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Isz Amerikos
I
i

Pusantro milijono žydu 
Najorke.

Now York.— Pagal nauja žy

fl

-- ------ . _-o-. -7- „ .. . 
diszka metiniu knyga iszduota 
ant szio meto paduoda buk jkv 
eziarn mieste New Yorke ran
dasi pusantro milijono žydu. 
Žydiszku parapijų yra 858;

101 pasilinks-

193

mokslainiu G!);
minimo ir mokslo vietos; 1010 
drauguviu; 965 draugyseziu;

ekonomiszku ’drauguviu;
161 geradejingu ir ‘pataisos 
drauguves; viso 3637 drauga
vęs, kurios iždave del labo žy
du 17,657,000 doleriu. In vie
na gentkarte New Yorkas užau 
go in viena isz didžiausiu žy- 
diszku centru.
n

J

Vyras 86 metu pagyveno tik 
3 sanvaites su savo 18 

metinia pacziule.
Brooklyn, N. Y.— Priežodis 

sako ,jog senatve niekados ne
gali sutikti su jaunysta, ir tie
jei žodžei teisingai iszsiplde 
ant 86 metinio Jameso Hart, 
kuris nesenei apsivedė su 18 
metu senumo mergaite ir gyve
no su jiaja tiktai tris sanvai
tes. Senas kvailys dabar jiesz 
ko persiskyrimo nuo savo pa- 
cziiiles.w - Priežastis atsiskyri- 
mo yra nepaduodama.

Szventieje” randasi 
kariumeneje.

San Francisco, Cal.— Kazar 
mesia Mare Island raikiusi pen 

kurie neszioja 
pravardes

‘S

Luke isz

Priežastis atsiskyri 
duodama.

< <

ki kareiviai
“sz vent uju”
yra: Arturas St. Janu 

Edwardas St.
Orville St. John isz 

Seattle, Uary St. Peter isz Kan 
sas Ci tv ir Artu ras St. Mathew 
isz Spokane. (Szventieje Jokū
bas, 
Motiejus.)

ve r, 
Clieyeme,

. Tiejej 
isz Den

Lukoszius, Jonas, Petras, 
Jeigu szventi(\je 

yra prieszais kaizeri, tai isztik 
ruju kare laimėsimo!

Nubaustas ant 62 metu in 
kalėjimą. 

♦

Chicago.— Nathanas Wals
ton isz Granite City, J11.,
nubaustas.ant 62 metu in kalė
jimu už nužudinima Abrahomo 
Schwartzo, kurio kūnas likos 
surastas arti czionaitinio mies
to. Walston neiszsedes savo 
bausmes, nes dabar turi arti 40 
metu.

likos

Praszalinti už

Saules užtemimas bus subatoje 
prasidės New Yorke 6:32 

valanda vakare.

Now York.
lio subatoje bus pilnas

• ••

Szimet 8 Birže- 
saules 

užtemimas, kuris vietomis bus 
matomas ir Suvienytose Valsti 
jose.

koj.

Dalinis gi užtemimas 
matysis visoj sziaurinej Ameri 

New Yorke prasidės už
temimas ant 6:32 valanda va
kare pagal nauja laika.

Pilnas užtemimas pereis per 
Amerika instrižai, nuo. pat 
Washington valstijos iki Flori
dos, isz viso apie 2,750 myliu. 
Jis apims daugiau kaip 80 
miestu ir miesteliu.

Saules užtemimas pasidaro 
nuo to, kad tarp žemes ir sau
les ineina menulis. Menulis, 
kaip žinia, yra didelis kūnas; 
jis turi 2,160 myliu diametre ir 
susideda isz tokios pat medžią 
gos, kaip ir musu žeme. Jisai 
yra tamsus ir jeigu mes matom 
nakti ji szviecziant, tai tik dėl
to, kad saule ji apszvieczia. 
Bet kuomet viena menulio pu- 
sebuna apszviesta, tai kita vi
suomet paskendus tamsoj ir 
nuo jos nusidriekia 
smailaus klyno pavydale.

instrižai

Menulis

szeszelis 
Tas 

szeszelis turi apie 250,000 ang- 
liszku myliu ilgio ir kuomet jis 
užeina ant žemes, tuomet pasi
daro sąulęs jlžtemimas. Pa- 
ežiam sžcsželyje buna teip tam 
su, kaip nakti; ten buna pilnas 
saules užtemimas. Aplinkui 
gi būna dalinis užtemimas. Juo 
toliau nuo pilno užtemimo, tuo 
dalinis užtemimas eina silp
nyn.

Asztunta Birželio 
szeszelis pasieks žeme tuojaus 
saulei užtekėjus ant Ramiojo 
Vandenyno, in pietus nuo Japo 
nijos. Jis perėjo apie 
myliu juriu plota, apims Boro
dino ir Czv. Petro salas, ir 2:55 
valanda po pietų pasieks Co
lumbia upes intaku, 
reis 3:05 valanda, per 
City, Ore., 413 valanda per Po
catello, Idaho; 537 valanda per 
Jackson, Miss., o 6:24 valanda 
pasieks jau Atlantiko pakrasz- 
1 • 1 t H ‘1 • *1* 4 • A • •

daro sąulę>mžteniimas.
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Kunigas neklauso vyskupo ir 
atsisako apleisti parapija.
Chicago.— Vyskupas C. P. 

Anderson keletą dienu adgal 
])iaszalino isz vietos Szv. petro 
ir Povylo katedros kleboną ir 
'du jo vikaru.
kokius tai pinigiszkus reikalus 
ir esą kad neužtektinai suren
ka pinigu bažnycziai ir tik dar 
labiau klampina jia in skolas 
kuriu ju ir taip nemažai turin
ti. Vikarai tuoj paklausė vys 
k ūpo ir apleido bažnyczia. Bet 
ne taip su klebonu kun. Walter 
C. Pond. Jis atsisakė apleisti 
katedra ir iszleido praneszima 
kad jis esąs “all right” kuni
gas ir vyskupo neklausysiąs 
nes bažnyczios skolos ne daug 
tepadidejo ir todėl jo už toki 
mizerna dalyku negalima pra- 
Bzalintu

all right

eina

menulio

5,000

Jis pe 
Baker
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Naujausio sztamo’ivokiszki submarinai, pa-

ti
Daugiausia pa-

SUR.ViVOR.S SAMUQ.SOH
DAN ILL ŲLROM&

I
L'l Ii,

V/

Ml

srv

Petrograd

y

sužeistas.

’Moskva.-

j#?:*

Yra manoma, 
svarsto kokiu 

suszelpl 
Rosi*

i ®t %

Vokiecziai sulaikyti prie Manio. — Amerikonai užmuszc su- 
virszum 1,000 vokiecziu.

Vokiecziai likos sulaikyti
Allijcntai sulaiko vokieczius ant

Mitrios prądejo 
bolszevi-

saug
.....11; '

New York
ode pakraszčziuosia iVtlantiko mariu ir pradėjo skandyti

Lyg sziam laikui paskandino apie tri-

V. W. BOCZKOW8K1, Editor.
—■» • I—I.I<|,|| |W| II.  »HI»II.I> W »!>!«■!» Il.ll.ll I!«.•••

mares
?.Do-

Gryž- 
ivo drau- 

Tamosziaus

Daugeli agitatorių
Paliepimai

/>•y«.<< 
i

Mti.no

ĮSI

Amerikonai dalybauna musziuosia ant Marno lauko. — Naršei 
atsižymėjo muszije.

Paryžius.— Amerikonai uždavė pirmutini kariszka smūgi 
Kariaudami szale Francuzu, nustume vo- 

Francuzai-Ameri
konai paėmė kelis sziintus vokiecziu in nelaisvia. 
mui nevidono adgal, musiszkei sunaikino tiltus, 
laike vokiecziu užklupima kurie

Vienas kuningas užmusztas du 
sužeisti.

Niagara Kalis, N.. Y. 
(ant nuo jubilejaus 
go kuningo dr.. ♦

True translation filed with the Post-Master at Mahanoy City, Pa., on June 
6-th 1918, as required by the act of October 6-th 1917.

Vokiszki Submarinai
Arti New Yorko

1

I®

budu butu geriausia 
e k o nom i sz k a pa < 1 e j ima

S u sze I j >i ma s /Rosi jos ] >e r 
Amerika ant pristatymo dau
gybių tavojo ir maisto in Sibe-

ISZ ROSIJOS
Amerikas suizelps Rosije.

Petrograd •-
Stebenan,'tris kuningai važiuo ju(|c
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, jog jeigu ižgazdytu 
tai atszauktu savo flota isz Euro-

sas dalis Rosi jos, daug palen 
vintu tebyri padėjimo.
ma toij)-gi užpirkti daugybia

Japonijoj ant iszsiun-

r
. • • »* *w ►«

o/

ti Floridoj. In 47 minutas jis 
Suvienytaspereis per visas 

Valstijas.
Kada buna saules užtemi

mas, kada menulis pridengia 
jos stipria szviesa, tai astrono- 
nams būna geriausia proga tuo 
mot temyti invairus ant jos ap 
sireiszkimus. Todėl ir dabar 
jie stengsis ta proga isznaudo- 
ti. Placziai pasidalyje jie te- 
mys ta nepaprastai indomu ap- 
sireiszkima isz invairiu vietų.

i

1
B/

, WILIJAM 
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Ižgialbeti laivoriai isz paskandyto laivo “Edwardo Ceole,” kuri vokiszki submarinai 
paskandinot arti Bamagat Light. Nekurie isz juju likos paimtais per vokieczius ir laikyti 
ant submarine per vienuolika dienu.

Lyg sziai dienai paskandino 13 tavo- 
riniu laivu. Vokiecziai nori 

nugazdyt Amerikonus.

Suraszai ant praszalinimo 
bolszeviku valdžios.

Moskva.— Petrograde, Mask • • • . . » .voj ir kitur prasiplatino nnlži- 
niszlyi su raszai * ant praszalihi- 
ino bolszeviku Valdžios. Tie
jei suraszai prasiplatino po vi
sa Rosije.
likos aresztavdti

; likos iszsiunsti del kaimuoeziu 
iybia tavoro ir maisto in Sibe

lijų isz kur iszsiimtinetu po vi- .. .... / .

Sil

amerikoniszkus laivus. ♦ 
leka tavoriniu laivu, bet juju tikslas yra skandyti laivus su 
kareiviais kurie plauke in Francija. Kiek žuvo ant tuju laivu 
tai da neisztyrineta, bet lyg sziai dienai suskatyta apie 450 ypa- 
tu apie kuriuos negauta jokios žinios.

Kada pasklydo žinia buk vokiszki submarinai randasi czro 
nais, tuojaus amerikoniszki patrulinei laivai ir areoplanai pra
dėjo jiesžkoti vokiszky submarinu ir badai pasisekė viena suim

Nekurie tvirtina, buk tiejei submarinai plaukinėje pakrasz 
cziuosia Ameriko jau nuo Gegužio menesio.
skandinimu atsibuvo New Jersey pakraszčziuosia, netoli Atlan
tic City.

Mat vokiecziu nuomonia yra tokia 
Amerikonus su submarinais,
pos, o tada vokiecziams pasisektu lengviau sumusztį Anglikus. 
Amerikonai suprato vokiecziu užmanymą ir tuom visai nenusi-
O* 
e> 
iff .' T ■'*
;andp.
' ■ i ' h i i*. „ . . .

Miestas New Yorkps, Bjooklynas, Coney Island ir kiti pa-
'Ii' . M 'e t

marinei miestai užgesino visus žyburius nakties laike idant ap
saugoti miestą nuo netikėtino užklupimo per areoplanus.

Nbkurie meita buk tiejei submarinai pasodino daugeli po
vandeniniu bombų czionaitiniuosia pakraszčziuosia idant lai
vai užeja ant juju patys pasiskandytu.jenti automobilium likos bai- 

sei sužeisti isz kuriu vienas mi
re ligonbuteje.

Kuningas S. Ilodzai isz EI 
mira, N. Y. mirė; kun.lg. Klei
nas isz Rochester, N. Y. ir kun. 
Jonas Gulcz isz Wilmington
Del. likosmirtinai sužeisti ir 
kaip rodos kun. Kleinas teip-gi 
mirs. Szoferis Juozas Nova- 
kovski teip-gi likos pavojingai

Kpningu automobi
liūs stLsidure su kitu automobi
lium ir apsiverto ant juju.
Cariszki žemeziugai pargaben 

ti in Amerika; Verte isz- 
nesza ant $20,000,000.

New York.— Valdžios in
spektoriai areSztavojo Vladi
mirą? Jogelson ir Montefira 
Kohn, kurie stengėsi slaptingu 
budu norėjo atgabenti in czio- 
nais cariszkus žemeziilgus ver
tes du milijonus doleriu,
spektoriai suome lyg sziai die- 
nai'tuju žemeziugu už 150 tuks 
taneziu doleriu o kitus jieszko. 
Tiejei cariszki (karūnos) žem
eziugai likos pavogtais isz ca- 
riszko palociaus kada pakylo 
revoliucija.
' . ‘

TRUMPI TELEGRAMAI.

In-

Nuszove paezia, duktere ir už
baigė savo gyvastį su 

trucizna.
New York.— Būdamas per- 

siskyrias su savo paezia kelio
lika menesiu, Andrius Moore, 
77 Hamilton. St., atejas pas pa
ezia ana diena, isztrauke revol
veri isz kiszeniaus paszauke: 
“matai szita? rengkis ant 
smertes, nes mirsi in tris minu
tas!”
vius in.paezia ir savo duktere. 
Moore matydamas, jog palicije 
ižgirdo szuvi ir ateina in narna 
ižgere triiciznds ir puolė negy
vas, kada pali'eije iszmusze du
ris kambario; ’

1 jll'A. __ _ - „ A .. , ,f f 1

Po tam paleido kelis szu

I .< ;
' 4NMte *■

■ V",

Fra-

Francuzu armija prie Manio.
naujam muszije prie Manio.
viso frunto terp Noyano ir Chatean Thierry.

Amerikomli pasirodo smarkiauseis kareiviais muszije po 
Chateau Thierry, nes užinusze suvirszum tūkstanti vokiecziu su 
maszininems armoteleins, paleisdami szimtus tukstaneziu kul
kų i.n nevidoną. Miesto ulyczios yra užklotos su negyvais vo- 
kiecziais. Prie Jaulgonne vokiecziai užklupinejo tris kartus 
pakol Amerikonams pasisekė iszileszti in padanges tilta.

maisto 
limo po Rosi ja. 

‘ 4 i. ,
Bolszeviku aukos buna 

iszmestds isz mariu.
Moskva. 

