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Pershingo kareiviai pasirengineja ant gazinio užklupimo.
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Isz Amerikos

tarnai fcia

kuri dingo slaptingu

Mergina apleido New 
Royal Oaks, Mich.

Mergaite iszkepe deganeziam 
dortbanke.

Scranton, Pa.- Szesziu metu 
Katriute Shea isz Minookos in- 
puolo in deganti dort-banki, 
tuojaus užpakalije namo. Ne
laiminga insmuko in liepsna 
lig pažaseziu ir pakol pagelba 
atbėgo ant riksmo mergaites, 
kūnelis iszkepe ant anglies. 
Kaimynas Danielius Morganas 
isztrauke mergaite negyva.
Gymincs neaplaike piningus 
Rosijoi, isz gailesezio papaiko.

Easton, Pa
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Jauna mergina nužudinta ir 
sudeginta.

• Detroit, Mich.— Policija at
rado pedsaki žadintojų, kurie 
nužudo patogia
Augustina Steinbach isz New 
York o, 
budu nuo Vasario menesio 1917 
mete.
York a in 
susitikti su savo jaunikiu su 
kuriuom ketino apsivesti, o su 
kuriuom susipažino isz pajesz- 
kojimu 
liję.

Už tuja žadinsiu likos nužiū
rėti ir aresztavoti Helmutas 
Smith, jo pati ir duktere Ger
truda, nes po žudinstai apiple- 
sze savo auka nuo visokiu bran 
genybiu ir piningus kokius mer 
gina turėjo prie saves.

Smithu kaimynai pripažino, 
Imk tame laike, kada mergina 
dingo, mate pas juosius kokia 
tai patogia nepažinstamu mer
gina, kuri sutiko su apraszimu 
nužudintos. Tolinus pasakė, 
buk mate
užkasinejo darže

kaip duktė Smith n 
kokias tai 

pelenas, vietoje supilti in pa
prasta szaszlavu baczka. 
gonkeliu Smith u detektivai
surado molina jekutia su krau
jo ženklais kokia turėjo nužu- 
dipta, o vargonosia buvo pąs-

Po
O

lėpta josios laikrodėlis, žiedai 
ir auksines szukos.

Yra tai pamokinimas mergi
noms, idant ne jeszkotu vyru 
isz apgarsinimu laikraszcziuo- 
sia — jaigu geidže iszteketi tai 
ir savo aplinkinėje suras vyra, 
kuri visi pažinsta ir gali už
tvirtinti jo gera ar blogas pa
sielgimu.
Turi 16 metu o jau persiskyrė.

Po laikui gavo protą.
Clarence, Ohio. — Szeszioli- 

kos metu Onutie Sillman, kuri
. .V a ...lankėsi in czionaitinia publiki- 

nia mokslaina, papraszc savo 
daraktorkos idant jiaja paleis
tu ant keliu valandų, nes turi 
stoti in suda • idant persiskirt 
su savo vyru. Nusistebėjo da- 
raktorka tokiu pareikalavimu 
o iszklausus apsakimo Onutės, 
davė pavelinima. Onute apsako 
daraktorkai, 
adgalios kada
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ISZ KARES LAUKO

Kada Aleksa 
dažinojo buk $2,500 
siuntė in Rosija ant 

gyniiniu, 
tcip tuom

jog staigai neteko

Michael I).

Miszkis 
kuriuos 
suszelpimo tonais 
dingo nežino kur, 
persiėmė,
proto ir pradėjo degint likusius 
suezedintus piningus. Nelaimiu 
ga iszveže in Rittersville pri
glauda del paiksziu.
Apkaltino Kataliku kuninga.

Cape Girardeau, Mo.— Ka
taliku kuningas
Collins isz Jackson, netoli nuo 
ežia, kuri pereita sanvaito ap
kaltino federalis prisaikintuju 
teismas pasidavė Su v. Valstijų 
marszalui ir likos aresztuotas. 
Apkaltinimas kaljtino kuninga 
Collins sužadinime nepaklus
numo ir nelojaliszkumo iszsi- 
reiszkimais padarytais pereita 
Liepos menesi. Jis likos paleis
tas užsistates $2,000 kaucijos.

Slaptybia dingusiu kelnių.
Gibson, Ind. — Ana diena 

likos iszriszta slaptybių dingu
siu vyriszku kelnių, per ka da
bar gali malszei miegoti rekru- 
tine kamisija peržiūrėjimo nau 

Kelios sanvaites
daktarai peržiūrinėjo 

, o

buk tris metai 
.VWV.VV gyveno Palton, 

Pa. josios tėvas privertė jiaja 
eiti in vietini suda su 27 meti
niu J. Silmonu, kur sudžia isz- 
skailes ka toki isz knygos, ap
sakė, jog likos suvinezevota su 
tuom vyru ir pasiliko jo moto
re. Kada Onute daejo lig proto 
suprato savo kvailumą, innesz- 
dama praszima in suda ant per 
siskyrimo kuri ir aplaike.
Užvydus vyras nuszove savo 

paezia ir pats save. <lį 

York, Pa.— Manydamas, jog 
jo jauna paeziule su kuria ap
sivedė tik keli menesei adgal, 
daug kimba prie
Normanas Spangleris, 22 metu1 
amžiaus, miszove savo paezia 
dirbtuvėje cigaru Plitt, 
tam pats sau paleido-keliolika 
kulku in kvaila pakauszi. 
Spanglieriene buvo patogo mo
terėle ir mylėjo kalbėtis su ki
tais darbininkais fabriko, ku
riai už tai labai užvydejo ne- 
iszmanus josios v^ras, Ijgih

■M

ju rekrutu, 
adgal, 
kandydatus in kariumene 
kada užbaigė savo darbu, rudo 
kambarįje pora nauju vyriszku 
kelnių. Niekas neatsiszauko at
siimti kelnes, o sanarei kamisi- 
jos tankei temino, ar nepare- 
ges koki jauna vyruką einant 
ant ulycziu be kelnių, bet tokio 
nesurado. Tik ana diena viskas 
iszsiaiszkino. 
jaunas
Lyons ir pažino savo dingu
sias kelnias. Iszaiszkino jisai, 
buk stodamas ant egzamino, 
turėjo ant saves dvi poras kel
nių, 
daug kitu vyruku
mas buvo didelis kada visi pra
dėjo apsiredinėt, užmirszo apie 
antra pora kelnių.
Seniausias baltas Amerikonas.

Arcadia, Neb.
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Patrikas 
savo dinau-
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Badai Carukas Ciesorium.>;
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i frau j a revoliucija Rosi j oi; baisus sumiszimas Petrograde ir po 
visa Rosija. Vokiecziai arti Petrogrado.

London.— Po visa Finland i ja pasklydo žinia isz geru szal- 
tiniu, buk buvusi s carukas likos apszauktas ciesorium Rosijos 
po agloba dydžio kūninigaikszczio Mikolo. 
prasiplatino po visa Rosija. 

......... 1/4 *
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Dideli sumiszimai
Petrograde dideli praliejimai 

kraujo. Badai nauja revoliucija prasidėjo po Rosija su dideliu 
pasisekimu. Petrograde turi būti kokis norints sumiszimas 
nes telegramų neaplaikyta isz tenais in Skandinavija.
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Amerikonai iszkeliaudami iri Francije, neužmirszo pasiimti su savim automobiline truba. 
No kurie juokėsi isz to, bet dabar toji triuba prisidave puikei ant davimo ženklo draugams
jog Vokiecziai jau paleido ataka ir kad visi užsidėtu gilzines maskas.

Kareivis nuszove mergaite.
Kareivis Fe- 

u

prigulintis 
nuszove ant 

ir li
kos už tai pastatytas po karisz
ku sudu. Matulaitis būdamas 
ant sargybos, sutiko nigori ei- 
na'ritiYM’tnergaite in abaza, o 
kada jin sulaikė ir užklausė i- 
dant sustotu, 
bėgt o Matulaitis in jin szove 
bet nepataiko in begauti tik iii 
mergaite.

Norfolk, Va.— 
liksas Matulaitis/ 
prie 48-to pulko, 
smert 12 metu mergaite

n i geri s pradėjo

ISZ ROSIJOS
Baisus pogromai po visa Rosi- 

ja. — Bolszevikai szauke ♦ 
pagelbos. — Vokiecziai 

atnaujino savo 
bjaurybes.

Petrogradas. — Baisus po
po visagromai prasiplatino

Rosija. GI ūko ve nuskerdyta a- 
rie du szimtai žydu, moterir ir 
vaiku nesigailėta. Tosios sker
dynes buvo bjauresnes už Ki- 

Panaszios

Vokiecziai su Baltaja G vardija jau prisiartina prie Petro
grado. Viborgas^au tcip kaip paimtas, 
dideli prieszais žydus.

Czionais sumiszimai
i .41*

Skerdine Lenkiszku ulonu per Ukrainieczius.
Amesterdam. — Tris szvadronai penkto pulko Lenkiszku

ulonu, arti Podoliaus, likos iszskerdyti per Ukrainieczius. Len- 
kiszki kareiviai prasze kaimuocziu idant jems parduotu maisto. 
Kaimuocziai buvo apsiginkliave in maszininius karabinus.

Vokiecziai inejo in Krymą.
Moskva.— Ana diena Vokiecziai inejo in Krymą, kur pra- 

Bolszevikai užprotestavo prieszdejo saviszkai gaspadoriauti.
tai, bet Vokiecziai ant tuju protestu netemina ir eina toliau.

nio.
per Narvika

Įdarbinąs.

Kelionc gali atsibūti tik 
, kuri užima 18 

dienu o kasztuoja 250 doleriu. 
Visus Amerikoniszkus ir Ang- 
liszkus nelaisvais ant salos A- 
land, prileis ant liuosybes. 
100,000 Austru ir Vokiecziu 

•iw '■ " ' l|” ■ t V-1; . •• ii | ’ " i ’ ■ .

neląisyju suM^rinęję, sukė
limą Siber i j oi.

