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GARFIELDAS, UŽDARIS VI- 
NUO

21 JAN. LYG 25 KOVO
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FRANCUZISZKA

Isz Amerikos
Tikejimiszkas kvailys nužudė 

8 metu mergaite.
Chicago.— Vladas Dalkovs- 

kis, 82 metu senumo negalėda
mas nukensti 
prie savo namo, 
smert 8 metu mergaite Stella 
Kazlauckiute.

Vaikai žaidė

/■ v' \ .vaiku žaidimu
nuszove ant

pradėjo 
szaudami” 

Dulkovskis, k u 
tikejimiszkas
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MKuro 
administratorius paliepė užda
ryti panedeleis pradedant nuo 
21 Jan. lyg 25 Kovo visus fab
rikus, teatrus leidimą laikrasz- 
ežiu panedeleis ir visas didžiau 
sės pramonybes rytu daliję 
Ameriko nuo Mississippi upes. 
Tikslas tojo ukazo yra suezedi- 

Amerikas to
kiu paliepimu Garfieldo net nu 
tirpo, nes Jo nesitikėjo.
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KUKNE IR SZILDIMO PEC ŽIŪKAS APKASUOSIA

Žudintojas Matulio 
prisipažino.

Chicago.— Užmuszimas Kon 
ežia kilo gaisras seniausioje liejstantino Matulio, kriauezio, bu 
tuviu Szv. Jurgio bažnyczioje, 
prie 33 ir Auburn A ve., gatvių, 
Bridgeport miesto dalyj.

Tikrosios gaisro priežasties 
mums dar. nephsiseke patyrti, 
bet manoma yra,- kad jis pra
sidėjo prie didžiojo altoriaus. 
Ugnis spareziai plėtėsi ir grei
tai persimusze per stogą.

v,
nimas angliui

I

Nuo szios petnyežios visa 
pramonybia sustos per penkes 
dienas.
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Seniausi Chicagos lietuviu 
bažnyczia apdege.

Chicago.— Praeita petny-
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ITALAI GABENA ARTILERIJE IR AMUNICIJE ANT NAUJU
SZAIS VOKIECZIUS.

... ............................................................................................... . ................ .. ...

Bolszevikai pakorė 62 aficierius, admirolą Novickį ir kitus.
Petrograd.— Bolszevikai pakore*62 rusiszkus afiicerius, 

admirolu Novicki, tris kitus admirolusJr viena generolą Sebas- 
Laivoriai isz flotu prisidėjo prie tosios skerdinės.

aficerius nuvarė prie Malakovo forto ir tenais juo
sius suszande ir iszkore. Didesne dalis tuju aficieriu buvo sa- 
nareis kariszko sūdo 1912 mete, per kuriu nusprendimą likos pa 
karti lT’laivoriai už sukėlimą maiszaczio.

Adpiirolas Nemocas isz Juodųjų Mariu flotos padekavojo 
už dinsta isz priežasties tuju skerdiniu.

r. ♦

Isz Kares Lauko
• * r ■. " ■ ■ • ' . : .h

... . - -   - ■ - *

5,000 rusu kareiviu iszkeliavo ant frunto. — Lenina norėjo 
nužudyt. — Japonu flota nuplaukė in Rosi j a,

Petrograd.— Pirmutinei liuosnoriai susidedanti isz 5,000 
socialistiszky, kareiviu iszkeliavo ant rusiszko frunto. Už ke 
liu dienu da 10,000 iszkeliaus po vadovysta generolo Krylen- • 
ko. Matyt, jog užsinesza ant naujo szokio su vokiecziais.

Kada kareiviai apleidinejo Petrogradą, kokis tai szvai- , • . • * ■*’ 
cariszkas sociąlistas szo.ve kelis kartus in Leniną, bet nepaini 
ke, tik sužeido jojo draugas likos pažeistas in ranka.

Tokio.~~ «, 
j ' M '' ' ■

apsaugoti teiuiitihius savb phdohūs nuo bolszeviku it kazoku 
kurie šukele maiszati ir apiploszineja visus gyventojus.

Rymas.— Prie Bretnos upes Itąlai smarkei užklupo ant ' 
Austru paimdami 800 in nelaisyia, daug ginklu ir amunicijos. , 
Terp nelaisvi u randasi leitenantas, pulkauninkas ir keliolika 
aficieriu..

J

topoli je.
Visus

vo priežastis apiplesziino. Prie 
papildintos žudinstos prisipaži 
no Vladas Hurp, kuris apvogė 
Matuli idant*už tuosius pinin- 

••aletu turėti gerus laikus, 
iždave palicijai jojo 

kuri Hurpas prikal
binėjo dalybauti toje žudinsto- 
je.

gus g> 
I lurpa 
draugas,

• r' iei|lMsHftU!.....

Pasikelima pradėjo pirmiause laivorjai isz rusiszko torpe
dinio laivo — kiti seke paskui juos.

II*

. Tuo
laiku lahKe’shiKte pūga ir tas 

1

labai sutrukdė ugniagesiu atvy 
kima. O ir pats gesinimo dar
bas buvo labai apsunkintas di- 

Todel 
spėjo pridaryti daug

pataikinda- 
Kada pali- į

dėlių szalcziu ir veju, 
gaisras

kare, iszkase 
isz sniego apkasus ir

«m. t>’iV * ‘.miegu* 
vieni hr'kitus, 
ris lindai yra
kvailys, iszejas laukan pradėjo Į 
szauti in vaikus 
mas in mergaite.
cije pribuvo jin suimti, jojo'nuostoliu, kol tapo suvaldytas
*dukte Elena atspirinejo palici- ir pagalios užgesintas.
jos nžklapima per puse valan
dos, ] 
pasiutėli in ranka.
su du k t ere uždare kalėjime.
Baisi ugnis Indiannapolije — 

blede $1,000,000.
Jndiannapolis, Ind.— Ugnis 

sunaikino
Industrial Building, 
talpinosi trisdeszimts

Kiek gaisras pridaro, miosto-
pakol palicije nepažeidė j liu dar tikrai nežinoma bet nia

Žudintoju; noma, kad jie bus labai dideli, 
f Gaisras sunaikino 
1 

sziaurinc dali bažnyczios, 
yra didvsis altorius, •r e
nuo ugnies nugriuvo toje daly
je 

Nežiūrint dideles
narna

J 
f

i
I

viduje visa 
kur 

Taip-gi

Keturi vaikai sudege 
deganeziam name.

Hastings, Colo.— Ketini vai 
kai, turinti nuo 2 lyg 5 metu, 
sudege ant smert. deganeziam 
name Andriaus Pakovicziaus, 
kada ekspliodavo lampa. Mo
tinos tame laike nesirado na
mie je, kuri iszejo užrakindama

Jeigu butu duris neuž- ♦
vaikai butu ižbegia

laukan ir apsisaugoja nuo bai
sios mirties.

Japonai nusiuntė savo flota in Vladyvostoka
till Ji, ' ' i V '' i<A ■*••«/<* rli- ♦ ‘ \ , I (M , ,-i*| «,.■ ..vM ' ■‘’•““►I"' r ,d|X,!-«,,j-" j, ,r W -f , " Regimentas Ukrajiniecziu pasidavė su 7,000'ginklaįs.

Petrograd.— Kharkove Maksimilistai užklupo ant Ukrajh 
niecziu, kurie pasidavė su 7,000 regimento ginklais ir 13 maszi- i

Generolas tojo regimento likos aręsztavotu. 
JT—:-

niniu armoteliu

- Anglikai bombardavo isz oro vokiszkas dirbtuves.

duris.
darytos,

ant virszaus buvo boksztai. 1300,000 tnrkiszku razbaininku 
apjpleszineja gyventojus 

Turkijoj.

milžiniszka
kuriamoj

I szalczio, vos tik pasirodo lieps- ‘
pūgos ir

dirbtu- 
į! na, subėgo kuone visi apielin- 

. Bledes daeina .suvir-Į H f-mone«, lietuyiai'nes 
: tai juk buvo seniausia' ir gra- 

>n.'žiause Chicagos lietuviu bažnv 
O! . , . . 411*'gaisras per tūla lai -

ves; aplinkinei namai teip-gi i 
sudege. _____ _____ ___
szum ant milijono doleriu.

Badai dirbtuves likos pade 
tos per vokieczius, nes dirbtu-j

• * Ives turėjo didelius _____ _
kus kontraktus.
Milžiniszka vėliava ant angle-

I

! ežia, kuria
randavisz ^<a f?ras*no v‘sai sunaikinti.

kasiu konvencios.
Jndiannapolis, Ind.— Kada 

ezionias prasidėjo konvenci je 
r. ‘ ‘ "
iszkabinta milžiniszka vėliava1; 
su 19,135 ■ - - -
ženklo, jog tiek anglekasiu ran 
dasi kariumeneje.

M. \V.'A. anglekasiu, likosi VaJstijei

— Naujienos.
Vpkiecziai padarė Amerike 

bledes ant $60,000,000.
New York.— In laika devy- 

1 niu menesiu, nuo kada Suv. 
instėjo in kare prie- 

i szais.vokieczius, padonai kaize
žvaigždutėms ant I rį0 gyvenanti ezionais padare

Vėliava 
yra 48 x 75 pėdas, ant josios pa 
dirbimo s u reikalavo 400 mastu 
audeklo.
410,514 sąnariu isz kuriu 19,- 

o

lT. M. W. A. turi

Geneva.— Žinios danesza isz 
Konstantinopoliaus, buk Turki 
jojo prasiplatino 300,000prasiplatino 
razbaininku kurie apipleszine- 
ja gyventojus kaimuosia ir 

Tie jei razbai- 
ninkai yra tai daugiausia pa
bėgėliai isz ’kariumenes susi-

miesteliuosia.

megazi-

Haga.— Telegramas in laikraszti 
tung’ ’ 
prisidės prie Vokietijos, tai tiojei sklypai bus

London.— -Angliszki lekiotojai užklupo dienos laike ant vo 
kiszko miesto Karlsruke, bombarduodami amunicijos dirbtuves 
ir geležkelius su dideliu pasisekimu. 
Bledes milžiniszkos. 
szali.

Fabrikai pradėjot degt.
Lekiotojai sugryžo pasekmingai in savo

Vokiecziai kerszina apipleszimu Lietuvos ir Lenkijos.
“Koelnischo Volkszei- 

danesza, buk jeigu Lietuva, Lenkije ir Kinlandija'ne
vis iszkai api-

pjesztais. Vokiecziai ne 'tik k a paims isz tenais viską, bet už 
griebs geležkelius, vagonus ir lokomotivas,
Vokietija. Badai Lietuva ketina taji reikalavima gerai ap
svarstyt ar sutikti ant vokieczių paliepimo aT jin atmest.

■ ‘ ? 'lt

/ Spyrėsi pastatyti cara po teismu.
Komitetas kaimuoeziu tarybos innesze rezo-

kurias siuns in

Petrograd
liucije del darbininku ir kareiviu tarybos idant iszvežt buvusi
cara isz Tobolsko iii Petrogradą arba Kronsztada idant pasta
tyti jin ant teisino preszais revoliucijdniėriu tribunolą.

Austrai trauke vaiska isz 
Italijos in Francija.

Angliję neužilgio szauks po ginklu puse milijo
no vyru kuriuos neatbūtinai reikalauja kagreieziausia, nes pa
vojus grasina didelis.
visus kareivius o Austrai isztraukineja isz Italiszko frunto savo

Angliję szauks d a 500,000 vyru.

London.
<■»

X

Atsitikimas amerikoniszkos moteres keliaujtnczios per Sibirą.
Tokio.— Margarieta Foody isz New Yorko, paskutine ame 

rikoniszka motere kuri apleido Petrogradą, apraszineja apie sa
vo kelione in Amerika sekaneziai: , .

Trukije, ant kurio keliavau, radosi daugybia rusiszkii ka
reiviu pabegliu isz kariumenes, kurie apipleszinejo pasažierius 
nuo viso maisto, paduszku ir kaldru, lankei szaudavo isz kava- 
binu per langus prisiartinant prie kokios stoties. Kada trūkis 
sustodavo prie kokios stoties, kareiviai apipleszdavo jiaises nuo 
viso maisto, o jeigu kątras virszininkas pasiprieszindavo, tai 

Pasažieriu neprileisdavo prie pirki- 
Musu trūkis pribuvo in Irkucka puse

valandos priesz tenaitini pasikėlimą Bolszeviku ir kokiu būdu 
trūkis apleido taja pekla tai lyg sziai dienai negaliu iszaiszkyt. 
Visoje kelionėje trukije atsibuvinejo tikra pekla terp kareiviu. 
Viena diena pasažieriai teip inirszo ant kareiyiu, jog norėjo su
kelti pąsiprieszinima, liet kiti pasažieriai atkalbinėjo kitus nuo 
to ir. tijc tokiu bud u apsisaugojome nuo kruvinos skerdines, nes 
visi kareiviai buvo girti ir butu visus iszžudinia.” 

* _

paikos sodyba perkelta in Warszava.
liu suszaudytais. — Bolszevikai pasiprieszino priesz trau

kimą Lietuviu ir Lenku in kariumenia.
♦

Petrogradas.— Rusiszkas taikos komitetas pertrauke visa 
posėdi Lietuvišzkoje Brastoje ir perkele savo sodyba in War- 
szava. '

Vienas isz vokiszku aficieriu kuris pabėgo ir gavosi in ru
siszkas linijos, apsakė, buk vokiszki kareiviai pasiprieszino-ap
leisti rusiszka frunta ir keliauti ant francuziszko frunto, suszau. 
dydami keliolika aficieriu. Ant paliepimo vokiszko generolo, 
pasikeleliai likos suimtais ir susigaudytais, skaitliu jo keliu szim 
tu.

jin nubausdavo mirczia. 
mo maisto no arbatos.

Mat isz Rosijos vokieoziai traukia konia' * draUgavia su kitais razbainin- 
kais kurie gyvena’ isz apipleszi 
mu. Tiejęi kraujegeriai ne tik 
ka užsiima apipleszimu, bet va 
gia merginas ir parduoda iii ney 
laisvia turtingesniams 
kams. Žodžiu, po Visa Turki- 
je vieszpatauja betvarke ir 
anarkije, valdže negali, gyven
toju suvaldyt ir kaip rodos ne
užilgio Turkijoj bus panaszei 
kaip Rdsijoj.

tur-

kareivius, nes tenais negali vesti dabar tolimesnia kare isz prie- 
Amerikas da ne 

amuni
cijos, ginklu ir kitokiu reikalingu dagtu ant vedimo kares. Ma-

žasties dideliu snieginiu pušniu ir szalcziu.
ima dalybų musziosia Francijoj nes ne turi užtektinai

tyt karininku rankos yra- suvaržytos glaunąm kariszkam sztabe.
Vokiecziai paliko ant rusiszko franto tiktai vaikus nuo 18 

lyg 20 metu senumo. <

250 vokiszku pasikele-

Užsinesza ant tikros

bledes ant 50 milijonu doleriu, 
per padegimus ir ekspliozijes 
d i rbtuviu amunicijos, 
nu, stok jardu ir 1.1.