I 

iszmetineti in viražu 
ku aukas kuriasnužudė, o ku
lius suriszia, inmete in 
Jupoterijdj ant Krimos. 
sios aukos liolszevikizmo buv3 

1 *- ■ r1 ■

apsudintos už niažus polltikisz 
kuriu ran

kos ir kojos buvo surisztos, ap- 
sunkyti su akmenais ir inmety 
ti iii mares. ■

Kokia tai motore Nieinec, t 
nare bolszevikiszko komiteto Ii 
kos atesztavota. Toji nedorė
le prisipažino, buk jeigu bolsze 
vikai nesutikdavo ant nuspren
dimo savo aiiku ar turi mirti ♦ / 
ar ne, tai jiji duodavo savo bal 
sa- ant paskandinimo, tuju varg 
szu. '

Tūlas rusiszkas pulkaunin
kas, kuris per t ris metus rado
si karoję, pribuvęs namon rado 
visa namli sunaikinta o jojo 
motina ir tėvas paskandyti ma 
riuose. Tasai nelaimingas sto 
vėjo prie pakraszcziu mariu 
per tris menesius laukdamas 
idant mariu vilnis iszmestu 
jojo mylemus gimdytojus. 

----------------------------- —..................................................i...............................- -- ------------- --------------------------------------- - »■ ..........................................- ........... . .....................................r 

True translation filed with the Post-Master at Mahanoy City, Pa., on June

Užmuszti ir sužeisti kareiviai Francijoj.
Washington, D. C. —

kus prasikaltimus,

in Petrogradu, Moskva, Dona 
ir Kubana idant apsiginkluotu 
jr prieszintusi prieszais nauja 
revoliucija.

Badai sukėlimas Czeku ir 
Slavoku kurio paėmė svarbos 
geležkelio stotis, buvo priežas
tis tuju sukėlimu,
Permaina rusiszku ir vokiszku i 

nelaisviu.
Konia kas diena

isz Rusijos buna iszsiunsta nuo 
1200 lyg 3000 sveiku vokiszku 
nelaisviu kurie radosi Sybire. 
Vokiecziai prisiunezia rusisz- 
kus nelaisvius namon, bet tie- 
jei vargszai yrą,teip silpni, su
si rgia ant džiovos ir iszsemti 
ant pajiegu, jog kada parva
žiuoja'r u-beži u tai mirszta nuo 

Vokietija pasilaiko 
drutus ir sveikus rusus savo 
sklypia prie visokiu darbu. Da 
bar yra daromi stengi mai 
idant vokiszku nelaisviu ne 
mainyti ir palikt juos Sibyre 

_ - >

— Czionais 
uždare savo biznus arti 300 sa- 
liuninkai ir 60 wholeseleriu.

1 . . •• K

Baisi eksplib- 
kuri pakylo amunicijos 

užmuszc

keliones. sa - -

§ Philadelphia.

• M

musziję po Marmi.
kieczius adgal net lyg pietinei szalei upes.

Po nustumi- 
Amerkonai su 

geide gautis in Neiully gir ria.

Amerikoniszki lenkai neužilgio stos ant kariszko lauko.
Washington, D. C.

k i legionai kurie
drauge su 2,000 lenku rekrutuotu Pietiniam Amerike, dalybaus
musziuosia su allijentais utarninke. Lenkai naudos savo len- 
kiszka vėliava su baltu ereliu o isz Ameriko lenkai naudos ame 
rikoniszka vėliava.

Žine atėjo isz Francijos, buk lenkisz- 
susideda isz 15,000 vyru surinkti Amerike,

Graudingas suėjimas broliu prie kapo.
Paryžius.— Graudingas atsitikimas atsitiko ant franeuzisz 

ku kapiniu užpakalije Rikardo kariszko lauko, kur vienas isz 
amerikoniszku karieviu atrado savo broli ant kapo. Brolei pri 
gulėjo prie nevienuokiu pulku ir susitiko diena priesz tai kada 
ėjo ant muszio.
ta paezia naktį o jojo brolis likos nusiunstas in užpakali ir nuo 
tos valandos nesimatė daugiau. Brolis su kitais radosi artimo
je kapiniu kada atsibuvinejo laidotuves keliu amerikoniszku ka 
reiviu. Kapelonas (kunigas) pulko prasze idant jieje prigial- 

Kada kunigas skaitė maldas už 
su

§ Paryžius.
zije

’ di rbtu veje Baussene 
ir sužeido daugybia darbinin
ku.

§ New Bradford, Mass. -* 
Visos.audiiiyczios mieste susto 
jo dirbti.' Darbininkai spyrė
si pakėlimo mbkesties. 35000

,1

* I ,u

« •§ ' M ount Carmel, Pa. 
nas Szuda ir Jonas Danovskis, 
16 metu vaikai, likos suvažinė
ti ant Lehigh Valles geležinke
lio kada ėjo tuom-keliu.

§ Indianapolis, Ind. -—
, bu vu sis

vice prezidentas Su v. Valstijų, 
mirė czionais utarninko vaka- 

Velionis turėjo 66 metu 
amžiaus. ■:

§ Hazleton.— Orinis pacz
tas lekentis isz New Yorko in 
Chicago turės'Mvo kelia per 
szita, miestą
gio pradės lekioti terp, tuju 

i lilH.Il J

I -

Charles Fairbanks
*

audėju sustojo

Juozas Ash likos mirtinai sužeistas mirdama^

ra.
v •

Pacztas neužil-

' , . ' ' . J , L " , ' I I ' H| ' 1 ' 1' P
G-th 1918, as required by th®. a®t °t October 6-th 1917. Ii/
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Užmuszti yra: Martinas Lizdas isz 
Waukegan,.Ill., Jopas Lajusza isz Middleton, Conn., W. Glowac 

-i'- —• — ■ • • - - •
• •”-!' ■ •. ’I1"**' <. ' 11.-"'■ ' ' ' 1 J ■ ' i ’ 1 ” • 1 •

ifMirtjpai sužeistas; Pulkauninkas Adomas P.- Dambrau’ckas 
j :'/r. *»■».i i ♦ *.' « ^.| * .y

h

'v

ki, Cleveland, Qhio., Stasys Kricziunhs, gimines Rosįjoj 
i ’V \ .

betų- palaidotu užmusztuosius.
numirusius ir isztare pravarde Juozas Ash, stovintis brolis

44Mano brolis! ak, mano brolis.”
Kunigas nedasiprates kas czion užėjo, uždėjo ranka ant pe

ties klupojenčzio tardamas: 
liai sziame laike. ’ ’ *

Klupojentis pakratė galva szaukdamas:
M >

klupo ant keliu szaukdamas:

U Teip sunau, mes esame visi bro-

mokes už tavo gyvas te Juozuk/ ■t • ■ • ? ■ : i . . . i ’ .
: “Vokiecziai už-

Ir. tik tada kunigas dasipra- Įl

K
idelphia,L/ I *

Y

1

1 ■ 1 . ! ' . •

to, jog tansztikruju buvo jojo tikrasjbpc^įr ąuyede jin szalyn
uL
j jrį

f ,uo
H Kh''t

f I

ipo'apBiVerkusi,
I 'l ¥ tiij II' i i IA Ml 'i ’’M? *»fl 

'iHUwh^Ll'Ii * i ii' u,1-iii f h1 " „; .Alt' ii 1 Hilai feu.įtekite,Iktri&i
"*

<

I Uflifel
to 
$

lilH.Il


tor1
j;W ■ 1 T

■

/

r..

/

I

✓

i

> a

■
VI® f *iV TO

i
V7 Lt IT • ' - !f.X

■ ’■i h..
5

inf * * ' r "f J Ą į V1 f fc; '’'Pi
7 W

„j T •raw if I-’P’ b ■
to I’-'to■ f ■v)lw

»• 7.
Ml

’. ‘1 V’ j į /r'• • ;q • ’■ 'iTrI v:' -A-.1

\ »

SAULE
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Kas Girdei
* bibatoj bus užtemimas sau- 

anie 3:32 vai. popiet.
kas

Seattle,
V J

I 
? ■

1 i

■>

'■T
t

Vi- 
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/Jiava kuri susideda isz ke- 
tukstaneziu ženkleliu 

paveikslėliu. •
l iant, palengvint .studen
tas pramokti kiniszka kalba

ki-
Rymia,

Ii tokos
I

1 ’ *

palengvint
I

CAPTURED 
FROMTHE 
GERMANS

y

temis dienomis sekretoris
1.1 

f 4

ambasados
Chu su pagialbn 

, Chow ir Riveta profeso- 
; kiniszkos ir

ZKOS

l’H

us kiniszkos ir japouiszkos
’bos sutaisė nauja

III

kiniszka 
42

23 via balsi- 
I i taros o 19 priebalsiu.

I l 
i. ;> i

: bubėta kuris susideda isz
Ii ; m, isz kuriu 
1

> via

daro protestas ir 
,‘S- 

d- vot prieszais Europinius Lie 
ins. kurie atidavė Lietuva 

izrrui.
i Jausvmas •» 

iszsiunte

I .irtuvei
v-'.ika paraszus idant užprote

li;

1

f •

onaponfc

CH AUDuNG
VI KR

<1/ F
SEPIMOHIŠ*
<9Ambrief

dabar 
kum

užeina 
Bartuszk.i

i 1 i ieiuva ir kas jam davė pa
miniu ant pasiraszymo po

i i ;ivos dekretui ?
merikoniszki Lietuvei

r mausto, jog tiejei, kurie
;. Bartuszka iszsiunte in Eu

da-
L O’ tiejei,

JC^ILLERSr 
-tFaverSl les/6 
Tro?9nes\foit

.B&TZ

artemueST©lA_u
^gORCY , A.

• It
ROįET O f a ATi Į

tACROlK

L

’to ■

: ui protestu
i ,,: 
» H t

pasiraszo 
isz v i re sau

, tegul tiejei ir 
i 4;

tegul dabar ir suval-l!ZOS,
• ft

Amerikoniszki ūkėjai Li'etu- 
\< i nesiraszys ant protestu nes 

Lietuvos atejtis nerupi, 
yra padonais Suv. Valstijų 

Te-
I uuropiecziai apie tai rupi- 

i ir tiejei, ka kun. Bartusz- 
Iiszstume in Europa, lai da- 

rupinasi atgavimo laisvos
L1 - tavos isz po jungo prusisz-

1 e;.is
T ies
i.- "/jonais yra prislegia.

1»

t ♦ 1

i o czebato.
Amerikos Lietuvei lai laiko- 
ant sargybos ir gerai ap- 
arsto ar pasiraszymas ant to 

1.10 protesto jiems ne užkenks 
vonime czionais atejteje. — 

»*h>p, look and listen!

: I

nū»u^.

CHATCAI

l^OIRCY VUTI

; ©EPIED^-l^

•VERDI

RECY

9BAI

©CHATtLLONt

Mazola yra tai czystas aliejus padirbtas isz Amerikoniszku 
kornu, del smožinimo, kepinio ir t.t.

■. ’ 'A' . . . T

Galite smožinti ir kepti visokius valgius gerinus su 
Mazola negu su bile kitokius aliejus, už (ai kad Mazola yra * 

idant duoti geriausia pasekme už

U I*

specialiszkai padirbta 
mažiausia knszta.

Mažola yra daug 
galima naudoti lig paskutiniu lasziu, 
jame kvapsnio nei smoko vieno lig kito valgi

A ^r,pigesne naudoti ir ilginus užtenka 
kadangi 

g i o.- t 1 istoA už tai kad 
nesilaiko

Ma'zola yra ezistas ir skanus už tai kad yra sjiauStas 1 
. Mazola yra padirbta I 

per garsinga Corn Products Refining Kompanija, iszdirbe- 
jei Karo syrupo ir Argo krakmolo. Galite pirkti savo szto- i 

j-galonose ir galo- ‘ 
pirkdami didesnes

iim
'PORMANSMARI6N? THIĘRR®

CHARLYi

i - y
a

b
^VfS

(toCONDE
INF -ĄVUĘZ

RĮVER/GĖRMANSOH THE NORTH Į %

(SMB OLD LINE BEFORE RECENT PRIVE AT AMIENS AND YPE3 LINE OF PRESENT DRIVE OF THE GERMANS

IflAZY- 
P\SUR-Ol/RCa 

&erte/
^įl!^ . cW

COURDglN 

yS FRENCH HOLD TOWN SOUTH OF

« " 1 1 ' ' I .11 I “1 * .

isz geriausiu Amerikoniszku komu.
t SNOW BALLS.

Žcmlapis parodo kur vokieeziai sziandien randasi ir stengėsi užimti Paryžių. Juoda
linijc parodo sena muszio vieta o kryželiai parodo nauja vieta prie Cliatean Thierry.

pauksztis 
Visa, monarcho eile vaiku 
anūku sėdi ant sosto be 
imi, nors buna Monarchas ir 
brudas žmogus.
;u pasitaiko

tai tik pei? revoliuci

iieiszkrapsztonias
ar 

rinki-

Tokius jei- 
nuo kėdėsO’r>

krapszt vt,
jes. •

Isz kalno reik 
kaizerukas insirangys

sakyt

l\J) Į

Žcnklvviausi lenkai Parvžiu •* •< 
jr prižadėjo Francijai, buk 
A'urrike surinks szimta tuks- 
I mieži u rekrutu, bet Paderews 
lis jirižadejo pristatyti 150 
lukstaneziu Amerikoniszku re
krutu.
• '.osziolika

prižadėjo Franci jai

Ant galo vos surinko 
tuksi anezius ku

riuos nusiuntė in Francije. Ka 
liojei “ženklyvi!M lenkai priža 
dėjo franeuzains ir kokia dova 
i.a
du neisztyrineta.

Lenku patrijotizmas ( ?) pri- 
-piia mums Lietuvius, 

alidave kaizeriu Lietuva.
t iejei pardavikaLprižadejo kai 
zerni ir kokia už tai tkejosi ap- 
laikyt dovana, tai laikas paro- 
d’-s.

Auksinei modulei,
kr.žci ir palociai ant menuliu 
dingo kaip muilinis burbulas!

už tai tikėjosi aplaikyt, tai

kurie
Ka

geležinei

i : olas verpetas
» 
i

nu-

,jeigu 
Lietu- 

vos ponu but, tai nepoilgo visi 
lietuviai bus fliukai. Regima 
kad klerikalu szalininkyste no 
ri to. Ar rėkaus tuomet daug 
klerikalai ant liuteronu?...

Dabar ka renkama paraszai- 
tai pamatyt gal bus 
kad jie bus pakreipti in kita pu 
se, negu dar apie tuos paraszus 
kalbama.

Respublika kur yra, ten pre
zidentai renkami, tai-gi ir Lie
tuva jeigu taptų Respublika, 
tad kas kita.
Lietuva but Monarchija tas ne 
apstoja apie gerove kibą Lietu 
vos tik save.

Nors visatini,Seimai reikalu 
vo kad Lietuva but Respubli
ka; tai Szveicarijoj kokia ten 
Tarvba veikia ka kita ir v

vardu visu Lietuviu.

Kas

galima

nori kad

m vis
S. K.

Teorija be praktikos neturi 
nors jia 

perstatytu.

kar

savos pilnos svarbos 
gražiausiai kas
Kol teorija su praktika nesusi- 
lieja, tol nauda viena pirmoji 
nepadaro kartais ilgai, o 
tais visai.

Soeijalistu teorijai kaip ir ty 
ežiomis dar pasipynė Rosijos 
reikalai.

Karenski JBolszevikai smer
kė tuomi, kad jis dvarininku 
szalininkas, kuris paemes sza- 
lies vadelius, noredams labui 

suklupo nuimdamas 
žmonių disciplina

intikti, 
nuo szalies 
kai kur visiszkąi.

