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Isz Amerikos
54,144 užsiregistravo j o naujam 

drafte.

Harrisburg, Pa.— Vyrai, ku 
riems suėjo 21 metai, turėjo re- 
gistravot is, 
sklypą.

ana diena po visa 
Isz Pennsylvanijos už 

siregistravojo 54,144 vyru ku
rie pabaigė 21 metus, 
ju buvo 44,189 baltieje, 
gerei ir 6811 atejviai.
Nuo Juniaus 24 valdže trauks 

in kariumenia 9,000 vyru in 
Camp Lee, Va. o 3,000 in Camp 
Greenleaf, Ga.

Isz tii-
Ol! 4 ui

Isz pavieto 
Skulkino trauks 675; Luzernes 
604 ir t. t.

Dievobaimingas vagis persi
gando kryžiaus.

Chicago. — Nekurie žmonis 
tvirtina, buk Czikage nesiran
da dievobaimingu žmonių, bot 
sekantis atsitikimas parodo 
buk tenais atsirado vienas —ir 
tai vagis.

Atsitikimas buvo sekantis:
Vagis insigavo in narna Jo

on Corbett, 4866 Shoriden road 
Namie radosi jojo sesuo Mrs. 
Lilije King, lęjiri' pabudo isz 
miego nuo elektrikines lampu- 
kos kuriiuya£$U-.prikiszo< tpria 
mieganezios veido. Mrs. King 
isz iszgasczio kirto ypa vagiui 
per ranka.
in kabanti kryžių ties lova gu- 
linczios, padare toki inspudi 
ant prasižengėlio, jog tasai už- 
terninos muka Kristaus, dūme 
per duris, palikdamas punguio 
Ii su surinktu sidabru ir kito
kioms brangenybėms.

atsitikimas

Szvieša atkreipta
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suvirsžum 
70,-

Geležinkeliai užmusze daugeli 
gyvuliu. i

St. Louis, Mo.— Dideliu ar
mija galima butu iszmaityt isz 
visu gyvuliu ka amerikoniszki 
geležinkeliai užmusza per me
tus. Suraszai parodo (ir tai 
ne isz visur) buk praeita meta 
ant geležinkeliu likos užmusz- 
ta 2792 gyvuliu isz kuriu gali
ma butu sunaudoti
milijoną svaru mėsos del 
000 kareiviu per 30 dienas.

Guzutes tarnai pametineja 
darbus.

Hazleton, Po.— Isz priežas- 
szvakaus biznio kareze- 

mosia, bartenderiai czionaiti- 
ninosia saliunuosia pametineja 
darbus o eina in kasyklas ir 
amu n ici jos fabrikus, 
szum penkesdeszimts vyru atsi 
sveikino su pardavinėjimu gu
zutes ir pasijieszkojo kitokiu 
užsiėmiau.
Papildinejo žudinstas už $15.

New York.— Jonas Esposi
to, prisipažino ana diena sude, 
buk jojo užsiėmimas buvo žu- 
dinimas žmonių už paskirta 
prekia. Už kožna žudinsta ap 
laikinojo po 15 doleriu, kaip 
kada ir daugiau jeigu darba ai 
liko gerai.
sudžiaus kiek žudinseziu papil

Iszsipilde motinos sapnas, apie 
sužeidimą josios sunaus

Francijoj.
New York.— Mrs. Julia So

por, 314 East 15-th Street turė
jo sapna apie savo sunu, kuris 
likos sužeistas Francijoj o ku
ris iszsipilde ant tikrųjų. Mrs. 
Seper sziteip apsakinėja apie 
taji nepaprasta sapna:

u Sapnavau, jog buvau Frau 
cijoj laike kuriuos muštines. 
Kareiviai susiremia vienas su 
kitu. Terp szuvu ir durnu ma- 
cziau puiku kaimeli kuris liko
si sugriautas nuo kulku. Ka
reiviai muszesi ant lygumos, 
daugelis gulėjo sužeisti ir 
mirsztanti. Staigai paregėjau 

sunu Juliona apsiaubta
per daugeli prašu ant galo li
kos pataikintas per szuvi ir 
kryto mirtinai sužeistas ant že 

Norėjau prisiartyt prie
jojo ir prigialbet jam, nes ko
kia tai nematoma galybe ma
ne sulaikinejo nr negalėjau pa- 
sijudyt isz vietos ir laike to ma 

galėjimo idant prisiartyt
prie mano sunaus pabudau. Ap 
sakiau apie taji sapna savo vy
rui, kuris mane iszjuoke ir lie
pė apsimalszyt, bet ant ryto
jaus aplaikiau nuo valdžios te
legrafą kuriame man pranesza, 
buk musu sūnus likos sužeistas 
mirtinai prie to paties kaimo, 
kuri maeziau sapne.

Amerikoniszka
Tsztyrinejiinu nepaprastu atsi- 
.tikimu tirynes .teisingumą tojo 
. įtikimo &U,,knx- 

j € ;'"Jį i o- UAft k. .

savo

ties

Suvir-

Ant užklausymo

de, žadintojas atsniope inalszei 
buk ketures.,
Duosnumas Y. M. C. A. drau

gavęs del kareiviu.
Now York. — Drauguve 

Young Mens Christian Associ
ation nuo 1 Mojaus 1917 lyg 31 
Morcziaus 1918 mete, iszsiunte 
in Francija del amerikoniszku 
kareiviu ant iždalinimo 115, 
135,500 paperosu; 9,913,000 ci
garu; 2,040,000 pakeliu gurno; 
30,000,000 blesziniu 
374,605 svaru kavos;

vaisiu;
446,208 

blesziniu pieno; 192,438 maiszu 
miltu; 931,446 svaru czekula- 
dos; 360,000,000 arkuszu popie 
ros del raszymo gromatu; 3 
295,735 svarus cukriaus; 621,- 
212 svaru tabako del kramti- 
mo; 21,000 fonografiniu rekor
du; 350 fonografu; 643,040 sva 
ru rakamo tabako.

Iszsiunte in Francija 
vyru ir 202 moterių ant patar
navimo kareiviams 
2989 sekretorių in

Priek tam pastate sa
vo prieglaudų 538 kurios kasz- 
tavo $3,943,482.

mes.
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da ajskrima po 20 centu 
kvorta.

I

? 1

I «

I-’!®-'

klh
% • if/

Idant užganodint kareivius 
ajskrimu kuri galėtu pirkti pi- 
gei, amerikoniszkos moteres už 
dėjo vietas prie abazu kur par- t ' Ai' .• K i..i X
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ISZ VISU SZALIU
Rojus del tarnaieziu Paryžiuje.

London.—- Paryžius szian- 
dien yra rojum del tarnaieziu. 
Daugelis mano, jog moteres 
sziandien dirbanezios visokio- 
sia dirbtuvesia, butu juju už
tektinai ir prie tarnystes na- 
muosia, bet tarnaieziu szian-

Szian-
ma- 
me- 
nuo!

dien randasi mažai.
dien tarnaite ne dirbs už 
žiau kaip 25 dolerius ant 
nėšio, o virykes provijesi
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abazus.
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Rusai sumusze turkus ir vokieezius Transkaukaze.
Didelis muszis atsibuvo Kas distrikte, Trans

kaukaze 24 Moja’us, kuris užsibaigė pasekmingu supliekimu tur 
ku ir vokieeziu per Rusus.
gaiš traukėsi in Ardahana, žudindami pakelije gyventojus ir 
naikindami viską.