Mete 1913, kada sviete buvo 
malszu, ugnes ezionais padare 
bledes ant 225 miljonu, 
isz viso
milijonu doleriu, i
13 vaiku sudege mokslaineje.

♦

Muskogee, Okla.— Trileka 
indijoniszku vaiku sudege ant 
smert deganezioje mokslaineje 
Marble City. Suvirsžum šzim 
Jas vaiku iszsigialbejo laike di 

11* 1 1 • • i

135 inženge in kariumenia 
54,604 da bus paszauktais.

Direktoris' Adams tvirtina 
buk anglekasiai galėtu iszkast 
300 milijonu tonu anglių dau
giau kaip reikia per metus, jei 
g u tik kompanijos pristatytu 
užtektinai karu. Jeigu anglių 
stokuoja po visa sklypą, tai ne 
anglekasiu kalte tik kompani
jų*

Konvencije prasidėjo 
utarninka ir bus labai svarbi, ^indijoinszku V^iku,

I, o 1918 
iso padare bledes ant 2(>V

Amsterdam.

i y J1'

Ii

)

delio szalczio konia pusnuogi.' 
szi Mokslaine buvo priglauda del

e «
' ■ 5

♦

Ekspliozija anglių kasykloje, 
Anglijoj.

Hanby, Staffordshire, Angli 
ja.— ^uvirszum 1Q0 darbinin
ku žuvo ežia sziandie ryte kilu
šioj ekspliozijoj augliu kasyk
loje. KasyŲošia da randasi
68 darbininkai, kuriu da neisz- 
Įavo. Badai ir tie žuvo.O’i©

Ite HM■w' i ii®O'|' , i i

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

Szimtai mirszta nuo bado Vokietijoj.
revoliucijos.

Praeita meta,;svietas ne buvo tikrai žinojas 
kokis Vokietijoj yra padėjimas, bet sziandien isztikruju dažine-
jo, buk tenais. gyventojai negali ilgiaus iszlaikyti baisaus padė
jimo, nes szimtai mirszta nuo bado, kuris grasina visai Vokieti
jai.
kantrybia jau’iszsemta ir kaip rodos neužilgio tenais padėjimas 
•bus arszesnis kaip Rosi jo j.

Szeszesdeszimts milijonu gyventoju, kencze bada, kuriu
■ H / i •

r , . . I I , ■ j ' ' I . 1 ' . ' . ' ,

; j 1 • . , , i,

Vaikai piacįejo mirti peiszpasakytinai didėliam skaitliuje.
Szunes teip-gi konia visi iszstipo, ne.s ne turi kuom maitytis. 
Brangdnybe neiszpasakytg, tiktai turczei gali apmalszyti savo 

; . ‘ ' k . 1 1 ’ ' i, ' " 1 ■ ' ' • ’ 1 •' 1 '

pilvelius.

Szunes teip-gi konia visi iszstipo, ne.s ne turi kuom maitytis

, Kareiviai ir darbininkai iszsižadejo savo kaizerio o 
visa savo vilti turi kalėjimuos i a, kurie yra pripildytais politi-

t

Ant taikos konferencijos, rusiszki delegatai spyrėsi nuo vo- 
i sa 

Teip-gi idant vokiecziai priverstinai netrauktu
kiecziu idant visi isztremtieje Lietuvei ir Lenkai sugryžtu iii 
vo tėvynės.
Lietuviu iiyLenku in kariumenia ir kad juosius'nebaustu už pa
ėmimą ginklu prieszais vokieczius. Vokiecziai ant to nesutiko, 
bet rusai kanecz spyrėsi idant vokiecziai ant to turi sutikt, ki
taip taikos taryba pertrauks visa susirinkimą. j
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Kas Girdėt Mano broliai Aleksandra Ba

Diena kur ji-

tai 
sziandien 
•> •S

ra purtą,I *aga 1 ra nd a v i szk a
Suv. Valstijos skarbeziuje 

randasi suvirszum 
041,500,090 doleriu aukse.
Prie tos progos priminsime, 

jog nuo krikszczioliiszkos eros, 
ant hvieto radosi $427,000,000 
aukse o kad auksas yra minksz 

todėl iszdylo ant $7,000,-
000 tame laike kada Amerikas 
likos atrastas.

Nuo tada auksas pradėjo pa
sidauginti.
prisidėjo prie padidinimo, Ka
li fornia tei|>-gi prisidėjo, to
linus Australija ir Pietine Airi 

lyg
6,000,000,000

tas.

Peru ir Meksikas

ka ant galo aukso priviso 
sziai dienai ant 
doleriu.

Szcszi bilijonai doleriu! Ne 
vienas posakis, 
auksinis kalnas. Bet tame

Jeigu paimsime, jog 
keturkampinis colis aukso yra 
vertas 210 doleriu; pėda $362,- 
880; mastas $9,797,760 tai ta- 

auksas padarys tiktai 
keturkampinius 

kuri galima hutu 
kambarį turinti 26 keturkampi 

i dimas pėdas.
Su sidabru kitokis 

nis, nes tojo metalio randasi 
daugiau ant 
O n 
deli kalneli.

jog tai tikras
Bet

neužilgio apvažiuos visas aplin 
kines teip vadinamas Income 
Tax rinkikas.
sai atsilankys bus vėliaus A pa-
ženklyta po visus paežius.

Income Tax rinkikas (ženkli 
na tas, kuris rinks padotka nuo 
jusu metines ineigos) stengsis 
jums palengvint iszpildyti.viso 
kės reikalingas blankas už dy
ka. Ant t uju blanku, turite 
iszaiszkyt kiek turėjote gryno 
pelno isz savo darbo 1917 me
te. Jeigu to nepadarysit lyg 
1 Kovo, 1918, tai galite būti nu 
baustais nuo 20 lyg 1,000 dole
riu arba eiti iii kalėjimą.

I irausia apie tai pasirupyt isz 
laik ir dažinoti ar papuolate po 
tuja taksa ar ne.
ežiai, kurie uždirba suvirszum 
$2000 arba singeliai kuriu inei- 
ga daeina suvirszum $1000 ant 
meto turės iszpildyti

Iszskvriant visus

Ant t uju blanku,

Ge-

Visi ženo-

taisės

klvsta.

sai visas 
613 mastus, 

sutalpyt in

skaitli-
nes

svieto isz kurio
alima butu pastatyti gana di-

V nited Mine
f

Workers of

braviekas it’ Antanas Kajuka 
abudu Suvalkų
gyveno Shamokin, dabar neži-

Jeigu kas žino api

1
gub., pirmians

uau kur.
juos malonėkit praneszti.

Kast. Radzus,
103 Superior St.

Dmpiesne, Pa.

C

I

Vinco Sztaiznii-

Smilgiu para., 
(Tu- 

tegul atsi-

*T

Pajieszkau
nio paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav.,
pirmiau gyveno Pittston.
riu svarbu reikalą, 
szaukia ant adreso:

J. Ai a teka i t is,
1389 S. Main St., 

. Pittston, Pa.

turės 
blankas.
kasztus kaipo užlaikymas na
mo, dirbtuves, 
skolų, pirkimas nauju 
nu ir t. t.

at mokėjimas 
maszi- 

nesikisza prie to, 
tik visiszkas pelnas po apmokė
jirno visu gyvenimo kasztu -— 
jeigu liktu gryno pelno 1000 
arba 2000 tik nuo to mokėsis 
padotkaį.

Ephraim Lederer, 
Collector of internal Revenue.

KUR BUNA?
Alano broliai Juozas, Tanias

America konvencija prasidėjo jy Dominikas Valentukevicziai
Indianapoliuje praėjusi utar- 
ninka su 900 delegatais, 
ketino dalvbauti 1800 < 
tai, nes isz priežasties 
niu viesulu trukei susivėlino ir 
lelogatai negalėjo pribūti in 

Seimą atidarė guUerna 
ir majoras

Viso 
delega- 
sniegi-

Brockton 
dabar nežinau kur. 

irlalonekit

gyveno
Tu-rr

pirmiau
Mass., 
riu svarbu reikalą 
atsiszaukt:

K. Aliliauckiene,
89 Spring St., 
Union City, Conn.

Jonas Ala- 
zurkeviczius ir Antanas 
paraviczius, paeina isz Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Ruda 

Kibartu kaimo.

Alano szvogeris
Ras

Teip-gi 
i.szkasimu

< 
laika, 
torius Goodrich 
miesto Jewett.

Terp kitu svarbiu nutarimu 
likos patarta, idant stengtis 
mokyti ateivius angliszkos kai 
bos ir juosius amerikonizavoti. 
Uždavinėti organa, kuris yra lei 
džemas trijosia kalbosia, tiktai 
angliszkoje kalboje.

^prigialbeti tėvynei
kanuodaugiausia anglių.

Butu labai gerai, idant U. 
Af. AV. A. nutartu mokėti po- 
smertinia, kas butu labai nau
dinga del likusiu szeimynu. 
Sziandien anglekasiai moka po 
50 centu mėnesines, o jokios 
naudos isz to neturi, tiktai var 

jog yra sąnariu U. AL W. 
of A.

* f

Tomis dienomis 
spaudos S. L. A. Kalendoris 
ant 1918 meto, 
spauda, 307 AV. 30-tli Street 
New A'ork Citv.
K. Baczkauskas, 
redaktorius, kaina 25 
224 puslapiu.

rr iszejo isz

‘ * Tėvynės i I

Sutvarkė V.
‘ ‘ Tėvynės ’ ’ 

centai, 
Kalendoriaus 

intalpa yra akyva su daugėtais 
naudingu straipsniu, informa
cijų ir visokiu apraszymu. Ka
lendoris privalo rastis kožnoje 
lietuviszkoje szeimynoj<‘.

1

minos gmino, 
Aleldžiu atsiszaukt ant adreso:

J. Kasner.J. Kasper,
233 Logan Ave., 
Milwauke, AV i s.

Alano brolis Vincas Bacz
kauckas paeina isz Arilnialis 
gub., Traku pav., Ezno gmino, 

pirmiau
yveno Worcester Alass, dabar 

Aleldžiu atsi-

Kisieliszkiu kaimo; 
O’ 
nežinau kur.
szaukt nes turiu svarbu reika
lą.

Julius Baczkauckas
R. F. D. Box 38

Seltzer City 
Pottsville, Pa.

•J

Mano sesuo Ona ir brolis An 
tanas Tamalaicziai 
Suvalkų gub

paeina isz 
Naumiesczio 

pav., Dobra Volskio gmino. Te
gul atsiszaukia ant adreso:

AI. Tamulaitis 
Box 298

M
Pajieszkau Mikolo Evaltas,

t •

Davis, W. Va.

\ -------

Alano brolis
szunas, paeina isz Kauno gub., 
Panevėžio pav., L i n kavos gini- %
no, apie du metai adgal gyve
no Alorea, dabar nežinau kur., 
taip-gi mano pus-seseres Alor- 
ta Alartinaicziuke, po vyru Ku 
cziene, ir Elzbieta Paslavicziu- 
ke.

‘ d

Jurgis Audru-

ft
IFW'V P' l-i ■r■Iw

Z 1"-t SAULTS
'Jrf '’1 ■/ ’ • E V į/ t

Alano pus~brqlis Jonas ir se-
■r ♦► *.

iV^1,

—

y "i

'i.| ■ j’-į r
WflTKWi i

r ’ ieva Bahmanckai/paeina 
isz Vilniaus gub., trakti pav 

atsi-Markinęs para., 
szaukt ant adreso: .

x.l MS . .

M
praszau

i

P.Karpaviczius, 
Box 291 Madison, II).

i

Alano kaimynas Antanas 
J uozas Khfptįvicžldj, 
isz Baltrakiorkaimo, Gižu' gmi
no, Vilkaviszkio pav., prhszau 
atsiszaukt ant adreso:

ir
paeina

Joseph Czivinskas, 
Box 273 Coal Dale, Pa.

Kas apie juos žino, mel
džiu praneszti. (to 6.)

J. /Yndruszunas
Box 55

9

Morea Colliery, Pa.

Tadeuszas Pas-Alano dede
Įausta pirmiau gyveno Green- 

paskiau iszvažiavo 
isž ten in Buck- 

nežinau kur.

ridge, III., 
in Benld III 
nėr, III. dabar
Jeigu kas žino apie ji, meldžiu 
praneszti.

Anthony .l^ilucky,
fl North St., Worcester, Mass.
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Alano brolis Vincas Pilvelis,.
■ '

! Y ii- ■. ■ ■
(fe JU 1, V ':*'' ' ■ Y,’ ' ’ " ' "" S# ' k *f< * ’" ' 1,:

8 metai, adgal gyveno DuBois, 
dabar nežinau kur. Uraszau 
atsiszaukt.

Ant Pilvelis^
Box 552 Sagamore, Pa.

. . .1

• ■ .

Alano dede Jonas Duile pa
eina isz Kauno gub., 
pav., Szilales AVolos., 
metu.kaii) Amerike.
atsiszaukt ant adreso: ,

J. Vaitkus,
101 Cooper A ve.,

Oil City, Pa.

Baseinu 
apie 30 
Meldžiu

Mano vyras Kazimieras Ja- 
varauskąs Jogui duoda man ži 
not ar sugrysz ar ne, 
siu ka daryt, nes varo randau-
ninkas isz namu.*/ Tegul atsi
szaukia.

D. Java ran sk i en e, 
Coxsakie, N. Y.

tai žino-

Marijona Jut- 
kuniute, po vyru Šattilaitiene 
paeina isz Bartniku para., ir 

apie

Alano sesuo

kaimo. Jeigu kas žino
jia, malonėkit praneszti. 

v
(1. L? Shultz
R. !•’. D.

I

No. 5 
Catawissa

J K

1 .

