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Isz Amerikos
Milžiniszkas turtas paslėptas 

czeverikuosia.
Brooklyn, N. Y.— Palicijan- 

fas Keane, padaręs krata name

apie .12 m ii i u nu o

Prižadėjo mergaitei kendžiu. 
Sužagejo ir nužudė.

Worcester, Mass.— Miestely
je Clinton,
Worcestorio, 5 balandžio atsi
tiko baisi tragedija. Koks nors 
gyvulys (negalima vadinti vy-

po No. 4809 Fourth Ave. po mi ru) sutikės Stella Soldi, 6 metu
rūsiam Dr. Stedman, rado se- 
nuosia szeverikuosia milžinisz- 
ka turtą kuris susidėjo isz 75 
tukstancziu doleriu. Dr. Sted
man gyveno pats vienas, neuž- 
siduodamas su savo kaimynais

italu mergaite, beeinanczia mo
• t

kyklon, paklausė jos ar nenori 
kendžiu. Mergaite atsake, kad 
taip. Tada gyvulys liepa jai ei
ti su juomi. Jis nusivedė mer
gaite in raista tik apie 10 minu

Paliko tik dvi gyminaites Hart tu e.iim0 m’° ios ”amn ir tenai
forde kurios aplaikys visa mi
rusio turtą.

Jaunas farmeris nužudė uoszvi, 
uoszve, paezia ir pats save.
Mexico, Me.— Derby S. Ad

kins, 25 metu amžiaus, nuszo- 
vo ant smert savo uoszvi N. 
McGowen, jojo uoszve ir savo 
17 metinia paezia, po tam pats 
sau paleido kulka in smegenis. 
Priežasties žudinstos buvo susi 
barimas su szeimyna. Atkinsas 
nuo kokio tai laiko buvo persi- 
skyrias su savo paezia.

Juozas AVooleiy, bernas At- 
kinso buvo liudintojum žudin
stos, nes melde jojo idant neuž- 
muszinetu savo paezios. Kada 
Woolery iszbego jeszkoti pa
galbos Atkinsas papylde žudin- 
sta.

nužudė ja, pirma bjauriai nu
kankinęs. • Mergaites lavonas 
buvo atrastas apie 7:45 valan
da vakare, upelyje, kuris bego 

per raista. Jos gerkle buvo per
pjauta nuo ausies ligi ausies, 
tiesioji akis buvo iszpleszta ir 
abelnai visas kūnas buvo su
draskytas. Žeme aplinkui upeli 
buvo paraudonavus mergaites 
krauju.

Daugelis ypatų buvo pate- 
mije mergaite beeinanczia su 
tuo gyvuliu, tad galėjo pranesz 
ti policijai kaip jis atrodė. Po
licija tuojau pradėjo tyrinėji
mus, vienok neatrado žmogžu
džio.

Mažyte Stella buvo vyriau
sia skudikis jos tėvu, kurie, y- 
pacz motina,kuone pamiszo isz 
gailesties.

Tai baisus yrasergejimas
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Miestas Bailleul kuri randasi pavojuje
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inpuolimo in Vokiecziu rankas.
ISZ KARES LAUKO
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Daugyba maisto randasi 
ledynesia.

Washington. D. C. — Pagal 
suraszo Departemento Ukystes 
tai ladynesia randasi sekantis 
suszahisis maistas.

Mėsos, jautienos 280,964,662 
svaru, raugytos mėsos 34,362- 
022 svaru,
nos 6,274,851 svaru, suszahisios 

^kiaulienos 129,636,172 svaru, 
sūdytos kiaulienos 439,575,788 

, kitokios 
97,946,048 svaru,

suszahisios versze-

Tai baisus prasergejimas vi
som motinom, gerai inmokyti 
savo kūdikius, netik mergaites 
bet ir vaikus kad niekuomet 
nieko neimtu nuo nepažinsta- 
mu ypatų, ir niekada neatsito
lintu nuo namu. Tokios trage
dijos kaip nelaimingos mergai
tes Stellos perdaug tankiai at
sitinka.

*'"'wjrP - i*,/*

evaru, kitokios kiaulienos 
397,946,048 svaru, tauku 89,- 
044,258 svaru, sviesto 14,607,- 
017 svaru, sūrio 38,310,634 sva
ru,

*x . -

kiausziniu 342,659 dėžės, 
suszalusiu kiausziniu 8,835,665 
svaru.

1,05,000 karabinu ir 1,350,000 
pisztalietu padirbama kas.

diena.

New York. — Valdžia davė 
padirbti 2,500,000 Enfildo ka
rabinu isz kunti 1,050,000 jau 
aplaikytu, o Springfield kara
binus dirba po 11,250 kas dien, 
600,000 jau randasi ant rankos. 
Ant padirbimo visokiu patro
nu likos užkalbinta už 70 mili
jonu doleriu, beduminio parako 
užkalbinta 1,300,000 svam, pra 
eita menesi likos adirbta suvir- 

. szurn penki milijonai patronu, 
1,350,000 pisztalietu likos jau 
pristatyta valdžiai.

Sūnūs paymtas in kariumenia, 
tėvas pasikorė isz gailesezio.

Hazleton, Pa.—
Už tai kad, jo sūnūs Jonas, 

likos paimtas iri kariumenia, 
Juozas Kuszatas is Ebervale, 
nuejas in užpakali savo namo, 
pasikorė su pagelba drato. Te- 
vas tuom labai persiėmė, jOg ne 
teko vienatinio sunaus ir nuta
rė padaryti sau gala.

Kliosztoris griūva in kasiklas.
Wileys-Barre, Pa.— Coulin 

Coal Co. kasiklos pradėjo in- 
griuti Pleinse, per ka sugadino 
labai mūrus Saldžiausios Szir- 
dies katalikiszka kliosztoriu 
tenais. Bažnyczios teipgi murai 
sutruko. Kėlės dienas adgaĮ 
ingriuvo in kasiklas keli namai 
Suvirszum 30 szeimynos turė
jo apleisti savo gyvenimus.

■................. .11 ■— ..... ■"■N I I ..........

Vaiskas szove in duoninius 
maisztininkus.

Fabrikai
h"iPIisfatyt menesius Haarleme,Hollandijoi
300,000 maszininiu karabinu.

w <

Girtuoklysta priežastie žudin- 
stos. Tėvas nudure savo sunu.

Chester, Pa.— Susibartas su 
savo 30 metiniu sunum Rober
tu, . tėvas Martinas Armstrong 
pagriebęs ilga peili, insmeige 

užmuszdamas 
Šonus su tėvu

sunu i in pilvą, 
jin ant vietos.
taja diena pusėtinai isztrauke 
guzu tęs ir abudu buVo apsvai
ginti. Tėvas pasidavė in ran
kas teisingyštes, t, t *<
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Anglikai traukėsi adgal. Hinderburgas 
aukauja tukstanczius karieviu. Sto- 

vylas Szv. P. Marijos sugruvo.iW 
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London.— Anglikai nustūmė Vokieczius Flanderse, bet taja 
vieta turėjo neužilgio pamesti. Keli miestai paimti pei’ Anglikus 
vela pakliuvo in rankas Vokieczu. Francuzai pribuvo in pageL 

Vokiecziai paėmė penkes miles kruvino lauko
ant kurio Hinderburgas paaukavo tukstanczius savo kareiviu, 
Anglikai veluk trauktis in užpakali ne kaip pražudyt savo ka-« 
reivius. Passchendalus gavosi in Vokiecziu tankas.

Vokiecziai dabar meldžia per savo reprezentantus Szvaica- 
rijoi, idant Anglikai benaudotu trucinantu gaza ir sutinka jojo 
daugiau nenaudoti. Paragavo Vokiecziai savo gyduoles ir su
prato josios baisybes, bet allijentai dabar ne nemislina palautž 
naudojima gazo, kuri iszmoko naudoti nuo savo prieszo.

Skaitytoje! mate paveiksią katedros Alberte, Francijoi, ant 
kurios kabojo stovylas Szv. P. Marijos su Kudykeliu,
diena Vokiecziai isz naujo pradėjo bombardavot. taja katedra 
ir suszaude visiszkai taji stovyla, kuris su trenksmu nupuolė. 
Gyventojai buvo tuosios nuomones, jog kada stovylas nupuls, 
tai. bus ženklu, jog kare neužilgio pasibaigs, ka duok Dieve, i- 
dant tasai inspejimas kagreieziausia iszsipildytu.
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Miestas Bailiau, kuri Vokiecziai geidžia paimti, guli 8 miles nuo .Armentiores.- -Kaip 
paskiausi telegramai danesza, tai.szis miestas likos paimtas per Vokieczius, nes Anglikai 
matydami, jog czionais neatsispirs, miestą apleido ne kaip pražudyt nereikalingai keliolika 
tukstancziu kareiviu. Badai prie szito miesto Vokiecziai neteko 40,000 kareiviu.

Vieno treczdalioISZ VISU SZALIU
Didžiausios kapines ant svieto.

London.— Anglikai praeita 
’ meta neteko prie Sommo arti 

puse milijono vyru o Prancū
zai ne teko po Verdi nu 240 tuk 
staneziu vyru. •* t

Prie Alberto, 
džiausi musziaį, randasi gal di
džiausios kapines ant svieto, 
medinei kryžei žuvusiu karei
viu ant kapu randasi szimtai 
tukstaneziai, jog net szirpulei 
žmogų paima kada užmeta a- 
kia ant tuju lauku kur guli ka
reiviai visokiu tautu. Surink
tus szmotelius žuvusiu kar.ei-

kur eina ’d L

ant svieto

visu savo 
geležinkeliu. 21,530 kilometru 
ilgio.

73 nuosz. visu geležies rudos 
iszkasimu.

83 nuosz..visu augliu iszka
simu.

Teipgi 268 cukraus dirbtu
vių, 918 audinycziu, 574 bravo
ru, '133 tabako dirbtuvių, 1,685 
degtines varymo dirbtuvių, 
244 chemikalu dirbtuvių, 615 
popieros dirbtuvių 
maszinu dirbtuvių.
/ Teritorijos, kurtos dabar pa
teko po Vokietijos valdžiai

v •

ir 1,073

Nelaimes Amerikoniszku kareiviu Francijoi.
Terp sužeistu ir užmusztu Amerikoniszku

* • »> 1 *

Washington.— 1 
kareiviu Francijoi, randasi sekantieje kareiviai:, 

« *1 ' I * 4 1 . n * li

i ir
Jonas Skrynik, V.

Skulškis, Leonas Strortiski, Teodoras Benievicz, Juo. Kairaitis,

f - -4

Užmuszti ir mirė: Zigmantas Stefanskis
• '' ! . 1 . ,......

Bėraiiek. ■ Sužeisti yra: Juozas Letoski,

m ' ’V -k.n 

f t * l'

30 Vokiszku eroplanu sudege, 140 žmonių užmuszta, 200 sužeisti
'L SParižius.— Ugnis isz nežinomos priežasties sunaikino kėlės 

dirbtuves Vokiszku lekiamoju maszitnu Frederickshaven, kur 
sudege 30 eroplanu kurie ketino bombarduoti Amerikoniszkas 
pozicijes. Priek tam ugnije likos užmuszta per eksplozije 140 
žmonių o sužeista du szimtai, bledes milžiniszkos.