— Austru ir Vo-
kiszki nelaįsvei skaitliuje 100 
tukstancziii, kurie randasi Si- 
berijoi, o didesne dalis yra apsi 
ginkliave ir laiko szali bolsze
viku mano sukelti dideli pasi
kėlimu ir užimti v?sa Si berija, 
jaigu allijentai greitai tame no 
užbėgs. Apie 16,000 tuju nelais 
viii randasi abazuosia Kaba- 
rovske, Blagovesczenske, Nika- 
lajevske ir kitur, 5,000 Vokisz- 
ku aficieriu randasi Priemuria. 
Daugelis paleistu Vokiszku ne- 

kariauna su bolszevi- 
generola Sonie-

kuris kovoje prieszais 
Semenovas laiko 
geležkeli terp 

Vladyvostoko ir Irkucko. Jei
gu Semenovas neaplaikys grei
tos pagelbos, tai bolszevikai su 
Vokiecziais perlauž jo Hnije^ •

laisvių 
kais prieszais 
nova, 
bolszevikus. 
aplinkini a ir

klavima sklypo. Laike iszduoto 
vi roko per suda/poni Kasiko- 

“Teip, esmių 
kalta jusu užmetinejimu,
kad nebutau Serbietc, tai jus 
mane nekartumet! ”

Padidinimas Kruppo 
dirbtuvių.

4 Kfuppo dirb
kuriosia dirbusi visos

vic paszauke:
nes

" 1 'i ■ f1' |

Amesterdam 
t uves,
Vokiszkos armoto\ir kiti gin- 

t urėdam i 
suvirszum 110 tukstakeziu dar
bininku, ketina padidinti dar
bininku skaitli ant 12(1tukstan 
ežiu, pagal daneszimus\sz Es- 
seno.

Idai ir amunicije,

o kad tame laike buvo szenevo skerdynių.
ir sumiszi- skerdynes atsibuvo Kieve, O- 

Turkestąne, 
Kandonove, Gordoke, Voroži-
no, Kletz, Rodahove, Stoboste, 
RakoVene ir kitur.

Bolszevikai hiatydami, jogŽinunai tvir

desoje, Kersono,

t tinimas buk baltas žmogus ne tuju pogi omu ncapmalszys, isz
gali gyventi ilginus* kaip 124 
metus, pasirodo klaidingu, nes 
ana diena kainuosią,
Custer, gyvena farmeris Ta- 
rhoszius Morris, szkotas, kuris 
pabaigė 125 metus

jog Morris yra 
baltu žmogum ant 

Senukas jau nieko ne 
mato ir yra kurezias.

Galima spėti, 
Geniausiu 
svieto.

v

♦

kitu vyru,

o po

davė atsiszaukimus J n visus re- 
voliučįjonierius idant susivįe- 

paviete ny^P it apmalszytu taisės bai-

amžiaus.v •

Morris

sybės.
Kamisija užrubežiniu reika

lu užprotestavo prieszais papil

Czekai užklupo ant kareiviu, paliuosavo kaltininkus.
Rymas.— - Czekijoi vieszpatauja didelis neužganėdinimas. 

Pasikėlimas kyla ant kasdieninio paredko. Mynos žmonių pa
liuosavo isz kalėjimu kareivius, kurie likos uždaryti už mažus 
prasikaltimus. Karintoje užklupo Vokieczius ant ulieziu apme-

“szalyn su Vo-
Policija žiurėjo ant tuju sumiszimu užsimerkus.

Budėpeszt.—

tindami juosius purvinu ir plytoms szaukdami: 
kiecziais!”

Suvirszum 250,000 darbininku turėjo milži-
* <r ,. * , . ir * iy • - * ( i1 < i

niszka susirinkimą, ant kurio paniekino valdžia, buk laikosi su
■<-r i • 1 • + '■ •« •*i*»!|,il * į % ‘ vi • • 1 * ’Vokiecziais ir pareikalavo greito užbaigimo kares.

Užmuszti ir sužeisti Amerikonai Francijoi.
Washington D. C.—

likos užmuszti ir sužeisti, sekautiejei musiszkei: Sužeisti yra: 
Jos. Gozminskas, Ant. Kovalczyk, J. Gavlak, Pet. Mozdzelev- 
kis, Jonas Bogdan.

Terp kitu Amerikoniszku kareiviu

Terp tuju darbui inkų
randasi 30 tukstaneziu movėtu.

Apipleszimai Austrijoku. \
Rymas. — Austrijokai uže- j

mia Itriliszkus kaimus apiple- ortodoksijojbažnyczios ofici- 
jalai atrodo eSttnUJąbiriu dva- 
siszkiais nei prąnaszafe.

Klausimas teisingai pakeltas 
ar-gi galima 
szczionijos

niszkumas.
Tr-gi nebeliko tenais nieko, 

kad pakelti bažnyczios baisa, . . .. _ . . _.
, a j • 1 naujais socijales tvarkos radimus anatemose. Augszti , .. / . . ~ .. kalizmo principais. Gal geras 

ateinantis laikas, apie kuri nuo 
rjlatos Senojo Instatymo prana-
j y 

ku-

is

\ •

Augszti

o
ypatingai iszveža daugybe vi
sokiu bronziniu ir misinginiu kaip didele daugybe
stovy 1 u kuriuos sutarpina ant arba parapijų dvasiszki

yra bekalbiais ‘
visuomeninėje kovoje, tai yra

szineja juosius nuo visoko

C'(ntr,rlil IziįviiiAO aulnvninn «v»4- I 
kariszku dalyku, b" i 
iszgabenta tokiu stovylu dž du 
milijonus lyrų vertes.

.( ■ ■ . : . - ' ' ' r

ISZ VISU SZALIU
Motina bus liūdinto j a mirties 

savo sunaus. .
c< • *1berajevas vela su-

f

London.—
drebėjo barbariszkumu Vokisz

A 

ku kraujegeriu. Sztai daktaras 
Predrag Kasikovic ir motina 
jojo —
■nubausti ant pakorimo už isz-

1 • ' ♦ • Stoja Kasikovic likos

dytas bjaurybes, kurios Vokie- Įdavysta prieszais valdžia, su- 
cziai papildo ant gyventoju už-Į nus bus. pakartas pirma ir. ta

me perstatime motina bus pri-imtųjų kaimu ir miesteliu, kur 
žudina moteres ir vaikus o mer

A1AUW ji j * cv xkuiv/Jiai;* au valju *

buvo kitados sziauczium ir me- S‘^Iias subjaurina.
surinku kada gyveno Szkotijoi. 
In Amerika pribuvo 1871 mete 
paliovė dirbti dvideszimts me-

? ■.

tu adgal. Kada turėjo 117 metu lv,b
nes tame pa

mėtė pradėjo netekti 
sveikatos, iszminti turi gera.
A. " ' B 1. * V-/|; Ii

versta prisižiurineti

eidavo žuvaut, 
ežiam

^Suprato bolszevikai Vol<ie- 
cziu “geradysta” nes per velei 
ir dabar graudinasi, jog pada
re sziokia tokia sutaiką su tai- 
sęis kraujageriais.

Iszdavines paszpartus in

istorijini krik- 
mokslą pakeisti

' Nikalojus Kasikovic, buvu-
sis redaktoris seniausio laik-

- ‘ J 1 11 , '

raszczio Serajeye ir tėvas dak*
■ ■ ? '' ■ ■ 1

taro Predrago Kąsikovico, keli
' ■ ! ! / 1 ; (| 1 • ' ■ , -r-

. - Jie 
j^opu szai ir pats Jėzus kalbėjo, bus 

invykintas Rosijos radikalais, 
kurie niekina kaipo burtus ir 

• reakcija Krikszczionijos mok- 

vyriąusiu faktorium sziandien 
ru- 

cziai paremia nauja tvarka, nei 
neatrodo isztikimais kontrevo- 
Jiucijai. Jie tikisi, kad sztur- 
mas praeis ir jie laukia sugriž- 
sziant prieszrevoliucijinio baž
nyczios padėjimo — kas reisz
kia, jog jie belaukdami numirs,

Isz Italijos rie seka juos,

Rosijos nauji dieVai.

“Literary Digest” Dr. Wm. 
T. Ellis sekaneziai apraszo da
bartini Rosijos tikybos padėji

4 4

Rosi jos gyvenime. Nei jie

• • •

mą :
“Isztikruju yyrai Bolszevi- jei neatmainys savo nuomonių.

wi.'iMBi * M. . «a * te "te k. 4

ku partijos virszuje, drdelia 
dalia tai Rosijos žydai, sugriže 
isz Amerikos ir kitu svetimu 
szaliu, kurie yra seni visuome- me to, 
nes agitatoriai 
atsiliko toli nuo tikėjimo. Jie 
yra tos grupes, kurie atvirai 
kalba priesz tikėjimą Madison 
Square mitinguose (Now Yor
ke). Pamrildus ir tikinti žydai 
Rosijoje vadina tuos vyrus be
dieviais. Ryvszis ju istorijines 
tikybos tapo pertrauktas; Bol
szeviku vadai nepaiso sioniz
mo. Jie nepaiso savo tautieczitt

ir kurie senai

Kiek man atrodo, joks bažny- 
czios vadas nepadaro ženklo, 
kad jis supranta tikra reiksz- 

kas atsitiko Rosijoje 
pastarais dvylikoje menesiu.

kurios pirma juos

sla?
uMilijonai vyru taip mano. 

Jie sako bažnyczia (ortodoksu) 
buvus bevilcziai ir visam atsi
likus užpakalije. Jie atmete 
doktrinas,
.tobulino. Dangus pakeista ma
lonesniu žemes dangumi.- Re 
voliucija jiems reiszkia dau
giau, nei tikybos atgaivinimas.

Tarpe bolszevikizmo ir dva- 
siszkijos — didis antagoniz
mas. Inžymus bažnyczios va
dai aiszkai prieszingi nąujiems 
politikos vadams ir tas jaus
mas nuoszirdžiai atlyginamas. 
Nėra jokio bendrumo vįeszam 
visuomeniniam ar tautiniam 
siekiui”,

* \

Rusai greit priima sočijaliz- 
ma už tikėjimą. Net miestiszki 
Maskviecziai 
anujos žemos problemomis, 
kad jis laikinai nūstojo savo 
senobinio naujo dangaus spin
dėjimo. Jie užsidegė revoliuci- 
jiniu uolumu. Vieni judrinto - 
ja szalyje ■— tai radikalai. Po- 
litikiniai propagandistai — tai 
valdžios skelbėjai, 
menesiu atgal Rosijos tauta 
buvo drueziai suriszta su baž- arestavotais ir uždaryti in kale 
nyczia, nei kokia nors kita sza- 
lis; sziandien Rosija, kaipo tau

taip persiėmę

§ Englewood, N. J. Kun. 
Piuszas Mayeris 70 metu senu
mo, perdetinas Karmelitu zoko 
no, mirė Nedėlios diena.