1 Pa.

Alano sesuo Elzbieta Bardai- 
cziute, po vyru Mitkuviene, pa-
eina isz Suvalkų gub., Alariam-

Paskelniu kaimo. . *
iszaukt ant adreso:

poles pav.,
Praszau ats

Win. Barzdai!is,
E. Granby, Conn.Box 38

PAIN-EXPELLER
?Txi <1
I
Ii Jh

i <!
■

II>|IĮ. in

tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

branginti iki 35 ccnttj mažą buteliuką ir ;|ci 65 centų 
didelį. *
luinai tikėkite, kad gausite visada tą Senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbinguino. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. ,
Šią seną tikrą gyduolę gausite ^visuomet tokiame į 
pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami Žiūrėkite, kad 
butų ant. pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 1 
„LO/KOL,” o taipgi musų pavardė.

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė muš pa-

ditlcli.r - - -

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbinguino.
už pigesnę cienią.
pakelijc/kaip eta parodyta. Pirkdami Žiūrėkite, kad 
Iv • « 4 • • 4- n1.nl. x-x. .i n m 1.1 r» T M A A «* z-\irl 4 t?

L.O/XOL,” o taipgi musų pavardė.
it žodis

■ Tikrasis PA1N-EXPE1JLER1S parduodamas visose 
aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. . Patariame 
pirkt buteliuką už 65' centus, nes jame yra gyduolių * « • 1 • 1 * . .

■ aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
1 • i . -t e•.ii ______7*1^   ! -_________i 1 • .

dvigubai daugiau, negu'už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

i
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Vertes Knygų už $1,00

4 «b

M v
2

.r

1

J

f''

I’ J

gub.r> .•>
isz Vilniaus

Va i sodžių

Alano brolis Ignacas Kva? 
jauckas paeina 

rrj’aku pay.,
kaimo, pirmiau gyveno Detroit1
Mich., dabar nežinau kur. Kas 
apie ji žino malonėkit pranesz- 
ti ant adreso:

Karol Kvajauskas,
Box 149 Somerville, Conn.

ATSAKYMAI.
«l I II

, /
* * ■

Kas pirks Didele Knyga po vardu:
*1 : . it ' ; i

“KAPITONAS VELNIAS
I

!»

4H*

%

,4 ■!
.r

•‘4-

už $1.00, gaus , kitokiu
Knygų vertes $1.00 Dykai!,

*
i

kuri parsiduoda

Isz llartofrto, Conn.— Apie 
merginas nuo John stryto, nu- 

o. jog da 
neszikas raszA tai isz piktumo
ir norėjo apšmeižt lietuvaites 
ir moterėles, 
terla nuo vienos, kad teip ant 
juju užpyko.
ėjo in gurbą, kur visi bevard- 
žei silsysi.

ėjo iu gurbą.

o gal ir gavo per

Telegramas mi-

v

M. M

*,, r*

I'
I
r

4

• ’"%.

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” if mumis pri- 
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta Černiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.” 

■lineli miiii.ii.i. .mn^ n iihhiii^ii k.i-.i.i.m«įe
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SETAS No, 1
Lletuvlszkleji Rasztal Ir Raaztinln-

Nedaryk skirtumo terp valku. 
Volnlszkas Kazlravimas. Jleszkojo 
tarnaites o, rado paczla. Stebuklinga

trale

į I-

Malūnas glrrloje, 
Irlanda. Ro-

’ <■ I
I
1

K

Setas Ko. 7.
All-Baba ir keturesdeszlmts rnzbal- 

hlnku. Balada. 
Paskutines mlszlos.
bertas velnias. Medėjus. Kaip, Kuz
mas skrlpkorlus liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelel

i 
dvasiu. Iszreiksztas razbalnlnkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas, 

alksni. Valukas isz gtrrlos. Ant Ne
muno. 
Keliautojo In szventa žeme. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu Ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Jona Nuoga- 
11. Valdamlerls. Bedalis.

Setas No. S.
Padžiaus nuskurelis. 

lįstų. Stebuklas kuczlos naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
ro. Pasaga apio geležini vyra. Apie 
smaka ir niklta. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, 
Viena 'nedele teisybes. 
Nedoras daile. Apsigavo. Valkata. 
Pauksztelcs Jezuso. Žibinte bažnytal 
i 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 

f <

Kuczla. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktero. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka

antra karta apsipaczluotl. pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
Pikta Onuka. Balsi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokluosia. Protas 
&nt proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta.

Varginga Elmana ■ ir karalaite Reve- 
ilja. Apie karalių Sultoną, Apie Žal- 
alerlu. Raganius. ^Talmudo paslaptis. 
Peleniute. 
ir Skuputi. 
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara- 
laus dukteres. Apie Juokutl kuris 
iuvo protingesnis už savo poną. 

SETAS No. 8
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas tir stebuklas. Pavasaris atėjo.
kunigo paslaptis. TA merika .Pakaruo- 
<lls. Po laikui.
leatsąrguma in balta vergija, 

t 
Del plrsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris

vežis. Grapas. Eglt, afžuolaft‘- Ir uosis 
ttudyne. f.

Delegatai pas h
*

lėtina
Baisi naktis.

i>Andrius Seksiukas.
Aple drūta

1
I

Ketvlrtas prisakymas Dievo. 
Beda.♦i

J. V. Cleveland, Ohio, ir ki
tur.— 
lytus piningus nuo .muvmu, 

“Liberty Bon- 
arba in de- 

szimts metus, jeigu tame 
, Žinoma 

už paskola inoka procentą, ar- > Ii :■ ' '
bą jeigu kas ne nori atsiimti 
procentą, tai tegul laiko banr 
ke o procentas augs. — Ceįi’iau

Valdže atmokės pa^Įco- 
žmoniu

Apie du brolius, Varguti 
Doras gyvenimas. Prl-

I

teip vadinamas 
dus” 1942 mete

j , tys reikalingumą.
Ir |! I i '

į

Auka nlhf-
■ ’ >

ina-
♦ <i

> 4?

ko o procentas augs. — Geriau
.... . v v ’• • i 10 ; * ’ * M | valdzel paskolyt piningus . . . .’’ u, .‘ .' ; ne 
kaip ateitu vokiecziai ir viską 
užgriebtu ka turime 
su gyvasczius.

ir mu-

74-80 Washington Street, New York ■ 1*1
- •

SKAPTYKITE “SAULE”
Jttuiiniiautun i n m
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Onytės laimes. Per 
, Vlęsz- 

patš Jėzus Ir miszko medžiai žvake. 
Del plrsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
\ple saule, menesi Ir žvaigždes.Meszla

dzūko pasaka.
Iszgyd Intas.

Apsigavo.

teje. Sugertuves traukije. Alute auk

d a ko. Cngrabanas.
Setas No. 16.

Sunua malklaus. Iszklausyta malda 
vargs z o. Apie Joną ir-A liana 
medėjus. Pranuko nelaimes. 
Kode! f

i

f SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio 

\ple kapitoną ’tunika. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu.. Ne yra to pikto 
Kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdles. Užmirszo. Prana- 
ūžavimas apie mpteres.
oeralinika. Dzūke pasaka apie Jozusa. 
Kaip ponas Raukszl is atsiverto ir pa
state virtfalluj bažnyczla. Stebuklin
gas akmuo. Buriko ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitlko 
(dzūko pasaka). Užllekos isz senovės 
padąviniu. Peary ant žemgalio. Balsi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
kluosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus.
prisikėlė. Dorybe veda in laime.. Szal 
tiszaitis.
neiszsisaugoje koros. Tomlla. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SĖTAS NO. «. ,
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

alszkas tyltas ant upes nemano. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Rerodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinstė tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jlo denezika Jcremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
klintis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raieziuš. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelml. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir. mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę misžkal. 
Apleista naszlalte. Jieszkok aukso 
szlrdije. Lape ir vynuoges.

Slaptybe antgrabio

Iszgialbeta

padąviniu. Peary ant žemgalio. Balsi

Gregorius. Isz numitusiu

Debesėlis. Piktadaryste

Geras 
Audra.

Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztųma Mažo szlau- 
cziaus dideli reikalai, 
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu.. 
Sruolls isz Lietuvos 
Balsi istorija.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas, 

karaliaus dukters. Blozbas kuris bū
ro protingesnis už savo poną 
rius isz Valencijos 
turi savo vieta Ka pasakė katras pa 
czluojes. Janaszas koretakafc. Vaitas 
szvllpikas. Pas merga G ra žiba akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszls. Is-' 
torija vienos motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

Senelis. Dle-

Dvarlbe pana.

Tris užkeiktos

Anglo-
Kožnas daigias

Setas No. 11.
Grafas ir meszkinlnkasr 

gana, karalaite ir aticlera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velel atgauta 
mergiuke. Maūo džiaugsmas.

dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatnk liga ir .na- 
yatna gyduole. Du medejel.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk- Senas 
žmogus
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas.
nakties mlszlos.
sziftųs.
rueteriu ir vienos naszles:

Apie ra*

Dio
das ir boba. Apleista n&szlaite. Kei-
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Kai “U. S. Protected” 
Jumis Reiszkia,

U. S* Geriausi Apavąlai 
yra daromi daugelyj “stailu” 
siems darbams lauke, 
pora suteiks jumis gera patarnavi- 

' i 1 I' .

pavojuje. sūdąs.Namu 
Karalius čigonu.

Nedoras ponas.
Genavaite.

Žvaigžde tnosljo-
PAMkalbejlmas 1M *yruuiu

vi-
Kiekviena Kalėdų

i ■ . r ’■ ‘ Y' " '1 ■ ■ ■' / < > .J .

, “U. S. Protected” (apsaugotos)
kojos yra kojos užlaikomos sziltai, 
sausai ir smagiai per U. S. guminus 
apvalus. Szisai drūtas ir gerai 
deviamas 'aparatus suteiks jumis 
smagumą, nesziosis ilgiaiis ir sueze- 
dys jumis piningu. '“

I

Bazilijų Krūmine ir Petras Vi- 
hiiszis visi Kauno gub.

Amorik.i; vež’° Pav*» Biržų AVals 
ežiu sodo.

R

Nuo soiiei da tokios žiemos 
po visa

Didelis štokas
va Igomuju tavoru i r

i

neturėjome 
kaip >zimet. 
anglių,
netinkama transportacija tru
kiu padidino kariszka suAkeny 
bia‘.. New Orleane sniegas nu- 
|mo!e pirma karta nuo 1899 me 
lo.
■szia žiema.

Gyventojai ilgai paminės

• ♦ M

Aplaikeme daneszima nuo 
rinkiko randaviszku padotku 
pono Ephraim Lederer, pirmo 
distrikto PennsylManijos, buk

daneszima

I j■ iEo * 'f'

A' 
lt;

'"i 1

Box 81,

Pane- 
., Kihi- 

Praszau atsiszaukt
P. Matuseviczius, f

Dalzell, III.

1

* o h

4

Pajieszkau Aleksandro ba
tono paeina isz Meilūno kaimo, 
ir tSanislavas Serkėvas isz Ro
zalimo miesto; taip-gi mano 
szVogerkoH' Petrone Murkute, 
visi Kauno gub., praszau atsi
szaukt ant adreso:

J. Stulminskas,

szvogerkos

• A

Gtan Lyrtti, Pa.

«

i

i i

ma — ir atliks dviguba priederme, 
pora turi U. S ženklą,Kiekviena

Vaisbos Ženklą didžiausios pasauly
je guminiu daiktu iszdirbėjo. •1

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz 
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet

mu-
■ ii v -

ted” yra tikras apsaugojimas jusu * 
kojoms ir juso kiszeniui.

Parduodama Visur. Jusu krautu-
i .. -I 1 . I .. L , . , ' ! ' į 1

vninkas turi ko jus reikalaujate,
arba gali jumis gauti.

kas pirks knyga “Kapitonas Velnias ii

v* U ' - ;

United States Rubber Company
' įl I New York
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prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.
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Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!
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savo

r*

mingas!

Kuomet esu

nieks

*• J
bucziavo veidą

mes.

kuriuos

man

Puikiai,
1

ke, persigando
Po v y-

Trevira,

arkliu žvengimai.

Apysaka isz pirmųjų kriksz- 
czionybes amžių.

METELE.

neapsakoma
Kokius linksmus iszsi- 

tovolis vartoja laisz

Puikiuose 
vaiksztinejo Povylas 
jauna žmona.

Tik vienas žmo- 
Kur jisai

J

į v
W‘:

Vokivcziai paskandino vela 
kita laivu.
gus iszsigalhe.įv-

į M

4-I-W'

! '^.

Rw yji!

I
- l’ž ka npis kaltina ? — pa

to ranka

■v PBv ■

.. , •

V
■1 R

V

klauso Pdvylas.
• JrŽti

i no dalvkas

t
t

"INežiurtu, pes ne tame mai
Maim žmona labai persi

gando ir guli dabar be nuovo
Negalima dilba r

’ ’ i t'*

ne ma-kos. *
nyti apie jos suėmimą.

Tokiu-budu palauksiu;- - Tokiu - budu palauksiu; 
patariu tau nesistengti pabėgti 
nes isz to nieko gera neiszeis.

— Ar leisi kelione atlikti 
musu karietoje?

- - Ir to ipan neuždrausta, 
tai-gi daryk, kaip tau patinka.

l ž pusvalandžio jau važiavo 
Povylo runiu vartus už- 

dengta 
pats 
na. 
Meteli

?. ■..MM
" ’ ■ <■ 'T

f< r įks^ezi on i s i r tai d ar i szre i sz 
rrai-gi, būdamas 

Kristaus pasckejli, atmetu ta 
bjan ru neteisi ngd apka lt i n i ma, 
nes majio tikęjimlis liepia man 
būti isztikimu ir tikru vieszpa 
t i jos sūnumi bei valdžios tar
nu. Niekuomet nevedžiau su

* N • •

germanais jokiu -sankalbu 
yra tai bjaurus apkaltinimas, 
turis savyje asnieniszka kersz- 
ta.

kili vieszai.

1«*

per
karieta:

vartus 
joje sėdėjo

jokiu

— Ar dar užsiginsi, kad va 
žinojai in ana pusė Reino upes ?

isz— suszuko pasiutusiomis 
kerszto akimis .Kitaūdijus

... Neužsiginu, kad pirklisz 
kuose mano uoszvio reikainose 
važinėjau kelis .kartus in ger-

Povylas ii; jaunoji jo žino 5nan szali, vienok tuo vieszpa-
Mylintis vyras prilaikė 

i*, stengdamasis 
teikti tvirtumo, v

- Prefektas, kersžindamas
- vaitojo

O 
n

jai su-

bet už ka

soduose I 
su savo

Abudu szi rd i li
gai juokeli ir žaidė.