M^w • 1 '
M ( VU'

Anglikai paskandino 12 Vokiszkus laivus.
London.— Anglikai paskandino 12 Vokiszku transportiniu 

laiv Cattegate. 
nelaisvia.

Lavorius isz visu laivu iszgelbejo ir paėmė in

London.— Vaiskas paszauk- 
tas ant apsaugojimo duonkepiu 

JLJLW1 JCAllVtAJ VJlj SZOVO

in mynia maisztininku kurie už 
klupo ant vaisko su akmenais

Kareiviai 
daleido szturma 
ninku su apnuogintais kardais 
sttžeisdami daugybe o kelis už- 
musže.

Duoniniai maiszacziai teipgi kos sanlygomis Rusija neteko 
kylo Rotterdame kur duoniniai ' 
kromai likos apipleszti. Vais
kas apmalszino maisztininkus.

Hagoje atsibuvo kruvini mai szalies gyventoju, 
szacziai už duona. Daug sužeis/ 
ta* 

MII ilflllMI ***

ir plytoms. tada 
ant maiszti-

>fi—m

» I ' . I

duodavo valdžiai 845,238,000 buvo guodotn !
metiniua inplauku ir turėjo
.1,800 taupiamuju bankii.

viu nuo szrapneliu sukrauna in ,

Isz Lietuviszku kaimeli)
1 '' ' : . • l 1 1 r ' "!' ž"■ I 11 ■' J ■ !i S1 ■' 1

krūva, aplaisto karasinu ir su
degina, nes szmotelius neužsį- h 
moka palaidoti. Tukstancziu 

1 L- • 1 1 * Y V

moka palaidoti.
ranku ir kojų surenka po kož- 
nam dideliu i musziui.

Ka Rusi j e neteko padarydama 
sutaiką su Vokiecziais.

Petręgradas.— Pjrklybos ko 
misaras paskelbė, kad sulig tai

780,000 ketvirtainiu kilometru 
teritorija su 56,000,000 gyven
toju, arba 32 nuoszimtis visos

Praneszimas sako, kad Rusi- 
||\^ją be to neteko

j 41
t1

r ■ " , r ■ . : i f 11' ; . i.;1" |
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— Pirkite Liberty Bondsa.
Shenandoah, Pa.— Ludvikas

Meszldnis apskundė Frana Na-
--- v. W .<<w —- — -r—, — —l —' —■ ~ '— —■ — — l 1 ^.1
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Shamokin, Pa.
szio menesio persiškire su szia 
pasauliu Antanas Sakalauskas, 
po sunkiai lygai szesziii mėne
siu nuo sužeidimu kokius ap- 
laike kasikloje Luke Fiddler. 
Velionis paliko dideliam nuliu- 
dimia motete ir ketures duktė - 
res. Paėjo isz Bartininkų par., 
Suvalkų gub., pergyveno czion 
Amerike 27 metus, būdamas 
geras tėvynainis i ir geras krik- 
szczionis ir skaitytojum “Sau
les” suvirszum 18 metu. Lai
dotuves atsibuvo ketverge Szv. 
Mikolo bažnyszioje. Velionis 

ir mylėtu per 
visus kurie jin pažino per gera 
savo pasielgimą. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimierio draugystes.

vieką už sužeidimu
■i

laike bolszevikiszko .sukylimo.
' '■ fi

' ' '■ f.' . . . , ' !

— Pirkite Liberty Bondsa.
"■ ■' ' ■ ' ' ' ' ■ 1

—Dovini Vaikai likos suym- 
ti per polieja už apvogimu cze-

' -k 1 a \ ak A ♦ a a

k,1

14 diena

Szv. Kazimierio
A.A. Antanui Sąkalauckui.

— Pirkite Liberty Bondsa.

Turkai su Bulgarais pradėjo pesztis tarp saves.
Washington, D.C.—Turkai su Bulgarais pradėjo tarp savos 

pesztis už szmota žemes kuria Turkai turėjo atyduoti Bulga-
’ ■ * . '. ■■ * ' ■ ‘ . J ,, , i(. I

rams szeszis metus adgal. Didele armija Salonikosia tik lauke 
duotb ženklo ant perėjimo per Macedoniszka rubežiu, užklupti 
ant Turku ir Vokiecziu. Vokiecziai tuom labai persigando ir 
daro visokius stengimus ant sutaikinimo Bulgaru su Turkais.

'4

.. ... *»■<—
Vokiecziai paėmė Helsinforsa ir daug in nelasva.

Vasa, Finlandija.— Keliolika tukstancziu likos paimta in 
nelaisvia, daug kariszko materijolo ir miestas Helsingforsas, 
sostapyle Finlandijos, per Vokieczius, po kamanda generolo 
Goltzo. Miestą paėmė per szturma. Daug užmuszta ir sužeista.

Amerikoniszkos bledes lig sziai dienai.
Washington, D.C.— Nuo kada Amerikonai eme

szioje kareje, bledes yra sekanezios: užmuszti laike musziu 246, 
ls užmuszta ir gavosi in nelaisvia 43, žuvo nuo nelaimiu 189, mirė 

nuo visokiu ligų 891, žuvo ant mariu 238,
79, nuo gazo ir savžudinscziu 45,
1,783, nesurandama 38, viso 3,558. Tasai skailius yra paduoda
mas tik lig 1 Aprilaus.

Silver Grek, Pa.—Aan diena 
kareivis Jurgis Skrypka atlan
kė savo broli Alfonsą czionais, 
su kuriuom nesimatė per dovi
nis menesius.
buvo labai džiaugsmingas ir

Suėjimas broliu

ant nelaimes trumpas, nes ka-
, 1 r i .y

reivis Jurgi s turėjo iszvažiuot 
in savo, abaza pasirengt ant su
ėmimo kaizerio, prižadėdamas 
savo broliui prisiųsti nors vie-

■*

Pirkite Liberty Bondsa.
___________________________________

veriku kroma ant $8.00 pinin
gais ir;deszimts poru: czeverb 
ku kurtuos paslėpė duonini po^ na ausia kaizerio ant atminties

mirė nuo sužeidimu 
civilu užmuszta 7, sužeista

Vokietiją prižada duoti Japonams Siberije jaigu jiems pagelbės.
Londonas.— Vokietija jaigii laimėtu kare vakariniam frun 

te, tai pradėtu nauja kare prieszais Rosija su pagelba Finu.te, tai pradėtu nauja kare prieszais Rosija su pagelba Finu. 
Jaigu Japonija tame pdigelbetu Vokiecziams, tai už tai žada 
jiemsatyduoti nekurias dalis Siberijos. Helsingforsa jau paemo
o Petrogradą ketina užimti ateinanti menesi.

, • 'f* ■<
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Amerikoniszkas laivas prapuolė su 293 žmonėmis.
Washington, D.C.— Amehikoniszkas anglinis laivas po 

su 293 aficiriais, pasažieriais ir laivoriais 
prapuolė ant mariu be jokios žinios ir lig sziai dienai nieko apie 
jn negirdėt. Laivas dingo nuo 4 dienos Morcziaus. Paskutinių 
žinia iszgirsta apie jin isz West Indiju. Jisai plauke isz Pietino 
Ameriko in Su v. Valstijos.

yardu “Cyklops”
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Was Girdėt
WM.C. * —------ ----  .

Isz priežasties jog susigadino 
^lektrikinis moterius,, esame 
priversti szita numeri issleisti 
.tik keturiu puslapiu.

Valdže dažinojns, buk atei-
y in laikraszczei priesztarauja 
|k.rieszais valdžia, paszanke ant 
pm klausinejimo pirrnsedi atei
viu laikraszcziu susivienijimo 
Louisa HameiTinga isz New 
York o ir kitus. Daugiausia val
džia t tiri atyda ant laikrasz- 
ežiti iszdavinotu kalbosia Vo- 
kiecziu, Dalu, Norvegu, Slavo- 
ku ir kelis Lietnviszkus. Speci- 

peržiuri szia-
dien visus ateiviu laikraszczius 
o ypatingai tuosius kurie raszo 
prieszais valdžia.

1'.

tiliszki agentai

nedeldienio ar kitos parankios
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Dabargi sziuose laikuose ka- UŽDARBIO - NUSTATYMO kia in Ratu Komitetą, kurs nu-
dienos kad tik gavus siisieit.

Aha! Amerikoje tėvu su vai
kais, jau kitoki posmai.
Į Kaip tik ypacz vaikas paau
go iki 18 ar kiek metu kad ir 
tėvu pasiturmeziu kur galėtu jo, kad )<ur tik nepažiurejus, 
sau gerai gyvent, tuojaus vuo- 
degelia nei žalis zyliodams už- nei garsus varpai skamba pa- džios 
rietes paszmudurkszt net to- 

nežinant nusidangina
Dievs žin kur ir vieni kitus vy- 
siszkai nesužino, ir net nesusi- 
raszo. Pažystu kai kuriuos tė
vus ir vaikus, 
vaikai vieni labai pavyzdingai 
su levais sugyveno, dasidirbo 
iszvien gyvendami turtu ir, tn 
pat tėvu vaikai kiti vėjais pa- 
sisekiojo nnsimurde kas žin 
kur ir nesusižino nieko link sa
vybes nieko.

Keletas metu adgal, susiejo-

res Suvienytu Valstijų Ameri
kos

r

prez. p. Wilsono žodžihi 
i i nk paliuosa vimo • pavergtu 
tautu ir tautelu per drutesnius, 
teip pavergtųjų szirdise prigi-

vis p. Wilsono duoti žodžiai

I
z < KOMITETAS.

■ __ giii ,
(Sulėtinąs No. 9)
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Komitetas Besirūpinąs Mo-

vams

kuriu tai tėvu

airėms Industrijoje mano kad 
užsiimanti Val- 

darbaiš tai privalo 
d ar bin ink am s

Darbdaviai

stato uždarbi sulyg naujo dar
bo vertes bei vykinamu permai 
n u.Pa vyzd i H: jeigu kompanija 
nori permainyti būda drabužiu 
apsiulejimo, ji kreipiasi in Ra
tu Komitetą, kad jiejie nustaty 
tu užmokesti už naujaji darba.
Tada tie du atstovai, vienas no 
kompanijos, kitas-gi huo dar- 

pagaL vėliausia kolejctyviszka bininku sueina szapoje, apžiū
ri sena būda ir nauja būda dar
bo atlikimo 
laiko i lūs

■BWI—m. ............ „ ..B B .IBI................M

negali pakilti, nei uždarbis 
negali nupulti. ^Ąbelnai kompa 
nija yra priversta darbinin
kams mokėti tielę kiek yra ver-' ko’on.ijpj 
tas. Tatai yra mierįs tokio Ra-

*..... 7" 7. T. rr.'l i ? i kqma gyvento kaip Lietuvoje. Žemesstatymo komiteto, lyltas daly- parsiduoda ant lęngviu iszmokėjimn. 
J<as toks elginAas palaiko darbi že,^es akieras $10, $15 lig

1 .. . $22. Teipgi parduodu iszdirbtas Žemes
loji Oil- su Imdinkais. Raszykite laiszka tuoj b

nija yra privelta

Farmps - Farmos
• lr ——

I Nusipirkite ūkia didžiausioj Lietuviu
1 Amerike. Czia yra pirkia 

arti 400 Lietuviu ūkias. Jau 7 kaimai 
apgyventa Lietuviais. Nusipirkia .ūkia,

Amerike.

