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Isz Amerikos
Valdžia duos Amerikoniszkas 
popireas del 123,277 ateiviu.
Washington, D. C. — Per 

]>aliepima prezidento Wilsono, 
tomis dienomis aplaikys uke- 

popieras 
, ku

rie da neturėjo popieru o likosi 
Įlavintais in kariumenia.

ypatos kurioms 
ukesiszkos po-

sizkas pirmutines
123,277 kareiviai ateiviai

Civil iszkos 
būva atsakvta •r

pieros per užstojima kares teip 
gi aplaikys popjieras. Daugiau 
šia isz tokiu yra Slavokai, Aus
trai ir kiti.

Kada visi ateiviai-kareiviai 
bus isz-bus naturaiizuotais, 

siunsti in užmari.
Ilgasis graikiszkas patrijotas.

Chicago.— Ana diena pirko 
už $200 czionais laisves bondsu 
graikas. Kada kblektoriai už
klausė jojo pravardes tasai at- 
iliepė rodos su greit szaunama 

“maj neini
s
armotelia sziteip: 
is is Konstantinas Papatheodo- 
roundnigiotomichalakonpulas 
Rinkėjai bondsu turėjo klausti 
jojo po keliolika kartu kaip va
dinosi o vienas net sau žandus 
iszsuko norėdamas tuja pravar 
dia isztarti. Kitas da ir szia
dien bando isztarti pravarde, 
bet kaip girdėjome tai jam tas 
nenusiibive.

■■ ■! > * *!**

Nesitikėjo teip dideles szeimy- 
nos — jeszko persiskirimo.
New York.— Kada Izaokas 

Sasport, ukesas isz Porto Rico, 
apsivedė antru kartu su naszle 
Augustina Guffain, neapreisz- 
ke jiai kiek turi szeimynos po 
mirusiai pirmutiniai paežiai, 
tik pasakė, jog turi viena duk- 
tere su savim. Madame Augus 
tina nieko sau isz to nedaro, 
nes ir jiji turi viena duktere. 
Po keliu menesi ii laiko pribu
vo vienas jaunus po tam antras 
ir treczias, ir ant galo pasidau
gino Izaoko szeimyna ant vie
nuolikos.

Nusistebėjo motere taip mil- 
žiiiiszka szeimyna, apleido Iza
oką ir nusidavė pas savo duk
teria. Dabar innesze in suda 
persiskyrimą paduodama prie- 
žaste, buk Izaokas apsivedė su 
jiaja apgavingu budu nepra- 
neszdamas jiai priesz vinezia- 
vonia kiek turi isz viso vaiku. 
Vaikai priesz tai gyveno Porto 
Rieke ir pribuvo ant paliepimo 

T 

tėvo po szliubui. 
e*

Orinis pacztas isz New Yorko 
in Washingtona.

New York.— Nuo Utarninko 
prasidėjo naujas būdas siunti
mo paczto isz czionais in Wa
shingtona ir Philadelphia. Gro
matos bus siuneziamos per ori
niu maszina kuri pristatys pa- 
czta is2 New York in Washing
tona iri tris valandas o in Phi-

29 METAS -

Suvalkosia, Augustave, Kalva- 
rijoi ir Seinuosia badas.
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Sztai kompanija “Meliniju Velniu” pribuvusiu isz Francijos 
duoti paveizda Amerikonams, 

d

‘>ž:<

*. -
i

Idant duoti Amerikonams paveizda isz savos ir užakvatyt 
prie pirkimo bondsu, tiejei Francuziszki kareiviai atplaukė in 

Vokiecziai juosius praminė “Melinaįs Velneis” isz 
juj narsumo ir kruvinu niusziu ir ne ėmimo jokio Vokieczio in 
nelaisvia.
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Didėlis prispaudimas vokiecziu

Suvalkuosia, Augustave, Kal
varijoj ir Seinuosia gyventojai 
kenczia dideli bada, duonos 
nesiranda, paszelpinis komite-

..  ■ " ■' . .  . .".i ......... UlMTU 
Vokiecziai turi paslepia Ame- 

rike milijonus karabinu ir 
amunicijos.

Tom i s
• / * ** I '•

mis valdžia pradėjo kvosti bu
dintojus kurie pranesze val-

i Klara Badner, pati Ludvike- džiai, buk vokiecziai turi Ame- 
viena milijoną

Po numani

AOJUTANT.'/teNE; > A W V I at* i v. nj.tr.pi ts „ 
L.<X. THHBAUIH
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tas pabaigė visa paszialpa ir 
stengėsi kaip galima iszmaityti 
tukstanezius iszbadejusiu gy
ventoju. Vokiecziai iszdalina 
gyventojams po 100 gramu mil 
tu, nuo kuriu žmonis serga, nes 
tai ne miltai tik koki talinai- 
szimai. In miestą nevalie ga
benti jokiu dalyku ant jo/narko 
nes viską vokiecziai konfiiskuo 
ja, mokėdami tik puse tiek, 
kiek kas verta. Padėjimas ap
verktinas ir da bus arszeshis. 
Tukstancziai pudu visokio mal 
sto vokiecziai iszveža in savo 
sklypą — yma viską: sviesta, 
kiauszinius, likusius gyvulius, 
jevus o jaunesnius vyrus varo 
in Vokietija prie visokiu darbų.

Valdžia vokiszka pasielgi-* 
neje su gyventojais kanuobjau- 
riauSia. Vokiszka administraci 
ja neprileidžia žmonių prie nie
ko, politikiszko judėjimo vi^ai
nėra ir uždrausta po baiisiina

KARES LAtJKO
Į ■ ” ' 'f •

A4 Sena ciesoriene ir du kunjn-

Meile neužlaikys musu gyvas
ties, reike ant to piningu, 
kaip persitikrino szitas 

k y vyras.
Buffalo, N. Y.

•2020 Pine uliczios gvveno pato
O“ D
lio. Pacziule Ludviko innesze rike paslepia
ana diena praszima in suda ant pMauserio karabinu ir bilijoną 
persiskirimo paduodama prie- patronu.
žaste tojo žingsnio sekaneziai:

“Mano vvras ra
meilingas — mylėjo mane szir- 
dingai ir rupi įjosi manim visa- 

bet — Dieve susimilk! —

1

I

Mat vokiecziai tikėjosi, jog 
yra geras ir czionais sukils revoliucije prie-| 

szais valdžia su prasidėjimu k a 
j ros ir gales apginkluoti savo 
tautieczius su tais karabinais 
idant prigelbeti kaizeriui su- 

| muszti Amerika. Bet juju sze- 
Į toniszkas užnianimas likos ati- 

rints mane m i Įėjo, bet meile be dengtas ir užbėgtas, 
duonos ‘ gesta kaip lampa be 
aliejaus”.

Penkiszdeszimts centu ant 
iszsimaitinimo aut sanvaites, 
maj gudnes, truputi per mažai, 
norints žmogus savo pacziule 
mylėtu ir glambnetn kanuodau 
ginusia.

Slidžia, paliėpe LucĮvikeliui 
mokėti savo pacziule! po de- 
szimts dolerių ant sanvaites ir 

apsiredi-

ine, 
ant pragyvenimo duodavo man 
tiktai 50 centu ant sanvaite 
Isz to negalėjau u žs i laikyt, no-j

• 1 • 1 • 1 J *11

centu

pirkinet reikalingus 
mus.

Aresztavojo 500 žmonių.
Duluth, Minihr

policijos namine
- Prigelbiama' 
gvardija ana 

naktį medžiojo po miestą jesz- 
kodami “slakierin”
niu aresztavota. ir medžiokle 
dar tebesitesia.

500 žino-

Prezidentas paskyrė maldų 
diena.

AVashingtoh, D. C. Prezi-

Kaizeris nori padaryti isz 
Lietuviu nelaisvius.

PRIVERS LIETUVIUS IN KARIUMENIA IR TURES 
PRIGIALBETI NESZTI KARISZKA SUNKENYBIA SU 

VOKIETIJA. PRIVERSTINAI IMS LIETUVIUS 
IN VAISKA.

LIETUVIUS

gaikszczei rankosia vokiecziu.

Odesa.— Vokiecziai paėmė 
in savo rankas sena ciesorienia 
Marija Federovna, kuningaik- 
szczius Nikalaju Nikalejeva ir 
Aleksandra Nikolajevą kurie 
gyveno Dulbare, Krimoje.

/

10 tukstaneziu markiu. Lailc- 
raszcziu iszdavyste * Visiszkat 
uždrausta- Priesz^kbžna vokisz 
ka aficieriu gyventojai turi nu 
si junti skrybėlės ;jr jiems klo-
niotis, katras ne nuymd, ’skry
bėlės, tai aficieriai numusza no 
galvos su lazdelia. Su kuni il
gais jr bjauriai pasielgia, nes 
katras eina su Ponu Dievu pas 
ligoni, tai sulaiko ir klausinėja 
visokiu dalyku.

I

Lietuviszkas neregys areszta- 
votas už apleidima vaiko.
Wilkes-Barre, Pa.—Motiej us 

Žerkonis, kuris yra vertas su- 
virszum 15 tukstaneziu doleriu j 
ir gyvena isz ubagavimo, likos 
aresztavotas ana diena už-.isz- 
vežima mažo vaikiuko in New 
Yorka idant jam) prigelbeti ne
ves pardavinėti ant nlicziu ala - 
vėlius. Žerkonis apleido vaikiu 
ka ant. nlicziu New Yorke ir 
pats pribuvo namon,-nesirupiu 
damas kas atsitiks su vaikiukų- 
Policije jin surado ir iszkvote 
isz jojo kokiu budu pribuvo in 
dideli miestą.

Aresztavojo 3 Rusus už bandi- 
ma sukėlimo czionais 

revoliucijos.
New York. — Randaviszki 

detektlvai aresztavojo tris Ru
sus Aleksandra (Derkacza, Le- sodyba kur plėtojo juodoji vėliava, in kuria pradėjo szaudyti.

/Ąmesterdam— Ciesoris kaizeris tomis dienomis apgarsino 
ir užtvirtino proklamacije (kuri buvo garsinoina “Saules” 33 
numeri je) kurioje, sako, jog Lietuvei .’dabar turės prigelbeti 
ncszti naszta kari'szkos sunkenybes szioje karoję prieszais Alii- 
jentus. . » • ■

Dabar Vokiecziai pradėjo prive^tnai traukti visus Lietu 
o tiejei ka spyrėsi prieszais.taji paliepimavi us in kariumenia 

suszaudo.
Tokiu bildu Lietuviai pasiliko prieszininkais visu Allijentu 

ir Ameriko, bet Amerikoniszki Lietuviai niekados ant to nesu
tiks ir prieszinsys lyg paskutiniam.

Kruvinas muszis. 500 Rusiszku

Moskva

Vokiecziu

Vokiecziai apszauke kare Ekaterinoslave, Odesoje ir Poltavoi.
Ąmesterdam.— Vokiecziai apszauke kare Ekaterinoslave, 

Odesoi ir Poltavoi, kur pradės naujas skerdines ant tenaitiniu 
gyventoju. Dono aplinkinėje randasi daugybe Rusiszko vaisku 
kurie ketina užklupti ant Vokiecziu. . '

Ant Finiszko rubežiaus teipgi randasi dauk Rusiszkb vai§«‘ 
ko kurie atspirs visus užklupimus Vokiecziu, kurie drauge su' 
Finiecziais nori apimti visa Karelia.

4,000 vokiecziu užmuszta. 
aficieriu suszaudyta.

Keturi tuksfaneziai vokiecziu ir daug isz'Finisz 
kos baltosios gvardijos likos užmuszta kruvinam muszije kuris
atsibuvo arti Laktiso, 60 miliu nuo ITelsinforso.

gyventojų.
Kada vokiecziai paenfe Tamerforsa, suszaude 500 Rusiszku 

aficieriu ir kareiviu. Vokiecziai sustatydavo juosius in kuopeles 
po 40 ir suszaude su maszinineis karabinais.

-.............. Į . ' Į. . * "

Moskva anarkistu rankose.
L Moks va ir kitus didesnius miestus.

Moksva.— Po visa miestą prasidėjo kruvini inusziai terp 
bolszeviku ir anarkistu.

bombardavimai nužudė daugeli civiliszku

Vokiecziai nori paimti

Sovietu vaiskus apsiaubė anarkistu

dentas Wilsonas ana diena isz- va už suredima ir ’ sukėlimą 
ladelphia in viena valanda. Už leido proklamacija, kurioj na- 
. : ai   i a 4—

viu) diena, ketverga, 30 Gegu-

Finlandijos žmones mirszta badu.
Copenhagen.— Sulig ežia

žmones badauja, kadangi in ten neprivnžama maisto isz-Vokiė- 
Stikoma kad žmones mirszta Helsingfors# ir Viborgo 

? ii ’1
’ ‘ . ■ U 4*3 <

gaunamu žinių, FiąJįtndijoSIlk

tijos. 
gatvėse.

I

Sužeisti ir užmuszti kareiviai.
!.— Sekantieje kareiviai likos užmuszti ir 

Užmuszti yra: Simas Dubowski isz Cleveland; Ohio, 
A. Kubicki isz Manchester, N. H., E. Miliauskas’isz Provideiiėė; 
R. 1., 
Camp Upton.

Sužeisti yra:

Washington, D. C
sužeisti: I

‘.

J. Kovid Unski isz Chicago likos užmusztas per trtiki
>

1

■i

Jonas Kūniški isz Brooklyn, N. Y-. 
kowski isz Glen Lvon, Pa. 

______________  
Kariszki Trupinėliai. y

Ąmesterdam.— Ciskaukazije apsigarsino save nėpngul 
-........................ •’ ’ • • .
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inga nuo Rosijos. Ciskaukazije susideda isz provincijų fjtaw 
-- 1 4.. ‘ ; Ą i', i

f i
til“ I

iirw, iiwr ■AmI 
■mina 

ropol, Kuban ir Terek. ,,
>» _ Austrai pradėjo kuopini daugybe vaisko hiit
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Rymas.— Austru ereoplanai bombardavo Austrijos pri-
' ' , ’ > t i * tti'rl t ir™* * *' i 'f it
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Rymas.—
Trini i lygumos Italijoi. Tykisi tenais didelio muszio.

