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.^Chicago.—‘ 1
levated kompanijos traukinis 
mirtinai suvažinėjo lietuvi 
Juozą Luką, gyvenusi 2439 So. 
Trumbull u lipios. Nelaime tu-1 
rejo vietos anį; 56-tos uliezios 
begiu, Cicero/ <

—’ Draugystė L. T. Tėvynės 
Mylėtoju No. į Town of Lake, t * "

Metropolitan E-
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Amerikiecziai dalibauja karėj e ir iszplaukimas ant kranto naujai pribuvusiu kareiviu in 
• Francija.

savo susirinkime Balandžio 7, 
nutarė pirkti J Liberty Bondsu 
už 200 doleriu^
Detroit, Mich, f Apri liaus 7-ta. 
diena, Nedėlioję, persiskire su 
sziuoin svietu^ Antanas Pecziu- 
kaitis. Laidotuves atsibuvo Se- 
redoj. Velionib paliko dideliam 
nu lindime paįczia Magdalena, 
tris sūnūs: Jubzo, Vinca ir Ber 
narda ir duktįeria p. Ona. Val- 
lunienę. A.A. yPecziukaitis per
gyveno Mahai|oy City 25 metus 
kur prigulėjo; prie draugystes 
Szv. Antano. Lai silsysi amži
nam atsilsi senas Mahanojaus 
gyventojas.
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Isz Amerikos
Anglekasiai nedirba su tais, 
kurie neperka Liberty Bondsus 

Tamaqua, Pa. — Panther 
aplinkines anglekasiai

yra labai patrijotiszki 
dirba su tais

. pirkti KUmTy-Bondsus/ / 
atsitiko No. 3

Creek

atsitiko No. 
vienas anglekasis

641 svetimszaliu praszalinta 
isz vaisko.

Camp Logan, Tex.— Vokisz- 
ko gimimo kareiviai, skaitliuje 
641, kurie buvo paymti in vais
iui treczion divizijon ir prisie
kė isztikimybia, bet kurie netu 
rejo Amerikoniszku popierių 
likos praszalinta isz kariumc- 
iis.SiXwa jiuxiwfe Bis

$11,000 žemeziugu paslėpta 
lovoje.

New York.— Policije aresz- 
tavojo Hermaną Heyeri ir jo 
paezia nž papildima daugybia 
vagyseziu turtingesniuosia na- 
muosia. Kada,policije padare 
pas juos krata, rado paslėpta 
visokiu žemeziugu už 11 tuk-
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ir ne 
kurie atsisako

-•Ta* 
kasi klosią, kur

ne norėjo 
. pirkti Liberty Bondsa. Kiti an

glekasiai dagirdia apie tai, su
stojo dirbti pakol tasai vokisz- 
k'os veisles nesutiko antungle- 
kasiu pareikalavimo. Priverto 
jin pabuoezuoti vėliava ir pifk 
t i bondsus ir tada visi sugryžo 
prie darbo.

Du nauji monsignoriaL
Philadelphia, Pa. — Tomis 

dienomis Rymas paženklino du 
naujus monsignorius ypatosia 
Rev. E. Fitz Maurice kanclie- 
rius Filadelfijos diecezijos ku
ris turi 
Walsh, 
seminarijos profesoris ir sekre-j 
toriam mirusio arciviskupo j 
Prendergasto.—Gal lietuviszki 
kuningai ne turės tosios progos 
kada dastoti tosios garbes pa
silikti monsignorium.

38 metus, ir Rcv. J. A\r. 
buvusia Overbrook’o
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZ1A.
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Apsaugojimas puikiausiu namu priesz Vokiecziu bombardavima, ir pasekme vienos Vokisz-
*>

kos kulkos.

ISZ KARES LAUKO
/ \ ■ ....

Vokiecziams nesiseka užklupimai ant Angliku.

Vokiecziai ne turi jokio pasisekimo užklupimuo*London.
šia Flanderse ir buna atmusztais ant kožno žingsnio su didė
lėms bledems.

Amerikonai naršei kariauna
,u i Vokiszkus užklupiinus. In keturis dienas Amerikonai užmusze

Nedorybes Vokiecziu. Iszbade Amerikiecziams akis ir perpjovė 
gerkles nelaisviams. z 

l)a tokiu bjaurybių s.zioje karėjo.svietas negir
dėjo kokios papildo kraujageriai. križiokai ant savo pelaisviu o 
ypatingai ant ^merikoniszku kareiviu kokie patenka įn tuju 4Oo Vokiecziu ir'paimdami daug in nelaisvia.

London,—•

szetonu rankas, f
Adj uta nt as Sa r bard gulėdamas sužeistas ant kariszko. lauko

prie Toul atinuszdami visus

In kėlės dienas dažinosime pasekme dideliu musziu ir ant
JAUJUVCUlVaO KJCll. MCU VI) ^UIVUUIUUO .0 1UJVAQVI.UJ, 11 V JXUJ1LV.UVV iLVUAkV 0 (. *, < r

nudavė Rad yra negyvu. Mate jisai kaip Vokiečiai suemia tris keno puses klys gilukiš tuju musziu, nes tai yra paskutine viltis
J • 1 1 1 1 • • A ♦! L‘ % 1 IA • •P I ,• i •’ - . •! . • T-__u I ljr<> Viltu C CilllYlikaizerio^ l<^ns^imiiutiHilijonufeA^i!U4iiittj)eliUwKko8 ugnies

darbu abaze.

Vagys persistato save už pali- 
cije apipleszineja ateivius.
Kane, Pa.—Tris vagys, ku

rie save persistatė už rilndavisz 
ka palicije apvogė penkis atei
vius ant $1,671.46. Aragys ateja 
iii siūba apreiszke, buk yra ran 
daviszki inspektoriai jeszkanti 
ginklu, kurie yra uždrausti lai
kyti per ateivius. Kada ateiviai 
pasakė, jog ne turi jokiu gink
lu, vagis pareikalavo piningu, 
sakydami jog valdže užgriebia 
visus piningus nup ateiviu ant 
vedinio kares. Baimia perimti 
ateiviai atydave viską ka turė
jo, o vagis dingo su automobi
liu.
Vokiszko susivienijimo kiszkos pav^0 į”

i

dabriniu indu ir kitokiu bran
giu daįyku. Žemcziugai buvo 
paslėpti stulpuosia lovos.
Norėjo nulineziuoti lietuvi, tik 

policija pakliudė govedos
• darbui.

Collinsville, 111.— Ana diena 
patirta, kad policijos insimai- 
szymas, manoma, pakliudė lin- 
cziui nakties laike Benki mies- 
telije;

Buvo nupirkta virve ir Susi-- 
dariusi goveda pamokinimui 
patriotizmo esanezio kalėjime 
kaltinamo už neloyjaliszkus isz 
sireiszkimus, I___________
Smala ir plunksnos taipgi bu
vo parūpintos, kada policija už 
puolė ant govedos ir isžgelbejo 
Arba t i

Penki Vokiecziai laikojlena kareivi o'szėsžtas*nupjovė gVvain 
galva su kardu. > •

Kiti Amerikonai dagirde apie tokios bjaurybes Vokiecziu, 
iszgalandia bagnietas kaip brityas laidosi paskui tuosius žudin- 
tojus, bet atkerszino jieihs už papildytas bjaurybes, tai da ne- 
dažinota. Nesenei kada Amer.ikoniszka' patrule jeszkojo savo 
sužeistųjų po musziui, užtiko keturis Amerikieczius vaikszczio- 
jent su iszbadytoms akimis. Juju’draugai negalėdami iszlaikyt 
tuju bjaurybių, leidosi paskui Vokieczius, su taja pasekme, jog 
atkerszino Vokiecziams užmtiszdami 28 be jokio šusimilejimo, 
norints pasidavė gervalei bet gyvųjų ne eme.

Rusiszka f lot a pabėgo.
Peltovradas. — Rusiszka įlota isz Hėl•i'igforso, susidedanti 

isz 200 visekiu laivu, gilukningai
Sam. Arbutis. 'UepapuTi in Vokiecziu rankas. Pirma

pabėgo in Kronsztada idant 
,s skvadronas susidėjo isz 

kariszku, kruzeriu ir kitu laivu o antras skvadronas isz torpe
diniu, submarinu ir panaszios ruszies laivu.

r ‘’ 1
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Japonai, Amerikonai ir Anglikai užėmė Vladyvostoka.
Harbinas.— Japonai, Amerikonai ir Anglikai atplaukė in

Amerikonai sergstiVladyvostoka ir užėmė po savo kontrolių.
dokus, Japonai geležinkeli o Anglikai amunicijos magazinus.

Mirė nuo užtrucintu salduminu
Shenandoah, Pa.— Leonas, 3 

metu sūnelis Felikso Kutkevi- 
cziaus, 328 AV. Chester St. ir jo 
brolelis Stasys 7 metu amžiaus 
likos pžtrucinti nuo valgimo 
salduminus (kendesp. Leonas 
įniro o Stasys likos iszgialbetas 
per daktarus.

Vaikai pirko už kelis centus 
ilgus liukrecijos szniurelius, k u 

labai nesveikus vaik-
Abudu pavojingai apsir

go ir tik su didžiausiu stengi- 
mu daktaru senesnis isz vaiku 
likos iszgialbetas.
tame daro rusta slieetva.
Iszmusz 15 centinius pininge- 

lius. ;
Washington, D.C. — Idant 

žmonims butu parankiau mokė 
j irne už tavorus ir inžanga iri 
krutanezius paveikslus, ant pa
reikalavimo, valdže padirbs 15 
centinius piningelius. Holyoke; Mass.
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Koroneris

dreba.
Philedelphia, Pa. — 

ežiu Susivienijimas 
kuriam valdže užmetineja isz- 
davysta prįeszais Su v. Vaisti

nes ir kitus prasižengimus, da- 
jog ana diena praėjo 

naujos tiesos kurios nubaudže 
prieszininkus szio sklypo a\it 
20 metu kalėjimu arba užmokė 
jimo 10 tukstanezius 
bausmes, nutarė taji susivieni
jimą iszskirstyt. Susivienijimo 
kasoje randasi 30 tukstaneziu 
doleriu, 
paaukavo 
žiui.— Nusigando prūseliai.

Pasiutėlio karievio darbas.
Fishers Island, N, Y. — Ser

žantas James Bęyle, tąrnaujen 
'tis prie pamarines artilerijos, 
sugryžes prie dinsto nuo'trum- 
po’urlopo (o gal buvo naudojus

Vokie-
Amerike

girdės,

doleriu

kuriuos virszinilikai
Raudonojam Kry-

Ta atsitikima tirineja 
.• valstijos valdžios.