' Metele, kaip asz esu lai
tą re Povylas, - - 

kad ant galo pasibaigė tavo 
szirdyj nuliūdimo szeszeliai. 
Szviesiai dabar spindi nupi isz 
tavo akiu dangiszka laime.

— Laiszkas, gautas nuo ma 
mytes, iszskirste mano nuliūdi
ma ir rupesezius.

nori mus sunaikinti,
vargsze.

- .. - Be abejones,
a Ii mus apkaltinti ?
- - Ksa me k r i k szcz i o n i s

I to jam užtenka.
— atims mums gyvastį.

Povylas tylėjo,
koks tai neramus jausmas.

I
- Metelę, ar Uztiesu bijai

kiek laiko tarė:

ir
Jeigu norės

nes siege ji

si mirti ?
— Jauezinosi taip laimiu-

ga...
— Sunku nesutikti

Augszcziausiojo valia, juk ge

■'?
—L^.H' I ...........

si e skaudus sopuliai.

<■' T,

—•**

tartum ko jieszkodamas. Szii 
di jo va)>

Davus prefektui ženklą, tar 
.nai iszvode akt arbuos Morkų, 
Povyla ir Metele su surakinto- r. \ ' i ’ 1 ,: , i, 5 7 f

Viduryj are- ’ * H'
uos pastate stulpą, prie kurio 
pririsžo Mbtele, prieszais . jia 
prie kito stulpo pririszo Mor
kų. Po to tarnai atvilko du 
rastu ir, uždeje ant ju kelias 
lentas, padare mažute Įilatfor- 
ma, ant kurios turėjo būti nu
žudytas I’ovylas, nes kaipo ry
mietis tegalėjo būti nukirstas 
kardu. Morkus su savo duktė

*

re, galilejiszkos kilmes, neužsi 
mižudy •

r ■

mis rankomis.

prieszais

’- 1 . d •

t i fl rW1 r ji1 " - I •' ty./nU

i *i n^įįsAiiibyihMMi
■ - ' ■ 1 .

! ! , , p |H| ............... .................... v_, ,, , ..

kad akis jam atsistojo stulpu.
Geidžiama ir tvirta Povylo 

mirtis giliai pasiekė Antoni
jaus szirdi; dėlto turėjo pripa-

y 
turintis savyje tokia tvirtybe, 
Imtinai turi būti Dieviszkas ir

Xžinti kail Kristaus mokslas

t u re t i s t o b u k Ii n ga pa j i ega. 
M(‘tek‘? 
t virta ?
peikejo, vėl negalėjo 
akiu atitraukti, rodosi,- 
virsz prigimta pajiega ji priri- 
szo.' Staiga pajuto savyje tvir 
ta troszkima jin gelbėti. Bet 
kokiu budu?

■■ ..... ; J h v i

0
i i Ar-gi ir ji mirs taip 

Matydamas, kad atėj
imo įOS

kokia

t i ja i nekenkiau.

- atsake perpykęs prefektą 
— o kad ju iv netekt ūme, 
tenka to. kad jus krikszczionis. 
Giriatės i,

Turime tikru iszrodymu, 
s, 

už-

kad jusu tikėjimas 
liepia jums klausyti valdžios, 
tai-gi parodykite savo gyrimo 
si tikruma! Szt$i musu viesz- 

globoje, 
irbe ir gale.

rai žinai, kad srziame pasaulyje i į 
nėra tikros laimes.

.•11 : . I------------------------------ -------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- ...

tvirta, kad liuosa nuo rūpės-j jp kentėjimu:
ežiu. nieks man nekenkia | 
džiaugtis mano 
laime.
reiszkimus 
ke.
dar taip reikalingas?

— Metele, ar tau to gaila ?
— Jauezinosi per daug lai

minga, kad gaiįeėziau.
Povylas, jai dėkodamas, pa: 

Morkus isz- 
tiesu rasze laiszka juokingai, 
kad tik nOtlrumdus jaunųjų lai 

Vienok diena ir nakti 
kankino ji koki tai nesmagus 

šlepe net

valdžios

patija randai dievu 
kurie suteikė jai gi 
Sudekite iszstatytam ežia Jovi 

I’° jui aukas, o tikrai jums patikę
I siu.

Tuojau vienas isz tarnu pri
siartino prie Povylo ir norėjo 
paduoti su smilkalu (kodylu) 
taca, bet jaunasai rymietis jia 

su atstume.
Morkus, tai pamatęs, susžu- 

<o:
Žmogaus j — Netikriems dievams mes 

gyvenimas susideda isz laimes I nededame auku.

jauno rymie- 
Ji 

Ir ne

žu persimainė in 
prie tėvo.

tarnavo taip lengvo 
mo.

Su dideliu persigandimu se
kė Antonijus žiaurumą, kokiu 
buvo taisomas
ežio nužudymas priesz akis 
m v I i nez i os i n o te i • isz kės. •1 /.
užsitikejirnas jo sžirdies pama 

neapykanta
Staiga jį apėmė 

toks gailestingumas ir pasigai
lėjimas jaunos . moteriszkes 
kad jis neinstenge net nuo jos 
akiu atitraukti.

Povylas ramiiii sau

t

gelbėti.
\ t

Dar karta pasigirdo triubos 
balsas ir in arena ihpuole staug 
damas tigras.
te Metele, —

..v,v.......................................... ....................... Tarnaujami*
. Jau ant kiek vie, Įi|; vienam Dievui ir Jo vienuti 

lopszelio gyvuoja rūpės-1 njam Simui Jėzui Kristui. Asz 
Ankscziau j tajpOgi atmetu ta netikra ap- 

___ _____ Prefekte! Jxersztu 
nes mirtis yra žmogui lemta, 'savo mus nori sunaikinti, del- 

ir savo neapykanta atkrei- 
krauja, tuomet pasieksime am- peį jn niusu moteris. Žinok, 

laimes vainiką priesz kad musu tikėjimo neiszsižade 
Tai-gi ne-|sime, atbulai 

sirenge mirti!
— Liktorai! Už jo žodžius 

inkirskite jam 50 rykszcziu, - 
drebaneziu isz piktumo balsu 

kad ii- man

no
ežiai ir skausmai. Ankscziau'taipogi atmetu ta netikra 
ar vėliau mes vis turime mirt i,' kaltinima.

Gal musu ryszis nebuvo Jpjgu už tikėjimą praliesime (0

jausmai, 
priesz savo paezia.

Kaip seniai mudu apsive
dė ? — paklausė linskmai juok
damosi Povylo Metele,
rodosi, kad mes jau keli mene
siai kaip daigte gyvenava.

— Keturiolika dienu, mano 
brangioji. Norecziau kiek vie 
na valanda sulaikyti, nes per-

Ar žinai, kagreitai jos bėga, 
asz manau ?

— O ka ? .
— Kad rytoj mudu drauge 

važiuosiva in Trevira. * Teve- 
nelaukiainu svo-liai sulauks 

ežiu.
—— Puikiai. —suszuko isz 

džiaugsmo plodama rankomis 
Meteli*.

Tuo paežiu laiku - pasigirdo 
Staiga so-

Žinok
zinos
Vieszpaties. Sostą, 
abejok, kad mirtis sujungs mu 

o lu amžinai. /.........
Metele, glauzdamosi prie vy

ro, tarė:
-— Melsiuosi, 

Vieszpats suteiktu tavo tvirto 
tikėjimo.

Povylas vienok nesijauti* 
taip tvirtu, kaip buvo tvirti jo 
žodžiai. Taip jiems bekalbant spausta, puolė ant akmeniniu 

grindų; tarnai jia isznesze in 
kalėjimą, kur ji dar szia nakti 
pabaigė laikini savo gyvenimą. 
Nors ir neturėjo teisėjas jokiu 
iszrodymu, vienok pasmerkė vi 
sus keturis, kaip jie vadino 
vieszpatijos isždavikus, mirti, 

Amfiteatras, kuriame

visi esame pa-

stovėjo 
aut lentų, kuomet budelis jam 
a t ra išžiojo rankas. Atsisukęs; 
in prefekto szali, garsiu balsu 
suszuko:
. Christus imperat 
vineet! v_____  ___ ,

i’1*

Krist usz perga les!)
Paskui szypsodamas in žmo

na tarė:
— Metele, lygi pasimaty

mo.... dangui...
Pasilenkęs truputi 

nulenkė
Staiga pasigirdo kirvio szyps- 
telejimas — galva atszoko ir 
juosta kraujo papluko per len
tas. Metele be jausmu^nusvi- 
ro ant paneziu, kuriais buvo 
prirakinta prie stulpo.

Budeliai, iszvilke szventojo 
kentėtojo ktina, isztrauke len
tas ir rastus pabarstydami sme

Kaip tik'pa ma
ukis jo .pers i verte 

ir... renges szokti. ant aukos. 
Antonijui akyse pasidarė tam-* 
su ir kuomet atsipeikėjo, isz- 
traukes kardu, szoko in arena 
tiesiog ant pasiutusios besti- 
jos.

Bet Antonijus jau pavėlino, 
nes tigras, inleides in kankines 
k u na savo dantis, atplesze jįa 
nuo stulpo. Staiga žvėris, in- 
galetas kardu, atsisuka nuo sa- 

j *■

v o aukos ir 
mirksnio kova

»

vienok

isztare prefektas.
Paszauktieji suėmė Morkų 

ir tuojau pasigirdo ypai: 
kapojo nelaimingaji seneli. Lu
cija/tai pamaežiusi, sopuliu su

tai

C h ristus
(Kristus vieszpatauja y

uoszviui, 
priesz budeli galya..

prasideda aky- 
, — isz jauno vai 

kino pasilieka vien kruvini me 
sos gabalai. Szale savo auku 
kriokdamas krinta ant smėlio 
tigras ir daugiau tebekelia. 
Amfiteatre pakilu iszgaštis, 
žiūrėtojai rengiasi bėgti.

Isz keturi u pasmerktųjų pa
silieka gyvas vien Morkus.

Be jausmu prefektą isznesza ♦ 
isz amfiteatro namon. Kriksz
czionis, pakilę isz suolu, 
gia in arena ir pasiėmęs szven-

zen-

ne nepasijuto, kaip karieta su
stojo priesz kalėjimo duris. Po 
vylas turėjo vilti, kad Metele 
patalpis su juomi viename kam 
barelyje, bet apsivylė. >
perdetinio iszgirdo, kad ir jo 
uoszviai suimti ir kalėja, ju 
tarnus paliuosavo, ant 
uždėjo antspauda ir 
sargyba. . .

Rytojaus diena teismo rū
muose susirinko daugybe žmo
nių,

Nuo

namu 
apsupo

tre- 
czioj dienoj po dekreto kriksz
czionis turėjo už szventa tikė
jimą pralieti krauja, buvo už 
miesto. Czia liukas nuo laiko 

vieszi žaidimai, 
vieszpatystes iszdavikus teis krikszczionis Trevire buvo jau 
patsai Kliandijus. Apie U-ta sėniai kankinti, tai-gi dabar 
valanda atsirado ir teisėjas, su susirinko žmonių aibes.

netrukus amfiteatras tapo per
pildytas: Atsilankė taip-gi ir 
daugybe krikszczioniu: — vie--

nes
i

buvo pasakyta, * kad būdavo daromi

juo daugybes kareiviu 
i i * ’ .

Notrii 
kus teismą tarnai ’atvedu 
Morlen su Lucija bei Povyla sii

ir

1 tai-gi daba
, Ilgai

dan inpuole. persigand,ps tar- Metele. Prefektas su pajuoka ui geru pavyzdžiu sustiprėti ti
nas ir suszuko:

— rramsta, kareiviai apsu
po musu romus, o ju vadas iij- 
ejo in vidų!

Iszgirdes tokia naujiena i?o- 
vylas nubalo; jaunoji moterisz 

s, suszuko ir ap- 
alpus jfuole iii jo glebi.
las, jin paemes, hunesze in rū
mas ir paguldė ant minksztai 
iszklotu kauru. J ia paguldęs, 
tuoj norėjo išzeiti pasitikti va
do, kaip tas patsai inejo in 
kjimbari.

— Gavau paliepimu tave su 
žmona suimti ir pristatyti in 
Trevira, — tarė truputi nusi- 
Jenkdams vadas ir parode do
kumentus, iiasiraszytus prefek

ir neapykanta žvilgterėjo in sa 
vo aukas. Jam mostelėjus pra
bilo skundikas

Ve< I es praga i szt i ng a s 
nais vieszpatystei
• • J j» ■ ■“

aiszkindamas
“kad Povvla-s su Morkum 

su gerina 
sankalbas; 

jiems tame'padėjusios ju pa- 
Budani i krikszczion i - 
tikrais ’ vieszpatijos 
Valdžia esanti pri-

kiti būti liudytojaisliejime, 
pergalėjimo Kryžiaus kanki
niu ktaujitose ,treti pasimelsti, 
kad- Vieszpats jiems suteiktu 
tvirtuma, ir pasiimti lavonu. 
I^asigirdus trinkos balsui, visu 
akis nusikreipė in sza.lt, isz ku
rios pribuvo prefektas, apsup
tas daugybe senatorių bei gar-

Tarpu jit buvo
taip-gi Antonijus, prefekto su
nns, Julijus ir Fulvija, kuri, 
puikiai insitaisiusi, gėrėjosi bu 
sianeziu reginiu. sJulijus taip
gi buvo' gana linksmas, sededa 
mąs prie Fulfijos sząlies;

bes kareiviu.

liu kraujais paplukusia vieta.
Nukirtus Povyla pasigirdo 

delnu plojimai ir vėl viskas, nu 
rimo. Tok 
užsilaikymas baisiai prefektui 
nepatiko. Norėjo, kad žiūrėto 
jai butu iszreiszke, 
džiaugsimi, kaip tai būdavo Ry 
mo kolizejuj, Tuo tarpu žiū
rėtoju gauja smalsiai žiurėjo 
in arena, lipo a’*' suolu, kas at
sitiks su jauna moteriszke. An 
tonijns taip-gi žiurėjo, rodosi,

ramus žiūrėtoja
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NAUJAS ISZĘADIMAS

na r-

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolušiu, atauga tan-

KELIUS.
ANGLISZKI KAREIVIAI TAISO SUSZAUDYTtJS

pradėjo griuvėsius 
be keliu kareiviai ne gali 

inžinierius

■

isz redakcijos ‘‘Saules. ’ ’ 
linu kožnam jiaja pirkti ir skai

namai ir kėlei likos ,sulygintais su žeme o kada ang 
likai taja vįeta užėmė,.nerado ton nieko,

tyliu turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.