Rosijos gyventojai asztriai 
spausti, gave liuosybia kurios 
nepažino, sykiu tartum papąi- 
ko, ir nežinojo ka daro, kas sa
vu žarū pradėjo eiti, teip muži
kai kaip ir dalis kareiviu. Su 
tuomi tai Bolszevikam ir pasi
sekė, prapliest savo agitacijas 
su kuriom suerzino dali dideš-

Sziame laike kada pradėta 
jtozkot Lietuvai savyvaldos, 
i: .-ivole tąrpan lietuviu kaltu-

Vieniems lie
iams apeina kad Lietuva bu 

l ' Respublika, o kitiems kad 
J : tu Monarchija su karaliumi.
?- suprantama tų žmonių nuo-

kurie nori Alonarchisz- ne žmonių darbininku ir karei-
Trumpas viu kad Karenskis pasijuto

Monarchą koki pergalėtas ir reikėjo pasprust 
szviesuoliai persza Lietuvai szalyn.

I nip sako isz užrubežes bene- Czion BolszeVikam kad.jiasi- 
l .k kaizeruka; tai-gi ve insi- sekŽ reikalai in sdvo rankhs1 pa 
J.raustės toks Monarchas yra signuti, tai reikėjo

I

i ones
' “ lit

.eikš las.
in
1 I''

t.-H

ui beit Lietuva.

v a 
h' .■ '.X ®

m!■■
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Czion BolszeVikam kad. push

"M#

M * j i •

garsinama

Ua(I h s i

soči jai istu teorija negyt priar- Suėjo 27 metai nuo pradėjimo
J ! . . 1   _ * 1 _ * 1 J *' J 1 • AJ •« a » — ' _ . a — — a Z1 Vtint, pritaikyt prie tvarkisz- 
kos socijalistiszkos praktikos, 
kad Rosijos nei nuo statines 
lankai nenubyrėtu ir1 nepasi
leistu.

Sztai Bolszevikai kaip ir kai 
kurie socijalistai lietuviai szu- 
rum brtrum ir važiuoja net ne- 
pateinija gerai kokiu keliu. In 
kur nuvažiavo su Rosijos rei
kalais ir žmonomis tai aiszkint 
nereikia.

Vokietijos socijalistai nepai
sydami tautines socijalistisz- 
kos neapkantos, iszvien su kai 
žėriu už savo tauta eidami, 
dar szypsosi isz Bolszeviku ne
atsiektos praktikos.

Bolszevikai kad Bosija nu- 
pulde, ir jie atitaisyt jau nega
li, tai eina gandas kad kaip 
nors alijaptai sugriebtu skens- 
tąnezia Rosije už cziuprynos, 
ir sulaikytu nuo visiszkos pra-

Kaip tas invyks neži-

per

žūties, 
noma.

Czion aiszkiai pasirodo, kad 
soči jai istu teorija su praktika 
nesueina, ir visi riksmai 
niek nueina.

Kas kita iszvesti darbininku 
būreli prie straiku, kas kita 
daug pasakot, bet svarbus rei
kalai n u veik t reikulauje prak
tikas, o Bolszevikams atsiekti 

Bolszeviku ne- 
soci jai istu 

— S .K.

tūs nesidavė, 
pasisekimas, del
aitrus obuolys.•5

Kas kart daugiau paima in 
nelaisvia allijentai jaunu vo
le iszku kareiviu kurie da ne tu
ri 16 metu senumo.
isz to dasipranta, buk kaizerio •į -f
sūnelis jau sunaudojo visus sa- 

Liudna atej- 
uia-

Angį i kai

vo rezervistus.
tis del kronprinco ir jojo 
tdrio....”

įKada kaimuoeziai kaso szu- 
Kaukaze, 

užtiko ant anglies gyslos tik 
s^esziolika pėdu nuo virszunes 
ž(|mes.» Auglio gysla turėjo

liiii arti Carodyoro,

žįmes. >
ti|< pustreezios pėdos storio bet 
augliu prikastą tiek, jog užte
ko dęl visos aplinkines. Po 
k^rei ketina atidaryti kasyklas 
ant tosios vietos ir jieszkoti 
storesniu gyslų anglies.

kb dęl visos aplinkines.

§ Panama. — Dr. Ramonas 
Valdez/ prezidentas republikos 
Panamos mirė panedelio diena.

... •, ■ . 4V '• v jiifA'A 'J.
M

l'll

Siberijos geležinkelio.

Moskva.— Siberijos geležke 
kuris sziandien loszia svar-lis, 

bia rolia tebyrioje karoję, likos 
pradėtas 1891 mete, bet dirbti 
prasidėjo 1892 mete. Nuo ta
da likos padirbta tojo geležin
kelio net 6,500 įpylęs.

re. Parsiduoda pdintuose, kvortuose, pust 
Suczedinsite piningano bleszinese.

bleszines.
CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, NEW YORK 

Selling Representative: National Starch Company, 
Philadelphia, Pa.135 S. 2 nd. Str.,

Kuning. Mikola dirba už $50 60 DIENU ISZBANDY-
I

f

to

X*

ant sanvaites. MUI DYKAI.

Isz pra .
džiu užmanymas valdžios bu- .sziaudieii

Ant viso k e 
Kož-

vo užvesti ta ji geležinkeli po vi 
sa sklypą. Užbaigimas gele
žinkelio buvo padirbimas jojo 
aplinkui ežerą Baikalu ant 200 
myliu 1904 mote.
lio randasi 33 tuneliai.
na myle padirbimo kelio kasz- 
tuoje nuo 41. lyg 46 tukstan- 
ežiu doleriu, todėl valdže iždą- 
ve ant jojo lyg dienai priesz ka 
re suvirszum 300 milijonu do
leriu, o norints užėmė dvyde- 
szimts metu jojo padirbimas 
bot ir teip da ne yra užbaigtas.

Ukraina pripažino Baltinsi j a.
Kieyas. — Ukraina pripaži-

PUKC
n to

i
4

Sumaiszykite 
gerai puoduką 

cukraus, 
puoduko Mazola,
balintus penkių 
kiauszln/u, keletą 
szaukszlu miltu, 
inpylkite in gem 
bloke ir kepkite. ;

J

t

Petrogradas. — , Zinia isz 
Londono in czionais skelbia 
buk Dydys kuningaiks'ztis’ M i- 
kola, neteko milžiniszko turto 
papuldamas iii toki varga, jog 
_______ 1 dirba kancelarijoj 
iiž rasztininka 
sanvaitines algos 50 doleriu, 
priežastis tame yra rusiszka re 

Jojo pati kunin- 
jaiksztiene Tarba, dirba pati 

namie be jokios tarnaites. 
Priesz kare Mikalojus gyveno 
puikiausiame palociuje Londo
ne.

5
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Bėgdamas.
:— Kur begi IrszkauBaltrus

ir ko teip stumdaisi bėgdamas, 
jog ne pažinstamu ne užkabi
ni?

Irszkus:— Uj! kada as begi
no Baltrusija kaipo republika, ant licitacijos tai nevieno pa- 
Austrijokiszki ir vokiszki siun 
tinei hiteike generolui Skoro- 
packiui jojo pripažinimą.

Baltrusija susideda isz Uk
rainos daliu, Lenkijos ir Balti
ko provincijos in kuria skaito
si ir Lietuva. ' , 

■ <1 . ■ ! *!'«’

KUR BUNA?
SURASKIT MANO AtOTERI.

Pajieszkau savo paezios Mal 
vinos Pranckienes, 
Dambreziute, paeina isz Kau
no gub., Plunges pay., Babon- 
ges melnyczios. Iszvažiavo 27 
Sausio 1.91.7 iszveždama su sa
vim sunu 6 metu ir 5 menesiu

Eotere turi

po tėvu

vaikas balt1

ir savo motina.
5 pėdas ir 2 coliu didžio, szvies 
geltoni plaukai, 
plaukis. Iszvažiayo isz Kan
kakee, Ilk, in Cleveland, Ohio. 
Kite žino kur ji randasi lai man 
danesza arba ji pati sugryžta 
o bus viskas dovanota.

Konst. Pronckus,
* 176 Centre Str. 

Naperville, Ill.
—....... -

‘Mano sesuo Agnieszka Kaz
lauskiene, pirmiau gyveno Chi 
cagoHeights, Ill., dabar neži
nau kur.
atn adreso:

Mrs. Rose Tilvikaitis

lt i:

Tegul atsiszaukiu 
(to 47)

v 1029; W. Centre Str., 
i > < , . į
^Shenandoalg Pa.

»4j

Užmokėsi kaip iszsigydisi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 

- laiko poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jagu vartosi Elektriszka Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Sluogos, Dusulio, Bronchito, Nerviszkumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insomia, Silpnumo pecziu, Bcspekes, Ilemo- 
roides, užketejimo ir daugybes kitu ligų, — 
prisiūsk už 10c. stempu arba sldąbrinl de- 
szimtuka, tuojaus mes iszsiusime jumis 
GERIAUSI ELEKTRISZKA DIRŽĄ. Jagu 
busi užganadintas, damokesi mums $3.85, 
kuris vertas $10.00. Nesziok jin pagal nuro- 
dimus, G0 dienu,
patark savo draugams ingyti jin. 
iszgysi in 60 dienu, sugražink diržą, o mes 
sugražinsime pinigus, kaip tik aplaikysime. 
Už diržu moterims prisiūsk 20c. stempu.

A. P. OWENS, J)ept. E* , 
152 W. IKtli. St. New York, N. Y.

kada jausi visai iszgyjes
Jagu no

<■> ft» w e » e »» o i e >» e» ♦ e o. on — —
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK I 
. ...SU LAlVAKORCZJU SKYRIUM... I

1’. V. O1HECUNAS ir KOMPANIJA
S.S. Pittsburgh, Pa. I

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, 
a talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 

$150,000 ir vartoja sr.enie laike apie milijoną, dolieriu 
» ■> .Hm/Lici »xzx bzint „YF «i l<«4 k int no.,l me ■ Tri fili- ’

12th. and Caraon St
vienatine Banka ku 

talpinasi savam budinke kurio verte iszneaa apie
KsJ Tai y 
$ Bank 
Ii-

> 1

ir ntndaai no kontrole Valstijos Penpsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 pracenta. Šiunczia Pinigus 
in visas dalia svieto'. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

bfH Notariji&lna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
_ K A A. m. ■ ■> M ) HM •« ■fc A. MM A M M M Ik., 1 M « » i —l IT M JI M M OMMI MM. TT 1 MM* M 1**

žinia skyrius randasi no vadovisle gerai
W’Jw Karaliaus Varasziaus vahliszko Notarijut&o.

m a į m m • * * • — pi—i—eiooiriii»iitr,|TriT^ ^>1; T~ '—i—i—r T~ ~ ~r -r — -r 'T- —‘ ■

ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube-
B? 1 žinis skyrius randasi vado viste gerai žinomo

zinstamo ne matai. .

uV1

v
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Miestas.;

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Ml

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje' kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spormoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankinu

s n1

vyrus ir moteris ir pašako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamlstos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingij gy- ■ 

gysla, reumatizmas, kataras, dusulys sir panašios ligos. H
AR TAM1STA KENTI I

t

nuo skaudejimŲ strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skali* I 
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugugio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; H 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;' I 
nuo negalėjimo miegot^ nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas? lengvai sujudinamas, ■ 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmętyjč? Ar ■ 
turite juodus plėtnius apie 'akis, ambicijos nustojimų gėdinimasj draukijęs? Ar ■ 

i ėsi nusiminęs, nilliudęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas B 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikbliška priežiurd ir patarimas. ■

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,' ■ 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žino* B 
niu i jų senų laikų sveikatą, spėką, ir stiprybę — ir kaip tapti’vyru <arp vyrų. B 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir .informacijas kurias ■ 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurio ■ 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kontėjimų ir kaip jūsų negalės ■ 
gali būti sumažinamos. Skaitykit Siti} brangų vadų Į sveikatų ir.pasinaudokite B

‘ /1

dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknu negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji

piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyjė?
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negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie inusų gy4ymų delėi sugražinimė 

Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir .informacijas kurias

ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
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Pristuskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
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DR. 3. RUSSELL PRICE CO., L. SOO, 208 N. 5th Ave., Chicago, III,, U. S. A.
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 

!? pačtja, jūsų brangių modikališkų knygą.
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Sztai vienas isz musu nauju
naujai»raneu, kuris persimaino 
5n gera kareivi po keliu mene
siu lavinimosi. — Kur jojo 
draugas?

Navatnas atsitikimas,
f

L'? .---------
u * | f į.

Buvo tai pavasaris, 
ir linksma 
gaivino szirdis.

Tiktai tūlam kupeziui 
buvo linksma, norint tai buvo

Turėjo jis 
ivo puiku dvareli labai pui-

/ /

Smagi 
diena pa vasari no
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pasidaviau pristojau prie rovo- «•... • • •... • • '*’* * it" * vliucijonioriu ir net buvau vadu 
pasikoleliu. Arrriije musu liko 
si sumuszta o asz turėjau bėgt 
in užrubeže. Jeigu butu mane 
nutvėrė ne buezia gyvu buvęs. 
Paczios brolis pasirūpino pinin 
gu ant pabėgimo^ ’To svetima 
pravarde ir pasiredias pribu
vau in Hamburgą. Motina jau 
tonais lauke su tavim ir su ma
ža tavo 
rn

sesute ant manės. 
Trumpai priesz ėjimą ant lai
vo, ntsiskyriamo, kas kad kas 

*!- -~J Motina ėjo su 
dukriu-
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Idykelio. Del to-gi eisiu tuo- 
jaus iri bažnyczia ir papraszy- 
siu tojo kudykelio, idant apdo-

v.

laikas pavasrio. 
si
kei in rengta ant augsztesnes 
vietos szale miesto San Fran
cisco Amerike.

Ligoni ne ramino kvepsni 
žiedu ne linksmino 
mas ]>aukszteliu 
szviesa sauleles, 
szviete.

Karolau uždarykie lan- 
Szviesa saules ir sziluina 
nrio ne pasveikys mane.

ne iiužiuretu. 
tavim, o asz su maža

Ant kart, kada buvau no 
y paregėjau, 

sznipuko, o tu buvo ne 
iszsiunsta paskui
♦Jeigu butu mane pažines, ba
lau dingės. Liepęs tavo sesutei 
ejtl tuojaus paskui motina, 
pats insimaisziau in žmonis. 
Už kokio laiko užėjau laimin
gai ant laivo, sznipukas dingo, 
nes ir musu dukriuke drauge 
su juom. Tuojaus didelei susi 
rupines iszejau isz laivo nepai
sydamas ant pavojaus pradė
jau jieszkot josios pristovėjo.

Klausinėjau žmonių, ka pa
mūrija buvo, ar kas ne 
mažos lenkiszkos
Taino suszvilpe ant laivo. Bu
vo tai ženklus plaukimo.

Jeigu bu
bu tau dingės,

ke.
tol i laivo veidą 

mažai 
pabėgėlius. /

O

mate 
mergiukes.