Omaha, Neb. — Margarieta 
Selbiene, Lietuve, dirbanti 
czionaitinam Packing House, 
likos baisei apmuszta per savo 
drauges už paniekinimą Ame- 
rikoniszkos vėliavos ir priesz- 
taravima prieszais
Valdžia jiaja aresztavojo ir lai 
ko ant tolimesnio isztirinejimo. 
30 paikszu sudege prieglaudoje

Norman, Okla. —- Trisde- 
szimts .paikszu priglaudoje O- 
klahoma State Insane Asylum 
sudegę ant srnert .degesiuosia.

valdžia.

i .
Apie du szimtai iszgelbeta in 
in laika, dau$ likos sužeista. 
Paikszus reikėjo traukti isž- 
trakti isz liepsnos nes butu visi 
BŲdegia.

t , ’

daug likos sužeista

P
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Ateja pabėgėliai isz Blagovesczenko apsakineje baisybes 
kokios tėnais atsibuvinejo. Sumiszimas prasidėjo kada bolsze- 
vikai norėjo atimti ginklus nuo kėlu Japonu kurie apsiginklavo 
ant savo apsiginimo nuo piktadariu, 
generolas Kosževnikoff su pagialba kazoku 
nams ir pasisekė' bolszėvikus atspirtį, 
pagialba raudonąja gvardija, užklupo ant juju, sudegindami 
keliolika namu kuriuos pirma apiplesze. Ūkininkai isz aplinki
nes dagirda apie sumiszima pribuvo in miestą apsiginklavia ir 
sumusze raudonosius. • Koszevnikoff’as pražudino suvirszum 
szimta kareiviu ir apie 10 Japonu likos užmuszta* apie 300 civi
li szku gyventoju užmuszta. Pabėgėliai aplaike apie asztuonis 
milijonus rubliu nuo Imperatiszko Banko kuriuos gabenasi su 
savjm in Harbina* • « .

. ♦ *

Pirma diena sumiszimo 
pagįalbejo Japo-

nos tieje pasiszauke in

Koszevnikoff’as pražudino suvirszum
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Idant neprileist in Amerika prusu, turime pirkti “Liberty 
o tokiu budu apsisaugosime prusiszkos nelaimes.

370,000 Vokiecziu užmuszta pirma sanvaite didelio muszio.
&«]£*••* *¥•/•** M.*,'"'’.- • ‘

TIagua.— Pagal Belgiszko laikraszczio “Dageblatt” tai po 
musziui surinkta 20 dideliu gurini misinginiu cedeliu nuo žuvu
siu kareiviu ir prisiųsta in Pepurvelca ant suraszimo ir pažini- •

* * ’ ’ ‘j '

mo žuvusiu Vokiecziu muszije pirma sanvaite. Papuvrelcas ran
dasi B.elgijoi ir todėl atvežta in tęnais cedelius idant Vokiecziai

i i . ' !nedažinotu kiek juju draugu žuvo.

Žuvusei ir sužeisti Amerikoniszki kareiviai.

Washington.— Kares departamentas apgaršnia Ameriko- 
niszkas nelaimes Francijbi. Viso 234 karieviai likos užmuszti ir 
sužest — 23 užmuszti laike musziu, 3 mirė nuo sužeidimu, 7 ne
surandami, 6 mirė nuo visokiu atsitikimu, 17 mirė nuo ligų, 80 
mirtinai sužeista ir *98 maža sužeista. Terp tuju randasi sekanti 
ateiviai: 

' ’*1

Sužesti mirtinai:

rmtr

R. Golia, L. Lipinski, J. Malinovski, M.
Masloski, B. Pilarski, E. Szimek, L. Vitkowski, M. AVisznicki,
II. Dupliszys, J. Bolduk, S. Gadzik, V. Gutskis, J.^asik, M. 
Ratacžek, M. AVaszkewicz, P. Levandovski, S. Žukauckas II. Ro 

Užmuszti, ir Vincas‘Viliczka.
............................................  ' '' ” 'a

i,r zdicki, F. Zikas ir C.Zwitroski.' . 1

Farmos - Farmos
Nusipirkite ūkia didžiausioj Lietuviu 

kolonijoj Amerike. Czia yra pirkia 
į 

apgyventa Lietuviais. Nusipirkta ūkia, 
tarpe savo tautos žmonių tai bus lin 
ksma gyvento kaip Lietuvoje. <_ Žemos 
parsiduoda ant lengv.iu iszmokSjimu. 
neiszdirbtos žemes akieras $10, $15 lig 
$22. Telpgl parduodu iszdirbtas žemes 
su budinkais. Raszykite lalszka tuoj o 
gausite atsakima Lietuviszkai:

J. A. ŽEMAITIS, 
. SAUBLE, M1C1L

truputi UŽ daug deganczio van artl 400 Lietuviu Ūkias. Jau 7 kaimai 
x anovvAntn T.inniviiiia Nnainirkln nfri'i

dens) staigai papaiko, pęrszau 
damas du Hitus
kelis sužeido po tam pats sau

Užmuszti yraatėmė gyvastį.

kareivius ir

Fred. Cook ir T. Guzdekas isz
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Kazan apsiszauke save respublika.

London.— Petrogradinis korespondentas 
Kazanio gubernija, rytinei Europos Rosijoi,

danesza, kad 
apsiszatuke save 

respublika. Kazanius gubernije yra Volgos apigardoje ir jos 
sostine Kazanius yra prie upes, Kaząnka, arti jos inpuolima in

Kazanius turi 24,600 keturkampiniu miliu ploczio.

’»• k i.

ll 1 I . ' ■ ■

Volga, 430 miliu nuo Moskvos. Gyventoju ten raudosi daugiau 
kaip 20 tukstancziu, isz kuriu didesne dalis yra Rusai o likusie 
Totarai.
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Darbininkėliai kai kada ne
pasisaugodami ypatingai kaip 

sunkiai uždirbtas 
(doleris sidabrini)

žvingauja
musztinis
tai inpylia in makhulias keletą 
žiurkiniu, o da kad pamaiszo 
gclsvio, na 4ai jau pasidaro 
Samsonai ir Salamonai, blaivu 
sis žiūrėdamas in anų pasielgi
mu nuspauja ir apsidumblinusi 
•>avokuoja jei ne ant visada, tai 
uors tuom
Prasez.iokelis.zkas 
kad ir neesąs, tai visgi nema
žo dalis, to paties trunku jeib 
prisivarvina, tai nei arabiszki 
ržilukai

laik .už nieksza. 
jaunimas

purvina dum-
I

spardelius inreibia 
pamandrauja kartais instrap- 
linant in gana 
blyną. Turtuoliai gi tuos ma
žiukus už tab paskaito pasku- 
cziauseis žmonimis. *

Tiek to , nusikaltusi sunku 
yra iszteisinti, koksai jis žmo
gus neimtu, bet kad tie pras
čioke i ia i patirtu kokias orgij 
jas szampano, koniako ir kitu 
gėrimu prisiragave kelia savo 
lubose turtuoliai, tai kibą ne
paisant nieko 
cziuotu.

Keikė sujirast,

turtuoli nuli n -

niekas isz mažiuku žinot

kad ten kur 
turtuoliai lebhs kėlia, ineit bile 
1 am sunku, tokiu,budu apie or 
• i jas
negali, turimi kai kurie nors ži 
no ir mato, tai doleris jo burna 
turi užrakinęs.

Takios paleistuvingos orgi
jos buna namuose, kur biedno 
l oja nvpas tuvi. 2____ .

Toki 1
r ui grupas- . 
a yru, mergų .
1 įergu,
: ntomobiliais/kai kurie ir pek- 

.teina, kut jie ineina stovi 
re les
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Miestas Arras kuri Anglikai gyna nuo Vokiecziu, kurie baisei bombardavo miestą.
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gi sulaikė puolimą plauku isz

S.S. Pittsburgh, Pa. j

kontrole Valstijos Pennsylvaiiios Už su-
tau pintUs l’inigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
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kvepsnio vieno nog kito valgo.
/‘MAZOLA'\ 

isz geriausiu konu Amerike.
. 's ’ j
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REFINING KOMPANIJA, iszdirbejėi Karo Syrupo ir Ar,
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gas.
Del pirmo diėglio gaukite 

Sloan’s Linimenta, lengvai pri

j Wl’1 H
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padirbtas isz Amerikonisz-

nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabėnan 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jin ja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau

inas, nerelke intrinū, jis tuoj insigau- 
na in oda ir prasžalitia dieglį. Uzisie- 
šnis negu ploisterel arba mostei. J?a- 
ąbnįykito del gout, .ĮujnUaso. »>įJ-alęi- 
ja,' iszsisufciinhi ir

... . ;.h ■
gflM

>

dėdaihas, inšigauna be trinimo 
ir palėhgvina skausmą.

Po ilgu važinėjimu arba ilga 
laika bunah ant drėgno oro pri.
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$150,000 ir vanoja szeme laike apie milijoną dolieriu j 
|)o kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- I 
Unitam moka 4 procentą, Siuncifa Pinigus |
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NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO, muskulus i r sumažina jo pajie

kaip už szimta doleriu. Su pa
garba,
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UI NATIONS DEPOSIT BANK
...8U LAJVAKORCZIU SKYRIUM..., , ’

1*. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - I
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams- J 
Banka taip misi savam budinke kurio vert* iszneaa apie i

jr randasi
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DOVANAI!
Katalogas gražiausiu ir ge
riausiu jubilleriu ir muzi- 
kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai. Rei
kalaukite viena tuo j aus no

MASHKEN&CO.
3101-3 S. Halšted St.

CHICAGO, ILL.
M<M«4Ml||A4«4 »>>»WiRFOFIH *— —>

nia už teip puikia knyga koki 
yra “T 
na.”
miu girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir naktį. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, heru-

dekite Sloan’s Linimenta ant 
tu sztyvu pirsztu, skausmingu

I1 * .

•*" y Ai

pi man trankytis po miešta ii’ Šloau’s Liriiment yra lengvai prideda-

Czion kareiviai ilsysi priesz iszkeliavima in apkasus.
__________y________________________ _ ■ • ...... 1 . ! , p" _ 1 ' •

! I ' ■ " ; .» v. ■.linkybes, prie ka mažiukai dar- jo. Kaip girdėt, tai Gegužio me kontroles lygoš reiszkia liktai 
bininkeliai mažiaus pralavinti —1—1:«.. v.xc.i-,u-; i,i-«tm;;AOnnAiim« r,-1.,; +;v
net ne sapnuoja.

Jie nors tuom užsiimt nelesa, 
bet kitokiais budais, reikalui: 
priėjus remia iszgirdes tas pras arba buna 
cziokelis varpus apie Lietuva lyra užsiasekuravoja, 
gaudžiant, jau nabagas ir krap duoda kokiems 
szto savo keszeneli, kad pade- ■*" 5 n<Kn-
jūs ant ankaro jeszkinio savo 
auku. Nors ne visi teip daro,- 
bet diduma nuo to neatsimeta.