' t

to Komiteto arba uždarbio nu- La,’i,e savo tautos žmonių tai bus iin 
, i kęma gyvento kaip Lietuvoje. Žemes

parsiduoda ant lęngviu iszmokėjimn.

moketi
ninkus sutikimeje.
cagos firma tvirtina, kad nuo 
laiko invedimo.tokio komiteto 
jiejie mažiaus pūstojo piningu 

isztyrineja kiek ir laiko, negu pirma, kada to-

$22i Teipgi parduodu iszdirbtas Žemes

kurio

sntarme toje apielinkeje kur 
tik tokios su tarmes randasi.
Tszvengimui nesusipratimu ir 
streiku 'reikia turėti uždarbio 
Nustatymo Komitetus*
reikalui esant, nustatys uždar
bi sutaikys nesupratimus.

Nauda isz susiejimo darbiniu 
k n atstovu ir darbdaviu, kad 
apkalbėjus kilusius nesusipra
timus yra aiszki. Tatai yra

d arba atlikti sulyg 
naujo budo; tada jiejie iszklau- 
sineja darbininkus ka jiejie a- 
pie tai mano, tai yra: kiek dar
bas bus vertas sulyginus su se
nu ir surinkus visas informaci
jas tie du atstovai nustato nau
ja rata, pagal kuria darbinin
kams užmokestis buna nusta-

teisinga ir geras iszrokavimas lyta. Atsitikus kad tie du atsto 
vai negali tarpe saves sutikti, 
tuomet jiejie pasiszaukia to ko 
m i toto pirrnsedi

vyrsziu uždarbi o 
rrasai pirmsedis, 

sprensdamas apie uždarbi irgi 
pasinaudoja surinktomis infor
macijoms, idant padaryti tei
singa iszvedima.

Naujai pasl

kio uždarbio nustatymo nebu
vo.

(Tszleista Komiteto Besirū
pinąs Moterimi
Tautos Apgynimo Skyriaus).

i    , U,  ■■■- —M MBMbbMMMW

H. M irhdsonas isz S. Boston 
likos nroszlaVotas Filadelfijoi 
laike laikvtn tonais ’ A i
kurios
M irh(‘lsonas pribuvo isz Bosto
no, tyksle skelbimo treczios 
Liberty Bonds pardavimo, bet 
Lodamas dideliam karszlije 
f kojbime apie sooializma užsi

imk vietoje kalbėti ir 
prigelbeti pardavime bondsu 
pradėjo kalbėti prieszingai vai 
dziai.

Ant salos radosi Lietuviszkas 
polieijantas Savlovits (?) ku
ris iszgirdias Miehelsono kalba 
aresztavoja jin. Valdžia Mic- 
lielsona paėmė tint tolesnes isz- 
pa žiu ties.

“.

Vilijon toris Fridk ir kili isz- 
dims milijonus doleriu ant jesz-. 
kojinio augliu ant 30 tūkstanti
nes akierines dirvos. Prie dar
bo reikalaus apie 10 tukstan- 
rziii darbininku kuriu jeszko 
po visas szalis.

prakalbu
I >i ieszi nosi valdžiai.

mivszo

, J oenminkai visu kietųjų an- 
'l(kasikln mis i davė pas prezi- 
<lenta Wilsona su praszymu i- 
dant paliuosuotu nuo-kariszkos 
i.irnystos visus anglekasius 
kurie dirbo kasikiuose per pen
kis metus ir daugiau, 
g'ekas’iu .yra didelis stokas, o 
valdžia be augliu ne gali apši

lau lai prezidentas prisi
lenks ant juju praszimo.

nes an-

< iii.

žergtųjų tautu lupose ir visur 
pradeda vis savo atgaut.

Austrijos ciesoryste susideda 
visa isz mažu žemeliu paverg
tu tautu, dabar tos senoviszkos 
pavergtos szaleles teip pat ke
lia savo galvas ih virszu reika
laudamos išztrukt isz Austrijo- 
ku globos, o gyventi savoje pat 
valdysteje.

Austrija daugel turi užėmu
si slaviszku tautu, 1 tos tautos 
sujudo, ir Czekijds sostapileje 
Pragoję turėjo atstovu dideli

me su vienu jau senu žmogum susivažiavimu aptarimams, ten 
jie tiesogei 
n i ui, 
gl 
gi Czekijos žmones savo jeszki- 
ni gaut liuosybe neatmainys a- 
ne biski, ir sako: jie maloniai 
sutinka su Suv. Vttlst. Ameri- 

ir dar iszsidangines nežino kur, kos p. Wilsono Porais.
Prezidento Wilsono atsiszau- sunkiam streikui, kurs iszkilo 

kimai, prirodymai ar gales isz- tarpe 
vykt ar no, nes isz ktiriaujan- 
czia vieszpatija nėra no viena darbdaviu 
kad neturėtu svetimus krasztus 
užgrobė, bet ant istorijos Ihpo 
pasiliks pažymėta amžinai, nes 
tai yra norai brangus del kiek
vienos Szalies, ir dėl kiekvieno 
žmogaus, ba jie teisingi.

Visos tris sesutes su areliais 
ant gaivu, 
ant kojų, 
kryžiokiszka Vokietija, beje ir 
Turkija, jok jos pavergia turi

buvau antpas kuri kada tai 
•Kurdo, led vienas kita pažinotu 
nes dar abudu jau 
pradėjome kalbėtis. — Ugi isz-
sisznekam kad jeszko savo vai
ko kuris su kokia svetimtaute 
apsivedęs vėl tėvam nežinant,

prąžilia,

pasakė hr. Czer- 
kad Czekai mato jogei

eruoje jie liuosyhe nėgauS, tai cijomS ir t.t.

Tokiuose pasitarimuose galima 
apspręsti, abieju pusiu tiesas, 
ju gerbūvi, pasidalinti inform a ir tada jojo

— dabar su bo
ba savo siūboj du vienu gyve
name nežinodami
mus yra; tai gerai sako tas žmo 
gus kad turime dasigyvene dar 
ant duonos,
mem, tai nežino kaip but....

Ant kiek žinau, žmones buvo 
gana geri pabažni, vaikus teip- 
gi augino dorai, na ir užaugę 
isz savo valios kas-žin kur. nu- 

tevas nabagas dą

o mudu sako jis

kur vaikai

o jagu neturetu-

szvilpino, 
jeszkot net turi.

Isz visu pusiu žiūrint — kas 
kita Lietuvoj, o kas kita Ame- -1 
rikoj terp tu paežiu žmonių gy 
'venimo. S. K. >

dittna,

motos del valdžios.

Plieninei fabrikai Gary, In- 
pastatys dirbtuvia už' 

asxtnonis milijonus doleriui 
kurioje dirbsis milžiniszkos .ar- 

In kelis
menesius teipgi statys 160 nau- ežiu tai Turkestane, 
ju pCcziu kurie kasztuos ketu
ris milijonus doleriu.— Matyt, 
jog kariszki užkalbininmai kas 
dien didinasi ir kare-pasitrauks 
da,keliolika metu.

o asztreis nagais 
Rosi ja, Austrija ir

fn t .« •. • i '• '

mažas tauteliaS, kurios ne kru- 
sjtelt negalėjo, o dar vięnok pra 
deda 

žinios .kelt.
Czion prisieina

myti senuku žodžiai kuriuos jie 
nežino isz kur eme, kaip atsi
menu atkartodavo. Man kada 
buvau jaunutis lankei teko su 
senukais kalbėtis, ir ka jie pa
sakodavo, lai iszsižiojas klau
sydavau,

if tos in Virszn galvas

Toks būdas uždarbio nusta
tymo yra vartojamas vienoje 
didžiausiu drabužiu kompani
jų Chicagoje. Toji kompanija 
invede ta būda po ilgam ir

bosu ir skriaudžiamu 
darbininku. S u tarmėje tarpo 

ir darbininku yra 
punktas, kurs reikalauja, kad 
uždarbio nustatymo turi būti 
taip vadinamas Ratos'Komite
tas, kurs susideda isz vieno at
stovo nuo darbininku ir piini- 
sedžio, kurs turi būti nubszali- 
nis žmogus. \

Kompanijai prisiėjus pradė
ti nauja darba arba daryti ko-

balsas ima 
niistatyme.

I

triomlaikiniais ir
r-j ratos yra 

gali būti bent

y

kada atmainomos, tai yra; jei- ; 
gu pasirodytu, kad jos yra per- 
augsztos arba peržemos. Paga 
naujas ratas darbininkas .turi 
uždirbti tiek kiek jisai uždirb
davo pagal buvusias galeje ra
tas.
darbininkams atlikti darba 
taip kaip jiems tinka, tacziaus 
užmokestis turi būti aprobuo
jami sulyg senųjų ratu.

Prisilaikant tokio budo ratas
i J. 7 ... ' . ..

............................   į ■ ................

Kompanija gali insakyti 
atlikti darb

♦
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gausite atsakinia Lietuviszkai:
J. A. ŽEMAITIS,

S AUKLE, M-JOJ.T_
Isztnoklname vyrus ir vaiki
nus balbėriauti in 4 ar 6 sau 
vaitos, buki a bosas aut saves 
uždėkite savo locna szapa. 
Dirbk del saves. Apie dau- 

llnrber School, 1202 Fenu Ave^
: aut adreso. NosokofCs

FlUsburgli. Pa.

Bok 13

Industrijoje, glaus raszyk

PAIN-EXPELLER j
p • •***•-»■»» y ’

kių kentėjimų ir skausmų.
tai kiekvienos šeimynos geriausią draugas, kuris

šokių Kentejimų ir siausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa

tikrai pagelbi nuo vi;

♦ <

branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
-dvj. . , j
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą ;
didėję
4, ur.vrv.iv, »vmh ...........................

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo.

už pigesnę čienią.
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
f * . • • » * b t w t . m rii a r« »■ • _* _ -1:

o taijigi musų pavardė.

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastttotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čieni^.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame

butų ant pakelio ženklas
„LOXOL,” o t-;-- ;
Tikrasis PATN-pfXPELLE'RIS parduodamas visose 
aptiekosc.. Galite, gauti ir tiesiog iš mus.

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

74-80 Washington Street, New York fl
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„INKARAS” ir žodis
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   - . Patariame 
pirkt buteliuką už*65 centus, nes jame yra gyduolių 

■ • e •____________________ . m 1
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LATVAKORCZIU SKYRIUM...