§ Leadville, Colo.— 25 Aus* 
trijokiszki padonai už nenu* 
pirkimą Laisvu Bondsu, likos

žydu. Iki dabai" jie atrodo be- 
jiegiaįs padaryti ka nors prak- 
tiszko, :kad užslopinti augan- 
czia rusu ąntižydišzko jausmo 
banga, kuri pakilo isz atžvilgio 

nėvos už sznipavimh, *in maista. Paklausti apie ju
- tikėjimą radikalai Rosijoje pa- 

sakys, kad Ju religija tai žmo-. s
stefi

menesiai adgal likos nubaustas 
in kalėjimu ant 12 metu prie 
sunkaus darbo.

Motina ir sūnūs likos apkal
tintais 
buk davė kokias ten informa
cijas neprieteliui apie apšigin-

<> '-jri lAWififcWOkwlifelAwlsW''iiLp.(WhHiW
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Dvylika

Rosija.
Ruko pipkutia tankei ir kaip . Moskva.— Bolszeviku minis 

teris Orlovski isždavines pasz 
I partus in Rosija isz Sztokhol
,' iįl'.j <i ■ ■ 
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kada tankei sau iszgere ramy-
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Paklausti apie ju

sakys, kad Ju religija tai žm.
ta, galima sakyt, jeszko nauju
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§ London.— Angliszka flota 

Užklupo ant Austrijokiszkosž 
nes tiejei isz baimes pabėgo, ,
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paveikslas 
kuria valdžia padovanos kož- 
nam miestui kuris nupirks pa
ženklinta dali Liberty Bondsu.

ęJagu nupirks dvigubai kiek pa 
ženklinta, tai ant vėliavos rasis 
didele molina žvaigžde, jaigu 
tris kartus tiek, tai dvi žvaigž
des ir t.t. Priek tam, kas perka 
bondsa, tai aplaiko popieriniu 
tokia vėliava ant kurios pa- 
raszyta vardas ir pravarde pir- 
kiko ir kuria prilipina lange, 
idant kožnas matytu, jog tame 
name randasi geras patrijotas.

aplaiko
uzikeli kaip žeminus ant pa- 

Toki guzikeli 
prisisegt ant

darbininkėlis gamina už dienos 
darba tik 30 Feni 
bepasakius
Lietuvoje padėjimą?!

laikraszcziose 
visoki praneszimai link žmonių 
gyvenimo, tai gero jokio nesi
mato. Sako—korespondencijos 
lietuviszkoj kalboje raszyt už

taigi jeigu teip, tai 
kas ten destis viską toli neži
nome.

Isz kares žygevimo, matoma 
kad Vokiecziam vis sekasi, 

nebebūk Lietuva 
isztruktu

nia uz dienos 
___igib, tai ka ir 
apie darbininku
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Kur sziadiexi randasi kariszka linijc ir musu Amerikonai.
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Priek tam pirkykas
<r

veikslo parodo.
kožnas privalo
surdoto, idant niekas jus neuž-
kabinetu ir ncvadvtu

• M ...nu .

;the badge of 
'honor WORN

Kas Girdėt

slake-( 4

'honor worn 
1 BY ALL BUY- 
i ERS OF THIRD 
i LIBERTY LOAN 

BONDS.

.   i - •«

Jaigu kur randasi be vietos 
Katalikiszkas kuningas, tegul 
atsiszauke ant žemiau padėto 
adreso. Parapije Szv. Kazimie- 
rio randasi geram stovije,. jo
kiu sumiszimu ne buna ir para- 
pijonai geri.
szaukti po ądresu: 
St r ūmi Ha,

Meldžeme atsi- 
Mr. B. F.

930 Lyon Avė., 
Kansas Cit v, Kans.? y

Angline kompanije 
ware & Hudson, kuri turi daug 
anglines dirvos aplinkinėje 
Middleport, Pa. (keliolika mi- 
Jiu nuo Mahanojaus) pradėjo 
kasti angli ir ne užilgio statys 
kelis brokerius. Mile nuo Mid- 
dlepovto jau padirbo geležkeli 
ir pradėjo kasti “drifta” isz-

Dela-

drifta 
tirineti kokis ten anglis randa- 

Darbo bus del keliolika

4 i

si.

szimtu darbininku.

likos padirbta 
kuri bus

i

t'

įf

taigi kaip 
kad isz Vokiecziu 
sunku tikėt.

Jau tai nereik 
kesnio redimo kad net grudai 
malt namie nevalo.

Isz kalno 
tikėt kuomi Vokiecziai 
tas szalis traktyruos, 
prirode valdymas ju dali Len
kijos Poznaniu ar Klzacija su 
Liotaringija franeuzus.

u Darbininkas

antikristisz-
r>

jau galima buvo 
užim- 

nes ta

Darbm i nk as vezm,
kad bada žmones nekens, bet ir 
geroves ten nebus, jagu alli jOn- 
tai Vokieezius ne parlauž.

Szeip teip kaip dar inžiuri- 
ma, tai pagelba nuo mus reika
lingesne lietuviams iszgui- 
tiems Rosijon, nes ten jau tikra 
beda, bot kaip dadūot, galima 
kad visoje Rosijoj betvarko ir 
apipleszimai ?

Žmones buvia turtingi, 
sziadien plesziku apipleszomi, 
neturi nieką apart savo bodu 
ir turi neszt jas ant keteros. 
Kad apipleszia betvarke viską, 
tai dar vargai arszesni Rosijoj 
visiems negu kada buvo.

Vargstanczius norint kuomi 
szelpti, 
kuriu su bolszeviku užstojimu

pranesza

lietuviams

o

reik bijotis plesziku
) 

ten priviso daugybes, nes bau- 
S int pleszikus nėra kam.

Ne jokis drutuolis,
No jokis varguolis, 
Netikėjo protu savo, 
Ka dar Bosija gavo.

—S. K.

“Jaigu mes turime daryti, 
ta, ka musu narsus

Da kaip rodos 
penkiolika laisvos 

Del Dievo

Ana diena 
niilžiniszka anuota 
pąnaszi in Vokiszka milžiną 

bombarduoja Parižiu. 
anuota

kuri
rPoji Amerikoniszka 
likos iszrasta, padirbta ir už
baigta in laika deszimts san- 
vaieziu laiko.
ka pradeda tai daro stebėtinai 
greitai.

Amerikonai

Dabar-gi

Visu lietuviu szirdis ir nuomo- «
nes, buvo palinkiu, ' kad pasi
baigus kruvinai karei nei vy
turėliai isz czion lietuviai sku
binais gryžti in savo prigimta 
kraszta. Visiems teip dabojosi. 

kada nors apieziu-
pom laikraszcziai pranesza a- 
pie gyvenimą ten likusiu žmo
nių, tai jau nedabojas ir Savo 
krasztan gryžti.

Jeigu nuo didžiausio iki ma
žiausio žmogaus uždarbio, rei
kia atiduot deszimtine Vokie
cziu valdžiai,
gyvulėlius, reik Vokieeziams 
mokėt nemenkos dokles, jagu 
karves pieno reik atiduot didi 
valdžiai, 
reik?...

Ditrbtoinku pelnai nuo Aly
taus in Ryga kasomi perkasai 
ir ten prie tokiu .sunkiu darbu

4 •

jeigu už visus

tai ko jau dauginus

>
V“ ■u
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tai kare tesys da tris

allijentai 
daro, turime husiunsti in Fran- 
cija ne mažiau kaip 7,000,000 
kareiviu, ir tai kanuogreieziau- 
šia. Szita treczia paskola (Li
berty Bondsai) yra nieko, kas 
da mus lauke, 
turėsimo
paskolos bondsu. 
neklausikite melagingu paska
lų apie kare. Pagal mano nuo
monių,
ar keturis metus ir turime pri
sirengti prigulinezei ant josios 
vedimo!”

Teip kalbėjo buvusis Suv. 
Valst. prezidentas Wiliam H. 
Taft, ant susirinkimo 3,000 y- 
patu, hotelije Bellevue-Strat
ford Philadelphijoi.

* Petnyczioje
Harrisburgo dvideszimts du il
gi trukiai su naujabrancais isz 

in
Sherman

iszkeliavo isz

visu daliu Pennsylvanijos 
abazus Camp Lee,
Meade ir kitur. Isz tuju abazu 
jau iszkeliavo daugybe karei
viu per mares.

Čamp Hancock, Georgijui, 
likos sulaikyta 350 kareiviu, 
Austrijokiszku padonu nuo isz 
keliavimo in Franci ja. Dauge
lis isz tuju kareiviu net apsi
verkė; jog negalėjo drauge su 
savo draugais keliauti plakti 
kaizerieczius.

J

, Georgijui
350 kareiviu

*
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Juoda plona linije parodo kariszka linije kuri buna pamaželi atstumta adgal, nes Angli- 
kai nenorėdami pražudyti savo vyrus nesiskubina, tik duoda preiti Vokieeziams, 
tukstaneziai krinta musziosia. Stora linije parodo, kur randasi musu narsi kuopele Ameri
konu kurio atstumia kairsztus užkhipimus Vokiecziu. *

kuriu

t

KUR BUNA?
Mano brolis Gabrys Szerkus 

isz Vilniaus gub. Apie 10 metu 
adgal gyveno New Haven, Ct., 
dabar nežinau
Tegul atsiszaukia ant adreso: 

Elzbieta Ncvuliene,
Gilberton, Pa.

kur randasi.

Mano brolis iVleksandra Rin
gis,
kin, Pa. dabar nežinau kur jis 
randasi. Turiu svarbu reikalu. 
Tegul atsisizauke ant adreso:

John Ringis,
1002 S. W/ 6-th. St.

(2t) Mason City, Iowa.

pirmiausx gyveno Shamo-

Mano dede Jonas Ramanaus
kas ir pus-brolis Feliksas Peža 
isz Kauno gub., Sziauliu pav., 
Kurszenu miesto. Tegul atsi
szaukia ant adreso:

G. Normant,
(to 87) Box 23, Kitzmiller, Md.

Asz Marijoną Babinskiute 
pajeszkau mano teto Agotą ir 
dėdžiaus Jono ir Kaži Mat- 
lauckus, isz Suvalkų gub. Lu- 
bavo parap. Makaucku kaimo 
Tegul atsiszukia ant adreso:

M .Czeponiene,
105 Rhodes Stret,

New Britain, Conn.(to 35)

Mano pus-šeseres Anele, Jule 
ir Alena Ziauczunaicziutes, pa
eina isz-Kauno gub. Szaliu pav 
Pamaucziu kaimo. Anele pir
miau gyveno Lawrence, dabar 
nežinau kur. Jeigu kas žino 
apie jais, malonėkite prancszti 
ant adreso: ,

Paulina Navicką, 
164 S. 19-th. St. S.S.