Mokintie kaip sakiau
kurion pusėn

nesije tas ketina tikrai užstoti. 
— Pažiūrėsimo.

i Liniment
r 
4

kaip

s.;widedanwias isz. Pr5e Rosi-’os ar Prie Vokietijos

ir jaunu gražiu 
in rūmus atvažiuoja

V • Į gerinus prisilenkti.
gvildent, tai 

vaiku rankoms

draugijos puolimą. Ir tai ne tik 
puolimas, bet dar tas puolimas 
pastatomas kaipo idealiniskaipo 
žmonių siekinys.

“Vienybe 
tame turi teisybių.

Tiejei. kuriu sūnūs mirszta 
užmuszti karėjo o 

lai nc- 
i tai žulikams 

sujeszkoti posmertines 
yma dideli mokesti 
sios szeimynos. Už toki patar
navimu jokis advokatas nieko 

• neyma nes tai tautiszkas priva 
lumas o valdže jokios sunke
nybes neuždeda ant aplaikimo 
posmertines. Jaigu atsirastu to 
kis nesavžiniszkas žmogus, ku
ris nuo jus norėtu isztraukti 
keliolika doleriu už toki patar- 
navima tai daneszkitc valdžei.

už ka 
nuo liku-

Teip raszo ir

. ... , » , -  .. .... jAA •!>';.--T------------ - - 1 - - ------------- , . . ; . --------. -

NAUJAS ISZRADIMA8 
" ”■ ■ ‘ f ■<r

Dekavojė % milijono žmonių 
iastojo jtftikus plaukus o teip

I r

galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan 
bus plaukus G varan ty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauki
i pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics, 
Broadway, 8-th. St.

Brooklyn, N. Y.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tn” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Tnd. siuncziu jumis szir 
’inga padėka vonia už Tukstan 
i Naktų ir Viena o teip-gi ir 
fž Pasakorių, yra tai dvi mil
ini szkos knygos sp pūtįceis 
k ai tymai s ir paveikslais. Vėli 

nu savo broliams tautieėziamš 
kožnam nusipirkti taisės 

nvgas. o turės džiaugsfho už-

Pasakorių, Yra tai dvi mil-
sp puikeis

Szis klausimas 
ne pieskeles 
žarskint. Nors isz tikro nežino 
ar kas iszklabint pasiseks, bet 
tie mokinti prisirengimą daro, 
nors kartais už savo pasiszven- 
timo apturi nuo savo broluže- 

invnirinusiai turtuoliui ,iu in akis P'Piru Pribert>tai

] asire tes galionuotoje unifor- 
110j stiprus., pomenkas vyras 
!• ukr. prie dulu, inejes vidun 
vniminiose kiti yisoki lekojai, 
1 urie 
patarnauja

t i;pru? 
prie

Ten \ iškas jah turtuolis dar 
turi ir insitraukia trunku teip
! I
<

ir
liek

užei pasielgia, kad jau jokis 
vuiis
ta \ iska raszyt nėra galima.

galima sakyt, kad graže- 
veidcs vyrams raud__________

turi szokt ir teip toliaus ir teip

iszdargavot. Tie aptaszyti 
mokini žmoftes- kartais nuomo
nes savo nesutaikindami, 
katinai pasisziauszi priesz vie- 

' r. lir > 4*rt V>z\4* 4- . nnn ttz\1 Trm w zx 

, ....ja Su savo ]eszkimu prtin prie 
1 *- galo. Sočijalistai vieni, tai nuo

lona kazoka tautybes rekalu nusikreipia iri 
bet ne ka jiems darysi,

ra f

nei

lis ant žemės to nepadaro, nas kita>1,et toliaus vel važiu?-

szali, 
loi|au? 1 kad ju nuomones skiresi.

Gėrimus trunku norint pangi ’ Mes kurie Lietuvos t. y. žmo 
TuomL bauginami tik niu savu reikalus atjaueziam 

dabartiniam mo- 
Inoli bus skiepai trunku pilni, mente kanecz turim remti ne 
ir*turtuoliu lebos panaikint žodžiu bet piningu, nes be pi- 

1 . 1

kint.
bieduesni žmones

I

I,o pas tųr- szi jeszkini

F | e e

sunku, nes ju doliarai jagu lie- ningu kaip kareivis be szobles 
pia žmonėms verkt, turi verkt,1 ne ka nuveiksime, o veikt reik, 
jagu liepe szokt tai szoka kad Per praėjusi didi New Yorke 

seimą,ir raudona. tauta kad, kiekvienas 
tam tikslu uždėtu ant saves

Rūpestis visokias žinoma czyžia (dokle metinia) pagal 
kad yra sukulia ne ant vardo iszgalia. Asz senas jau žmogus 
Lietuvos, bet ant jojo gimusiu nemislinu sulaukt tomis Lietu- 
ir gyvenanczju žmonių. Musetjvos laisvėmis naudotis, paskl
idi nebuvo lietuviu link liki- riau metines czyžes mokėt po 
mo savo tautos intemptos stru- <$1.20 ir veikiai siuncziu izdan.

kaip dpbar Jagu kožhas nors po tiek mo 
ketumem, susidarytu piningas.

Turtingesni žmones moka 
daugiaus kiti net po szimtine 
tai ir mes negalim atsitikt, 
kitaip 
mus kaulus pelenuose padau- 
kais neszios už pfažiopsojima 
teip. svarbiaus laiko.

pasilikit užpakalij 
neparemia.

visokias

į-yvenancziu žmonių. Muset'vos laisvėmis naudotis, paski-
- - ---- I. - - v ~

nos teip stipriai, 
yra, buvo, bet tai. laikuose sir-

• vimi senovei „valdymo.
Dabargi pasipynė toksai mo

mentas. kad kiekvienas kas jau 
cziasi tevinainiu net pasipurtęs 
daro sau khntsima, galvoja vi
saip kaip bris su Lietuva atei- 
czia. , fe i

Tas rūpesty negulima suly
gini, nes vienu protas biegliau 
pralavintas, placziau žiūrėt ga 
Ii i n ta viską ko reik. .

Tie bieglesnį.posmauja gilei
M — * /

apie Lietuvoj žmonih ekonomi 
hi ir kultūrini gyvenimą,

nes
tai rodosi szalti vejai

Saules” skaitytojeliai ne- 
niekuomi 

—S.K.

Austrije ' badai 
pradės daryti sutaiką su Suv.

neužilgio

jie ĮValst Gyventojai to kaneciI-džiovnia savo galvas braided- ispyresi, nes nusibodo kare ir 
darni po tdhiasrxgyvfehimo ap- nereikalingas praliejiirias ktau
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idealas” laisves mei-

Laisve meile ir jos pasekme. 
— Keletas metu adgal Ameri- 
kiecziu progresistu ,buvo skel- 
bemas “
les. Tuom laiku buvo kalbama 
ir raszoma paie Antanovo pra
kalbas, 
vardu tapo daktaru ir tūlo lie- 
tuviszko laikraszczio bendra
darbiu. Tuom daugelis doru lie 
tuviu piktinosi ,bet tas greitai 
praėjo ir likos užmirszta.

Dabar socialistu laikraszczei 
pradeda vela taji 
naujint, kad susitverusi gim
dymo kontroles drauguve, (tai 
yar idant moteres 
tiek vaiku kiek jiems norisi ir 
ne daugiau.) Isz to pasirodo, 
jog moteres nori sulaikyti gim
dymą, bet nenori susivaldyt su 
svetim-meile. Aiszkii, kad to
kios gimdymo kontroles drau- 
guves sutvėrimo b.pvo priežas
tis laisvoj meiles. Moterėles 
iszgirdia tokes prakalbas, pra
dėjo laisvai mylėti vyruš, b tos

* f 4 į iW ' ♦ 'r ’

laisves meiles pasekmes juk vi-
•ii ' ' iff. 1 •

- .«> 
kuris dabar po kitu

veikalą at-

gimdytu

siems žinoma:, daugelis mote
rių nenoredamds turėti vaiku 
ir sarmatos, jeszkojo budo kaip
isz to iszejti, važiuodavo in Ii- 
gonbuies aiit gidymo ir išzduo- 
davo daug piningo. Idant tam
užbėgti susitvėrė drauguve.

Jei yra (Jorą, jei yra valia, 
tai jokios gimdymo kontfole^ 
nereikia. Iteike tiktai sudilai-.>• ‘J ,L , .... N » ► . •

• To" 
kia gimdymo Jcontroles motė-

jei yra valia,

ky(i rfftb lytiszkos nieilek

riu lyga reikalinga tik tokioms 
kurios nesuvaldomoterimis, kurios nesuvaldo 

saves. Arba vel reikalinga tas
tokiems vyrams, kurie in savo 
paczias, žiuri kaipo in lytiszko-
jo smagumo inrariki. Ir vie
naip ir kitaip tokios gimdymo

» 1

S
M

■■j.

n /

j -f n

I

lėktinai per ilga laika.' Tosio* 
knygos vertos tiek aukso kieh 
iosios svėre o ir daugiau. A*', 
be juju nežinotai! kaip praleist 
<nvo laika, nes dabar nocnlb

užmigt pakol neperskaitau 
nors vioTia i st ori in einant iru lt

Feliksas Grigaitis. Garv.
____________________

Dyka bus pasiunsta.
Del nustojimo didelio skau 

mo strėnų ar kitu sunariu k u
no

de.

in keletą miliutu, garsu.* 
Oras Ilagema per 48 metus pa
gelbėjo tukstanezius nelaimiu 
g u ne tik nuo Reumatizmo, bet 
nuo kraujo užnuodinimo iszgy

Metodą gydymo dykai
tam kas prikalbis viena košto- 
meri kad imtu nuo musu fir
mos “Lotio Universaile” Kon- 
centrota esseneije del kvortos 
gyduolių verte penkių doleriu, 
kas orderios dabar gaus už $1, 
ta “Lotio” nugyduo papucz- 
kus ir urnai padaro balta vei
dą, rankas ir kakla, ir ta pati 
gyduole urnai sustabdo plau
ku slinkimą ir ant sykio pleška 
nos isznyksta, tai-gi nereik mo

. • > ' , ' i tr

kete szimtas doleriu bet tik už 
doleri gal gaute; kas geros ir 
teisingos gyduoles reikalauje, 
aplaikiritu in pora dienu per 
paczta užpeczėtintai pasįunšta 
butu ir užtektu ant keliu mene 

SzitŪs Čzia apgarsinimassiu
tik dabar pasinaudėkite szian- 
dien. Adresavokit aįszkei szi 
taip:

•m; ■ ■ , i. vi"'

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

•'•■■■ • vr,..A.. K J ■<« A * 1 f
Sta. W

I

Box 9, 
Brooklyn, N. Y

*"***

I'.' f'* ’ll ■ , . .
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Phonę. Kensington 1106 W | Į

.. . , ‘i
lietuviu dydytėjas ir Ciiinirgas. J

DR. E. G. KLIMAŠ
Ufefe ,fe . . , , ■, ..............