1\ V. 0B1ECUNA8 ir KOMFAiNIJA
S:S. Pittsburgh,Pa.

lHW T*11* Zra v’e,,al*neRanka kuri senei žinoma Lietuviams. 
'Banka talp:nasi savam budiuke kurio verte iazueea apie 
$150,000 ir vartoja aseme laike apie uiiliįon« dolieriu

Įffij ir randasi no kontrole Valstijoa PenKisylvaniOA Už su- . 
■jk trupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunctia Pinigus 
flrfiį in visas dalis svieto. Parduoda Laivakor te-c Užlaiko 
ĮSfcj' Notnriiialuu kancelarija del padirbimo duvierna/cz'U 
!»W.( ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvu’c. Užrube- 
Sfi? žinis skyrius randasi i»o vadovyste gerai žinomo 
5iz?L- Karoliaus Varakziaus valdiszko Notaiijusso.
► MM MM * MB- *■» •» MB Mk» MB MB» MB. MB MB- MB MB MB MB MB MKB MB. M. BB M. M. MB «• «►*•

Ek 12th. and Carson St.,
) Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams.

i1 $150,000 ir vartoja nzeine laike apie miliįonH dolieriu
' ‘ ‘ r- -

, trupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunctia Pinigus 
• „ __ .1 . 1 ii. 1 - - .i - 1 - • _ 1 . . r 1 11

Į’ Notnriiialna kancelarija del padirbimo dvvieroiucx'U

** žinis skyrius randasi

Idas nors permainas atsiszau- W O♦M
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MOZ^LA” yra padirbtas isz

r

I DOUGHNUTS.s

i

/ Selling Representative: i
NATIONAL STARCH CO., on*

M
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nog viena lig kito valgio, 
tuojant.
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Ir yra daug pigesnis vartuoti negu sviestas, taukai arba 
kitoki aliejiai.

Parduo
damas paintinėse, /kvortose, puse- 
galonose ir galonose bleszinese.

Suczedinsite pinigą pirkdami 
didesnes bleszines.
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MAZOLA” yra iszspausta isz tam atsakaneziu Amerikon- 
iszku konu. Yra czistas ir Sveikas

>*!'•

\ J

d

ro Syrupo ir Argo Krakmolo.
Galite pirkti “MAZOLA” bile 

kokiame' groseriu store.

■ ” '**Si

gauti geriausias

tus sU
jf. ■’ ..

.• ;■ : v .p <•■ | a <:isz komi
" ■■........ ■ '4 | 1"';" : 4

jaigu

Mazola, czistas
. A.-, . -"i

< z -L •’ . v ■ ■ 7: ■; ’ - ■■

135 So‘ !2 hd ŠL, Philadelphia, Pa.

M

Padaro valgius ne tik ka daug skanesnius bet ir lengviau ,

Galima bile ka smožinti su “MAZOLA” kad ir žuvis ar ci-
Nusunk “^MAZOLA” ir vėl naudok igi paskutinu la- 

' ' ■' ‘ 11 ' *■ * ’ ' ' , ' ■ * ' j . ; 1 «l| . ,

A

Kam naudoti brangiu aliejų
gąlite 

už mažesnes kasz-
aliejus

|| • 1 'b * I; 1 • i. H "

4i.! ' l ■ ;>/■ L- " f'M ■ ’lt |<* ./

i
$i O.
f tKada-gi pasklydusios 

po visur prirodo, kad bolszevi- 
ku vadai Trockis su Leninu y 
ra abudu žydai, o dabar bolsze- 
viku vadovavimas szpicuojasi 
žemyn, visa Rosija inpuolusi in 
didžiausi varga ir nuopuolius, 
darbininkams darbo ne duonos 
nėra, turtai žmonių iszrubavuo 
ti, kurie buvo žmones turtingi, 
sziadien ubagai, vokiecziai nei 
po girtu mergų lizdus po visa 
szali lengvai plondrūoja, na ir 
szis viskas už Trocki ir Lenina

' suvers visa beda ant biednu žy 
du ir gal bus vėl ju skerdynes, 
nes tiesiogei Rosijos svietas 

f

■prirodys kokia žydai daro sza-f 
lei bledi.

Pagal praneszimus laikrasz-
•Kieve ir 

kituose vietuose užpuolimai 
ant žydu buna. Jagu buna už
puolimas, tai jau ir be žudyji- 
inu neapsieinama. Turkestane 
sakoma kad nužudyta žydu tik BALIUS, BALIUS, BALIUS. 
300 ypatų, , bet gal ir daugiaus 
yra nes insikarszcziave žmones 
•rūstybe uždegti, lankei net ne 
žino kja daro. Skaitlį tikra, tai 
isz bent kokia maiszaczio pa
duot sunku, nes kartais kas žin 
kas insimaiszo isz svetur, mai- 

. • • v “ - -

mums alsi-

3

bovas, 
menesiu 
szimts

Amerikonai myli visokes zo
nes in laika asztuoniu 

valdžia surinko de- 
centini padotka nuo.

krutaneziu paveikslu teatreliu 
suvirszum $3,708,000. Norints 
kare, bet Amerikonai myli zo- 
bovas. ,

i f*

Sugyvenimas Lietuvo ar Len’ 
k i jos žmonių, duoda mums pa- 
mislyl, kodėl cziondcas kita ne
gu Lietuvoje ypacz sugyveni
mas vaiku su fevais. Lietuvoje 
užaugia vaikai niekados neap- 
sigy vena tol i nuo savo <tevisz- 
kes, toliausei kad kėleta myliu. 
Jagu skiresi vailfai nuo tėvu 
prie tolesniu gyvenimu^ daug 
darosi szeimynoje nesmagumo 
j r aszaru. Vaikai ar dukters isz

tai tu ju pasakėlių 
dali net ir asz jau pasenės ir
pražyles, o visgi atsimenu jie 

“ateis 
czesai kad ne tik žmones savo 
teviszkes atsijeszkbs, bet ir gi
rios, ant kuriu vietų dabar gri- 
ni laukai”. . •

Dabar kaip matoma sziu die- 
f nu gyvenimo begis^ kaip ir pri- 
rodo senuku žodžiams teisybe, 

. .kad kai kur ir girios savo ie- 
viszkia gal/turet atgaivinta.,

Senas Kapsas.

v

tarp kitko sakydavo

«;

Parengė .Lietuviu parapija. 
Tamaqua, Pa., Panedeli vaka 
-ra, 224ar Aprilaus^ ant Liber
ty sales. Visas pelnas balinas 
eis ant nauju kapiniu. Ateikite 
visi o turėsite linksma laika.

o

r i

I 
<; I

I
I Ji <! į

'd v

suvirinamus

bulius.
;szio. ‘MAZOLA ’ ’ niekados ne pasilaiko savije skonio ar kvepsnio 

Todėl atrasite ji teip pigiai ji var-

<f

gerai—žinomu Corn Prodektu Re-
4M» ( ,

fining Companijos, iszdirbejei Ka-

szatij žuvjl kur pasprūdo ir kas Inžanga suaugusioms 50c, 
ten ji sužinot gal.

Po 1863 m. maisztmeczio, gi
riose iszpuvusįuos medžiu vi
duriuos, rasta žmones negyvus 
tik nukertant medi, jie ten in- 
kliuvo vien tik isztrnkia isz ne- 
lainmes.

vaikams 25c.

f

NAUJAS ISZRADIMAS 
i'i. —t-:• ■ ■ 1 ' • •

' f

Dekavoje ^milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip
gi -sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai drnmpam laike iii 

■•j /vieta i&zpuolusin, .atauga fan

CORN PRODUCTS REFINING CO., 
P.O. Box 161 — New York, N. Y.

1 1 : • j

1 4 , ■ ' i

' • —
Imkite G puodukus 

miltu, 3L puoduku cu- 
ktaiis, 8 szauksztns bak 
ing powder, s’.niiksz ad 

■ driskos, puse puoduko^ 
‘ ‘M AZOLA”, gerti i su-1 
L 
kiausziniusdr biski pie- •! 
no, kolęi tęszla ’ n fsusi- 
minktis pridekite hi«ki

pado rykite keksmT ir 
kepykite »kamtam pe-

r . - B, *.™ t

maiszykite, pridekite 4
l._! f . ». • 1 • - ? ‘J. ‘

no, kolęi tęezla ’ n tHti.fi- 
.L 

cinamono arba gingerio 
padarykite keksus i. 
kepykite »kamtam pe-

Gerai supraskime, 
skriaustas žmogus jagu iszgir- 
sta kalbant x.__
kam skriaudas, tai jisai su di- woijas.Pykai. Pasakykite ki 
džiausiu pamylėjimu tuos kai- toms tautoms tegul visi szaulci

• _ • , A *1 .

kad nu-

apie padarytas; kus .plaukus Ovaranty. Infor-

besius ifirisza
ėja nuo tėvu -ant gyvenimo iii Įjuos laiko stiprei nei katalikai 

žmones* kasdienini 1 potevelb ’ 
“Teve Musu ”, ,

— - -1 —‘ 1

kitus:kaimus, kaip vieni kitu- 
■iszmilv^ta. mrsilaukia atptisko

. toms tautoms -tegul visi szaub 
in savo szirdi, P** mns- Adresas;

i- Brundzas Cosmetics, 
^Broadway, 84h. ,8fc 

Brooklyn, N. Y.

i

f
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bot da daugiau
Krinta^lang Ahgliku ant ka- 

riszko lauko, 
Vokiecziu žūsta. Kur Vokietis?

JUODA VAIDYKLA.

Ą__
šok 
karve,” jog itėn turėjo ilga ko
ki tai slaptinga pasikalbėjimu 
su kokie tai svietimžeme, ar da 
lykas, ypata toji kuri pirmiaus 
kalbėjusi, jog ketina czion pa- 
silykti ant ilgo, po pasikalbėji
mui su lektorka Holtropo, tuo- 
jaus vakariniu trukiu iszvaža- 
vo iii Londina. Gaspadnm ar 
ba pone namo turėjo nužvelgt, 
kad Linda May davus tai sve
timai nepažinstamai mote- 
rei daug pinigu, nes.priesz tai 
ne turėjo jin suvis, nei kėlu szi- 
lingu o po atsilankymui lektor 
’kės nužudinto, mete auksu, už 
simokejo už kelonia in Londina 
ir gere brangiausius gėrimus.