(to 35) Pittsburgh, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Labai puiki ir didele farma, 

262 akieriu kuri randasi Sugar 
Loar Valley, netoli nuo dideliu 
miestu, arti geležinkeliu ir ke
liu. Visi nauji btidihkai kuriu 
yra isz viso net 13. Visokios 
maszinos. Varidens visada in- 
vale^; niekad neužszala. isz ku
riu galima padaryt dideli prū
dą arba ežeri. Didelia girria. 
Visokiu gyvuliu^ vežimu ir t.t.
Labai graži^vieta. Tinkama del 

X Parsiduoda Už 
tai krid locmiukas burė o riasz- 
le negalMieito apsidirbti. 
Atsiszaukitb ant adreso:

Mrs. M. Gelgot, 
Srigar Ldaf, Pa.

f

klosztoro ir

R.F.D.
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TRUMPI TELEGRAMAI. 1

§ Amesterdam. - 
sedegino daugybe aliejiniu szu 
liniu Baliuje, Transkaukaze.

Vokiecziai

§ Pekinas.— Apie 13,000 ki- 
niszku dirbiriinku likos nusius
ta in Franci ja prie visokiu dar
bu. Aplaikys nuo 30 lig 40 do
leriu ant menesio.Į

§ Wilkes-Barre, Pa. 
tu Jurgis Linets 
Vladas Lapinskas, 
bruste kuris buvo pripildytas 
vandeniu. •

§ Madrid, Iszpanijoi.— Sihar 
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaust 
Bledes mažos

d e

( me-
ir 11 metu 

prigėrė

gubernijoj. Granados.

nant lauke.
Szalto oro diegliai gaunasi bu. 

Palengvink ii 
praszalyk dieglius su Sloan *£ 

, lengvai pridėti, 
greitai insigauna in oda be tri
ll imO

Liniriiėnta

mos

Czistesnis negu pleis- 
teri arba mestis, nepalieka jo
kio ženklo ant odos.

I •

Sloan’s Liniment yra lengvai prideda
mas, nereikė įnlrinli, jis tuoj įsigau
na in oda ir praszalina dieglį. Czisto- 
snis .Įiegu pleisterei arba mostei. Pa- 
abMidykite del gout, lumbago, nuralgi-

mas, nereikė įnlrinli, jis įuoj insigau- 
i
snis .Įiegu pleisterei arba mostei. Pa- 
abMLdykite del gout, lumbago, nuralgi- 
ja, iszsisukimai ir nikszterejlmal.

/ " • v

Sloans 
Liniment
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NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje % milijono žmonių
iastojo puikus plaukus o teip v ■« ■' - « a ■ I •• ' «■ •

gaRos labai trumpam laiko
gi sulaikė puolimą plauku isz 

‘ ‘ '. trumpam
vifetU iszpuolusiu, atauga fan-
kuš plaukus Gvarrinty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki
toms tautomMcgul visi szauke

‘ ''-l ■ L- : r . ■ < J?K Vii. '' .'i’’ '■ I Ii. ' J ' " "

?i pas toris. Adresas C
Brundzas Cosmetics,

to

Brooklyn, N. Y,
r

\ L' ■ 
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Broadway, 8-th. St
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Pirkite Farmas!
Didžiausioj Lietuviu Kolonijoj Amerikoj 

10,000 Akru Derįingos Žemes
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Parsiduoda farmos po 40 akru ir daugiau ant labai

♦

I eng v u i szmoke j imu.

Dyka bus pasiausta.

Del nustojimo didelio skaus 
mo strėnų ar kitu sunariu kū
no in keletą minutu, garsus 
Dras Hagema per 48 metus pa
gelbėjo tukstanezius nelaimin
gu ne tik nuo Reumatizino, bet 
nuo kraujo užnuodiniiho iszgy

Metodą gydymo dykai
tam kas prikalbis viena košto- 
meri kad imtu nuo niusu fir- 

“Lotio Univėrsalle” Kon- 
centrota cssencijc del kvortos
gyduolių verto pelikių doleriu, 
kas orderios dabar gaus už $1, 
ta “Lotio” nugydiio papucz- 
kus ir urnai padaro balta - vei
dą, rankas ir khkla, ir tA’pati 
gyduole urnai sustabdo plau
ku slinkimk ir ant sykio plešku 
nos isznyksta, tai-gi nereik mo 
kete szimtas doleriu bet tik už 
doleri gal gauto; kas geros ir 
teisingos gyduoles reikalauje, 
aplaikintu in pora dienu pei 
paczta užpeczetintai pasiunsta 
butu ir užtektu ant keliu mene
siu. Szitas ežia apgarsinimai 
tik dabar pasinaudokite szian 
dien. 
taip:

Adresavokit aiszkei szi

i

B. Specialty Co.,
Box 9,

Brooklyn, N. Y.
Sta. W.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

.' ■ . '. J' 1 J 1T
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Siuncziu szirdinga padekavo
nia už teip puikia knyga kokia 
yra u Tūkstantis Naktų ir Vie
na.” Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias

Tūkstantis Naktų ir Vie- 
Da tokiu istorijų ne es-

radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir
nereikalingas vietas Netikėjau
ka mari kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakoi sau nėparsigabenau 
isz redakcijos ‘4Saules.” Vė
linu kožnato jiaja pirkti ir skai 
lyti o turės smagumo daugiau

Vo

kaip už szitota doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, ' 1 - . M. ISparrows Point, M ’d.
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Kainos nuo $15 ir augszcziau už ' 
i gražioj apielinkej, prie puikiu 
kur vasaros laiku suvažiuoja 

tos vietos yra pavadintos 
. Pačziame vidurije žeirieš ran- 

NtaiU-U. -------- __ L____ ___  ~ * L . . W.
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lakeri. Žeme randasi labai 
upeliu ir dideliu ežeru, 
daug žmonių ant vakacijo 
kaipo “summer resorts”, 
dusi miestas vardu WQODBORO, Wis. kuriame vra sto-. „ *■ ,, , * ' 

mokyklos, hotelis su restauraneija^ '
Szito 

yra uždėtas TIKRAS ” 
Ali net ame m toste'; dar

9

iŠ 1

tis geležinkelio, 
kratuve (department store) į r daugelis mimu, 
miesto visa valdžia bus lietuviai, 
M ETŲ VJSZKAS i\l IESTAS.M J ESTAS.
dabar gulima gauti pigiai pirkai lotus, 
laike bus kelis kartus brangesni,

, kurie trumpame 
visi randasi labai gra

žioj vietoje ir preina prie ežero kranto.
gyventojai turi labai gera transportacija,

laike bus kelis kartus brangesni
Szito miesto 
mes per visa 

kolionizacijos žeme eina geležinkelis ir tik 6 myllios iki 
dideliam miestui, kuris vadinasi RHINELANDER, ku
riame yra didžiausia turgaviete ir kuriame randasi 24 
fabrikai, žiemos laiku norintieji gal gauti darba.

su geriausiais

ir kuriame randasi 24
I.

Turime labili geru farmu, isždirbtu, 
intaisymaįs, su trobom, sodais, gyvuliais ir visom maszi- J 
nerijoms tik yra reikalingos ant farmu gyvenantiems ir ? 
arti prie gražiu miestu ir ant geru keliu (vieszkeliu), ku- > 
rios gali patikti kiekvienam, biednam ar bagotam. Par- l 
duosime ant labai leigvu iszmokejimu arba inainysitoe ?
ant miestu prapereziu. Taipgi priimame Liberty BondsUs, 
kaipo užmokešti už farmas už ju pilna verte.

Norėdami placžiau sužinoti apie Lietuviszka Kolio- 
nija, tai prisiuskite savo varda ir adresa, tai mes prisiu
sime jums dykai knygele su žemlapiu, paveikslais ir pla- 
cziais paaiszkinimais apie geriausias farmas kokios tik 
gali but Amerikęje. Turime du ofisus.
važiuokite kur jums parankiau:

* I. • • 4f ■ .I,

Raszykite ar

' - 'r*iį

Liberty Land & Investment Co ,
Chicagos Ofisas: Ant Farmu Wisconsine Ofisas

\3301 S. Halsted St. Woodboro, Wis.
Chicago, Ill. ' (Oneida County).

* to
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Capitol Stock 1125,000.00
Į SURPLVS IR PROFITS $4(0,000.00

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

Mes norim *iad ir jus turėtumėt reikalą 
-su musu Banka, nepaisant ar mažas ar,,, . didelis. 7T,‘
H. BALL, Pres. — F. KOOXAX,VIce-Pre«.

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

Subatomis. 9 ryte lig 12. .
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

1’. V. OBIECUNA8 ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
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į Tai vra vienatine Banka kuri senei žinomą, Lietuviams. 
Banka talpinami savam budinke kurio vertė iszneea apie 
1'150,000 ir vartoja szemo laike apie uiilijona dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Fennsyjvanioi Už su- | 
taunintus Pinigus moka 4 procentą, Siunctia Pinigus !

dalis svieto. Pal’d uodą Laivakortes. Užlaiko | 
k Nolariiialna kancelarija del padirbimo doviemasccin i 
S ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrnbe- ! 
S* žinia skyrius randėsi po vado viste gerai žinomo < 
C. Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijusao. ♦
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Vok ietis žiuri su

<IU

gailesczia 
ant žuvusiu savo draugu, kuriu 
kūnai iszkloti tukstaneziais *
ant lauku. —Kur randasi kitas 
Vok ietis ?

JUODA VAIDYKLA.
t

Versta isz angliszko
Black Spectre”

<c The

Puiki ir labai užimanti istorije.

jos skendo minksztuosia baltu 
'meszku kailuosia kokeis buvo 
iszklota ašla miogstubes, kur 
tik akis mėtė visur matė bran
gus daigius. Puiki lova buvo 

sunkė uždanga isz
brangiausiu rytines szalies au
dimu apsiūtais

sienos apmusztos 
brangais audimais, 

ant sienos kabojo

užleista s

auksudtineis
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Ba jau senei ten buvau,
buvo pirmiaus! Septimos stin- 
vaites praėjo .nog to laikė kada 
savo broli nulidejo in kapus, 
o rodėsi jam, kad jhu nog de- 
sziints metu valdo dūriais Car- 
risbrooko', jog jau 116 senei ėsa 
viesžpaėziu tuhIu ir Valdonu 
visu prigulinišzcziu savo. Ap
sirinko sau ant butinio kamba
rio, viena isz puikiausiu rumti 
pietinėje daliję, toli nog tos da
lies užiminėtos per nužudinta-

bitvo pirmiaus! Sėptrnios stin-
■ I

Apie Grand stryta gOglinau, 
Kur visko paregėjau

► . * ** ■

Katra tik boba suėjau,
Tai dropsū kvapu pajutau, 

Viena pas kita bėgioja,
Dfdpdirf satė ėžestavoja. 1

Katra ne turi piningu,
O irę nori skolyt.nuo kitu, 

Žydas ant bargo duoda, 
O slibątomis atyduoda.