London.—
■' 1
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Turkai su savo pekliškais drau-

Finai su vokiecziais pasielgineją bjaurei su Rusais.
Ižguiti Rusai isz Finlandijos apsakinėja bjau

rybes kurias papildineja Finai ant Rusu. Finai po intekmia vo 
kiecziu, ižguja Rusus kurie yra gymia Finkndijoj arba pragy
veno tenais suvirsžum keturesdeszimts metu, o kurie neturėda
mi jokiu giminiu ne pažinstamuju būna ižguitais in Petrogradą, 
kur mirszta isz bado.

Teip-gi ižgujo moteres ir sžeimynas buvusiu rusiszku afi- 
cieriu ir mokytoju, atimdami nuo juju duoninius korteles idant 
neaplaikytu niekur jokio maisto.
plesze pasielgdami su rusais bjaurei
kam pasikelimia; sužeistuosius ir ligonius ižgujo isz ligonbu- 
cziu ir aresztavojo visas ypatas kurios tik kalbėjo rusiszkai.

Kristiana.
/
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L

Namus tuju isztremtuju api-
1 kurie nedalybavo finisz-

ISZ VISU KARISZKU LAUKU.
Nuo prasidėjimo Europines kares praėjo 1409 dienu, o 8 

dienas nuo vokiszko milžiniszko užklupimo.
Marne.— Musziai eina prie Chateau-Thierry, kur Ameri

konai ir Prancūzai nustume vokieezius suvirsžum ant keliu my-
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lu ant penkmylinio franto.

Francuzai turėjo pasekme ant žieminios dalies Marno. Ang 
likai paėmė miestą terp Marno ir Reimso.

Rikarde.— Francuzai paėmė in nelaisve 
Montdidier ir Noyon.

Flanderse.— Anglikai užmusze daug prieszu prie Bethuno.
Lorraine.— Amerikonai su Prancūzais leidže baisu artileri

jos ugni ant vokieeziu pozicijų.
Užsinesza ant revoliucijos panaszios kaip buvo ,

■

Kinai.— Kinai nutarė iszguiti visus vokiszkus padonus in 
Australia, pagal daneszima isz Toko. ■

Vokiecziąi užklupo ant Francuzu ir Amerikonu terp Noyono 
ir Montdidiero.

Paryžius.— Vokiecziai pradėjo ketvirtu kartu milžinisz- 
ka užklupima ant linijos teyp Noyono ir Montdidiero, Fran
cijoj. Toji linije traukėsi ant 25 myliu, kuri yra laikoma per 
Francuzus. Daugeli Amerikonų teip-gi randasi tonais. Frau 
euzai atspyrineje atakus naršei.

Amerikonai su Prancūzais kariauna naršei o Anglikai ka 
riauna terp Marno ir Rheimso.
ant visos kariszkos linijos ir neteko užimtas vietas paimtas 1 *
praeita sanvaite.

Austria.
Rosi jos laike numetimo caro nuo sosto.

vokieezius arti
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True translation filed with the Post-Master at4 Mahanby City, Pa., on Juno

6-th 1918, as required by the act of October G-th 1917.

ISZ KARES LAUKO
i ik ■ • Vokiecziai likos atspirtais

Ii

Vokiecziai apiplesze 200 bažnycziu Soissone.
Paryžius.— 

dasi Paryžiuje, u_ 
į ant ezionaitines aplinkines^ .oi>Kiipu» iipicis^Kv u 
eziai apiplesze szimta bažnycziu o kita sžinita sidy 
rnems. Garsinga Soissono katedra nukente baisei. 
notemino ne ant tikėjimo ne ant svietiszku tiesu, tik žinojo 

f t ■

idant apipleszi.net ir kariaut — paėmė viską kas tik davėsi pa
imt. Moteres, vaikus ir senus žmonis bjaurino ir žudino,.o vo- 
kiszki lekiotojai szaudo isz oro ip pabėgėlius kurie ėjo ilgoms 
giltoms isz užimtųjų miestu.

Barbariškas pasielgimas vokieeziu su angliszkais nelaisveis.

Biskupas diecezijos Soissono, kuris dabar ran- 
apsakineje kaip vokiecziai pasielgė kada užėjo 

Biskupas apreissįko buk vokie
tino su žė- 
Vokiecziai

7315 Amerikonu žuvo lyg sziam laikui.
Washington, D. C.— Nuo kada Amerikonai pribuvo in 

Francije dalybauti kareje, lyg sziai dienai žuvo 7315 karei
viu sekaneziai:

Užmuszta laike rnusziu 1033 ir žuvo ant mariu 291; mirė 
nuo sužeidimu 310; įnirę nuo ligų 1192; nuo visokiu atsitiki
mu 392; sužeista musziosia 4046; nesurandama po musziui 
ir paimta in nelaisvia 342 — viso 7315.

\

Į
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Priek tam aplaiko ant sanvai- 
tes po dvi dienas szventes.
Puerto Rikanai iždauže langus 

vokiszku namu už paskan
dinimą laivo.

San Juan, Puerto, Rico.
Gyventojai dagirdia, buk

,- 40 lyg 60 doleriu ant menesio.

2138
x
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visame ir 
naminius

AKYVI TRUPINĖLIAI.

§ Alaskoje iszkasta 1917 me 
te visokiu mineralu už $41,- 
750,000.

§ Kanadoje randasi po že
me apie 134 bilijonai tonu ang
lių. Kas metas iszkasa apie 
21 milijonus tonu.

§ Sala Madagasker užaugi
na kas metas suvirsžum 250,-

vo
kiecziai paskandino viena isz 

,” baiseii 
supyko ir šukele maiszati prio-
j uju laivu “Carolina

szais visus vokiszkus gyvento
jus, išdaužydami langus ir isz- 

vokie-

London.— Vokiecziai pasielgia barbariszkai su angliszkais 
nelaisveis, 

! ■ lauko Rosi joj kur statydavo ant ugnies 
suszaude be jokios priežasties. 1 ■ **

Su nekureis pasielgdavo nežmoniszkai, nes sustatydavo ant 
augsztumos ir pririszdavo juosius prie stulpo po tam ! __

siunsdami juosius prie visokiu darbu ant kariszko
Trisdeszimts szeszis

Angliszki lekioto j ai supliekė vokiszkas orines maszinas.
Haga.— Penki angliszki lekiotojai užklupo ant septynių 

vokiszku oriniu maszinu praeita utarninka prie holandiszko 
pakraszczio. 
kitos pabėgo.

Viena vokiszka maszina nupuolė liepsnuosia o

Penkesde-

isztraukfJit 
vo paramus isz po kojų ir tiejei nelaimingi kabojo ant oro per 
kėlės valandas ir teip kankino juosius per keturiolika vakaru. 
Ketūresdeszmts kareiviu mirė nuo tokiu kankiu. ,

L

■f;

Badai vokiszkas submarinas likos paskandytas.
Paskalai eina, buk’vienas isz vokiszku sub-New York 

marinu kuris skandino amerikoniszkus laivus likos paskandy 
tas ar suimtas artimoje Virginijos pakraszcziu.