■ . _ ....... ji kjni

stovą Cattare, padarydami daug bledes.
Berne.

ei jas paskutini laika,•numėtė suvirszum 1,500,000 szųviu in Iris
___i___ i_„t____________________________ 1____________
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ona Bobkina ir Ivana Naviko- Anarkistai atsake ant szuviu su dinamitinėms bomboms irma • 
szinineis karabinais. M'usziai tęsęsi per visa diena ir ant ryto
jaus ir kaip užsibaigs, tai da nežne-

— Vokiecziai pr įvertinę ja maskolius ant sudėjimo mi|ijp- 
nus rubliu ant suszelpimo karėjo, idant atydUotu be muszio, 
Moskva ir kitus didesnius miestus ir kad nuginkluotu savo ka- 

žodžiu vokiecziai nori padaryti isz Rosijos vokiszka 
kuningaiksztyšta ir užgriebti viską. ' . . 1 l/J ■

czionais revoliucijos ir platini- 
ina anarkisztiszku rasztu. Po
licija suėmė daugybe visokiu 
anarkisztiszku rasztu, broSziu- 
ra ir: Hipeli u. Badai vokiecziai

nusiuntimą gromatos kasztuos cionale Atminimo (Puosztu- 
24 centai už viena uncija-

Kasgi tikėjosi penkiolika nuūžės, paskyrė vieszo nusižemini- 
tu adgal, jog sziadien galėsime mo, maldos ir pasninko diena, 
siunsti gromatas per lekioja- Szalios žmones praszomi ta die suszelpįnejo kaltininkus su pi
lnas maszinas? Bet tebyriam 
laike isz nieko negalima stebė
tis, gadyne stebuklu dingo ir 
galime tikėtis vis naujesniu isz

na rinkties in savo maldos vie
tas ir mclsties irž Amerikos, ar-

ningais.■ Poliuije tikysi suymii 
ir kitus anarkistus o teipgi ir

ft

. , ■ n m v
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— Vokiecziai bombarduodami Angliszkhs pozi
.t ■ • , ' »

reivius
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Rusu valdyba dabar perkels isz Moskvos in Nižni-Novgorox. 
da ir pasirenge ant apginimo Moskvos

valandas arba daugiau kaip visoje kareje kokia Iurėj^l870m.
- . ------ 1 Į -........ - - Į - .................... ................... m , , , i . ..................... ,

Amerikas iszgialbejo mirsztan- dines mirties. Belgai tosios »A- 
merikoniszkos geradey^te^ yįte* 
užmirsz pakol gyvi bus*

Belgai butu aplaikė dttugaiu 
maisto isz Ameriko, nę$ yoki&z 
ki submarinai paskandino dali- 
ge!į&?| 
plauke

ožius Belgus nuo bado.
Nuo 1 Nov. 1914

11® 
!yįį|

i ■
J H

fKil

užmirsz pakol gyvi bus*Parižius
lyg 31 Oktoberio 1917m. Anie-

,;,t.... , ... — Susiprato maskoliai
miju pergale, kuri duos taika, keliolika ženklyvu ajdublistu per, vėlai,; jog kaizeris ųori jp^ibiti visa Bosija ir vėl pasodyt 

savo milema szvogeyeli' aųį. sosto kaipo c^ebatlaiži vokiszko
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paremta‘susimylejimu, tiesa ir kurio prigulėjo prie tojo sųra
• . ’ ra . * 1 n ■ irti. _
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Susiprato maskoliai tikas nusiuntė Belgams net 
visokie

(& UMii

h

6,016,644,000 .svaru 
inaisto ir tokiu bucju iszgialbe- 
jo nrirszta"

itVį-

tokiu 1 
Im# 
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Belgus nuo ha
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plauke m Belgijai i
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^Kas Girdėt
Italai pradėjo 

smhtkei austrus 
atimdami nuo , 
svarbiu pozicijų.

Mėtė 1916 austrai su pagėl- 
ba vokiecziu atėmė nuo Italu 
visas užgtiėbtas vietas nuo 
Isonzo lyg Piavo, paymdami 
teipgi didelius kalnus, kuriė 
perskyrė Austrije huo Italijos, 
viso apie 3,000 ketur-kampiniu 
mrKu lauko.

Sziadien Italai atsigavo ir 
pradėjo prieszus stumti adgal.

ežius nuo 18 lyg 50 metu am
žiaus. Policije turi prisukimus 
arcsztavoti visus tuos, kuriuos 
suras ant uliezios be darbo, 

utspirinei ryosjos (jcsos uc tik ka kiszasi '< • « I 1 ' , 
----------- 'del biednuju bot ir turtingusir vokieczius i -

juju keliolika ihiginius kemšz in koza.
Baltirriorije teipgi

Lietuvoje ir

Europoje iszmirė daugybe 
vaiku isz priežasties nedažitr- 
rejihio motinu.
Lėnkijoi vokiecziai paėmė vi-
;s,as karves, per ka pieno visai 
įaėrbhvo1 del maitinimo vaiku. 
Amėrike teipgi motinos daug 

i pieno 
nes 15 tukstan-

nukente neturedainos
praeita meta,
ežiu motinu mirė • laike gimdi
mo^
‘Įhtt^i’ad pėnkiu

o 300 tukstaneziu vaiku 
metu mirė. 

Daug motinu czionais mirszta 
hub daktariszko neprižiureji- 
mo. -

Vierias isz, musu skaitytoju 
klauso, kas buvo didžiausiu 
ži$oįįum ant svieto? Isz tosios 
progos-priminsyme truputi a- 

milžinus kuriopję .buvusius 
gyveno ant svieto.

ragai profesoriaus Dana
jsz^rinėjmu, tai nuo 1700 meto 
radosi apie tūkstantis milžinuradosi apie tūkstantis milžinu, 
isz kuriu apie du szimtai turėjo 
daugiau kaip asztuonės pėdas 
dydžio. ;
P Gal didžiausiu žmogum ant 
sviėto* bitvo Hassan Ali, 
sijonas, kuris turėjo devines 
^ėdaš nugšzcZid. Chang, kjnisz- 
kas milžinas, 1865 mete, kada 
ttifcjb 19 metu amžiaus turėjo 
8j pedas ir 7 coliu augszczio. 
Q'prien, ajriszinis milžinas tu
rėjo 8 pėdas ir 4 colius augsz
czio.

Biblija raszo buk karalius 
Og, gulėjo ant lovos kuri turė
jo I6V2 pėdu. Galijotas, kuri 
Dovidas užmusze, turėjo 11 pė
du augszczio.

Rusisžkas milžinas Makinow 
kuris buvo rodytas Amerika 
1916 metė, turėjo apie devynes 
pėdas augsžezid.

egip-

X^insylvanijos

yra in- 
vestos ir tokios pat tiesos, kur 
poliėije aresztavojo turtinga 
damos Madisona už tingynista4 
kuri nubaudę ant $25 su palie
pimu, idant pasijeszkotu sau 
koki užsiėmimą-

Badai panaszios tiesos bus 
užvestos visur,.ka duok Dieve, 
nes tingyniu sziadien riestoka, 
kurie stovi ant kampu ir szildo 
dantis priesz saulia.

KAS DIEK ŽEMYN.

Rosijoi dabartiniai nusidavi
mai kiekvienam žmogui in aki 
smeigia, kad tokia dide viesz- 
patyste su riebom provincijom,, 
didžiu spartumu smunka ir 
smunka žemyn kad nežine kaip 
ir kur Rosi jos vardas pasiliks.

Tai mat, czion aiszkus vai
siai nesutikimo, priespaudu, vi. 
šokiu persekiojimu, neapmas- 
t uotu revoliucija, palaikymb 
žmonių tamsybėse ir 1.1.

Mat Rosija turi žmonių su 
protais gabeis, cara numest, 
juk tai neszposas o ten pataikė 
gana gabiai nuo kėdės nustumt 
Bet kas isz to? Užvydejimai, ne 
sutikimai užliepsnoja nedave 
liuosybei Rosi jos žmonių tarpe 
vietos, ir vadinami vadai ati
darė pilnai žiotimis kaizerio.

in szalies 
sumaisze

Žydai insimaisze 
reikalus, suerzino, 
viską su dumblais ir dabar tie 
patis kurie bolszeviku klauso, 
mato kad padare bjaurybia ne 
pataisoma.

* >

JįtfUisylvanijos nedideliam 
miestelije, Lieti!vėi nutarė sta
lyti bažnytėlia. Runingas ejda- 
mas per parapijomis rinkda
mas aukas ant^ažnyczibs, užė
jo pas tūla lietuviszka salunin- 
ka, klausdamas jojo ar ne būti/ 
tgijj geras pirkti viena isz baž- 
Jiytj}»iuj?ngv-...

4F -t? ■ ‘•

Siuuninkas prižadėjo paa ti
kau t ir prasze kuningo idant

i4 . * ■ •* • „ i, . .

ąįnesztu jam katalogu, 
galėtu iszsirinkti langu. 
.jĘadą kuningus pribuvo ant 
rytojaus pas sahininka su kata
logu,. iszrinko puiku langa^už 
500 doleriu. ,,

idant

T

fcuningelis padekavojo^unmgens padekavojo uz 
t(‘}įĄ<pUįl^žii dovana ir užklausė

* a 2"

saiuninko koki sau vėlina pa- 
rfežh iint lango. Daug nemislin 
damas, saluninkas paliepė ku- 

t ■ _ f t r < _ . a .

n
lango: ’ “ Po nobazanstvai už- 
prasįZjiip ant stikjęlio pas save” 
p^^iygast , tszejo nepriymda^

£tiifn£tf ant prižadėto lan-

*■ "v.’“, j."1 >■,.

.^ga^dioiia- New York o val- 
sUii^'gubefuatoriiis; pasirasze 
po nauju tiesu, kurios iiždfaiu 

yalkįdji 
i lt W jUiflriab be darbo tirrh^

, > . 1 ‘ >nv ■ ' ‘ '
Daugumui juk žinoma kad 

žydas juk piningui toli daugiau 
negu Dievui, ju Talmudas jems 
liepia tik pininga pasigaut y 
patingai isz krikszczioniu, ku
riuos jie vadina, gojais. Žy
dams pasisekė Austrijos a.a. 
ciesori pasižebot ir j u rankose 
buvo visa szalis, dabar gi pri
selino prie Rosi jos ir ta varo i u 
kapus. Ta viską veikia Rosijoj 
ne kas kitas kaip kaizerio pi
ningai. Žydai visi nuo pat pra
džios kares pilnai simpatizavo 
kaizeriui, o dabar pasiseko mat 
ir pelningai patarnauti.

Miestas po miesto ima vokie
cziai kaip per rugepjutia ir, 
raszoma kad niekas nepasi- 
priesžiha- O kas gi prieszsis, 
kad Trockis kateivius isz fron
to leidžia namon.

Ar-gi ne aiszkus pardavi
mas ?.

Kada ligonis Serga lovoje 
savo, tada af)ie jin kas ka įloti, 
tai veikia.. Kada Rosija Visa 
sėtga jei teip sakant raupais, 
tai Vokietija ka nori tai Veikia 
svetimos szalies terpsieniuose.

Bolszevikai sako žada sutai- 
syt didelia armija kad a atsi- 
spyrus priesz vokieczius. Tas 
tai aiszkus muilinimas žmoni u 
proto kada atsispyrimas toksai 
jau po laikui.

Bolszeviku, vadai žydai Bo
sija in prapulti nustūmė, gy
ventojai tolinus žydams 'atkėr- 
szins, bet patiems kaltininkams, 
negales atkerszyt, nukentės bie 
dni žydelei, kaip kad nukente 
apie 1883m. Visokiais budais 
vekseliu padirbimais neviena 
ūkininką isz riamtt iszvate, ka- 
riume’riitt ^adrhczikai žydrii su 
ifacžalštva aipVbge biedhiis šal 

iai paskutiniai gfyno'

Vė ir ?
*»

gojais.

tldtllSr 
pairto 7$top ki|opb^rblnai p jo
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ugi biednus kurio zlastis to
kias kaip sakoma padaryt ne-

- A . \

Dabar Trockis
RosijaviiupUldins, 
juos nukentės.

V M |

Žydai nuo gyventoju nuken
tės, bet kiek dar visa sžalis nu- 
kenezia tai plunksna jokia ap- 
raszyt negali.

Žiotims kaizerio pateko mus 
varginga tėvyne,

galėjo 
l>

ir Leninas 
o biedni už

dabar visi 
riebumai toms žiotimis paten
ka garsios ir galingos Rosi jos.

Dabartinis Rosi jos pUolimias 
neiszpasakyta lekcija visoms 
szalimis, tautoms ir tautelėms. 
Szalininkystems ir szalininky- 
stelenls ir visokioms luomoms. 
Dabar tai lekcija didžiuliams 
ir mažiuliams insitemyt, ko
kius isznaszumus duoda revo
liucijų ūpai.

Kas isz mus neatjauezia da
bartiniu pasauli j žmonijos so
puliu, toksai sutvėrimas tikras 
beszirdis gamula....

Juk (Sziaęjiėn nerasime fami- 
lijbs beveik nevienos kad ne
būtu palytėta kokiu nors skau
smu- Asz pasenusiose dienose, 
teip pat netekau dvieju tik ka 

gyvenime sunu.

Ii,jos beveik nevienos kad ne-

Asz pasenusiose dienose.

pražydusiu
ii ! * LA k * '• « ‘ 1 '|-?Li ' H J .. . r u ’ f.1 v.

Kur žuvo, pedšakd nesurandu.
—Senas Kapsas.

ANT PARDAVIMO. ~~

Už tai kad loeninkas yra pa- 
szauktas in vaisku, todęl turi 
kanecz parduoti savo barber- 
szapa, mieste Girardville, Pa. 
Yra tai vienatine szapa mieste. 
Czia randasi beveik 500 lietu
viu szeimvniu- Tris krėslai ir •'r
puikei intaisyta. Biznis geras. 
Turi but parduotas szita mene
si ir parsiduos pigei. Atsiszau- 
kite tuojaus ant adreso:

Petras Karalius, 
110 Ė. Mdiri St. Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Labai puiki it didele farma, 

262 akieriu kuri randasi Sugar 
Loar Valley, netoli nuo dideliu 
miestu, arti geležinkeliu ir ke
liu. Visi nauji budinkai kuriu 
yra isz viso net 13. Visokios 
maszinos. Vandens visada in- 
vales, niekad neužszala. išz ku
riu galima padaryt dideli prū
dą arba ežeri. Didelia girria. 
Visokiu gyvuliu, vežimu ir 1.1. 
Labai graži vieta. Tinkama del 
klosztord ir t.t. Parsiduoda už 
tai kad locnipkas mirė o nasz- 
le negali viena apsidirbti. 
Atsiszaukite ant adreso:

Mrs. M. Gelgot, 
R.F.D

V

Sugar Loaf, Pa
X
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančių Koji/

M • *an*'.Ak^B 

j Prakaitavimas Žm'oi 
Į gaus kojų, tai yra di; 
& džiausiąs kankinimas 
A kaip dideliems, teip ir , 
M mažiems. Didėlis nė-

smagumas yra iš ne

Prakajtuotos kojos tai 

Musų naujai išrastos^ 

m< Jūsų l&jųj labai trumpu laikų ir męs 

katai. Sū butėliu bits aiškus lietuviškas 
I 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresii;

UR8U8 REMEDY CO., 
, Distributer < a*'•

160 A. WELLS $t, Uip. B. CHICAGO, ILL.

A

skanaus kvapo kaip ir kenkentis £nio* 

pradžia Visokių žmonas ligų ir pavarai*
gaus sveikatai.

mo viso kūno.
duolės išlydis* prakaitavimą arba Šlapu
mą Jūsų kdjtį j labai trumpą laikų ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Sū bū'tėliii bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. F»re|<e Į£l,\

Y’

J

<

Distributer ;

b
NAUJAS ISZRADIMA iv’ A

Auginimui plauku gydymas"
DYKAI!. ■ 6 ?»

J Dėkavoje % milijono zitio-
hiu daštdjb puikus plaukuš o 
teip-gi sulaikė puolimą plati* 
ku isz. gal vos labdi trump'airi 
laikė in vieta isžpublušiu, at-
auga taniais plaukus Gvarrtiity
ti Informacijos Dykai. Rasžy-

>: .•kite bile kalba sziandien.
Prof. Brtmdzaš New Remedy,
4

i 1 U > t.

Broadway, 8-th St
■ h" • i ' . Brboktyn, N. Y.
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Turkai naikina Graikus — ža
dina juosius ir priverstinai 

ima in kariumenia.

*—* . ‘ ■,. m ■ r* ■ '-fr * \ >*/ v ♦’ 
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ima in kariumenia

Turkai stengėsi 
visom pajėgom isznaikinti G ra i 
ku tattfa, panašžei kuiji'į daro

. . ' 1 f .