Visi lie darodimai aiszkei lu 
(lijo prieszais Linda May ir jau 
niekas ne galėjo abejot, jog tai 
ne jiosos darbas toji žudinsta, 
jog veike ne viena o sanriszije 
su bendrove. Policije gavo nog 
vyriausybes apraszima iszveže 
jimo žudintojos ir prisukimą 
aresztuoti jia; ;apart to tapo 
iszsiunsti iii visas szales tele
gramai ne tik in Londino poli
cije, bet ir ant visu stacijų gel- 
ežinkelo, kad policije peržiure- 
tu kiekvieno trūkio’, kokis tik 
eis per stacijos, visus pasazier- 
ius, ar ne ras pagal apraszimo 
merginos ir tokiu budu vilojos 
jog žudinloja turas suimti ir 
nog policijos ne iszsisuks. Per- 
jeszkojo vienok visa aplinkinia 
iszkrete namus farmeriu, visas 
karezėmas ir hotelus, o nor po
licije ne miegojo ir stengėsi vi 
som pajėgom surast žadintoja 
ir pleszikia, vienok josios Sten- 
gymai buvo be pasekmes ir ne 
atnesze 
niekur 
rodos būtent žeme jia praryjo. 
Matomai 
plana pabėgima^: su stebėtina 
perbėgimu. Didelis nramumas 

namuose ukesu 
ypatingai Dored-

4 ‘ po žalain karczeme
jog tėn turėjo ilga kO-

nepažinstamai

— Tai tegul bus, padekime, 
kaip1 asz pats. ’' Esmių tvirtu, 
kad jagu jos ne gali surast, li
kos teip pat ‘ iszsiusta in ana 
svietą, kaipo ir senas neregįs.

— Yra toki žmones, kuriu 
niekuom pertikrinti negalima. 
Ar girdėjai?— paszauke in in- 
einanezia savo seseri — Ruper
tas ne nori tikėt kad toji neži- 
ne isz kur pribuvusi mergina 
ne yra žadintoje seno Holtropo 
o kalba, kad ir ji tflri but nužu- 
din'ta ranka tojo, kuris nužudo 
neregi, ar tai ne kvailyste?

bjaurus sutveri-
’Ant pirmo paregejimo, 

pažinau, jog tai nddora mergi- 
jaueziau neapikanta prie 

josios to ligaus veido — atsake
sopa geltonveide jbana. — Ne 
iszmanau, kaip gymines paveli 
no senam neregu i priimti pas 
save taja maisztininke. Bet ne 

Pabėgo 
ai su tuom paeziom drapanom

O teip! 
mas!

na *

- Ne rasi iszmintingos merginėsi
Y

' ir<»awo: ••
Sarmata su tokia mergina pat 

sirodyti,
Ba žiotis bjaurės turi, 'J 

Tauszke, sarmatos ne turj.įĮ

:<•
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rodos ji apszviesta gana gerai 
jog piningai 

gal nieko tame rankose persekioto per tiesda-

Eunes iszdaro; '
Liežuviu pridaro, 
Pasitaikykite,

Jitoku ne darykite.
# * * -

Tame Watęrbure,
Dugiapsia bobos iszgere,

Jau nuo pats ryto,
Ant fkožn0 stryto,

Bobeles su dinerkem begįpje, 
Viena ant kitos moję.

Susibegia in kilpeles, 
Net po kėlės, ‘

Gere lyg valandai penktai, 
O Dieve, tai jau .ne gerai, 
Jaįgu paklydo teip labai.

-4/
Jenerolas Wood prigelbsti patrijotiszkoms moteremis pardavinėjime “Liberty Bondsus.”.

.My- M--* .; *» M M , - W WM. - -*i .y r............. .............  y. Į.............. u-... .Į.,..—. *----------— M.—.. ...... ................ ■ m............ . .......................................... ...jU- m... ..m------ ---------- ------------------------- ---------------- -- ----------------------------------------------------------- ’ į- Į L .............. —JM -- ------------------- --  J - ■ - ■ . ...

jin szposu truputi užgauni.
— Kas link slaptybes A If re- ir galėtu žinot, 

do, tai isztiesu g!
ne yra baisaus. Jagu jam szirdi rystia žudintojaus ne yra verti 
galima butu atydaryti, tai isz- nei dulkes, o gamina tiiom di- 
tikro gal rastumei lenais'per dosnia bausme Juk pati rasze 
trumpa laika surinkta kapita- pašinus nėsenei, kad jiai gerai 
la skolų, na, gn 
fumu kurias naudoja, o ko slap kad g: 
tybe yra szventa tarp sąnariu' niekur 
klubo.

K a toliaus kalbėjo

I

4.

BALTRUVIENE.

J!
*1iszsisaugos bausmes! 

07 ’ 
-

ka buvo apsivilkus ant iszkel- 
mes mokyklines, lengvai poli- 
eije galės susekti jia.

— Ras ir dings ant kartuvių! 
— patvirtino poni Dored, nors 
bausme smerties dabar del mo
terių retai naudojama buna, 
bet ji tik ant to užsipelne ir tik 
už tokia basia piktadaryste tu
ri užmokėt savo galva. Bet kur 
tu-gi eini Rupertai, juk ne val
gei da pusrycziu.

— Einu in Carrisbrooka 
dant patirti artimesniu ipaty- 
biu ir teisybes, kad ne kalbėti 
neteisei apie savo artimus, pa
na May ne turi prieteliu kas už 
jia patartu.

— Ne pasakok, to bent priesz 
kitus, jog nori būti žudintojos 
užtarytojam, 
pultum in nužiurejima......

‘ Rupertas nei ne’ iszklauses 
iki galui tu pasargų savo pamo 
tęs, nes toji pilna nuodu pikty
be josios, erzino ji.baisei, todėl 
prieszingai savo inteligentnam 
apsiejimui, trenkė drueziai du
rimis ir iszejo isz valgstubes.

KUR BUNA?
• : J . j

Asz Marijona Ramanaus'kili
te pajeszkau pns-brolio Juozo 
Patasziaus isz 'Suvalkų -gub., 
Sasnavos parap. Babruliszkes 
kaimo. Apie 18 metu ‘kaip Auie 
rike, kas žino apie jin malonė
sit praneszti ant adreso:

Mrs. Mary Karpavieziene, 
132 Vai lev St. •'r

TheVersta isz angliszko
Black Spectre” .

Puiki ir labai užimanti istorije.
£S

< <

Kitu aiszkiausiu darodimu, 
keno ranka papilde buvo žudin 
si a, buvo juodas szilkinis reik- 
lis krioum senis buvo pa
smaugtas; Nansyje užtvirtino, 
jog
panos May, o kas labiause, jog 
gydiirtojas balione stovinezem 
da ant stalo raxlo su pagelba 
cliemiszkos analizos tiek daug 
invarvintos strichninos (nuo
du), kad tuom galema butu isz 
si mist in ana svietą kėlės ypa- 

Primyta, jog pana May 
priesz tai diena skaitė senam 
neregioj apie nuodus ir isztik- 
ro likos miegstubeje Holtropo 
atrasta knyga apie nuodus. Ne
dora piktadare stengėsi pir
miaus nudangyt savo duondavi 
per nuondinima, o kada tas jai 
nepavikb pasmaugė locnn rei- 
kszcziu.

— Bet del ko? Kokia turėtu 
priežasti papildyt tokia žudin 

Dasisžinojo netrukus 
visi, kas stūmė jia prie tos bai
sios piktadarystos! Kada aty 
dare geležiniu szepa nuo pingu 
rado jiaje tuszczia visiszkai. 
Viskas buvo iszimta pingai, 
brangmenes deimantai ir doku 
mentai gyminiszki, kuriuos se
nas Holtropas buvo papratęs 
leikyti. Padarius krata kam- 
barije lektorkos, bet niekas isz 
kart niekas ten ne rado, viskas 
ten buvo geriausioje tvarkoje, 
kasdienines drapanos sukabin
tos buvo grąžei ant stulpo, nuo 
to-gi, kitos drapanos szventa- 
dienines ir drabužei apatinei 
grąžei sukabinta szeposia ir 
szupledose komodos. Matomai 
pabūgus ko pabėgo pamirszda- 
ma apie viską tik su tom pa
eziom drapanom kurioms buvo 
apsivilkus, 
Shmith’a.
kas tokis po kukaičiu (peczius) 
Alfredas pirmutinis parėjo tai 
ir pakele nuo žemes auskarius 
deimantinius prigulineziu prie 
brangmeniu gyminiszku, ka nu 
žudintas Holtropas visuomet 
laike savo 
pasislepes.

Pasirode-ge, jog žadintoje su 
gryžo su savo užgriebtu luobu 
in savo kambari ir ne norėda
ma gaiszįnti laiko ant persivil- 
kimo, iszdumc su iszdais nepai 
sant ant likucziu savo užgrie- 

Isztikro turėt turėjo 
žadintoja sandraugas ir veike 
ne viena tik matomai sanriszi
je su piktadariu bendrove. Ti 
rinejimai parode, kad ta paeze 
diena priesz piet buvo.ant pa- 
czto ir atsiėmė laiszka ne stem 
p luotą su kuriuom nusidavė tie

senis

tas reiksztis prigulėjo prie

j-

1 as.

sta?!

birno.'

geidžiamo vaisiaus, 
rasti ne buvo galima,

mergina apmislino
“ ' <fel* .■ 1 "1 i •

vieszpatavo 
aplink, 
Court ’e.

Poni Dored dagirdus anksti 
da savo miegstubeje apie neti
kėtina smerti Hamiltono Hol- 
tropo nusidivijo nemažai o prie 
pusrycziu paszauke savo ne
mielu balsu, da su didesne iri- 
tacija.

— Kaip-gi tai baisu Rapor
tai, drebu isz rūstybes!

— Kas tokis atsitiko— pa-

o

X

klausė jaunas žmogus abjutinei 
persitikrinęs būdamas, jog pe
le perbėganti per miegstube 
jos^ ar nulaužimas vėjo stuobu- 
rio rožes darže buvo priežaste 
tosios iritaeijos.

— Ar-gi tai ne baisu,

kad pats ne in

Po keliu valandų abi seseres 
pamate per langa Ruperta už
sėdant ant arklio ir pasileidan- 
ti, kaip tik arklis inkabino ke
liu vedaneziu in Carrisbrooka.

Pamotė Ruperto matydama

atsilankiant pas 
, Tame sublizgėjo,

geležinėje szepoje

j°g 
doras senas Hamiltonas Hol
tropas likos praeita nakti nu- 
žtidintu,
maisztininke jauna mergina, 
kuria drauge su tėvu emete po 
savo apglobineis sparnais.

— Ka?! Ka-gi poni sakai?— 
paszauke Rupertas staigai pa
balęs.

— Kalbu teisybe! gal busi 
ant toliaus atsargesni iszsirin- 
kime sau prietelu.
savo duondavi savo reikszeziu 
szilkiniu; ji, kaip Seedas už
tvirtina buvo paskutine nusi- 
davius jau po pusiaunakeziui 
in miegstube. jo, o szedien ank
sti niekur josios rast ne gali, 
policije jau sujudinta ir jeszko 
žudintojos.

— Esmių tvirtu, 
Linda May

pasmaugtu per ta 
jauna mergina

Pasmaugė

jog pana 
esą tame dalyke 

teip nekalta kaip pati poni esi 
nekalta!— užtvirtino Rupertas 
atvirei ir stacziai.