Ir vyrai lepszės, kad vale duo
da,

O per praeitus Velykas;
Tai buvo szvente nekas.

Sžtotninkai alaus ne teko, 
0 boboms tas nepateko, 

Viena boba kaip pasigęre. 
Tai pasiuto ir rodos*isz kailio 

- iszsinere.
Vyrus pradėjo draskyti 

Ir net sau pirsztus
Nuo tokiu liirbu,-neyra ka kal-

(

; į wOM

brizgineis 
teip-pat 
nriosz lova 
milžiniszkas abrozas tikimisz 
kas puikiuosia reniuose, 
džiu viskas ka tik czion galima 
buvo nužvelgti 
brangumu ir puikumu.

— Matau, kad tau mano liz
das patinka — tarė locnininke 
tu visu grožybių — brangiau
siu daigiu ežia yra szis paveik
slas, paviko man jin ingyti no 
artisto teploriaus už žemą pre
ke, nes užmokėjau vos tik pen
kis tukstanezins svaru szterl i il
gu.

— Penkis tukstanezins 
ru už viena abroza?! — paszaii 
ke nusistebėjusi Linda.

—- Esmių turtinga 
mano kūdiki, o tokia preke ne 
laikau už augszta paisant ant 
darbo, tai yra, už teip puikei 
padaryta pavėiksla tokia pre
ke taisuvis maža. Tavo motinos 
motina, o teeziaus tavo moeziu

zo-

atsižimejo

C(ky~~ (TTTc kG f Hi J* ’ " ™^V--. |HK * <

Mrs. Daniel Guggenhenn ne tik ka pirko Liberty Bdhdu už $1,000,000 bet paaukavo du šu-

O

sva-

motore,

.....Tai-gi poni buvai mano 
miegstubeje ir poni nutraukei |te ir asz buvome turtingiausio, 
man nog galvos užklodala? Papuošia laikuose, tėvo duktere- 
menu tavo prasargas, 
davinejei man anuomet, idant 
saugutausi įsako ir jo-sūnaus.

--Teip, o tu jaunas szeszke, 
persigandai manės ir ant t uju 
mano pasargų suvis nepaisejei. 
Jaucziau prie tavęs simpatijų 
nog tos valandos kada tave pi r 
m u kartu paregėjau ir pama- 
eziau tavo ta stebėtina pana- 
szuma in senei pasimirusią A- 
rabella.

— Kitu svk 
pone kari tori je.

— Teip. Pasitinka mane daž 
nai žmones rumu visuose dali- 
se rumu, nes tas pasivaikszczio 
jimas po nepabaigtinus kanto
rius rumu suteikineja man sma 
guma, o tokiu budu matau ir 
patemiju daug daugiau, negu 
visi kiti gyventoje! ju. Ne tik
tai ka turiu raktus no visu du
riu bet da žinau visus paslap
tinius kantorius rumu kuriu 
niekas kitas beveik suvis neži
no. Reike tau žinoti; jog sena

rumn buvo pirmiaus, 
klosztoriumi

. I

kurias

pasitikau su
• •

dalis, 

HOI’S JlAU SCIlClj
Lodei daUg randasi paslaptingu 
požeminiu kėlu, kureis gali isz- 
sigauti isz rumu net in girraite 
teipogi daugelis paslaptiniu 
kamaraieziu del pasislėpimo, 
kurios randasi intaisytos sto- 
ruosia muruosia r ūminiu sienų 
kas daleidinėjo viduramžjniam. 
zokoninkam
ant akies naujus 

“noviciuszais”
• czion mok i na n-

visuomet turėti 
zokoninkus 

ir

tai Hamiltonu, kurioje atsibuvo 
tie nesmagus atsitikimai. Sede- 
jo-gi priesz savo;bjiira, 
k i as cigaru
miausio savo užsiėmimo, 
yra prie

suru-

jog prieszingai no-

S.
niekados ne iszte- 

atsake Linda

mis ir visi tėvo turtai teko mu
dviem. Isz kart norėjau ir savo 
dali atyduot tavo motinai, bet 
užsirustinus už toki josios pa
sielgimu,
rams visu veike sav-valei ir isz 
tekėjo už netinkamo savo luo
mui vyro, todėl savo užmani- 
ma atmainiau. Na, ne padaryk 
bent tu ko.panasziau

—- Asz
kesiu už v*vro — . »; , nuilsusiu balsu.

—^'KvaillBta^-niekisRateis i r 
ant tavęs paeilė, nes dabar lai
kas tau gult ir pasilsėti. Pri
leidžia kad dabar miegosi gar
džiau. Praszau tavęs, idant bū
tumei kaip pas save. Asz da ne 
veikei pribusiu ant pasilsio, nes 
anksti niekad ne gulu. — Tai 
pasakius juodo poni meilei link 
telejo su 
stubia.

Linda net dabar 
jog poni Eleonora Cranford tu- 

' 1 ’ ----- ’ nors
turėjo balta

galva ir apleido mie (T- 
n

pa teini no,

del Dėdės Šamo apginime tėvynėj • 4 ,

leonora Cranford gulėjo su už-j galima kiiopuikiausia 
dengtu veidu plona balistinėj ir szvaruma.
uždanga
rankas nuogas mate, 
nieko.

Kada ant rytojaus pabudo,
Vos pertikrini save tegalėjo, 
kad ne sapnuoja bet tikrai 
dasi rumuosia pas 
dvkla” 

<■

teta, o ne ten kokia dvasia, me-1 arba sodo, 
tavojenszia. x- in czionais nei ne užeina, cziela

Kada Linda teip mistino, in- toji dalis riunu pagelaus sodo 
ėjo in miegstubia tarnaite nesz ’rumii 
dama ant ranku juoda 
szlebia, 
done, tare:

— Poni mano prisiunezia pa
nai viena isz savo szlebiu, nes 
ponios szlebe

sutrintos ir suvolo-
galu panai tarnauti 

prie apsivilkimo ?
Padekavojus Lindai, tarnai

te kalbėjo tolinus:
— Paszaliniam

plona balistine’ ir.szvaruma.
ir l ik baltas josios j —Aeh, kai 

.....1daygiau [ . ....... ' 'paszauke Linda

■

r

save
ran- 

”juoda vai
kiui yra tikra josios

tvarka vanos gamtos...

ii p czionais gražu! 
vienok s teJ 

bjuosiu, kai]) tas gali būti, kad 
ta bokąztini 

<s isz

■juodos

yra labai 
tos, ar

poni apgyveni 
kambari, o apie ponia nieks i 
tarnu nieko ne žino?

— Kaip matai langai iszeina 
jin visiszkai apleista’dali paiko 

-> niekas niekuomet

bed apie tai 
vėliaus pasakysiu. Paliksiu ta- 
vė czion- draugystėje
M'o 11 y i r kokios ge ros k n-ygos,
turiiLszedien daug del padari
nio tavo reikale. ■ .

■'1 1

— Mano reikale?,-
rr- rTeip.

mėsiiiu žinių
stos ir noriu patirti apie josios 
pasekmes, 
1 lit

daug

Turiu dar vi i arti- 
kas-link žudin- f1

♦ p • -

ėmėsi prie milė
tai 

peržVelginejimo po
pieru ir visokiu dAeigu, kokiu
per nauja su'kcesijė, tapo porui, 

kas link'bu'dė ne buvo 
skufniohim ir paeze- 

džitim kaip brolis, jautė vienok J I 
būdamas nefcenei tint' brauno 
prapulties 
bankroto, fuom didesni džiau 
siha matydamas * sžediėn teip 
laimingai iszsigelbejusi nog to 
nuopuolimo. Apart kontraktu 
samdininku laiszku daeiginiu 
ir pusėtinos sumos piningu,

Nors, 
tok i u m i »

S

* bdisi’os s’kerdiites
o- i

I

sumos piningu
kurie kaipo popierinei, buvo in

bet i.
Veluk nutylėti, 

Truputi pasilsėsiu, 
geriau pagiedosiu. 
• * •
pi nezioje Szenadori 

keli vyrai.
Pasielgė ne labai gerai, 

Bet Apie, viena tik pakalbėsiu,
O apie kitus nutylėsiu.

Tasai vierias, 
Vyrelis ne kas^

Ne moka žmofiysia apsiejti 
Ne buna ilgai, turi iszejti.

Khip girtks pareivilko, 
Vos ant virsziaus užsivilko, 

Pridarė ant asloš..:.’.
Ir kas stojosi ant pagalio 
Kada gaspadoris ūžuoste 
Su jojo drabužeis iszluoste.

Ir da tai padare, 
Kad nuo burdo išzvdre. 

kad visur ant biedho 
sportuko,

Užsipuldinėja kaip ant kokio 
szpieruko,

d aigu pasisuka in k ui, 
Ne turi ramumo iiicktir.

Bu iszrodo kaip vėrsz5rs kama- 
notas,

Visas ’teisus nubrozdytas.
Ir jau senyvus, daugybių riauk 

szliu turi;
0 mislina, jog jaunu iszžiuri. 
Mergeles, jaigu norite toki ver- 

‘ szi gaut, 
Tai jiu hikaut, 
Gero neturėsime,

Lig smert vargeli vargsite!

O tada

Vienoje <»’

suriszti ir gulėjo 
gulėjo d a priesz 
senu pageltusiu

pundelus 
priesz jo aki 
jin plOsztelis 
popiėru 
stele.

Tasai jilosztelis senti popieru 
buk ant jo iszverinejo 

ypatingesnia intekme. Erne jin 
in rankas, tai vėl padėdavo in 
szali, tai vėl paeine, ajriszdavo. 
skaitė nekurias 
paimdavo ir žvilgterejas 
mesdavo

apart tįp'duriu da P ii ™ 1 11 1 f

darbo prie ri
ku, o ant galo turėsiu pasirū
pinti geresnio ir vigadlivesnio 
del tavęs buto.’

Tiejei paskutinei žodžiai pa
sirodė vėliaus jog buvo isztarti 
ne be reikalo.

