas dalgus

Apie ra-

mergiuke. Mano džiaugsmas.
das ir boba. Apleista naszlaitė. Kei- 
dosziu Onute. Kaimyno t • Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sen* 
boba kytręsne už velnią. Uždėjimą* 
miesto Vilniaus. Navatna lig* ir na- 
vatna gyduole. Du medojei, 
dingas neatbolnumas. Kas yra Krls-

boba kytręsne už velnią.

Inžei-

tus. Priesz teisybe nekalbėk- Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1705 m. 
Girtavimas, 
nakties -mlszios. 
sziaus. 
moterių ir vienos naezlos 

' ■ 1 ' II »

Namu
Karalius čigonu. 

Nedoras ponai*. 
Kalenu 

Žvaigžde mcnljo- 
Papikalbejimaa 18 ~y rautu

Genavaite.

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su kataloga tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir

■ ,1 | - * . v . .

prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.
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Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!
. • 'r' i .. i’.v .te. .T * i':

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
/y'j

I

Mahanoy and A Street 
:: :: Mahanoy City, Pa
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suolo ir, palenki 
per vartus, 
va landoh 
mene jos,

i kvėpti.

‘s galva, iszejo 
Iszėjes isz kiemo

‘ staptelėjo^ kai}) sunk 
ir tiebegalejo atsi- 
Niokuomet jam taip 

neatsitiko, kaip szi karta. Tuoj
ta paezia valanda nusiskubino 
pas Antonijų. v 

Kas ežia buvo 
nustebusios dukte-se motina 

ros.

■> paklau

# ■ ■ ■ •• ■■ ■hl-

- Nežinau, - 
dama mergele*, r

I vo tai joks elgeta.
• ne pergazdino. 
ežia butu atyjes!

I
i butu g
Įsako motina, 
žinoję, kas jis per vienas

.SAULE
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Ant galo prefektas tarė:
— Ar turi ka priesz ji prie* 
ilgo? ,

- Kliaudijau, ma.no duktė! 
dar labai jauna. '

— Kiek turi metu ?
- Devyniolikos pavasari.

— Ne viena tuose metuose 
jau yra motina.

— Kur J u I i jus pažino mano 
(lukteri ?

— Tiesa pasakius, sergsti sa 
vo duktėri, kaip lėlutė akyj.

ir 
kad sakosi 

negalįs be jos gyventi.
Tuoj' Morkus atsiminė

- atsake* kais-
- vienok nebu-

Joakisma vienok Julijus jia pamate, 
Bet delko jis tai ji-užžavėjo ji >

f" f.'l
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PATRIJOTISZKOS ANGLISZKOS MO TERES.

Sut herlandiėnes susitvėrė draugavę isz patrijotisz-
. i -

Po vadovyste kuningaiksztieiu
kii inoteru,*kyriuos paaukavo visa savo sidabrą ir pardavinėjo ant suszelpimo sužeistųjų k i

Isz Nantiko telegrapa gavau
Apie bobeles žinia aplaikiau

Praszo kad pribuezia,
Szonus bobom apkoezioczia, 
Ir mergužėlėms in kaili duo- 

czia;
Apie tai neužmirsziu, 

Netrukus atgunglys.iu.

y

- Atsakyti i u ta klausymą
at įpaczios vakarykszczius žodžiu 

kada Imtume apie nepažinstama vaikina, bet 
. Pa j savo mineziu neiszreiszke.

—. Netikiu, kad Metele pa
žintu/ta jaunikaiti: abejoju, ar 
girdėjo nors kada jo varda.

Isztiesu butu tai nuosta
- tarė juokdamasis prefek

ui Į ima tik tuomet.
savo

s

Italas sziiipineja. ar nesiran- |.„|)x,sill .ipi(, tni sl) tėvu.
da kur aplinkinėje” vokiecziu. i . 
X’ienas stovi pasislepiąs už kali 
no ir lauke atoinanezio Italo.-
Kur jisai ?

METELE.

I

Rytojaus diena Morkus sedv 
į jo savo dideliu rumu mažame 
ikambarelyj ir vedė skaitlines. 
įTuo tarpu in kambarėli inejo 
i tarnas ir apreiszke, kad atva 
žiayes Kliaudijus, miesto pre-

i !
I *

Apysaka isz pirmųjų kriksz- 
czionybes amžių. faktas, ir noris su juo pasima

tyti. Iszgirdes tokia žinia, di- 
nudžiu-

II.
Asztunta valanda rvto. Sau- 

le jau buvo augsztai pakilusi.
M I

Gatvėse virė kaip
Priesz .Morkaus namus stovė
jo daugybe elgetų 
cziusiu visokiais skarmalais, 
laukiancziu, kada sargas atida 
rvs kiemo vartus, 
šia buvo senu, kaip vyru, taip 

Stovėdami kuope
lėse po kelis, skundėsi vienas 
kitam savo vargais negalėmis, 
kaip visuomet daro vargdie
niai. Kalbėjo tarpu savesįty-; 
liai, kad neužrustinus gerada
riu. Staiga prasivėrė vartai 
ir elgetų kuopele inženge in 
kiemą. %
buvo aptvertas augsztais 
rais, apsodintais 
Pasieniais
Ant ju susėdo elgetos, 
gas priėjo uždaryti vartų ir

ir moterų.

viro avilyj

apsikar

Daugiau-

bu, 
tas.

— Nori parodyti, kad Juli
jus garsus visame mieste, bet 
turiu pasakyti, kad jo vard< 
mano namuose niekas nežino 
Prie to nekokia to jaunikaiczic 
szi o ve. i

-—• Sunku, jaunimas visuo 
met liuosas; ir mes buvome ki
tados tokiais, 
kau.

brangusai Mor

butu būvi

reiviu kurievneteko kojų ir ranku, 
laimingu kareiviu. . ■

gyvenome Vie'szpaties palaimo 
M

pelną isz to eina ant pirkimo kojų ir ranku del tuja ne

į deliai nustebo, bet ne
I go.

— Kur jisai yra ?
— Atrijume.
Tuojau Morkus pasiskubino

i in atrijama.
— Ka, Morkau ?

mas visai netikėtas.
tu isz tavo nustebusio veido.

Morkus žemai
tarė:

•— Gaila man 
taip sunaikinti savo jaunyste;- 

Juk vis: 
savo tėvo turtą praleido... blo
gose draugijose.

nusilenko ir, —- Mano sūnūs 
I

• sias jo draugas.

atsilanky- metus, kaip Julijus.
Supran-

— ■ glriau 
f I

Ar ir mani
— Savo atsilankymu labai sunu priskaitai prie tu draugi 

augsztini mano namus, 
esu szirdingai dėkingas.
galiu tarnauti?

— Jeigu valia,

už k a
Kuo pasijutes tokiame

dabar ateina bandvmo 
landa.

Toliau Morkus

va-

iszpasakojo 
savo paežiai viską: prefekto ai 
silankyrna, jo pirszlyste ir užsi 
rustinima....

Moteriszke, iszgirdusi apie 
toki atsitikima, nubalo ir josllo kryžių, 
akis prisipildė aszaromis

iszgirdusi

Kiemas isz visu pusiu 
nm- 

vynuogemis. 
stovėjo suoleliai. 

Sar-

ju ?
Morkus, 

padėjime, nežinojo ka kalbeli 
ineikifhe in greitai susigriebė ir atsake:

tavo kambarėli, nes noriu pas: 
kalbėti su tavimi kelis žodžiu ? 
be liudytoju.

Truputi sujudintas, Morkus 
pravėrė duris ir inleido sve- 
czia.

— Nenorėjau to pasakyti.
Manau, jei asz, kaipi 

miesto prefektas, meldžiu tavr 
dukteres rankos jaunikaiczic 
vardu, tai turi užtekti tokiam. 
Morkui.

gerbiamasaiDovanok,
Kliaudijau, szis kambarėlis pa 
skirtas vien pirkliszkiems rei- 

staiga inženge augsztas vyras:Ikalams, dėlto nėra jame jokiu
jis buvo apsitaisės paprasto, 
vergo rubais ir ant galvos užsi 
dejes platu kapiuszona.
pradžių stovėjo, lyg sugautas, 
bet paskui insidrasines ženge 

atsisėdo 
vynuogėmis.

tiesiog prie elgetų ir

Isz

ant suolelio po ». 
Jo kaimynas, koks tai žilas se
nelis, 
bet negalėjo pažinti 
žmogaus.
duris, iszejo isz kambario 
teriszke su jauna 
dviem tarnaitėm.
didelius gurbus.
tele su savo motina.
ten tarpu suoleliu vaikszcziojol 
moteris, dalindamos iszmaldas /
ir guozdamos elgetas gailestin
gais žodžiais. Vyras, vynuoge 

sėdėdamas, pakele ’ galva, 
Buvo 

Pamaczius Mete- 
smarkiau plakti

atidžiai in ji pažiurėjo, 
svetimo 

Tuo tarpu atsidarė 
mo- 

mergele ir 
neszancziom 
Buvo tai Me

tarė Morkusiszpuoszimu, 
paduodamas svecziui kode.