I'

pere kai liūs dangeIi 
ežiams.
Didele ugnis Konstantinopoliu 

ję. — 50,000 be pastoges.
Amsterdam. —

szimts tukstaneziu ypatų pasi
liko be pastoges isz priežasties
dideles ugnies kuri pakylo tanti keleiviai isz Viedniaus. 
Stambule, mahometoniszkoje 

miesto Konstantinopo^

000 maiszu szebelbonu.
§ Pirmutinis fabrikas stik

lo Amėrike likos pastatytas 
Jamestowne 1615 mete. Bos
tone 1803 meto ir nuo tojo lai
ko stiklo fabrikai pasklydo po 
visa Amerika. /

§ Su vieny tuosia Valst i juo
sia 1917 iszproduktavotu dau- 
cigu kaip 70 milijonus; jjaczkii KUBO .. .

'iJUki. A’llJlLilS'Lgazolino.
1l

mahometoniszkoje

Austrijoj užsinesza ant sukėlimo, panaszio kaip buvo Rosi j o 
Berne.—.

J*
Austrijoj užsinesza ant panaszio ergelio kokis at

sibuvo Rosi joj, kada numėtė earn nuo sosto, tejp kalba sugryž-
- - - — — - — ‘ ;

, ■ ’ ' ' ' ' ! I ■ ' ' ' ' , lf
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Andriatiko aplinkinėje Slavėnai sunaikino kasyklas Delnui

Aficiėriai 
isz vieno amerikoniszko patrulinio laivio kuris sugryžo isz to
nais in Atlantiko pristova, neužtvirtina tosios žinios ir apie 
tai tyli.

ii į

h.

P.

dali
Halis, kilri sunaikino visa dali 
Sųltan Salini. Visi namai isz 
abieju šalių ulyczios sudege.

«   m i. ... < ... ;

§ Po Užtraukimui cukriaus 
isz cukrines lendres, sunaudo- 
ja ant dii’biiho popieros.

1 ■

o

Amerikonai paėmė du kaimus ir 300 vokieeziu in nelaisvia.

Bosnijoj, ungariszkos 
patrules likos iszžiidiutos o geležkelei suardyti.

Aplinkinėje Graco, vai-
« : . A a a

cijoj ir kroetiszkosia pakraązczjuosiu;
i

Maisto padėjimai yra pavojin 
dže iszlyplno atsiszaukimus in ž 
arba suszaudimu už visokįįiS prasižepgpnus prieszais valuže ar
ba dalybavimo kokiam norints sukylime.

gi. Apiinkuieje uraco, vai- 
žmonis, jog liaus visus pakorimu

' *
Prie Marno.— Amerikonai (marinei kareiviai) drauge 

su Francuzais paėmė prie Marno 300 vokieeziu in nelaisvia in 
dvi dienas ir konia dvideszimts maszininiu armoteliu su ku- 
riuoms pradėjo szaudyt ant savo nevidonu. *

Amerikonai paėmė kaimus Torcy ir Bonresches arti Cha
‘ ■ ■ ■ - — lt

r

■

ba dalybavimo kokiam norints sukylime
Burmistrai M’hniezo, KreCilde ir Dessan likos uždaryti ka

lėjime už apgavysta,. Mupicze butu pakoria burmistrą už pa- 
§ Jeigu žmogus nekirptu sa slėpimą ir sukrovima maistp. M yno žmonių apsiaubė jojo na- 

vo nagus per 70 motu amžiaus ma, nes paiiksztelis dingo. Myne užgriebė visa maista ir par- 
caIaIi. ■!»««:«■« .i__ ' ; v

Muisto padėjimas Vokietijoj yra labai pavojingas kas
dien yra arszesnis.

teau Thierry, nustumdami vokieezius adgal ant pustreczios 
mylios. . < 1 t

f

n

1

•<yz\ Tin rimri 7A yyia^ti nYnrnnnd '

ir galėtu juosius apsaugot nuo’davė, 
sulūžimo, tai užąugytu t nagus 
ant pirsztu septines pėdas ir do
sulūžimo, tai užaugytu

f1 /

M

b ų
'' 9/ tj v J, v ». J y "

Kolone myne žtrioniu užklupo ant trūkio

viskas randasi juju rankosia. 
Daugiau neiždirbines ant meto 
kaip devynis milijonus baczku 
nuo kuriu surinks 400 nulijo- 

ta per cariszka ukaza, vėla atsi nu rubliu padotku.
i

Ukraina vela dirbs arielka, 
r ’

Kijevas. Dirbimas ariel
kos Rosijoj, kuri buvo uždraus

Al
ii

Vyrams 
jaivins, idant surinkti dau- bus paskirta viena kvorta ant 

j giau padotku. Arielkos dirbi menesio o moterimis tik pus*
o

‘irs

- i,'O
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Kas Girdėt
Iii (

L. A. Seime.

I

Suvienyjimas Lietuviu Arne 
riko, kuris prasidėjo treezia 
Birželio, Philadelfijoj užsibai
gė gi 
pribuvo arti szimtas.

Suvienyjimas Lietuviu Ry
mo Kataliku Amorike prasidės 
18 Birželio Detroite.

ina malszei. Delegatu

Žmogeli, 
szimteliu doleriu; o geidi nuo 
juju atsikratyt, tai pirkie szo- 
rus lietuviszkam laikrasztije, 
o pasiliksi nuogas, kaip turkis/.

Geriau pirkie
markes nuo Dėdės

jeigu turi keliolika

kas szvontas. 
kariszkas
Šamo, tai nors busi tvirtas, jog 
aplaikysi procentą, o piningai 
niekados no pražus ir galėsi at- 
simt kada norėsi.

*

'Moines, Town, 
uždraudė

J 
ir kito-

Miesto Dos 
miestiszka valdžia 
kalbėti vokiszkai ant ulycziu, 
mokslainesia, per telefonu 
ant trukiu, bažnycziu 
k i os i a s u si r i nk i mu os i a.

Po visa sklypą agitavoj 
idant uždraust iždavima laik- 
raszcziu svetimoje kalboje ir 
jau daiigeliuosia miestuosia su 
laikyta iždavvstos 
laikraszeziu.

vokiszku 
Galime tikėtis, 

jog atejteje ateis kalejna ir ant 
kitu.
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Įaetuviu Muzikaliszkos Kon-
—r-

šia dirbtuvesia ir ant geležin
keliu po Suv. Valstijes 84G dar 
bininkai.

Yra tai didesnis skaitlis už- 
musztuju ne kaip ant francu- 
ziszko kariszko lauko žuvo mu
su kareiviu, nes nuo. Juniaus 
1917 lyg sziai dienai žuvo ant
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Tarpo lietuviupraejtyj buvo

Capitol Stock $125,000.00 *
SURPLUS IR PROUTS $460,000.00
* : I ■■ — — - . -i .r..m f 'v 4^ b , *

MOKAME Antra Procentą ant audtu
* ■■ 1 '• ■" " ha

1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nopal-

s er v at or i jos leidymai:

Tomis dienomis iszejo isz 
spaudos . Menesiiiei leidinei 
“Kankles,“ sekantiojei nauji, 
leidymai kuriuos sutaisė M. 
Petrauckas.

No. 13.—
'■j1.'- 7'i:i17 i■

pa...“
kvartetu i ir pianui

“Vai,

b S* ■ *. ik ij', , \

R

Imm*

4" r.

I

Pinigų. Procentą pridedam prie justi Pinigu 
1 diena Sausio Ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalą 
eu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
U. BALL, Pres. — F. NOOXAXJIce-Freit.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryto lig 8 popiet.