T1' ■ _ _ _

i*
1 ,J 4 *’
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d ir varda por- visiszkai, jog tarnyste patinka, 
geresnes vjetos del saves 

ant visos pasaulės ne 
nori, jog jau turi pasidėjus isz 

tos dvi užtarnautu piningu keturesde 
moteres paliksime nes tas skai - szimts svaru. Ne galėjo papyl- 

, nes pati 
visuomet at-< sau didž’iause skriauda per tai 
dbinejimo ki-lpadarytu, ji dangiause ant to'-j

tytoju ne daug apeina, žinoma dyt tosios žudinstos 
moterų kalbos
kreiptos ant apkalbinėjimo ki
tu, jau tokia moteriszka veisle įpralaimetu.
kad kone visos mėgsta už vis- I ‘
ka labiause apie kitus blogai'tai 
kalbėti.

Da ta paezia diena gyvento
je’) Londono skaitė

po antgalviii: 
žudinsta pa p i 1 d i n t u

kitose-gi
Žudinsta ir apkraustimas ge-

gazi etose

Tai-gi tu 'Limai ne tiki in 

teisybe? ne tiki ?
— Mano brangi

* ) <,|r 7

kad pana May yra kalta.

Tur but del nekuriu mamų, 
Dukreles yra dydeliu kaltūnu. 
Kad ir bile pakulis pasitaikytu

.Tai dukrele atyduotu, 
Tr da kožna boba pamokina 
Kaip prisirnonyti vaikina, 

Ir jau penkiolikos metu mergi
na,

i no in vales gana,
- veiks vyras, 

Už paezia tokia paemias?
Nieko suvis nemoka,-
Ne sutaisyti andaroka, 

Nelaimingas vyras turi gyve
nimą,

Jagu tokia nieksza už paezia 
payma,

Niekad poroje neiszsibuna
Ir sutikime ne gyvena, 

Vienas vyras man kalbėjo, 
Kuris savo bobos iszsižadejo, 

' Szjadien tokie laikai,
Jog bobos neiszlaikai, 

Tszdume in ,platu svietą,
Biedną vyreli palieka. • 

Acziu Dievui, jog teip padare, 
Taja bjaurybia po nogiu isz:

> ■ ■ r vare
Isz tikro ,jaigu boba iszruni

Tegul jiaja suėda szunis, 
Ba argi/vyras nauda turės,

Dayton, ’Ohio,

I Mano pus-brolis Aleksandra"■ 
•Būvi ris ir S. Budriene, keli-me-

i _ ta i a d ga 1 i os gyveno Pi ttsburg,

9

<1

❖

❖

,<ų'A

►

'liAiA!
■t, 
y i

.Pittslburgli, Pa

ne kankiki 
m a n es asz at sak i t i ant to t v i r- 

silu, ne teip, nei szeip, 
ne galu, 

o vie
nok klausiu pats seves kokia 
turėjo priežastį ant to papildi
nio žudinstos, del ko papilde 
t aje nakti, kurios didesnia dali 
praleido už rumu ne namuose, 
>del ko ne lauke iszvažiavimo 
Alfredo namon? Kiekvienoje 
Valandoje turėjo laisve, kada 
norėjo, ineitinet, in savo duon
davio kambari; ir diena ir nak-

tai ne gf
'ne žinau ir tvirtinti 
Viskas kalba priesz ja,

invairia žinia
“ Didele
per jauna mergina 
i c

ležines szepos per jauna mergi
ni, kuri su piningais pavogtais 
‘r brangmemem dideles verties 
prasiszaliho in|aežiriomas sza- 
is” frecziose'v|jĮ§: 4‘Patogi 

avanturninke (maisztiniiikė), 
kaipo žadintoje ir vagilka”. 
Poni Jeane Carlton aplaikiusi

I

dona isz tu gazietu kada i

dei ko papildo

lenke idant skaityti pirm visko 1’ buvo josios rankose. Atkar- 
pirmo puslapio tojo da karta, jo.

stambiom v raidėm sustatyta
viena isz augszcziau 
antgalviu,

perejo ant

tuojaus
skaityti su žingeidumu

minėtu 
pradėjo 
, nes

tai paszauke su didžiausiu už- labiaus uz viską mėgo skaityti

r//a

Ir kaffi

!

Neužilgio iszvažuoju in Camp/ 
odei prašiau kogreieziausė^at-

y

.f#
■" t c

' b'"

t
sisZaukti ant adreso:

Antanas Budris, 
1525 Penn Avė.

(to 33)>
’ i

Mano pusseseres Anele, Jule
■r <

ir Alena Ziaucznnaiczniies, po-, 
eina isz Kauno gub. Szaliu pąv - 
Pamaucziu kaimo. Anele pir
miau gyveno Lawrence, dabar 
nežinau* knr. \ Jeigu kas žino 
apie jais, malonėkite pranešidi 
ant adreso:

Paulina Navicku,
164 S. 19-thi St. S.S.

(to 35) Pittsburgh', Pa.L
l>,,,   ■"""”-■■■■■■”■■1 * I—i—■ .III ■ I !■ i—I

g su galu gyve 
irimo jo baigėsi josios geras bu 
vis.

■—O kas-gi gali laimėti per 
ta ludna atsitikima?

— Kaip gali klaust, juk ži
nai, jog brolis Hamiltono įsa
kas su savo sunum Alfredu.

— įsako suvis

Vienok ne dasi- 
pabalo ir be-

tokias žines.
skaitė ne galo, 
vėik apalpo, popiera iszpuole 
jai isz ranku. Ar-gi tai galimas

— Eh, kur ten! jis tik meg- dalykas? Ar-gi toji jauna pato-

sirustinimu:
— O dangau! ar-gi tas pasiu

tėlis isz tikro butu insimyleju- 
siu in taja sutvėrimą!

sta elgtis ir veikti kitaip negu 
cielas svietas!

-—Baisi istorije! — dadave 
po valandėlei velei sesuo Do
red’ienes. Bet tavo vyras ir ne X
uždraus savo sunui kitaip elg
tis ir jis bus tokios kvailiszkos 
nuomones kaip ir jo sūnūs.

— Ne mislinu! Sugryžtant 
prie atsitikimo, paklausiu ta
vęs, ar žinai,

gi mergina kuria ji rado ir pa
ėmė no gatves, kuria ji pavedė 
savo gyminai ežiui Holt r opu i, 
kuria iki sziam
džaugesi Hamiltonas ir ji pati 
gėrėtis galėjo, galėtu būti tokia 
nedoreįe ir tapti žadintoje sa
vo duondavio,
papildyti tokia baise žudinsta! 
Teip m i si indam a

laikui teip

ar-gi ji galėjo

dora poni 
kad isz bai-

ne buvo ru-

*7s
niuosia tuolaik, kada žudinsta; jajgU yelei isz kur parbėgės?
likos papildinta.

— Teip, bet buvo ten .Alfre
das, o žinau, 
sam padėjime, 
paszelpos, turėtu trumpiausam 
laike apsigarsinti neiszmokd- 
mu ir turėtu but nubaustas, ar 
ba priverstas apleist Anglija 
ant visados. Smertis dėdžiaus, 
isztiesu in laika del jo atėjo.

— Didis Dieve, Tarnai!— pa

jog randasi bai-. 
be piningiuesi

J

l Į

O mano szirdeles
..Tau apsiszvieezia mergeles,

• i* » j* .X1

Ne apsiieidže moterimi, 
' I* » t L

Tankei pastoje motinomi,
Tai mat, Vis apszvieta,

' 1 , i •!

Metodą-gydymo dykai

Ne apsiieidže moterimi,
' ,» » I f II

jog įsakas Hol- Carlton mislijo, . 
tropas dabar bus ponu locnin siaus iszgasczio reikės papaik- 

ti.
Užskambino smarkėi ant tar 

no; pribuvus tarnui prisakė i- 
dant papraszytu ant valandė
lės pas jia pono Tarno.

— Ar girdėjai jau, ar skai
tei?!— paszauke, kada inejo in 
ruma ponas Tarnas.— Tavo gy 
nlinaitis Hamiltonas Holtropas 
nužudintas per taje patoge mer 
gina, kuria asz jain inteikiau—- 
dabaige raudodama dora poni

ku Carrisbrook’o, 
pastos ant kojų ir gales...

— Ne, ne mano sesute, netu
rėk jokios vilties, Alfredas už
imtas musu gera pana Cotton. 
Ne pavydžiu jiai suvis to jau
nikio, teisybe pasakius tai pui
kus reitelis isz jo, kokio kito 
toli reiketu jeszkot ant pažiū
ros tai rodos gana užimantis 
nes iszrodo suvis ne teip kaip 
anglikas o valakas, iszpanas ar
vokietis, bet galima matyti ant Jeane. 
jo veido jog šlepe savije kokia 
tai baisia slaptybiai '• ' 

m • j •! i / -

o Alfredas
1

szauke poni Jeane.—Juk ne pr’ų 
leidi,kad Alfredas galėtu...

bet aps-— Ne' prileidžiu, 
kas už ir prie-varstau yi§ka, kas už ir prie- 

szais if kas kokias turėjo prie- 
žastes. Alfredas gali but teip 
nekaltu kaip' aszpbet kožnam 
karte turėjo jis didesnes prie- 
žastes iszsius nelaiminga sena 
neregi ant ano svieto.

—Bet kur’jgi j.,
toji jauna mergina? Kodel-pa- 
begoj tas jia daugiauso apkal
tinoje.

. *»

galėjo dingti

s

— Nužudintas?! —
Sir Tamas, pakeldamas no as-

• •

suszuko
Tolinus bus :—

'I'..'i • ;/■' ■ ' 1 . ■ ' . ■ ;į .

t

Randa tarp Lietuviu vieta, 
0 1<ad • Dievulėlis laimys, 

Tai netrukus Lietuviu privys.
Kur «fik girdėt, jau gana, « > “* *♦

ta
Knr .tik girdėt, jau • kus ir umai Padaro balta vei

Lietūvisžku amerikonu pribu
1

i

i
l

T
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Kas kaltas? motinėlės, 
Jog ne sergsti dukreles, < * * * 
ai ne dyvai, kokis medis,'

Tokis ir vaisis, 
Mamule gera,

Da geresne dukra, 
Ne yra kam pamokyti,

r

Ne turi nuo ko paveizda yrrtti,

Dyka bus pasiunsta.
Del iumdojim© didelio skaus

mo st»r»eim nr Litu jSunar,tu .kū
no >in keletą «*mimitu, garsus 
Oras Hagema per 48 metus pa
gelbėjo tuketnnezius nelaimin
gu ne 4ik nuo Reumatizmo, bet 
nuo kraujo nžmiodinimo
le.
tam kas prikalbi s viena kosto- 
mėri kad imtu nuo musu fir
mos MLotio1Uinivemsiillen Ktm-. 
centro ta essenci je del kvortos, 
gyduolių verte penkių «doleriua 
kas ordėrios dabar gaus už$l,

“Lotio” nugydup papuez-

da, rankas ir kokia, ir ta pati 
gyduole umai sustabdo plau
ku.slinkimą ir «aut sykio pleška 
uos isznyksta, tai-gi nereik mo 
kėtė szimtas doleriu bet tik už 
doleri -gal gante-; kas geros ir 
teisingos gyduoles reikalauje, 
aplaikintu in pora dienu per 
paczta -nžpeczetintai pasiausta 
.butu ir užtektu ant keliu ,mene

Ne tur kur pasidėti, 
Turi spasaba jeszkoti.