—- Tai-gi ir asz sziandien 
ežia su reikalu, — atsake sės
damas Kliaudijus.

Prięszais ji atsisėdo Morkus, 
laukdamas taip indomaus rei
kalo.

Szian ir lojo.

se 
liet tuoj vėl jia nuleido, 
tai Julijus, 
le, pradėjo
szirdis ir pasididino jo4 neramu 
mas, kuomet ji prie jo artinosi. 
Dabar Julijus insitikino, kad 
Antonijus kalbėjo tiesa — ji 
buvo puiki. Metele buvo insi- 
rengusi szviesiais rubais, juo
dais plaukais, veidas reiszke 
ramuma ir jaunystes sveikata. 
Atsistojus, su pasigailėjimu 
klausinėjo apie pasilenkusio 
vergo (Julijaus) vargas, kuris 
staiga pakele savo tamsias 
akis; jųdviejų akys susitiko. 
Mergele, kaip perkūno intrenk

Julijus 
nusigandimą,

su

tu, atszoko in szali.
pastebėjo jos
nors ir jam kraujas muszesi

bei krūtinei pristigo
Staiga paszoko nuo

galvon 
kvapo.
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dasiprotesi,

svarbiu
Patsai esi pirkliu,

su

Be abejo, 
brangusai Morkau, kad asz at
silankęs pas tave 
reikalu.
manau, kad nekenti pasakoj ii 

igu inžangu, tai-gi pasakysiu, 
kad asz atsilankiau pirszlio ro-

Kad prefektas butu pareika
lavęs milijono sestersu, Mor
kus neimtu taipSnustebes, kaip 
sziuo iszsireiszkimu. Szis rim 
tas vyras, visuomet viską szal- 
tai nagrinėdamas, dabar nega
lėjo isztarti žodžio.

—Pirszlio roleje? — iszta- 
re Morkus.

— Tavo nusistebėjimas vi
sai manes nestebina, — atsake, 
szypsodamasis prefektas, —tai 
gi dar karta atkartoju, kad at
silankiau pirszlio roleje.

— Savo sunui ?
Kliaudijus nusijuokė ir tarė:
— Ne, Morkau. Mano sūnūs 

Antonijus dar per jaunas ir tu 
ri szi ta atlikti vieszpatijos la-

Asz pirszlys mano pirmbui.
laiko mirusio draugo sunui, J u 
lijui Pliaustu^ui.

Kornelijaus sunui?
r

Stojosi tyla. Abudu vyru
žiurejo vienas in kita, stingdą 
miesi atminti vienas kito min-

,^4 y ,

&t 4;

9

i
mW

a
iii

t

— Paskutini žodi palieku s: 
vo dukterei.

— Laikiau tave namu 
va, bet apsivyliau.

Po tu žodžiu prefektas
stojo supykęs, o isz akiu jo že

Morkus taij

o* n I ^<u

atsi

rejo neapykanta.
gi atsistojo.

— Už trijų dienu laukiu ti 
vo atsakymo, — ruseziai atsa 
ke Kliaudijus. Manau, kai 
linkėjimai, kokius tau iszreisz

J

į'aliu ju pasigailėti.
ki au, neis perniek nes kitai) 
galiu ,ju pasigailėti. Kliaudi 
jus neleidžia saves užgauti, tuo 

i

labiau t okiam... žinai ka nori r 
pasakyti.

Tai pasakęs, iszejo per du 
ris, neatsisveikindamas. Mor 
kus klausėsi atsitolinantieim 
jo žingsniams bei važiuojam 
ežiai karietai, iki viskas 'neap-

Paskui, sugriebęs gal
va abiem rankom, puolė ant ke 
dės. Ilgai sėdėjo pasinėrė.- 
mintyse; paskui atsikėlė ir su n 
kinis žingsniais aplęido kamba 
ri.

rimo.

Tuo tarpu pas jia i nėjo 
Lucija labai buste

Lucija, turtingd pirklio Mor 
kaus pati, sėdėjo puikiai iszre 
(lytame kambaryje ir peltakia
vo,
jos vyras.
bo, nes apie tai laika Morkus 
visuomet vede skaitlines ir nie 
kados ju nepertraukdavo.

— Kas atsitiko? — paklau
sė Morkaus nusigandusi mote- 
riszke.

Morkus nieko neatsakes atsi 
sėdo prięszais. > .

—. Tiek mes apturėjome ma 
loniu nuo Vieszpaties Dievo, 
kodel-gi negalime priimti i sž 
Jo rankos ir bloga, 
vyras, -j

ii,

-z kalbėjo
sy- *Lucija, ilgus metu
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Paprasta ir sykiu ilidele isz- 
kilme, kuri turėjo būti szi va
karu senatoriaus namuose. Vie 

| lianie rumu kambariu szeimi- 
i ninke intaise aukuru, ant jo vi 
dūrio, tarpu vasžkiniu žiban-

Negana tau 
vieno pajuokiau), tu dar ir ant 

Szalin man isz 
K uomet panorėsi u tavo

pinigu, tuomet žinosiu

Kai}) tai ?

ra iszreiszki? 
akiu.

prie j u prieiti.
J kaip

Yra tai labai nedoru, 
Raganų bobų.

Jog ne tiktai su liežuviu aploja 
Nes ir su nagais vajavoja.

In plaukus nusikabina, 
Kaip ledokas gera duszia 

kankina.
O ir pro votis moka, 

Ba už maža daigteli pas vai
tu szoka.

Tegul, tegul bujoja,
Tegul kiek nori loja, 

Ne ilgai bujos, 
Ne bus teip visado

Gala gaus, 
Skradžeis nukeliaus.

S

ežiu žvakių bei kyepiancziu ro-į Nusilenkęs Morkus tyliai, ap 
leido prefekto namus.žiu bukietu, pastate balto kau- 

Prie a .
jo vyskupas Jonas,

-— Kaip tai ? Ar tas palaidu senelis, priesz ji klūpojo jaunio 
nas nesigėdi; tiesti ranku in mu ji 
su nekalta vaikeli ?— vaitojo|buvo augsztas, malonus vaiki

nas.
rymiecziai, trumpai po jo gimi • nusižemino ? -

t

inkaro stove-
garbi ngas

Jaute 
kas jo laukia, bet buvo insitiki 

kad jis daro teip, kaip jam 
Po kokio lai-

nes, 
sanžine liepia.ne’

Povyzas turėjo 25 Sietus, ko in prefekto kambarį inejo

mano pinigai ,p 
atsake Aįor- 

nes labai, gerai žinau,)

moteriszke.
— Matyt, 

prie to privedė, - 
kus,
kad negali pasislėpti nuo savo 
sk o liniuku.

r— Ijinkecziau matyti Mete
le karste, ne kaip prie szono to 
Žmogaus.

—■ Tai-gi ir asz ne kitaip inn 
nau, bet visa svarba tame, kad 
prefektas melde musu duktė- 
res rankos to vaikino vardu. 
Kaip tik jam atsakysime, jisai 
kerszys ir atmins, 
krikszczionis.
žodis mane intikrina.

Atsiduokime su visu Die 
vo valiai. Aid galo, jeigu tam 

apie piningus

kad mes....
Paskutinis jo

Aid 
žmogui eina t m <.r., 
gali ta nelaime lengvai pasza- 
linti.

Viskas galima, bet pre
fektas nepasitenkis vien pini
gais. Prie to Julijus mate M.e 

jia varu patele ir pasisren
imti;

»

ru

— Dieve mano— Dieve mano, Dieve, 
gailestavo moteriszke, — 
to nepergyvesiu.

—- Klausyk tik

asz

lai i c ja, — 
tarė Morkus, — pienas jau pri 

tinai, kad Metele

y

ruosztas.
su Povylu jau sukalbėti ir me:

Tei
B 

galima pasiskubinti.

juk

ta san k a 1 ba pa I a iini nom. 
sybe, ju vestuves paskirtos 
metu, bet dabar, nelaimei aiii- 
nanties, galima pasiskubinti. 
Kuomet Metele bus isztekejus, 
visas dalykas virs kitaip;
Povylas gyvena toli nuo rnies-

Iszt i esu su i ik u m ums bus 
su duktere persiskirti, bet ta 
auka tuppie padaryti.

Svajojau apie dideles iszkil- 
mes, iszleisdatna Metele, o da-. 
bar viskas pavirto in gailesti... 
Tavo tiesa, kitaip uoga Įima. .

to.