Atidarė nauja ofisą South pusele

Priėmimo va:
- < ■ • > į

J

I ' 
'r'1

I

todba'2..1M .8 popiet f 
Ūloje ,£ iki 7 vakare. ĮNedalioje.

1624 S. 4 St. Philadelphia

A

,1

v

M

*

f 4
- ’ j w w W’'i

'Wa"

is
' - ..

a

11

• •

>

ku konu, naudodamas vie
toj e tauku,-- smožinime ke
pime ir 1.1.

geriaus su “MAZOLA” negu su brangiausias aliejaus kurias priesz tai 
naudojote.

Už tai kad “MAZOLA” yra specialiszkai sutaisytas idant duoti
■ ' 1 (

> '■ * t j v ■"

“MAZOLA” yra pigesnis ’ laiko užtenkagūlima hūsunkti

yra czistas ir sveikas už tai kad yra iszspaustas 
1 „/* ..I p

• - 1 ' . 1 ,f -|. F ■ *

MAZOLA” yi'a pabirbtas per garsinga CORN PRODUCTS 
rgo Krakmolo. 
. Parduoda- 
Suczendinsite

Galite pirkti “MAZOLAH saYb grošėriu sztore 
mas paintose, kvortbšė, puse-gaiono ir galono bleszines, 
pinigą pirkdami didesnės blesznies. * <

CORN PRODUCTS REFINING CO., ,.y HffiaiKdmKl1 Oii i—- ..
r t
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TiwjauS'nog paczto
I* 

a “po’žala kritve”. Rado pa-

lo tieszvhrėi apsithiėitisih<su 
tiestišzukuotais plaukais kurie 
ntiptiolinejo ant josios ^pecziu 
viltlėfriiš.

O! poMa-gi jis prisiunezia 
kriipo ambtifeadori!— paszatike 
motere feftsiningai. —- Po tam 
perpleszė kOperta iriperskai- 
ėzitis banknotas, ar popieriaus 
piningus, kalbėjo toliaus? /'*

— Penkišdeszimts Svaru, tiri 
tai-gi neszlėktai. - Raszo jOg

I privalau ktioveikiausiai' ‘hėfež- 
' dintife isz rizionais nuobodu 

czionais, kaip peklioje, 
važiuosiu, bet isz ten manes nė

Gal mislina, jog nog '

’Ddfson.1’
hilsfdff ve su Ifiiszku in kareze- 
ma “po’žala kai've”. Rado pa
ežiu l^apitofio, sedanezia už sta-

Ii

gerai

Amerikieeziai paari- iszguis.
kauja Dedni Šamui savopinin- manes jau atsikręte, jog mane

I
gus ant pirkimo Libęrty Botid- * 
su ant supliekime kraujagerib 
kaizerio. — Kur kitas patrijo- 
,tas?

JUODA VAIDYKLA.
1' ' '1 '. * . ('
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Versta isž angliszko “The
I Black Špectte’1'
Puiki ir labai užimanti istorija.
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gal ini tarnautas senęi fat pelenus; pa- Mite, nhsidavus, kaip papras-

M SAULE
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gis su tutu tvirtumu, g
tdji žingeidi Nancijo, kuri meg
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,’tdji žingeidi Nan ci jo, kun meg vir 
šia visur saVe ribsi iHkišišfh -Naj rie 'vieno cerito

o ar eini'sžedien vakar ant isz- 
kelmes. mokyklinės šerio Shiriit kiaujas mano 
ho?

— Jagu sentevelis pavėlinsi 
ir apsieisi be manes, tai nore- 
cziau ant kėlu adynu Jįtiėiti.

^- Gjprai, getui, 
riiirik truputi ,bet ateik atsi 
sveikint su manim priesz iszėi- 
ima ir pamyk apie mano bulio-’ 
na.-----

Linda yistiomet 
hiiritis ragaVo 
liaus ėavo' sėnteviui taji 'buiio-

irto. Pasakiau tau jogMgavt- tiiftt kurti pecziapš in miė|Hu 
“ ' ' ’ * • ‘ ’’J savo,i rado jin negyva.

Ant riksmo subėgo visi iia- 
ruihu.

tarp jti ir Alfredas Holtropas, 
pasiredias brangiu szlafrbkii ir 
kurpelė;: Paregėjus iiužudinta

i’-'. l-į 
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Viską atydedam ant kitu,
Než’
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ir davinėjo ve-
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czedinto turto. Linda May, 
M •

nuke paims po mano smert vis
ką, nes tik ji viena turi tiesa 
kaipo vienatines mano duktes 
Arabellas, iszguitos 'isz szio 
svieto per judu nedotelei, duk
tė. Tu ne g^usi nieko!

isz nihrio su- biripoiio savo, rado jin negyva
*r •_L v . k r . 'Oilii

iririnė tikta’ ri- riiiszkėi ir gyventoje! ruriiUj 
tarp jti ir Alfredas HnTf.rnnnR. 
pasiredias brangiu szlafrbkti ir

, -4 ■ ‘ |pT • ’ ’ į W

svieto per judu nedotelei, duk
tė. Tu ne g^usi nieko!
J10 antike tuolaik linksmai

Į,-'

bovihosi ant bankieto, arba isž- 
kelines mokyklines. Teip mažai 
šrivo gyvenime turėjo pi’ogti 

kad pfastas ajj-ant žaislu, 
vaikszcziojimas jubiliuszio mo

Ha ^įtaisyta isz geriausių ir kintojads, bu^o del josios nau-
. .«ik a A . i ifWS'! «W . 1 «• -v. A

jena dr didėliu šinaguinu. Gie- 
dojlrriai Vaiku-mbkiritihlti,' de- 

liet Už tat dadavinejo stiprybes kleitiacijos, prakajbos mokinto
’ - ■ r Ui:t / 1 • • JP U J 1 -1' <•

brangiausiu mesu, kuri# kož- 
rias lašMs vertas buvo dūkso,

III

rumu,

Nežntrime ar tiejei kiti, 
Yra kam Verti, ?

O kad ir
■ s ■■

Tai dalibuk susiraukia tylėtu

: .p

ts ta-
’ ■ sžytu. .

ir ant gaivu Irifo
v Nl . •

Vienas ant kito dairosi,
• 1 . ,,<■ . •
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Vienas antro, bijosi,
97"-"'

3 suraszas belaisviu (Lie-
i .
f-Su liežiiveis makaluo.-je, ' 'savo dėdžio sukliko neaprasžo- 

--- _iA’U.—ik -ji-.. j0 
brangiausias dėdžius, gerinti- 
sias dėdžius negyvas! Ir kas 
do baisybe nužtidintas! pas 
smaugtas kad a miegojo ramėi. 
Tuojauš iszlakstė reiti pasiun
tinei, vieni gydytojaus, kiti su
do i^polici jos, treti idant su ju
dint telegrafines vėlas_tajė bal
se žinia, idant pranesztu* jia 
gyminėins t nužudinto.
vieszpritavo Stimiszimas didelis 
neapraszomas Carrisbrooke. 
Bet niekas tame sumiszinie nė 
mate doszines rankos nužudin
to, panos Liudos May. Kur-gi 
ji buvo? Niekur rast jos nė ga
lėjo niekas, nors puolėsi jesz- 
kot kuria palaike už žudintoja 
pono lioltropo.

— Užrūkykite duris kamba
rio lektbrkds!-— prisakė Alfre
das — ir miegstubėš hužudin- 
to mano dėdžiaus, tegul niekas 
nieko tie pajudins, pakol gydiu 
tojus ii1 policija ne pribus!

Gydiiitojas pirmiause pribu
vo beteis galėjo pasakyti jau 
tik tai ka: visi mate, jog ponas 
Ctitri^brodko dingo isž žiid'ih- 
tbjiszkd'S rankos.1 
klausimas’ isžeiiianti

“■KaS buvo žudintbju- 
: ‘ ‘Kas buvo paSkutiriiu 

miegsttibe’je nužudinto 1 [oltro- 
Kožnas turėjo ka pors 

prie pasakinio ir netrukus su
sirinko ’daugybe davadu tip- 
sk u nd i ne jaiiezi u lektorka, • taje 
merginti nežine isž kur pribtiVii 
šia be jokiu paludijimu ir re- 
koiiienddbiju, su slaptinga pa- 

*1 1 h1- ,, 1 • iij j, į; i1. 'i |ii.,a 7 • 1/, < ;i b b

niekas kitas to padaryt 
ne galėjo, kaip tik ji,

mn skausmu ii’ gailestė Jo

4Apsi-

w ,<]il

Beretei laisvos tevyties nesidar
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buoje. tuviu) Vokiecztuir Austru
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Ar teip,
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Arba sžeip, 
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Op f s

Viską pameskime,
* ...... I - i «l’ „. ■ . ,l _ ' ji J . ',1 .

Dantis užkariskime, 
Kisženiuš užriszkimė,

G iaro niekad neturėsime,
Vargeli amžina leisime, 

' ' Ii i IL J

Valdže po karei su tokeįs ki -
Į .B

■. |9 į pHi-t'l

y,

*
r ’ * i*

logeriuose:

Log. Kohlberg.
i

4

Bariys Alfonsas* Kaspohis^Ba-
- i11*'.'

lis<JCružel Petras, Slaboszęyi*

Loį. Tr. W
Bnleiszis Jdhilfe,

ežia Vincas.
' 1

i j .■ vr r

taip padarys, 
Iii juodas knygas užraszys.

. «< ■«■’■*
<
KA ■»..£ Ikii

ninkai,
Skatiku rinkikai?

Visi dingo,

"M !■ 4.

Gaižauskis'
Narbutas Vladas,
Jonas,

■ pr !lPaflionis
ju: ir dpdovanojiinai visokioms 

t dovatieleiriš jubilato, užemiriė- 
jo jia labai. Ne labai toli nog 
Jos sėdėjo szeimina Doredu, kh 
i del paguodones seno mokin

to jaus pribuvo ant tos iszkel- 
mes ,ponibs puikei pasipuoszu- 

sonas esquire raudonas 
o sūnūs kapitonas 

nuludes i r užsimislinias. -■ •
Khda akis Lindos pasitiko 

su akimis Ruperto, ji linktelėjo 
in jin su galva, norėdama jam 
duot žėnkla, Jog viską padare 
kas link inteikimo piningu jo 
paežiai Dorson.