Juk

cziulbeji- 
nej j iv skills 11 

ba per langus

ga! I 
pavasi

Karolus pasikėlė. ’ Buvo tai 
ligonio sūnūs. Jaunas ir pato
gus vyrukas su skaiseziu veidu 
ir mėlynom akymi, nuleido sun 
kius rolosus nuo langu ir bu
vo tamsoka kambaryje lygo- 
nio.

— Karolau, sėsk prie ma
nes! Jau mano adynos gyvatos 

galiu su 
Daktaras 

man apie tai atvyrei pasakė.
Simus sėdo ant kraszto lo

vos ligonio.
— Ka tu ant to pasakytum, 

jeigu asz nuo tavęs pareikalau 
tau,

e t i i H. ;

negali'jau pasilikt.
tau pasilikęs, butau dingės, o 
pati su tavim butu nuplaukus 
in svetima szali.
žau ant laivo.
motinos buvo nesviętiszkas, ka 
da be dukritijces sugryžau. 
Parasziau tuojaus isz Ameriko 
pas szvogeri, idant padarytu 
storono jieszkojimo dingusios 
dukreles. - įl
tik buvo jojo pajiegosia
buvo ant tuszczio, —dingo kai 

Musu kudykis 
*t <l‘

Del to sugry 
Persiemimas

Padare .viską, kas 
, nes

ėjosi visuose 
visur 

Bet

sėsk

paskaitytos kuriose 
tavim pakalbėti.

idant po mano smercziui

Nes
Mo-

vandenyje. e * I dingo ant visados
Man Ame rike 

užsiemimuosia gerai ir
turėjau gerus uždarbius, 
ne užmirszau ir apie nuolatini 
jioszkojima tavo sesutes, ba ir 
spasaba ant to turėjau, 
viskas buvo ant tuszczio.
tina niekad negalėjo to už- 
mirszt ir persk audėt. Da mirsz 
taritei prižadėjau, jog sugryž- 
szin in Lenkije, idant paežiam 
užsiimti jieszkojimu. Prižadė
jau! Ne senei caras iždave u.ka- 
za, jog vale visiems sugryžti,jog valo visiems sugryžti 

sugryžtum in Lenkija? — teip. tai asz galėjau sugryžti in levy
€

pradėjo ligonis kalbėt.
Su skausmu paszoko Karo

lus nesitikėdamas tdkios sznek 
tos.

— Ar in Lenkija? Asz?
— Teip; — ar nemyli Lenki 

jos ? -
Ne! teip pat kaip ir tu

teve. Negaliu mylėti žemes tos, 
kurioje mano tėvai 
turėti vietos.

galėjo 
Negalėjau-nie

kados to suprasti molinos, jog 
du taiikei pagedavo ir mylėjo 
ta szali, ka tiek turėjo ergeliu.

Karolus volei sėdo ant kėdės 
prie lovos.

— O ar tu žinai apie tai, jog 
d a turi sesute?

Karol us dirstelėjo ant tėvo 
Būdamas da

irdejo po teisy-

ne

Kada jau pradėjau reng 
lis, apsirgau ant gero; del ta
vęs dabar pavedu valia moti
nos ir mano. Ne bus teip lenge 
va dabar po 25 metu surast, 
nes prižadėjimas duotas moti
nai mirsztanczei; turi būti da
lai kytas. Yra tai privalumu 
del biednos numirusios.

Karolus stojo ir padavė ran
ka tėvui, tardamas: — Priža
du ta i padaryti del tavos bran- 

Visas pajiegas dė
siu, idant dingusia sesute su
rasti.

Ligonis męiki jn sunu žiu-

pę;
, i

gus te ve!

su netikystia. — 
mažu vaiku g 
bei apie tai, nes paskui nustojo 
apie tai motina kalbėti. Ar da 
ji ji yra gyva.

Atsiduso sunkei vaikas; — 
Gal; o gal jau ne! Asz uždrau
džiau apie tai kalbėti, ba moti
na konia alpo nuo sopuliu szir- 
dies, kaip pasakodavo apie 
du k rinke. *

Sūnūs pasilenkęs paėmė tė
vui už rankos.

— /^inai gerai, mano Karo-
lau, kaip asz mylėjau savo te- 
Vyno', Kada užėjo 1863 metas v ■; »*
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vanotu mudviejų motinėlė sVci 
katėlia, tai kitokios dovanos 
nenoresni Ar teip bus gerai.

Sesute linktelėjo su galvele 
ant ženklo tikėjimo.
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RAUDONO KRYŽIAUS DRAUGOVE SUSZELPINEJE VARGINGUS GYVENTOJUS
1

u iTi?i I f■i.'.W.ftoMI

B
H

T
■

fe

x\.\

Teip, tiktai ejkie!
Tolinus bus:■■■—r Toliaus bus
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DEL MERGŲ IR MOTERŲ.
. 4n ir

Su užstojimu civilizacijos 
reikalavimai vyru kas kiszasi 
iszsilavinimo juju ketinaneziu 
būti paežiu yra kas kartas di
desni. Dėlto— gi tėvai priva
lo rūpintis, idant juju duktė ka 
nogeriausia butu iszlavinta, o 
tuom užtikrins del juju geres
ne ateiti

— Lėtumas ir dorybe yra vi 
sada dideliu pagyriu merginos 
ir geresni vyra gauna. Vienok 

i mergina ne del apsivyriavimo 
privalo būti dora, nes del pa
czios dorybes.

— Mergina ne paisanti ge
ros rodos senesniu ir dasiekusi 
ypatų, gailėsis lengvamislybes 

p;avo kada jau bus per vėlai.
— Merginos paklusnos ge

rai motinai niekad to ne reika
laus gailėtis. Ba kas joms po 
teisybei gali teisingiau davinė
ti rodą kaip locna motina.

— Mergina kuri rūpinasi tu 
reti kanuodaugiause jaunikiu, 
tai paprastai sunku yra gauti 
vieno — paties; , o toji, kuri 
apie jaunikius ne paiso, tai 
apie vyra nereikalauja rūpin
tis, — ba tokia kožnas nori 
gaut už paezia.

Pati, tai radasta darželyje; 
vyras — gi, tai sodininkas.

Jeigu sodauninkas yra nie
kai tai toji jo radastėlė apaugs 
per dageis ir stosis ne mieli del 
kitu: o jeigu josios ne vaktuoji 
gerai; tai ožei jam jiaja sues.

— Dorybe ir puikvedyste — 
tai didžiauses skarbas mergi
nos ir puikausezpapuosza (az- 
daba) moteres.

’<<1
Jeigu katrie susiporuoje,

i

itf

9 S

Tegul sau sveiki gyvuoje, 
Kas priesz tai buvo, nereike 

minėt, *
Geriausia užtylet,

Ba ar jis ajriszukas, 
Ar italijonukas, 

Vienokia meile turi
Ant tikėjimo nežiūri.

Jeigu lietuviszki vaikinai il
gai laukia,

Tai kaip ajriszukas atsitaikia 
Tikra meile turėjo,

Ir in pora suėjo.
Jeigu josios ne butu mylejas, 
iNe butu kataliku pastojas;

Tegul Dievas judviem laimina 
Ir sutikime gyvena.

FRANCUZIJOJ, KURIE NUKENTE PER BOMB ARDO JIMA IR NETEKO 
VISKO KA TURĖJO. '
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— Gal Dievas padės tain vi 
sam. Žinojau gana gerai, jog 
tu be urzgejiiiię ne apsieisi nes 
tavo gera szirdele apsimalszys.
O ant galo — kasžin, ar gal ne
trukus atsiras ir josios levai.

— Ar teip ' broli kuninge 
inislini? Na tai paskui turėtu
me atiduot?

Tiejei. žodžei buvo 
su nubudimu, o -lamingas pra
baszczius atsisuko ir nilsiszyp-

Žinojo gana gerai būda 
kųip prisirisza

ir

no

f

,i. w -
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d
no, ba tai buvo vieriatiniu pali 
kimu nebaszninko vyro.

Maloris per trumpai ant svie

po teisybei 
parvežė 

su sa- 
mažiu-

o 
I 

pasako, jog jau

užtatai 
prabaszczius

Kožnojo grinezioje vieno 
antroje ta pati kalbėjo, jog jų
jų geras prabaszczius nukelia
vo in Hamburgą, iii kur pribu
vo jojo giminaitis isz Aineriko 
in sveczius.

Giminaitis, 
pribuvo, nes 
kuni ngas
vinį kitokia sveczia — 
ko, geltonplaukia mergaite, 
kada parvežė, L 
yra namieje.

Kuningas rado maža mergai 
te llamburgia, verkenezia ant 
ulyczios ir szaukianezia.

— Alama, mama! ir laksto 
in visas szalis, o motinos nera
do.

»

f • • ' ‘ ‘i/ 4 • *

re jo ir linksmai suspaudė ran
ka.

Kada sugryžszi in Lenkija 
pasveikyk mano brangia žeme 
nuo manes.
bau, nes noretau labai numirti 
savo žemoje.

Buvo tai graudus žodžei, ba 
tai buvo isz mirsztahtes du- 
szios.

In dvi nedoles po tam numi
rė kupezius ir velinimai mirsz- 
tanezio ne buvo da iszpildyti.

„ i , jį ■■■'

II.

Amerike prolo-
- - ‘

11d

Viename. nuoszaliniame kai- 
melije tarp kalnu, buvo szian- 
dien labai krutu, negu visados

Iii fe biOifePi ei oHi Oa

Gera h jausti

Ėjau su tėvu, kuris

szirdis pra-; 
baszeziaus negalėjo to mikenst. 
Ir prisilenkiąs prie kudykio pa 
klauso, kur buna josios levai.

— Nežinau ta — atsake su 
verksmu mergaite, pagriebus 
už rankos kuninga, rodos pri
jausdama, jog rado prilauki! 
del saves, kalbanti lerikiszkai.

— Ketinome toli, labai toli 
plaukt.
man pasakė, kad greieziau nu
bėgtai! paskui motina.
pats ne trukus paskui pribus. 
Asz motinos ne pamaeziau ir 
no radau, o tęva pamaeziau ir 
dovanai jio jieszkau.

Ir volei pradėjo graudžei 
verkt.

Kuningas paglosto veideli, 
aszaroms apipilta ir nuszluos- 
te! Paskui tarė su

- .

Neverk! Asz davės ne aplei
siu, kolei nerasime tpvu!

Mergaite prisiglaudė prie 
kuningo ir žiurėjo jam in akis 
su atyda.

Kuningas prabaszczius 
gryžo namon, o su savim par
vežė mažiukia Janina, o kada 
vede su savim nuo stacijos ge
ležinkelio, dairėsi po nepažins- 
tama aplinkinia. e '

—• Nugi, kuninge broli, — 
ka tu ežia dabar parvežei? Jad 
ta tavo szirdis surinktu visus 
šieratelius isz cielo svieto! —- 
Teip krilbojo sesuo prabasz- ’ ’cziaus pusiau su piktumu, o vie

Jis

veideli

gerybių: —

su-

nok pilna džiaugsmo ir puikus 
mo isz tos auksines szirdies Sa
vo mylemo brolio. į
/Apsakė jis trumpai istorije 

apie ta ja mergaite, ir dadave 
ant pagalios, jog pastanavijo 
laikyti prie saves.

— Ne szis, ne tas, tai ka mes

- 1

k a >

reikėjo intai’Syti vis- 
ne

so jo.
savo sesers^ 
prie sierateles.

Kada vakare sesuo kuningo 
paguldo in lovele, nužvelgė ant 
josios kaklo ant lenciugolio 
auksini medalikuti su paveiks-
I u jaunos ■ moteros,- kur is ta i pa 
veikslas buvo stebėtinai pana- 
szus in veidą mergaites.

Janinka pridėjo
prie lupeliu ir bueziuodama 
jin kalbėjo: — labanakt, moti-

balo. Ir mažiuke Mortuka

to gyveno, tai negalėjo sudėti 
turto; —

kas tik reikalinga tai 
mažai kasztavo.

Janina naszle turėjo rūpin
tis r 

isztarti se puiku 
dabartės 
tureli.
mus, nes visur del josios atsa
ke tuom; jog turi invales dar
bininku, kurios dirba gerai ir 
pigęi.

Janina greitai apsižiūrėjo, 
jog turi labai paezedžei gyven
ti.

įpie uždarbi. Turėjo ranko- 
amata siuvinėjimo 

norėjo isz to nauda 
Nusidavė in kelis kro- /

* * *

ITazletone ne yra gero, 
Bobutes labai priprato prie 

byro, 
Juk szirdeles ant pagalios, 
Ka turi giart ant tokios szi- 

lumos.
Ne viena balsei iszpurtus, 
Terla szirdeles iszpurtus, 

Baisu žiūrėti, 
Turi net drebėti.

Juk vyrai dabar uždirba, 
kam czedyti,

Kam ežia ant senatvės pavesti ? 
/

Paėmė pigesne stubele ir 
tu o j dusi szs i k ra uste.
Io po ilgiaus jieszkojimui

t1

Ant ga 
gavo 

užsiėmimą, nės suvis mažai ga 
medalikeli lojo uždirbti, noriais tas dar

bas buvo du kart vertesnis.
Musu naszlele sukudo ir isz-

nele! labanakt! •••
* K

III. •!M' 'h.

daug del josios rupesezio pri- 
Buvo silpna ir li-

O jeigu numirs vyras, I 
Tai atsiras kvailas kitas;

Jaunesnis, 
Ir gudresnis! ¥

♦J
1

♦

I

I ■ •
•Įl

■'% “1

O kad padarysiu, tai padarysiu
Ta padla nuganubysiu

Po teisybei ne

kia szali pribuvo

Geriausia jam

Skubai bėga dienos menesei 
ir metai, kaip vilnis mariu, ku-. 
ri atplauko ir volei sugryžineja

Janina užaugo ant patogios, 
mergaites ir buvo ’ džiaugsmu 
do Iscsers kuningo Prab;

Prie koki .tai-laika in ta ty
mai ori s isz

Kriokavo ponas Badvanskis, 
žmoguk jaunas, patogas, ir sma 
gus vyrukos.
patiko už aplinkinia kalnuota
pa toga mergina augytine ku
ningo probaszcziąus. Prabasz 
ežius jau nuo keliu metu silse- 
josi -ant kapiniu tarp savo ave
liu, o Janina gyveno prie ne
baszninko seseries nusisamdia 
st ubą nuo gaspadoriaus.

Toji tai seniuke vos nervos
O

ningo probaszcziąus.

pavėlino sueiti in pora.
- .jog.gal 

yvėnimas,

davinėjo.
gusta mergaite, del to-gi trum
pame laike iždave paskutinius 
piningus ant daktaro ir aptie- 
kos.

Apsunkyta darbu apsirgo.— 
gulėjo lovoje,

bet ne tiko prie jokio darbo 
suome'visa nebegale.
pas daktaru kuris prigulinczei 
apžiūrėjęs, nutarė, jog nuo per 
sidirbimo! teip toliaus negali 
dirbti, jeigu nori kad ne numir 
tu ir vaiku ne,apseratytu!