Iszsiunsiu raita pasiunti
V I’ " / . '' . I ' . i • . 11 ' ■ ' , ■ •

ui, tai Povylas greitai bus ežia 
Sužiedotuves tegu

L •*-. I •
bus dar

i ♦ 'l ' i '

sziandien vakare asz pakviesiu
vyskupą, kad jpodu palaimiu-
tu

" ' ’ 1

Tai-gi priruoszk Metele
• i
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Antonijus su .Julijum.
— Na ir ka, leve, ar pirklys 

linksmai pa- 
mo priėmusieji krikszczioniu I klausė Antonijus.
tikėjimą, iszauklejo savo sunui — Ne! — atsako Kliaudijus 
taip-gi Prikryžiuotojo moksle.! — tik sutiko užmokėti Julijaus 
Morkus su savo moterį 

nesvyravo, papra- 
Povvlui Meteles

turtingas

-Jo tėvai, jiasiturintieji

valandėles 
szius 
diliai

ke ne skolas.
— Kaip puiku! 

rankos.' sut i kūpa priėmei.
— Vai! Ar tai taip asz ma-

- * ' * ...

Žinoma, jo

susijudinęs
pirklys žiurėjo in klupojanczia niau, sunau mano, apie tave ? 
jaunavedžiu pora.
liai verke; jaunoji sužiedotine pnaiszOs Antonijus, — bet Juli- 
kovojo sav.vje su
kurios skverbėsi isz džiaugsmo lis.

Rytojaus diena mokės, — patvirtino prefektas 
Metele atsisyeikino su s 
va i s.

Lucija ty- Visai ne — atsake susi-

savyje aszaronfis, jui tai buvo didžiausia priežas-

• • •

J auna vedžiai sugryžo, 
numene priėmė,

Ant kvatieros nuvede 
Grąžei linksminosi
• Visi džiaugėsi.
Tame boba girta, 

Kaip vanta,
Pradėjo vyrus laukan varyti, 

ii

Kad jau gana uliavoti.
Mat, kad viską neižgiartu 

Del josios pasiliktu. 
Žinoma vyrai iszejo, 

plūdimu girdėti nenorėjo, 
Bet teip vyrai inirszo, 
da ir sziandien neužmirszo

Jog už juju gera, 
Tokia ragana da bara.

;jau-

J

?

Ba

Jog

s ūž

avo te- f— tik priesz savo norą. — Tas 
|‘pasipūtės pirklys yra kriksz- 
jezionis.

nt_|kius žmones liepia žudyti, o ju 
siuns mums Savo iszbandvmuo i turtus konfiskuoti.’i
se, pasiliksi stipri tikėjime ir j Teve!

musu Iszganytojo daug asztriai ?

kad susijungia 
jaunikaicziu.

su numylėtu Morkus ir taip jia

M otina, ženki i ndama 
kakta, kryžiaus ženklu, (are:

— K a tiktai Vieszpats
Senovės instatai to

• • <r

Kokia'tai boba vyra ižgazdino 
Kaip tas in grinezia inejo,

Vyras kada inejo,
Tai baisybia paregėjo, 
Apsisukus iszrunijo,

Ba žiūrėti ant to negalėjo.

>

Ar tai nebūt u per
— atsiliepe su- 

Kas neims kryžiaus minksztejes Antonijus
tas nėra Ma- kiekvienas tėvas gali pasiunsti 

Palaiminti, nieko nepatinkanti jauniai, 
kurie kenezia persekiojimą del

nes j;t yra dangaus ka

neužmirsžk
žodžiu: ‘4
ir Manes neseks,

arbanes vertas 5 >■ 4 i

te is y bes, 
ralyste.’-’

Kuomet Morkus 
pas Įirel'ekt
gana szaltai ir 
kėdės atsisėsti.

& =X‘

— J uk

JĮ,
— Tvlek ir nesikiszk ne in <

savo reikalus.
i Julijus isž szalies klausėsi 
jiedvieju kalbos ir pagalinusatsilankė

a, tasai priėmė ji tnre:
— Garbusai Kliaudijau! 

Szirdingai dėkoju tau už tavo 
pastangas; labai gailiuosi, kad

■ asz’padariau tau taip daug ne-

Tula mamyte, 
Lietuviszka cacyte, 

Plaukus garbiniuoja, 
Veidus kvarbijioja.

Po grinezes bėgioja, 
Visus vyrus aploja,

Ne yra ka sakyti, 
Ba tai padlina cacyte.

nepasiule net

— Kokia neszi man
— paklausė Kliaudijus.

— Labai man gaila, bet tu
riu pranoszti grieszta atsaky
mą,—atsiliepe rimtai Morkus.

Nesvajok apie koki ten 
gailesti, nes ta pati atsakymą 
galėjai man duoti tuomet, kai 
asz tave atlankiau.

— Ar tu patsai turėdamas 
(lukteri, leistum už Julijaus?

— Bereikalingas klausy
mas; tas dalykas jau atliktas.

— Lėiskie man dar viena 
klausymu.

--- Ko norėjai ?
—r Manau, kad Julijus, pia- 

szydamas mario dukteres

žinia ?
I

smagumu.
cziau Metele

a1

K liaudį jau!

Kuomet pama- 
vien tik apie jia

r*

y

•v" ir maniau, bueziau labai laimiu 
gas, kad galeeziau jia vesti in 
savo namus.

(Toliaus Bus.)

J

Kuom?
Kuom yra užaugusi mor

gina be pasogos?
— Yra tai skūra 

iszdirbimo.
neverta

ran
kos, tikėjosi dideles dalies. Tai 
O' n i ar gąlecziau asz jo skolas pa

.'4

naikinti? maloniai tai pącĮary
cziau. f' I

i

I

t

Mokykloje.
Daraktoris:— 

ka Dievas pirmutinius tėvus, 
Adoma ir Eva isz va re isz 
jaus ?

Pi terūkąs:
randos ne.užniokejo.

E j Pi terūk už

ro-

Tai gal juodu

1 <r

Adenas su farmeraite apsipa- 
cziavo^

Gera pasogą gavo, 
Bet gyvenimo no turėjo gero 

Teip, gyvenimo neturėjo. 
Vyrelis dalaikyti negalėjo, 
Sziandien atskyriai gyvena

Apie tai bus gvna. « *

«l

05: 4?

Grand Rapidse yra mergaite 
Kaip stirnaite, 
O ir ne menka 

Panienka.

&

i y

♦

Isz pradžios buvo ne szio ne to,
Nes tolinus suvis iszdyko. 

Velniukui' pateko, 
Ne gėdos no. teko, 

Visi isz jos juokėsi, 
Kad nedorįai vedasi.
Mergele pasitaisyk, 

Nutylėsiu da tuom syk,
*

Nes jeigu da žylosi,
Tai pypyru aplaikysi.

/
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Geras darbas ne 
dingsta.

_______

w Buvo tai Paryžiuje. Buvo 
tai žiemos laikas, sėdėjo kokis 
tai senelis ant kampo ulyczios. 
Galėjo būti deszimta adraa va 
kare: mažai žmonių praeitinė
je pro ten, skubinosi kad ka- 
g re i ez i ausi a gautis namon; ne 
kurie mistino, jog senis, tur 
Imt i užsitraukiąs,’jog tokiame 
szaltije sėdi prie ulyczios. O 
jeigu butu geriau prisižiūrė
ję, butu supratę, jog ne yra gir 
tas ir norint matomai nuvar
gins, bet iszrode apsiszvarinu- 
siu.

Ant galo eina keliu jaunas 
žmogus linksmai szvilpauda- 
mas. Stojo priesz seneli ir pa
klausė, kas jam stokuoja.

— Esmių alkanas — atsake 
silpnu balsu.

— Tai ant to yra rodą — at 
sako jaunikaitis. — Pasiremk 
man 
kio su manim.

Tas jaunas žmogus, 
tai darbininkas, nuvede seneli 
in netolima valgnami ir 
duoti vakariene.

drauge su manim in ta ji valg- 
nami kuriame mane tamista 
ana meta privalgydinai — jug 
tamista žinai, kur‘yra?

— Asz to ne pamenu, ba 
tai buvo sėtiei.- *

Tada senelis kalbėjo 
kias: • ’

— Klausyk, vaikine, ne pa
taikei; nori mane apgauti, ga
letau tave paduoti in rankas 
policijos, nes dasiprantu, jog 
tn ta vaikina pažinsti, kurio

supy-

S.

ant peties ir jeigu gali, ei

buvo

liope
Senis su di

deliu noru valgė, jog jaunikai
tis su džiaugsmu prisižiurine- 
jo ir perserginejo, idant grei
tai ir godžei ne valgytu, kad 
tuom sau ne užkenktu.

— Turi teisybe — atsako se 
nelis —no privalau daug vel- 
gvti ant

asz neturiu pini-

nuvede jau-

svetimo kiszeniaus; 
ba. žinai, jog
gn kad už valgi užmokėti.

— Tai ne tas, asz užmokė
siu. Da ižgersi stikleli vyno, o 
paskui nuvesiu jus namon.

Kvatiera senelio ne buvo to
li.

Kada pavalgė,
nikaitis in senelio kvatiera ir 
tarė paemias seniui už rankos.

— Man gerai einasi, uždir
bu gerai, o kas atlieką, tai ant 
visokiu nieku iždnodu. Ir da
bar turiu 20 franku; tai vieto
je juosius iszleisti, atiduodu 
tau, paimk sau!

kalbėdamas,
in delną jaunikaitis seneliui 20 
franku ir skubiai atsitraukė.