— Poni Dored, 
pitono nužvelgus tai nubaudė 

žvilgtrejimu pilnu 
piktybes ir paniekinimo.

—Buvo tai jau po pusiau
nakeziui kada 'Linda sUgryžo 
namon. Sodas lauke ant josios 
ir atydare duris. Buvo piktas, 
nes baišei ne kente, kadd> kas 
volai sugryžiriejo hamon in ru 
irius ,nes tas rie sntiko Su seno 
vybes paprdeziaiš, kokie da gy 
vavo czionais 
rūmuose, 
susiraukiąs 
žvake.

Jauna mergina nusidavė tie- 
sok iii krimbari savo senei o, i- 
dant priesz einant gult, pažiu- 
įrit, ar ko ne reikalauje. Mieg- 
stube lioltropo apsžViėsta bu
vo tik maža žibintaite, neregįs 
riiiegojo. Linda priėjus prie lo
vos* paklausė truputi. Galva 
seno neregio buvo beveik suvis 
užklota užklodalu. Linda- pri
silenkė— stebėtinas, dalykas !— 
kvėpimo ne girdėt. Ūmai apim 
ta iszgaste ir pabugimti nuirau 
ke no galvos užklodala i? toji 
valandoje sukliko ne savo bal
su. Niekados jau neisžgirs kvė
pavimo milemo tėvuko savo, 
gulėjo czion priesz jia amžinu 
miegu užmigęs, (bet daug bai
siau negu tas, ries užmigo pri
verstas žudytojau^ ranka, bu
vo pasmaugtas szriiuru, kuris 
gilei inęiverczia in kakla nelai
mingos aukos. Ant veido ma
tyt; btiVo pedsakei skausmingos 
smerties, veidai užbege pariie-

organizmui senio.
— Pavėlink poni

man to gyvasti ir jaunyste sn-
** ’ ‘ ’ apieb1

tareP
•i;

i#

paragautgus ant pirkimo Libęrty Bond- 'ant visados praszalIno nbg sa-
■I ♦ I !l I.

i^es> bltista, žinau ka sau 
Iriislitia itiano milemas, mistiną 
jog tnojaus užbaigsiu savo ne
laiminga vergu gyvenimą da- 
liį)sfeta apopleksije, kuri daž
nai tižpuolineje mane jog atsi- 
liuosrios nog manes j#apsives 
sb kokia gražia panaite, kaip

Ha, ha, ha,
paeinu isz das pi'isilirik'o įpl'ie rihsUtytos

l<0' n'

d! biustą

1 !>■ ’

JĮL ., tili' 1 ■*'

Kur dingo tautiszki krėptezėl
4 it

1 'r

Log. Lamsdorf.

j c 't
J

n* m

gražinejanezio eliksiro, 
kuri tiek daug girdžiu —

, kada bai- 
gent juodviem Valgyti pietus 
atnesze tarnaite in valgŠtubia 
taji brangu gėryma, idapt Lin- 

j 1 | L . j ■* ■ > » «

da apžvelgus nunesztu iri mieg 
štubia pono iioiirdpo.z

Alfredas in Linda

si os’, 
linksmas

Kaip vabalai in žemia sulindo 
Bet atsirado kitoki, 

Karabelninkai dievuoti, 
Tie,jei po apigardas slankioja,
i ' ' ? h II.

Ambrozęviczius Petras, ©ar-
t' -’X '

gaila J orias, J urkutaitis Eris-
tas, Lemonosas Jonas, Uždana

. 4/ »• 4 "

\

H — Galėtai ponas mano pa- 
Fsiunst su savo piningais—tarė 

staeziai Linda, o ir drasei, ma
tomai suvis nesibaugiridama 
tos moteres.—Asz nesibaiminu 
ir busiu astargi. Pavėlink po
nas man būti tavo pasiuntiriiti*

— Kiek-gi iieaprubežintos 
gerybes talpinusi szirdyje po
nios! Jagu ne bneziau tokiame 
baisiam padėjime, niekubmet 
ne drisczlau reikalaut tosios 
nog ponios, bet priverstas es
mių priimti nog ponios ta dide 
le anka. Prisiunsiu rytoi ant 
ponios adreso laiszka su pinin
gais, o jagu poni pathtio pasz- 
to atsiimsi, galetunjęi 
inžengti in ta'hoteli ir žtiduot' 
juosius tai moterei.' Ne turitr 

Ltiek žodžiu idant galecziau po- 
nei už josios malonia padėka- 
vot. '

I —Labai noringai padarysiu 
I viską, kaip sau ponas vėlini, ry 
Į toi po pietų busiu ant paczto 
Bet girdžiu " varpelio baloti 
skambinarl^ant pietų, turiu 
skubinti namon *pas sentėvi.

Szirdingu suspaudimu vie
nas kitam ranku ir su stebėti
nu susijudinimu persiskire jau- 
ni*žmones. * >

Kada Linda užeitinejd'ant 
trepu vedaneziti iri rtima nere
gio senelio pasitiko nueinanti 
žemin minksztuose ktirpelese 

' Alfreda.
: Suvis neteisindamas priešž 
Į mergina, jog visiszkai apsilei- 
I dės ir nepasiptioszias, rodos bu 
tent ka tik po miego pasikėlęs 
bet paklausė sziausziu balsri 
ar atsilankys ir ji ant bankieto 
szi vakara, kuri insteige moky 

(kllb _ ......

to atsiimsi, galeįuigęi

padekime, ponia!
biustą nėbagblis!
gimines kuri ilgai ant szios pa
saulės gyvena, moeziute iriaiio

turėdama devirieš&b-
, esrimo naneziai tarnaitei

* J*,

Alf re •

viezius Kazys.- +

Log. Mrifchtfenk, 
Žvirblis Aleks.

Log. Metz

I

1 pi

Z"
; ii' , . II. .. . ' j -•

Ir nuo neiszmaneliu centus ran
' . kioja.

Tas dedasi szalisia tolymo^ia,
O ne artiinuosia,

Kur kitaip dalykus apsvarsti-
neja, ■

Ir viską kitaip sau perstatine ja
Lietuvei turi apsižiūrėti, i

Prisigaut nesiduoti, I
Ne mislinkite, jog ant doraus įjs Mik..

O . Į

rt

Breimėi'is Bonaventūra, Va
• ’ i ' l

liūnas Bolesl.
I Į 
i

tacos tint štilio ir kada LinUa at 
siki’eipe in szali, matomai no
rėdama ka toki pasakyti iszei- 

invatvirio 
ko ta?

• •

•*
H

nuinire-
šziints metu amžiaus
stipreis, o tokie pastiprinimai 
kaip brandėš ii' Avliiškės triumš
tiiėko ne ženklina, tas mtuns ne tos išž kėSžcniaus. Po tam nu- 
kėhks niekuomet! Tegul poni 
nūtieSza jaip nog manės jausliu 
giausi pasveikinimą ir pasa- 
kyk-gi jam, jog mudveiju ro-

h

Log. Munchėbafg.

eshme
in puodeli kelis laszus 
isz niazids pleėzkeles isztrauk-

skabeileidos ranka po stalu 
paslėpęs pleczkele, pradėjo ra- 
*gaut baliono isz stovinezio sztv- 
f-7

parcelėninio16 puodeli irtažb 
kunda da ilgai tesis, ha, ha, ha! kružele ir netrukus atydave
~ Ar poni da szendien ap- vi§ka jaunai inėrgihai, nesigai- ____ F 1.^:_____ ____ _ , , • . . . *C.' .

Doredas veliila?
leisi miesteli, kaip sau ponas ledamas pagiru ir pripažinimu 

v uz puikh /hiaista tižlhikimo 
Zirioma! Ka-gi czia toje o- sveikatos.

loję tamsioje veikiau.
i H. •" į

žiuosiu ant szešziu,’ tegul poni 
apreiksze jam T^landri?" dęhriit 
lurėtti laiko ai^isveikinti su sa 
vo brangiause •— dadavę navat 
nei jbokdhmasi.
v'- ' * '■ " '

tos inštabios moteres, pasirodė 
dėl jos ji jabai nemiela, eidama 
nattion iriislino apie baisu pade! į 
jinia kapitono, kuris buvb su
varžytas 4ik viržeis nelaisvės 
tos moterėė, nog ktifios isžtruk 
ti negali,* todėl būtent saVvalėi 
jauslos į&sigailejimo budo jo-

Isz va-
4

X. .. ' ..
i

apreiksze jam 'užlanda,u ddmit
. . " 1 • ’ ■ ■ 'I-

— Stojosi!-— stmiurnejo pats 
in save pįktadaris, kada Linda
nieko ne žinodama paėmė taca 
su valgeis nunesze senam savo 
sėntevui, nesždama juosia nuo- 

, dus, kurie turėjo padaryt gala
Lirida -jaute antipatije prie j0 gyvenimui.—Sijosi negalė

jau ilgiau vilkiriti, 
gręžti! teVris ‘isž ■ Londono, riė- 
galettiu rasit kitos tokios pro- 
gdš, po kėfii Šėktiridh, d gal va- 
laridėlu Viskas prisibaigs.

Isžgete milžinišžka stikleli 
arako ir pradėjo prasivaikszti- 
tiėti po karnbari tiėrammi. fež-

• vėliaus užvažiuojenti;

ryto par-

Sibš šzifdije matant sulaužyta girdo 
įriėšz gonkąs paloėihės vežimą 
po tam trihktėlejima 
ranėžiu duriu ir velei tarszki- 
ma važuojanezios - ■ u ! - i. t * .

mocžėka ka-

J u ūkus
■zvs

Į •?'

|

Pranas, Miksža Kd-S

mergina

lupu: 
mi ?”

po?3 M

* I.

Pasiliko tik
isz visu žmogaus žiūrite.

O tuom lai k apgaviku priesz 
save turite.

Kitados lupo centukus, penk-

Carrišbrooko 
tai-gi nelinksmas if 

padavė CLindai eite
'1.^.1 ■!

su slaptinga pa

ne buvo
jau suvis abejonės.z

>Seedas buvo pirmutiniu, ku
ris sudėjo įjavaduš. Pasako, 
jog pana May sugryžio vakar 
xrblrii
hanYori no puoto,

1 ■' /A’ :• į 1 'i . .......... -

Log. Nėuhtihuhėii;
Adomaitis Povilas, A’donihi- 

Andrektiš SiriiOriSs, 
Angai t is Siirias, B’alkriiildšBalkdiildš

I t

tukus ir deszimtukus, 
O dabar vyreli dolerukus, 

Irxant ko?
Ugi ant nieko!