Atėnai.

ku tU^taj panaSžei kitiji) daro 
Tpricai su Armėnais. Ntie; 1917 
meto Turkai privertė šūvi r 
szum 200,000 Gra i k U in Žėngt i 
in Turkiszka kariumenia, isz 
kuriu daugelis likos iszžudinta 
ir mirė nuo bado ir visokiu li
gų. Daugiau kaip pusantro mi
lijono Graiku likos, iszvarytais 
priverstinai isz Thrace in ma
ža Azija. Gyventojai daugeliuo 
šia mažesniuosia kaimuosia li
kos iszžudinti arba iszmire nuo 
bado.

Žėnklyvi Turkiszki 
ninkai pripažino, buk krik- 
szczioniai negali sziadien apsi
gyventi Turkijoi jaigu nepri
ėmė muzulmonu tikėjimą. Su- 
virszum penki bilijonai franku 
likos atimtais nuo Graiku, 
miestuosia valkiojosi tukstan- 
czei sierateiiu jeSzkodatni duo
nos, kuriu tėvai likos iszžudin- 
tais.. • >■ ■ -X? : M'-

in Turkiszka kariumenia,

virszi-
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Vokiecziai apipleszineja numi
rėlius nuo Yisokiu apredalu.
London.— Ne tik, ka vokie

cziai laidoje nuogus savo karei 
vius apiplėšydami juosius nuo 

, czebatu ir apatiniu 
bet panaszei dabar

mandieriu 
drapanų, 
daro ir su numireleis miestuo- 
sia ir kaimuosia.

Ana diena valdžia iszdave se 
kauti ukaza po visa sklypą:

“Kožnrts numirėlis turi būti 
palaidotas be jokiu drapanų, 
nes isz priežasties kares, drapa 
uos yra
Burmistras kožno
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Ir sūnūs milijonierių dalinasi 
su prastais kareiviais, guleda- 
ihi vienas prie kito ir valgyda
mi isz vieno puodo — visi czion 
lygus —visi kariauna už laisve. 
Paveikslas parodo keturis sū
nūs garsingu Amerikoniszku 
milijonierių, ir vįduris kazar- 
iries.

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

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

______ CHICAGO, ILL.
——mwmmwi m — .....n ■, , anx *.* aa m.*w wmmkm
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Little 

Americans 
Do your bit
Eat Corn meal mush- 
Oatmeal- Corn, flails-

V'.'’-

$
F’:

Hominy and rice witli- „ 
milk^ Eat no wheat cereals. 
Leave nothing on your plate- 
U N l T F. O STATES FOOD AD MINI
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iszspaustas isz Amerikoniszkiivra czistas sJ

I

t

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, NEW YORK. 
« z

Selling Representative: National Starch Co., 
‘i 1 4! It. ’■ >1 ilk I .. 1 fe. ", 1

135 So. 2 nd. St., Philadelphia, Pa.. i-/I
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Kam naudoti brangius aliejus, jaigu galite gauti geresnes pasekmes fl
už mažesni kaszta su MAŽO,t A, tas czistas aliejus isz komu.

Alazola yra czistas, skanus aliejų 
korini, del padarinio visokiu valgiu.

Mazola kasztuoja piginus negu sviesta

s
JLiLA. -Jft

■" 1.

Mazola yra padirbta per garsiifga dirbtuve Corn Products Refining 
Kompanija, iszdirbejai Karo syrupo ir Argo krakmolo.

Galite pirkti Mazola juso sztore.
g®

s, taukai ir 1.1, ir ant ilgesnio 
laiko užtenka — naudodamas lyg paskutinio laszio.

% . * 1 ♦

Galite naudoti Mazola del smožinimo žaviu, cibuliu ir 1.1- po tam ,ii 
nesilaiko jame kvepsnio nei

Parsiduoda paint hose, kvortose, 
ilono bleszinese. Suczedinsite pininga pirkdami dideriies

n J5 X. .

nusunkti ir naudoti prie bile kito valgio 
smoko vieno valgio lyg kito.

Mazola yra padirbta per

pus-galono ir 
bleszines.
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ra reikalingos del gyvųjų 
miesto turi 

Įf

paliepima peržiurėti visus la
vonus priesz palaidojimu, o jai 
gu rastu aprėdyta nebaszmnka 

ir drapanas 
Jaigu szei-

turi jin nurėdyti 
atvduoti valdžiai. ► i
myna negali laidoti nebasznin- 
kuš nuogus, tai gali jin parodyt 
in popierini apredala, kokie da 
bar yra iszdirbiami musu tėvy
nėje. Tik tame atsitikime ne- 
baszninkas gali būti palaidotas 
in audeklines drapanas, kurie 
mirszta nuo limpancziu ligų, 
bet tokie apsiredimai turi pri
gulėti prie mieštišzkos val
džios”.

Isz to duodasi suprast, ko
kiam padėjime randasi Vokie
tija. ’ ’

Vokiecziai yma iiud merginu 
kaspinėlius if jtiOstėlės.

London.— Burmistras vokisz 
ko miestelio Thringsburgo ap
garsino buk Nedėlios diena at- 
šibiis szbkiš iszdubtas del jau- 
huiu merginu ir kad visos pusi 

, Mer-rėdytu kanuopuikiausia.
ginos susirinko in paskirta, vie

» r ■r |

ta ir lauke kokia dvi valahdas 
ailt prasidėjimo szokio ir mu
zikes.

rp

<• > v r. ■ * ’ :i j

kėlėis palieriahtaisj
1 ’ ♦ F, , •

X
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Tttmę atėjo burmistras su
* V

užrakino
■ V ' ’ ’ , 1 ‘’’"f | ' *

šale ir paliepė kėžnai merginai
’ ' .; y. » 2 I.,. A ■

paSitteyti in knyga, po tam 
': ,1

burinistrąs 'pUliepe tisoips isžsi
skirstyt ne$ szokio ne bus. Ntu

> r ’ 1 J i . ' it i . ' ■ ■ .

sistėbejo merginos tokiu priga
■ viriui, bet da ddiigiait, riusiste- 
bejo, kada ant rytojaus hteja 
kareiviai in namus kožnos mer 
gihoš paėmė kaspinėlius, juos
telės ir kitokės papdoszas iri 
kurias paširedia merginos ir 
isZgh^ėnri. su sąvim^ ,Tai. tau 
Vok iszkas Sžok is-

’' i *1 ■’ . ——
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Ant rytojaus po tam pasikal
bėjimui jo su advokatu likos 
atrastas kalėjime be gyvasties. 
Ne norėdamas daleisti savo 
prieszam džiaugtis isz jo nelai
mes, nei iszstatyti save, kaip 
sau tuojaus po suaresztavojimo 
jo mislijo, ant tokios baisios 
neszloves, jog turės stovėti aki-
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Sziadien suėjo vienas metas 
(17 Mojaus, 1918) kaip prezi
dentas paszauke 10,000,000 ka 
reiviu stoti po ginklu prieszais 
vokieczius 
vis ?

Kur kitas karei-

JUODA VAIDYKLA.

veizdoje žmonių tarp polici- 
jatitu ir per tuosius buses ves
tas po kartuvėm — tas jin bau 
gino, nusprendė ne daleist prie 
to ir pats saves be viroko ties
darystes pakorė kalėjimo pa
likdamas ant stalelio laiszka 
ant kurio drebitnezia ranka bu
vo parasziti žodžiai: uNužudau 
Ilamiltona Iloltropa, savo dė
džių del to tik, 
man duot piningu ant apmokė
jimo mano skolų.

Alfredas Iloltropas.9 ’ 
Stengėsi valdžia ne apgarsini 

1a ikraszcziuose, 
prastinai buna apie toki hidna 
gala gyvenimo to, kada tai’ guo 
dotino sūnaus Londoninio ban-

tas po kartuvėm

jog ne norėjo

kaip tai pa-

I

Versta isz angliszko
Black Spectre”

<< The

Puiki ir labai užimanti istorije.

Alfredas niekur ne nužvelgė 
ja ubudo gelbėjimosi, mate, jog 
jau dingės prie to kad pripa
žinti teisingam ir isznftiniam 
advokatui ir ne norėjo da būti, 
ingaletu, nors ir mate kad par
griūti turi.

— Ar negalima butu su pa- 
gelba tamistos papirkti sargus 
kalėjimo ir iszsigauti tokiu bu
du isz jo? duosiu jiems po pen- 
kisdeszimts tukstaneziu svaru 
kožnam. Atiduosiu jiems pusią 
mano turtu.

— Dienos, kuriose piningais 
gelbėtis galima buvo del netei
singu, jau senei dingo ir niekad 
ne sugryž. Apart (o turiu tamis 
tai primyti, jog jokiu turtu sa
vo ne turi. Tas, ka už savo pa
laikai, priklauso Liudos Dela- 
fosse. Dastate visus paludiji- 
rnus savo praetes, kurie parodo 
jog esą tikra vienatine anūke 
nužudinto Hamiltono Iloltro
po, o kaip toji turi tiesa prigul- 
mvstes visu 
b rook o, kaipo 
naseziu buvusio 
sios sentėvio 
prie josios.

— Ne senei tam gailėjausi, 
jog nužudžiau ir jia, 
dien visai prieszingai turiu gai 
Ietis, jagu ne privereziau jia 
amžinai tilet, 
]iepe ir ne dastatineje tiesdaris 
tem davadu.

— Kaip pons matai ne galiu 
but tau pagelboje njekame, b 
po tam neprivalai klausyti pa- 
nasziu kalbu, nei no mano ge
riausio prieteliaus tokiu žodžiu 
girdėt ne norecziau, nes tas yra 
kenkeneziu 
kam dinstui, 
mano budui — tarė rustu bal
su advokatas. Ta j i iszreiszki- 
ma tamistos ne galu už baisia 
kaltia palaikyti, matant jog ta 
mista atjautei kanezias, ne tik 
ant dvasios bet ir ant smegenių 
matant savo prisiartinanti gala 
gyvatos, o papildyti tokias bai
sės piktadarystes galejei tik 
pasiuntimu apimtas.

— Taigi ponas nerandi budo 
iszgelbejimo manes?

— Jokio! Pasilieka tik del 
tavęs padaryti sutaiką su loe- 
na savžine ir permaldavimu 
Dievo ir laukti pabaigos savo! 
atrėmė su svarbumu advokatasIbi 
apleisdamas kalėjimo perski- 
roje, paskitiszku uupeseziu ii* 
baime apimta nieksza.

I

jo turtu Carvis- 
ir visokiu loc- 
n u žadinto jo- 

priguliviskas

bet sze-

mirusie ne atsi-

mano tiesdarisz-
prieszingu esą
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Czionais likos užmuszta apie 10 mo- 

žuvo
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Amseterdam. -

Del kates, szunies ir merginos, 
Tai geriausios Amerikia dienos 
Kur szuniu daugiausia matyt, 

Ant to gali pažyt,
Jog ežia daug npolanderiu 

■

Vokietįjoi 
yra stokas 750 tukstaneziu stu-

* » .! r •. i i

bu, pagal isztirinejima pulkau
ninko Povylo Goelire, kuris a.: 
pie tai pranesza vokiszkam 
kongresui. Didesniuosia mies- 
tuosia visai nesiranda vietos,

gyvena,
Be szunu bus gana,

• ZA ' 1 %

; vienoje stuboje gyvena pa tris 
ir ketures szeimynos. Valdžia 
paskyrė 125 milijonus doleriuO ant galo,, 

fezunes vaikus nuvalo, 
Szunes vigada turi 

Norint juju ne žiuri.
O ka apie mergaites sakyti, 

Ar gali jiases pagirti?
Juk tuju priviso kaip purvino, ,. 
O kaip josios auga, motinos ne 

žino, 
Kol maža, po strytus valkiojęs! 
Ne žino kur ir su kuom bovije-1 

si.
Ir teip apie dukrele, 

Ne paiso mamele.
Kada sukanka deszimts metu 
Kaip elgesi dukrele, ne matu, I 
Tada motyn jau buna per vėlai 
Ir jau isz dukreles ne buna 

. gerai,
Tada dukreles pradeda redyt, 

Kožna vyra žentu vadyt, 
O ka, kas dien sugertuves daro 
Kas dien nesza užbonus byro, 

Ir kas tolyn, 
Tai niekyn.

Kada daejna lyg 16 metu, 
Nesisarmatina dukrele kad ir 

kas mato, 
Kendes žentai perkineja, 

Visur automobileis važinėja. 
Ir ant galo, 

Tas ■ pasidaro:
Mamule dukreles jau nesuval- 

■ ' do,
Dukrelei jaunikei galvo, 

Stubos siivis ne žiuri, 
Ba ka kita galvoje turi.

Dukrele, supranta, jog negerai. 
Jau ir kreipėsi nuo josios vyrai 

Da koki meta pasivalkioja,
O paskui in dideli miestą rei- 

zuoja, 
Kol da jauna, vieta gauna, 
In koki fabriką insigauna. 
Dukrele dingsta del tėvu 

Ant amžių amžinųjų.
O jaigu tokia ir nuo tėvu apsi- 

vyruoja, 
Tai vyras lyg smert dejuoja, 
Ba isz niekszos merginos, 

Ne buna moteres geros.
O, kad merginos darbszios ir 

doros butu, 
Tai ir gerus vyrus gautu;

I Todėl ymkites mergaites prie 
namines luobos,.

O busite giaros dabar ir visa
dos. *

ant pastatymo szeimininkisžįęn
i r’ ■ j ..j j . * .

baraku del žmonių.
Tukstancziai žmonių susigru 

de in didesnius miestus isz ma-
* ly ”, i. • H iM;

žesniu miesteliu baimėje priesz
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I užėmimą kaimu ir mažu mieste 
liu per Francuzus.M® ■B RI Ar esi patrukias?

pasekme Vokiszko bobardavimo ParisiansSztai
teru kurios gulėjo po pagimdimui kudykiu. Motinos drauge su naujeis užgimuseis 
nuo Vokiszko barbariszko pasielgimo, bombarduodami ligonbuti.

tai asz galu jus

7

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

Vyrai,

je baisioje žudinstoje ‘ ne pra-
kieriaus ir tik vienam isz pir slinko P10 j« akis> tul y™> J<>8
mutiniu Londoniniu laikrasz- 
eziu likos ant galo patalpintas 
straipsnelis apie ludna pabai
ga gyveniuo Alfredo Iloltropo. 
Apie kalte jo ne buvo jau jo
kios abejones, ne gana to jog 
pats iszpažino ant laiszko at
rasto ant stalelio kalėjime, jog 
jis pats papildęs žudinsta, bet 
apart to, padarius krata poli- 

ijei jo buto, likos atrasta dalis 
pavogtu isz miegstubes Lindos 
gyminiszku brangmeniu ir vi- 

popieros svarbios, ka da 
sentėvis josios buvo jei atida
vęs priesz smerti.

Linda dabar pasiliko laisva 
nuo visokiu užmetinejimu tei
sybe pergalėjo melą, vardas jo 
sios dabar buvo grinas 
teptas akise svieto, nei akiveiz- 
doje Dievo. Apart tos laimes, 
kuria už viską labiaus augszti- 
no dora mergina, pasiliko da 
locnininke visu turtu ir prigul- 
miseziu Carrisbrooko, konieka- 
dos nesitikėjo. 'Vienok daug 
daugiau jia užeminejo tas, isz 
ko stebėtis furejo, tai yra, jog 
visb'pažinstamie, kurie jos paži 
noti ne norėjo, dabar hurmu 
visi puolėsi pas jia, idane sudėt 
jei savo velinimus, priminėda
mi jei, jog esą josios szirdin- 
giausais prietelais.