Tasai senelis

Tai inspaude

, kuri geradejin 
ga Apvaizda tokiu stebuklinga 
spasabu nuo badines «smerties 
ir nuo szalezio iszgelbejo, bu
vo kitados uredninkn, kuris sa 
vo turteli paleido per piktus 

Turėjo po.teisybei
labai turtinga broli,
žmonis.

staiga 
ir jis pats netrukus nu 
vielas turtas pagal tie-

Tasai ne užmirszo apie 
viso-

keb

pajieszkau, duodu tau žodi ri
tau užmokėsiu, jeigu man pu*- 
sakysi, kur galiu jin surasti.

Darbininkas pastyra ir tafe:
— Ponas turi tcisvbe. Asz v

niekados niekam ; nedaviau 
nieko, yra didžiausia niekyste 
prie to prisipažinsiu. Thsai, ku 
rio ponas jieszkai, dirbo tada 

viename fabrike 
nes dabartės buna vhiske net > 
Afrikoje, b asz norėjau už jin 

persistatyt; dovanok man po
nas už ta nedorybių.

Senelis nusidžiaugė, jog isz 
ėjo ant pedsakio savo geradė- 
jaus ir pradėjo storotis, kad iž 
gauti isz vaisko; o kada sngry 
žo ir pažino jin, priėmė del sa
ves už sunn ir ciela turtą del 
jojo pavede.

su manimiI

1

tl r

1

♦ ♦

KA REISZKIA lc. UŽ 
ŠVARA.

New Yorke už 1 kvorta pie
no jau reikia mokėti 14 centu, 
vienu centu brangiau, negu 
pirm keliu dienu ir 5 centais 
brangiau, negu 1916 m.,
u World,’’ sakydamas, kad 
kompanijos nuo krautuvuinku 
imo 12|4c. už kvorta, paduoda 
sekanti apskaitliavima:

‘ ‘ Kompanijos, pa keldamos 
1e. už kvorta pieno, užkrauna 
ant N. Yorko gyventoju nauja 
mokesti, po $20.000 in diena. 
Tas sudaro $7.300.000* per me
tus.

‘‘Pirmas pieno czienios pa
kėlimas buvo Spaliu mėnesyje 
1916 m., kuomet nuo 9c. pakol 
ta iki 10c. už kvorta ir pridėta 
$20.000 prie kasdienines Now 
Yorko žmonių rokundos.

“Antru kartu pakelta Vasa- 
1917 m., iki lie. už 

kvorta, pridedant vėl $20.000 
in diena.

Per tuos keturis 
' kompanijos pakele 31/2<'.
kvortos, arba $75.000 in diena

centu brangiau,

1916 
sakydamas,

n

no menes

i i

•y

kartus
ant

J

$490.000 in sanvaite,
9 ’$25.900.000 in metus:

T

♦ ♦

Teip yra.
Motie, af norėtum būti

vaitu?
— O j, oj! Kad tik mane ap-

nes tasai 
suvis apie jin ne paiso ir bied- 
nystoje no szelpp.

In mota laiko po tuom atsi
likimui, numirė tojo turtingo 
brolio pati ir du sūnūs 
smerto; 
mirė, o
s:<< pripuolė jojo biednam bro
liui, 
savo geradeju; rūpinosi

> paša bais jin sujieszkoti
su pagialba gazietu, idant pas 
jin pribūto.

Viena diena i ,j„ j 
darbininkas kurio senelis 
jieszkojo.

Nes seniui tasai jaunikaitis 
buvo ne pažinstamas. Bet vie
nok nmndagoi prienu* sveczia 
ir tari*:

— Ar tai tamista man 
priesz.porų metu padarei dide-

.. atsako iszdi- 
džiai dabar ir man ponas ga 
Ii padaryti geradejyste ba man 
szlektai einasi.

— Mylemas prieteliau — ta 
re toliau senelis <—labai džiaug 
tausi, idant galetau tamistai at 
lyginti* Juk jau didelis laikas 
butu su kuom pasidrūtinti, ar 
ne būtumei malonus nusiduoti

lo geradejyste? 
r — Žinoma 
džiai

|

1

<

stojo jaunas
pa-

tamista
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Labai gerai J
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Susikalbėjo.

Amerikos ir visi kurie ap-
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VIENYBĘ LIETUVNINKŲ
,,Vienybe Liet.” laipina ihoksll.;kit3 ir pamokinančius straipsnius. % .<2

i

Mes tikrai gva-
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Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di-
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Nes asz tau prisipaži- 
.. jog... dabar ne galiu
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g| 120—124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. |

— Milių, miau?
—- A u, au!- 

tis kratydamas galva.

yrą

ARABISZKOS ISTORIJOS 
' , 'k ' !%. | t ij , . ;■ .| ' ' 1 . '

................... .......... -------------- ------

Iii trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe 
szitu Knygų in visas szalis
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones.

PAVEIKSLU

>■

( I ’ oi

gauti.
d, asz galiu ly 

i vasarai laukti kad atsiras.

1

PRENUMERATA METAMS:
;$2»00; ptisci metu $1.00.
..2.50; pesei nnety $1.23.
...3.00; p::ccl metu $1.50.

i*J ir knygų katalogą.
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bais ir palaidojo.
Stepukas buvo mažas, bied- 

nas vaikelis, bet jo dvasia bu
vo didi, prakilni. Jis pasielgė 
gelbėdamas skęstanti
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Banka talpinami bavaru budinke kurio verte,isznesa apie 
$150,0(10 ir vanoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos rennsylvanios. Už su- 
taupinlus Pinigus-moka 4 procentą, biunezia Pinigus llL —_Jiiiil n__________ iU Jli r Aif____ 1 _ . __ VfjLi

Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasezin 
, Užrube-
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,,Vienybę Liet.” priva.o skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite
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Suvięnytose Valstijose 
Kanadoje..............       <
Kitose yięšphtystese.., 

Pažiūrėjimui.rfuąšianie vienų numerį dov

— Tūlas angliszkas pirldis 
buvo ant pietų Hon
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dranga, kaipo tikras didvyris.
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Norėtu palaukti.
Pordetinis kąlejiino tare in 

prasižengėli kuri .ant smert ap-
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LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-
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Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 

$12.00 į savaitę.

’ll.

h '

‘$92.715 
.... $53.813

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudds, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-
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. ■» yfUij 1 ii V!■ i’ IA ; Y

NEW YORK CITY, "1

tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B: STRIMAITIS
,307 WEST 30TH STREET.
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Kapitalas x Sausio, 1917, $145.600 
Pomirtinių išmokėjo 

i Ligoje patalpų .....

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
Imigrantus ir 'remia visus prakilnius lietuvių tautiš-

'U,;'Ii 

rbį tl

Al

•JįM'

- nius,
kus ir kulturiškiis reikalus.

ĮMONIŲ aipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterimis ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kiiridš nariamš duodama UŽ 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS 
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Kuopos yra visuose miestuose.

GERAS PRALEIDIMAS LIUOSO LAIKO
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. 0BIECUNA8 ir KOMPANIJA
, 12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte,isznesa apie 
$150,0(10 ir vanoja szeme laike apie milijoną dolieriu

I ir randasi po kontrole Valstijos rennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus- moka 4 procentą, biunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

- V ** ** * * • ’** * **’’* **■* ,—‘K **— “ • — -i 1 •»•* **a -*•ii ■ •• 1 ‘K •< —-I M. M. Uk.

. ir kitokiu dokumentu r'eihtlinga Lietuvoio.

I
• 1

Tarnai didesniuosia Imt oliuosią New Yorke turėdami daug laiko, susitarė jin praleis 
t i ant naudingo užsiėmimo. Pradėjo jioje mokytis mėgsti jokės, pirsztines ir kitokius reika
lingus daigius del kareiviu. Paveikslas parodo juosius .prie darbo.

. ' I ■

Mažas didvyris
(Tikras atsitikimas New Yor
ke, 29 d. Rugpjucžio, 1917 m.)

Stepukas Bedding ’utis — de 
vyniu metu amžiaus?, — buvo 
labai drąsus ir visu draugu 'my 
limas vaikas, 't-.-. ______
gyveno ant \V. 28-tos gatves, 
No. 368. Nesenai molina bu
vo nupirkusi jam naujas drapa 
neles, kurias ji laike Stepuko 
vardodienifii.

Sziandien Stepukas užsima
nė apsirengti naujais drabn

iu ot i nos:
— jis sako, — 

duok man naujas drapanėlės! 
Asz taip npriu apsirengti ir pa 
sirodyti draugams... Asz nesu
tepsiu ju, busiu atsargus...

Motina, kiek pamaseziusi, at 
sake:

— Jei prižadi 
tai gali Vilktis.
man, Stepnk, neslmaudyk! N’e- 
užmirszk, ka sakau!