(

ir teip■ moraliszku, kaipo ir nuo per- 
nog

mokėjau 
už tai

ai rubežinfa, 
L. .

zilkine Hamiltonui lloltropui 
o pasiklonojus su guo- teip augszta suma metina kad 

nog senei uždrąude visem vaik 
laja dali 

rumu, o vėliaus tasai uždraudi 
mas perejo iii paproti 

ititolinta toji dalis
kad rodos už keliolikos drugi. 

milu nog Carrisbrooko, nors ] 
viena pastoge..»

- s

kurias turėjo
L

kambarije 
pagaminta yra maudykle ponei 
o po pusei adinos laiko būna 
padavinėti pusryeziai.

Prie pusryeziu sustatytu ant 
užtiesto balto skotėrte stalelio, 
stoyinczio priesz kaminėli, kur 
kūrinėsi gausi ugnis užveizėta 
per juoda dikta kalina, 
Linda su savo globoje, 
motė re szedien

sėdo 
juoda 

buvo mažiau 
kalbanczia negu vakar.

-7 Tegul tavo tas mano tile- 
, nedivije— 

pasisveikini-

A K C 'U ’ - 

aszymo laisz-

rodosi

s
R

surisztu gumine juo-

szczioti in ir aplink

likos 
rūmu

priežasties
nes Linda isz 

latirimo kancziu

szaliine kalėjime
Jausli Eleonora Cran- 

anuke su 
su nenuil-

gavo liga

I . . >■-. • . ‘ •po fort priveizėjo savo
< moti.niszka jauslu,

. — Ar vienok ne buna niekuo staneziu isztvermc, o kada ant 
I

met nuobodu ponei
gyventi, nuspenstai 
tik draugystėje tarnu?

tas pusi rod i US' 
instabiu, navatnu, atsakyti til 
tai turiu o teeziaus tiktai g 
jog ne. .. turiu sebrhite. hiano duktė, 
kateje Molly si 
vinu laikais, pripratau prie to
kio gyvenimo ir per dienas tu-

—-Nors (aii

vientinei pagalios isztrauke ji a isz gle- 
gyventi. bio smerties ir kada jauna mer 

J

gina
1 

b

iszpalengvio pradėjo su- 
ryžszti prie sveikatos taip pri 

siryszio juodvi viena prie kitosv

alų, kad rodos buvo tikra motina ir

u kuria pasibo-

K"1

I

riii užsiėmimo, kad dažnai af-

v

isz j u, kitas tik 
nu- 

vel, žodžiu, bovinosi 
juotnis, kaipo kokiu pavojing i

inklu, kuris mus užimineje, 
vienkart ir baugina.
o*r> o Kasžin ?

—: Tolinus bus :—

. ....................
i ’ *,! ■"'

I

TARADAIKA.

Tuo tarpu susekinejimai din- 
gusios*žudintojos, anot pasuku 
žmonių, beveik visiszkai palo
ve, policija nieko ne nuveikus

sieina, kad diena man per trum kas-link susekimo, nors stengė
si visom, pajėgom pamėtė noru 

slęaity- tol i aus daryti ta j i bepasekmi il
ga susek i nejima. To tai tik ir 
lauke Eleonora Cranfort, idant 

.dėtu pradėt naršei, veikimus 
gyminaites apsie-

■*k
t

jimas, mano kūdiki 
tarė po pirmam
mui. — Atpratau nog girdėji
mo locno savo balso, o apart to 
užima mane mįsles — dnt atsa- 
kimo-gi Lindai, yuri pažiurėjo 
ant josios klausenczioms aki
mis, tarė:

— Mįsles mano szioje valan
doje užimtos yra taviin-gi, teip 
brangi mano anūkėlė, pasiliksi, 
czion pas mane4 teip ilgai pas
lėpta, pakol ne atidengs tikro 
žudintojaus Hamiltono Holtro- 
po ir pakol ne bus suimtas

viens

rejo labai gražias aki
truputi strages
lige kakta, augszcziau kurios 
matyti buvo isz po juodos ske
petos juodi sumarginti jau 
žilais plaukai. Žemutines dalies 

Vienok ne galima buvo 
uždengtas buvo.

Nuvarginta ir nuilsinta atsiti
kimais tu dvieju ilgu ir baisiu 
dėl josios, niekuomet nepainir- 
szamu dienu, 
mergina gardžiai

juodi

veido
matvti nes•*

J*

pa!
— Vieno k-gi 

mas!...
— Ne tik vien skaitau, bet ir t

daug raszau, esmių literatka.
— Kaip tai poni raszai knin- 

istorijes gal isztiesu? —• •gas, 
paklausė Linda.
...—Teip, raszau po priimtu
vardu liyszardo Iliche.

-^-A^ tas gal būti
visu-puikiausios

Peržvelgoje”,<<*l

8^' 
reikale Savo 
ratin tos.

Įsakas Holtropas 
si a j )t y bes 
vaidyklai” 

tosios 
sznekas žmonių 
siszkai ne norėjo tikėti 
rūmuose metavoje kokios ten 
dvasios. Kalbejo-gi pats daž-

Tosios nejima

ne žinojo 
ku.s-link ‘4 juodai
ir palaike pasirodi- 

už paprastas 
ir beveik vi- 

jog

Su stiklais kariavo
‘4 TŪKSTANTINUSIPIRKO 

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Luzeriieje vienoje karezemoja. 
Ne pamehu kokioje dienoja.

Ne viena skaudžei užgavo,-
Vienas bolszevikas teip smar- 

kei gavo,
Kad net uosi nuo veido nuo- 

•x blavo,
Tai daktaras daug darbo ture- 

. jo,
Kol uosi til pftezia pridėjo.

Bus lyg smett žyme, 
Ba didele rumbe.
Taigi ru))ėzluojesi

Ir nėsipdeziuojesi

kurioje radau kanuo-vi ui, 
nesziausi in Savo kambari

?
apysakos 

- kurias ska i- 
cziau vis savo nereigiui sentė-

0 kurias su žingeidiimu 
, ne 

galėdama laukti igi iryt dienai, 
ir ska,i-

užmigo jauna 
ir drucziai 

savo baltam įhinksztain guoli- 
je, bet apie pusiaunakti kaukiu 
ta karsztlige pabudo.

pr itemta prisuk i m u 
sidabrines žibintos stovinczios 
ant stalo szale jos lovos. Gylus 

miegan-

ir pakol ne bus 
rankomis policijos ir ne reika 
Jausi bijotis jo, o da priek tam, 
pakol asz ne iszgausiu nog įsa
ko visu popierių paludijencziu 
tavo paeitia,’ idant turėt visus 
davadus užtvirnaiiczius tiesda- 
ryste jog esi taje paezia dukte- 
re Arabelles Holtropu. Viluo- 
siu jog tau ne bus nuobodu gy
venti pas mane, nes turiu daug 
knygų, ■ o žinau kad skaitima 
mėgsti! Eik szen parodysiu tau 
mano knygina.

Abi ponios nusidavė in kny
gina, buvo tai asztuon-kampi- 
nis kaihbaris ne didelis, su di- 
deleis langais, kuriu, stiklai bu
vo malavoti, pasieneis stovėjo 
sustatytos milžiniszkos szepos 
su stiklinėms durimis, kurios 
pilnos . buvo visokiu knygų 
gražiuose apdaruose, visokiu 
naujausiu liežuviu, stalai už- 

laikraszėziais ir viso- 
veik* visoje Ritoje daliję rumu mu. Dovanai vienok apsunkino keis rdsžtais tėip-))at

nai, jog nekuomet ne tikėtu in 
pasitiktu su

Pakele
Tie 

kuriu

vadinamus 
mokintines, 
cziasias, o paeinanczes isz pii 
mutiniu szeiminu sklype. 
paslaptinei karitorei,
duris sienose nežimei paslep- 
tos daleidinejo man urnai pasi
rodyti ir pranykti.

Tarnaite pribuvo ir nuėmė 
liknczius no stalo vakarienes 

matiniusuvis nesistebėdama 
pas savo ponia sveczio.

— Pagamink kita lova mano 
miegstubeje ir pe užmirszk a- 
pie tai kad ugnies nepristokėtti 
ant kaminelo — paliepė poni 

Po valandai

szviesa

ir ligus kvėpavimas 
ežios kitoje lovoje josios nau
jos globėjos, 1 ūdijo jog i ji ran
dasi paežiam migije, tai yra, 
jog užmigais pirmutiniu miegu 
kuris visūohiet buna kiecziau- 
siu. Paimta žingeidumu, ^pasi
kėlė jaund mergina nog pagal
viu ir atsisėdus pažiurėjo in ta 
szali kur stovėjo lova Eleono
ros, idant persitikrint del kd- 
gi ji dangstosi savo veidą. Pa
jautė vienok toje paezioje va
landoje iszmetinejima savžines 
bet ak y v urnas nedaleido idant 
paklausyti savžines balso, jog

■ . 1

ip kam

tai y t

savo tarnaitei.
nuvedė nuvargusiu savo viesz- 
nia in miegstube. Linda ir ežia 
stebėtis turėjo matydama ir 
czionais būtent karaliszka rū
mą, ir czion viskas atsižimejo 
turtingumu ir puikumu, ko be- tokia pasielginias yra netinka- krauti

. - . . -m. . . r v > • -i t • I t • v’

4

visokiu

tai kada pats 
“juoda vaidykla f, 

Irnežinant ju pabaigos 
cziau su tokiu noru, kurios to
kios užimanezios, iszejo isz po 
plunksnos ponios ranka?!

— Na teip! mano miela, link- 
siriina mane tas labai, kad ma
no darbas tau patinka.

gi joisos ne patik
tu! skaieziau feipos-gi’ir kriti- 
kavojima tuja apysakų, Aris- 
trachai sostą pi les labai pagir
tinai iszsitafineje apie autorių 
ju-gi ir augszcziau už Visas ki
tas stalo jaises. Kas do laime 
t tirėti paiiaszas spėkas ir talen 
ta! tasjiž viską sviete yta brau 
gesniū!
ežiom akimis

1 vj

XXIV.
Vienkart, kada jau buvo 

karas ~~ __ tl
Carrisbrooke, nes Alfredas jau 
czion lietai kada buvo, ir tik 
sti prietelais laikais atsilankė 
in minus Carrisbrooko, sėdėjo 
sau minksztoje ki’esloje rūky
damas cigaru po skanėi vaka- 
fieiici. Puikei pagamiiitas stir
nos kėpsnis, keli stiklelei seno 

o ant galo puikus 
geriausio tabako cigaras sutėi-

va-
ir tik jats vienas buvo

port-vino,
S
ke bankieriui visiszka rižsiga 
nedinima ir linkslriuma
diėn niekas jin ne vargii^a nei 
galvos nė džiovina, nes jis po- 

jog joisos gyminaite tiek gero j nas 
atnesza visoinenei savo, darb 
szavimu ant literariszkos dir 
vos.