Konia visi gyventojai isz 
Monisterio, pas kuriuos Linda 
po mirtei globėjos savo Joan- 
nos Myrts, jeszkojo priglaud- 
dos, o kurie atsake jei tosios 
invairiu prieszascziu atsiszau- 
ka dabar pas Linda Delaffose 
Holtrop, kaipo pas turtinga y- 
pata, kaipo pas didžturte idant 
atiduoti labas dienas. Hotelnin r
kas isz Liverpolaus, kuris teip 
nedorai apsiėjo su Lirida pasi
likusia sierata po mirusei jo 
seserei, dagirdes apie Lindos 
pasilikimą didžturte pribuvo

sos

nesu-

ir jis, kuris palaike save už rak 
ta kuriuom, anpt jo, Linda atsi 
dare sau duris prie tos laimes 
in tosius turtus, nes jagu butu 
ne iszsiuntes josios in Londoną 
butu niekados to nedastojus. 
Teipgi ir anoji
poni” kuri,teip blogai apsiėjo 
su Linda, kada buvo mokintoje 
josios, vaiku1 ir be paludijimo 
iszgujo isz savo namo, atsilan- > k. .

4 4 inteligentna
4'

/ ,, * 1,

ke, kaipo sena prietelka. .
Didžiausai Jįienok Linda ste

bėtis turėjo matant atsilanki- 
ma pas jia ponia Dored su jo
sios sesere. Abi tos ponios, buvo 
szedien piltios paguodones del

' 'i ’ 1 iMi > , i „

Lindos ir mandagumo, užtvir-
tinedamas jauna mergina, kad
is&kart pažino joje nepaprasti- 

1« 1 • *1 t • f • *1 i,1 ------------ ------------------------------- --------------------Lina distinkcije ir jog niekuomet
1 • J- w • • ■szeszelis nūžiurejimo josios to-
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niekuomet ne tikėjo žmonių 
tvirtinimams, jog toji žudinsta 
Carrisbrooko buvo josios dar
bu. Nusidžiaugė juodvi vienok 
tuom, kad gavo teip patogia 
kaiminka, bet nieko atmainyt 
ne buvo galima, todėl nuspren
dė pasinaudot 
tuom,

vilodamosios 
kad jauna poni Carris- 

brooko iszkelines puotas pri
iminės pas save sveczius, tvers 
draugoves in kurias ir juodvi 
norėjo szedien jau prigulėti 
intaisines visokes bendrijines 
žaisles ir 1.1.

Teip visad ant szios pasaulės 
sviete dedasi, tik tegul kas pa
sikėlė, atsižimi garbe, tai tuo- 
jaus visi tie jei kurie pirmiaus 
buvo didžiauseis nevidonais, 
kurie paniekinėjo, glaiidžesi 
apsivilkia prietelistė,' lenke sa
vo sprandus priesz jin garbin
dami,- o tik tegul koja nukrip- 
sta žmogui 
ežiam, 
priesz kuri drebėdami lenkėsi 
kuri guodojo labai ,jau tuomet 
pilni pikto džiaugsmo traukėsi 
szalin no jo paniekineje iszjno- 
ke nors jis butu doriausiu ir 
nekalcziausiu, teip! svietas szis 
pilnas apnaudos ir veidmanis- 
tes.
'Linda Delefosse ne mistino 

apie nieką toki ko tikėjosi kai- 
minkos josios, namas gyminisz 
kas teip pilnas ludnū^kruvinu 
atmineziu ne buvo del josios 
linksmu ir ne mistino jame in- 
taismeti linksmu žaislu ir puo
tų bankietiniu, o naudodamasi 
isz szirdingo užpraszimo pono

augsztai stovin- 
kurio pirmiaus bijojo.'

Tarno Carltono, kuris su savo 
paczia Jene ruoszesi in kelione
nusprendias atlankyti Valakus 
tiko ir ji drauge su jais keliaut. 
Poni Jene priėmė su džiaugsmu 
po savo apglobiniu sparnu, di
džiuodamasi sžedien kad ji-gi 
pirmutine atrado gyminaite sa 

t ’JI 1 ! TV'Sl *

vo, gentkarte Holtropu jog per 
josios tarpinlnkistia Linda at- 

iszrado lizdą savo gymines
’ *1 ■

kurio buvo iszguita.,-
XXVIII.

Kas-gi tuom tarpu dėjosi su 
Rupertu Doredu? Jo Vieno tik 
ne buvo burije “senu prie teiti” 
kurie su velinimais apsiaubi- 
nejo ponia Carrisbrooko.

Kada? patemijo, jog Lindai

Ą

jau jokiš pavojus isz niekeno 
szalies pe grasina jog name pp. 
Carltdriu palaikyta buvo už 
milema kūdiki, kaipo artimiau
se gy^iinaite ju, patires jog 
tiesdaryste sugražino jei visas 
tiesas, jog likosi poni visu tur-’ 
tu po savo sentėviui, jog • jau 
esą josios vardas apezistintas
jog jis jau nereikalingas del

Mp. "j Vi'1
Bi 
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— Gyvena ir esą kundukto- 
riumi geležkelio dkleš kompa
nijos Jubbelspo’e

— Gyvena, tikrai tainista
V • • A) ' Kžinai?

— Puse metu, teisybe praėjo 
jau no to laiko kada gavau no 
jo laiszka, kuriame rasze man, 
kad sveikas, gyvas ir gerai 

Jis gali atkelti te-

• ■ ’

josios pagelbos, atsitraukė, i- 
dant užsiimti savo loenais rei
kalais.

Sunkei pažeistas kundukto- 
ris lokomotivos pradėjo isz pa- 
lengvio sugryžti prie sveikatos 
per rūpestinga gydimą gydin- 
tojaus, kuriam mokėjo kapito
nas Doredas gausei, kaipo ir
seserimis milaszirdystes pri- jam einasi, 
veizenezioms rūpestingai Ii- naitini klimatą (orą) bet asz ne 
goni. Tie geri darbai ir kantry- galėjau ir todėl turėjau sugryž 
be kapitono atsiėmė ant g 
savo užmokesti.

Vienkart sėdint jam prie lo- matyti su tuom žmogum? 
vos ligonio ligonbuti 
atsileipe in jin szeip:

— Prileidžia, jog tamista 
žingeidus iszgirsti apie tai, 
pie ka buvau pradėjus kalbėt 
toje baisioje dienoje nelaimin
go atsitikimo, o juom veikiau 
apsakysiu tamistai, 
riau del tamisfoš/

• ■ ' n

— Isztikro?-

galo ti in musu sena Anglija.
— Kokiu budu galetau pasi-

> ligonis

a-

tuom ge-
I, 

ti ’

tarė kapito
nas — vi luoši u, jog tamista pa
sakysi man ka tokio, kas in- 
plauks ant tolesnio mano liki
mo.

— Ir asz teip iszmahau. 
Pažinojau asz Rožia daug pir
miau negu tamista pažino jia 
Pažinojau jia no pat josios jau • 
nistos. Turėjo ji anuomet metu 
septiniolika ir buvo velniszkai 
graži, kada jia tamista pažinai 
turėt galėjo jau arti trisde- 
szimts metu.

—• Teip mažiau—daugiau!
— Ir jagu tamista da tuo

met ne turėtum pieno ant lupu, 
teikes man dovanoti,
tiesu kad ne butum teip jaunu, 
ne butai davėsis nutvert save

♦

per ta nedora ypata in klipas,

bet isz-

— Jagu tamista/ kaip rodos 
labai yra svarbus reikalas suei
ti su juom tai patariu, jog pri
valai tamista nusiduot in Indi
jos, o ten suejas su juom, pasi
imk su savim sugryžk in czion, 
perstatyk po tam jin akiyeizdo 
je sūdo Rožei, apskunsk tuo- 
tnet. jia už prigavyste, o tokiu 
budu sudus tiesdarystes at-

■'*. * ’

skirs jia no tavęs ir pasiliksi 
laisvu. Girdėjau asz, jog.kokis 
lai bajoras kapitonas apsivedė 
antru .kartu su Rože* jog gymi
nes jo labai suriko dagirde apie 
toki neligų susiporavimą, daži- 
nojau ir apie pravarde, o dabar 
kada ponas man priminei an
dai jia, atsiminiau apie visa is
torija.

— Ar tamista nori per tai 
jog Burronas davė 

pavelinima savo paežiai pri
gauti mane, ar gabpasimetė jie 
du? . . . ' •

— Apie tai niekuomet ne gir 
dėjau, žinau tiktai,

pasakyti

Al'

y

Beabejonus jus kurie ėsate patrukta 
kentete per metus, isz priežasties kad 
gal bijojotes operacijos su pjaūhtlmti. 
Kodėl nepasinaudojate isz progos.ko
kios asz galu jumis suteikti su nąano 
pasekmingu gydymuMr bukite vienas 
isz mano dėkingu pacljentu. KlauSlkit 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J. Aug. 14, 1917. 
Brangus Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu invales jutais > 
padčkavoti už stebėtina patarna
vimu delel manos, iszgydomas 
mane neg duheltavos ruptpros,, 
nog kurios kentėjau per devlnis 
metus ir negalėjau dirbti, pan- ’ 
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl. Dar čsmlu 
sveikas, aeziu Dr. O'Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmlu lde- • 
tuvis, 70 metu amžiaus ir szir'din'-'

I gal rekomėndavoju Dri O’Malley ' 
del kiekvieno Tautieczlo kuris ėsa -

1 tam paežiam padėjime kaip asz 
| pirmiaus buvau. - » » »

. ( • Jonas Gedminas,
Box 68. Beverly^ N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
Virsz-minėta gromata yra viena isz 
szimtu gfomntu ka aplalkau nog vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patįs kurie szlendien ėsate 

Į patrukta. Szendieh szitas žmogus fesu 
padėjime uždirbt! dvigubai tiek klek 
pirmiaus uždirbdavo už tai kad ėsa 
gersęsnls žmogus del savo pono. Isz- 
kirpkite žeminus padėta blanką dabar 
Ir prisiusklte su 6c. stempomis o gau
site paveiksluota knygutė apie patrū
kima. I 
Vardas
Uliczia

•« • <

Miestas_______________—
Lietuviszkai galima susi* 

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST) , 

27 South Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.
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kad nelai
mingas Burronas turėjo tupėti 
kalėjime per.visus kęturiš me
tus už jia.v

NAUJAS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS

nes butum žinojas kad Indijo- 
se nei viena mergina ne sulau
kė tu metu ne turėjus bent vie
no vyro. Rože teip-pat vyra tu
rėjo vyra jau asztuonioliktame 
mete savo amžiaus.

Doredas pasikėlė no kėdės ir 
viena ranka pasirėmęs ant aL 
loszo kėdės o kita isztraukes , 
skepetaite isz kiszeniaus nusi- 
szluoste prakaitą no kaktos. 
Szirdis jo smarkei plake, nes 
no tos paskutinios žinios buvo 
priklausus visas laimingas liki
mas jo gyvenimo.

kalbėjo toliaus 
isztekejo ji 

pirmu kartu už Bobo Burrono, 
pėczkuriatfs mario, doras tai 
buvo vaikinas ir paveizingas. 
Tai-gi ir Rože privalė rodos 
gana^ džiaugtis gavus jin sau 
už vyra, nes ir alga puike gau
davo po 2Q0 rupiju ant menesio

-- Teip, 
kunduktorius -

ganay džiaugtis į

Asz pats per ne koki laika mis-
• • . A « . • '■ ' ■ i

linau apie taja merginu
— Bet ar tasis Burronas da 

pertrauke kapito 
nas su nėkantrriihui'
gyvena ?
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BALTRUVIENE.
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Szenadori kelios mergynos ant
t .»* f •'. %, 1

porežiu sėdėjo,
O vaikinai pro szali ėjo, 

Vienas pasakė: “labas vakaras 
mergaites, 

Kaip laikotės panaites ? ’ ’ t*11 i

Mergina atsake:4 i Kas tau dur-
. niau galvo? 

O vaikinas ant to 
Pasakė da bjauriau,

*T 11 k • L .
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Ir garsiau.
O tai vis bobų liežiuyei padare
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Idahoi yra miestas mažas, 
Nes ten bobeles nekas, 

Labai neszvarei grinczes už
laiko, 

Viralo del vyru nepritaiko.
Merginos nekitaip užsilaiko, 

Ne knygų ne laikraszčziu ne 
skaito, 

Už tat gerus liežuvius turi, 
Aploja kožna ant niek ne žiuri.

Sarmata pas jiases dingo, 
Namien sėdėt ne nustingo, 
Protas kaip visztos senos, 

Ir tai szirdeles, kdžnos, 
Nežine kaip bus toliaus, 

Ar kiek proto kada gaus, 
Bet s^iadien pagirt negaliu, 
Ba dideleje kvailybėje guli, 
Matomai Dievulis apleido,

V r

Jog bobas ir mergicas svaigur 
liu užleido.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-roRichter’lo

PUN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
.skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

<• IKARĄ”
35c. ir ttc. butellnkfts yltote aĮ>U«koa« »rb& 

’ itšClsi nuo .
P. ĄD. RICHTER & CO. f

SO Washington St root,. Now York, N. Y

dimo, išsinarinimo ir tt

"tKARA1

Pi AD. RICHTER & CO.

'.j

■■ i'\|,i|l' M. ' * ' nif I Jrtli O iit

i
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i. J. SAKALAUCKAS
801 L FINEST., „ MAHANOY CITY.

Dr. KOLER
638 Penu Avė. Pitsburgh, Pa.

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

> klnosi Varszavoje, stu* 
i dijavo begije 26 xn. in- 
Į vairias ligas vyru Ir 

moterų, todėl jas nuo- 
ihs dugniai pažlnsta. Gydę 

užsinuodlnima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, inyairias ligas paeinan;. 
ežias nuo neczyštutno kraujo. Atai- 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydaii. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5. . > 
vakare. Nedcliomis ik| 2-v. popiet

* 1 „ / "fc\ L*
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UETDVISZKA8 ADVOKATAS 

BALTRUS S. YANKAUS 
' ' • 1 . * . . ’ i" M :■ ’ » V ' F i , *

ATTORNEY, s COUNSELLOR 
ft ADVOCATE OP UNITED 
STATES COURTS.

lezlalmeja provose už paželdjma Kas!- 
Fabrikuose, GeleHnkeluoM*' 

Laivose ir 11.

B. S. YANKAUS
UI Husu St, HEW XOBK, I. I.
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žeme, vaikai nuėjo jin in girre

e*

*

miestuose ir kožnoi 1 eip

vadovas

M-

e

j'.! f C

.. s

Stasius pasiliko sierata pen
kių metu. Tėvas jo buvo gyvi- 
ninku, buvo tai žmogus iszmin- 
tingas, mažai kalbėjo, bot visa
dos buvo pasirengiąs pagelbėti 
art ima, r tikrame reikale. ‘

* . '' A' * j

Tszejaš viėiia diena, žiemos •lt * . * }
laike in girria drauge su kitais 
kurie ėjo mušžtis už valnyste. 
Tevynęs ir daugiau namon ne 
parėjo.

Pati apsiverkus savo vyra e- 
mosi prie darbo ba reikėjo isz- 
maitinti save ir sunu, ne ilgai 
laukent toj apigardoi atsirado 
cholera ir toji baisi liga pra-
dėjo imti savo afievas, užmusz- 
dama szimtus žmonių girnose, 
laukuose 
vietoi.

*(iera motina Stasiaus diena 
ir nakti lankydavo susiedus ir 
kaipo sesuo mielaszirdystes 
skubindavo su pirmutine pagel 
bos del ligoniu, igi pati užsi- 
k'retu§ ne numirė.

Po smereziai motinos,

f

sesuo

teta 
paėmė Stasiu pas save ir laik“ 
kaipo savo sunu.