Stepukas prižadėjo. Apsivil
ko naujais drabužiais'vir nubė
go pas draugus, prie prieplan- 

Stepukas alsi-

pagalia u s, 
lova.

Apie 8 valanda vakare ma
žas did vyris pradęjo jau vai to 
Ii ir neteko sąmones. Paszauk 
ta daktaras,-— ,jis apžiurėjo 

pakraipė, nulindęs 
raminaneziu.

Stepuku,
galva ir tyliai,

Jis su tėveliais balsu, pasakė motinai:
— Nėra vilties, r~ tamstos

sūnūs nusilaužė sprftrgla.
la man jo ir tamstos...

Už puses valandos po tam 
mažas Stepukas pasimirė...

Ji paszarvojo jo naujais

is ir praszeziais ^r prasze
— Mamyte,

nesuterszti
Bet žiūrėk

?

co pas draugu 
kos in paupi.
sėdo ant doko ir žiurėjo, kaip j
jo draugai maudėsi pakraszty-

Visi buvo linksmus, rėka
vo, kvatojo....

s ūdijo:.. *
— Gal ko sau pavėlini? 

Praszau keliu griusziu. 
Kad dabar niekur griu- 

negali 
r ii

jo.

rinktu!
— O ar pataikytum vešli 

kri nedari ja?
— Tai didelio daigto! Men- 

telika ant kaklo, peczeti in sau 
ja, cigaru in dantis, ir atlikta!

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Sehei jau laukiiimas pilnai 

Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prašu 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 

v
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: i

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

Chicago, III.

Kaina tiktai 60c.

(t. f.)
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Ponaitis pas sziaueziu:—Bra 
szau tavęs, idant man ezevery- 
kus padarytum.

Sziauczius: 
praszau sesti.

P.— 
nau jog 
užmokėti.

— Tai nieko, asz galiu pa
laukti.

— Ar teip, galite palaukti? 
Tai busi geras žmogus.

—iTeip, galiu palaukti. Kaip 
turėsite piningu, tai tuojaus im 
siu m i era ant czebatu...

Konge.
Padavė gardu kepsni. Beval
gydamas anglas alsi m i ųe, kad

IiinieeziAi valgo fcatųs.. jjoga
l ., 1 ■ ■ ■■ i ?1 lint jiems susikalbėt anglas, r0

g
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pVienas isz daugybe Paveikslu kurie randasi szitoje 

Knygoje.

Po valandėlės 
visi vaikai iszlipo isz vandens 
ir ome rongtios. T’’__ ___ ’ .1
nas ju; septynių metu vaikelis, 
inpuolo in vandeni, 
gai surikęs, ir dii’igo... 
n u t i r po, isz s i g a 11 de.

— Asz ji iszgolbesiu! — su- 
szuko Stepukas.

Jis szoko vandenin ir pasine 
re, bet už valandėles 
su tuszcziom rankom.

— Czia netikės vanduo pa
sinėrimui, - 
draligus. —- 
in akmenis.
gausiu!

Ir vėl jis pasinėrė.

Tik urnai vie

iszgasti n-
Visi

sugryžo

- pratarė in savo 
Užsigavau galva 
Bet asz ji vis vien

Sziuo 
kartu jis pasirodė isz vandens 
ir laike ant stfvo rankelių ana 
inpuolusi. in vandeni vaikeli. 
Greitai priszoko keletas suau
gusiu vyru ir pagelbėjo Stepu
kui su jo draugu skenduoliu isz 
eiti isz vandens. Stepukas vos 
spejes apsidairyti, tuoj tekinas 
nubėgo namu linkui.

Per dvi valandi mažas didvy 
ris sėdėjo priesz saule ir džiovi 
no suszlapintus savo drabužiu- 

Drabužiai taip gražiai 
iszdžiuvo, kad, Stepukui namo 
s ugny žus, motina nei nepa ste
bėjo, jog Stepukas buvo vande 
nyje. Vakarienes Stepukas ne 
galėjo valgyti, jam begalo 
skaudėjo galva įt sprandą, tik 
jis niekam nieko nesake, bet

■. t ■ r .

kus.

s

iJirk 'W -i.
,jJwWw

dūmas Knygos 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu.

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

skite muhis $2.00 o Knyga bus jumis tuo jaus iszsiusta.
Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

rantinam kad ir jumis patiks.
W. D. B0CZK0WSKI C0., MAHANOY CITY, PA.
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(Juokingas apsakymėlis.)

\ ienas ūkininkas apsirgo ir 
nusiuntė piemeni in miestą pas 
daktaru, 
rui. kaip

€

4

%

Tas pasakė dakta- 
szoimininkas serga, 

ka jam sopa, ir daktaras para- 
Su receptu pie

muo nuėjo in aptieka. Aptie
korius pritaisė buteliuką vais
to, atsargiai suviniojes indejo 
in dėžutė ir, paaiszkines, kaip 
gerti, padavė piemeniui par- 

Piemuo parnesze na- 
l’kininko pati atvožė ta 

dėžutė ir pamate pilna jia pri
pilta geltonai balzganu trupi
nėliu. panasziu in pjuvenas.

‘*n:. ....... iszsigandus
matyt, tu labai ser- 

prirasze

sze receptą.

neszt i.
mo.

tu. *
gerai padu n*, tik pats vietoj 
vaisto valgei tas piuvenas.”

Tai szitaip? atsiliope ūkiniu 
kas ir nuleido uosi. ?

Paskui buteliuku su vaistu 
i aside jo iii kiszvne, o dėžutė su 
pjuvenomis nuteszko ant stalo 

“Jia gali, ponas dūkta
pasiimti sau!

Eidamas namo, visu 
keliu jis keikėsi ir spjaudė kad 
aptiekorius esąs didelis asilas. 
Dėlto ūkininkas parkeliavo na 
mo laimingai, pagijo ir tebegy 
vena lyg’ sziai dienai.

ir tarė:
ras, 
ir iszejo.

Sudiev,”

vena Iv

KUR BUNA?
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U. S. Protection” reiszke j
> ■vigada ir piningas

* ’ 4 * ’S"

“U. S. Protection” yra tai didesne vigada, ilgesnis ueszioji-
.|’,1'

iižganedinimas ir tas suczOdinimas, esate tikri kadmas, 
aplaikote kada nesziojate

U.
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S^yij a Soti

f

S

• - ’

Jau iszejo isz spaudos, Puikus Ąbrozas 
c<rri7X7i7 a/ii Tėir n»

U 
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U. S. Guminus Apsiavimus
Kožnas darbininkas dirbantis ant lauko atras i 

k tokia mada kokia jam patinku Kožna pora J 
L padirbta del drūto dubeltavo neszojimo 
JĮk L* “L. S.” peczetis, ženklas didžiatisios

gumines fabrikos sviete, randasi ant 
Yra tai jusutJ kiekvienos poros

protekcije ir vedėjas prie viga-
lt-
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Dieve mano!’ 
tarė pati, 
gi, kad tau daktaras 
tiek daug .vaisto!”

Vyras >unkiai atsiduso, pa
matęs, kad pati jam prinesze 
prie burnos pilna szaukszta su 
kaupu vai>to. Jis iszsižiojo, ir 
pati jam suvertė visa szauksz-

Jis ko nepasprin 
“O kad ji kur perku- 
— tarė kriaukszedanms 

vos no vos nuri-

ta in gerkle.
go. 
nas! 
ligoni.- 
jau!”

Paežiai pagailo vyro, pama- 
ezius. kaip jis kankinasi ryda
mas vaistą.

f T

k »

l h Kad taip žino-
galima, asz tau isz- 

virėžiau i>z to vaisto sriubeles 
cukrum: vis nebutu taip

cziau. kad S*

Ar dažnai man reiks pri-

SU 
sprangu.*’ tarė ji.

4 »

iminėti.’” klausė ligonis.
. k f p

szunas, 
Panevėžio pa v

Jurgis Audru-
9

^F**’*^
S©Wj

dos ir paezedumo. Parsi
duoda visur. Jusu sztor- 

ninkas gal jumis 
gauti.
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Tcie musu kurkal esi danguje .
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“TEVE MUSU
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Teateini® Taro karalyste
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Mano brolis 
paeina isz Kauno gub.

Linkuvos guli
no, apie du metai adgal gyve
no Morea, dabar nežinau kur., 
taip-gi mano pns-sėseres Mor
ta Mart imu ežiuke, po vyru Ku 
cziene, ir Elzbieta Paslavicziu- 

Kns apie juos žino, mel
džiu praneszti. (to G.)