— Už viską

tarė Linda su žiban- 
nog kokio tai 

džiaugsmo ir pasididžaivimo,

sviete branges-
ne galima butu rasti, Kojos savo savžiriia iiiiodeffle, nes E- liežuviii, bet visūr matyt bttvo idu? Ne! yra du brangesnes do1 % Ui'
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locuininkas milžiniszku 
turtu, garbingas ir garsūs toli.
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Kaip veikei žmogus pamiršzta 
apie branges del jo ypatas pa
sini i ruses,
padaro ta j i laimingesnių negu 
p i
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O merginu yra nemažai 
Net keli tuzinai.

Mat lauke kaip Rosijoi apsi-
'ii ■ -*malszys, 

Tai ne vienas iir Lietuva 
gryžs.

„ I * *

v

I
1»
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Siuncziu szirdinga padėka- 
vonia del rėdys tęs “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
tau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir no 
Demislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 

„ » . K. h .M ‘H, ..

Plymoto mergeles susivaklyki-
te, .

Paskui italijoiiukus ne laksty
kite;

J ukv turite in vales Lietuviu, 
Davadnu vyru.

Neš ka, ne norite ant Lietuviu 
žiūrėti,-

Ne su jeis pasikalbėti,
Vėlink kokiš fricukas, v

Ay itulijonukas, t
Tiekto,

■C di'

4
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10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksniu ynkara namie
skaitydamas ieip puikcs istori* 
?es. Kiti klauso mano apskai-
tymu su didžiausia atyda, Da 
karta dekavoju redystei už pa-
dirbimą teip puikios knygos.
M. Baka,'412 ----- Str.
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Pirkite
Liberty Bonds
■*^-K-H*-M*****-K*****4c*****->

Žinios Vietines
V Seredoj jau pirma dienav. ■*

Mojaus.
— Mencsis paszvcnstas Mo

tinai Dievo.
— Praeita Petnyczia mieste v

buvo invales krutėjimo. Isz pat 
ryto apleido 33 nauju paimtu 
vyru in kariumene. Vakare at
sibuvo milžiniszka paroda visu 
Mahanojaus gyventoju. Tuja 
diena visos aplinkines kasiklos 
nedirbo.

•— Szi vakaru 
didelis balius “ 
nytinio Choro,
saloje. Isz parduotu tikietu pa
rodo kad bus tai tikrai didelis 
balius. Grajins pirmos-klasos 
orkestrą. Inžanga vyrams 35c. 
Moterems ir merginoms 15c.

— Garnys ana diena atlankė 
šaluninka Motiejų Stepanavi 
ežia ir paliko jiems 
puiku sunn.

— Helena 4 metu ir Mariuką 
dukreles Juozo Ver
ai! t Spruce ui i ežios, 

, valgiu-

(Panedeli) 
Birutes” 

Boczkausku
Ba

dideli ir

2 metu, 
kovskio
mirė nuo užtrucinimo 
damos užsisenejusia mėsa. Mer 
gaites sirgo kėlės dienas, o no- 
rints daktarai stengėsi jiaises 
iszgelbeti, 
nuėjo aut niek.

— Szia sanvaite eis per na 
mus moteres paženklintos per 
valdžia, 
dineliu apie naminia gasparo- 
rysta. Jokiu klausimu ne pra
vardžių neraszines tik duos pa 
tarimus kaip kokius dalykus 
turi naudoti. Valdžia praszo vi 
su moterėliu, idant priimtu, jiai 
sės mandagai ir atsakinėtu

O

bet visi stengirnai

klausinėdamos gaspa-

ant užklausimu.
“lei dems
res,

ir
Pasi rodykite 

ir priimkite mote-t,

kuriuos paszvenczia savo 
laika del juso ir valdžios gero
ves.

— George 11. Wentz, bosas 
St. Nicholas kasikiu, likos pra- 
szalintas nuo dinsto už nepado
ru iszsitarima priesz Ameriko- 
niszka vėliava. Readingo kom
panija tokiu patrijėtu ne nori 
savo kasiklosia. Yra tai paviz- 
da laikyti liežuvi už dantų.

— Jonas, suims Antano Bar- 
tasevieziaus nuo 508 W. Pine 
St. ana diena luosnoringai pa
sidavė in Amerikos kariumene 
ir iszkelavo in Columbus, Ohio.

— Praeita Ketverga salini i n 
kai vėl gavo puiku “prezenta 
Mat arielkele 
ant goreziaus.

— Se rodos v aka ra
Merginu Kliubas turės Mojini 
szoki, Boczkausku saloje.

— Panedeli ryta iszvažiavo 
in Camp Meade 7 nauji paimli 
vyrai in vaiska. Vardai tu ku
rie iszvažiavo yra:

Wm. Jankauskas nuo 900 E. 
Market St.

Jonas Stasiukeviczia 
Market St.» • . ?Jonas Stasiukeviczia isz 
Vulkano peczes.

B. G. Davenport 
Run peczes.

Barth McCloskey isz Jack- 
sono.

John B. Dempsey isz Ilillso 
peczes.

John McQuade isz St. Nicho
las.
Isz Shenandoro iszvažiavo 10 

nauju kareiviu. .
— Parsiduoda namini daigtai

Kas

avo puiku “prezentu” 
pabrango 85c.

L. A C.

LJ

isz

4

isz B a ve n

• ■ • ' I

•— Seredoj 1 Mojaus bus pas-Ina 25 metai kuningąvimo, Juk
_ i . • _ _ 1 • 1 _ • 1 t. V • • • • U «• . •

kutinę diena mokeli randa už 
vandeni idant gauti procentą. 
Mahanoy City Water Co., E S. 
Silliman, Supt.

— Mrs. Peter Neritroth’, 
metu amžiaus, likoš pataikinta 
per Readingo truki, kuris nu
kirto senukei koja 
ranka 
žeidimus.

— lleadingo kompanijos dar 
bi ui ūkai pirko bondsu sekau-

t H 
i

It.

70

sulaužė> 
ir aplaiko kitokius su-

. I

cziai pagal kasiklaši
z $ 123,709Shamokin « K

M t. Carmel «
M

Shenandoah •
St. Nicholas .
Mahanoy City «

Ashland »
• g

1

v 68,650
110,950

St. Clair M 
Minersville 
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68,250
55,950

$1,002,450
— Ant West Mahanoy Ave. 

randasi ant pardavimo saliu-
namai randasinas su namu, 

teip—gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del biznio, 
atnesza teip-gi gera randa, par 
siduos pigei del pirmutinio kat 
ras atsiszauks. 
šia vieta ant 
vo piningu.

Yra tai goriau 
invėstimo” sa- 
Atsiszaukite iii 

Saules” redakcija.

c c

(t. f.)

Darbai

tai ta niekas negali uždrausti 
kad ir darytu žmones koki po-

i__ i________________

o paskalai buvo pa- 
f#*

Prie to^iu atsitikimu, . yra ir 
daugiau pasakėlių, bet kas jas 
gali raszyt tikrai nežinant, kas 
toje parodoje dalyvavo,tai tas 
gali ir paraszyt daugiaus.

kili, bet kad czion-visai buvo 
kas kita, 
leisti melagingai.

-—Philadelpliijos iniestino
valdžia, 
vardo yra iszrinkta.

Pakraszcziuose, didžiause be 
tvarkė, namai kuriuose niekas 
negyvena, langai ir duris isz- 
daužyta, 
taisomi, 
yra invales. Yra namu kad nors 
žmones ir g 
isz tikro arsziau

tai turbut liktai del

saidvokai isziria ne- 
o jarduose smarves

»

y vena, bet tai jau 
negu kiauli - 

nycziosc. Jagu kur. kas pagen
da, tai nedasiszauksi taisyt.

Gyventojai jagu pasiskun
džia, tai tiek ir giliuoju, miesto 
valdžia visa tartum miega, pa
žiūri kad kur kas negeras, tai 
to ir gana. Vidui miesto, kur 
gyvena turtingesni žmones ten 
kas kita.
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Williamsport, Pa.
czionais teip kaip ir kitur eina 
gerai ir uždarbą noszlektai, už
dirba no $4 lig $10 už deszimts 
valandų darbo. Lietuviu ežia 
labai mažai, tik dvi szeiminos 
o pavieniu visai nesiranda, nes 
singelei czionais ilgai neužsi
laiko, nesiranda czionais tokiu 
smagumu prie kokiu yra pri- 
pratia gyvendami terp daugiau 
Lietuviu. Miestas guli ant gra
žios vietos, visas medžeis apau

Dede Samas paėmė nuo
musu tarpo in kariumenia Juo- 

lai jisai sugryžta 
sveikas isztarnaves savo laika.

— Darbai visur eina gerai, 
bomus jaunus žiūrint- vertojo 
in vaiska paimt, < bet kad ir 
rccziau, o vis da jie stovineziu 
kai kur ant kampu yra matyt.

— Nežino kas per priežastis 
yra kad czion rodžius nieko 
tarp lietuviu akyvesnio neatsi
tinka, net vietine “Žvaigžde” 
muset tyli jagu da iszeidineja 

“Žvaigžde”o gal tisai 
eina.

— Girdima

ges.

za Pakalni,

Philadelphia, Pa. — Lietu
viai ezionai
(kaip minėta No. 33
ant
didesnio paukvatinimo pirkt 
III Bondsus arba paskolinimo 
valdžiai piningu.

In ta paroda tapo pakviesti 
visos draugystes iszskirent

surengė paroda 
°3 “Saules”) 

21. dienos Balandžio del 
paukvatinimo

draugystes 
soči jai istus.

Dėlei tokios parodos, diena 
buvo netikusi-nes Jijo su per
stojais, kartais gana smagei, 
Nors lietus baigino kad kai ku
rio susilaiko dalyvaut, bet sa
koma kad apie pora tukstan- 
cziu dalyvavo. Paroda, mat asz 
nemaeziau, nes ęlarbas nedave 
dalyvaut, 
žmon i u nupasako jima.

Atsižymeja labiause jaunos 
merginos, ir bažnytinis choras 
savo dainomis po vadovyste p. 
Jono Ilodlio.