■

rf J
K* 7 <

•** *

-TT^- -------

ISMY
CN-rf.WtAl. ,
WII]EATLĖSS
V5£ nu bikkah 
TaYOY A IVIXAK1MT hxmh 

CONTAINING WlfjCAX

I

IIprasi vard žiavi ma i: *

“Tevynęje“ matėm kad Dr. 
Jonas Szliupas jau isz Europos 
parvažiavo, ir, lankysis dar S.

Teip pribuvo
Philadelphijoj ant Seimo Susi- 
vionyjimo L. A. Nedėliojo 2 d. 
Birželio kur dalyvavo ant va
karienes tarpe apie 200 svecziu 

Po vakarienei buVb prakal
bos, kas ka kalbėjo nežinau 
nes ten nebuvau, vienok apie 
11 vai. nakti turėjau proga nu
eiti in tarpa svecziu būrio, kur 
da radau kalbant Dr. J. Szliu- 
pa jau antru sykiiL Turiu pa 
sakyt kad po tokiu kelionių 
svetimuose szalyse yra žmogus 
vidutiniai pasibaigęs, bet. kal
bose pilnas gyvumo kaip ir bu
vo priesz iszvažiavima.

Nors tai buvo jo kalbos už
baiga, bot su 
šiauši.

Turini užbaigimo kalbos ne
rašiau gal kas paraszys viską 
isztisai kurs viską girdėjo.

Tiek turime isztart, kad Dr. 
J. Szliupd lankymasis po Euro 
pa ir dar laimingas parkeliavi- 
mas, labai duos daug žinoti to, 
ko mes laikraszcziuose iki da
bar matyt negalėjome, nes tei
sybe sakant Jaikraszcziam dau 
guma svarbiu nusidavimu isz 
užmarės ypacz isz Lietuvos da 
gaut sunku.

Nežinau kuomi Dr. Szliupas 
tas akyvas žinias parvežęs mn . • • • mis garsis, per laikraszczius ar 

galiu 
kad kiekvienas platesniu nau- 

dažinot pageidausim, 
nes anot jo žodžiu kuriuos Phi
ladelphi joj sake.

V

akvvumu klau-

gyvu žodžiu, bet tikrint

Vieni skundi- 
kad

Danoszcziku arba skundiku 
vardas negeras, tu skundiku vi jienu 
sose tautose ir szalyse yra, bet 
jie novionoki.
kai reikalingi neužtyletu 
szelmvstas kuriais veikia viso- 
k i nedorėliai tarpe geros žmo
nijos, kiti yra skundikai kibą 
vėjo. “Darbininke“ randa
me žinute kad Baltimorej koki 
tai szeszkai

1. Naųjalęrikiai (ką maiszesi Kąnkles,’’ sekantięjei

7
tarp leiiku.)

« a ' ' a a ‘

kariszko lauko 345 amerikonai 
o sužeido 204.

NAUJI LIETUVIAI 
GYDYTOJAI.

Szirnet Philadelphijos Jeffer 
šono Medicinos Kolegija užbai 
ge atsižymejimu du lietuviu 
gydytoju: Dr. Vincas Teresevi 
ežia (Dorasavage) isz Shenan
doah, Pa. įr - Dr. Vincas Luk- 
szaitis (Burke) Įsz Minersvil
le, Pa. Abu tiedu nauji ir jauni 
mus gydytojai insiraszo liuos- 
noriai Suv. Valst. kariumenen 
ir, užbaigė paprasta praktikos 
kursą ligoųbucziuose, bus pa- 
szaukti valdžios tarnyston.

Pora metu adgal Philadelphi 
jos augšzcziausios mokslo in- 
staigos Pennsylva'nijos univer
sitetas ir medicinos kolegijos-- 
dave lietuviams gydytoja Alek 
saiti isz Wilkes-Barre, Pa., ad
vokatą Slika isz Pittstono, Pa. 
Dr. Klima isz Shenandoah, Pa. 
(abu pastaruoju praktikuojan- 
cziu dabar Philadelphijoj,) Dr. 
Kiszki (Miller) isz Gilberton,

Dr. Auszra (Austrą) isz 
, Dr. Damb

rausku. isz Detroit, Mich. (Szie 
tris ir Dr. Aleksaitis 
Prancijoj, kuriu vienas — Dr. 
Dambrauskas sužeistas,) den- 
tistu Kalinaucka isz Shenan
doah, Pa. (dabar paimta kariu 
meiien,) dvi lietuvaites gydyto 
jos: Rinkevicziute ir Mieldažiu 
te isz Shenandoah, Pa.

Szv. Karoliaus Boromieczio 
Seminarijoje 
(Philadelphijos .
jos) mokinasi ant kunigu kleri 
kai: Czepukaitis, Bakunas isz 
Shenandoah, Pa.,
Mahanoy City, Pa. Astaszauc-
kas isz Gilberton, Pa.

Jeffersono Medicinos kolegi
ja už poros metu užbaigs gydy
tojais: stud. Kritikoms (Kel
ler) isz Mt. Carmel, Pa., Lusz- 
czinskas isz Minersville, Pa, 
Ažukas — apdovanotas
tos taip-gi dideliais muzikos 
gabpmais — isz Wilkes-BarreJ 
Pa. 7

Villanova kolegijoj • eina 
augsztesniuš mokslus stud. Da 
niseviezia ir Kaunas isz Maha
noy City, Pa., Astaszaučkas isz 
Gilberton, Pa. (paszauktas ka
riumenen.) ,

Szv. Juozapo kolegija (Jėzui 
tu) szirnet užbaigia Juozas Va 
lentukonis isz Philadelphia, Pa

Yra ir daugiau bėsimokinan- 
czios musu jaunuomenes Phila 
delphijos augsztose mokslo in- 
sfaigose, teeziaus isz paezios 
Philadelphijos keliolikos tuks- 
taneziu lietuviu naujokyhes 
randame viso labo vos du. ' O 
juk ir ežia ne mažai esama ge
rai pasiturinezių mus žmone
lių. m

Pa., 
Shenandoah, Pa.

2. Szliuptarniai.
•.7 *1 '1/ f '■
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3. Kryžiokai (katalikai.)
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Toliaus.
1. Cicilikai (socijalistai.)

Z2. Velnernaniai (valnamauiai.)
. Sžvontabezdžiai (katalikai.)o • >

Toliaus.
1. Ta u tini n k a i (Va I n a m a n i a i.)
2. Klerikalai (katalikai.)
3. Bolszevikai (socijalistai.)

Dar bus.
1. AĮonarchistai (katalikai.)
2. Respublikistai

kai.)
. Bolszevikai (soči ja Ii štai.)
Kad busime gyvi, tai pama

tysim, kad teip prasivardžiuos.
Mat szalininkyste klerikalu 

kreipia kad ateitoje Lietuva 
but monarchija, o tautininkai 
kreipia kad butu respublika, 
tai ir prasivardžiavimai prasi
dės. — Senas Kapšas.

J !. >7 V

('rauliniu-

“Neverkit pas ka- 
Balsui solo,' maiszyfam 

jį
No. 14.-- “Vai, vercziiVjaii- 

žo.... “ Balsui (auksžtam) ir
- - 50c.

O j rūta, rūtele!’’ 
Sihui- 

50c.
— ■ “Kur tas szaltdne- 
&mam balsui ir piamii. 