)V: . 1 k

Kas vyraf toliau bus, 
Vaikinai uždestineja visokius

Kas vyrai toliau bus,

klubus,
Baseball ir visokius niekus, 

0 nesupranta apie tėvynės rei
kalus, 

reikalus ne 
r

*

4

I

Viktoras, Bar t k viezius ' Vilfto- 
iris, Czcrgelis jonas, Dau&žiti- 7 v-' j v,./i ta< 4 \
has
Didžkalrils Križ.

i Aleksandra, Dargiš Frahris 
_____;
tras, Gaseis Jokūbas, tiiėdr&i- 
tis Kazys, Glumb^kas Jonas, 

j Grigūti.s 
Gtižriurikas AtidHtiš

f

Grigaliūnas Pefrašį
Petras, v u*uuvj^uo xxiim* įuo,
Ivaszkevicžitiš Jririas/JtiriĄoiir-
' į*.viezius
zaš, Katilius VfočaS, KMifito

Karolis, I&ae&is tifo

kis Aritarias, Kehst^ucžitis^fhi-
Kiedikas IMykdiaS, Ktė-

i. . «. ... X.,. I*..............1!.. .^. . _

i

— Isz priežasties ligos pir
mutinio mokintojaus jubilato 
bankietas likos atydetas ant 
rytojaus — atsake mergina ir 
skabei nubėgo augsztin. Akis 
Alfredo invairei ir niekados 
tiesog ne žiurinezios pažadinę-, 
jo visuomet jojė neririlanktriria 
prie jo ir baugino, kaip tai in- 
.stabei jia. 1

— Tai-gi turėsiu palaukt sii- 
i nurnejo sau po riose šri piktybe 
: Alfredas — užfnariima savo ati 
dėt iki ryt dienai, ne užkėnčziu

i laukimo!

XIX. . . VJ 
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f Linda ant lytojaus nuėjus

Fp° jos adresu. Viduje 'koperto 
raivo kitas adresuotas iri ponia
E*: *. <<• . . *

t

gyvenimą rielaimingo to žmo
gaus.

i— Kodėl vaikszczioji, kaip 
kate ant pirsztu po karnbari ir 
nieko atsakai, 
klausiu ir šzaukiu, ar ne girdi 
manės Linda ? — klausė senas 
neregįs, kada mergina sugry- 
žius i^j miestelio po nuneszi- 
mui .Dorsėtiai piningus, inejo 
iri ruma neregio. — Ka-gi tas 
turi ženklinti, ar-gi ne gfrdejėi 
jog ąsz ne iriiegu' 
sžedien vėl pradedi-ta pati da- ant saves nužiuręjimo 
iyti?_.... '

— Bet-’gi senteveli asz tik ka 
sžioje valandoje inejan — tarė 
Linda stebėdamasi pasakoji-, minksztose aksominėse kurpe-

užsida-

jau po pusiaunakeziui 
j kuri iszkele 

senas mokytojas Shmith’as ap- 
vaikšžėžiodariias sukaktuves 
fnetu shVo, jog su žvakia nusi
davė tiesog pas Sena poną Tlol- 
tropa. Nog to laiko niekas jau 
jos rie mate, lova jos miesgstu- 
beje suvis buvo nelipsteta, kas 

jog suvis rūmuose nu

Apie tautiszkus
mur, riiur,

O kaip iszmoks ir kur ?
Niekas apie tai nesirūpina,
Ba tas niekam neapėiiia, 

Jtiu tiejei dingo del lietuvj’stes

polas, 
liotis AutahašL - * ?

. ' J.lu-—V

KUR BUNA?
Mano pus-liiriiis Aleksandra 

Budi'is ir S. Bbdriene; Itėlrtti*- 
lai adgalios gyvėrio PittsSin'gj 
Neužilgio isžvhžtibju iii Criirip, 
todėl ih’aszriu Ivė^eiCžiritišė iit- 
siszaukti ant titfirišo:

Antanas Budri s,
1525 Penri Ave.;r

Pittsburgh, Pu **
ŽA'; * '

ta'

-*M-ĮĮ

’ *

Po draug ir del dangatis kara 
lystes,

Ne rupi ne tėvam 
v Ane kunygam, 

Sziadiėn vos keliu irietti vaiki
no, 

Paklausk apie koki reikalinga

%

/i

it

•*■ 'pr-

ludijo, 
nakvojo.

: Toliaus bus

u-.'1

(to 33) __ Ff *

\ : ! S . . jį

Mano pus^ėŠėręs Atibl^: Jrife 
ir Aiėnar Ziauczunaiezitites, pa
eina isz Kauno gub. Szaiiu^av 
Pamaucžiu kaimo. .. Anelę pir
miau gyveno L&frfbriieefWW^ 
'riėžiriau kur* Jeigu kiis ^nid 
apie jais, malonėkite jn'ftnėsžti 
nril *' ' '■ °V”

Priulina Navicku,

(to 35) r Pittsburgh,-Pa.
Ir *

ma važuojanezios karietos, o 
netrukus apsiViėsžpatavo gra
bine tiluma rūmuose ir aplink.

Galėjo dabar., drasei nueit 
persitikrint apie pasakines elik 
šito gyvasti ir jduriista sugra- 
žinanezio, tarnai szeiminstube • 
je tuom laiku valgė, todėl ant 
trepu ant antro piontro Vėdan- 

suvis ir tu '

norint tavęs
■ j’ 1E *

manės Linda ? — klausė

i^j miestelio po nuneszi

ežiu ne pasitiks su niekuomi ir
‘ . i ?. . . J ■« i. .. Ii • • ■ 1 . •

.ne už
trauks, atsakanti valanda del 
jo užstojo..

Patylomis hesibelždamhs,

. m
O

daigta, tai nežitto> 
Dantis parudia nuo tabako, Alena- ZiritičžuhtiičžihtėSj 

’ ii • -ik ii ’i u#' 1. k m u. u JI**A k ■v...

iridis seno — kada-gi ašz ežia se inejo in miėgstubia seno ne- 
\ r regio, bet norints gana lengvai

— Ar tai tu ežia Linda? Ka 
do negardu bpliona riian sze- 
dien padavei, kartus kąip pėli- 
Mi. tfėip inane daŽiuYineji? 
gali jin del šaunu iszmest.i

, Niekas jam ne atsake. Alfre
das žvilgterėjo ant puodelo;

galėjau būti ?
— Na-gi mažiau , daugiau 

priesz adyna laiko, girdėjau 
kaip vartei popieras mano bjuv 
ke, ar gal ne? . : ’

žengė, senas iszgirdo ir tarę:

— Priesz adyna laiko suvis 
ne buvau namie, p miestelije, 
nes turėjau reikalą, del atliki
mo.

— Tai-gi kas Czia galėjo but ?
— Alfredas Hotfdpaš,ijiekas 

kitas. Pasitikau Vakar ririeirian.
ti žemyn ir divijhtitei Utį ttirity- jbkio titsakiirib suvis Sfe 1$

Alfredas tie dribtti
dama jin įHiMsztosb^ur^šė.

į ant paczto, rado stora laiszka ^ Alfredas tie dvOti
t Ibiais ; yri|kszėsiotv .po mano4

kamblį tvirtino sėnas nere-,

j f
&

tfėip mane daŽiuilneji ?

das žvilgterėjo

K»''.'A. • . 3Įj J*' ii p*1-

*

•C

„? Jfcr- "■ «;v

MO
frr'ii.

lifiayuseiS kraujais, keli laszai 
iszeja su putoms net ant lupu. 
Linda isžsigandus baisei konia 
apkvaitusiu negalėjo isz vietos, 
oasijudint ir akiu atytraukt no

1

to baisiauš paveikslo, kada isz
girdo malšzei duris atsidarine- 

ir po tam užsidarine-jenezes

buvo, pilnas suvis negėrtils*
— Krite czia? ritKhTtėjo 

klausima seni į. Bot'i? ailt t o
<4. f-' f- ii
riįVo.

— Ha! po velniu, taf tti gal
wi)

atkėrtdjo
L **

O1t J' ’
/

111

$ 
.»įwi rr- -..4i

TARADAIKA,
■' s,; w \ į 4

X ^M******"***^***

Vyrai kariszkam laike apsižiu-

■ . į •

t

O tevelei šuneliui nieko ne sako 
Da kur tabakas stoviu pasako*

Na ir sūnelis, 
Kaip senis, 
Prie iaiuko, 
Ir stiklriko,
Pypkeles,' ’ 

■ r ■ 4- ,, i-

ant adrėteo

x

Ir prie mergeles, « 
Prie visu nieku pripranta, 

Ir lūkupė patltiilka, 
Ir ant galo tėip ’ pabtiigs, 
Jog ant virvutes pasibaigs.

Prie visu nieku pripranta,
L * .C ' ' t

rėkitej. viv

tt* ’' i • .. • • *1; Koki nors pasiaukavima pa
darykite, .

jenezes ir sugirgždejima įįakto

Ir
1 nužudirito

Holtropo. Pajuto jog esą vjėna 
ir jog jia pana-

I

durise miegstubes

su nužudintu ir jog jia pana- 
szus likimas lauke, nss žudin-

') ‘ ’ ■■ ' ■ . .t...'

V"-* .

m
^ttiA^riMgti, o 
gejo ineinrinti žudhitoju

If 7<x. ;

tfijks įrakino ji a, idant ne gą-
<4>. <4 I . • . 1 j -h.' ■ ■ '

i

i 1
r

4 f "vnetrukus pkre-
*:

■f, L*1',1 Z' ■:

■ >, ■

■Ji-

*•4 ■>■ į A1

Jeigu

t

164 s. 19-tifc-st; «;s;
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A'
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Alfredrii, teirilpiriėji ir uostrii p6
AWfytojaus anksti pabudin

'•i:

mano karnbari. Dovanai ritėk
. . . •? * ‘ iz-T

siau. PipihgU j&u.ne rasi, o tęs-

W^H^htqjei likos Carrisbroo

I
’ho'isz miego

..................................
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v>

darykite, .
Nes da jokio žingsnio įlepada-

' rete,
‘ ‘Liberty Bondsu’ ’ nepiiko-

■ 1 tė, i
Ant tusezio gerkliuot, $ 

tbįi veluk šziaudosi'a miegot,

'J

■ «...