Po vaikszcziojimo parodo 
b.uvo prakalbos 
lietuviszkai. Piningo sako buvo 

2 surinkta apie 25 tukstaneziai.
Kaip visur, teip ir czion ko

ki tai negeri -sakoma paskalai 
sutaisė nesmagumo, 
ar tris draugystes,

bet raszau pagal

s, 
angliszkai ir

Kai kurie

i

♦

j 
neisz-

tapes

pasznabždomis, 
kad buvo atvaževes p. Michel- 
sonas in Philadelphia atvaže
ves su prakalbomis, bet Iiich- 
mondiueje miesto dali j
suare'stuotas ir prakalbu nebu
vo. Del ko aresztuotas niekas 
aiszkei nepasako, juk be prasi
kaltimo ir tinkamo apsklindi
mo, žmogų niekas nearestŲoja.

Socijalistas Stasiuleviczius 
buvo aresztuotas, tai garsinta 
buvo už ka. Stasiulevicz/iaus 
pro va buvo szaukta bet vėl ati
dėta ant tolinus. Gal pasiseks 
Stasiulevicziui iszsiklivinczyt 
ir iszlyst isz po bausmes, bet tai 
gera lekcija kad priesz valdžia 

, I

nėra ka murmėt, nes jagu kas 
, tai ne- 

—S. K.
valdž i os in vyk d i n am a 
bereikalo.

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardaveju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jekiu ir 
andaroku, ticsog in namus. Raszykilc 
o gausite sempelius dykai. Madison 
Mills. 503 Broadway, New York City.

•I

DOVANAI!
Katalogas gražiausiu ir ge
riausiu jubilleriu ir muzi- 
kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai. Rei
kalaukite viena tuojaus no

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

CHICAGO, ILL.

o gausite sempelius dykai.

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!

karpetai, peczei ir t.t. 
nupirks gales parandavoti sta
bas del gyvenime. Atsiszaukite 
tuojaus po No. 822 E. Water St

paleisti, 
kad pora 
kurios buvo pasižadeja daly- 
vaut, jos atsisakė.
sako, kad girdėjo paskalas to
kias:

Buk renge ne Bonds u pirki
mui paroda, bet kun. Kaulakio
25 metu kuningavimo paminė
jimą, tai ir draugystes ne visos 
dalyvavę.

Mat žmones liežuvninkai vi- 
sados nebūtus dalykus sutve
ria. Kun. Kaulakiui kad suei-

Dekavojo % milijono žino 
niu dastojo puikus plaukus < 
teip-gi sulaikė-puolimą plan 
ku isz galvos labai trumpam 
laike in vieta iszpuolusiu, at 
auga tankus plaukus Gvarantj 
ti Informacijos Dykai, Raszy 
kite bile kalba sziandien.
Prof. Brundzas New Remedy, 

^Broadway, 8-th St., 
Brooklyn, N.Y
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Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose!

COLUMBIA No. 95-

<

Columbia Crafanola augščiau parodyta ant 
paveikslėlio yra pigiausi prekėje Columbijos iš 
dirbtų jstrumentų. Turi aiškų ir švelnų balsų ir 
grajina 10 ir 12 colinius recordus.

Prekė $18.00.
ii i' . ' J: . 'i

Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais
per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!

Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikos
COLŲMBIANo.85

V.l;7 <■-.'!

COLUMBIA 
CRAFONOLA

Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir grynų 
kaip, varpelio balsų, 
kaip garsiu taip ir tykiu 
natų. Skrynele yra iš
dirbta atžuolinio me
džio ir gražiai padirbta.

Preke $85.00
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COLUMBIA No. 30.

>>
I k.“!

Silas paveikslas Columbia Grafanola yra an
tra prekėje ir užlaiko savyje augštų tyrų CoĮum- 
bios balsų. Turi vėliausios mados motorų irgva. 
rantuoja užganSdinimų. Grajina 10 ir iz coliniug 
rekordus. Nėra geresnes Grafanolos šiandien už 
tuos pinigus. •

Prekė $30,00. .

1 Neturi nusnnmti, idant negali išgirsti 
balso geriausių svietu artistų, kadangi jie

Neturi nusiminti, idant negali išgirsti 
1 

neatšilanko Jūsų gyveninio vietoje, Nusi
pirk Gratanolą iš kurio gali išgirsti visi 
artistų balsus kokių tik nori ir kada tik no 
ri. Grajiųa 10 ir 12 colinius.rekordus.

Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos giminės. 
Užlaiko savyje tvirtų ir 
grynų balsų, išduodantį 
tikrų artisto balsų, tokį 
koks buvo įam dainuo
jant ar kalbant. Jos vi
durine mašinerija jra 
tvirta ir pagerinta pa
gal naujausio ifiditbi- 
mo.

ri.
Preke $95.00

I

T COLUMBIA
* GRAFONOLA

COLUMBIA No. 45.

Idant apdainuoti šią Columbia Grafanola.
1

sq, o tik tąsyk |cožnas sutiks ant to, kad yra tai ge
riausias įstrumentas už teip pigę prekę.

i

1‘eikia girdėti jos puikų, grynų, smagų ir tyrų bai

liausias jstrumentas už teip pigę prekę.
Prekė $45.00

• COLUMBIA No. 18.

i
Visados reikalauki te Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia.

Perkant Columbia Gvafanola arba Co- 
lumbia Rekordus, reikia atminti jog perkas 
nuo geriausių išdirbeju ir yra užtikrinta: 
jog Grafanolai ir Rekordai Columbia yra 
išdirbti gražiai, tvirtai ir sti aiškiais artis
tų balsais. Teipgi daugiausiai Lietuviškų 
Rekordų ir geriausių dainininkų indainuo 
tu yra Columbia, .
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MAIL ORDER HOUSE 
160 NORTH WELLS STREET 

. CHICAGO. ILL.
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COMMERCIAL CORPORATION-
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Farmcs - Faunos-
Nusipirkite ūkia didžiausioj Lietuviu 

kolonijoj Amcrikc, Czia yra -pirkią 
arti 400 Lietuviu ūkias? Jau 7 kaimai 
apgyventa Lietuviais, Nusipirkia ūkia, 
tarpe .savo tautos žmonių tai plis lin 
ksma gyvento kaip Lietuvoje 
parsiduoda ąnt lengviu iszmokčjimu. 
neiszdirbtos žemos akieras $10, $15 lig 
$22. Teipgi parduodu iszdirbtas žemes 
su budinkais. Raszyki.to Jaiszka tuoj o 
gausite atsukimą Lietuviszkai:

J. A. ŽEMAITIS, 
Bok 13 SAUBLE, MICJI.

W/TRASKAUSKAS
_GKAUOB1US^

- ■•it . J V tA ..-i*. įt.-----  - ** * •* '*ul

Žemes*

J—*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
IRABORIUS , MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numlrunlu. Pasamdo 
piginus ir Vežimus del Faoivažinėjimo 
Krausto Dalgtus ir t, t.
»20 W. Centro 8L« Mahanoy City, Fa

----------------------

i *

J

I
Phono. Kensington 1106 W

DR. E. G. KLIMAS
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja olhia South pusejo

Priėmimo yalandĮOS 2 iki 3 popiet.
Nedėliojo 6 ik! 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
■ I 

. ........ . .......... .. ............k
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Dr.KOLER Į TRUST {<OMPANME
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.

<

& 
M

M

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

»
s, kinosi Varszavoje, stm 
f dijavo begije 26 m. fn- 
J> vairias ligas vyru ir

> moterų, todėl jas nuo- 
jts dugnini pažirjsta. Gydo 

užsinuodinima kraujo
ir silpnybes vyrų, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas pacinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Alsi- 
szaukite ypatiszkal, per laiszkus ųsz 
nogydau. Dr. Kolcr kalba Lenkišzkal 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 5 
vakaro. Nedel jomis ik i 2-v. popiet

(
 NAUJAS LIETUVISZKAS ' 5

GRABORIUS į

".H.* h »>4«. *' ^<1 (W-• *1

A. i). SAKALAUGKAS
MAHANOY CITY. 5

i> r

'•I

80! E. PINE ST.,

LIETU VISZKAS ADVOKATAS
Z !■

BALTRUS S. TANKAUS
COUNSELLORATTORNEY,

& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS. ' • ?' .

lazlafmojR provose už pažeidimą Kasi-
| 1 . ' . ? i ». >1 I lit ■ . .1 . !

kloae
Laivoae Ir 1.1.

• V

I

i I

■ <

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

jumis rodą kada ka perkate. Prigialbes jumis perkant 
namus,
toriam arba trustee.

Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra 
Patarnaus jumis kaipo apiekunai 

del juso vaiku. Trust Kompanija yra prietelis patarnauti 
jumis gyvam ar numirus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pres.

Dekite savo piningus in

Iii

P. M, Graliam, Pros.
J. II. Garrahan, Attorney W.F. Ryukewicz A. Daniaewicz M-. Guvula

P. C. Fenton 'J U. Hornsby

I). F. Guinnų, Treav.
'Wit

i 'J G. Hornsby

I x . 11 ‘ •

— Pirkite Liberty Bondsa. 
, — Pirkite Liberty Bondsa.

... .................. » . II? . Li-H.. ..  ■■ 1-,1-n-n... .Į T.y-i,-.. - ■ r 1.......—...............-

— Pirkitc-Libėtty Bondsa.
— Pirkite Liberty Bondsa.

-     'I « '"I   —   — —*        "»■" V> » *  
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|į Moteres ir Merginos sako—
M jaigu nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai ilgiau 

nesziojasi, už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra 
pasiutas. Mes visada tikime kad geras tavoras yra 
geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera tavora.,

SIUTAI, SZLEBEŠ IR KOTAI ANT VELYKŲ.
. . S !.. ,1!

LV

‘ ■ 1 , ‘ ■ i* t' 1 * 1

Fabrikuose, Geležfnkeluose, 
’ • ■ i

B. S. YANKAUS
154 Nassau 8L, NEW YORK, M* X.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

■ i

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

I 
orderavome anksti m 

ir gauname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia. S?

ft N I

v?

SJ Gera ceiki dar sunku gauti bet mesh
Jit' ■-■ 

-• — . v i t , I

DR. JOHN D. RILEY |
I M 

Gerkles, Pūslės, Inkstu ir kltokjuS
i. Vyru ir moteres ligas. W 

i! 
i! 
1!

Specialistas Akiu, Ausies, Nosies

1 
» . 

»

Vyru ir moteres ligas. 
■. ’ . ' 'l '' l'l,——

200 E. Mahanoy Avė.
*’: į

Mahanoy City, Pa.
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Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera del

Advokatas

M \

visu. Pirkite savo Velykini siutą ar kotą pas

I GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel,
Shenandoah. $M
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