4

t

i

kaimas

angliszku?:

TARADAIKA.
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Jau kitokia gadyne virto,
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Nieks negalėjo apmalszyti,y
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Ohajui naszles Veselka

. Ba gyventi czion ir nemislina,
Norint czion merginu priviso,

Kaip žiūrėt iszrodo dayadna.

Norint jojo nieks neprasze.
Ir pradėjo szturmavoti, 
• 1 1 • k .
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Matome ant paveikslo

' '
JI 'M

J t

■
^■'i ii ra ■Sre

v

i -

■■

■ ' tlx*

atsi
buvo,

Kokis tai szpielius pribuvo
Pats mat užsiprasze,
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Be niekeno pagi 
Laukan kaip

i: ylj- 

: '1 "H fJhM ill•H Gi

nevaluinke pastoti, 
t gy vast e vyko bijoti, . * »

Vyro szpieli szokti.

s®
Mi1

la turi, > 
Tosios ant ateities ne žiuri. 
O da jeigu dorai užsilaiko, 

Tai ir be vyro gyventi pataiko.

Mergeles in protą atvirto, 
Ne kaip 
Per visa 
Ir pagal

Tai szove isz revolverio, 
Palaike ten km o gal ir ne 

norėjo.
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valyt ir kelius daryt isz naujo, 
vrlis toliau.
mieruojant kelius.
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Ant szitos vietos stovėjo kitados didelis francuziszkas

Hęj mergicos, bus negerai 
Jeigu po karei visi vyrai

tus kankiniu kimus, Povylo ir į Pasirengia in kraju keliauti, 
nesza palaidoti in 

szventa vieta.
Meteles J

I r

Tiktai da turi palaukt,
i Kol nuo valdžios laiva gaus

Rytojaus diena žuvininkai
* . , • i

Mozelels bangose rado Khaudi j
jaus lavonu. ■I ' v

—G ALAS. -
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Aptiekoje. ų>;

— Praszau pono ap(;ieko- 
riaus duoti man už 5 centus liev

f

karstu

Asz nežinau, tiktai Repe nu-
Kokiu ir kam?

pirkti ir gana.
— Jeigu nežinai ,ta i asz ne- 

galiu duoti ir nežinau.
— Tai ve, aptiekoris, jog ne 

žino kbkiu liekarstu asz noriu.

*
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SVEIKATA
\ ir ■ . Pi r ' I . ' , : ■ i ' ■■ ' , :

i p i-d ” .Arba teisus ir trumpas kelias in sveikatą
1 Į
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SVEIKATA turi

f'1,. ..

• kelis 
šimtus visokiu pavei- 

'. i < ' ■ *■■ ! '' 11'' '

apie žmogaus kūno
■ < ' " ' ? '' ' i . : ' < ■ • '

sudėjimą. Aprašomi invai-
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Tada pasiszokineja trauks

Adgal iii Lietuva,
Ba Amerike velneva.
Atsilsio jokio ne turi,
Ne ramu in kur žiuri,

Pacziuotis pe nemieli na

—............—---- r • 
Butu da ir daugiau nudėjus,

Jeigu butu galėjas,
Bet nutvėrė vyrai, 

Suėmė razbaininka gerai. 
Paszauta patalpino in ligon- 

buti, 
Szovika in džela patupdi. 
Pažeistas vmlinosi G...lis,

Bet kaip rodos ižgys, 
Kaip ižgys, prova bus,

S... gerai nuskus. . .
Žinoma, ant keliu metu pa

tu b d y s
Tada nebagas atsimys

Kad per daug-’nereikia 
suoti,

Ba gali net ant virves kaboti.

Y Ant to bežiūri suvisu. • 
Jeigu da kokia gera aineri-

- konka,
Kur pasisuka,

Tai uevos. susiporuoje, 
0 paskui abudu varga var

Kalbėjo Antanas iii Juozą: 
Ka Juozai gldiu daryti, 

rJ\irin kanęcz apsipairziuoti. 
Ana atvažiavo isz Luzerniu 

mergina .1 *■■■

Norint mergina pasogos ne
turėję • 

*Bet gavo, ka Dievulis paža
dėjo, 

Po veseilei i u menesius tris, 
Garais pabaladojo in duris, 
Atnesze sūneli kaip a vi na, 

Ar-gi tai ne gana ?... a

Kolei dirba, tolei turi, 
Darbo no.tenka in szalis žiuri, 

O jeigu valgyti nėtures,
• Niekas tada nepasigailės. 
Czion mergeliu yra in valos, 
Bet ne visos iszteketi gales, 

O jeigu katra ir vyra gauna, 
Tai gero gyvenimo neragauna, 

Varga vargsta ir da in kaili 
.gauna.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu sžirdinga padekavo 

nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.”
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I!I Da tokiu istorijų ne es- 

Laimingiausios katros moks miu girdėjas ir skaitės kokias- 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareigu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nei’eikiilingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau * neparsigabenau 

Ve-

riausi apsireiškimai
'' .. i ■ ■ ' • . ■ ' ■ ■ . ■ >' ' d, į ■ . t,ri •. t ,

gaus kūno gyvenime ir pa-
r'- ■ 11 " 1 , - ' ' į.ji ,

mokinama, kaip žmogui
i

apsisaugoti nuo visokiu 11-
• y ! - ! y i d ' ■ ’

ligų. Tokios knygos lietu-
kalboj dar nebuvo.

Chicago, 1911
' / . ' 1 ■ '' '.
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Tada perdėti uis svodbos, 
albos, 

szuni iszkikino, 
Ir duris užrakino.

■ , i’ ! ‘ . ■ (

S. stovėjo lauke ir tykojo, 
rarne perdetinis laukan iszejo, 
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ežios.
mis, esą 
prieszais.
versta7 tokius prieszus bausti
mirtimi.” Pasidarė gili tyla. 
Rodosi, kad žmonių aibes liku
sios be žado. Tuomet Povylas 
pakeles galva, atsikreipė in pre 
lekia ir tarė
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• Esu rymietis ir visuomet 
isztikimai taVnavau yieszpati- 
jai.
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Ąntonijus buvo nulindęs ir gi-
lįai užsimautos. Akis jo klajo 
jo po * susirinkusiu  ju ‘ gau jas,
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DRŪTUOSE AUDEKLO APDARUOSE $1.50
'L

W. D Btczkowski-Co
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kus plaukus G varanty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
d pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.
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KARIUOMENĖN.

Kariuomenėn szaukimo lai- 
pilnas dideliausiu rūpės- 

, lyg in jūres, 
gimdytoju szirdis
iszrinktuju likimo.

kas,
. ežiu, in kuriuos

paskonsta
del savo

. S/.imtai Lietuvos berneliu sto
nu t liosu” — kad ėjus tar>ja “

nauti kariuomenėn....
Daugeliui labai, nemalonus 

liosai.M
, broliams sese

lėms, turintiems iszleisti isz na
mu brangųjį asmeni keleriems 
metams!
ir aszaru iszlieti atsieina ypacz 
motinoms

daigtas tie 
peseziu tėvams

4 i Kiek ru

.S' H v'J T*;

i

• •
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Sziczįa, broli, kurs eini szi- 
met kariuomen tarnauti, sztai 
kokiu patarimu duosiu.

Besirengdamas kelionėn, pir 
minusia atlik iszpažinti, be ku
rios nedaryk nei vįeno svietan 
žingsnio.
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Amerikos ir visi kurie ap-
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Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di-*

Mes tikrai gva-
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talpinąs! savam budinke kurio verte iHznesa apie _• « 1 • V 1 • *--į
Po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 

inigus moka 4 procentą. Hii
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durnas Knygos 6% x9H coliu. 704 Puslapiu.

TIKTAI $2.00 
i b •

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet prisiu-

r

J v
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skite mums $2.00, o Knyga bus jumis tuo jaus iszsiusta. 
Mes užmokame nusiuntim o kasztus.

rantinam kad ir jumis patiks.
W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
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Ponąa AJoma^, yįrszminkas 
miestiszko urėdo,* sugryžes isz 
savo kapceĮmijos užtikdamas 
savo patogia paeziule Oskaruo
se. Kąda josios užkląuse prie 
žaste, dažinojo nuo nelaimin
gos, buk uesenei iszejo isz na- 

kuris užėmė 
Po-
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Buvo jisai* tarnystoje ir Ei lipinuosia ir Is^pąniszkpjė ka-

J

ji

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

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

i Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verta* isznesa apie 
$150,000 ir vanoja szeme Jaike apie milijoną dolierlu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Hiunczia Pinigus

į in visas dalis svieto. Parduoda'Lai va kortos. Užlaiko 
Į Notarijiaina kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
L ir kitokiu dokumentu rei t alinga Lietuvoje. Užrube- 
[V žinip skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo

5 py Karol i aus Varasziaus valdiszko Kotarijuszo.
aocMMXMX)cxx)0<x)ocx)oa<xxxx?HHnrxM?o(x^oGooooocx)ooocx3<30oa
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paežiu, isz kurio rankos viską mo egzek^toris,
Susitaikyk su pažipsta-. visus rakaneįus už skola, 

nas Adomas nieko neatsakyda
mas, malszei nuėjo in savo pa- 
kaju* j

In kėlės miliutas, nuėjo in pa 
kaju jojo mylema paeziule, ku
ri baisei nusistebėjo ir žiurėjo 
i p savo Adomėli persigandus. 
Prie stalelio sėdėjo josios vy
ras laikydamas rankoje revol- 

ratikena...

turi.
maišiais, kad paliktume i tarpe 
ju gera atminima.
liūdna, 
ulaiminimai” lydi nekoki jau-, 
nikaiti tollman krasztan.

Noužmirszk atsisveikinti su 
gal 

ko pamokys, ka patars — do
miai tai szirdin insidok.

Nes labai
kai visokį negražus*

Kiek susikrimtimo savuoju kunigu klebonu:

sengalvėlėms, ,kolei Atsi- 
prirengia szaukiama sūneli ir sveikink su savo parapijos baž

Žinau gerai, nes

iszleidžia ji.
O ir stojaneziuju broleliu es

ti nuskrudusi szirdelo — per vi 
sa ta laika.
pats esu to ragavęs. '

Bet nieko nepadarysi.
e tai priederme kiekvieno ameri- 

koniszko pilieczio — prieder
me, kurios prasilenkti negali
ma: prireikus tari eiti 
liauti.

Yra

ir tar-
Juk, tiesa pasakius, ir 

kariuomeneje sziaudu kulio ne 
Ir tenai tarnauja vi 

Ka daryti — 
reikia tai reikia: geriau eiti, 
negu skaudžia pabauda kentė
ti.

Sugryszti

pastatys.
si tėvu sūnūs.

reikia: geriau eiti

Ar tai

nebegalima, nes 
czionai, sulyg nauju instatymu 
tokiu laukia didele atsakomy
be: turėsi pargryžes ilgai sėdė
ti ir kariuomeneje tarnauti,*ar
ba patekti kalėjimo.
verta tokia nelaime sau daryti 
lel tu poros ar trejų metu ?!

Broleli mielasl
ko -
nen. negu daryti nesąmones. 
Tik reikia būti žmogum ir pi- 
lieeziu, viską daryti su Dievu, 
o ir kariuomeneje nežūsi.

Ko daugiausia kremtasi gim 
lytojai iszleisdami sunu kariu

Ju szirdis

<

verrziau eiti 
negu

Syki prirei 
karinome-

(
menen tarnauti.’

kad tu neiszklystum 
i, kad 
tikeji-

savo
Jie mintyje stato sau

I

verkia, 
isz tiesos bei doros kelio 
neiszsižadetum Dievo, 
mo, prigimtos kalbos ir 
kraszto.
didelius apie tave klausymus: 
Ar parsineszi gryž<lamas 
le tėvu, broliu ir soseriu?
parsineszi pareidamas tikėji
mą, gryna szirdi. nepaniekinta 
lietuvio va rd a ?
sveikas ir nesusitopes?

Toki ir in tuos 
klausymai labai kremta 
tojus, nes jie gerai permato in 
va i riausius pavojumus, 
graso geram jaunikaieziui ka
riuomeneje. 
niausiai, gimdytoju ir 
ežiai del sūnaus.

Ir sziandien g 
perima, atsiminus ta 

renge 
daigius, 

laistė juos aszaromis ir aikezio 
dama kartojo: 
mielas... 
iszmanai.
t nules paklausyk: 
Dievo, poteriu... 
valiai atsiduok.... 
su netinkamais asmenimis.... Ir 

lažnai žodelio paraszyti

veri su' sidabrine
nyezia, kurioje Dieva garbinai, Ant jojo veido galima buvo ma
ir melsk Vieszpati, kad vėl toje 
vietoje galėtumai .Ji szlovinti.

Gražiai atsisveikink su myli
mąją gimine, kurioje užaugai 
ir gyvenai: senuoliams prisiža 
dek pagryszti geru žmogum, 
broliams ir seselėms —geru ju 
broliu — tokiu, kokiu lyg sziol 
kad buvai.

ant

to!
Nesi-

Ražan-

Malda pa- 
visokiuose nepasiseki- 

Gimdy- Tai

Tėvu be-

jiems ateina per kruvina 
Vengk nedoru vie-

tyti rūpesti.
Su klyksmu metesJ paeziule 

ant kaklo savo vyro.
— Adomai! Del Dievę! Ka 

tu nori daryti ?
Adomas nieko jiai neatsake 

sėdėdamas malszei.
— Adomėli! susimylk 

manes!
— Nebukie kudykiu! — at

siliepė vyras su didžiausiu mal 
szumu — ka nutariau, tai taip 
turi būti.,.. * *

— Mano mylemas nedarykie 
Praszau tavęs del męiles

tavo tėvu! Kitaip.... f jeigu 
jau ‘ teip to geidi.... paimkie 
drauge ir mane. Nes del Die
vo... mes da esame teip jauni....

— Duok mgn pakaju, iszeik 
isz czion! Žinai, jog karta ka 
nutariau, tai ir iszpildysiu!

— Oli asz nelaiminga! 
isztikruju tai padarysi?

— Teip, ir tai tuo jaus po 
piet.

— Tai nors ne czionais?
— Ne... pasiims isz czionais!
— Paims kuna! o asz nelai

minga! — ir vėla pradėjo lieti 
graudžes aszaras.

— Koki, lavona po szimts 
velniu?! —- suriko vyras teip z 
pikiai, jog yargsze vos stovėjo 
ant kojų isz baimes 
k i lavona tu kalbi ?

— Na, juk apie tavo, 
tu nori i 
tosios sarmatos.