■ i

*;i

garsiu ir baisui
kliksmu. Joanna kurezia tąr-

1
-

>

■' ’ 1.? 1 : " ■
. *

— Pirkite Liberty Bohdsa. I
— Pirkite Liberty Botidša.
■T""-""-*~"

v L L1-;

i- . 4 I -M h . Ilfa

r.-.-r.’t
Žį!»W‘ 'iUfe

IŠGELBEKITE GIRTUOKLI
•A' ‘ ’   a A » . 1 A'fa .-.I.I

>v

t

i

V* #11*

Dirstelėkite in šlavokus, 
‘ Ir rusnokus,

Jau mus toli iszlenke,
v

Ir pasiszokdariii nulėko,
. A ■ ‘ / y '

Mes nėni'atdme nieko,
. Ne pkisbine’ant niekoXXV p<AXQyill.\< CVJlu 

i^esuprantame Amerikos reika

Mano Grotelis
linckas, pabiria isž K2auhbgrihX 
Eržvilko paczto, Sarapinitezktu 
kaimo.. Piririiriti gyvėrio'
ge ant W. 16-th St., dabar ne
žinau kut. Jagu kas ūįjie ji^tin 
malonėkite praneszti -ant adre-

»

kaiihd. Pirmiau gyvėrio’
■. L-.- U - 1 _ __  . _ x.

aii kuri. Jagu kas aįne ji4&io

■'■ I

fcl

i„ j(įi« iX

■hi'i’i'!' .1

■r

w.Vaso: ■ ' F 11

Pvt. Joseph Palelitiiiskas.
. . h' . Cm ».

Jugu turite 1)11411- ■I *fee yfcdta, kurt ira ^1 ifipiidlus iu bloką

’ 168- '

•fee yriMH, kart im

Saprotl gėrimo
elaiiklte!

___ •#
yi'ia. Taiko. Salus

sustab
dys bile ka nuo

. _ ‘ j trum- t
pam laike. Szio isz

I ' .... a A ’ * Ii A

va, fcupe, arba- net ąp (Jegtlno, ir; tokiu
j. » <» <L * a* « * ■ a ' .

i'?^>
' B j; f' L?!

vieni

MoinujbėM

> ■■ .1:

Co. A. 10-th: V. S. I«f. O
Rock Island Arsenal) ilk 

(to 31) .
‘ h ’

gelbėkite jin kol

milteliai

■. gėrimo

Būstab- 
» 

trum-

■ I MMNMI '• ' ** / ■■»,*•

TA

I

J® 1
11

i -k' •
t

Pajeszkau Onos, Kaliėdiukeš, 
1 r

Suvalkų gub. Naumiesezio: ' k'

milteliai gali but liėkmi su arbata, KA- 
va, fcupe, arba net sp (Jegtino, ir tokiu - . . ♦
biiėu galima lengvai iszgyditl fitid te atSisŽtiUKt ant adreso

pav. Mkišcziu para. Meldžiu i i

If

v

m

-jų

Vaisiaus paproczlo. Preke tik .|2,50.
PašiuBkite $1 su 
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libertyBonds
i ■■ nA on x —

\L'

į3įS^ *
;Zinios Vietines

• 1~~

jau praėjo, y
Sniegas greit sutirpo. Gal 

Wsziltesms oras.
r~Po Velykų da neturėjome

I - - - , -  ----------------------------------------- - J

Žjnonelei' dirba kas diena

e

Pirkite Liberty. Bondsa.
Pusę Aprilaus menesio

r 1

nei vienos veseilos.
c ‘ ?

* L • <
lietui*ėdami laiko ne ant zobo-
ArU. ‘
..r Utamiiiko vakara puikus 
pokylius Independent Kliubo.

•5’
šaluninkams

, tęip vadinamus u cabaret” per-
•į - rf e * fe a -W* a

. %

Policijos kapitonas Me. 
iGlattglian iszdave paliepimu

I . * ■ 1

šaluninkams kad sustabdytu

statomis savo vietose. Jagu to 
nepadarys, jisai uždarys to
kias vietas.

4 A

6nt perstatimo Boczkausku sa- 
iejė^ kuri loszia ant suszelpimo 
Raudono Kryžiaus. Pęrstati-

Neužmirszkite atsilankyt

Raudono Kryžiaus, 
nįąš atsibus per tris vakarus; 
18^19 ir 20 szio menesio, ir su- 
tžrtoj po piet vaikams.

Helena, 19 metu senumo 
pati Juozo Kerry (duktė Ado
mą Pajaujo) 437 E. Pine St., 

o^prąeita ketvergo vakara 
Velione pribuvo isz 

Wbury atlankyti' savo te 
vėjiiist.apsirgdama czionais ant

<

lužikgimo plauęziu nuo ko mi- 
nįį; Buvo vedus tik pusantro 
'teieio. paliko tėvus, tris brolius

Fi- 3 ” ■»- 7

Zi

^*įrjcna scsęre. Laidotuves at- 
Sjbuvo Panedeli ryia, su Szv.

. J 1 w

/ I ‘ ’

<7

i. ■ ■ ' «, '

KAZIMIERAS ASTASZAUCKAS.
(Chas. Stein)

(

Kazimieras yra medecinos studentas, liuosnoriai instojo 
Dėdės Šamo kariuomenėn. Tarnauja Post Hospital, Fort Myer. 
Mahanojaus jaunimui Kazimieras gerai pažyštamh's. Jo tėvai 
gyvena Gilberton, Pa.

Laiszkas Lietuviszko kareivio isz Fort Myer, Virginia.

buvau iszsiustas isz Fort Myer,

z z
z

M

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

. y * , , < • '

Columbia Kalbamos Mašinos,

PUIKUS SKAITYMAI

Kaina

/

*

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prckčje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelni 
balsą ir grajina 10 ir 12 celinius rteordus.
Kaina * • fefS.OO

Šit^s paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje irufc^iko
1 m • • A - - — 4 • L M I « t V* « «t 1 ^1^ « • o* * « » 1 t r* k i M 1 a^l vV~> A i 1 4 fe J*savyje augfctą—-tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios msųios mo

!~l ! '
• J.

fem

torą ir Rvarantuoja užganėdinimą. Grajina 10 ir 12 coliui 
dus. Nėra geresnes Grafanoios šiandien už tuos piningus.

ado.* met- 
^rekor- 
i r

*

Kulną

___ v

Columbia Lietuviški Rekordai.
uminėtas daineles.

Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų ši i Kordų;
«v * • • •' ir F-. _ ji _ _ r / k • _

Nšra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiai

10 Coiiniui Kaina *7Zic.

>

25č.

1

NAUJOS KNYGOS
9 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalbėk; Senap žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kara
tus čigonu; Istorija isz 1795m; 

’ Kvailas tikėjimas; 
? jonas; Girtavimas • 

l ❖ ❖ ❖
8 Istorijos, 141 puslapiu apie 

jrrafas ir meszkininkas; Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu;

| (Del moterių ir apie moteres; 
Aukso misles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa 
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c

v ❖ ❖ ❖
5 Istorijos, 137 puslapiu apie 

Kalnu gyventojus; " 
belaisvis; Lozorius;
mergina; Užvydus vyras. -25c

❖ c» ❖ * -
7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 

Ergelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Įszrei-

Ne doras
- - 25c.

E 2356 Lietuva Tfvyne Musų Ir Tykiai Nemunėlis tąka*
E 2357 Birutė ir Kur bauguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2391 U.ž šilingčiį ir Šių nakcialy. (Dzūkiška Daina)
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
F 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė } Panelę Švenčiausią ir A ve Maria
E 1245 Kutų darželis ir Batų 'Vystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
E • 2396 Našlys, Žaislas ir LapunėlČ. Polka-mazurka.
E 2395 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
E .2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka. ,
E 2Ž23 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurkavOrkcstr^
E 2224 Mano laivas, Daina ir f sveikatą, Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelė, Kadaš jojau ir Stumbriškių polM Armonika 
E ■■ 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Kudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne bdba. Dalis ant.
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba,
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu. Maršas, Orkestrą,
E4 2343 Aut vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą. >
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

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

lu <’

Kaukazo
Narsi

>30.00

Ne turi nusiminti Jdant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto r*Hs- 
tųi kadangi jie ne atsilanko ’ūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik^ioriirGrafanolų iš kurio gali išgirst visų artistų balsu 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus. 
Kaina *

ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tukas................................25c.

oc z z z 
f 
f 
i

z / z z z z

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

ir už tų pačią kainą,
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jonumera. Už* 

* sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų>55.00

IKelios sauvaites adgal
Visai nesigailiu, kad Fort Slocum reikėjo apleisti. 

Atpencz džiaugiuosi. Czion turiu daug lengvesni, darbu ir pra
gyvenimą daug geresni.
kai. Fort Slocum, N. Y. tarnavau rekrutavimo ofise, kaipo 
pagelbininkas egzaminavime nauju rekrutu, dirbau nuo septy
nių lyte iki szesziu vakare — kas elien, o nedieldįenias iki de- 
szimtai ryte. Pribuvus in Fort Myer, Virginia, pirma sailvaite 

Dabar esu 
- • prie daktaro dentisto už pagelbininka. Dirbu nuo devynių ryte 

kur galiu eiti 
u laiku pt'ibucziau iu dauba.

Virginia.

Esu traktuojamas visai džentelmonisz 
Fort Slocum, N. Y. tarnavau rekrutavimo ofise,

įfisįipriis'

iš**-;
tvyei .neatsimindami, . jog tai ar važiuoti, bv tik ant rvtoiaus

St. Juozapo Bazny- n^voiibuti kur turėjau prižiūrėti 14 ligonius.

; Nc kurie Mahanojaus Lie. iki tvi ju po pictu. kilike • A • • • • 1 • I

jrą kariszkas laikas, paleidže 
savo žiotis be jokio apsvarsti- 
inoka pliovoje prieszais valdže 
J^el tokiu patariame susivaldy
ĮL nes ne žino kas juos gali isz- 

1 " a’*' • 1

4žęLa Pa .tam graudysis. G y- 
tenate czionais, turėdami gera 
gyvenimą, nezurzekite apie tai 
apie ka neturite mažiausio su- 
prąlįmo, Valdže ant tokiu turi 
akĮ$o po kayei ymsis prie tokiu 
karatai ir gal prie to daejt, 
jo&latims ukesiszkas popieras 
n^npįsztikym i st a

Bjtfti ir daneszti apie tęd vai-

kar?ztai
t

Td^npįsriikjTnista ir nusiims 
ąclgaf isz kur pribuvo.

— Nedėliojo mirė Antanas 
Sjubrickas, ppic 50 m. amžiaus. 
Gyveno Buck Mountain pecze- 
je ir paliko,paezia. Neprigulejo 
niekur ir kaip rodos tai nuvež 
in Schuylkill Haven ant palai
dojimo. ,. . i
' — Studentas p. J. Karalius 

iszkeliavo utaminke in Over
brook Seminarije, kur lavinsys 
tolimesniam dvasiszkam mok-tolimesniam dvasiszkam mok- 
slei ’ •
•_

randasi ant. pardavimo saliu- 
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str.

Ant West Mahanoy Avė.

_ •* f

Ppiki.ir gera vieta del biznio,
I *■> -3KV *

atpesza tei^gi gera raj^da, par 
s^O^pigei del pirmutinio kat
ras atsiszauks. Yra tai geriau 
elaivieta aut / ‘ investhno1 ’ sa- 
vį piningu. Atstezaukitę in

.JW.TRASKAUSKAS
-.flBABOBfUS-

(t- f.)