Doracmoteriszke 
szirdięs savo augintini
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vaiku.
žegnojo ir greit iszejo ant past- ( 
tikimo prieszio, palikdamas

Mažas didvyris persi-

persigandusius draugus.
Valandėlė abudu užpultoji, 

žiūrėjosi vienas iri kita nešiju- 
dihijąmi isz Vįptos, paskui žvo-d žiu kurios galėjo apklodamos 

žeme, vaikai nuėjo jin in girre
i hn fnca civcitlzrvc! Kiixrrx I

malka ūkininku. Kaip visada skm.(į' vin<0‘ Bet vilkas insika- 
Stasius buvo Vadovu. Buvo tik kino su dantimis in drąsu vai- 
tai pabaigęs dviloka metu. ]

Kada jau visos rogutes buvo ranku ir insikabino 
prikrautos szalcom, 
būrelis krepęsi su tokia pi’opo 
zieije: *

i . •

' . ■ i ■ • , , .

ris mėtėsi ant Stasiaus kuris in 
parsivežti, ba tos szakos buvo saVo pįfli įgį kriaunn in

kuti. ^tašius iszlėido peili isz
• vilkui už j

gerklės.
sniegą.

Kada pribegom in vieta, vis-

Abudu parpuolė iii

— Na vaikai pabaigom darbu kas jau buvo pabaigta, vilkas 
galime biski pasibovinti! dagu ir vaikinas buvo be kvopo. 

Smulkios 
buvo insikabinusios in gerkle
vilko, o dantis turėjo sukans- 
tus, kaip žmogus kuris 
paskutine pajėga.

Kada atvalninom Stasiu nog 
vilko ir paguitiem jin ant snie- 
g .
ant prieszo,

norite padarysiu jumis puiku 
ezuožine nog to-kailiuko?

Vaikai linksmai sukliko.
— Stasiui is geriausis, 

sinti mielauses,
ta gerai pasibovišime.

Kaip buvo pasakytą

rankutes Stasiaus

Sla-
taivuiorint kar-

r SAULE

i i nu—■nu—mmcmnma
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išradėja siebuklh 
dirbančios metodui 
taisymui, in .sustlp 
skuių' ir niislki’at;
reikale pavojingų op< 
MORŽT . ^KREIKIA 

. I’lrmieA»« 500ėkons

b,1UhO pMB *•*>• MIUUIV, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be utmokexnlo, kad 

k 
ųs 

■I- „J 
I. Pla
nu v3

taikymui: irf.8ui|tj

reikale pavojingų opera 
MOKfiT > tyKRĖlKU į 

. p-lnntem^ ftOOtrion^į - ■ 
čiančių, kurte ateh/ 
šaulta pas Mr, Stunrt, 
bus išaiųnta užtekti- 
Tina skaitHue Plapao* 
be užhiokcan(6; kad 
alavui! jiem progą jhH 
raf išmėgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite uš 

tą išmėginimą 
pao nė dabar! : 
liaus. . . 4.. >

NEBEVARTOK 
TRUSS ,• 

^Tęip, nebęvartok ji. 

ramaMu

f»no ... 
iaus..

Iš savo paties put;’ri
mo jus š:note, Krid 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai elo< 
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, neo jU 
DcriSKadtja tuMuijul 
liuosai bėgiot, keitei, 
tad jus turčtuhišt jj 
dčvčt? štai yra ge-

ptl

•'" r

>WMP

si iW

N

į z
fjll

Išmėginimui Plapao
iįį.Nešiot;/''D^vetti Truss

“B** yra atsakančius nutaikinta* pacĮvškab 
t<5 tokiam 
crlficf Ir ta|pttt; Priamo vunmų uriu, 
paĖtafoRios iieišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
iluškaltčsi yfra rezervuaras, šiame rezervun-

vartojimui, kad sulaikius Hernial 
taipin, nrjlnlko viduriu dalis, kad

re■ yra stebėtinas sausinantis suaitrauklantls
mcdikalas. Kai;) greit šis medikuos esti kūne 

suiilųytos, jis pasi-
Icidža ir išc'na pro

ar
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Vertes Knygų už $1.00
f

.1

I 
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PLAKAMO
X 1. i

mažą skylutę, kuri y* 
y a pažymėta su raide 

ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutei, kad sudratinuo • «
lūs ir veikla ar.t už
daryčio skylučių.
__ “F” .yra. tai ilg-wh
„ .— —, Ir.-,
kuria turi but prl|I- 
pintas 'Jbinr htynor.e- 

**k

nujilpnčjv.oius muuku* |

\K[ PLAPAO-PAD gal 
:□ i ' ' “ ‘ ' 

^?£TWt-KZIP plntaa IKnr hlpkor. 
nopulietfin-t taip p;

u ,

(MTS vadinto Xramo * worL

/way
1?

H j >i.'

ii
-f

n f \ • I ’ • ' „ i ., . , > > ,. Ik i, į ' b JJ.

Kas pirks Didele Knyga po vardu:
y

p ’..i’ ’i ^4 | > L
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■
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iii APITONAS VELNIAS
riSrckuojpnt, 

fr ^f/aramą 

Išmėgink Tatai 
•Mano Ka?,tais 

AŠ noriu jurrrn pr% 
rodyt p .ta buvo krč- 

k'ld jųa kalifo* 
pocralut buvo putru- 
klną.

dalies/
knd davus reikalingų 
st’prumų fr param*et prurnų Ir p 
PLĄPAO-FAD.

■' ■ <■ 4 L Z . .

kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu
" * '____

Knygų vertes $1.00 Dykai!(J » 

' 1 • ' V ’■ “

rūmų ir tamprumą—-
Ji _ W ,

/cržifnai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis ncsu^rlitamal pra* 

nykata—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—•
Ir jus atradote fr jaučiate gorinu vtennu- 

fliŠkai ir jūsų draugai patėmiju jūsų pagerc- 
i.nio pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad junų trūkte yra 

už stiprų paraginimą priimt J 
buki Ingą uždyką išmėginimą.

, ' Dylui Išmėginimo.
Pntn ypatiskni išmėfifink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai KmSginimų, Plapao nieko 
junta neUaMuojn, apart to, > jums Rali 
pagražint sveikatų, kuri daujr vertesnė, nesu 
žibantis auksas. Priimk ši dykai “Išnūgl- 
nlmų’J šiądien ir jtp busite llnkanii, kol‘tik 
gyvensite, pasinaudoju Šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildyk it, kuponų šiandien n- 
grjz.tnnčia kranu jus nulaikysite išmėgini
mui dykai Plapao eu pridėčku Air, Stuart’o , 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi-'

t

11» K»vr»« 1 «. fį<j- , r<
riuunis kelias, kur| jus galite dyka! išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
‘Pirmas t pi?n:’nufila ir isv.irbinusis niekis

Kuomet šiltini muskului uteaua savo ctip- 

lr/ nopatėrnijnnn'ii, alzatldų, pavojlnci &»!-

stato Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” 
sius $1.00, tas galęs sau iszsirinkti bile koki

•Pirmas t
__________

prie nusllpnihtų muskulų gydant J italai taip

vidalą ir paimtas ,<lrauge su ingredientaU 
med’kaleą ’ rntu’ea yra slcltUd padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muškuhia..iki pa- 
7rr.3tcz j“ 'Tuomet ir
tik tuomet galite tikdtięs trūkio pranykimo.

Antrim: Pats butfahniafl tadhrytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo/slankiojimo pacludkai- 

nime patrpldnu 
šimtai jnuni]

l L "j.: ; _ _______
išgydo jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo &un-

i

PLAPAO-PADŠ yra hoperotejamai laikyt 
prie nuallpnihtų muskulų gydanti |ta?a$ taip 
vadinamų Plapao, kuria yra Bueirnužinųa pa- 
vidalę ir paimtus drauge su ingredtentate 
med’knleFt ’ nuu’ea yra DlctetW padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna tmiftkuhw iki pa
prastos jų spokoSt bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtięs trykio pranykimo.

Antrim: Fata butfahniao ’padarytu limpan
čiu, kad EUlaikius nuo/slankiojimo pnduškai- 
a, -yra prirodęo, oųųs svarbiu dalyku išnaiki- 

me patrūkimo, ko Tinms negali padaryt, 
šimtai jnuhų ir etanu įmonių padarė vr?- 

Fieiras prieš orderius, kad PLAPAO-PAD3 
išgydo jų patrūkimus, tuH iš jų turėjo sun
kias ir fenas patrukkrio. ligas.

'NUOLATINĖ D2HNOS-NAKTIE9 VEIKME 
rnstcbC-tlnft ypr.tybli PLAPĄO-PĄD ęryrty- 

mo . ..................
'ūką aplankomos pasekmes*

Tas yra todėl,' kad VeikmS yra nrprtttmt* 
jantl—nnktj ir d>nM kiaurai per 24 valan
das. Nora nenarraikhino, notftaaęumo, nei 

atliekate dienos navo dar- 
th n 11 .Š V b teb v J< Į į KY d uolė

_______ pranyksta*-
Ir tas baisus slogutis ncsusrlStainal pra-

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
icrgiją, stiprumą—•
Ir jus atradote ir jaučiate gorinu vlaapy- 

*lkai ir jūsų draugai patėmiju jūsų pagerc- 
j.mo pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad ^unų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dekavoaite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR s| ste
buklingų užu y ką išmėginimą*
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 
, Dyk^ Išmėginimo.

t Pntn ypaUskni, išrnėfifink jo vertę. Ncslqsk

i Kali
žlbintis auksas. ' Priimk šj’ dykai “jšniįffL- 

Šiądien ir jtp busite Hnkami, kol‘tik

ir mumis pri-
'!■

7

buvo ir padaryta.’ Viena dalis 
vaiku nuveže szakas namon, o 
Stasius su pasilikuseis pradėjo 
daryti uziožine. Akimierkoje 
cziožine jau buvo gatava, vai
kai iszsitusztine rogutes sugri-' 
žio pasiszokinedami.

Mergaites su margom skopė• 
eziukem ant galviu, vaikinai 
su baroninem kepuraitėm, visi 
buvo linksmi ir kada pirmuti
nes rogutes mivažiavo nog kai
liuko, tuom kart suvisai už- 
niirszio apie sugryžima namon.

Po nuvažiavimui kožnu ro
gių, vaikai juokėsi ir musze
delnais linksmai ir laimingai.

Ne matorhai prisiartino vaka 
ras,

! pradėjo žyboti,
szvieto ant bokszto bažnyczios, 
o vaikai vis <la bovijosi pagi- 
riję.
Sudedamas patinkamybei prie

•o, užsikietijiinas ir inirszimas 
dingo tiog veido. 

Veidas iszsiblaive.
Vaikinas rodėsi kad silsejosi 

ramus su juoku ant lupu, kaip
žrrt^^us ktirte -Mszpildo dideli
pasis^entinia. Vaikai su nulu- 
<limu.Aki^> sud i;dž i a u se pagu o:

Jums nekaštuojn, apart to, ’jini Jums 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė,

yra ta, Ittfd aulyslnamai j laibuti trumpą 

Tas yra fodet, ’ kad VdkmS yra ncprttlatt*

m i Įėjo isz 
visos szirdięs savo augintini, 
mdžas Stasius buvo geru vaiku 
i r .del visu paklusnus iszveiza 
veido iszreiszkinojo drąsą, bei 
po draugei matomas buvo jo 
szvelnumas ir gerumas, ypatin
gai turėjo dideles aiszkes akis 
irjszviesus plaukus. Stasius vi 
sados buvo pirmutiniu mokyk
loje ir prie visokiu užsiėmimo, 
mokintojas ne galėjo atsigėrėti 
jo iszmintingumu ir labai my
lėjo vaika 
bažnuma, bažnyczioje atsisto- kaminėlio, skaieziau, toje valau 
daVo in kampeli ir su didele u- 
voga klausė visos nobaženstvos 
siųnsdamas karsztas maldas, 
kurias Ponas Dievas iszklausi- 
daA’o.

Merginos ir vaikinai teip-pat 
labai milejo Stasiu ir gėrėjosi 
su savo numi lėtini u.
sialis ne atsibuvo ne viena isz- 
ejga gribauti, vuogauti, rieszu- 
tauti arba in daržus. Vasarios 
laike kada ganė arklius, jau- 
czius arba ilguose vakaruose 
žiema, pas pecziu, Stasius sude
damas tarpe vaikinu ir mergi
nu pasakydavo visokias pasa
kas, o teip dailei ir aiszkei kad 
miela buvo klausyti.

Mažas tas mano draugas tan 
ket eidavo su manim ant me- 
džiokles. Visados einant keliu 
užduodavo man visokias klau- 
simus, o atsukimu klausidavo 
noringai ir su užsiėmimu.

Asz visados stengdavausi už 
ganedinti jo norams. Viena kai
ta patikau Stasiu tarp

O

už jo . dideli no-

Be Sta-

»

► vartų 
szventoriaus paėmė man

dQne apstojo kimu savo iszga- 
nytojaiis draugo.

VJlr vienas isz pulko prakalbo
je

— Dievas paszauke
pas save. Turi Imti Ponas Die
vas reikalavo anioliu danguje.

J n metus po atsitikimui ne
laimes atvažiavau in Bambra- 
va, ant vietos 

o paskui naktis. Žvaigždes numiletojaus 
o menulis nu- medinis kryžius,

su

sielvartiszkus
f ■ f * '■ ‘"

vilkas! užpuolė

apsiginklavusius kuolais

I

tėvai ir

h

Stasiu

smerties mano 
stovėjo didelis 

iszrode gra
žiau kaip puikiausias poniui-
kas. Ant kryžiaus perskaieziau 
-parasza:

“Ant szitos vietos atydave 
savo gyvasti už mus vaikus:“ 
Stanislovas Volskis isz Danį- 
bri^VDs, pergyvonias 12 metu“. 
Kaš eisite pro szali sukalbėkite 
urrtA-irzx M.W..M j0 dora du“Tėve Musu” 
szia”. ■ <r * /* ■ ■

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO. !

na. M

LVpitruilKUiuu,
‘’■'.bar cprtrt to >nitiutS-po-ntfnu- 

.. atliekate dienos navo <iar- 
lr nUėffhnt .Mi-‘ otebokKuga $ry<hu.>le 
( tęikia jriMJ-j vldn¥l<j Mirtkulatna

skaudėjiniOe 
tei. kuomet jys 
bite—<fo pi f 
nvrnatomątr j F—r
nauja gyvybę ir kokie jierm yra
reikalingi* K«d prideramai atlikus jiems pa-

•*T»|.. ... ______ uxla’lcymo v'dur'ų tiavo vie-i
toje, be pagelbub truss, Lai kitų jam panatių.

' Ventą užduoti

PLAPAO-PAri IŠAIŠKINTA
Principas, kuHiio/pastejnionj; Plapao*Pad 
>ikin, gull but Jbngv ii 1?.rok uotas, Patėmi-

i L - . .
i veikiu, gall but

Jaut draUae einančią ilimtracUą ir aLa.taat 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD ^ra itada/yfa IŠ BtlprtoB, 15- 
shempiarncB mator jna ‘Ti , kurte yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir viaišlco BAiani- 
nio jj dėvčt. Jo ‘Vkljii’ s yru limpantis (norį 

alrltdAci tltirt įimti inčlfl
apsaugojus paduskaftę *4iP* nuo slankJoJimj

:»?iriiipiuaiv^ ii/mhi jiu* h , nui
kytas prie kūno krutėjimų ir vteiŠko sniaru* 
mo jį dėvčt. .Jo *yWpi; s y.r$ limpantis (norą 
dnug skiriasi nuo limpančio plūsteria), kad 
apsaugojus pnduškaitę <4ii° nuo BlankJoJim^ 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos, 

yra patfWlmaH?PL^į?AO-PAD
kurte prispaudžia Bunykuiuus, nutfilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vi« tolyn 

. hesVl’nk’mo*: ’'J 'C . ’ *"
rwfTW—"fc"****—1 ■ ■ 11 1111 ■ 1 ■ 1M

»
v 'JAj1 'h"► 4ft#1,,

■r

niui dykai Plapao eu pridečku Mr, Stuart’o

nųnčią Jnformncijaa apie bvdfta kur# buyo R 
apdovanotas auksintu medathimi Ryme it tu:ytne L 

kuris bus ,

Jeigu jus turite patrukusi

diplomu .Grand Prix Paryžiuje, 

saus užgftvitno.
K
>lymu.