— Ha! ha! ha! — nusijuokė, 
sziridngai Adomas. Dievaž da 
manės niekas teip mepralinks- 
inino kaip tu sziandien 
mylema!

— O Dieve) Ir tu da isz to 
juokiesi?

Apie ko-

sveiks dingės!

Atsisveikink gra
žiai su pažinstamaisiais ir kai
mynas.

Neužmrszkie pasiimti maldų 
knygeles prigimtoje kalboje ir 
Ražancziu kurie tai daigiai pri 
valė būti nedideli, kad gale- / 
turn su savim neszioti.
gėdykite maldos, nors isz tavęs 
kas tycziotusi arba juoktųsi. 
Melskis kuodažniau.
ežiu vis prie saves laikykie ir 
dažnai ji kalbekie. 
deda
muose ir pagundose.
tojams raszyk mažiausia kas 
sanvaite: jiems tai labai bran
gu!

Gyvenk taupiai.
re ik ai ingai s skatiko reikalavi
mais nesunkink, nes tatai, ma
tyk, 
prakaitu.
tu ir netinkamu užeiga.

Nesusidėk su moteriszkos ly 
ties asmenimis, kurie yra jau
nikaieziui, kaip limpamasai po 
pieris musioms: inklimpai —ir 

Geda tuomi
tik padarytum saviems ir savo 
tautai. 1

Svaiginamųjų gerinu len
kis isz tolo! Nes tai yra prie
žastis per kuria jaunas žmogus 
prieina prie visokios nedory- 

Užtikrinu: be tu nedorv- t 
bos syvų busi kur kas sveikes- 

panaszus njs< 0 |<as svarbiausia — ture- 
gimdy

mei-
Ar

Ar pagrys/J |)OS

kurie

Dėlto tai, duž
iu pes-

ne

kuomet motinėlė 
kelioneiskiriamus

reje ir dabar likos paženklintas ant naeijonaliszkos armijos
Ame rike. ■ ‘

Vainas krajus.

Motina:- Jonuk, tu padau
ža, kam nesupi kudyk’io. 
pei‘ ta riksmą ne galiu ne (4 >r 4 i Sau

Eiki 'hibjaūsle” paskaityti.
supti!

Jonukas su verksmu:— Uj- 
juj-juj — asz ne noriu supti!

Motina:— 
snuki ?

J. — Asz ne turiu jokios vai 
nystos, 
krajus.
in kaili, o tai a užmi

Kodėl, tu szuns

Ai norike va Inas
Ar negali duoti jam 

gs be supi-

o ežia

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
' 1 I

-------------<

Senei jau laukiamas pilnas 
ąsz Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 

isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
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 T. > ' ' 1
pr i siuntimu mokesti siunskite

Kaina tiktai 60c.

mo.

t L'h

SKAITYKITE
SKAITYKITE

n y

“SAULE"
“SAULE”

| fr

‘ Czedykite
J szitus
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paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas:

J>

n

riauduliai ma
la i ka, 

man

Šimeli mano 
l’u daugiau už mane 

Bet ir manos pras 
Neužmirszk 
Visame Jo 
Nesusidėk

rp » 4

/bums <

negailėki...
K a tai reiszkia? Jos szir

dis bijo, kad iszkeliaves 
gan svietan jos suims nenusto
tu buvęs doru žmogum.

Nors verkia ir liudžia, 
privalai keliauti ten, kur 

Syki žinai, kad 
niekas negelbes.

Reikia Nusitaikyti su likimu 
ir atsidudp Dievo valai, be ku- 
rio toli neisi: Jame — saldybe 
varguose, paguoda nuliudimuo

' kiamas esi 
reikia

,■

lity J '

<- 
KFh/i

mar-

bei
szau-

:

Juk 
atimti sau gyvastį i$z 

Ar ne ?

Jis
U

■ I t*

kataliku 
darvk

damas giedru protą, iszsisaugo 
si visokio pavojaus.

Lankykie, jei bus, 
bažnyczia ir iszpažinti
nors kas metu ketvirtis.

Tikėjimo ir tautybes
Visur kur, klau- 

pripažinkie, kad esi ka 
, nors tai kas

Nesigedyk pildy 
prievaliu preder-

imu.

i'j

niekur
neužsigink! 
šia m as?, 
tulikas ir lietuvis 
ir pajuoktu.
Ii katalikui

Buk ne tik žemiszkuoju, 
bet sykiu ir Dievo karieviu ir 
tikru piliecziu.

Viską temyk kas gera ir nau 
dingą, kad parėjės namie pri
taikyti galėtum. ‘

Praeis tie meteliai — ir nepa 
stebėsi.

Nedaleis, Vieszpatie, pargry 
žus, kad, tavęs tėvai nebegalė
tu bepažinti — nei isz kalbos, 
nei isz apsiejimo: 
gok tave, iDeve!
kad iszkąrto visi tave pamate 
suszuktu: > y
žo — sūnūs!

nuo to sau- 
Pareik tokiu

Pąrgryžo-pargry- 
Parejo-parejo 

brolis, kaimynas!
Jeigu taip isžkeliaudąmas 

elgsies ir pargryžes nekitaip
padarysi — busi tikras lietuvis 
katalikas, tikras piljątis, tąu-
tos grožybe.

KiLikiih M M™

1

I

kįi-wha

. (t-f,)
M. J. Damijonaitis, 

33-r<jlSt. 
Chicago, TU

901 W.■r r- y r ■■ h.

ARABISZKOS ISTORIJOS
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In trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe 
szitu Knygų in visas szalis 
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekaVones.

PAVEIKSLU150
r 150

mano

i I

— Teip mano mylorna! Ala
no tu geras anioleli!
del tojo menkniekio turetau at

Tr t ir buvai

Ar gal
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imti sau gyvastį ? 
tvirta, jog asz tai padarysiu. I 
<i(‘riausiąs juokas koki nuo se
nei girdėjau!

— Tai tu isztikruju nemis- 
lini apie savžudinsta ?

— Kas tau sziandien in gal 
va inlindo? Žinoma kad ne!

— Tai del ko iszemiai revol 
veri isz stalczio ?

— Paprasta pasaką! O kad
i * |

neturiu piningu, o revolveris 
man ne yra reikalingas, nuta
riau jin savo draugui parduo
ti, nes nuo senei jisai turėjo jin 
akies ir prižadėjo man už jin ] 
gerai užmokėti..
ko.

Po trumpai viesulai szeimy- 
nįszko nesupratimo, jauna po
rele nuėjo prie pietų ir volei už 
žyhejo saulute sutikimo.

Daugiau nie-

Ant katekizmo.
Jeigu tau kas 

kirs per žanda, tai atstatyki ki 
ta veidą.

Kunigas:—

— Vaik inąs, O jeigu gap
siu per nosiTjuk kito nosies ne
turiu!
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$2,500 Dovanoms
I

Liberty Bondsais
$2,500 veĮ’tjįe^^Kibįrty Bopdsu bus duodami do va- « v -i- «. 'tV' ’■ K * ' i m • r i } i.i j

arba Benn’s Ijpjig.bfut Tabako iv už tusžczias Bleszi-

i*

. '. v/' ; a ■ * L j . M' _■ .. • . ""’ i ■ _

, vi, VAV ' ■’ '* ' r'" '' * ’ VV

nai už Leibeiius ii* įuszczias Bleszines Penn’s Extra

nes Hoiiey MooA Tabako .Penkios Dideles Dovanos,
$500, $400, $200 irt$l()0. Paikiu 20 Dovaniu po $50 
kiekviena. Visos to/dovahos tik szioi aplinkinėje.Visoą to/ dovahos tik szioi aplinkinėje.

s. Kpntestasužsibaigė 28 February. .
Prisidekite dabar.
Prigialbekit savo Bažiiyežiai, Draugystei, Unijos

laimėti Didele Pinigine Dovana.

nt czedytu Pęnn Tabako Bobelius ir Honey Moon Ta 
bako Bleszines. Jie skaitosi už Balsus sekaneziai:
Penn’s E^trą (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long

/ Pennsylvanijo

Lokalui, Policijos arba Ugnagesiu Dept. isz
1 •__ VI* r į

(lauk ite^ ka daugiausia sanarA j ūso draugyjos ida

bako ‘Bleszines. Jie skaitosi už Balsus sekaneziai:

Cut (Baltam Pakely j) 60c vertes-----------100 Balsu
Penn’s Extra (Mėlynam Pakely j) arba Penn’s Long 
Cut (Baltam Pakelyj) 30c vertes ----------- 100 Balsu

i v w r ii »

Penn’s Extra (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long
Cu^t (Ęaltapa Pakelyj) 10c vertes-----------30 Balsu
Penn’s Extra (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long 
Cut (Baltam Pakelyj) 5c vertes ------- ----- 10 Balsu
kiekvienas Ėoney Moon Pakelis vertes — 10 Balsu

Lebelius ir Bleszines siuskite mum krasa (Parcel 
Po^t) arba ekspresu; sudek in viena -siuntimui ir ap
mokėk persiuntimo ieszas. Ant siuntino užraszyk 
savo organizaci jos varda ir atskirai ląiszka, praneša

Cut (Baltam Pakely j) 5c vertes -

Ant siuntino užraszyk

darni kiek lebeliu ar bleszipiu siuneziama. Mes pridu
osim jums prigulinczius balsus ir karts nuo karto pa 
skelbsime laimėjusiu vardu.
Pradek dabar! ’

PENN TOBACCO COMPANY
Contest Department

Darbuokis!
I * I į i n I

Siuntinius adresuok:

Contest Department
. WILKES-BARRE, PENNĄ.
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DRĄSUS VAIKAS.

ja.

uli palvi jūres

tvanku.

ir sodžius.

Apytamsa

geibo*.

I

r 11

A

'T f h P ;W

i
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Szinuriiiosv nuo Vokietijos 
yra szalis vadinama Holandi- 

Tmiai gyvena narsi, teisiu 
ga ir nepaprastai darbszti įau-
ta.

Uola nd i ja guli palei jūres, 
kuriu vanduo senei butu panar 
dines žemuosius szalies pa- 
kraszczius, jei gyventojai nebu 
tu pataisė pajiniu augsztu už- 

Tos užtvankos visuo
met turi būti užlaikomos kuo- 
didžiausioj tvarkoj, nes bile 
per koki, pasidariusi plyszi 
vanduo tegali užlieti miestus 

Mažiausi vaikai 
Holandijoje žino, kokia grasia 
nelaime, jei vanduo prasimusz 
per užtvanka.

Viena karta asztuoneriu me
tu holaudukas — vaikas, 

' du Robertas, gryžo namo 
kito sodžiaus, kur ji buvo pa- 

; siuntęs tėvas su kokiu tai reikli 
lu. Jo tėvas buvo prižiureto- 
jumi szliužiniu vartų užtvanko 
je. Keliaudamas vaikas ska
bė pakelyj žolynus ir 
linksmas daineles.

var- 
isz

liūliavo 
Jam beei

nant saule nusileido ir pradėjo 
temti. Apsiautė ji baime, ta
tai emv bėgti kiek instengda- 
mas, kad kuoveikiausiai pa
siekti namus.

Bebėgdamas staiga nugirdo 
stebėtina vandens cziurlenima. 
'Pas ji neapsakomai nustebino. 
Todėl sustojo ir eme domiai ap 
žiūrinėti užtvanka. Vienoj už 
tvankos lentoj patemijo nedide 
le skyle, per kuria cziitrlenda- 
nias sunkėsi vanduo. ■ Rober
tas suprato, kad jei skyle laiku 
nebus užtaisyta, neužilgio van 
duo .jin padidins ir jureš kaip 
bematai užlies laukus, 
ir ]>ati sodžių,
mete szalin nuskintus žolynus, 
užsilipęs ant lentos jia apžergė 
ir užkiszo rankos pirsztn skylu 
te. Vanduo sustojo sunkesis. 
Neapsakomai nudžiugo vaikas.

— Ak! — suszuko jis — ne
leisiu tavęs tu, negeras van
duo! Neleisiu, kad tu užsem- 
tum musu numylėtus laukus iri 
pirkias!

Kiek palaukus teeziau vai-j 
kas susirūpino.
vis labiau tirsztejo ir ant galo 
visai sutemo. Nakties szaltis’I 
eme purtyti ji visa, o baime su į 
spaude jo szirdi. Szaukesi pa 

Bet niekas negirdejo, 
jo balso ir niekius neatėjo. Tuo 
tarpu szaltis didėjo. Visupir- 
mu nutirpo vaiko pirsztas, pas 
kui ranka ir pagaliau visas ku 
nas.

pievas
Vaikelis lodei

Alei-
Nes
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ligos nakties metu vaikas 
pmdytojtts, broliusmaste apie gimdytojus, brolius 

ir seseris, kurie krnttmiausiai,
L ‘ ", K

miegojo, kad tuo tarpti jis turo 
jo szalti ir kentėti. \

Ausztant netolios tos vietos 
ėjo kaž koks žmogus.
nugirdo tylu
Apsidairęs pamate ant užtvan
kos vaiku. s 
ir paklausė:

— Ka ežia veiki, vaikeli?
Neleidžiu vandeniui beg 

t i — atsake silpnu balsu 
kas.

Praeivis tuojaus paliuosavo 
nusilpusi ir nusikamavusi vai
ku. Pats delnu užspaude sky
le ir ture:

— Dabar, vaikeli, begk kuo 
greiežiausiai in užtvankos pri
žiūrėtoja ir pasakyk jam apie 
szita atsitikima. Asz pats ne
galiu užtaisyti szitos skyles. 
Tik skubinkis, nes tolesniai ga 
Ii būti pervelu.

— Padabok ežia, tamsta. 
Mano tėvas yra prižiuretojumi 
ir asz jam tuojaus pranesziu.

Vaikas nudilinę namo. Neuž
ilgo atsitikimo vieton atėjo pri 
žiūrėtojas ir skyle užtaise.

Tokiu bildu asztuonieriu me 
tu vaikas iszgelbejo nuo potvir 
nio visa apylinke. 

-...... —»

Szitas 
verkšlenimą.

Tatai prisiartino

vai-

ežia

M *■

Smarkus atsakymas.
(hid jos (1atas Mikalojus 

pirmas, kad ir pats inbgo deg
tine, o girtuokliu nėkėnte. Vie
na karta eidamas ulyczia užte- 
mijo apigirti aficiera, pasiszau 
k e pas save ir ture jam:— Del- 
ko teip sau pavėlinai užsigerti 
turi visa rota po savim karei
vių, kaip tu gali apsieiti su 
jeis būdamas girtas? Jeigu tu 
butum mano vietoj, ka tada da 
rytum? — užklausė 
ciero.