Brirodino seni žmones.“
Vidutiniam balsui ir pjąhui 75c

> A

pianui
No. 15.-- “

Daina be žodžiu, No. Į 
ka solo ir pianas- 
No; 16. 
lis?“

C 4

■ “Kur

' • *

<r,

QO

tr •

Kruppo mirties sūdąs. — Dar
bininkai baudžemi be mie- 
laszirdystes už iždavysta.

50c

No. 17.— Du duettai “Miela
I z

szirdyste’’ ir“Spragilu Dai- 
’’’ - - - - 80c.

“Pasaka“ (Drama 
tiszka daina.) Balsui (auksz- 
tam) ir pianui

Adrevavokite:

nole
No. 18.—

I

j r i c

80c.
Lietuviu

769
Broadway, So. Boston, Mass.

( C

M u z i k os K on se r va t o r i j a

Dr. KOX.BR
638 Penn Ave; Pittsburgh, Pa.

iv

Dr. KOLER yra visa
tinis tarpo Lietuviu da 
ktaras Pittsburge. Mo-

1 bRk rJjf A r

c (j

W. KOHLER, Cashier

Subatomls, 9 ryto lig 12,
■ — '
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P r i siusk tik 10c.

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

o

A*»<

I

Užmokėsi kaip iszsigydisi. Atmųsk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos, dagu vartosi Elektriszka Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Sluogos, Dusulio, Bronchito, Nerviszitumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insoihia, Silpnumo pecziu, Bespekes, Homo- 
roidpq, užketejiino ir daugybes kitu Ilgu, — 
prisiusk už 10c. stempu arba sidabrini de- 
Sžimtuka, tuojaus mes Iszsiusime jumis 
QERIAUSI ELEKTRISZKA DIRŽĄ. ‘ Jagu 
busi užganadintas, damokesi mums $3.85, 
kuris vertas $10.00. Nesziok jin pagal nuro- 
dimus, 60 dienu, kada jausi visai iszgyjps 
patark savo draugams ingyti jin. Jagu ne 
iszgysi in 60 dienu, sugražint diržą, o mes 
sugražinsime pinigus, kaip tik aplaikysime. 
Už diržą moterims prisiusk 20c. stempu.

A. P. OWENS, DepL 43—E.
152 W, 14-Ui. St. New York, N. Y.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LA1VAKORCZIU SKYRIUM...

I’. V. OBIECDNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 
Tai vra vienatine, Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte iszuesa apie

Po kontrole Valstijos I'ennsytvanios. Už su- 
inigus moka 4 procentą. Siunezia Pinigus

v kinosi Varszavojo, stu-* 
> dljavo begije 26 m. in- ^25' vairias ligas vyru ir 

motoru, todėl jas nuo- 
dugniai pažinsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

dljavo begije 26 m. in-
M <11

Siv Vienas isz slap
tingiausių ir nepaprastu sudu 

, gal randasi Villa 
Mugei, Essene.

Po tuom palociu randasi pože 
minis didelis ruimas kuriamo 
visi neisztikiami darbininkai 
Kruppo dirbtuves yra apsudin 
t i už iždavima slaptybių tosios 
m i 1 ži n i szkos d i rbtu ves 
me mirties yra tonais neiszsi- 
saugojama.

Karaliene armotu (kaip va
dina locnininke tosios dirbtu
ves) yra vienatiniu slidžiu, ku
ri be jokios mielaszirdystes iž
duoda viroka mirties ant tiiju, 
kurie ižduoda slaptybes tosios 
dirbtuves.

Kruppo armotu dirbtuvėje 
Essane (Vokietijoj) dirba su- 
virszum 100,000 darbininku vi
sokiu taufu. . Norjnts slapty
bes iždirbimo visokių . ginklu 

apsaųgojami 
cziausia, bet

London

dabar ant svieto
!»<<, $150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną, (lofieriu 
fiji’ *r R,n('asi po kontrole Valstijos Penney 1 varnos.JLJž su- 
l£*. taupinlus f

M in visas dalis svieto. Parduoda laivakortes. Užlaiko 
7 Notariįialna kaneelariia del padirbimo doviernasetiu 

ga .

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czlas nuo neezystumo kraujo. Atsl- 
szaukite ypatiszkai, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai 
Ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5

i
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ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Ufcrubo*
• a » 1 >“Sziuose rei

kaluose meluot negalima.“
Dabar mums lietuviams su 

kelione po Europa Dr. Sz. atsi
tiko teip kaip buvo priesz ke
letą metu lenkams.

Lenkai žmones žinodami ge-
S 

žmonėmis, dėjo piningus kiek 
galint ir vis siuntė in Lenkija 
ant ranku kokio ten komiteto, 
bet besiuneziant pinigus gelbė
jimui žmonių inejo in rnisli kad 
isžtyrt gerai kas ten toks komi 
tetas, ir kam iszdalina isz czion 

Ta iszty- 
rimo naszta paėmė ant saves 
Zwitjzkas Naradawas ir iszsiun 
te du pasiuntiniu Europon.

Tie pasiuntiniai nuvažiavo, 
isztyre visai ka kita negu jiems 
ezon buvo aiszkinama ir pinin
gai viliojama.

Piningus isz czion siunezia- 
mus tas komitetas nedalino ba
daujantiems žmonėms, bet plė
tojo soči jai ista propaganda su
naudojant žmonių aukas, 
gryžia pasiuntiniai isZ Euro
pos, parode czionykszcziam len 
kams kaip tapo socijalistu pri- 
gaudinejomi ir daugiaus tam 
komitetui surinktas aukas jau 
nesiuntinejo, bet sutaisė kita 
komiteto priėmimui auku.

Taip dar ir Dr. J. Szliupas 
gal nurodinės dalykus visai ki
taip negu mums garsina.

Senas Kapsas.
« • - t 9

Advokatas ‘ Tgmoszius But- 
kevjezius isz Nanticoke, Pa., 
kuris randasi Francijoj ant ka
riszko lauko jau du metai, vela 
atsižepjdinp pąrsumu už ka li
kos apdovanotas garbes meda- 

Ne senei aplaike francu- 
ziszka garbes kryžių už nepa
prasta atsiženklinima laike mu 
szio. - -

Batis-

žtnis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

skunde palicijąi ra i nuvarginta savo szali su jos 
teatrininkus buk už tai, kad no 
dėliojo bizni daro, bet tas nie
ko užkenkt negalėjo.
delphijoje buvo 
mai prakalbas rengent. 
kalbos buvo abejos 
Lictuviszkose salose, 
sonas net tapo 
vis dabartiniu laiku.

Phila- 
toki skundi- 

Pra-
rengemos 

Michel- 
aresztuotas ir siuneziamas aukas.

ran

nesenei Philadel-
Charteriuotas 

vadina-

Toki skundikai nevisada su
sekama, nes palicije kibą per 
užsispyrima ižduoda.

Nomislykim kad tik mes lie
tuvei tokius žmopes turim 
dusi ir tarpe kitu tautu.

Sztai dar
phijoj Jojiku 
K Ii ubas dalyj miesto 
moj Bridesburg pakele baliu
ką su szokiais, nuo baliuko pel
nas buvo skyrtas naudai iszeju 
siu lenku in kariumene.

Kasžin koksai avingalvis 
žydas, apskundė kliuba, 
tai jie nedeldienyj szinkuoja, 
szoka su mergom ir paleistu- 
va ujo.