UipBVlIlM mulHl M KA, I UI J AlUJv, įkurits MU » 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo Šio bai
saus užgavitno. Jeigu jus turite patrukusi 
.draugą, pasakykite jam apie S{ dideli pasiu- 
/lyma.
į- 5,000 pkaitytojų calčs gaut iSmėginlmn 
■dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus 'per
virsiantis. KaJ netapt apviltu, rodykite 

.DABAR._________

SIŲSK^KUPONA šiandie in
Block 29 27 St. Louis, Mo.

Lityca apie Patrūkimu,.

Kaęl netapt ąi,viltu.
I

s
PLAPAO LABORATORIES, Lie. 

Block 3927 St. Louis, Mo.
Dykai lumSrinimm Plapao ir Mr. Stuarto

Vardas

Adresas
Crjiianti Izrasa atneš dykai Plapao

... i assai nai—q m liana m—i

*< *•

4* <«»*■» 4*.

All NATIONS DEPOSIT BANK
■J L

,.,ęu LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
i’. V. OBIECL'NAS ir KOMPANIJA

12th. and Carson St.,
i. Ta i yra vienatine Bunka kuri m nei žinoma Lietuviams. 

Bunka talpinusi savam bujlinke kurio verte iszuesa apie 
C! 1 K(\ BIU) te tinwl/dn lovlzo vilti ilnnu /I zaf a *i*t 1

po kontrole Veisti,jtxs.Pennuylvanioa;, Už su- .4 
rjnigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus | 

ovrLil/1 I^nwlnrulo 1 <1 ivulzoHoa Tf4>l<iiVr^ J
Nolari jialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu t 

Ldį ir kitoKiu dpkuinentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- |
AlrtJo cl/trimiit vu ,1 n v 1 ui a ryzivia t 5ma»»tn •

L ,A

S.S. Pittsburgh, Pa.

$L50.00Q ir- var’oja szeme laike apie milijoną doli iriu
• « • H * . « .T? . I » T V . .

ir randasi

i 
i’jhiį

taupinhis
į’Jkontrole V$18tl,io3.'PenTOyJvanio«j, Už su-

in vinas ttelis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

žinia skyrius randasi j 
K aro linu s Vartisziaus va

’ J4 J*Hl — 
’" I

A

i

po vado viste gerai žinomo J
Idiszlco Notarijuszo. (

M trz 
lankos ir insivede in gražiu 
atitolinta kamputi 
ant užželusio kapu. /

— Czionais kapas tavo ge- 
los-motinos — pasmaukiau.

— Niekas 
palaidotas tėtukas 
tykei
ras'jin dienoje paskutiniu sūdo 
•—JarfMiepaslėptu gaileseziu;.

$tejo szvente Kalėdų. Asm 
pagal mada praleisdavau szven 
teAlambravoje, tame mete žie- 
mjįlbuvo labtfi stffclta; i Dildąs 
a tyrindavo žvėris in kaimus. 
VIgnas 
kimine lape, 
czjau pas namus,

ir parode

p*

nežino kur vra 
— isztav'3 

bet Ponas Dievas atsi-

mįįbuvo labtfb stftilth;

gaspadorius užmuszo, 
kas vakaras ma- 

žibanezias f

doje iszgirdau 
riksmus.

— Vilkas, 
mus vaikus girrioje! Gelbėkite
greieziau, gelbėkite!

Paszokau persigandęs pagrie 
biau strielba ir be kepures isz 
began kaip kulka ant uliezios.

Stebėtina, kad visa kele igi 
vietai atsitikimu mislinau tik
tai apie Stasiu. Geras iszmin- 
tingas vėidas to, milimo vaikis 
ežio, ne iszejo man isz mįsles-

Greitai pasivijau kaimu vy
rus,
ir kirveis.

Isz kožnos stubos iszbegda- 
vo kas nors ir prisiartino prie 
mus. Moteres pradėjo raudoti 
kaip priesz numirėli,
brole’r vaiku'kurie buvo girrio
je, baimingai kalbėjo, 
kaimas buvo iszgazdintas.

O ka dasižinojau pribegias 
in vieta.

Tame-laike kada vaikai bovi 
josi, netikėtinai pasirodė dide
lis vilkas. Vaikai besibovinda- 
mi tuom kart užmatė, kada bė
gimas jau buvo ne galimas.

Baisus riksmas persigandi - 
mo pripildė orą ir vaikai visi 
apsupo Stasiu, jeszkodami au
ginimo laukdami nog jo page! 
bos. Kėlės valandos laiko, vil
kas stovėjo nesijudindamas,

visas

teip kaip iszsirikdamas del sa- 
ve.į gere»^n^ afįera. Vaikpi pra-

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias
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 man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakoLsau neparsigabenau 
isz redakcijos V Saules? ’ Vė
linu kožnąin^ja pirkti ir skąi

dėjo balsu melstis.
— Nesijudinkite vaikai 

•žiūrėdamas M
F

isz redakcijos Saules, 
linu kožnam jiaja pi

i ' ‘f’.fu,,;/' ’yV/'r ‘ • v’4 ž *

tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, , 
Sparrows Point,'M’d.

■ J <■■ '4’ M .-r:

;*

Vincentas Malaiszka,;
• 4

i

4...... . „ ,,, - ...........

Istorines Knyogs
• ' ——
No. 1 -t- Parižiaus Nuskurę 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6 x 9
; - Preke 50c. 

Kunigo Paslaptis., 
. I, a.

■ i. ‘ 
j r

t

1;

suriko Stasius 
baįsu neprietelių

į diįo^iu 'b’aišem neprieĮ
. Mažani 

asž pats czionais prapulsiu, bet 
jus iszgelbesiu ir neduosiu...  j

Tardamas tuos žodžius iszsii 
trauke platu peili isz po diržio;

M

Neduos’4 
toliui nuskrĮausti jus..

1

aklfc vilko.
^iena karta vidun dienos
lįejo visi kajmp vaikai su ro- Žibėjimas peilio suerzino vilką

• • • -w~v • •• • 1 ♦ V • 1 • • ■ H i • L"

>5 ‘M.n
frtfems sztiku m girria. Dau- ir jisai pradėjo žiūrėti iri Stashį 

e sniego aplaužė szakas me- prisiartindamas prie pulkeli
O’

$

Pirkite Farmas!
7. ’r j t v ■ įjįį : ; i ''f į ’ ' A

Didiiaiisibj Lietuviu Kolonijoj Amerikoj
10,000 Akrus Derlingos Žemes.
. j,,. ...._ — ...__ . ... ■

Parsiduoda fanuos po 40 akiai ir daugiau ant labai
Y • "• • • *«*’ -v- • ' > . a a 'Wlengvu iszmoke ji.mu.

i X* r# -i •
lengvu Jszmokejimu. Kainos nuo $.15 ir augszczian už
akeri. Žeme randasi labai gražioj apielinkej, ,prie;puikiu • . 
upeliu ir daleliu ežeru, kur vasaros laiku suvažiuoju
daug žmonių ant vakacijos, 

summer resorts’
dasi miesta-s vardu W00DB0RO, Wis. kririame vra sto

M

kaipo i c
tos vietos yra pavadintos 

’. Pacziame vidurije žemes ran-

t is geležinkelio, 
k ratu ve (departinent store))

2 mokyklos, liotelis su rostauranbijh, £ 
• ir daugelis rihmu.'

5 miesto visa valdžia bus lietuviai, '
<. Ll ET U VI SZKA S MIESTAS. ’
C * ? * L * I < "• t .1

< dabar galima gauti pigiai pirkti lotus, kurie trumpame 1
1.1 ETl: VISZKAS

* * . * > < i

■ - 'Sžito f 
yru uždfetas TIKRAS į 
Minėtame mi este dar >

•

coliu dydumo.
No. 2 —

In Metiką; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c/

NO.3 — *vxxx«x,
Dvynos Karalaites, 214 pus., Z
i v <

Auksiniai Peiliai

>6 X 9 coliu dydumo; Preke 25c.
No. 4 — Apie'No. 4 — Apie' 

Sunu Jurgi; Kapitonu Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c.108 puslapiu. I <y

Llaike kils kelis kartusbrangesni,
a A ..A '1'. A .A -A A J - ” " '

, visi randasi, labai gra- 2 
Žioj vietoje ir preina prie ežero kranto. Szito miesto i 
gyteritpl'a^^nrį labai gera transportacija, nes per visa C 

,- gelėžiukelis ir tik 6 mvUios iki c 
vadinasi KfflNELAN 1W, ku- ‘ į 
gaviete

g.yterttoj ai įnri J abai
kolionizacijd§ žeme eina- 
dideliam mjesMU, kuris 
riame yyį Aidžiausia tur,
d i del &rę mį ėsite, k u r i s

it kuriame randasi 24
< fabrikatežį^teps laiku norintieji gal gauti darba. . • i

Turime 1 aha i geru farmu, i szdi rbtu, s
intaisymtew/fiiyfrobbnrf sodais, gyvuliais ir visom maszi- 

’ėikaiiriA’os ant farmu gyvenantiems ir 
artį iprie gražiū miestu ir ant geru keliu (vieszkeliu), ku- 
,<rio« gali .patikti kiekvienam, biednam ar bagotam.- Par- 
duokime’ rite: tebai leigyu iszmokėjimu arba mainysime

■ v '■

.x'f’ «;• r ’
rpuTirpe .labai-.geru fąrmu, 4sudirbtu,„

A | r V" 
ąu geriausiais

4 •. nerĮ^dįflsant farmu gyvenantiems ir

‘Tio« gali patikti kiekvienam, biednam ar bagotam.-
•• 'U ■'i. .‘IiiJ t ' a a 1 a — - » _ -

’ - ' • k, tir* '■ ■ i J. 1 , 1 ’ # 1 » > 1^'4 ą

.ant miestu prapereziu. Taipgi priimame Liberty Bondsus,
O ■ uJ * 1 I’ Ji

' kaipo užmokesti už f urmas už ju pilna verte. ® į r 'jT ’H
/ " ■

■4* .

11

t.

r

seta žemiau^ padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

' ------------------------------- --

SETAS Ko. 1 
’ • <’ J ► 4 L 1 1 * . i ii *Lletiivtezkleji Rasztai tr Rasztlnln- 
kąt. 
Velnlszkas Kaziravimąs 
tarnaites o rado paczla. Stebuklinga 
Kuczlą. Krėslas.-Nelaimingas Kara
lius Ir jo vienturte .Dukterų. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. - Dėl tu ka

Pikta Onuka. 
pasaka. Atsargiai .i&Bktuo&te. 
*nt proto. Graži ifitpr|Ja.

SETAS;;^o.8.
Prakeikta. ____ _____

Varginga Elmana ii* karalaite lleve- 
i' 
aieriu. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. 
r Skuputi.
V . . ..
<aus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres.
•juvo protingesnis už savo ppna.

SETAS No. 8
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas Ir stebuklas, pavasaris atėjo.

Nedaryk Hkirturno terp valku.
Jieszkojo

Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas
r , t il» ? ’ it ..111 ! ii t J ■

I

ketina antra kąrtaa į apslpucrluotl.„• | | wvr.1 uuw.

Balsi naktis. Dzūko 
Protas

Malunas girrioje.
Irlanda. Ro-

Medėjus. Kaip kuz-

;r
, i

ant

Andrius Sakalukas.

iija. Apie karalių Sultoną. Apie 2al-
" 'L , . i . _

Apie du brolius, Varguti 
Doras'gyvenimas. Pri

versta linksmybe. Apie vargingo žmo-

Aptev Juokuti kurlr
Auka nlhl-

i
r
7/
Įp

I

I

. I

SETAS Ho. 8 
Ragana.

Betai* No. 7.
All-Baba Ir keturesdeszlmU razbal- 

ulnku. Balada. 
Paskutines miszios. 
bertas velnias,
mas skripkorlus liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelel 
pono morkaus. Du ar keturi. "Svietas 
dvasiu. IszręJksztąs razbalninkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Betas ffo. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz gtrrlos. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje In szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie glrrios sargo sunu Ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
11. Valdamlerls. Bedalis.

Setas No. 9.
► 11 - • - * Hr .

Parlžiaus nuskurelis.
ilstu. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini -vyra. Apie 
smaka ir nlkita. Dede isz Amerikos.

j dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintaš. 
Nedoras-dede. • Apsigavo. ■ Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytal 
teje. ; Sugertuves trauk i jo. jAiųtą ouk 
te kun, Kerniaus. Koksžta ani salos 
dago. Ingrobanas.

Setas ffo. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. . Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo szinu- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentėjimo Nanto j. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolls Isz Lietuvos. 
Balsi Istorlje.

Betas Ko. 11.
Poras gyvenimas. Tris užkeikto* 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rlus Isz ValencljoA Kožnas dalgtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllplkąs. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnlke. Luoszis. Is
torija’ vienos motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

Aunlgo paslaptis. In merika .Pakaruo- Paftaka man0 dedefl>
Onytės laimes. Perdis. Po laikui.

leatsarguma in balta vorgija. . Viosz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake, 
□el pimtiniu. Apte hrtrMnat'l^tfrafiitrls 

saule, m'eijęsi'ir žvaigždes.Mcszla 
vežls. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis.

Budyne.
BETAS Bu. 4

Graži istorija.' Slaptybė antgrabio. 
Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
Kad ant gero neiszeitu. Kaip jonlszkel 
apvogė sarga. Atidengta žudinšta. 
-Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
iZavimas apie moteres. Iszgialbeta’ 
per alinika, Dzūke. pasaka apie J ezu&a. 
<alp ponas Raukszlis atsivertė «ir pk- 
itate virbaliuj bažryczia. Stebukllp- 
<as akmuo. Burike ir burikas. Karel
ais Ir velnias. Kas man nakci acltlko, 
{dzūko pasaka). Užllekos isz senovės

apvogė sarga.

iZavlmas apie moteres.

{dzūko pasaka). Užllekos isz senovės 
pądavinlu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo-

. iiduosią. Protas ant proto.
SETAS Ho. 5

11 I i 4 '

lt1,1 

>* •> 1

W H, ■

Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 
grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kęlios pasakaites apie 
Čigonus.
Uf.lszaitis.

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis.I < 
I

4 čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime.’ Szal 
slszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
aeiszsisaugoje koros. Tomlla. Kapl- 
onas stormfleld danguje, f _

BETAS NO.
Vaidelota. Barbele. -Mokytoja. Vel- 

liszkas tyltas ant upes nemano. Auk
ojimas sveiko ir serganežio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
f.as nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
n szviesa. Pasitaisius prasižengėlis.

Duktė malkakerczio. Apia ,kupqziaus 
«unu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
Ho denežika Jeremka. ' Vargingas gy
venimas ir smertls. .♦ Javarovas ir jio 
cliutis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
teigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dunduli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
aeszvaruma. Apie c labai dideli szelini 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę mtezkai. 
Apleista naszlalte. Jleszkok aukso 
Mrirdlje. Lape ir vynuoge*.'

Jaigu pirktumėt szitos 
kataloga tai turėtumėt

<ybe.

□varine pana.