Janina nieko ant to ne atsa
ke. Ne dirbt!? — miklino sugry 
žus pas save. O isz kur paimti 
szmoteli duonos kad gyvastį už 
laikyti ?* 
gas, g_. 
kelius!
priesz Kalėdas.

na. j f

Nuėjo

Dieve mielaszirdin- 
ffėlbek mane ir mano vai-

Byto bus Kuczia

kaip getai apsvarstė, 
ir josios ne ilgas g 
tai Janina pasilikus viena, ne
žinotų ka pradėt ant svieto.

Maloris susivineziavojes, su- 
gryžo in Krokava ir ton apsi
gyveno.' 
lavotus, visi noringai, pirkinė
jo, per tai puikei gyveno.

, f >

Abrozus per jin ina-

tik

Priduok man 
pagelba ir mano vaikeliams!

Vaikai stovėjo prie lango ir 
žiurėjo kaip nusileido ir žvaigž 
deles pradėjo rodytis.

Motinėlė, toji
szviesi žvaigžde nuo kurios te-, 
velis musu ant mus žiuri, tai

Atpikie tik ir 
paszaūke mer-

>1; didele

Ant kart — kai^a jau puikėi S’ai^ 
£toj°■ ėjosi del jaunos poros — atėjo 

; smertis ir isztrauke isz tarpo ’ 
i brangu ir mylema tęva.

Jauna naszle tokiu spąsabu
mylema tęva

pradėsimo su tokia mergaite!
Juk abudu ne esava teip jauni 1

o tu teip mėgsti tikumą ir da-

Ji! i/

Use a

vada namieje.
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jau pasirodė.
pažiurekie! —

Tylėk, sesutia! — tarė Jo

1 
lįkosi pati viena su dvejetu ka.
vaikeliu ii* dabar turėjo rūpin
tis apie u^lailęyma juju. 0»vie- •t i *<• / M • *a <• j mnok Jrinuka ii4 Mortuką buvo

/

nukas užimdamas su delnu jei 
burnai

Su baime apsidairė Mortu-
, Motina užmigo sukniubus 

ant galo, nuvargus ergeleis ir 
rupesezeis.

— Ka tau pasakysiu, — kal-

Motinėlė miega.

del josios didžiausiu skarbu ir bėjo vaikinelis sznabždedamas
- - . ■ M . 1 , l t * T T ♦ V •
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NESITIKĖJO, JOG JAM PA- 
DARYS TIEK SMAGUMO.

f■*■' ”" ■ -. .
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 pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jiaja pirkti ir skrii 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa-

Vincentas Malaiszka,
Sparrows Point, M’d.

Ve-

7

Truciznos pririnksiu,
Saviszki nuganubysiu! - 

Teip viena bobelka kalbėjo, 
Mat nutrucinti vyra norėjo'. 
Boba nubėgo duonos atneszt, 
Vyras permaine bludelius — 

burkszt.
Mat vyras bobai netikėjo, 
Tyczia savo valgi padėjo, 
Na ir boba vos nepasiuto, (

Ba tuojaus pajuto.
Vyras nieko ne sake, kepur 

užsidėjo.
Tuojaus pas daktara nuėjo. 
Daktaras boba atgriebė,

O kada iszejo, vyras diržą pa 
griebe.

Kaili bobai iždirbo, 
Net grinezioje pasmirdo; 
Tai mat, vyra norėjo nuga- 

nubyt, 
Už tai gavo kaili iždirbt.

<3

i

garba, • -
4

LIETU VISZKA3 ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OP UNITED 
STATES COURTS.

iBzlaimeja provoBO ut paieldima Kaa!- 
felOBB,

<į

Fabrikuose, GeleilnkeluoM^ 
Lalvose Ir L t

B. S. YANKAUS
IM Vassal SU VKW TORE, V. Y.
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It! TOWOK TIGHT
They Save Vheat.
AXThen you, eat Potatoes j

BOT eat
v

Apie buezernes geriausia vieta 
Tenais mergaites sueiga at- 

lieką, 
Meilei laikas prasibeldžia, 
Ir da praėjusios pasakoja 
Visaip del motinu meluoja, 
Kad mate kitas merginas,.

O suvis nekaltas, 
0 kitas juodina.

Viena karta po tiltu paliemo 
nas pagavo, 

Ir in lakupa nugabeno,.
Vaikinas piningu pasirūpino, 

Ir isz ląkupo iszvalnino.
Tai buvo ungaras,

Nes del Lietuves gana geras, 
Ir ežia ant kitos beda suverto 

Kad nuo saves nuvertė,
Jau kas toliaus bus, tai nežino, 

Jeigu motinom suvaldyti
j ;
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, katakizma mums labai grąžei
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kalbėjo apie gerybia toja ku-
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Iszmintingas ūkininkas.
A *lį

Pamokioante Apisaka. j*

•*

— Na, pasakyk i e dabar, ar 
asz užmokėjau už daug už teip

girdėjau apysa
ka apie ūkininką, kuris per sa
vo apsukrumą uždirbdavo no 
kaita daug ii* pridėdavo prie 
savo turtelio. Nes viena karta 
pasirenge peksezias in miestą 
idant nupirkt reikalingus daig 
tus del gaspadorystes 
priėjo prie dvieju keliu, 
klauso sedinezio 
kelmo, katra isz tu keliu turi 
paimt idant gautis in miestą.

— Pasakysiu tau už szimta

A’iena karta

nKada
pa- 

sonolio ant

bego jojo bernas, per k a prasze 
ūkininko idant užsiimtu su ki
tu vežimu kelionėje už ka duos 
deszimtš rubliu. 4

— Juk privalai apsiimt, — 
norints to

kiu spasabiv atgausi keletą rub 
liu ka iszdavei ant tuju rodu.

Ūkininkas apsiėmė ir tuo- 
jnus atsisėdo ant antro vežimo 
o kupezius ant pirmo ir nuke- 

jliavo: kelias bnvo blogas o pur 
vino igi asziu ratu. Ant galo

atsake jo pati, o

geras rodaš ? —Ir apsdke jiems 
Upie savo atsitikimus nesigai
lėdamas trijų szimtu rubliu.

f ' ’ 1 ’ •»

i T* ♦ * *...

PRIETAREI TURKINEI

-H kiltis ne jutotą šiiriku 
m o locnu ragu,

Ant galo 
pribuvo prie dvieju keliu kur 
skyrėsi i n dvi szalis pėr ka kup 
ozus nežinojo katro tolinus va
žiuot.

— Asz važiuosiu sti tuom 
rubliu,—atsako nepažinstamas į keliu, — rodydamas ant kreivo 

kelio. — Yra tai kelias atejtios 
ir daug ilgesnis, nes yra tvir
tesnis.

Kupezius pastanavijo paimt 
kelia “dabartini,”- nes ukinin 
kas atsako, jog už szimta rub
liu nepaimtu tojo kelio, ir per 
siskvre.

Ūkininkas paomias kreiva 
kelia, atvažiavo (laug groieziau 
prie karėžomos no kaip kup
ezius, ba kolei yela suėjo toje 
vietoje. K.npezius net vakare 
pribuvo prie karezomos: Jojo 
V(‘žiinas iszsiverte -giįiibęje o vi 
sas tavoras insiverte in purvi
na.

Privažiavo

Už kožna rodą ka 
asz duodu yra verta szimta rųb 
liu.

— Ar tai galima but! — pa 
mislino sau ūkininkas, žiūrė
damas i n senolio veidip —

Kokia tai butu
yra verta tiek piningu? 
tai Imti 
szimta rubliu.

senolis. —

rodą, kuri 
Turi 

labai gera rodą nž 
Tia piningus

ir pasakyk man tavo gera 
da.

ro-

- aįsak— Na tai kalusyk, — atsako 
nepažinstamas, dedamas pinin
gus i n kiszeniu, — tas tiesus ko 
lias, yra tai kelias “dabartį- 

• ♦ fUIS, 
tai “ateities.
duoti da g<‘resne rodą 
man užmokėsi da sziinta 
liu.

Ūkininkas stovėjo per koki 
tai laika gvlei užsimislinia < •
at n galo atsiliepo.

— Jeigu pirkau pirma rodą, 
tai pirksiu ir antra. — Ir pada
vė senelui antra szimta.

— Na, tai dabar klausyk ge
rai, k a tau sakysu! Kada bu
si kelionėje, ir sustosi kareze- 
moje kuria užlaiko senas žmo
gus ir parduoda arielka, nesu
stok joje, tiktai szalinkis nuo 
k a rėžomos kaip nuo piktos d va 
sios, ba tonais tau didele nelai
me patiktu. Nes duok man da 
szimta o pasakysiu tau da 
resno rodą už tais kitas.

Ūkininkas pamislino : 
kas tai do rodą galėtu but? 
Nes jeigu pirkau anais dvi, tai 
pirksu ir paskutinia, 
tai jau paskutinis szimtas ka

Ir atidavė paskutini 
szimta ka turėjo.

— Dabartės atsimink gerai 
jeigu kada užpyksi, 
puse savo piktumo ant 
jaus o ne sunaudokie 
paezia diena.

kelias
o tasai kreivas kelias yra

r>

Galeczian tau 
jeigu 
rub-

y o

ge-

sau:

norints

turiu.

tai palik 
rvto- •r 

visa ta

Ūkininkas sugryžias namop 
likos užklaustas pėr savo pa
ežiu ka pirko mieste.

— Nieko, — atsake ūkinin
kas.

— Tai ko sugryžai tuszcziom 
rankom?! Kur piningai?

— Nu-gi pirkau tris rodąs, 
už kurias užmokėjau tris sziin- 
tus rubliu.

— U-gi* tu kvaili! tiek pi
ningu iszduot už tris rodąs, ku
rias'nuo kaiminu būtumei gu
vias už dyka.

Oj tu kvaili, kvaili, metai pi
ningus ant vėjo i n vieta pirkt 
kas buvo reikalingą.

— Alano dusziuk, — atsake 
ukinilnkas saldžei,—ne szkada 
man tuju piningu, nes klausyk 
kokias geras rodąs pirkau 
juos.

, Vuz

Nes pati ūkininko tik 
truako peczeis ir ne norėjo 
klausyt savo vyro, o iszbaru^ 
jin už jojo kvailumo nusidavė 
gult.

Šil

11
In koki tai laika po tam su-

no pauksztis 
locnu sparnu’

' r— Kas bijo žvirbliu, jog jie 
daro szkada, tegul miežiu ne se 
,je.

—; Szuo loja, o žmogus va
žiuoja.

v— Tiktai bueziuok taje ran
ka kurios niekas ne 
kirst.

• • * •

trail nu-JIU

— Bukie novalninku tojo, 
katras tavo paguodoje, o ponu 
tojo kas tavim niekina.

— Kas vaktuoja savo liežu
vi, tasai apsaugoja savo galva.

— Teisybe buna dalyku ne- 
Teisybes niekas

f ■

apykantos
• •' t . ’■ ’ 1. i' / n’ <1nekMnėžin.

1 — Gali valdyt ir giart su 
prieteleis, nes nesusidet su jeis 
i n kompanije.
J— Kas myli malszuma, pri

valo būti kureziu, neregiu ir ne 
bvlu.

•/

— Du dyniis ne iszlaikysi po
V V J

pažaste.
— Motore susijudinus ne tu

ri micros kabioje.
— Kaip jau vežimas sulūž

ta, tai kožnas rodo gera kelia.
— Iszinintis nesivarto pil

kuose.
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In trumpa laika, vienos sa nvaites, iszsiuntem daugybe
Amerikos ir visi kurie ap-szitu Knygų in visas szalis

laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones. *
--------------- » ■ —

150 PAVEIKSLU.
iii ii...... ....

Nhkties laiko 
nu kurie per visa diena 
susipecze terp savos ir 
likosi užmusztu.

— Daugiau žmonių užmu- 
sza liežuvis, negu kardas.

— Vyras ir motore — dvi 
saldžios true ižuos.

•— Geras vynas ir gera ariel 
ka, gadina geriauses galvas. x

r '
■ ........................................ ............................ ......

gadina

DYKAI!
W~-~..'■■■’■ ==------------ *F------ -
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už $1.00

150 PAVEIKSIU.
11  ne—wni ■ 1 y»*im«iim n—b

Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di
dumas Knygos 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu.

KTAI $2.00Jl 1J
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet prisiu- 

skite mums $2.00 o Knyga bus jumis tuojaiis iszsiusta.
Mes tikrai gva-

/

Mes užmokame nusiuntimo kasaus.
’ • " 1h .

Nu-

prie karczcmo< 
kupezius norėjo sustot ir atsil- 
set, nes ūkininkas ne norėjo 
sustot ne už szimta doleriu. Už 
kirtęs arklius nuvažiavo to
linus, nešk upelius buvo nuil
sins ir norėjo atsilsėt ir ižgiart 
gierkele po tokei vargingai ke
lionei, nuvažiavo ant kiemo ir 
pasirenge ant nakvynes.

goveda pieme- 
gere, 

vienas
O kad pa-) 

slept savo žudinsfa', paėmė la
voną ir paslėpė tarp tavom 
kupeziaus vežime.

Kupezius kuris buvo labai 
nuvargins, miegojo kietai ir ne 
girdėjo musztines nakties lai
ke; atsikėlęs anksti iszvažiavo 
nežinodamas apie nieką,
važiavęs koki tai gala likos da- 
vytas per žandarus kurie per
kratė jojo vežimą ir rado pa
slėpta lavona. Niekas ne no
rėjo intyket in įjojo nekaltybe 
o palieije nuvedė jin in kalėji
mu.

Ūkininkas iszgirdes jog kup 
ežius likos nugabentas in kalė
jimą, pastanavijo iszgelbet sa
vo vežimą nog palicijos nuva
žiavo skabei namon,
privažiavo prie namo, pamate 
sode ant puikiausios slivos ko
ki tai Žalnierių skinant slivas. 
Ūkininkas pakeliąs pisztalieta 
jau norėjo szauti, nes atsiminė 
nupirktos rodos nog senuko:

idant palikt užsirustinimo
tint rytojaus.M 
laukt rytojaus 
sugryž ryto.

Užvažiavo ant kiemo in

Kada

U

Ir pastanavijo 
', gal Žalnierius

r
ISZ DALIES MOTERIŲ.

r ė .•* ,į!» . ••#-■«■•. .« i f %

Apie

Kas tau ne miela, tai kitai 
nedaryk. Ne sūdyk kitas, idant 
ir tave ne sūdytu. Tiktai žmo
nis niekam Betikiu kitais rūpi
nasi ir pikta iszranda.
kožna motere gerai mislyk, no
rint ir butu nužiūrėta, nes kaip 
davadu tikru ne turi, tai tylėk.

— Kristusas atleido gailen- 
ezei ir pakutavojentei nuside- 
jelei Magdalenai už ilgus me
tus paleistuvystes. Nes motere 
moterei, norint norinezei pasi- 
taisvt ne atleidžia vienos valan •<
deles prasižengimo. O bet ro- 
kuoja save‘už ’gera katalikė.

— Vyrai, sako, jog 
negali niekame intikt.
terei daug sunkiau vyrui in
tikt. Vyrai sako jog moteres 
už daug szneka;
pats prikiszineje, jeigu motere 
tyki?