Tapo visi susirinkia aresz- 
tuoti net ir Kliubo valdyba. 
Suaresztuotus magistratas nu
baudė po $7,50 o valdyba per
davė in didi korta kaipo užlai- 

speak-easy.“
Paszaukti kortan Jozef Traw 

k i, Fr. Blažewski, Leon Smi
to wsk i ir Michal Wojciechows
ki tapo nuo bausmes paliuosuo 

Slidžia Bonniwel isznieki- 
no pal i ei jos visa sztaba, nes tie 
daug žino “speak-easyM taįs 
nearesztuoja, o .žmones be kal
tes suaresztave, da bausjpes už 

Slidžia ilga pamokslą 
davės liepe. apskunst Magis- 
trata kad spgyažintu nekaltai 
uždėtas bausmes.

v

gal 
kad

Su

kvtus

ti.

deda.

C <

Tai mat koki skundimai al-
— S. K.siranda.
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Apie Oktoberio menesįje ir 
* -r • ’ tateinanti meta apie Juniatis, tu 

resime vela iŽduotas Laisves
Bondus. •' •
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SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE PfeAtJLEP
SKAITYKITE “SAULE*
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KUR BUNA?
Į > ' I ' »

Mano’sesuo Agniėszkh Kaz
lauskiene, pirmiau gyveno Chi 
cago Heights, III., dabar neži-
nau kur. Tegul atsiszaukia 

(to 47)atn adreso:
r

k»,

7
,w

Mrs. Bose Tilvikaitis,
1029 W. Centre Stp., .

J

>4
Shenandoah, Pa
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Jęanuorųs- 
atsiramĮa (laug 

darbininku kurie yrą godus 
ant piningu,
slaptybes del agentu kitu yiesz

yra

parduoda taisės

patysezių. 
szosei terp tujų darbininku 
szimtai slaptu palicijautu ku-' 
rie isztyrįneją juju teisingysto, 
o daug kartu net papirkinėjo 
moteres tujų darbininkų idant 
ižduotu savo vyrus jeigu tie jei 
ne yra teisingi.

Jeigu atranda toki darbinin
ką, kuris pardavė slaptybe dir
bimo ginklUj tai nuveda in ta j i 
požemini ruimą, pati Krupiiite 
ižduoda bausme mirties ant iž- 
daviko ir be jokios mielaszir
dystes jin suszaudo, nutrucina 
ar kitaip pražudina.

Dirbtuvėje mai-

ar kitaip pražudina

įįt i WAR 
. —a. 4_.

I

• F ’ ■ \ V
■ • V: VPA ^4’ J’7/:

RAGESinFRANCE
THeayinff our, 

i onlp a ,

IBD

•ųj'l

i 1’7 /' uLQUn 
aWVii' 

30
r Z
I

1 7

77

ii

» ■r

ccmgtof < 
i rota?

___________
fttine diliem

7 7'V':''- - ; V*

Unit** Suit j Food AcfatalftrAtkm
PI

-

7 7 7.

<•<
S’ '.'"d'J

KnEI

$
Ii

/! >• ■ iv ■J'f i L

vakare. NedeHomis iki 2-v. popiet

(

'It* 'į ''

■S*

jagu galite gauti geresnes pasekmes už pigesni kaszta su
MAZOLA, czistas aliejus isz korriu. ...
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Kopūstai Aria Polonaise.
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, Kam Vartuoti 
Brangiu Aliejų
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negu sviestas ar taukai ir
— nei laszukas np nuejna ant niek.
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Selling Ropvcsonttitivo: National Starch Co. I 
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Iszvlrykit supjaustytu ko
pūstu druskiiotam vandenij, 
virykito su ‘supjaustytais la
po tam iszpilkite vandeni ir 
szinukais pakol nesusimink- 
kopustal, pridekite kiek duo
nos trupinu ir keletą szauks; 
1., ''777_ L,-1. Kopūstai
daug geresni bus jaigu nau
dosite obuolius vieton acto.
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Gąlite pirkti Mazola savė sžtorę. Parduodamas paim
tose, kvortose, puse-galono ir galono. |de- ’

Suczodinsite pininga i)iU><įapu I- .
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Mazola yra czistas, skanus aliejus iszspaustas isz 
Amerikoniszku korini ir naudojamas del visokiu smožini- 
mu, kopime ir t.t.

• Mazola kasztuoja pigiau 
ant ilgiaus užtenka 

.į H j -------- iivA iiixciQ iiyi miujiiu am niviv*

Galite naudoti Mazola smožinant žuvis, cibulius ir t.t 
po tam kalite nusunkt ir naudoti kas pasiliko del kitokiu 

* valgiu, nes jame nesilaiko kvapsnis arka smokas no vieno 
lig kito vaikio. ’ 7

Mazola yra padirbta p.ei: garsipga Corn Products 
kompanija, iszd i rbe ja i Karo Syrupp ir Argo.krakmolo.
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hoisaiMusu “hoisai” gerai pasiro
do Erancijoj supliekdami smar 

— Kur randasi 
s !

kei vokieczius. 
vokiszkas nelaisvv

UWM

Navatnas' atsitikimas.

kepuraite

jau k on i a

IF
kaip— Ne, ne teip meilei, 

tu, motinėlė, — ne! Teip meilei 
kaip tų, niekas ant ipųs ne žiu
ri; ne!

Motina ne noreilama turėjo 
nusiszypsoti, ir buvo laiminga 
ir d iii i isz to, jog yra geriausia 
ir mylemiausia del savo vaike
liu.

Jonuk, ar tu mislini, jog Ku- 
dykelis Jezusas pričiups ir eg
laite? — paklausė Mortuka bro 
lėlio, kada ėjo gulti. Sapnavo 

eglaite su daugeliu 
visokiu aniuoleliu 

daugybių, — sapnavo teveli ir 
motinoje.

Ant rytojaus buvo Kuczia. 
lauko vaikai sve- 

Sztai pabarszkino kas in 
inejo svetimas in vidų.

j i ji apie 
žvakelių ir

V •

r>

Nekantra i 
ežio.
duris;

Prisiartino prie moteres, ku
ri stovėjo prie stalo ir tarė; — 
Perpraszau, jog 
atlankyti; nes sūnelis

Jonukas paėmė 
dirstelėjo meilei ant motinos 
ir iszejo.

Ulyezios miesto pradėjo tusz 
lytis paniaželi ir
žmonių nebuvo, ba priesz teip 
didele szvente jau daugumas 
buvo apsireikalavia.

Del to-gi Jonukas < 
vienas ulyczia. Dairėsi malszei 
in visas szales, o veidelis buvo 
raudonas nuo szalczio. Ėjo in 
bažnyczia, in kuria teip lan
kei su motina vaiksztinejo. Ka 
da norėjo atidaryti duris, jau 
buvo užrūkytos, 
tada ant szaltu akmeniniu tre- r 
pu ir meldėsi, kalbėdamas: — 
Brangiauses Jczuleli juk ir tu 
turi motinėlė kuria myli — tai 
ir asz turiu mylema motinėlė,

Ka-

d rys t u ponia 
ponios 

mane in czion partraukė.
da pats vienas ėjau ulyczią ir
ižgirdau meldženticsi vaikinėti 
pastanavijau pažinti motina, 
kuri augina teip dievobaimin
ga kudyki.

Motina padavė pribuiszui k e 
de ir pati prieszais jin 
do. —
didžiausia laime

atsise-
Teip, vaikai mano yra 

del manes, 
nes lyg sziol mano gyvenimas

• 1 4 > c 1

ėjo pa > pprpin(as vargais kentėjimais
iszskyrent trumpa laika gyve
nimo su mano nebaszninku vy
ru.