♦ -v
l ■

' z

*(Afe****^
. rajnjTOns umtuviszkas

C^UNMUUB MA1UN0T CITY, PA.

į ../Xa|4pl« Knuus Nomlrnoia. Pasamdo 
rigbun Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 

'fctttgto Baigtas te lk t ' > 7.
(t. Atoku., l’itn Tt.

jįfw>

£

4 44

s savo darbu esu Jiuosas J

k
Isz Fort Myer nepertoli in l)ed<‘s 

ton kur delei žingeidumo kelis kartus atsilankiau, 
kart l)iu lamas

Sami > s o s t a p y I i—\V 11 si i i ng 
Paskutiniu 

atlankiau Baltoji Butą (White 
House) naniųS'isztikruju stebėtinas isz lauko ir vidurijo. Teipos 

o tise ir

sostapyjije.

Supreme (^nirl 
Visur reikia sh'ludis isz grožybių’.

— *fiiw 
gražioj ir istorisz- 

kur kareiviui žuvę kaboje

gi buvau pr(‘zi<l(*nl() ir senato Imtuose 
House of Uepresenlatives.
tvarkos ir asztrios pi i(‘žitiros.

Musu Lbrteeas Fort Mver, randasi labai 
koj vietoj, nopertoli nuo kapiniu,
Spanish American War yra, palaidoti. Igi sziol ezion nesuvejau 
dar nei vieno lietuvo nors ne abejoju kad nevienas ir lietuvis 
czioii randasi. Tai tiek tuom tarpu. Sveikindamas visus Maha- 
nojuje mano draugus ir pažystamus, pasiliekus, 

*
x Kazimieras Astaszauekas.

(Korespondencija isz laiszko raszyto jo •draugui J. K.)

V V

^NUSILPHEJI. HEBVISHI, HEUZTEKTIHA1 KRAUJO TUREHTI VYRAI IR MOTERES

įgauna Stipruma, Tvir- "Įgauna Stiprumą, Tvir
tumą, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomcs, jeigu turite skausmą

=» Jeigu norit© nusipirkti kalbamiį mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito-c^—y| 
: nišką reikalingu daiktų, reikalaukite nuo musų Muštruoto Kataliogo. . *♦*—d

Meikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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❖ ❖ ❖ , r
4 Istorijos, 105 puslapiu apL» 

Ant kranto prapulties; Mistras 
»r krepesius; Kampelis duonos; 
ii sz ko dideli ponai. -

❖ ❖ ❖
8 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus nrdangų; 
Bausme už szyksžtumn; Mažo 
ziaueziaus dideli reikalai; Die 

nos kentejimo Nantoj; Netobu
las žmogus. - - - • 25b.

•i* C1 ’ ■ <6* * \v

Vaidelota, aprasžimaš isz 
pirmutines puses szimtmėczio, 
szimta isz Lietuviszkū užlieku 

parodo kaip senoviszkds lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais.

4 Istorijos, 196 puslapiu apie 
Urvą užkeikta; Panaszus; Lo- 

įrenas; I 
kuom kas kariauja, nog tj 
dingsta. - - - - 25c.

-25 c.

Dr. KOLER
» / * ■ Ii

I

■ s' ■' 7 '
Dr. KOLĖtl yra viena- ' 
tinis t'Arpc Lietuviu da 

i ktaras I^ittsbiirge. Mo- 
/s, klnoęi Varszavoje, stuj 
S, dijavo begije 26 m. in- 
^5 vaiiias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo-, 
dugniai pažiusta. Gydo 

kidM> užsjnuodinima kraujo 
ir silpnybes vyrų, spuogus, niežęjimus 
ligas tinimo, invairlas ligas paeinan- , 
ežias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai 1 
ir Rusiszkal. ■ ,;-i: 7/ ;
Ofisos valandos: nuo'9 ryte ' s l 
vakare. Nedelidmis iki 2-y. popiet

638 Penn Avė, y f itsburgh,
b
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TRUST KOMPAXI.II:
r ) Yra tai vieta dėti jusu piningus. j

Pagialbes jumis daryti visokius investments. Duos ;
jumis rodą kada ka perkate. Prigialbes jumis perkant *
namus. ** ' • » . ? ■....... . . .
torium arba trustee.
del juso Vaiku. Trust Kompanija yra prietelis patarnauti
jumis gyvam ar numirus. — Dėkite savo piningus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

f . . .. —DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. LT. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Ftnton 'r G. Hornsbv >

Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra 
Patarnaus jumis kaipo apiekunai

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trees.

fJ’ G. Hornsby

Sermėga mužiko; Su

5 Istorijos, 77 puslapiu apie 
Grigorius kūris per 17 metu gy 
^eno ant salos; Isz mirusio pri-
sikele; Dorybe veda in laime;
Debesėlis. - - - - 25c.

❖ ❖ ❖ 
ąi' ■ ' - •

3 Istorijos, 112 puslapiu apie 
Nevaloje pas Maurus; ' Viesz 
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. - - - - -- - 25c.

❖ ❖ ❖ ' .

^SKAITYKITE! Kas pri- 
siuns mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime Knygas per paėsta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos yra geros ir kožnaro 
patiks. Raszykite szendieh!!! 
Adresavokitė:

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
Mahanoy City, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST.,galvos, užkerėjimo vidurių, nc- 

galcte mieęuoti, neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau-

nervus; jeigu jaiiktate visai

ir kūniškos pajiega^ išnykusias, 
—“turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebtiklhigą Kraujo Valy
toją Ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
1 . '. s.- ..

Ncrvus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.

jįjį stiprų ir sveikų/' Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir
1 giarą apetitą ir kpžnas kąsn

apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau- 
ją. nepriininą kvapą ,5r silpnus 
iwrviict* intern viunį

nttfargis ir jeigu jusu protiškos 

—‘turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebtiklingą Kraujo Valy
toją Ir Sveikatą Tvėrėją.

Padąra Tirštą, Rauduoną Ktaają, Stiprus, Nuolatinius 
Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres. i ,/

Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padaua 
jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną krauni ir padidina 

•vogą kūno, Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto - 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbatn ętpviu je. F' — y ‘
vaistii nuo nikšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurią ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę, priduoda 

i liuosą 'ir regularišką. Jdigu 
kas .yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis 

i J - įaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti
sava darbę bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, jog

• padidina 
jxtpin^ iiiaiotUga 
Nėra geresniųrbus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbatn ętęviu je. J 

skilve’s, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui'vidurių ir grobų 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę, priduoda

, veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo 

apetitą 
, savą at

jaustos ketp nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu. 1

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad sugrųžis sveikatų Ir busite užganėdinti, Arba mos sugražisma pinigus. Gvarantija 
yra ideta t kožnų pundui]. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00, ar ant šešių mėnesių 
už $5.00 Siusklete savą pasteliavimo Šendena ir atgaukito savų pirmutini sveikatų, 
stiprumų ir splckas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

ir..ambicijos,

kad sugrąžig sveikatų ir busite užganėdinti, Urba mos sugražisiha pinigus. Ovarantiia 
dėta t kožnų pundui]. Pilnas vieno minėsi gydymas tik $1.00, ar ant šešių mėnesių»mėnesi gydy 

Šendena ir utga pasteliavimo šendena ir atgaukite savą .pirmutini sveikatų, 
Nuga-Tone yra taipjau ųaudingąs dėl vyrą kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TA KUPONĄ

0

Nationar.Laboratory, (L-1U2) 123 W.Madison St., Chicago,111.
' ' įdedu čionai $............

gyduolių NuKu.Tone. '
■ ' ' •*

VARDAS IĮFI PAVARDE ...

ADRESAS.:..........s,.?.

........ ir meldžiu prisiųsti « .. mėnesio gydymo
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MAHANOY CITY.

•iri

'v

.airi ai.

uIETDVISZKAS ADVOKATAS

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

* I »

iezlalmeja provose už paželdlma Kasi-
' -i* »

klose Fabrikuose, Geležlnkeluose
» • ' • • • 

i . ■ *■ ' ■

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

K

Fabrikuose, 
Lalvose Ir 1.1

Moteres ir Merginos sako—
jaigu nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai ilgiau 

nesziojasi,
$ pasiutas. Mės visada tikime kad gerak tavoras yra 

geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera tavora.

&

už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra įį
t

SIUTAI, SZLEBES IR KOTAI ANT VELYKŲ.

Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti 
M ir gauname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia.M

. s

«S Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera delfefx S. • ' ■ t: /' • *

visu. Pirkite savo Velykinį siutą ar kotą pas M
P ITIN AMahanoy City, Mt, Camel, UUinmiU -Shenandoah. &

'Kh‘l ■ ■ ' J ’ 1 I ill. t 11
a. f a. ‘ 1 N M • » i < a • *

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

H r " ____ , tDR. JOHN D. RILEY

ligų. Vyru ir( motėres ligas, V
i. ■ *'■

200 E. MahaW Avė.

i| Specialistas Akių. Ausies. Nosies,
Gerkles, Pūsles,- Inkstu ir kitokiu

if
I

K DYKAI!

I Mahanoy City, Pa.
* • . 4 Jr 

& 

■r
-■ ' —■     .................................... .......................... iyw , ...4.— -,

A. C. N0VAKAUSKA3
. :: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
Advokatas ::

SHENANDOAH, PA.
(

I

IHI

1

■ \ ' , j

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

if

• MOKAME Antra Procentą ant sudta 
Pinigu, Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
X diena Sausio Ir Liepos mpnesuose, nepai
sant ar ątneszat parodyt Knygute ar ne.

Pinigu, Procentą pridedam prie jusu Pinigu

Dekavoje % milijono žmo
nių dastojo puikus plaukus o 
teip-gi sulaikė puolimą plan-
ku isz galvos labai trumpam
laike in vieta iszpuolusiu, at
auga tankus plaukus Gvaranty 
ti Informacijos Dykai. Raszy- 
kite bile kalba sziandien.

Mes norim Kad ir jus turėtumėt reikalą ■ 
BU musu Banka, nepaisant ar mažas ar > 
didelis. / • -

. — F.JIOONĄN.Vlce.Prea. 
U. KOHLER, Cashier . ?

. Bankas atidarytas 9 ryte lig .8 popiet. 
Suloštomis, 9 ryte lig 12.

■r i x

• rte BALIo Pros*

■p *

' \.

U. KO ULE it, Cashier

?

't

kite bile kalba sziandien.
Prof. Brundzas New Remedy,

’ » b “ • t įl»

Broadway, 8-th St,>Z 
—*

B - 
' 11 ' I . K

[■7 j I

Brooklyn, N. Y.
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