— Didžiauses feleris motery 
se yra iszmislyti liežuvei. Tan- 
kiause sumislina ne buvusius * *
daigius viena ant kitos ir ne 
žiuri*, kad per tai gali varda su 
gadint. Yra tai (lidžiause silp
nybe moteryse.

♦

ežia

O mo-

rantinam kad ir jumis patik s.
W. D. B0CZK0W5KI-C0., 
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v uz-
pakali namo o palikins vežimą 
inejo in grinezia. Nes vos ati- 

jaunas žalniėris,dare duris, 
kuris buvo inlypias nuo slivos 
ir inejo in narna priesz ūkinin
ką, ne buvo kas kitas kaip jo*

' 1 '■J1''1 I ’. »

jo tikras stttiW, kuris su isz- 
trauktom rankom bego prie 
szias Ieva szaukdamas:

— Mylemas mano teyeli! 
sveik i nii’tave.

tai kodėl jie

<

jo tikras suntlff, kuris

• ‘Gavau mrlppa 
atvažiuot namon ant pora ne-, 
dėlių pakol mus pulkas ne isz- 
Iteliaus ant vainos ir norėjau 
tau ‘padaryt netikėta džiaugs
mą..

Tada ūkininkas apemias au
nu in glebi dekavojo dievui 
• . : v i «i Mi L _ . __ <i 1. • .z. 1 ■
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• Kad ir kasžin kiek raszy- 
apie szvaruma moterių 

bet motore negali būti per szva
ri.
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Daug tokiu yra.
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Gaspadine in bufdingeriu.
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stojo kokis tai kupezius prięsz jog užsįlaike ndg ruštybės ta
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kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu
Knygų vertes $1.00, Dykai! 
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sius SlėOO, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie
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Knyga “Kapitonas Velnias”
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knygos “Kapitonas Velnias.
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BETAS Ro. 1
Lletuvlszkleji Rasztai Ir Hasztlnln- 

<si. 
/elnlszkas Kazira<lmaB. 

r

i

-r h’ - *
» 'r J ' "

BETAS No. 1
f J; "

/

Nedaryk skirtumo terp vaiku.
Jlesžkojo 

Stebuklingaarilaltes o rado paezia
Kuczia. Kreidas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
/yrąs. Prakeikimas. Delegatai pks 
Jrafa, Užkeikta Škripka. Del tu ka 
tettna 
eikta Onuka.
pasaka. Atsargiai ezokiuoHl*. Protae

Delegatai pks
L

antra karta apslpacziuotl. 
Balsi naktis. Dzūko

mt proto. Graži istoriji.
BETAS* No. I

Prakeikta. Ąndrius Sakalukas. 
Varginga Elmana Ir .karalaite Reve- 
Hja. Apie karalių Sultdna. 'Apie Žal-

Peleni u to. / Apie du brolius, Varguti 
ir SkuputL,. H Doras, gyvenimas. Pri- 
zersta linksmybe., Apie vargingo žmo
gus sunu. Apie tris užkeiktas kara-
I . - ’
iuvo protingesnis už savo poną.

BETAS No. 8
Ragana. Apie keliauninką Joną

!, ________ _______
Cunigo paslaptis. In merjka .Pakaruo- 
tlls. Po laikui. Onytės Jaimes. Per 
leatėatguma. in b>l|a jej-glją. .Vlesz- 
)ats - Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsžtiniu. Apie'miHma. Pavasaris 
įple saule, menesi lr žvaigždes.MeszIa 
vė|ls. Grapas. Egll, aržuolas ir uosis. ,

J’ < ■ z

BETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. . 

vple kapitoną tumka. Dasekta nekal-

<ad ant'gero neiszeltu. kaip jonlszkėl 
tpvoge sarga.
žmogus be szlrdles. Užmirszo. Prana* 
izavlmas apie moteres.

v , r _
taip ponas Raukszlis atsivertė Ir pa- 

Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burlkas. Karei-

Andrius Sakalukas.

I „ 1

Betas No. 7.
. All-Baba Ir keturesdoszlmta t azbal-

Balada. Malūnas girrioje.
.... Irlanda. ‘ Ho-

Medejus. Kaip kuz-

ninku. F
Paskutines miszios.
bertas velnias.
mas skrlpkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Uivy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelol 
pono morkaus. Du ar ketiirl. Svietas 
dvasiu. Iszroiksztas razb&ihInkus, 'žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. > Apie drūta

alerlū. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai:

lauš duktercs. Apie Juokutl kurie

laikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
i 

ills. Po laikui.
leateargumaln , v
jats -Jėzus Ir mlsz

IŽU 
luftyne

PerOnytės laimes.

medžiai žvake.

alksni. Valukas Isz glrirlos. Ant Ne
muno.
Keliautoje In szventa žeme.

Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu Ir. dukterį: 
Kajimas. Drūta Petrą. Joną Nuogą
jį. Vafdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižlaus nuskurells.

lįstų. Stebuklas kuczlos naktį. Kal
via Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka Ir niklta. Dede Isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, 
Viena nedele teisybes.
Nedoras dede.
Pauksztcles Jezuso. Žibinte1 bažnytal

Ketvirtas prisakymas Dievo.
Beda.

N %

Auka nlhl

dzūko pasaka.
Iszgydintas.

Apsigavo. Valkata.

. y be, Vagis klauszinlu. Ne yra to pikto

..... v... ------ ---------------------- —-------------- --------------- -—■—----------- ----------------—■—"■—
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— U-Jgi in bažnyczia.
— Tai imkie norint knygas.
— Kad asz ne moku skaityt!
— Tai ko tu eisi in bažny- 

czia?
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Kelięneje pa- vakaravo apsisukęs in paezia.. sziot
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Tai ve, ko eisiu/ U-gi tu 
naujus ėzebatus parne-
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teje. Sugertuves traukije. Ai u te auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Betas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana, 
medėjus. Pranuko nelaimes.
Kodėl Baltraus neleido iu danga. 
Bausme už szyksztuma. Mažo szlnu- 
____  ____  ______ , Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

v Betas No. 11.
• > ■' •

Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 
karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo* 
rlus Isz Valencljos. Kožnas dalgias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
czluojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllplkas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnlke. Luoszis. Is
torija vienos motinos, valkucžlu plo-

Atidengta žndinsta. cziaU8 dWcll relkaraL

Iszglalbeta
ierallnika. Dzūkę pasaka apie Jezusa.

.. 1 i ----------L.------- -  -------- —h

itate 'vlrbaliuj bažnybzia.
jas akmuo. Burike ir burlkas. Karei
vis Ir velnias. Kas man nakcl acitiko^ 
(dzūko pasaka). Užliekos Isz senovės 
(išdaviniu. Peary ant žemgalio. Balsi

J

duosią. Protas ant proto.

(dzūko frasaka). .Užliekos isz senovės

laktis. Dzūko pasaka. Atsargial ^zo- 
TSwxx.am AM# •—WAA.A

BETAS No. S . Jį
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 

(Tabelis. DrasUs szuo. Kolera. Senelis^
* I 

rtgodus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laimė. Szul 
tszaitlfc
lelHZslsaugoje koros. Tomlla. Kapl

BETAS No. S
■ T i" , I ■ 1 Ji »’ . v . ' « ■■

Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 
(rabells. Drąsus szuo. Kolera. Senelis^ 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites at»le 
dgodus.

t;l ■Debesėlis. Piktadaryste

onas stormfleld danguje. Pabėgėlė
BETAS NO.«. , 4

Valdčlota. Barbele. Mokytoja., Vel-

Geras 
Audra.

S ruolis Isz • Lietuvos. 
Balsi Istorija.

11 r T

Doras gyvenimas.
♦ “

pejimas.

Betau No. 12.
Grafas ir meszkinlnkas.

gana, karalaite ir aflciera. Del mo
terių ir apie moterep. Aukso mišios 
garsingu rasztinluku Ir'poetu. Clgon- 
ka arba pagriebta Ir relei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba.' Apleista naszlaite. Kel- 
doszlu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prlfltn i ra,, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytrešne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna •gyduole. Du medejei. Inžel- 
dingas neatbolnunias. Kas yra Kris-' 
tus. : 
žmogus -pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 179$ .m.

Apie ra*

ilszkas tyltas ant upės nemano. Auk
ojimas sveiko Ir setganczlo kudyklo. 
Horodas boba. Kas nepaŽinsta dievo 
as nepažlnsta tėvu, per tamsybes 
n szvlosa. Pasitaislas prasižengėlis. 
Duktė malkakerczlo. Apie kupeziaus 
<uuu Jfirgi. Apie kapitoną Tumka ir 
)io denezika Jerėmka. V argingas: gy
venimas Įr smertls. Javarovas ir jlo 
(liūtis. Gaidžio pampkslas. Nebūtus 
iaigtus. Trip rąiczlup. Tris pamoki
nimai. Apie žmogui velnią ir duudell. 
Ousze pakutavojeneze Llepcjo. Apie 
nesivarūma. Apie labai dideli szelml. 
Sidabro stikline arba Sakyk visada tęl-

Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
kplęista r^aszlaite. 
*zirdije. lapė ir vynuoges.

su katalogą tai 
kas pirks knygą “Kapitonas Velnias” ir 
prisius
Sęta Knygų Dykai.

iltf^Mes apmokame prishmtimo kasztus.-^kj
• ' .  -------- ------—

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!
■i - ■•••
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szuntus Visokiu Pavei-
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Imu apie
U' :'rs ' V V M

•Mausi apsireiszkūnai < 
gaus kūno gyvenime ir

* J "l Y -',j fdejinia
•žniogaus kūno su 
Apraszomi invai- 
-------- 7mo.

kaip žmogui ' . *
nuo visokiu

J r:1 T

'eiszliinftri
•d’1'

Ml

mokinama
apsisaugoti
Ligų. Tokios

1

I
♦«<

.i

boba kytrešne už velnią.

(liūtis. Gaidžio pampkslas. Nebūtus 
iaigtus. Trip rąiczĮup. Tris pamoki
nimai. Apie žmogui velnią ir duudeli.
i
aesžvaruma. Apie labai dideli szelml.

Dorybe Ir mielaszlrdlngumas.<ybe.

kplęista ęaszlaite Jleszkok aukso

4vatna •gyduole. Du medejei.
>. • . « ? . j. *

Priesz teisybe. nekalbėk- Senas 
sūdąs.'Namu

Karalius ciįcouu. 
Nedoras ponas.

Genavalte. •Kalėdų 
Žvaigžde monljo-

, FaMkalbejlmas 1$’ rautu 
moterių h f ienos naazlea;

Kvailas tikėjimas, į U' .
Girtavimas, 
nakties miszlos. 
aziauę.

■ I • ’ Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu-
turėtumėt mokėti S 1.0(h bet

. * • •

*

visokiu
. XWR1V/O knygos 

lietuviu kalboj dar nebuvo. 
339 Pusi. Preke $1.50

ir k

*1

i
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mumis $1.00 tada gauna bile koki
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knygos 6įx9į coliu., .Puslapiu, 
knyga bus jumis i

Didumas
Prisiuskite'

i i"

Mes užmokame riusiuntimo* kasztuš.
;; .1 : 1 " 1 ‘. 1 . r iK ' .

tu o jaus iszsitista x .»* _ _ J.
# 7 lues uzinoKame nusiuniimo Kasztus.

W.D. Boczkowski-Co,, Malianoy iity, Pa.
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REIKIA STIPRINTI L. Ž.
BANKAS.

"♦i* < * .X

r y / C

V' . ---------
Lietuvoje, kaip matyti fez 

paskucziausinju žinių, 
viszkiejie reikalai eina vis ge- 
t vn.
Pabėgėliai

lietu-
4

Redas lietuviu stiprėja.

vienas po kito gryžta, 
ilgo rengiama perkelti isz Vo
ronežo in Vilnių ir in Kauna 
lietuvi sz k a s i a s 1 n o k y k las. 
džiu, dalykai tvarkosi. •

Neužilgo, 
nbelnas karas pasibaigtu, 
les ir Lietuvos Žemes Bankas 
pradėt Vilniuje veikti.
kia prie to rengtis ir tai rimtai 
rengtis.
ti.

vpacz inteligentai,
Neuž-

f'l

TT* 
. »A

■■»*

0

'Mr
U-

T ■!

b

aw

'’H

1

Žo-

turbūt, kad tik
C— 
r> —Ka

Rei-

Abejonių negali bu- 
Norrjoinv Lietuvos, tai da 

bar norėkime prisidėti ir prie 
jos atstatymo, prie jos sutvar
kymo ir pakelinio. Kitaip vi
sos musu pastangos nueitu nie 
kas.

Iki sziol L. Ž. Bankui suino- 
Tūli, užsi-

rasziusiejie L. Ž. Banke szerus 
Viso su

suino-

keta apie $75,000.

dali inmoke da lauke.
mos pasidarys, kai visi
kės, apir $125,000. Ret ka tai 
reiszkia tokiam rinitam ir to
kiam svarbiam dalykui ?

Su szimtu tukstaneziu,

apie $125,000.

kad 
ir su dviem, valstijos neatsta- 
tysi, Lietuvos lenku dvarinin
ku žemes neiszpirksi, neiszpar- 
celinosi, ūkininkams diuig pa
geliuos paskolomis neatneszi.

y 

reikia dirbt, 
pirm visko reikia, kad pritari
mo ir pagelbos gero noro lietu
viu turėjus.

Tai-gi, priesz iszvažiuosiant 
in Lietuva, be tik karas grei- 
cziau užsibaigtu, asz da karta 
manau apvažiuoti bent svar
besnes lietuviszkas kolonijas. 
Lankysiuosi, kur ii' kaip prisi
taikysiu: p. Šimkus kartas nuo 
Larto rengia vienur kitur cho
rus, jei busiu vietiniu rengėju 
kviestas, prie choro prisitaiky
siu.

Washingtono T/ieluviu Infor 
maciju Bjuras ir susirinkimas 
Lietuviu Washingtone lanky- 
muisi pas prezidentą tarė leist 
kalbėtojus po lietuviu koloni
jas, mane Kvieste prisidėti, ten 
karts nuo karto prisiszliesiu.— 
Tūlos kolonijos, kuriose vfeisz- 
kai nebuvęs arba kuriose mors 
laives, bet kurios Lietuviu su
manymams turi priejautos, už
kvies, ten pats vienas atsilan
kysiu.

Pirm visko vienok, 
tikiuosi, kad gerbingiejie laik- 
laszcziui, gerbiamiejie klebo
nai ir teip lietuviai-tautiecziai 
tame darbe man pagelbės, nes 
isztikruju yru būtinas reikalas 
ir laikus.

Reikia daugiau surinkti 
kad surinkus

o 
o

sakiau,

Istorines Knyogs

No. .1 — Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. f — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

M

KupcziausNo. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitonu Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c.

gjErTrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W1. D. B0CZK0WSKI-C0 
MAHANOY CITY( PA.
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ŽIŪRĖKITE! *
I. 4.4b

♦> KNYGŲ BARGENSAS

No.l

ž

Szitos visos Istorijos,
Pasakos ir kitoki Pa- Y 

... .
siskaitymai tik už

$1.00
Nusiuntimo kaszlus 
mes apmokame.

o 
♦i* 
t

♦j.
t Apie Rngnnn. Kclnnnlnkn Jo- f 

__ o. .—. ..- ♦*♦
vnserls utejo. Sūnūs MnllJaus *|*

Gems Medėjus. Ha Isz inaiszo

| na.,Vaikinas Ir Stehnklas. Pa | 
aIb.... C3 ...»■■ M wr«. 111 1.. .. ..