(’’/K*4.
J

• 1 ■ , , h * if

Norėdami placziau sužinoti apie Liefuviszka Kolio- <
* . x- a a a « a JU m , h A a 'r .

< n i-ja/ tai, p^isiuskite savo varda ir adresu, tai mes ’..pinsiu-
Kupcziaus < jums dykai kriygele su ‘žemlapiu, paveikslais ir pla- >

tv '• ' i w
' r * 

f

j
- Preke 25c

OFPrisuškite $L00 o gausite
visas Knygutes per paczta.

j W. ®; BOCZKOWSKl-CO., ’
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Piktadaryste

Pabėgėlė

r

j ežiais paaiszkinimais apie’ geriausias fąrmas kokios tik 
galį but Amerikoje. • Turime du ofisus. liaszykite ar 
važiuokite •kur jums parankiau:

\ 1

I

/ Turime du ofisuk

TTi«* • > , l »

Liberty Land & Investment
Chicago^ Ofisas.

< 3301 S. I laistei St.
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.. • • (Oneida County)
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- Setas Ko. 18.
Grafas ir. meszklnlnkas.

gana, karalaite ir aficicra. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku |r poetu. Cigon- 
ka, arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das if boba. Apleista naszlalte. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytreane už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 

Inžei-

Apie ra-

mergiuke. Mano džiaugsmas.

vatna gyduole. Du'medejeL 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas

Namu' sūdąs.
Karalius čigonu.

Nedoras ponas. 
Kalėdų 

Žvaigžde mosljo-

Namu'žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas, 
(stprija isz 1795 m. 
Girtavimas, 
nakties mišrios, 
ssiaus.
moterių U rienos naailes:

Knygos isz mu- 
mokėti $1.00, bet

” ir

Genavalte. 
. . ę - 
Pasikalbėjimas 18 «yruuiv

su
1 ■ ■ ! I 'I ■ '■' ■' " ' ' > ' l( * , z ■ ■ ■ į ■

kas pirks u knyga ’ Kapitonas Vęlnias 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki j ■ . •' » ■ ■ > ■
Seta Knygų Dykai.

apmoka
. ■ • • ■ / ; ■ L' /u.....

1 " "> ' . į į | —,—į —- ..,

e prisiuntimo kašztus.-^&g
;1: . •

Szitas pardąVimas tik ant trumpo
.1... .......... . ...... .. -

. I /
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W. D. B0CZK0WSK1-C0 ,

į

i

laiko!
Mahanoy atod A Street 

Mahaeoy City, Pa
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Petras Ileinlein, 
laikrodėlio iszradejas, prasi- 
szalines nuo savo draugu, idiint 
galėtu užbaigti pradetaji dar
bu, buvo persekiojamas, kaipo 
buitininkas. Pagalinus pateko 
i n kalėjimu, kur jo .iszradimas 
— laikrodėlis likosi isztobulin- 
tas- Už kiek laiko jisai instojo 
in Karmelitu vieuuolina, 
iszdirbinejo laikrodėlius ir pel
ną atiduodavo pilnėtam orde- 

kad laime tarnaus tiems, kurie nui. Jisai mirė 1540 mete, o ant 
apsives, y- tos vietos, kur jis buvo perse- 

patingai jei paskirtoje dienoj“ klojamus likosi pastatytas poni 
nikus jo atinipė^ab s :

Senovės Romėnai buvo pir
mutiniai žmones, kurie pripa
žino Birželi, 
menesi ir,
laika inžengimui 
gyvenimą. Romėnai tikėdavo

kaipo vestuvių 
kaipo tinkamiausi 

in ženvbini
irvvenirna.

Birželio menesije

bus menulio pilnaitis.
Tie palis Romėnai manyda

vo, kad nelaiiningiausisi vestu
vėms menesis yra Gegužes me
nuo, buk nepasisekimo dvases 
turės prieszinga intekme ant 
vedusiųjų gerbūvio. Tie insiti- 
kimai vėliaus prasiplatino ir 
krikszczioniu tarpe ir net iki 
sziandienai Birželis yra skaito
mas, kaipo vestuvėms laimin- 
giausis menesis.

Ka raszo spiv “Tūkstanti Nab 
tu” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis is? 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir 
dingą padekavonia už Tukstar 
ti Naktų ir Viena o teip-gi b 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil 
žiniszkos knygos šu puikeb
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tantiecziami 
— kožnam nusipirkti taisei 
knygas, o turės džiaugsmo už 
tektinai per ilga laika. Tosio? 
knygos vertos tiek aukso kiel 
josios svėrė o ir daugiau. As; 
be juju nežinotan kaip praleisi 
savo laika, nes dabar negali 1 
ne užmigt pakol neperskaitei 
nors viena istorija ejnant guli 
—• Feliksas Grigaitis. Gary

NUSIPIRKO 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

“TŪKSTANTI

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “ 
už knyga “Tūkstantis ir vieno 

kurioje radau kanuo

Saules*

naktų,” 
puikiausiu istorijų kokiu da st 
vo amžije ne esmių skaitės i) 
negirdėjas. Kada • da tosio* 
knygos neturėjau, tai vakarai? 
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu b 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas t a ja knyga ir nf 
nemislinu valkiotis po kareze 
m as trindamas alkūnes prie bt

Vėlinu kožnam nusipirkti
taja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikos istori 
jes. Kiti klauso mano apakai 
tymu su didžiausia atyda. Db 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.- 
M. Baka, 412 —-Str.

» t ' ' » 1 ’ . . J

1O.

Tikros Trejos Devinerias, 999,

. Ka tik pargabentos isz Rosi- 
jos ir padaryta pagal Dr. G ra
iling receptą. Susideda isz 27 
ga t unk u sz vieži u szaknu ir vai
siu turinezios didele intekme 
gydime visokiu ligų. Preke 75c 
pakelis,
siutimo leszas mes apmokame. 
Piningus galite prisiųsti per į 
Monev Order, Czeki, Piningais

3 pakelei už $2. Pri-

Money Order, Czeki, Piningais 
arba paczto stempomis, Raszy
kite ant adreso:
Lithuanian Mail Order House, 
3343 S. Halted St, Chicago, Ill

I.
Aį«
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I

kiszeniuio 
iszradejas,

__

■ft*1 ‘"-r

SPAUSTUVE
“SAULES”

Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar
bus kaipo:

PROGRAMOS
CIRKULOR1US;
KONSTITUC1JES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS T1KIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

. k • i A

9 Istorijos, 1,22 puslapiu apie 
Kas yra Kristus;
>ybo- nckidbck;

Priesz tei- 
Senas žmogus 

pavojuje; Namu sūdąs; Kara- 
lūs čigonu; Istorija isz 179511V 

Ne dora? 
- - 25c.

K valias tikėjimas;
ontfsj Girtavimas

8 Istorijos, 141 puslapiu apie
Jrafas ir meszkininkas; Apie 
Ragapa, karalaite ir aficieriu;

kur ,Del -moterių . ir apie moteroš; 
Aukso m isles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa 
griebta ir volei atgauta mergių 
ke; Muno džiaugsmas; Diodas 
ir boba; Apleista našlaite. 25c

5 Istorijos, 137 puslapiu api( 
Kalnu gyventojus; Kaukaze 
Hėlaisvis; Lozorius; Narsi 
i.'tėrgina; Užvydus v^ras. -25c 

❖ ❖ ❖
7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 

Ergelei pono Morkaus; Du ai 
ketiiri; Svietas Dvasiu; Iszrei 
ksztas razbainikas; Žydai kai 
mose; Nevydonas; Jurgis Skar 
tukas. .- - - - - 25c

■ y ♦ j
4 Istorijos, 105 puslapiu ap1' 

Ant ktanto prapulties; Mistrai
r ji 1 " ’ 1 '

•1
»
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ŠUSIVIENIJIMAŠ LIETUVIUI
AMERIKOJEĮSTEIGIĄS

jį . ■- - .k ■ - ' » •• r . i: f V1 b' ' i . 1 i, 4 i‘ ! ' v

Kapitfaliis I Sausio,; 1917, $145.000 
• .... $93.7x5 

$52-813
Pomirtinių išmokėjo

t

Į
i

*

■ r

I

1«86 ME I'Al.S’..

............ ..... .............  | ' l.l 
Moka poniirtinių. $iso, $360, $600 
ir $1.000. Moka ligoje paWppš-— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.Ligoje ĘMėlpiĮ ..

ąELPIA Našles,, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Ranki-1 
T nius, imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus. *

ČELPIĄ 
„ins T 

kus ir kulturiškus reikalus.

. leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ”
, truotų mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už a
. ; ; V. ' ;/• ' ’ • ' " ' r ' l į) <" j

. LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
ir tvirčiausia apdfatidos, pašalpos ir kultutos

Kuopos yra visuose miestuose.

ĮMONIŲ fipšvietai 
įr.UUotu mėnesiniu 
gauna dovanai, 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS 
šia, didžiausi ir t1 

organizacija.

s a ilius-

. Ruopps yra visuose mastuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis brife vietines kuopos, arbd norėdamas pla-
tcšniij informaęijy, tašyk pas Cčntro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
,307 WEST. 30TH STREET, NEW YORK CITY,

■ — ..................... ....... —» ■' 1   1 ,l,‘l 1 ' ' ■—■■■l.l ■ ui,.,    I

---------—,—•■■ —į----------- į j------------------------------------------------- £ 
1 4

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
202 pMNl«|ila* Preke 3(5e. W‘. l>. BocMkėrtakl-('o.

' ■ 1 ' . / ■

- ISTORINES KNYGOS
Mfthanov City*

I

I

1

i

No.l — ParižiatiR Nuskurelis;

“SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisy(a,turi viso 
kias masžinas elėktriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbioinkus 
del tokiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

f

I

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

iKABALAS
) ARBA
{ ATIDENGIMAS PASLAPCZIU 
) ATEITIES

į SU PAG1ALBA KAZIRU
?PREKE SU
5 NUSIUNTIMO

5 W, D. BOCZKOWSKI-CO.
J MAHANOY CITY,

25c.

PENN’A

yįžįt
'' s

i ‘°*........  T ■ ■ "■ ■

GERIAUSIA
DOVANA

] Su kuria džiaugsis
Į per visa meta; yra

< <
Laikrasztis
SAULE'f

| Skaitys ja it džiaug- 
| sis Motyna, Tėvas,
| Sesuo, Brolis ir Priė- 
| telis. • • c 

i
« •

TIKTAI — $2.50 
...Ant viso moto...

Ir gaus preik tam
Puiku Kalendori

Kam tau izdavinėt 
penkis ar • daugiau

? 
"I

jr krCpesiiis; Kampelis duonos: 
Isz ko dideli ponai. ■ 

<5# oji
8 Istorijos, 122 puslapiu apit 

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

nos kontejimo Nantoj; Netoliu 
' - - 25c..as žmogus. - 

❖
Vaideldta,

- 25c

♦ ❖
apraszimas is? 

pirmutines puses szimtmeczio, 
szimta isz Lietu vlszku užliek u 

parodo kaip senoviszkos laK 
košė Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c 

❖
4 Istorijos, 196 puslapiu apie 

Urvą užkeikta; Panaszus; Lo 
renas;
kuom kas kariauja 
dingsta. - -

Sermėga mužiko; Su
J nog fj

- 25c.

5 Istorijos, 77 puslapiu apie 
j Grigorius kuris per 17 metu gy 
į veno ant salos; Isz mirusio pri 
i sikelė; Dorybe veda in laime; J Debesėlis. - 25t
į ❖ ❖ ❖

,3 Istorijos, 112 puslapiu apie 
Nevaloje pas Maurus; Vies? 
kelio duobės;7 Karalaitis žmo 
gus. - - - - - - 25c

Kas pri-

Mes

❖ <• 4
BT’SKAITYKITE!
siuns mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykite kokiu norite.
siusiine Knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali* 
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos (yra geros ir kožnam 
patikš.

j Adresą vokite:
W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

I Mahanby City, Pd.
I . ' ■ / ’y' 1 J ■ .1. , -■«' i

•. . y t ■■

I Į LIETU VISZKAS
I SAPNINYKAS
I Arba iszgulflimas Sapnu

f
1 /

Raszykite šzendienlll

.4'

Tngrabanas. 324 pus. (5x9 col. (lyd. Preke 50c 
iJo.2— Kunigo Prtnlapiiu; ĮnM. rikli; Pakaruoklis 22Q puslapiu 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynntt Karalaites, 211 pus. 6x9 col.<1.. Preke 25c 
No 4 — Apie Kiqwxirtu^ SunŲ Jurgi; Kapitoną Tuinka, 108 pus.

Preke 35c

Prekė 25c

Prisunkite $1.00 O gausite visas Knygutės per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,'Mat. and A St., Mahanoy City, Pa.
.........  --M.....  ■ -,y., . ■' L. '.y, f . ......................... ..   V" - .kr.,

z b •ė.

Vaidelota
Ac '

4

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenine 
cu ipuvėiksleliąis, 177 puslapiu, Preke 35ė

■ n ' 
Ji "Wi D. BoczkowSkiO. Mahanoy City, Pa.

»’ ‘ J ’ * J t
■ - ........................................        /■ ' * .........   " ■ ■■*■'■■■ y................................—

• -f „ * . _ L;  ; ę » ,■ ' 1 . , • '

Užsirašyk sali Ar savo pažĮstamiems didžiausiij savaitraštį
DirirJKrtzoc 1 icnFi n>XTtML'l inVIENYBĘ LIETUVNINKŲ

insteigta 1886 m.
Lidfjppriva.o sksltytl kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė.,,Vienybę I 

„Vienybe lWt

U insteigta 1886 hi.

talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius.
PRENUMERATA METAMS:

Suvienytose Valstijose...$2.00; pusei metų $1.00.
.2.50; pusei metų $1.25.

....3.00; pusei metų $1.50.

1^5
• M *> i

i

PRENUMERATA METAMS:*
ii' . b r. * ,l h 'i . ' ' ' -

j. » t < • •Kanadoje.;
.; I

Pažiūrėjimui siunčiame vjęn^ nuipcrį dovanai Jr knygų katclcgij.
’ #

Kitoje viešpatystėse.
" '.I K 1 J 1

biDžiAušiA kRAUTuvB visokių knygų. 
.... .  '"i”

BROOKLYN, N. Y.
’’VIENYBS lietuvninkų

, . < i- j ' '■ ;120-124 GRANO ST.,

T—< ♦ Ii- Ii,’

“Slaptybe Antgrabio”
j < —

ka isz gyvenimo Francuzu
. Preke 35c. V.\ Z------- ‘ ‘W. !>• Bocionskl Co

*******i^**i**J**tf*J**i**i**I**i**i**i**i*****i****<i*****i****'****<*******

Istorije Szventa
SENO IR NAUJO INSTATYMO

' 1 1, 1 ■

Parasze
Viškupas Motiejus Volonczauskas ,

I 
doleriu ant dovanu, | 
jaigu per visa meta Į 
gali padaryti džiaug- Į 
sma savo artimui už Į 

. $2.50 |
J A > • ' > t .

jį W. D. fcoczkdwski-Co., |
I Mahanoy City, Pa.
I

A

08

Didumas Knygos 4% x 6% col.
205 Puslapiu — 310 Paveiksliu

> ‘ .' r!1: ’

TIKTAI 50c.
į
• ■ »

ISer’Mės užmokame nusiuntimo
• • • • • •kasztus. > < i

• • ■

W. D. Boczkowski-co| W. D. B0CZK0WSR
1 MAHANOY OlTY, PA.
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Jau iszejo isz spaudės, Putl us Abrozas
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Jezusas apstabdo marias 1
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Nilo Sutvėrimo Pasadles iki Kristaus Viešž^aįties Užgimimui 
"irt4 £aIjrg Paskutinio Šildo. 