J. Andruszunas,
Morea Colliery, Pa.
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United States 
Rubber 

Comoany 
i ' ■ U. V JNew
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Ir nevenk muH in pagund ''

A vDėkavojo % milijono žmonii 
lastojo puikus plaukus o teip 
A sulaikė puolimą plauku is? 
galvos labai trumpam laike ii* 
vieta iszpuolusiu, atauga tau 
kus plaukus Gvarauty. Infor 
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ri pas mus. Adresas:

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

Brooklyn. N. Y.
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SKAITYKITE “SAULE”
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’’Tris kartus per diena, para, 
szyta.

nusiminęs atsiliepė ligonis.
ITiemes vaisto vakare tre- 

rzia >zaukszta piene ir gerokai nia už teip puikia knyga kokia 
kol nuvaro ly- yra “Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Nieko nebus,; na.”

atsake ji.
l’ui n,.i arklys neisztures,” NESITIKĖJO, JOG JAM PA-

DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padekavo

nnkriaukszejes, 
gi galo, tarė jis 
lyto cinu pats pas^laktara.

lai p ir padare. I____
.]<•< dėžutė .-u vaistu iii skarele/ palinksminu diena ir linkti. Ka 
ant rytojaus pas daktaru.

••Pone daktarai! ' milteliai,! iaus glebiuos už knygos, neru 
kuriuos man priraszei, nei szu- P‘ Ilian lankytis po miestą ir 
niui mdike (tas ūkininkas bu- nereikalingas vietas Netikėjau 

storai szneketi,) ka num kiti kalbėjo apie ta kny 
ne liktai ka žmogui, 
“O g

vo papratę.-

I

SKAITYKITE “SAULE”
❖ ♦J»

SKAITYKITE “SAULE ! >

i k ])a tokiu istorijų ne es- 
! miu girdėjas ir skili les kokiasI

g 
gf 5

Susi vi no-' radau toje knygoje, kuri mane S
! _. - . ... - - —z *

i da pareinu isz darbo tai tuo- 
milteliai, i

” tarė jis. »a pakol sau neparsigabenau 
gal kartais aptiekorius m•' *sz redakcijos “Saules.” Vo

lu daw.'”

I lakta ras, nu.-tebes, 
jo in ji. paskui pridėjo: 
<lvk ............ .
te. :
O’

spjovė ir tarė:

pažiurę- (
* * 1 ’aro- Į

gi: Tas iszviniojo dožu 
it vožė ir. pažiūrėjęs in balz 

fanus trupinėlius, visas nusi- 
“Sze, kad juos 

kur szunis paimtu: kiek jie j 
man sveikatos atome!’ ’ir dar} 
karta nusispjovė.

•’Kaip? lai tu juos valgei.' 
nuo juoko klaus

i!

sveikatos atome!’

:v

A
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q^jp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
UIJ2 puHlnpiu- Preke 35c. W. I>. Boczkowski-Co. Mahauov City, Pa.puslapiu . \

Vaidelota
L *

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais,

W. D. B<iczkowski-C '.
_____________________ ___________ 1_______ ___

177 puslapiu, Preke 35c 
Mahanoy City, Pa.

i isz redakcijos “Saules.”
‘ linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau

i kaip už szirnta doleriu. Su pa- 
įgarba, _________ _________
Sparrows Point, M’d.

Vincentas Malaiszka.
A

i

I SPAUSTUVE
“SAULES”

2L

F

ty

I
I

asz daugiau!, i. lyg ne 
klausė žmogus.

gi

1 nredainasis 
daktarai.

”.\a tai ka 
valgysiu, kad ne juos 
suprasdamas
Daktaras iszvirto ant krėslo, 
nebegalėdamas daugiau iszsi- 
turėti juokais, ir taip juokėsi, 
net jam aszaros pradėjo eiti isz j 

Paskui tarė vis dar te
besijuoki lamas: “Teisingai
pats sakai — nuo tokio vaisto 
neiszturėtu nei kumeles pil
vas! Žinai kas ežia? Czia piu į 
venos!”

“Ir asz taip sakiau: 
visiszkai kaip pin venų. O czia 
tikros pjuvenos.. Palauk, nu
ėjės asz tam aptiekoriui visus 
dantis iszdaužysiu!’’

“Palauk, neiszsziadszk 
atsiliope daktaras ir ,gi

lia u pakrapsztes pjuvenas, isz- 
1 rauke isz ju buteliuką, kuris 
buvo pripiltas rausvo skysti
mo. “Tai czia vaistas. Pjuve
nų buvo pridėta in dėžutė tik 
tam, kad buteliukas nesuduž-

akiu.
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Atopaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar
bus kaipo:

PROGRAMUS
CiRKULORIUS
KONSTITUCIJES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

“SAULES”' Spaustuve yra 
geriausia intaisytajuri viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbininkus 
del tokiu darbu. * Darbas 
atliekamas greitai ir pigia.
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite
visame užganėdintais.

W. D. 80CZK0WSKI-C0 
MAHANOY CITY, PA.

■b#;
ui-

fe d,'1'1'"'
i'įH

t ; v 1 r.!.,:įsįy j 
ii'
,W,: j Ti/' '„w ®*į W

riUB ,i'i

iitl jtei

\

Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir 
yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popiėros kuri isz- 
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstatė Poterius “TEVE*MUSU” ir 

Galima teipgr gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 
parašzais.

(I
tuo jaus iszpildykite žemi aus padėta Blanka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuo jaus isžšidstas. į , •

■ '' ' !n T ' .
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Parasze••• 0
Viskupas Motiejus Volonczauskas

* i t I, i: į
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Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet

...—

/privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.
PREKE $1.50 su nusiuntimu.
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Vieszp. Jezusas pasirodo mokytiniams.
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
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| Su 50 Paveikslais - 110 Puslapiu - Preke 35c.
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i W. D. BOCZKOWSKI-CO
! MAHANOY AND A ST„ MAHANOY CITY, PA.
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|£^ PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo- 

dame giara nuoszimti todėl raszykitc u gausite prekes.

v ---- -------

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

Mahanoy City, Pa.
J

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, ta.

Czionais prisiuneziu jumis $...^.---------už ka
szome man tuo jaus prisiųsti Abroz------ - po vardu
“TEVE MUSU” ant žetniaus padėto adreso.

Su guo<Jgne,

' «•••••••• .(M*. M*MMW

Abroz

v

Vardas

U I (. 11 C.I ’
1 I

Miestas %
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MHTA^TE
• t’

PYCCKOE CJ10BO“
BUX0JU1T B HblO lopui, ' 

ROA PEAAKUIER JI. M. HACBO/lbCKAro 
juru y’iacThi BM(\aioii(nxcfl pyccicux, yvpaimciuix, ii<wu>ckhx n 

.uitobckux ^luepaTypnux cut.
HopeįoBTjįa cTaTi.ii jioMlnjiaiOTCJi krk na pycCKOM, tai; ii na 

. aiirjiftcKOM jisuKax.
«?yccKoe CnOBO»o.*KGAHeBHO hdxoamtch b 40000 pyccKHX, ywpawH- 

’ 3 ' CKHX II nC/lbCKHX flOMaX.

RUSSKOYE SLOVO
New York, N.Y.

t -f:.-4.r;~u.. flpooHMe nywepa ’BbicMaaibrch 6ė5rtJiiiT>io —- r’

CTąpt.liuyio h canyio pacnpocrpaHeiu 
r.yw s C. LUraiax n b HaHaAt npo-

WV t

jpeccHBHyio n EHtnapThtayio napoAnyio ra3cTy

w

I
31 East 7th Street
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Žinios Vietines

— Badai neužilgio susitvers 
vietine Peoples Gas kompanija 
kuri iždirbines ulyezini gaza.

— Utarninke mokes Park 
Place ir Primrose kasyklos. 
Bukmautas mokėjo panedelije.

— Jeigu reikalaujate over-
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— Szia sanvaite snuo pane- 
delio, Pottsvilles sude prasidė
jo saliuninku atpuskas. Ne yio 
no dreba kiszkos, jog priesz jo 
jo laisnus randasi pasiprieszini 
mai per 
Society. ‘

— Panedeli ryta “HiĮlsoM 
kasikloje per eksplozije gazo 
likos apdeginti Adomas Vil
kimas nog W. Maple Str.
Juozas Žyts nog W. Mahanoy 
Str.

Law and Order

“Hillso

ir

— Žemiau yra paduodami 
j vardai tu kūl iams buvo isž- 

’ ’ arba 
blankai, per Local Board No.‘ 2
Mahanoy City, Pa ir buvo s.u- 

Jeigu kas ži-

siunsti “Questionaires

i gražinti adgal.
koto del saves arba del vaiko, < no j;ur ]<okįs įKZ ^u vyru randa
tai dar turite gera proga pirk |sį tegul duoda žinia in Local 

• Board po No. 9 W. Centre Str., 
3

t i labai pigiai, už tai kad AV 
Rynkeviczius numažino preke 
ant visokiu žeminu drabužiu.

— Sudas nubaudė Kazimie 
ra Rusima, saliuninka, 335

; Mahanoy City, Pa.
Serial No. Vardas Order No.