Iszklnnsyta 31 n Ida Vargszo. *|* 
flmpiia 'llnilniiia lln luv mnk^n
Iszlins. nliva in vlrszn Iszkils. 
In Motinas. Vertn nenžnitrszf.
Kaip dagyvont szimta motu. 4% 
Pamokinimai. Ne szis, ne tas. 4^4 

M Kam kenkia glrlavlmns? Grii- <£♦ 
♦% delel žinios. Apie boba, kn ne- 4% 
►*4 galėjo savo ležuvio sulaikyti.

Turkincl prlcžodžel. Pamoks- 
X lelel. Lelbaus Girnoms. Gir- 

’* di«a Iz 11 o T ii icrvf c d Ir n I 41 I 41 ft Ik I A* v

žmogų. Kaip pažint ntnialnn i

L- __  _____
t del motinu. Kas tai yra mote- 

Gailinga ypata. Eb

i i
t

C

1

linui nvniiiM phiivihmi.ii vbu- 
delel žinios. Apie boba, ka ne-

Tnrkinei prlcžodžel. Pamoks-

tuoktis Jurgis. Skaitliu apie '*

oro. Bernadlnas ir židrisi Ož- t
ka hz Dzūkijos. Gerok rodos
JT.. V 4 f m. >4 IaI Irt

I rystcl Gailinga ypata. 
szimts prisakymu Hygenos

lh‘. ♦I*

*|* kūno ir dnszios. Galybe Alei-
*|* les. Kagnniszka lazdele. Bo- ♦*♦ 
%.♦ ba kaip Ir visos bobos. Ženk- 4*4 
♦t* lag smcrilcs. Nupasakojo nuo <$» 
•>14 koto. Nenori sarmatos. Tokie 4% 
»*4 szposai no tinka.
4 4 L... --------
,% Žalnieris. Dievas gal npsudy- 

tl. Urvą užkeikta. Fnnaszus.

. .. ,.o™ y,
♦#* las smcrtles. Nupasakojo nuo <♦«

A
•i-

ii1

AlyUlno.
Su velniu ant svieto. Kytras

f* ti« Urvą nzkeikuu rnnaszns# X 
Torcn^...Sęjmė^mįj|Įk<>. Su

dingsta. Dasckta1 nekaltybe. *t*
wr_...____v___________ ♦!«

j *.» ▼ < r ,1 < "f

kuom kas kariauja nuo tos

A ^^nnszfeui.> Ne yra to | 
pikto, kad ant gero ne Iszel- *♦*

♦t*j tu. Kaip Joniszkėl pavogė IsZ *|* 
.TnnrlsvL'ln naktini nnrirn. Atl. 0^4*|* Juozls/.kiu naktini aarga. Atl- %♦

*♦* dengta sargiu Atidengta Žu- M
Aln<<4n //n«z\«ann ' c. rvt I Afidinsta. Žmogus be szirdies.

- rrannszavimas <£4 

apie’Moteres. Pranaszavimas 4J4 
4% mlrszta. Pncztincs persargos.

Kaip apsieit dratiguveje. Per- 
kitrus Bezdžlonkn. Mįsles. De 
szimts prisakymu del paežiu. 
Iszglftlbetn per Kalinlka. Auk i 
so griidejteh Dzūko pasaka

1 apie V. Jezusa. Ženklinimas f 
’ *K

i Vardu. Kokiu Esil Kazirlavl- ♦
❖ ____ 4>

s:
Užnilrszo.

4?4 mlrszta. Pncztines persargos. 4$,

^4 titrus Bezdžlonkn. Mįsles. De

Iszglftlbetn per Kalinlka. Auk Z 
so prriidejel. Dzūko pasaka

1 ftpio V. Jezusa. Ženklinimas t 

| Vardu. Kokiu Esil Kazirlavl- | 
$ mas. Žinutes del Gospadlncs. *4* 

Vagiu szposas. Kaip ponas tj*
*1* ICaukszlls atsiverto Ir pastate y 
*♦* Virbalu] Bažnyczia. Sehuklin- %♦

ga Akmuo. Janasza Koreza- 4*4
B ar H B ft '^Xik -"ft ft ^>* mm A _

MII. P1VVU buriuiu VV1IIVS X1U*♦a* ka. Diėvo sureda. Vėluos Na- 4*4 
4*4, mieja, Kftudidatas ant Apsipa 4% 

K4 czlaylmo. Dzūkas Iszvadavo «♦, 
savo paczhi. Puiki rodą. Sap- «t4 

nns žido Judelo. Kalp-žldns 
moka protauti kaip geszefln 
padaryt. Iszmlntingos rodos t 

Tėvu, Pasaka apie Arklu- | 
ka-Kupruka. |4

4^> cziayimo. Dzūkas Iszvadavo 4^, 

4^4 nns žido Judeio. Kalp-žldas #*4 

J>_ padaryt. Iszmlntingos rodos *t* 
V . . m . . . ..

Daugybe visokiu Juoku,
X Paveikslu ir t. t.

X Prisiuskite $1
rnsiuskite $i ir savo 

-į- pilna aiszku adresa o 
^0 AllAiail* 147411141mA III-

mii per paczta Knygų

Adresą vokite: I , a ’ -.'b
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Jau iszejo isz spau
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“TEVE MUSU
‘, /
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puslapiu ajiio
Priesz tei-

toVc muNu kuHnal exl d iqgvje
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NAUJO? KNYGOS
9 Istorijos, 122 

tas yra įbristus;
ybe nekalbėk; Senas žmogus 

pavojuje; Namu sudus; Jvarą- 
is čigonu; Istorija isz 1795m;

Ne doras
- - 25c.
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ir $i.ooo. Moka ligoje pašalpos—
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Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 

k $92-7i5
Ligoje pašalpų ..... J.... $52.813 t„^.».. —■ 1, ,, ' .... . m t

S^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kauki-
nine Ttvii or^nn fiicj ir ramio ih’cho iic»

kus ir kulturiškus ^reikalus.
■■ ' 1

yMONIŲ apŠvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

Leidžia kningas, kurias nariams duodama už

Pomirtinių išmokėjo
_ . - J 

,■■■! ,1 I į ,,, IBĮ „Į Į

Z

4 •

Moka pomirtinių $i50,<$30ot<$6oo

$6.oo $9.00 ir $i2,oo j savaftę

nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-
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gauna dovanai.
pusę kainos.

GUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ , AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose .miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Cehtiro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY
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Paiki istorije apie
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No.1 — P»»
No.2 — Kunigo l’a^lnp’i’'; In Marika; Pakaruoklis. 220 puslapiu

fclaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke, 50c
1‘rcke 35c

No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 211 pusi 6xtt col.4» Preke 25c
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Preke 25c
» J V’ *• ' b, į

No 4 — Apie Kujulziaus Sunu Jurgi; Kapitonu Tumka, 108 pus.'

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per-paczta.

W. D. B0CZKCWSK1-C0., MaH. and A St., Mahanoy City, Ta? '
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8 Istorijos, 141 puslapiu apio 

grafas ir meszkininkas; Apie 
|j|agana, karalaite ir aficicriu;
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Apysaka isz Lietuviu Senovės £jjįyveldinį, 
tu paveikslėliais, 177 puslapiu, ĮJreke 35c 

W. D. Boczkowski Co. Mahanoy .Chyi«lK ‘bb.
• • _____________________ ___________ i_______ ___ _________ ____________________________

■ , I ■ l[ į

• b 1 ■ i b'it l ’■*.

Užslrašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausių savaitraštį 
M17ICM\7D1Z? f ICTI TVNJINJIZI P*VIENYBĘ LIETUVNINKŲ

i insteigta 1886 m. □» j,:.
Viertybę Liet.” prlva.o skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaite

' t
. \ JM'

>4

vVienybe Liet.” talpina moksliškus it* pamokinančius straipsnius 
PRENUMERATA METAMS:

Suvienytose Valstijose.. .$2-00; pusei metų $1.00. 
2.50; pusei metų $1.25. 
3.C0; pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogų

Kanadoje.......................
• Kitoae viešpatystėse

v> 1'fe

, DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ.

"VIENYBfi LIETUVNINKŲ” <
120-124 GRAND ST., BROOKLYN, N.Y.

*. 1

■ i
4

į Į

“Slaptybe Antgrabio”
W..4IW .......... .

fsa’ca isz gyvenimo Francuzp
puslapiu. rreke Uftc. W, l>. Boczowaki Cų 

' 1,1( I ■

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

W, l>. Boczowfiki ta
1 -i H./'-
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< r . / ■'

Istorije Szventa...
,x

, j
" h

/

l

SENO IR NAUJO INSTATYMO
/

Parasze
k * ,".%•■ *

Parasze 
Viskupas Motiejus Volonczauskas

1 ■ ■

r Jt t

Ii I

I.

,i:,

Aukso mįsles garsingu poetu ir 
rasztininku; Cigonka arba pa
griebta ir volei atgauta mergių 
ko; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c 

<♦ C O <♦ ❖

5 Istorijos, 137 puslapiu apie 
Kalnu gyventojus; Kaukazo 

; . Lozorius; Narsi
1 vyras. -25c

belaisvis;
mergfna; Užvydus

ėjo
7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 

Ergelei pono Alorkaus; Du ar' 
keturi; Svietas Dvasiu; Iszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tukas. ----- 25c.

❖ ❖
4 Istorijos, 105 puslapiu ap1<x 

Ant kranto prapulties; Mislras 
j r krepesius; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. -

ijj# 4*4

8 Istorijos, 122 puslapiu apie 
Pranuko nelai mes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus iii dangui' 
Bausme už szykszluma; Mažo 
ziaueziaus dideli reikalai; Dig 

Uos kentėjimo Nantoj; Netobn- 
.as žmogus. - - - - 25cb

J OKisuc.kk
J&d.
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fe*4
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Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir
yra vienas isz Puikiausiu Abyozu kuris da likos kada 

' iszleistas. Djdumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruosc, ant popicros kuri isz- 
rodo kaip Audekline.

■J
“TEVp MUSU” ir .

Galima tęipgl gauti su Lgnkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite zemiaus padėta Blunka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus

Abroza^pfetato Poterius

jumis tuojatis iszsiustas.

privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose
PREKE $1.50 sų nusiuntimu.

PEEKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo

dame giara nuoszimti todėl raszykile o gausite prekes.

.

»

❖ ' <• ❖
Vaidelota, apraszimas 

pirmutines puses szimtmeczio, 
szimta isz Lietuviszku užlieki) 

parodo kaip senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c. 

o ❖ ❖
4 Istorijos, 196 puslapiu apie 

Urvą užkeikta; Panaszus; Jjo- 

cenas;

fe*

Sermėga mužiko; Su 
kuom kas kariauja, nog 
dingsta. ----- 25c.

tj

į • t. ••
i

■^V 'b- „> ‘b ■ b.’~

W. D. Boczkowski-Co.,
■ 1 f ;■ 4 Gb .

❖ ❖
5 Istorijos, 77 puslapiu apie 

Grigorius kuris per 17 metu gy 
veno ant salos; Isz mirusio pri
sikėlė; Dorybe veda in laime; 
Debesėlis. - - - - 25c.

❖

w ''

❖ ❖
3 Istorijos, 112 puslapiu apie 

Nevaloje pas Maurus;4
Cor. Mahanoy & A Streets, 

Mahanoy City, Pa.
Nevaloje pas Maurus; Viesz t w
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. - • - •

<•
^SKAITYKITE!
siuns mumis $1.00 tai gaus 5 
isz' virsz-minetu Knygų; arba 
$4.25 vertes Knygų už $1.00. 
Raszykile kokiu norite./
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W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
JfflAHANOY 
Vjiif , 4įfJ, . į. /•į.J-i j

■ - ■ V- , ' -

I

IJAHĄNOyANDASTBBET.^J
■ ■ . - .? • 1"' ' ■

■ ii11*

i.

.-b
MB.......

- 25c.

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

Czionais prisiunezin jumis
Abroz.

TEVE MUSU ” ant žeminus padėto adreso.
Su guodono,

A
ii-

Kas pri-

. ►-b ? ib /.

ijž ka pra-
- po vardu

V

szomo man tuojaus prisiųsti 
(ii r Raszyk^te kokiu norite. Mes 

siusime Knygas per paczta ir 
j apmokame visus kasztus. Gali- 

Visos
t 
v 

X 
X

V tuojaus iszsiusime ju-
V_____

X Bargensa No.l
X A

X -k

W. D. Boczkowsld-Co. *t*

$ ‘

r
Vardas. -

Y .,

U

y
X

te pirkti kiek norite.
t t.

v *l"

Ulyczia
“ '■' r , ■' ’ ' “

j. » M k

Miestas
• ■ . ' .< ; . a' ■■ i i ’

>>■ ■ i.in »••• 1—

JI *'
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r*-r ■Ay

X Mahanoy Cit^į Pa. I 

4- ♦ <b4 .<♦ »♦ -r vwvwww*!4
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Knygom yra geros ir kožnam 
patiks. Raszykite szendien!!! 
Adresavokito:

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
IVTsi 1*1 fino ir C!if.T7
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NAUJAS ISZRADIMAS. 
Auginimui plauku gydymas 

DYKAI!
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Dekavoje V2 milijono žmo
nių dastojo puikus plaukus o 
teip-gi sulaikė puplima plau-
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ku isz gulyos labai trumpam 
laike in vieta iszpuolusiu, at- 
ąuga tankus plaukus Gvaranty 
ti Informącijos Dykai. Raszy- 
kite bile kalba sziandien.
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Žinios Vietines

— Publįkines mokslaines 
sustojo.

— Teatras “Valkata” ge
rai nusiseko, tik gaila kad ne
prisirinko dauginus publikos. 
Visi aktoriai ir aktorkos atlo- 
sze savo roles labai gerai.

— Badai valdže statys mies- •>
te fabriką, jeigu aplaikys tin
kama vieta.

00 darbininku.
— Kompanijos protestuoja 

priesz traukimą anglekasiu in 
kariumenia. Jeigu valdžia to
linus trauks darbininkus tai ka 
syklos turės sustot, 
apie tai g

— J’irkitc dabar anglis ant 
nes vėliaus neaplaiky- 

sit įjos ^valdžia paims viską del 
savo naudos.

— Pradedant 24 diena Ju- 
niaus, trauki jo penkių 
bus paimta in 
hanojaus 126 vyrai.
mo d i st rikto bus paimta 51 vy
rai, isz antro 126, isz trcczio 

ketvirto 31, penkto 63, 
szcszto 81, septinto 149.

— Miestiszki rodininkai pra 
szalino du palicijautus Kilroy 
ir Copley tiksle suezedinimo 
iszlaidu.