— Asz būdamas Jus vietoj, 
didžiauses pone, su tokiu kinu 
le nekalbeczia, kaip asz szian-

Už 
gavo

caras afi-

dien — atsake afiMeras. 
toki smarku atsakymu 
augsztesni laipsni tarnavime 
afiėieras.

O

Bude.
— Kaip galejei savo tikram 

broliui net tris dantis iszmusz- 
ti? I

i — E, praszau pono sudžios, 
kaip žmogus nori, tai viską pa
taiko!

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

- Teveli, motinėlė! 
k it v greieziau, greieziau! 
ja umažeja mano jeigos! — 
szauke biednas vaikelis.

Bet niekas nenugirdo jo bal
so, nors rodėsi jam, kad sztai 
jo motina paduoda jam pagel
bės ranka.

\ uiko tėvai manydami, kad 
jis pernakvoti pasiliko pas sa-j 
vo gimines, nuėjo sau ramini j 
gulti, visai nenujausdami, kas 
veikiasi su ju šuneliu.

Robertas mėgino szVilpti bet 
vietoj to jam tik dantis barsz- 
kejo. Po szito jis eme karsz- 
tai melstis, idant vieszpats Die 
\as leistu jam toj vietoj kaip 
nors isztrivoti ligi iszausztant. 
Jis dabar ant greta gulinezios 
lentos iszsitiese, bet pirszto ne- 
iszlrauke isz skyles. Tik rot- 
kareziais su kita ranka tryne 
nutirpusi peti. Akysna lindo 
miegas, bot nuo szito gynėsi 
kiek galėdamas.

Menulis nuszviete nublunku- 
' si vaiko veideli, kuriuomi riede 
jo aszaros.

SPAUSTUVE 
“SAULES”

AUpaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar
bus kaipo:

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

“SAULES0 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. BOCZKOWSKI-CO 
MAHANOY CITY, PA.
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ŠITAS BRANGUS] 
VADAS I SVEIKATAI
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Jame aprašoma aiškiojo, paprastojo kalboje apio tokias
I 

seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas teilpnu- 
iųas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir

r- "v ------------------------ ------------ --------- ----------f? — ------------------- ----- "T"' -------------- ------------------

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos

• Šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie- musų pasekmingą gy-

» Sveikata 
įPajiegos ,• •
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Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas

“TEVE MUSU”
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ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijlmas, spuogai, odos ligos,

Ilgos lytlškai-filaplma. organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

namuose už labai mažą atlygiiilma.

i Jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys 4r panašios ligos.
dymą tokiu ligų, kaip pilvo bei 
gysla, reumatizmas, kataras, d

AR TĄMISTA KENTI
nuo skaudėjimų,Strėnose; titio skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nuštdjimo; nuo Uprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo' Uzpdulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;

- . - . - „ , . . v „„ Ar
turito juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojinią gčdinimasį draugijos? Ąr

yra blogose sąlygose ir kąd jums reikalinga medikališka priežiūra ir 'patarimas.
Mušu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 

negales ir symptomus. Ji pasakys jump apio musų gydymą delūi sugrąžinimo žmo
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gorų, sveikų patarimų ir informacijas kdrias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač sVarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinoslto priežastis savo kentėjimų ir, kaip jūsų negalės

nuo skaudėjimų,strėnose; #itio skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau- 

nuo 
nuo ) 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusllpnęs rytmetyje? 
4iVmI4./\ 1- 1 1 . ♦  ___ .1 • 3 • -T___ f J J A
ėsi nusiminęs; nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
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Mušu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jump apio musų gydymų delūi sugrąžinimo žmo
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gorų, sveikų patarimų ir informacijas kdriaš 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač sVarbi tiems, kurie

gali būti sumažinamos. Skaitykit šitų brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu. ' «

ipdulimų 
iloftu sai
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negalėjimo miegoti; nuo bipįfų sapnų. Ar esi silpnas, longvai sujudinamas 
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jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
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Pristuskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J» RUSSELL PRICE CO., L.500 Madison & Clinton Sts.* Chicago*'!!!* »

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmoksta
pačta, jusy brangią modikališką knygą.
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Taip Ir žemoje

duok muniN žinndleh 1|
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Poni:— Jokiu spasabu ne ga ’ 
liu pavėlinti ,idant skvo jauni
ki kuknioje vieszintum.

I J

— Dėkui už žodi, nes pra-lį 
szau ponios, mano jaunikiu pa- 1 
eina isz kaimo, yra negrabus ir j 
ne drąsus, tai asz mislinau, jog į j 
poni ne norėtum matyti jin pa-! 
Rajuje.

Ingrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
a « mhma ' « « • js. « • w%. 1 •*No.l — Padžiaus Nuskurelis;

No.2 — Kunigo Paslaptiw; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu | Preke 35o 
No 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No 4 — Apie Kupcziaus Suuu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BCCZKCWSKI-CO., Mat. and A St., Mahanoy City, Pa. j
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Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtais, ir 
yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris Ug likos kada 
iszleistaSi Didumas Abrozo yra 22x35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz- 
rodo kaip Audekline. s .

? Abrozas perstoto Poterius “TEVE MUSU” ir
fžfez 1 i * ■ ■ IvpM
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Vieszp. Jezusas pasirodo mokytiniams.
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
4*'

Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo, e

Su 50 Paveikslais b 11O Puslapiu - Preke 35c.
I

X
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Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais. \ ;

Juos greit pai’siduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žeminus padėta Blanka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.

privalo rastis kiekvieno Kataliko namučse. 
PREKE $1.50 su nusiuntimb,.

HSF’ PERKUPCZIAT/1S IR AGENTAMS duo
dame giara nuoszimti todėl raszykitc .o gausite prekes.rV

♦

« ■ I . .

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

Mahanoy City, Pa.
*•«••• . ..........................................

W. D. Boezkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Czionais prisiuneziu jumis ------
szome man tuojaus prisiųsti .J— Abroz------
“TEVE MUSU” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone,

už ka pra- 
- po vardu

Vardas

UI y ežia ...

Miestas >.'••••• .... •••••••»•••■*•*«•••••.»••••• •»•«*••«>•••••<•••*•••••••
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f W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
J

MAHANOY CITY, PA.
—y ”•** ■ - •
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MAHANOY AND A ST.,

<

■
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cTaptiiujyio n caMyio pacnpocTpaHOH- 
ryto b C. UJrara* n a KaHaflt npo- 

rpcccMBHyto u BHbnapįižHyio Hapo/ĮHyio rawy

„PyCCKOE MOBO
BMXOffllT B HblO lopKli, 

ROA PEAAKUIER A. M. nACBOAbCKAfO 
jum ynacTin BuiaioiguxcH nyccKtix, yspanHCiuix, woxbcimx u 

.iHTOBcimx .iincpaTypiibix eiti.
EopCĄoDMM cTfiTbii HOMtuiaiOTCfl KaK na pjcckom, tai; n na 

aurjiiftcKOM nsuKax.
«ryccKoo CnoB(n>e>KeAHeBHO HaxoAincn b 40000 pycctuix, yKpa»H. 

CKMX H nCJlbCKHK AOMaX.

RUSSKOYE SLOVO
• New York, N* Y. -31 Bast 7th Street

----- npoėHbie symepa sbicbuiaiorcfl tfeaiuiaTHo
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Žinios Vietines
/

— Apie antra valanda pa-

r..-T-.-: . Į Tr_- ------ J-----

— Žemiau yra paduodami 
vardai tu kuriams buvo isz- 
siunsti “Questionaires” arba 
blankai, per Local Board No. 
Mahgnoy City, Pa ir buvo su
gražinti adgal.
no kur kokis isz tu vyru randa 
iii tegul duoda žinia in Local 
Board po No. 9 W. Centre Str., 
Mahanoy City; Pa.
Serial No. Vandas Order No.

Questionaires
9

Jeigu kas ži-

>
t* ww *

hz Lietuviuku kaimelu
‘ U--------- ’ ■ >'

•' I

SHENANDOAH, PA.
__ ___________________ ■' 1''

— Pradedant Jiog 15 Sausio
A A A M A

ly# 1 Vasario atsibus rinkimas 
auku del pastatymo naujo 
“Locust Mountain Ligonbu- 
czio. ’ ’
sužeistųjų ir serganeziu szioj 
aplinkinėje.

Bus tai prieglauda del

P'WF vy :rq'?y r

*•

Dr. KOLER
6^8 Penn Ave. Pitsburgh, Pa.

V.

> s
St

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus

I

i

-z

BALTRUS S. YANKAUS Di-
COUNSELLOR

Yra tai reikalingiausia

9

P. C. Fenton

r

VYRISZKU

/I

ll , 1

j
Phone. Kensington 1106. W

h '

Nekeltoje 6 iki 7 vakare.

if

Vyru ir moteres

Mahanoy City, Pa.

I

Columbia Grafanola augsčiau parodyta aut paveikesnio yra pigiau
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelnų

I

#18.00

*
į

N

o
‘hr

p®* 4

K

r
»

E KC1 Tekčjosaulejf? Kad aš jojau ir Stumbriškių polp Armonika

X,

1

:if.w

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti baao garsiausių svieto — lįs
tų,1 kadangi jie ne atsilanko Zusų .gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik uori ir

ftSS.OOKalnu
t 'S ii 11

niškų reikalingi} daiktų, reikalaukite nuo musų Muštruoto Kataliogo.
w • • v w a « vu 4a* V • _ ' u B-"1* L M „ _-u. .1 ... • . X1 a. _ t J _ ■». S . *___ _ ___  _
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t
iv dugpiai pažinota. Gydo
v užsinuodinima kraujo
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r

.5162 Broerman Avė., 
St. Bernard, Ohio.

balsą ir grajina 10 ir 12 coliniusrccordus.
Kairia

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburge. Mo-

E
EŠitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje iruhik<» 

savyje aukštą—tikrą Cohimbios bahą^ Turi vėdavsiotutuadM^ no

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L Eckert, V ice-Pres.

Columbia Kalbamos Mašinos.

DR. E. G. KLIMAS '
' \ Ihit ... a'' ' ’tr. •? L H < !*«!

Atidaro nadja ofisą South' pusėje

.inwin. iiliiiiį

8AILE
■ ■ w ’ I4

NAUJAS L1ETUVISZKAS

GRABORIUS

a, j/Wauckas
MAHAIJpY CITY*

DAKTARAS LORENZ
Ylennntlnis Specialistas Pittsburge.

VYRISZKU \ LIGŲ
Kuris kalba Lcnkiszkal ir Ruslszkal

""T

5

OFISOS VALANDOS 1
Nog 9 ryte lig 8 vakare.

Petnyežiomis, 9 ryte lig 8 vakare.
Nėdellomls nog 10 ryte lig 2 po-plet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

..... 111 w ........ ...... ......................... ... ...

801 E. PINE ST., 

a 

^lETDVISZKAS ADVOKATAS

GUINANS’

Fabrikuose, 
Lalvose ir t. L \ 

B. S. YANKAUS 
154 Nassau S t, NEW YORK, N, T.

Y Kur bakūže samanota. ,
! Dalis pirma ir Velnias nd bobarDalis ant.

*' ■

'•

’W'-
■ i

A,

Wilkes-Barre, Pa.

3HW-J

ligas tinimo, in vairias ligas paeinąn- 
czias nuo neežystumo kraujo. Atsi
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Kolei’ kalba Lenkiszkai 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomfs iki 2-y. popiet

kada tik nori. Grajina 10 ir 12 celinius rekordus.
t 

.............1,1
................__ .... , „ r Į  . ... T |MM« *.*»*“» >I>M—|ll»

Jeigu norite nusiplrKt i kalbamu masiną kokios čion nėra paminėta arba kito-^įT^l 
liT^S niški| reikalingi} daiktų^ reikalaukite nuo musų llustruoto Kataliogo. —41

Keikalaudanii i§ Kalbam n Masinu arbaBckoMij siuskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.

)
kinosl Varszavoje, stu* 
dijavo berija 26 m. in* 
vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas buo*

1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
1169 Eina farsas nuo rubf žiaus ir Siuntž mane motinclB 

E 1246 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1215 Kutų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Unįarų šokis

2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
?/97 Klumpakojis ir Kokictka-polka ir Klumpakojis* 

E* 2596 Našlys, Žaislas ir Lapunčle, Polka-mazurka.
£395 Bum čik-čik, Mazurka ir Dcdienč, Polka.
<360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas*.Polka.

ATTORNEY, 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

tBZlalmeja provose už paželdlm* KkbI- 
iclose Fabrikuose, Geležinkeluose

TodSl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų iių rekordų:
10 Coliuiai Kaina 75c.

Columbia Lietuviški Rekordai.
Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žetniaus paminėtas daineles.

D. M. Graham, Pres. L Eckert, Vice-Preu. D. F. Guinan, Trea*.
J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

T. G. Hornsby
/•

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".

ir už tę pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jo nuxnera. Už

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

u ‘ ■■ . J i , W

yje auįitą—tikrą Columbios baką. Turi vėuausiouauado? 
ą ir gvArantnojft užj»ąnčdįnitną. Grajira 10 ir 12 coliniut;

;5»ai-.oc> j)
U !■

m. Kalnu
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Ar esi patruktas?
' k l

tai asz galu jusJaigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos arba 
patrotinima laiko. ■ 
: . ..

Vyrai, 
moteres ir vaikai tikrai isz- 
gydomi. Per mano spasaba.

Pirkite Klijonkes Dabar|
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztęs. Jie pa- Jį 
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete.

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparddoti.
Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.
Mahanoy City, Mt. Carmel, 

Shenandoah.