258 Niek Guisito 
^•11676 John Matollis

Pine ulyczios ant 6 menesiu ini 1099 joc Onefrsky
užmokėti bausmeskalėjimo, 

$20 ir kasztus, teip-gi Adomas 
Montvilla, saliuninkas, Sou t ii

Joseph Goiveck
704 Nichael Langton 

2421 Antonio DiDonati

721

Main St., ant 4 menesiu in kale j i<>43 Oinstioso Dianesi

Abudu saliuninkai

Palieije
1517

1
52

124
140
307
326
400
417
460
478
494
518

Velionis per-

jima, užmokėti $10 bausmes ir j 
kasztus.
priglaudinėjo - paleistuves isz 
1<o darydavo bizni.
neužilgio patrauks in sūdą da! 
keliolika saliuninku už pana- 
szu pasielgimu.

t Praeita ketverga atsisky 
re su szia pasauliu a. a. Kara
lius Jurkeviczius, 62 metu am-1 
žiaus, jaunikis
gyveno Mahanojuj 31 metus ir 
likos sužeistas kasyk losią . nuo 
kurio tai laiko paliovė dirbins 

* ir užsidėjo grosersztori ant 800 
E. Market uli. vėliaus persikėlė 
ant W. Mahanoy Avė. Paliko 
dvi seseris H, Keniauckiene ir 
Marijona, paskutine gyveno su 
velioniu, teip-gi broli Frana 
Jurkevicziu. Prigulėjo prie 
draugystes fjzv. Antano ir lie- 
tuviszkos parapijos.. Laidotu 
veš atsibuvo panedelije po di- 
rek^ije* graboriaus Traskauc- 
ko. — A. a. Jurkeviczius buvo 
malszaus budo žmogus, su vi
sais gyveno sutaikoje ir turėjo 
gera 
jv-

— Isz priežasties 
vandens sustojo dirbti ant ke
liolikos dienu kasyklos St. Ni
cholas, Maple Hill, Suffolk, 

Knickerbocker, 
ir kiti: Lehigh-

297 Leo Collins 
1616 John Stanko Ml J

90 John Malonia
424 Anthony Urbiu

Anthony Kasiusky
336 John Storcavage 

Nich. Yackmon 
2131 Adam Bohan 
2444 Enoch Berlishes

102 John Pappas
1291 Joseph Uswclkus 

Michael Pa lea k
506 Michael Stdma 

2058 Alex Osuchiek
450 Stanley Wranwick 
930 Paul Zycli

Stiney Savakus
410 Louis Andreiollo 
328 Wassil Chelock 

2423 Joseph Tennis
John Zuboski

* J ! f !

Stgteslaw Širva 
Urbani Urbano

1652

2375

2335

1667
1619
2274

523
539
554
561
605
617
640
641
649
666
724
755
764
803
824
835 
837 
849

52
1513

1083 William Manozweski 859 
1213 Anthony Klomonsky 872 

Thomas Folweiler 987 
John Kouzeuski

1 Joseph Bpleck 
szirdi. Lai silsysi pakaju- 1330 Stiney Keres 

2469 Joseph Cawage 
449 Joseph DiGiu

Anthony Chesailus 1.188 
William Shucanus 1248

atokaus

Maple Bill, 
Elbingo wen. 
Boston Run kiti:

L 1,1 i£.Ą

254
1295

— Prekes ant visokiu žiemi 
nu drabužiu beveik per puse 
________ Dar yra laikasnumažinti.
pirkti overkoti ar žiemini siutą 
del saves ar del vaiko. UžeikiI
te pas W. 'Rynkevicziu o pama 
tysite kaip pigiai galite pirk
ti, (to 5)

BALBERIU NAUJOS 
PREKES.

Balberiu Unija paskyrė nau
jas prekes kurios invyks Suba- 
toj 8 January.
Nuskutimas 15c.
Mąssa’ging 25c.
Nukirpimas plauku 25c.

Subatomis 35.
Nukirpimas plauku 

vaikams 15c.
Subatomis 25c.

Apkirpimas plauku
Hair Block 10c.

Nusviliinas plauku 15K 
Apkirpimas barzdos 15c. 
Shampooing (paprastas) 25c.

su aliejum 50. (to 5)

<*

SHENANDOAH. PA.
— Sziandien Readingo ka

syklų pede.
— Gyventojai dar gauna 

vandeni 4 valandas ant dienos.
— Aukaukite^kiek galėdami 

ant naujo ligonbučzio. Szian
dien prasidėjo kalektavojimas.

— Palieije aresztavojo czio- 
nais Vinca Žitkų, kuris pabėgo 
isz Miners vi lies idant nestoti

I*
iu kariumenia. Už savo nepa- 
trijotiszka pasielgimą

|)US sįurįaį nubaus-
tasai

sjakeris”
Palieije jin pristatė ad-tas.

gal in Minersville isz kur siuns 
po aresztu in kariszka abazu.

t Kazimieras Potrauckas, Ii 
kasyk losią 

Velionis
užmusztas

971
985 

1072 
1074 
1146

2207 William Labavskas 1266

kos
j ■ .

West Shenandoah, 
paliko dideliam nuliūdime pa- 
czia su keleis vaikais.

— Pradedant nog .15 d. šzio 
mansio lyg 1 d. Februariaus, 
prasidėt kolektos ant naujo li- 
gonbuezio. Visuose kasyklose 
Fajer-bosai pradėjo iszdaline- 
ti blankas del kožno darbiniu 
ko ant kurKu reike pasiraszyti 
ir padėti sunia kiek paaukauja 
ant naujo ligohbuczio, po tam 
reike atiduoti kolektoriams ku 
rie eis per namus. Visi kolek
toriai turi parodyti vardu 

Locust Mountain Hospital.
-- Ant metinio susirinkimo 

Moterų Labda- 
” likos isz-

turi
K

Gus Guntush
461. John Damco
847

Valles dirbo be perstosimo Oj 1428 John Buginsky
John Yezeresky

1306
1343
1366
1399teipo ir Mahanojuj, nes da turi; 1649

iiie užtektinai vandens. j [4U7 Anthony Dumblusky 1404 
f Petnyczios 453vakaru Ash- 

lando ligonbuti mire Agniesz
ka Jankauckiene pati Juozo 
Jankaucko nog 900 E. Market 

Nabaszninke buvo 46 mJ
Paliko vyra h’ tris U471

Joseph Mellons 1408

11 p ę
SAULE

1,1 —...............................................
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karo sužeista keturi lietuviai, 
du vyrai ir dvi merginos, kada 
ties 121 ir Balsted gatvėmis 
ant automobiliaus, kuriuo jie 
važiavo, užbėgo Blue Island 
priemiesezio )Ulinois Central( 

/ f
' ;• ■ ’ !;? L' ■ . : ' . . | 1 . ft į ■

James Grovskis,
traukinys.

Sužeisti.
12213 Emerald Ave., automobi 
lio savininkas.

Aleksandras
27 m.,

Kazimiera Kalevaite, .21. m.;
Abi

Ratkeviczius
11637 Eggleston Ave., \ ... _ j . ■ iJ .■ ‘

Jozefą Prunckaite, 20 m.
jos gyveno 122.13 Emerald Ave 
Sunkiausiai jti sužeista Kale
vaite. Jin nugabenta ligonbu- 
ti.n, kitus gi apžiurėjo vietos gy 
dytojas.

So. Boston,'Mass.— Ties Ken

ge ir daug 
kini apdegino.

sun-

dali square stotimi požemiu ei
nantis karas netikėtai užside- 

važiuojaneziu
Nelaime iszti-

ko isz pat ryto, kuomet dau* 
giausia'žmoniu važiavo in dar
bą. Kare buvo daug lietuviu, 
o ypacz lietuvaįcziu. Kol kas 
nėra žinios kas nukentejo, bet 
pažinstami, gimines jiešzko sa
vųjų po liosįitolius. i 
kenteje keli1 desetkai 
Vienus, ųuvežė in
Relief Hospital, kitus in Cam-

tU •

koLER I Pirkite Klijonkes Dabar |
i Avė. Pitsburgh, Pa. ~ .. x , ... E?

Dr. KOLER yra viena- SS Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu a 
t , tmis tarpe Lietuviu da gS klijonkų kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa- Kj 

Snos? varXvolo, bup Šį rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto-
* T dijavo begije 26 m. m- §5 rose visam paviete. .
,-ji vairias ligas vyru ir Sfl , .... . , ' .

motėm, todei jas nuo- jg Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti. 
už^uomnim^kraujp0 Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas,

Dr.
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.

>1'

ilr siipnybea vyru, spuogus, niežojhnus 
ligas tinimo, invalrias ligas pacinąn- 
czlas nuo neezystumo kraujo. Atsi-ežias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
nogydau. Dr. Koler kalba Lenk iszkai 
ir Iluslszkai.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakaro. Ncdcljomis iki 2-v. popiet

NAUJAS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS

. » 1. ... M.di i*.**

A. J. SAKALAUGKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

f

Sako, nu 
žmonių.

Cambridge ,

^lETDVlSZKAS ADVOKATAI

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

iszlalmeja provoae už pažoldlma Kam 
kloso Fabrikuose, Goležlnkeluosc 
Lalvose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 NAHsan SU NEW YORK, N. Y

Fabrikuose,

Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, J‘j

I

Mt. Carmel,

bridge City Hospital, O dau
guma mažiau sužeistu parva
žiavo namo.