— Utarninke užbaigė moks 
lūs high school 39 studentai. 
Ter0 tuju radosi tik viena lie
tuvaite p. Irena, duktė redakto 
riaus “Saules” F. W. S. Bocz- 
kausko kuri užbaigė mokslą su 
garbe.
Szmito slavokas, užbaigė moks 
la.

Valkata

Darbo bus del
• >

žieme
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Valdžia 
forai apsvarstineja.

dienu 
vaiska isz Ma- 

Isz pir-

— BirŽelid ll-ta diena, 7:30 
vakare bus Szv. Juozapo para
pijos
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metinis susirinkimas.
Kadangi parapijos mokyklos 
sale yra angszta ir ne saugu, 
susirinkimas invyks Baczkauc- 
,ku salėj e. Kadangi vėl laikas 
jau galutinai sutv4rkyte para
pijos reikalus, nepaisant jokiu 
paszalinu agitacijų, malonėkite 
susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Szv. Juozapo par. Klebonas 
ir Komitetas.

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

Vyrai,
f

3t.

SHENANDOAH, PA.
— Antanukas Gulikauskas 

9 metu amžiaus, likos pagautas 
per diržus lonkiszkoje duonke
pėje kurie vaikui nutraukė ko
ne puse pakauszio. Daktaras 
prisiuvo pakauszi.

— Juozas Virbila, kuris li
kos sužeistas Kehley Run ka- 
syklosia 1912 mete, apskundė 
kompanije in New Yorko suda 
ir tomis dienomis jam pripaži
no atlyginimo $7,500. Akyva 
žinoti, ar daug jam isz tuju pi
ningu gausis?

— Ana diena Antanas Su- 
bakas, Stepas Dovskis ir Vin
cas Valinkeviczius likos sulai
kyti ant kelio ir apiplesztais 
per nežinomus pleszikus. 
dai viena pleszika jau suėmė.

— Bažnytinis Choras paren 
ge dideli koncertą, kuris atsi
bus Nedėliojo 16 d. Juniauš, 
ant O’Hara Opera Sales. Kon
certas prasidės 7:30 vakare. 
Visas pelnas 
bažnyczios. •/
35 ir 25c.
to bus apgarsintas kitam nu
meri “Saules.”

>

Ba-

eis ant naudos 
Inžanga 75, 50, 

Programas konccr-

Teip-gi sūnūs Jono

Laczinskas, 
vaikinelis

matyti svietą ./nv.v.,
prisidėjo prie Ferario kamavo 
lo iszVažiuodamas in Sunbury.

pargabeno Mikoleli

Mikolas
metu

matvti svietą

15 
norėdamas 

pigiu budu

Diedukas
namon.

— Mahanojus paaukavo vi
so ant Raudono Kryžiaus drau 
guves $44,595 ir da tikysi ap- 
laikyti daugiau nuo nekuriu 
d rauguviu.
kaip aukauje, tai aukauja szir- 
dingai ir nesigaili piningu ant 
geru užmanymu.

— Jeigu saliuninkas negali 
varyti biznio pagal duota pri- 
siega kokia sudėjo sudia laike 
aplaikymo laisnu, tai veluk te
gul uždaro duris ir eina in ka- 

‘ syklas.
ulyczios, prie parko, palicije 
padare revizije tame saliune 
aresztavodama pati szinkori, 
ketines “balandėlės”
isz miesto, viena isz Pottsvil- 
les ir dvi isz Szenadorio) ir dvi 
deszimts penkis

turėjo pasirūpint 
kaucija lyg teismui.

— Tautos Fondo susirinki
mas invyks (nedelioj) 9-ta Bir 
želio pirma valanda Boczkaus- 
ku salėj. Malonėkit visi susi
rinkti ypacz nariai kurie užsi
dėjo menesi ne duokle, 
darni atsiveskit nauju nariu.

Rasztininke S. R.
— Ant West Mahanoy Avė. 

randasi ant pardavimo saliu- 
nas su namu, namai randasi 
teip-gi ir ant W. South Str. 
Puiki ir gera vieta del biznio, 
atnesza teip-gi gera randa, par 
siduos pigeį del pirmutinio kat 
ras atsiszauks. Yra tai geriau 
šia vieta ant “investimo” 
vo piningu

Saulesv redakcija.

Szinkoris

v •

Gary Indiana.— f Atsiskyrė 
su sziuom pasauliu Vincentas 
Skrobulis, paeinantis 
valku gub., Seinų pa v., 
eziamiesezio par., 
ciunu. A. a. Vincentas buvo 
geras, teisingas ir dievobaimin 
gas žmogus, 
lios gyveno Szenadorije 
kui dirbo minkszlu anglekasyk 

7 v*

po tam atvažiavo in 
Gary, kur pragyveno 7 metus 
ir turėjo savo locna žemiszka 

Mirė 8 Balandžio 1918,

isz Su- 
Kap- 

kaimo Mb-

T

h

losią

A. a.

Keli metai adga-
, pas-

Mahanojiecziai

r>

Ant West Malianoy

balandėlės
szinkori

(viena

4‘gaidžius/’

Atei

sa-
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(t. f.)
Atsiszaukite
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Doabejoncs Jus kurib esate patrukta 
kentėto per motus, isz priežasties kad 
gal bijojotes operacijos su pjaustimu. 
Kodėl ncpaslnaudojato isz progos ko
kios asz galu jumis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dėkingu pącijcntu. Klausiklt 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J. Aug. 11, 1917.
Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu iii valos jumis
Brnngns Dr. O’Malley:— 

w w -W—• -7    --------------— W . W” —, • T- - •

palieka veli už stebėtina patarna- 
vlina delel manos, 
mane nog dnbeltavos 
1 
metus Ir negalėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglalbotl. Dar ėsmlu 
sveikas, aczlu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin- 
gal rekomendnvoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas,
• Box (IS. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi nfano ofise] 
Virsz-mlnėtn gromata yra viena isz 
szimtu groin a tu ka aplaikau nog vyru 
kurio buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patis kurie sziendien ėsate 
patrukia. Szendien szitas žmogus ėsa 
padėjimo uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiaus uždirbdavo už tai kad ėsa 
gersesnis žmogus del savo‘pono. Isz- 
klrpkite žeminus padėta blanku dabar 
Ir prisiusklte su Gc. stempomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.1

Vardas

Išgydomas 
ruptiiroK, 

noj; kurios kentėjau per dovinis
Ban-

I

Uliczia _

Miestas__ :___________ —.
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

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

27 South Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.

NAUJAS LIEJUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINS ST., MAHANOY CITY.

Tikros Trejos Devinerias, 999,

turtą.
palikdamas paezia, 5 dukteres, 
2 sūnūs, ir brolius J. ir A. Skru 
bulius ir seseri Antanina. Vin
centas pragyveno Amerike 24 

Jeigu isz pažinstamu
geistu placziau dažinoti apie
metus.
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Reikalaujame J.S&ru'S
^}i

ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 Iki $15 i savaitę, pereidami per stub*s$10 Iki $15 i savaitę, pereidami per stabas 
su rmtsu nau|u išradimu, Atsišauklt tik 
laišku: UKSUS REMEDY CO..

Dip. D
laišku:
160 M. WELLS St., CHICAGO, ILL.

_

_ , .... __

DR. JOHN D. RILEY !'
• į Specialistas Akiu, Ausies. Nosies,:’į opUvlcl J lol tin /IMU, zvuoivn, iwniVD|įĮ 
d Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu*'

Vyru ir moteres ligas. Uf
1

Ilgu. 'i
200 E. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

——- - / f - ji - •*<« » <1 <» ■* ■! «lli Ali—

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

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

CHICAGO, ILL.

n
NAUJAS IŠRADIMAS

Del Prahiluojančiy Kojį
F Prakaitavimas žino- 
į gaus kojų, tai yra di- 
L džiausiąs kankinimas 
Bkaip dideliems teip ir 
B mažiems. Didelis ne- 

smagumas yra iš ne

gaus sveikatai. Prakaituotos kojos lai 
pradžia visokių žmogas litfų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
duolės išgydis prakąitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus tiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke
su prisiuntitnu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO.,
Distributer

160 N. WELLS St.,■ <

skanaus kvapo kilp ir kenkentis žino- 
[ 

pradžia visokių žmonas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
duolės išgydis prakąitavimą arba Slapu- 
1 , * * *.w "J 4

užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei-
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W. TRASKAUSKAS
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PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOT CITT, PA.

Laidoja Kunus Numirusia. Pasamdo 
rlglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dalgtus ir t. t
520 W. Centre SL, Mahaaoy City, Fa.

» \ I

■

. . |M». ' ».»,***• ** - C
L c: >*<4.1

Įr:

M

į

44 1.

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

Lietuviu Gy<lvtojns Ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandės 2 iki 3 popiet.
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia 1 1 w n 1 «»■«»<*> <•> 1 oi <1 1 1 11 w- r w w m i> <.
■ .......^«i.i. .......................... ..................................................... ..... ........................ ............... ................ ...

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

NAUJAS ISZRADIMAB n
Dekavoje ^4 milijono žmonio 

dastojo puikus plaukus o teip
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike ii» 
vieta iszpuolusiu, atauga tau 
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai.; Pasakykite ki
toms tautoms tegul visi szaukt 

pas mtis. Adresas:
Brundzas Cosmetics, 

Broadway, 8-th. St.
, Brooklyn, N. Y.Dop. B. CHICAGO, ILL.
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yRUST K'OMPANIJE
Yra tai vieta dėti jusu piningus.
Pagialbes jumis daryti visokius investmentus. Duos 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Prea. L. Eckert, Vice-Prea.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Fenton

f

Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra

•>

D. F. Guinan, Treae.

'J' G. Hornsby <

. |J»y

>
4

SKAITYKITE “SAŪLE”
SKAITYKITE ‘‘SAULE”

----------------- ---- - -------- --  ■<-------------------------

SKAITYKITE “SAULESKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

V. <

i Moteres ir Merginos sako—
L( jaign nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai ilgiau

I

nesziojasi, už tai kad ceikfs yra geras ir atsargiai yra 
pasiutas.
geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera tavora

n I

Mes visada tikime kad geras tavoras yra Sj
1

SIUTAI, SZLEBES IR KOTAI ANT VELYKŲ.

Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti
ir gauname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia. 
Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera del 
visu. Pirkite savo Velykini siutą ar kotą pas

GUINANS* Makailoy City, Mt. Cannel, 
Shenandoah.

•E

bia Grafanol
Grainamoji Mašina £

£Kalbamojiir
Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose!
Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais 

nėr TJp.tnviQkiiR Artistus hiidnrm nnrmpjt*! . <per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!

4
4
4

Ka tik pargabentos isz Rosi- 
jos ir padaryta pagal Dr. G Tu
ning receptą. Susideda isz 27' 
gatunku szviežiu szaknu ir vai
siu turinezios didele intekme 
gydime visokiu ligų. Preke 75c 
pakelis, 3 pakelei už $2. Pri- 
siutinio leszas mes apmokame. 
Piningus galite prisiųsti per

♦
♦

Nėra tokio Lietuviškd namo idant nebutu kokios nors muzikos
COLUMBIA No. 95^

*

%
A

mirusi lai kreipėsi sziuom adre Money Qrder, Czeki, Piningais
J. Skrobulis 

Gary, Ind.
su: y Box 39y ,

i'

Newark, N. J. — Juozas
li-

arba paczto stempomis, Raszy- 
kite ant adreso:
Lithuanian Mail Order House, 
3343 S. Halsted St, Chicago, Ill

Graudingas

Kriaucziunas, brolis Jono, 
kos paszauktas in Su v. Valst. 
kariumenia ir iszkeliavo in aba 
za 29 Gegužio.
buvo atsisveikinimas dvieju 
broliu ir pažinstamuju. Juozas 
gyveno su broliu po No. 85 
Warwick Str.

Detroit, Mich. —

Llandos.

Czionais 
darbai eina gerai o uždarbei 
mažiausia po 40 centu ant va- 

paugeli jaunuju isz-
keliavo in kariumenia, todėl di 
dęlis stokas darbininku po vi
sa miestą.
le. Jaunu vyru mažai
merginos ir moteres užima vi
sur vyru darbus kurios uždir
ba tiek, kiek ir vyrai.

Brangenybe dide-
, todėl

I
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Dr. KOLER
638 Penu Avė. Pitsburgh, Pa.
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GRAFONOLA
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Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu-1 
dijavo begije 26 m. in- 
vairlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažinsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
Ilgas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czias nuo neczystųmo kraujo, 
szaukite ypatlszkal, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Kolėr kalba Lenkiszkai 
ir Ruslszkai, 
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare, bjedeliomls iki 2-v. popiet

Capitol Stock $125,000.00

Atsi-
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Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gryną 
kaip varpelio balsą, 
kaip garšiu taip ir tykhi 
natų. Skrynelė yra iš
dirbta aržuolinio me- 

, džio ir gražiai padirbta.

Prekė $85.00
\

COLUMBIA No. 30..
& i

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra an
tra prekėje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum-

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra

bios balsą. Turi vėliausios mados motorą ir gva. 
rantuoja užganėdiriimą. Grajina 10 ir 12 colinius 
rekordus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už 
tuos pinigus, • ‘ ,

Prekė $30.00.
.............. ............... ■

neatsilanko Jūsų gyvenimo vietoje, 
r’“’: e— •; ” * 15,r!‘
artistų balsus kokių tik nori ir kada tik no-

Neturi nusiminti, idant negali išgirsti 
balso geriausių sviete artistų, kadangi jie 
neatsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusi
pirk Grafanolą iš kurio gap išgirsti visų

ri. Grajina io ir 12 celinius rekordus.

COLUMBIA No. 45.

reikia girdėti jos puikų, gryną, smagų ir tyrąbal- 

riausias įstrurtontas už teip pigę prekę.’'
Preke $45.Q0.

Idant apkainuoti šią Columbia Grafanola. 
t ./ ‘ \ ‘ v . .. „ -v-,—
są,-o tik tąsyk kožnas sutiks ant to, kad yra taige-

Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam buto 
Amerikoniškos giminės. 
Užlaiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį 
tikrą artisto balsą, tokį 
koks buvo jam dainuo
jant ar kalbant. Jos vi
durine mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa- 
f 

gal naujausio išdirbi- 
mo. >

Prekė $95.00 < j COLUMBIA 
fGRAFONOLA

COLUMBIA No. 18.

J

L3 £

Columbia Crafanola augšČiau parodyta ant 
paveikslėlio yra pigiausi prekėje Columbijos iš 
dirbtų įstrumentų. Turi aiškų ir švelnų balsą ir 
grajina io ir 12 colinius recordus.

Prekė $18.00..
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Visados reikalaukite Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia. ♦

«►
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Preke $45.()0.
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COMMERCIAL CORPORATION-
------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SURPLUS JR PROFITS $460,000,00
MOKAME Antra Procentą ant sudtu

1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
■u musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pros. — P. NOOIYAIJlce-Fres.

W. K0IILER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, ' 

Bubėtomis, 9 ryte lig 12.
’’ . • 1 . j < ■ >■ , ; ' ‘ l

I
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu

r.

r

MAIL ORDER HOUSE
160 NORTH WELLS STREET

<*>g

W. KOHLER, Cashier
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