Na ir suranda,

1!

»

Nusisuka sprandu, ”
Žylo plauko sulauks, 

Milaszirdysteš ne prisisznuks.

siu. ,8zitas ežia apgarsinimas 
tik dabar pasinaudokite sziaa- 
dien.
.taip:

Adresą voki t • atsakei *szi
11

< Brooklyn, N. Y, 
nuli ,, r ! ,

' f * F ■ ■ M

B. Specialty ,Co„ 
EoxS, Sta. W. -T

bai staigus ir karsztaš,jbęt vie-
— Praszau ta^es Rupertai i- nok turi dagius. J l r 1 1

— Ir Rupertui to suvis nešto 
ka; ar-gi ne dažnai1 galima iria- 
tyti kaip pabąla isz rūstybes,

dant ne kalbetupi mano vardo
drauge su vardu žudintojos — 
paszauke porii Dored su rūsty-
be.

iw| IĮ!

■ l i t.. B gfci ■u. t

t

ii to*L><
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— Teip, turi but matomai ,1a- los gazieta.—Nelaimingas gy
venimas nelaiminga smertis! 
Ale-gi tai merging,,..,.< ne. gale
rnas daigtas kad tas auksas, 
tbji sauje piningu galėtu pri-

I - >

— Ir Rupertui to suvis nešto

nelaiminga smertis!

verst prie papildiipmo žudin- 
«• A « 1 «l MM

arba akimis sužeibuoja, kada stos, gal papaikoį ar ka. j- Juk 
*, • ■ . -• ' 1

Phone. Kensington 1106 W |
DR. E. G. KLIMAS

Lletnvlp GydytoJns Ir Chirurgas. 
’ į Atidarė naują ofisą South pūseje 

. ■: --------- -

’Priemhno valandos 2 iki 3 popiet. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare. 

» » 1624 S. 4 St. Philadelphia
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E mergos, 
Ar jus varhbš? 
nekurie jus vadina, 

Asz mislinu, jog tfti tik szidina. 
Vienos sako, ' jog isz pavieto
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Pirkite
Liberty Bonds

Žinios Vietines
Independent*— “Independent Kliubo” 

pokylius nusidavėx pasekmin
gai. Visi turėjo linksma laika.

— Szi vakara (ketverge) at
sibus teatras Boczkausku salo
je ant naudos Raudonojo Kry
žiaus. Svarbiausia rolia atlios 
p. Irena Boczkauskiute. 
tras bus panntrytas Petnyczio-' 
je ir su baloje.

— Ashlando ligonbutije mi
re nuo sužeidimu, Tamoszius 
Bhisius 56m. amžio, gyvenantis 
New Bostono. Velionis prigulė
jo vietines draugystes Szv. Ka- 
zimierio. Paliko paezia ir sze- 
szis vaikus. Laidotuves atsibu
vo ketverge ryta ir likos palai
dotas ant nauju kapiniu, nes 
velionis priesz smert vėlino sau 
būti palaidotu ant ju, ir yra tai 
pirmutinis nabaszninkas kuris 
silsesis ant juju. 
užsiėmė 
kas.

— Ant West Mahanoy Avo. 
randasi ant pardavimo saliu- 
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del biznio, 
atncsza teip-gi gera randa, par 
siduos pigei del pirmutinio kai 
ras atsiszauks.

“investimo
Atsiszaukite in

(t. f.)

z
Tea-

Laidotuvėm
graborius Traskauc-

šia vieta ant 
vo piningu.

Saules” redakcija.tt

Yra tai geriau 
” sa-

VELYKŲ SPAVIEDNIS.

laike

s pa vied ni-

Apigardoj Kolonijos, 
Velikines spaviednies, pamate 
kuningas sėdintis 
czioi, dideli vyra su paraudo
navusiu veidu su prieszingn 
pažiūrėjimu, kur galima buvo 
matyti kad isz toli atkeliauja 
ba suvis ne buvo panaszus ant 
tuju, prie kuriu buvo prisiarti- 
nias. t

Nepažinstamas ne atsiklaupė 
ir stovėjo daugiau kaip adyna, 
žiūrėdamas ar greitai ateis jam 
kaleina; prisiartino prie spa
viednyczios. Tamsiau degan- 
cziu pažiūrėjimu visu, akis at- 
kreipinejo nog saves ir su dide
liu paniekinimu
prisiartinaneziu prie groteliu.

Tuom kart, kada jau ne bu
vo ne vieno, nepažinstamas drn 
sei atsistojo
ka rodos jo lauke.

— Ponas nori spavicdot is ?
-—Teip! — atsake nepažin- 

stamas užkimusiu balsu.
— Praszau klaupti.
N epaži nSta mas 

tarė:
’ —To niekados no galiu pa
daryti.

Bet kada tarė tuos žodžiui 
iszejo isz jo lupu

in sznipsztima žai- 
Kuningas mislydąmas 

kad ne sveikata, arba sužeidi
mai nedaleidžia
mingui atsiklaupti, pasako jam 
kad prisilenktu prie langelio ir 
sukalbėtu 
Tęva”.

— Ne galu! ~ atsake — ne 
moku “Tikiu in Dieva Tęva”.

— Kaštuosi?
— Tas kokiu iszrodau.
— Kokis tavo vardas?
— Asz jokio vardo neturiu.
— Tevyszke kur yra tavo?
-—Jums ne žinoma, saule jos 

ne szildo_
Dabar kuningas pamisimo 

kad tas žmokus kur bus isz žie
miniu krasztu, Laponczikas ar 
ha Eskimosas.

žiurėjo ant

priesz k įmingaM

pasipurtias

szvilpimas 
panaszus 
ežio.

J

tam nenlai-

i i Tikiu in Dieva

Perimtas gai-

.« J

1

O J

1 ■ ■
leseziu, durnojo -sau,į jog duos’Dievas yra geradęjiste. Ne už-

fįszgelbeti 
kuria Kristusas savo 

nes ne atėjo

jam Dievas laime 
duszia 
krauju atpirko, 
jam ant misles pasiklausti. ne 
pažinstamo, ar yra apkrikszti- 
tas ir ar yra krikszczionis. Ar
ba mažam paskaiti ta klausima 
ne reikalingu akise žmogaus- 
tvirtinanezio kad ne turi var
do ir ne moka sukalbėti “Tikiu 
in Dieva Tęva“. Pradėjo jo 
klausinėti apie septinis griekus 
didžiuosius, pakol ne pradėjo 
klausinėti grieku. Nepažinsta
mas iszreiszke griekus teip sun 
kius, tiek galva-žudyscziu, tiek 
Vagyscziu, kreivu prisiegu, pik 
tžodžiavimu, kad net kuningas 
persigandęs tarė:

— Sunau mano, kad butum 
gyvenos tūkstanti metu, kaip 
matoma isz tavo spaviednes, 
ne botum turejas tiek laiko isz- 
pildinti tiek daug nedorybių.

— Nes asz gyvenu daugiau 
kaip tūkstanti metu, —atsake 
nepažinstamas — ir ne pasa
kiau d a ne puses to, 
mano sunkenvbe.

— Tai kas tu esi?— atsako 
iszsigandes kuningas.

— Nelaimingas, esmių prasi
žengiąs anuolas, vienas isz tu, 
kurie su Liciporium prasikal
to.

Kuningas atsitraukęs tarė:
— Ir ko tikėjaisi atlikęs isz- 

pažinti?
— Tikėjausi

duodu tau baisiu užganapadari 
mu kureis norėtum apsiimti. 
Tavo geras noras, jagu yra tik
ras užganapadaris. Turėsi 
pakuta labai lengva: per visus 
metus kasdien tris kartus pul
si ant veido, atsikreipęs in ry-1 
tu s ir tarsi:

“Dieve mano, 
mano, esmių nuvergiąs griesz- 
ninkas, 
rūstinau, dovanok man 
Dieve, 
kanezios ir smertios 
Kristuso.

užganapadaris.

su t ver to j an

gailuosi kad tavo už- 
, mano 

del užgananpadarimo 
J ezuso

Motina Dievo užta
ryk i a už mane!”...

Szetonas nebiliu pastojo.
— Na ir kas? — tarė szeto- 

; galva ir iszsi- 
nusižeminimas

na s, pakeldamas
tiesdamas -—
yra bausme kurios priimti ne 
galiu. Einu pas kita kuninga.

Ir nuėjo.

fi
? 
z 
?
z z
i

f 
!

kas vra

Ar esi patruktas?
tai asz galu jusJaigu teip, 

iszgydyti. Be operacijos arba 
patrotinima laiko, 
moteres ir vaikai tikrai isz-
gydomi. Per mano spasaba.

Vyrai,
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Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
,, Į, W. ■«■ — ■■ I..W I ij-o.■■■■. . ■—     i i Ii. r.—w. Ull

Todėl neturi but šeimynos, kurioj.stokuotų ši4? kordus 
in /WlntiU kninn *7 Kn v
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Columbia Kalbamos Mašinos.
........... I , I ... n. .r , >ir TI I

Columbia Lietuviški Rekordai.
Nėra Lieluvio, kuris nebūt girdėjęs žemiavs neminėtas daineles,
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Columbia Grafanola aukščiau parodyta ant paVeiksielio yra pigiau 
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aUkų ir ivelną 
balsą ir grajina'10 ir 12 colinius recordus. 
Kalno

savyje augštą’-Hikrą ČoltHnbioJi balsą. Turi vėliausios niadus Mo

'it " 1 M o J*, - t (|

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS '

9 Istorijos, 122 puslapio apie

lahai daug! 
Maeziau kad tie kurie ėjo prie 
spaviednyczios buvo sulinkia 
nog daugybes grieku. Maeziau 
sunkius griekus, begediszkus 
riekus, bet po iszriszimui, kad 

griekai 
ir visi tie

n

ir j n buvo daugybe, 
vela buvo loskoi 
žmones buvo stone apturėjimo
amžinos laimes po pabuvimui 
trumpa laika eziseziuje.

— Viltis, yra manija kad ir 
mane tas gali patikti, patrau
kė mane ir norėjau padaryti ta 
ka ir jie padare.

Kuningas nusistebėjas tilejo 
valandėlė.

Dievas dovanojo tam kuris 
tikrai gailisi — tare in save — 
Dievas nieko ne iszskire. Lat
ras ant kryžiaus
duodamas galybe iszriszimui. 
savo szirdije, apturėjo atleidi
mą...

nužemintas

darai, 
sugražinti.

visk a — i a re

vystui,

tegul
bus pastatytas

— Na bot!— tarė atsigryžda- 
inas in szetona— žingsni, kuri 

gali tau malone Dievo 
Bet iszryszimas,

kurio reikalauji ne turi jokios 
vertes be pakiltos. .Jagu nori 
iszplidyti ta pakuta, kuria tau 
užduosiu, visi tavo griekai gali 
būti tau atleisti.

— Iszpildysiu 
szetonas.