Dauguma darbininku važia
vo in Watertowno dirbtuves. 
Yra vilties, kad isz lietuviu 
sunkiai 
bot tikru žinių nėra. .

niekas nemikentejo,

H"L,

• 5; ' . '

K

Ne trinkite ant
Sužeidimu arba Skausmingu Muskulu.

Sloan’s Ltnlmentas greitai insigauna 
in oda ir praszalina skausmą be tri-

t

DAKTARAS LORENZ
Yienantinis Spęclallstas l'lttshiirge 

VYRISZKU
Kuris kalba Lenklszkai ir Ruslszkai

LĮGU

OFISOS

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-plet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

VALANDOS!
Nog 9 ryte lig 8 vakare.

? ■
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“Lietuviszku
ringos Draugijos
rinktas komitetas ant sekan- 
czio meto, kuris susideda isz se 
kaneziu virszininku: Vladislo
vu Uleckiene,’ ])i rmsede;
Minevicziene,
Mare Valaitiene, iždininke; Re 
gina Kazunas, rasztininke;

Teofile

Ona
vice p i rmsede’

nimo. Czlstesnis negu pleisterei arba

Sloan’s Liniment yra lengvai prideda
mas, neroike intrinti, jis tuoj insigau- i 
na in oda ir prrfszalina dieglį. Czistę- 
snls negu pleisterei arba mostei. Pa- 
abndykite del gout, lumbago, nuralgi- 
ja, iszsisukimai ir niksztcrejimai.

mostis. Ne juodina otia.

SloaitS M

I
■ * i •į. 
I

1
f
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<

dyvonus ir kUjonkes, pas Guinana.
Mahanoy City, 

Shenandoah.g GUINANS
į
I

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

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

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

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

BANKA.
Di

Yra tai reikalingiausia S

MERCHANTS BANKING TRVST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Preg.

J. H. Ganahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fcnton T. G. Hornsby

/•>
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D. F. Guinan, Treas.
A. Danisfwicz M. Gavula

Capitol Stock $125,000.00
SURPLIlb IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant and tu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atnesza t parodyt Knygute ar ne.

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

Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet, 
Subatomis, 9 ryte, lig 12.

F. NOONAN,Vice-rres.
W. KOHLER, Cashier

y
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Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jusu Namuose.
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Columbia Lietuviški Rekordai.
dčjęa žesrivr.s p 
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Columbia Kalbamos Mašinos.

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau

I
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NCra Lietuvio, kuris nebūt girt
Todčl neturi but Šeimynos, kurioj stokuo

10 Colinhii Kaina.
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r.i prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelnų 
balną ir grajina 19 ir 12 celinius recordus.

savyle/augsią—tikrą Čolutnbios balsį. Turi vėliausios mados mo- 
j .. ~ .i..- * «« Ari n r» 2irl i n i tu n C.roiinn 10 tr 11 nr.
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Lini E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 Birute 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 Šilingėlį ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 
E 1166 Sukruskimc broliai ir Kur bakūžė samanota 
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus 
E 1168 Šaltyštus ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinčIS
E 1246 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Mana
E 1245 Rūtų darželis ir Batų Čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir U n garų šokis
E 2339 gėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokictka-polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-niazurka.
E 2395 Burn čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polža, 
EI 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.

2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka»mami ka, Orkestre.
2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą. Maržas, Oi ko
1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių po!., Armonika
1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
1248 Velnias ne bobe. Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant.
1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.

E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
t ra.

Įvairiausius Lietuviškus Šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 
; rasite vien tik ant rekordu „Columbia '.

Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 
ir už tą pačią kainą. f

Užsakydami nuo musų rekordų paminėkite aiškiaiyo numera. Už 
sakymas rekordų turi būti nemažesnis kai/bdoleriai.

Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios ifietuvlš!:ų

J

-M •bi

1988. Adam Petrosavichis 1433 
1158 George Cheny

Anthony Lotkosky 1482 
John Gakalonio 
Samuel Elkin 
Frank Kuazinsky 
Elie Gurski 
Angelo Romeo
Joseph Lukasowics 1618 

69 Patrick Hanlen
1422 Joseph Burke 
361 Anthony Duro

1854 Wm. Mercincavage 1752

1435
1327
o21st.

senumo, 
vaikus.
Utaminko ryta. ■ 1037

— Klierikas p. J. Karalius 
sugryžo adgal prie 'mokslu po 
trumpai vakacijai.
nanti meta p. Karalius bus isz- 
szventytas ant kunigo ir gali
me tikėtis, jog bus geru dva
si szku vadovu su geru pasi- 
szventimu del žmonių. Klieri
kas karalius yra broliu ponios 
Kasparienes.

— Kranas

Paliko vyra ir tris ■ 1471
Laidotuves atsibusi 1526 

i.

Gal atei-

Maliszauckas 
gryždamas Seredos vakaru isz 
naktinio darbo pamėtė savo už 
mokesti $65.41. Jeigu kas ra
do tegul sugražina o aplaikys 
gera nagrada. 439 W. Spnu’e 
St.

— P- W. Rynkeviczius ųu- 
mažino prekes ant visokiu že
minu drabužiu ir parduos už 
pigia preke idant padaryti 
sztore vietos del naujo pavasa
rinio tavoro. (to 5)
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531
1551

1490 
1507 
1537
1543 
1552

1621
1626
1673

1228 
1399 
1872 
2088

543 
2381

1777John Rayansky 
Wm. Baumbavage 1783
John Slatcavage
Frank Reddli
James J. Manley
John Balia

1809
1866
.1885
1892

1966
2014
2078

1867 Metrofon Prizuznir 1921
244 Stiney Busch

1296 Alex Abromich
997 John Coll

1655 Kasimer Zakarouski 2145
1193 Joseph Tomoszitia 2204

<502 Joseph Szatt
2156 Colma Damsapo
466 C. Cremanovitz

2180 Alfred DiDinalo
172 Ralph Frye 
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Kazunas, 
Katre Narasevieziene, 
Karpauckiene ir Katre Szukc- 
vieziene, iždo globėjos. • Toji 
drauguvo praeita meta Lapkri 
ežio menesije paaukavo $25 del 
Allijentu Bazaro New Yorke; 
suszelpe daugeli vargingu szei 
mynu maistu, apredalu, dakta- 
riszka prižiūra ir t. t. ant Ka
lėdų; paaukavo $10 ant tabaki
nio fondo del kareiviu ir t. t. 
Toji samaritoniszka draugavę 
kuri rūpinasi vargais savo ar
timu iszleido arti 500 doleriu 
del suszelpimo savo nuvargu
sių tautiecziu. Draugije susi
deda isz 30 darbsziu ir energisz 
ku Lietuviszku moterų, kuriu 

“szelpti savo arti- 
, neszti 

pagialba ligoje ir mirtije, alka 
nūs papenėti, troksztanczius 
Pagirdyti o nuogus apdengti. 
— Kaip tai butu gražu idant ir 
kitosia lietųviszkuosja miestuo

to
h
Ii

Ii

tikslu yra:
ma*visosia nelaimėsiu

2323
2367 šia susitvertu paniszios draw-.
2372 gijos?
|503
25Ų)

■ Bandykite moterėles, 
ir. imkite paveizda nuo Szciia-
dori o moterėliu.
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Phone. Kensington 1106 W I
DR. E. G. KLIMAS

Į Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja- ofisą South puseje 

---------------- i '
Priėmimo valąndos 2 iki 3 popiet.

Nedėliojo 6 iki 7 vakare.
1624 S. 4 St. Philadelphia

■ < — — — W> ■» O O 1 O

• V

s®*/
i

^>30.00

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje iružifiko 
ioralr kvaršurtuoja^užįanėdinim^. Grajina 10 ir 12 coliniusrekor
dus. Nėra geresnes Grafanolos šiandien u» tuos piningus.

į

Kaino

»< Ne turi nusiminti, idant 1 _ . . ,,, . , ,
tu, kadangi jie ne alsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Grafanola iš kurio ghli išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir 
t. _ i .. a : t_ 3___! /*» n i A i •• v>4» b ravrl lt v

ne gali išgirsti baiso garsiausių svieto rriis- 
nko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą

kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina - -
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W. TRASKAUSKAS
-GRABOBIUS-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

l ................  I

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
piginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir 1.1.

520 W. Centre St, Mahanoy. City, Pa.
j. • • '■ ■* ■

I
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DR. JOHN D. RILEY
Specialistas Akiu, Ausies. Nosies 

p Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu
I
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E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkest ra

rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia '.

ir už tą pačią kalną.
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Reikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųsk lt pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.g
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x=> Jeigu norite nusipirkti kalbamų mašinų kokios Čion nėra paminėta arba 
niškų reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musųUustruoto Kataliogo. 1

Ilgu.. Vyru ir motores ligas.
V - t

200 E. Mahanoy Ave.
Mahanoy City, Pa.
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