Gailei dirstelėjo 
pribuiszas.

— Biedna esi motere.

ant josios

Gal
Atsiklaupt o-alesiu kame ponei paszelpti.

tai mudu nhwu^tTsesukia pra 
szome Tavęs laKaf, duok svei
kata motinėlei, o kitokiu dova
neliu ne nori va.

Persižegnojo ir jau pradėjo 
pasikialt, kad sztai pajuto ke- 
no tai ranka ant savo galvos ir 
ižgirdo baisa meilu: — geras 
ir doras esi vaikelis! Kudyke- 
li Jezusas iszklausys tavęs tik
rai.7 Kaip vadinosi?

— Jonukas, — atsake drasei 
vaikas, — o mano sesute Mor
tuka.

— Kur gyveni? 
nepažinstamas.

— Tonais, toje augsztojo 
akmenyczioje — ant pats vir- 
szaus. Ir parode su pirsztu ant j 
vieno augszto namo.

— Nes dabar jau turiu grei 
tai skubyt namon, ba mano 
motinėlė labai rupytusi apie

Proksztu tai isz cielos szirdies.
Apsidairė po maža grintelo, 

kur viskas buvo szvaru ir di
džiausiame davadia. Priesz jin 
ant stalelio gulgjo puikus sin-sin-

, vinis nuo kuriu idnu negalėjo 
nutraukti. »

— Gal ponia dirbi del ko
kios krautuves?

Motore patvirtino klausymą.
Tai yra nuobodus ^dar- 
o gal ne kas užmokestis, 

ar teip?
— Teip nuobodus ir reikia 

gerai temyti.
. Dievui ir už tai, jog davė szio-

Dievas mus 
gal

bas,

Vienok dėkui

toje

paklausė nustojo, ir

k i toki uždarbi.
vis laiko savo apgloboje ir 
mus neapleis jeigu...

— Czia motere 
pravirko.

— Gal ponia nesveikauji, 
jog esi teip nuliūdus, tarė pri- 

Gal asz kame gaiszi- 
manc da didesnis

mane, o t(*ip labai serga.
eikite ir pasvei-— Gerai, 

kvk motinėlė nuo manes. Paša- 
kykie jei, jog rytoj pats . atsi
lankysiu.
kame paszelpti.

Veidas vaikiuko pražybo 
nuo džiaugsmo. Greitai nubėgo 
įdyczia net pasiszokinedamas, 
o da greieziau tropais augsztyn 
begos, kad pasidalyti su moti
na tokia linksma naujiena.

— Motinėlė, motinėlė! — 
szauke jau, kada vos buvo 
slenksti pražengiąs. — Ryto at 
eis pas mus ponas, ka Kudyke
lis Jezusas prisiunezia.

grąžei.

buiszas.
nu ir per
smuikas apima?

Motere buvo dėkinga už ta 
ne puikumą ir atsake:

— Teip, turi ponas teisybe;
— nesmagauju — o kas labiau
sia mane vargina esmių viena 
ir apleista. Gal ne užilgio nega

jMislinu jog galėsiu ,]esju nieko uždirbt, o kas tada

v
stosis su mano vaikeleis? -Jau 
dabar negalėjo nuo verksmo 
susilaikyti, o aszaros kaip žir- 
nei byrėjo, 
jei iszsivėrkt.

sveikina jisai 
mus paszelpt.

Pa- 
o. gali 

O’kaip geras 
tasai Kudykelis del pavargė
liu! Kaip tik pabaigiau mal
dele, stojo tas ponas užpakaly
je manės ir asz suvis jojo , ne 
persigandau, ba teip meilęį ant 
manos žiurėjo, 
kaip tu motinėlė.

Konia teip,
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Belgiszkos mergaites kurios mate visas baisenybes kares ir likos atvežtos in Amerika
Visos yra sieratos, nes tėvai likos užmuszti per vokieczius.ipsakyti apie savo atsitikimus.
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Reįkįa gailetįs mąžu vaikiu A

W

Jęįgų nėžiųo bą^ųytinių r pa- 
proeziu;

Ana maęziau viena popa,
i ” . H ! n.” , ‘j ! - u!1 ii T u“' J1 ife >£ jhufr l . H

Bažnytini zakristijoną;
Tasai kaip prię altorių bėga, 

Tai net žipreti geda, 
Rodos uodega pasvilias, 
Ar isz ugnies pakylias.

Net i.sz to didelio mundrumo, 
Ant katro kelię nęžino,

Ar ant kairio ar deszįnip, 
Daug tokiu szvolų turime, 
Kpžnojp parapijų rpatyt ga

lime.
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L:etuviai 
VargoniFai
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Sziuose laiko tarpuose Suvie* 

nytose Valstijose A. yra su-. 
virsz szimtas parapijų, kiekvie 
na parapija prie klebono turi 
savo yargoninkg (vargamis- 
tra) kuris laike dievmaldystes 
grajiųa ant vargonų.

vargoninkasGerai
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j
gai, kol užaugau. Yra tai ma
no vienatine atmintis, ka tu

sios ne isztikedamas. riu po savo mylemiausiu teve-
— Stebėsi pone, — tarė ant 

to motina, o vienok yra tai tei
sybe.

— Tokiu- spasabu perleidai 
ponia sunkė isavo gyvenimą,— 
atsake jaunikaitis su sunkum 
atsidusimu. —Kai]) tai yra sun 
ku augti be levu!
(lekavoju ponei,

da gyvi, ar numirė.
Pribuiszas dirstelėjo ant jo-

liu.
Vos aki užmėtė Karolius 

ant paveikslėlio, tuojaus pa- 
szoko staigai nuo kodes ir pra
kalbėjo drebaneziu balsu:

gal pasimetei poni 
su savo tėvais 

tarp žmonių pristovoje laivyne 
ja? Tėvas Ii epe eiti paskui mo- 

nes svetimo, apsakei savo pra- tina, nes josios neradai ? Kal-

Sz i rd ingai 
kas del ma-

eita gyvenimą.

— Ar 
Hamburgia

n

Nes asz suvis bėk pone, ar teip ne buvo? — 
užmirszau persistatyt, kas per prispirinejo pribuiszas.
vienas esmių: vadinuosiu Ka
relus Lesnikeviczius.

Kaip nutirpus motere in 
smeige savo akis ant pribuiszo. 
Nutvėrė už atloszo kėdės idant 
neparpultu, lupos atsidarė, bei 
žodžio isztart negalėjo. .

— Kas ponęi? Kuom teip 
’ fe 1 ’ ■ r

• . J& - - k
t . „ r,

— tiktai pravar 
Karelus .Lesnikeviczius--

— Teip, teip tikrai buvo, — 
atsake ir žiurėjo lyg su baime 
ant ateivio.

— Asz tai žinau isz 
k u n i ngo prabaszcziaus,
mane surado tarp žmonių, ver- 
kenezia laivynes pristovoje. I 

I? > " • *

raszto 
kuris

nugazdinauJ v
—- Nięknom ■

de
isztare su nebegale.

— Ar
pravarde ?