Beabejonea Jus kurie Ssate patrukta. 
kentete per metus, isz priežasties kad 
gal bįjojotes operacijos su pjaustiniu. 
Kode! nepasinaudojate isz progos ko
kios Asz galu jumis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dčkingu pacijentu. Klausikit

/ Tik apmislykite 
kokis szaltis viėszpatauje szia
me ir praeitam menesije ir to
kiame ore reike gabenti savo 
mylimus net in Ashlandus. Pa- 
mislykite apie ateiti ir ka ju
mis taš gal atneszti, ir atlikite 
savo Užduoti. Maineriai! pasi 
raszvkite ant tu kvitu kurie 
dar yra. dalinami jumis per 
“ Fajer-bosus. ” Visi kiti te
gul paaukauja kiek, galėdami. 
Temykite idant kolektoriai pa- 
Vodytu ženklą “LOCUST 
MOUNTAIN HOSPITAL. ’ ’

Niek Guisito 
John Matollis

j 1099 Joe Onefrsky 
721 Joseph Goiveck

Nichael Langton 
Antonio DiDonati 
G instioso Dianes i 
Leo Collins 
John Stanko 
John Matonis 
Anthony Urbiu

258
L11676 ., 

nedek.po piet susidūrė du elektinon
North ■

Trenks-
.trikinei karukai arti 
Mahanoy kasyklų, 
mas buvo gana smarkus su se- 
kanezia pasekme, jog (Jeszimts 
pasažieriu likos gana smarkei 
apdaužytais, terp tuju tris lie- 
tuviszkos moteres isz Shenan- 
Jorio. ■ , ' 4o4

ir 1517 
kasiklot>:

704 
2421 
1943
297 

1616
90 Fajer-bosus.

1 
52

124 
140 
307 
326 
400 

’ 417 
460 
478 

‘ 494
Anthony KasiuskV' 518 

336 • John Storcavage 
negalėjo dirbti. Szendien visos i 165 

2131 
12444 

102 
1291 
2375

— Laike dideliu szalcziu 
sniego be.veik visos

kasikius vėl dirba.

— Draugyste Szv. Jono pa-j 
renge puiku bank lėta 
keis ant Boezkausku sales 
<liena Sausio, 
isz puikiausiu

su szo- 
21 

Bus tai vienas 
pasilinksmini

mu kokius parengia kas metas! 
toji draugyve ant kurio susi-! 
renka puikausi sveteliai isz vi-! 
su aplinkiniu.

— Ateina žinia isz Philadel j
• « • 1 phijos kad

2 Nich. Yackmon 
Adam Bohan 
Enoch Berlishes 
John Pappas 
Joseph Uswelkus 
Michael Paleak

506 Michael Stdma 
12058 

450 
j 930 
■ 2335 
Į 4*10 
. 328 

t a voras 2423 
bles/Jnese ketina atpigti už tai jgfjy

krautuvėse j 1619 Stateslaw Širva 
2274 Urbani Urbano

AlexOsuchiek

523
539
554
561
605
617
640
641
649

4 i

— Lietuviu Para piję paau
kavo $25 ant naujo liognbu- 

Maineriu Lokalus No. 
2611 paaukavo $10.00.
ežio.

visokis . I

kad sziame laike
daug jo randasi.

— Palicijantas
aresztavojo fąrmeri Juozą Ku-- įo|3 

rnucka isz Brandonvilles už Į 50 
laikymu arklio ant szalczio pen 1513 
kės valandas be jokio

4

Stanley Wranwick 666 •*
724
755
764

Wassil Chelock ' 803, 
824 
835. 
837 
849

Paul Zycb 
Stiney Savumus 
Louis Andreiollo

Joseph Tennis 
John Zuboski

Samuels i i()33 William Manozweski 859
Anthony Klomonsky 87; 
Thomas Fohveiler 

. John Kouzeuski 
• Josepll Bolerk 

galo, klula locnininkas szildesi; L830. SĮtiney . /

Brand on vii les už

uŽdan- |
r*
karezemoje. Už
szirdinga pasielgimą del gyvu J 
lio, farnieris likos uždarytas; 
kozoje nenorėdamas

toki nemiela-1 2469 Joseph, Qawugp

2 
987 
971 
985 

1072 
1074 
11.46

Su dideliu 
gaileseziū parapijonai atsisky
rė su savo mylemu prabasz- 
czium kun. Strįmaicziu 
likos perkeltas isz

Tasai dvasisz^

Hazleton, Pa.—

, kuris 
czionais iri

kita parapija.
kas vadovas buvo labai czioh 
mylėtu kaipo ir vargoninkas 
p. Adomaitis kuris daug gero 
padare del czionaitines jaunu- 
inenes.

ka szitas Žmogus raszo:
Bevtrly, X. J/ Aug, 14, 1917. 

Brangus Dr. O’Malley«— 
Negalų rasti žodžiu Invnles Jumis 
padOkavoti už stebėtina patarna
vimu delel manęs, iszgydomas 
mane nog dubeltavos rupturos, 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti. Ban- 
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbeti. Dar ėsmlu 
sveikas,, aczln Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Fa. Asz ėsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin- 
gal rekomendovoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjimo*, kaip asz 
pirmlaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra groraata randasi mano ofise] 
Vlrsz-minėta gromata yra viena isz 
szlmtu gromatu ka aplalkau nog vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjime’ 
kaip Jus patįs ' kurie szlendien ėsate 
patrūkiu. Szendien szitas žmogus ėsa 
padėjime uždirbti dvigubai tiek klek 
pirmlaus uždirbdavo už tai kad ėsn 
gersėsnis žmogus dėl spvo pono. Isz- 
klrpklte žeminus padėta blanka dabar 
Ir prisiimkite su 6c. stempoinls o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

ju' Ji ;

V ardas ... ................ ..

site paveiksluota knygute apie pntru*

Uliczia

Jaigu dirbate tada 
galite.ir czedyti!

Vieta kur dėti savo paezedžius 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 patąrnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jpmis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

ISzTlSU SZALIU
' *■ •'*1 x r ij,...•. • ", * "„ J ■«.

Praszalino caro stovyla
C ■' ’ ' ■ ’’ ’. I. ■« « i1' ■

f q t i

Miestas....................................
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

DU. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST) 

27 South Washington Street 
d_______ D. -'

UNION" 
NATIONAL 

L BAWK j
MAHANOY J 
L-CITY^yl

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

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Ylce-Prcn. 

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

ęubatomis, 9 ryte lig 12.

Czenstakave.
4/

j AVarszaya.
i ■ f »»»■

• •f uAVar^ssąya.—- Miesto valdže 
prdszalino gtpvyla Aleksandro

449 Joseph PiGiu
Anthony Chesailus 1188
AVilliam Shucanus 1248

254 .2

mokėti! 1295
bausmes, bet po trumpam ap- 2207 William Labavskos 1264
svarstim už kroteliu, Kurauc-I 347 
kas permaino saVo nuomonei 4(jt JohnjDąmco

Gus Guntush
saVo nuomone

. 1306
4 41 A

II, o ip jojo vieta likos pastaty
, * * J • ' f 4

tap tuom kart isz medžio, pui-
kus stovyląs Szv. l?amieles Nė-

Lietuviu Gydytojus' ir Chiru^glis^

' !?5 ,JT

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

| 1624\S. 4 St. Philadelphia

" ........-.............. ■" ............. . ....................... r-----———

r DR. JOHN D. RILEY $
4 Ik
fg Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, L

1v.11un.11i , 

ligas, v
S

200 E. Mahanoy Ave. w
Mahanoy City, Pa.

Nėra tokio Namo idant neliptu kokios nors Muzikos .
Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.

1 i , • r ,.t , ■ . » į. ■ - /■ ■

kalto pajsidejhno. Po karei 
pastatys, puiku Įt»z mur 
mūro.

Buvusia cariene badai papaiko 
■"t ni? ' "‘X J į”) Ii IV I' J'

1366
I ' pi

užmokėdamas 19 doleriu ir nu-, 1.428 John JJuginsky 
r* J V 1 'T T I

skudžiasi 1467 Anthony Dumblusky 1404
kad uogai gauti ojsteriu. Jau 453 Joseph Mellons

dienu kaip mieste jii jl988 Adam Petrosavicliis 1433

piszkino namo.

— Restaurant ai
1.649 John Yezeresky

keletą 
visai negalima gauti.

— Cukriaus turėsime užtek 11327 
tinai, nes isz N’ajorko vietinei 
sztorninkai badai a 
tukstaneziu svaru, 
saldus laikus.

—- Pagal paskutines atskai
tas Į 
Mahanojuje randasi 554 Lietu
viu szeiinynos, neskaitant ap
linkiniu pecziu.

— Sahininkas 
Kubilius 
jau keletą dienu kaip 
Daktarai sako kad trumpam 
laike vėl bus sveikas.

1399

1.408

14351158 George Cheny
Anthony Lotkosky 1482

521. John Gakalonio
plaike 10 1471 Samuel Elkin 
Thiresime 1526 Frank Kuazinsky

1037 Elic Gurski

1490
1507
1537
1543
1552- 531. Angelo Romeo

pasirodo kad sziame laike Joseph Lukasowics .16įb
' 69 Patrick Hanlon

Joseph Burke
Anthony Duro

1422
i 361

1621
1626
1673

S

p- Petras
nog

.) ■ vįi J ' J į , hi ■■ . ♦ t...

tVmstcrdam.—Amsterdam.— Vokiszki tele 
gramai pranosza, buk buvusia 
rusiszka .carieno papaiko ir 
randasi uždaryta paikszų na
mo Tobolsk©, Siberijoj. 
sios padėjimas yra pavojingas 
ir kaip rodos jau neatgaus sa
vo proto — yra neižgydoma.

Dyka bus pasiunsta. /
. ♦' - •

Jo-

j) Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu
* ii i a ii

|L

ligų.

Del austojimo didelio skaus
mo strėnų xar kitu sunariu ku-

. 1834 Win. Mereineavage 1752 no »« keletft minutu, garsus
X Main Str '“^6 John Rayansky

ser/ni?•>

1777
11399 Wm. Baumbavage 1783
1872 John Slatcavage 

12088 Frank Reddli 
i 54 
•2381. i

James J. Manley 
» i^ooi. John Balia

PARSIDUODA SALIUNAS. 1867 Metrofon Prizuznir 
Stiney Busch 
Alex Abromicli 
John Coli

1-3

244 
vietoj Sha-įl296 

Biznis geras. Lie- 997

1809 
1866 
1885 
1892 
1921 
1966 
2014 
2078

Lenkais apgyventa.) 1655 Kasinier Zakarouski 2145
Joseph Tomoszitia 2204 
Joseph Szatt 
Colma Damsano 
C. Cremanovitz 
Alfred DiDinalo 
Ralph Frye

Su namu, geroj 
mokiu, Pa. 
tuviais ir 
Parsiduoda'del to kad locninin* 1193
kas turi kitam miesteli puikiu 
narna ir nori pats ten g 
Atsiszaukite ant adreso:

S. Juris, -1666 Oneida St. 
Shamokin, Pa.

502 
gyventi.' 2156

466
2180

172

2323
2367

'2372
2503
2510

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!

E 2356 Lietuva Tžvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 BiruU ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marseliete ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2?93 Saulelč raudona ir Jojau dieną
K 2591 Už šilingoj ir Šių nakcialy. (Dzūkiška Daina) 
E 1166 Sukruskimc broliai ir Kur bakuži samanota 
E 1167 Kur bčga Šešupė ir Kurnamas mus

Dekavoje % milijono ,Žmo-
< ■ l'"*

niu dastojo puikus plaukus • o
teip-gi sulaikė puolimą plau
ku isz galyos labai trumpam 
laike ih vieta iszpuolusiu, at
auga tankus plaukus Gvaranty 

nuo kraujo užnuodinimo iszgy ti Informacijos Dykai. Raszy-

Droš Hagema per 48 metus pa
gelbėjo tukstanezius nelaimin
gu ne tik nuo Reumatizmo, bet

de. ,

W.TRASKAUSKAS
_eBAnOBIU8_

7JF*

,l"     IMIWIIB ■ .'Hl >111 I., .■..■yri , ,,, l ’

Iszmoklnnme vyrus Ir vaiki* 
nūs balbcriauti in 4 ar 6 sau 
vaites, bukia bosas aut saves 
uždekite savo locna szapa, 
Dirbk del saves. Apie dau-

glaus rašzyk ant adreso. Nosokoffs 
Barber School, 1202 Penn 4ve>« 

Pittsburgh* Pa.

• r •*

T

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdė 
riglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 0or. Main and Centre Street 
Krausto Dalgtus Ir 1.1.

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas t:• • 

• •

SHENANDOAH, PA.
520 W. Centre SL, Mahanoy City, Fa.

■ -AL

..a;.... j..v.
Ii

4'

Metodą gydymo dykai 
tam kas prikalbis viena kosto- 
meri kad imtu nuo musu fir
mos “Lotio Universalle” Kon- 
centrota essencije dęl kvortos 
gyduolių verte penkių doleriu, 
kas orderios dabar gaus už $1, 
ta “Lotio“ nugyduo papucz- 

■' I

kus ir ūmai padaro balta vai
du, rankas ir kakla, ir ta puti 
gyduole ūmai sustabdo plau
ku Slinkimą ir ant sykio pleška 
nos isznyksta, tai-gi neteik mo 
kete szimtas doleriu bėt tik už 
doleri gal gante; kas geros ir

(I

kite bile kalba šziandien.
Prof. Brunetas New Remedy

Broadway, 8-th St
V

. . ii <

•>
Brooklyn, N. Y.

. . . ' ..._____________ ■______ ______

MYLĖTOJAI SKAITYMO.
J eigų 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 pui-

ir 
teisingos gyduoles reikalauje, 
aplaikintu in pora dienu per 
paczta užpeczetintai pasiunsta 
butu ir užtektu ant keliu meno 
siu
tik dabar pasinaudokite szian-

Szitas ežia apgarsinimas

dien. Adresavokit aiszkei szi 
taip: 

ii ■ *

> A

A

.'0;.

B
t'

to r ą ir gvarantnoja užjįancldinim^. G.rajira 10 ir 12 coliniuy 
dus. Nėra geresučs Grafanolos Šiandien už tuos piningi's.

h
K
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Drauge, Polka-mazurka, Orkestre.

i E 22M Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą.
...   — - - — j — *   — r- ------- - ------ — --

E 1152 Jieva* Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ąr Kur bakuži samanota. • . -
E 1248 Velnias ne bobe,
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maržas, Orkestrą. .
£ 2343 Ant vielos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą.
(vairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm

B.‘Specialty Oo.,
Box 9,

Brooklyn,’N. Y.
Sta. W.

M
■

Wfl1'. iJw ■
>4 M

fe

kei, druezei ir pigei.
♦ —II Į, .1 1*1 ■■ ■ I ■! II—II—»—!■! IH I ■ m—      ■■■■! MWI   

KNYGA $10 VERTES TIK 
UŽ 50c.

Senos slaptybes ir Nauji Isz- 
radimai Daktarišzka knyga. 
Norėdamas gauti szia knyga 
prisiunsk 50 ceptu per Money 
Orderi ant sekanezio adreso:

’ B ill
C. J. Gadinau;

’3

■■ •' j >3 ■ ■

Aii •.••A''