------- „ ----------

Su 50'Paveikslais —- 6% x 9% ^°l Dyd. 110 Pus.
• ■ \ 1 ■ ■ ■-

' • .-M,. J' ' • .* " ■* 1 ■ V '

. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
■ .______________ .. . -

L_" ■ 1 " ' K I
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W. D. BOCZK0WSKI CO„
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Preke 35c
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“TEVE MUSU”
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Amen

♦
Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir (

yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz-
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstato Poterius
gauti su Lenkiszkaiš ir Rnsiszkais

4‘TEVE MUSU” ir III

Galima teipgi 
paraszais.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta Blanka, isžkirp- 
kito ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.

privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.
PREKE $1.50 su nusiuntimu.

JST PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo
dame giara, nuošžimti todėl raszykite o gausite prekes.

. . , ■ » .**y .

W. Da Boczkowski-Co
Cor. Mahariby & A Streets, 

M ah an o y City, Pa.
•r

v

W. D. Boezkowski-Co., 
i' '■ ■ J . h Ji .1 j F i, ■

Mahanoy City, Pa.
■ ■ ‘ , »

Czionais prisiuneziu jumis $ 
szome ihah tuojaus prisiųsti Abroz____

TE V E MUSU” ant žemiaus padėto adreso. 
Su guodone;

už ka pra- 
po vardu

ii

Vardas

Utyczia -

Miestas
> >
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Žinios Vietines
— Nedėliojo “Sekmines”.
— Nuo scrcdos sztorninkai 

aplaike nuo valdžios paliepima 
pardavinėti tik 25 svarus cuk- 
riaus del kožnos szeimvnos del «r

‘ ‘ prezervojimo ’ ’. Perkantis
cukriu turi pasiraszyti ant tam 
tikros blankos paduota per 
sztorninka-

— Panedeli je 
didele 
“Raudonojo Kryžiaus 
kurios\komitetas užpraszo visu 
moterių, kurie turi sūnūs ka- 
riumeneje, idant balibautu pa
rodoje su • raudonoms vėlia
voms (Service Flag).

— Vladas Sklarys pardavė 
savo buezerne ant E. Centre Si. 
del Miko Szato.

— Pati Jono Traskausko ku 
r i pavojingai sirgo, pradėjo 
truputi pasveikt ir atgauti 
sveikata.

— Raudonojo Kryžiaus drau 
guve tių*os pardavima. visokiu 
naudingu dalikli iabai pigei po 
No. 221 E. Centre St. nuo 22 
lyg 29 Gegužio. Pelnas eis ant 
naudos tosios'draugavęs. Jaigu 
kam reike kokiu daliku štai 
gaus ant tojo iszpardavimo pi
giau negu gales pirkti sztoruo- 
sia. —t. M .29

galėdami 
Raudonojo K ryži aus ’ ’.

prozervojimo”.

vakaru bus 
moteriszka paroda 

M ant

Kožnas

* , kalen-

— Duokite kiek 
del “
Kožna szeimyna privalo duoti. 
“Raudono Kryžiaus” turi su- 
rinkti $100,000,000 idant ap
žiūrėt ligonius ir sužeistus 
kareivius. Piningo idant parū
pinti daktarus, prižiūrėtojas 
ligoniu, ambulancus, ligonbu- 
czius ir 1.1. Kožnas vyras kuris 
dirba privalo duoti nors viena 
diena savo uždarbio-
žmogus kuris turi savo namus 
privalo duoti nors $10.00 idant 
paszelpti kareivius kurie už 
mus muszasi. Kožnas žmogus 
biznieris privalo paaukauti. 
Kožna ypata privalo aukauti. 
“Raudono Kryžiaus•
dorins bus duotas, idant galė
tumėt pakabyt lange, kuris bus 
ženklu kad paaukavoti ne ma
žiaus kaip $5.00 nuo szeimynos.

— Kita Utarninka atsibus 
nominacijos. Rinksis kandida
tai ant Gubernatoriaus. Kon
gresmono, Senatoriaus, 
latoriaus ir 1.1. Lietuviszki
Politikos Kliubai privalo apie 
iai pasirūpinti ir aprinkti at- 
sakanezius kandidatus.

visi salimai

Legis-

***»Re**!** ^«I|«įĄU|

Isz Lietuviszku kaimelul

Shenandoah, Pa.— Teismas 
Jono Kazei kos už padegimą, 
užsibaigė Pottsvilles sūdo ant 
naudos Kazelkos kuri džiuro 
iszrado nekaltu užmetinejimu 
per skundiką.

— Naujas cigaru fabrikas
l * ♦

jau prasidėjo, kuriame aplaike 
darbus daugybe merginu* Aki . i * % *■0 . V - ’

I 1—Ii
» , ‘ ■

Springfield, Ill.— Oras czio- 
nais puikus ir*sziltas tikras 
Mojus. Ana dienu nupuolė bai
sus lietus, kuris ne tik ka užlie
jo visas ulyczias bet ir skiepus. 
Darbai eina gerai ir uždarbei 

Lietuviu czionais didelis 
būrelis, bet gyvena nuolati
niam nesutikime tarp saves — 
bedieviai, eicilikai ir katalikai 
pjaunasi terp saves kaip ru- 
siszki bolszevlkai.

geri.

Union City, Conn.— Fabriko 
gurno patiko nelaime Joną Vai- 
cziuli, kuris dirbo 18 metu ant 
vienos mašziiros. Maszina pa
gavo tiesiąją ranka ir teip bai- 
sei sutrynė visus pirsztus, jog 
likos nugabentas in ligonbuti 
Szv. Marijos in Waterbury kur 
daktarai turėjo nupjauti ran
ka- Po dvieju sanvaieziu Vai- 
cziulis mirė nuo gangrinos. Ve
lionis paėjo Isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Judeliu kaimo 
Paliko dideliam nuludime pa- 
czia, 
ros, 
liūs. Ūkusi szeimyna ir brolei 
palaidojo velioni isžkehningai 
su bažnytinėms apeigoms 
katalikiszku kapiniu.

sunu, dvi vedusios dukte- 
dvi nevedusios ir tris bro-

ant

Maltby, Pa.— Augustas Lisz 
kauskas, kuris sirgo nuo kokio 
tai laiko, mirė 7 Gegužio, Wil
kes-Barre ligonbutije. Velionis 
paliko dideliam huliudime szei 
myna ir daug pažinstamu.

ir 1.1.

Whitsett, Pa.— Vladas Cze- 
panaitis likos užmusztas kasi
moje per du anglinius karus 
kurie nukrito nuo sztangu per 
pasibaidima arklio. Velionis 
paėjo jsz Kauno gub., Sziauliu 
pav. Buvo nevedias, apie 31 m. 
senumo, penki metai kaip pri
buvo isz Lietuvos. Likos palai
dotas ant katalikiszku Slavokn 
kapiniu. Paliko szvogeri apie 
Brooklyna, N. Y. Tegul gimi
nes atsiszaukia, nes velionis pri 
gulėjo prie “Moose” draugys
tes, kuri nori iszmoketi pos- 
mertinia teipgi ir kompanija 
iszmokes Compension. Adresa- 
vokite: Mrs. Mary Waszkevicz 
Box 27, Whitsett, Pa.

— Czionais randasi apie de- 
setkas Lietuviu. Kasiklos dir
ba gerai ir uždarbei geri.

SAULE.
■   .imi—IWIII Ml II ■■■■■■■!     1 < ,■    
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Ant Secretary of Internal Affairs
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— Utarninke, 
turės but uždaryti nuo 6 vai.«/

ryte lyg 8 vai. vakare.
— Atenancia Panedeli pri

bus in miestą Karnavalas ir ro
dys visokius perstatimus ant 
West End parko.

— ^Mikolas Szatas nupirko 
buezerne ir groseriu-sztora nuo 
Wai torio Sklar io, 
E. Centre Str.
atsibus Petnyczios ryta. Nau
jas locninikas pardavinės tik 
geriausius
pardavinės 2c. ant, svaro pigiau
negu kiti buezeriai. lt.

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South pusoje

Priėmimo valandos 2 Iki 3 poplot. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

j 1624 S. 4 St. Philadelphia

po No. 314 
Atydarimas

W. TRASKAUSKAS
_GRAB0BIC8_

jnfctejnr
"S’S?

tavorius. ' Mesa
FFf'

FIRMUTINI8 LIETUVISZKAS 
□RABORIU3 MAHANOY CITY, PA

t
Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, jf 

m Gerkles. Pūsles, Inkstu ir kitokius 
lilfu. Vyru ir moteres ligas. J

b
N

M.

DR. JOHN D. RILEY

Vyru ir moteres ligas.

200 E. Mahanoy Avė. 
'į: Mahanoy City, Pa.

R '--‘y Iii liiirtiiiiiMi

Laidoj* Kanas Numirusia. Pasamdo 
riffnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daiftus Ir L t.
520 W. Centre SU Mahaaoy City, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
• I .'k.. • I' J

a -SHENANDOAH, PA.
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PAUL W. HOUCK
IREPUBLIKONAS 

— ■ ■ ■ k .■ ....... »—... ■ ■— ■■■■■■- '1
Nominacijos 21 d. Mojaus.

*

ANT KONGRESMONO
' . I'

Geo. Frank Brumm
ISZ MINERSVILLE, PA. 

Republikonas.

del valdžios f ► 
szioi karoję

ka paszventes buvo del pasirū
pinimo piningu 
idant prigelbė^i
per parclavima Kares Pacztinu
Stempu, ant kurio reikalo jisai 
buvo Pavietavas Pirmsedis.

Gyvenimas John Reber

Kandidatas ant Kongresmono.

i. w

South Man-
Schuylkill i

*T

Jo tėvai po

Gymes 1858m.
beim Townsbipe, ___
paviete. Gyveno aut farmos Ii 
5 metu senumo.
tam gyveno Auburn, Mahanoy 
City, New Philadelphia ir Pott 
sville.

Eastman ’s
Poughkeepsie, N. Y.

in

Jisai sziuoso vietuose 
lankėsi in mokslą i nes. Žemos n.
laike 1^74m. buvo mokytojum 
mokslaineje. Po tam lankosi in 

Business College 
Žemos

laike 1875 jisai vėl buvo moky
tojum mokslaineje. Pavasarije 
1876m. jisai nuvažiavo 
Houtzdale, Clearfield Co. Pa.
kur per tris metus dirbo kasik- 
loję minksžtu anglių. 1879m. 
jisai aplaike dinsta prie Jacob 
Ulrrier Packing Co. Potsville ir 
lenais dirbo, kolei jo uoszviš 
mirusis Alex S. Faust paženkli 
no jin kaipo deputy County 
Treasusrer. Po tam priėmė 
dinsta pas Peter E. Buck Hard
ware C., Ash landė;

Mete 1885 jisai atydarę Pott 
sville maža farbi4i<uti panezia- 
ku ir per atsargi prižiūrėjimą 
ir pasirūpinimą jo tas fabriku- 
t is iSzaugo ant didęlio fabriko 
kad dar yra viena isz didžiau
siu Scliuylkill paviete, bet 1 d. 
January 1917m. jisai pardavė 
savo dali fabrike del David 
Rabinovitch ir Wolf Bodek isz 
Philadelphijos.

Per paskutinius 5 menesius 
• s

Mr, Reber beveik visa savo lai-
‘ . et- , •
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Ant Valstijos Senatoriaus
Balsuok i te

ROBERT D. HEATON
u z

Republikonas

4
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“Kamufleižimas” Francuziszko kelio priesz Vokiszkas lekiojimas orines maszinas-
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Praszo juso balso ir intekmes-

GEO. FRANK BRUMM.
Kandidatas ant Kdngresmono.

Republikonasc
‘ ‘ ■: ... ■ ' ; •1

A. C. SCHAEFFER
Kandidatas ant Legislatoriaus

***>»*rr

(Pirmo Distrikto) 
Darbininku Prietelis.
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J Reikalaujame įffiMS > 

■ ri Uuoso laika vakarais, gali uždirbti nuo h J $10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas F 
fl su musų nauju iši-adimų, Atslšaukit tik u 
J laišku; URSŪS REMEDY CO., f 
<j 160 N. WELLS St.? - Dop. B. CHICAGO, ILL. F
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kamufleižimas) 
kuris eina per 

Anglikai pamate Vokisžkas maszinas uždengineja kelia su iszmaliavotu

Sztai kaip Angliszki karei iai

') tHe.?uNiTap 

---------- ----------------W-.1 nuo. .11 IĮ I I i.n I»|

apmonina akis (arba kitaip pavadinus “ 
Vokiszkiems lekiotojams, idant ne pažintu isz augszczio Francuziszko kelio 
sugriauta kaimeli.
tinklu'idant lekiotojai nepažintu jojo.
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. Quality 
is proved by per-

rfe

i

F. KOOXAI,Vfce-rres.
W. KOHLEJI. Caslder

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

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,COO.CO

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

- Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalu 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar A 
didelis.
H. BALL, Pres.

r|B3 is provea Dy per- 
rf* formance,not jqpRUST Į^OMPANIJE

Mmere claims. Be-' 
cause they ha^e 

@ proved t h e m -
s*

® handle

I

9

i

selves leaders, we

Pennsylvania, 
y VACUUM CUP 

TIRES 
. pl ■, 1

They give greatest 
service and satisfac
tion —the two things 
a//ov.f automobile ac
cessories must give 
our customers.

I

į
Įrtį
Gj

• L

v

Service and satisfac-
' ■ . 1 . ,1* . 1 1

«>

GRUBEft , 
116 E. Centre S,t.

i Mahanoy City, Pa. .
j

NAUJAS ISZRADIMAS 
i ’4, ‘ •

h 1 ’ i

Dekavoje Yz milijono žmonių 
jastojo puikus plaukus o teip-

• T ii _ 1 1 "t.__gi sulaikė puolimą plauku isz
galvos labai trumpam laike in
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvarąnty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki
toms tautoms tegul visi szauke 
ei pas mus. Adresas:

Brųndzas Cosmetics,
Broadway, $-th. St, 

Brooklyn, N. Y,
' i
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Yra tai vieta dėti jusu piningus.
Pagialbes jumis daryti visokius investmentus. Duos 

jumis rodą kada ka perkate. Prigialbes jumis perkant 
namus. Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra 
torium arba trustee. Y
del juso vaiku. Trust Kompanija yra prietelis patarnauti 
jumis gyvam ar numirus. — Dėkite savo piningus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

Patarnaus jumis kaipo apiekunai c

• MAHANOY CITY, PA.
—DIHEKTORIAI— 

“ . L. Eckert, Vic^Pres.
J. II. Gurrahun, Attorney W.F. Kynkewicz A. Dauisewicz M. Gavula

P. C. PVntoii

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Trea*.

'1 G. Hornsby
4%

rf

EAT 
CORN 

. SAVE 
WHEAT

SUNDAY
ONT. MEAX 

WUEATLESS
V<t KO BREAD CtWKLM. 
TASWJt (M BRTAKIMT TOODS 
CONTAIN INO '•AIXAT

■ •■ ' " '"I ,,

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

$
$

e? fe5

iŠ1

neszįojasif už tai kad ceikis yra geras ir atsargiS yra 
pasiutas.
geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera tavora.

SIUTAI, SZLEBES IR KOTAI ANT VELYKŲ,

Mes visada tikime,, kad geras tavoras yra

Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti 3j 
ir gauname naujos mados siutds ir kotus kožna nedelia. §5

$ Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera del
5 visu. Pirkite savo Velykini siutą ar kotą pas

1 GUINANS’ “““’’S> Mt. Carmel, 
Shenandoah.
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