— Bot ant patvirtinimo, kad 
niekas no bus sunkenybe, papa !*k
sukosiu ka kalbėjo tame daly
ko vienas mano draugu Egzor. 

kuris jo iszklnuso, ar
ne gaila jam vietos garbingos, 
isz kurios iszmestas:

— Didžiausios kanezios, ko
kios tik gali iszmintis iszmisly- 
ti, butu man nieku. — stulpas 
isz geležies ir ugnies ])asieken- 
tis dapgu, apdengtas asztriom 
szoble'm isz visu szaliu

ir tegul mane 
trauke augsztin ir žemyn, iki 
pat sudnos dienos priimsiu tais 
kanezias, kad tiktai sugryžti in 
dangų kuri patrotyjau.

— Priimu ir asz ta pakuta ir 
da didesne, jagu reiktu kad tik 
tai dangaus karalyste apture- 
ozia.

Kuningas sujudintas tare in 
save: Ant tokio gailesezio mie- 
laszirdystia reike atsakyti.

— Sunau mano — tarė *~
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Bcabcjonos jus kurie esate patrukia 

kentėto per metus, isz priežasties kad 
gal bijojo!es operacijos su pjaustimu. 
Kodėl nepasinaudojate isz. progos ko
kios asz galu jumis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dėkingu paeijentu. Klausikit 
k a szitas žmogus raszo:

Beverly, H. J. Aug. 11, 1917.
Brangus Dr. O’Malley:—
Negaili rasti žodžiu invales Jumis 
padėka votį už stebėtina patarna- 
vlma delei manos, iszgydomas 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis Į 
metus ir negalėjau dirbti. Ban
džiau 'kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbeti. Dar ėsmiu 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, J’a. Asz ėsmiu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus irszirdin- 
gai rokoinendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
pinnians buvau. |

- Jonas Gedminas, 
Box 08. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
Virsz-minėta gromata yra viena isz 
szimlu gromata ka aplaikau nog vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjimo 
kaip jus patįs kurie sziendlen esate 
patrukta. Szendlon szitas Žmogus ėsa 
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiaus uždirbdavo už tai kad esą 
gersesnis žmogus del savo pono. Isz- 
kirpkite žemiaiis padėta blunka dabar 
ir prisiuskite su 6c. stempomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

Vardas

Šitas paveikslas Columbia Crafanola yra antra prekėje ir užliko 
savyje augštą’-Hikrą Columbios bals<|. Turi vėliausios mados trio- 
torą ir jįvarantuoja už^ančdinimą. Grajina 10 ir 12 colinius rekor
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kaina ^bOOeOO
dus. Nėra ^ere§nės Grafanolos šiandien už tuos piningus.

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti;baiso garsiausių svieto ?’Hs-

kada tik uori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina - * . *

tų, kadangi jie ne atsilanko .‘nstl gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu lik nori ir

. . S06.OO

.Jeigu norite iiiisipirkti kalbamų mašinų kokios čion nėra paminėta arba kito-

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis ttka.
E 23S7 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už Šiiingėiį ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Dpina)
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
F 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Einą garsas nuo rubežiaus ir Siuntė manemotinlll
K 1246 z Giesmė j Panelę ŠvenČiav.sią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystylojas
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 Lapunėlė, 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 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestr*.
E 2224 . Mano laivas, Daina ir J sveikatą, Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelę, Kad aš jojau ir Stumbriškių po!., Armonika 
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant.
E 1249 Mano paivy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą,
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

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

1

Kas yra Kristus 
sybe nekalbėk; Senas žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kars
iu.^ čigonu; Istorija isz 1795m; 
Kvailas tikėjimas; 
tonas; Girtavimas -

❖
8 Istorijos, 141 puslapiu apie 

Ji afas ir meszkininkas; Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu; 
Del moterių ir apie moteres; 
Aukso mieles garsingu poetu ir 
Msztininku; Cigonka arba pa^ 
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c

❖ ❖ ♦
5 Istorijos, 137 puslapiu apie 

Kalnu gyventojus;
Lozorius;

mergina; Užvydus vyras. -25c 
❖ ❖ ❖

7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 
"Ergelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Iszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tu kas. ----- 25c.

Priesz tei-

Ne doras
- - 25c.

Uliczia ...

helaisyis;
Kaukazo

; Narsi

M' '%

❖

1 L

----- >
r upt liros,

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

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.

DOVANAI!
Katalogas gražiausiu ir ge-

* . ll
riausiu jubilleriu ir muzi- 
kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai. Rei
kalaukite viena tuo j aus no 

MASHKEN & CO.
3101-3 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
■J

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".
1 

ir už t^ 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

' ' ' • ----.............................. .................................•............--; J

niškų reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto Kataliogo.

z
z

J

t

- i 

H
zReikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso. Q

t

<*r

z

Dr. KOLER p 1
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.

Di^ KOLER yra viena- 
tinis tarpo Lietuviu da 

i ktaras Pittsbuęgo, Mo- 
S, kinosi Varszavoje, stw 
Ą dijavo begi jo 26 in. in- 

vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 

hhy dugnlai pažinsta. Gydo

SS
puzinsia. ijryucj 

užsinuodiuima. kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
Ilgas tinimo, invalidas ligas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo. Atsi
szaukite ypatiszkai, per laiszkus ąsž 
i 
ir Rusiszkai.
negydau. Dr. Kolcr kalba Lenkiszkai

Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedaliomis iki 2-v. popiet

*♦**♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*

HMų1 į. 
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 NAUJAS LIETUVISZKAS .5

GRABORIUS S

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
| ATTORNEY, COUNSELLOR 

A ADVOCATE OF UNITJOD 
STATES COURTS.

! Iszlaimeja provose už pažoidima Kasi- 
klose Fabrikuose, 
Laivose lr 1.1.

Ib. s. yankaus
154 Hassan 8U HEW YORK, M. X

GeležinkeluoM

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų,, paneziaku, szlebiu, jekiu ir 
andaroku, tlesog in namus. Raszykite 
o gausite sempelius dykai. Madison 
Mills, 503 Broadway, NewYork City. u

Ifict
•— - ----

eOMMERCIALlCORPORATION-x------------------------- ?----------- -—----- D

160 N. Fifth Avenue
DEP. a CHICAGO, ILL.

■ ' ■ ■ ■ »

■

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

<14
— r

f

TRUST I^OMPANIJE
-.. ........................................................................................................... .. —............. ........

I ' 1 ■

Yra tai vieta dėti jusu piningus.
Pagialbes jumis daryti visokius investmentus. Duos < 

: jumis rodą kada ka perkate. Prigialbes jumis perkant < 
i namus. Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra <
; torium arba trustee. Patarnaus jumis kaipo apiekunai c.

del juso vaiku. Trust Kompanija yra prietelis patarnauti ? 
[ jumis gyvam ar numirus. — Dėkite savo piningus in <

: MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

’ —DIREKTORIAT- 
i D. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres.
* J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz ^A. Danisewicz M. Gavula
! P. C. Fenton

r

❖
4 Istorijos, 105 puslapiu apw» 

Ant kranto prapulties; Mistras 
,r krepesius; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. - - 25c.

' ■ ' ❖ ❖ ♦
8 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus in dangų: 
Bausme už szyksztuma; Mažo 
ziaueziaus dideli reikalai; Die 

Dos kentejimę Nantoj; Netobu
las žrtiogus. - - - w 25c..

❖
Vaidelota, apraszimas įs? 

pirmutines puses szimtmeczio, 
szimta isz Lietuviszku užliek □ 

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

■ "4 Istorijos, 196 puslapiu apie 
Urvą užkeikta; Panaszus; Ld- 
renas; Sermėga mužiko; Su 
kuom kas kariauja, nog to

- 25c.

A ' '■

25c.

dingsta. - - -
♦ ❖ ♦

5 Istorijos, 77 puslapiu apie 
Grigorius kuris per 17 metu gy 
l'eno ant salos; Isz mirusio pri-

D. F. Guinan, Treae.

'J G. Hornsby
<. *

Tak

d Moteres ir Merginos sako—
4 jaigu nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai ilgiau
3 nesziojasi, (> už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra 

Mes visada tikime kad geras tavoras yra•g* pasiutas.
į® geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera ta vora.

SIUTAI, SZLEBEgIR KOTAI ANT VELYKŲ.

8

W. TRASKAUSKAS
„6B1B0BIC8-

> a.. M-Ą. -

,'ryl

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 

Laidoja Kunus ^umlrunlu. Pasamdo 
rlgtnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir 1.1.
620 W. Centre St, Mahaioy City, Pa.
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sikele; Dorybe veda in laime;
Debesėlis. - -

❖ ♦ ♦
3 Istorijos, 112 puslapiu apie

Nevaloje pas Maurus; Viesz

25c
♦

- — - 1 !' j r

kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. - - - - - - 25c.

❖
^SKAITYKITE! Kas pri- 
siuns mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba

ii ,r"

TTM-fF-'

t

v

w
I

* '

ij, U 'JĮ
L'ik:
11 ii

''■i

$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite.
siusime Knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite.. Visos 
Knygos yra geros ir kožnam 
patiks. Raszykite szendienlH 
Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
Mahanoy City, Pa.

Mes

Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti 3;

■ ® Musu sztore rasite didėlius šaižu, todėl turime miera del i 
visu. Pirkite savo Velykini siūta ar kotą pas

Į GUINANS’

1 .i • 1 ■ ' i'Jt i’ . ■'> us +‘ 'Vi /' ' ' ■ I . :j| ■ ' :

' ——■—r--- ;---------------II !■—Į, — ......... ■■II ——
Capitol Stock 8125,000.00

SURPLUS IR PROFITS $460,000.00
V

įį ir gauname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia. j?
4-

r
»>

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!
Mt. Carmel, 

Shenandoah.1
iiiDR. JOHN D. RILEY

Specialistas, Akiu, Ausies. Nosies,3.
A - « __ - — . J * "t. - . v

ligų. Vyru ir moteres ligas, v

200 E. Mahanoy Avė. Į

i 1 '

;l l
i i Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu

i! r J

te

Mahanoy City, Pa..
i. v

i

v

<

t.

UNION
NATIONAL i

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.
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BANK
MAHANOY 

CITY
v

.ihiV

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 

didelis. . 3

Dekavoje % milijono žmo
nių dastojo puikus plaukus o 
teip-gi sulaikė puolimą plau
ku isz galvos labai trumpam 
laike in vieta iszpuolusiu, at
auga tankus plaukus G varanty

J

U.
■

I i i , ’vĮ

l

bu musu Banka, nepaisant jtr mažas ar 
, ■ 1 t

F. N00WAN,¥ice-PreB.
’ ’ — —™ y- -■ ——-——y ■. ■ iii

Bankas atydarytas 9. ryte lig 8 popiet,
t .

H. BALL, Pros.
W. KOHLER, Cashier

I

Subatomis. 9 ryte lig 12, $

ti Informacijos Dykai. Raszy
kite bile kalba sziandien.
Prof. Brundzas New Remedy,

Broadway, 8-th St.,
1 Brooklyn, N. Y.
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