])onei žinoma toji 
Daug yra žmonių 

pravardia,—atsake pribuiszas. ’ , ■ • * w fl . .
— Mano tėvas ir brolis teip

I ► *" " ♦ "• I , • ' ♦ J

vadinosi, ‘ Jau daug metų kaip 
tokios pravardes negirdėjau, o 
dabai’ matau prie,sz . save ka 
toki, kuris taja paezia pravar
de neszioja. Net man ant szir
dies saldu jog net isz džiaugs- 

i r padavė jam ranmo drebu - 
ka. ; \

Paskui tolinus kalbėjo;—De 
kui Dievui, jog atradau toki 
gera žmogų kuris turi pravar
de manoTnylemiausiii teveliu.

11 ■ • y Z' • i ■

in tas pa-Toji mislis ir 
veikslas.

Paėmė medal i kol i i r at idarė 
su džjaugsmu, kad parodyti 
nepažinstamui.

Padavė savo ta
skarba pribuiszui ir tarė:

— Tai yra 
Geras prabaszczius, 
ne augino, pertaike

't

didžiausia
L / , ’> • ' ♦ T ' • ■

mano motina.
kuris ma- 

(l h 4* 1 T

rūpesti R-

z 
r.asze visus mano žodžius, kaip 
į
diena, kada teip buvo.

— Janinka, mylema, 
gi sesute, ant pagalios radaU ta 
ve! Jau daug metu jiesžkau ta
vęs ir negalėjau ant pėdu u'ž- 
ėiti. Buvau baisei nulindęs

I J .•

isz jam sakiau, o net meta ii*.
\ i

brau-
' ' < • 3 I

Buvau baisei nulindęs 
sziandien, ba jau ir kuczia pri- 
.siartinąja ir nežinojau kur pasi 

s- 
su dideliu nu lindimu ket inau 
gryžt adgal m Amerika. O 
czia tavo vaikutis suvedę mų- 

, (ir del to dabar 
. Ipv£lil'!

szvente K a led u. -J
. .J j. |, 'i 4 " t ■

atvesiu in svęįkata, o bėda b
• • .i-V «'

det! Jau nįeko nę .naudoja

du su savim 
linksmai 
szventė Kalėdų

o

szcziosime
’..ii

jau asz tave
1

vargai su durnais nuplėszkes.
/ ; ■ ■ i ' ■ ' / ' •'

Malda kudykeljo atnesze lairhe
" I

Užgimusio Kudykėljo!
A ■ ir 'f ", 1 ’ , ''

Dabartės po ilgu vargu, už- j f ' ; . < '
ėjo laime ir džiaugsmas tarp 
brolio ir seseries, o kada užėjo 
vakaras atsirado ir eglaite su 
daugeliu žvakelių, žibėjo szvie 
sa, buvo linksma kaip dangų- 
.K

•C

Garbe ant aug^ztybes Diė 
vui o ant žemes phkajus žmo 

, n ims gero noro! v
-GALAS’—i

I! 1

I1

TARADAIKA.

Niuamszerio Steite 
Viename ple.ise,

Dvi Veselkos atsiprovinejo, 
Tai vaikine anglikai juoku 

turėjo.
Gerti ir valgyti gana turėjo, 
Bet' žmoniszkąi apsieiti ne- 

galėjo, 
guoges inkaįto,

Tai konia visi papaiko.1
Ba kada

Nežinau kaip galo ne buvo,
• ' I * X i" h *

,Ba fekaip laukinei klykavo,
Mynios angį i k u laukia stovėjo, 

Kaip gyvi,
t j

tokiu staugimu J *’* n * ' 
negirdejo.

Jau tik žmonis isz proto einą, 
Jeigu pasiutimo ne paliauna, 

. .7 'jąų nuo visų atliko!, 
: Ir ant juoko pasilikot.

: Pamatysite, jeigu siųst 
;. paliausite

’ Ta i d i dol i erge! i ant saves už

ne-

> trauksite
Geriau klykant nustokite 

Žmonimį ‘pastokite, 
Ba bus szlektai.r

Bus Lietuvei makalai, 
Ba kas yra niekai,

Tai to neužkenezia anglikai,
J

f

Mr

, O da ]<ąš: khtrą'po karei ųę-
' isz vys,’

Tai kreikiu ųaųlo patąlpys.
Khr sėdęs,
Malasa ęs,_

< In kaili gaus,
J Karpetaus; '

E j jąų gapą su tokiu protu, 
Ir su žmoginiT vari jotų.

• *
♦ ■ 'į , * ■ * . , ' .I. •’ * ",

Žinau apie nedideli pleiMuka
Skuliuno užkaboriuka,

«
i

Skulkino užkaboriuka
’■>’ ' . 1 . . A

Pribuiszas davė 
Motere nustojo 

matydama, jog atrado žmogų, 
kuris su jiaja jauezia sopuli.

— Ar ponią ne turi artimes 
niu pažinstamu,. ar giminiu, 
pas katruos galėtumei atsi- 
szaukt toje nelaimėje?— pa
klausė jaunas žmogus, o žodžei 
jojo buvo didelei prilaukus, 
isz kuriu galima buvo shprast 
jog atjauezia josios yarga.

S>ų nuliūdimų dirstelėjo ne- 
lainiinga motina ant pribuiszo, 
o ant akių josios galima buvo 
suprast cįela yąygiųga padėji
mu ir tarė: 4

— Ne, nieko ne ituriu.

Kur kelios szeimynos gyvena, . a «> * « • V . A « ’ - •Bet jau bobeles, tai gana!
■ • •   ' * ’ .lf ' ■ ' ’ _ • *
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Diena suilgėjo h

PAVASARIS.. r 'i
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r oras atszilo
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f

r
i

J

f!

Da
Po tų žodžių įmetėsi motinai turėjau keturis jnetus, tai pas

ant kaklo apėmę savo rauke- kutini karta mteziąti mano te
lems ir pasakė.
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velias ir lyg sziol nežinau,
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Nuo saules ąsztriu spinduliu, 
Ir dugszfosios pusnis visai jau sudilo 
Ir ledas akt upiu giliu.
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•Jau lelija kur — nekur žolę, r-.-. Y a'< ' ■''fe*"':r

Slaite-gi^priesz i 
Melsvus lapeiyczius gele....
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Tsz paszalo ranku jau žeme isztruko
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saule, iszkjęist mėužtruks
'{'4 r'

?1v

1 Hi

į k*,*. E. •H

I

Bet y ei, atsisuko žiemos’ apginė jas,
•• • ■ v' i ** * • ”4'"a.*’ *'• "v , • ; W.Vėl pučzia įfnarkųsįs sziaįirys
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Krill'

Baisei neszvarios,
‘ « i ; ■'* " < *

' Apsikudlojtįsios, 
Pilna blakių, 

Net laipioja* antl<akTu.
■«

į

\ • Apsilefeliir bjayirei,
Tai jau negerai,

Ir payieni apsileidia,
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G irtavimia pašileidia. 
; Su anglikais mpsząsi, 

Kur sueina peszasi,
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; Su angįikąis mpsząsi

MaĮianojuj turime yorsziųka,
Dideli kvailiuką,

Kuris verszio smegenis turi. 
Tszvirszaus žiuri.

J<as jis per vienus, nędažį- 
nojau,

Tik pats apie tai isztyyinęjau,
Nes kada norėjau pakalbėt 

sų vienu fouczeriu,
Mislinap kad telefone spietis 

bieziu.
Jeigu žmogus užklauso ko 

man d age i,
Reike jam atsakyti panaszeį,

Q ne pasirodyti kokiu-tai in
di jonu,

Ar pasiutusiu bąlvonu!
Apie tai kita kart daugiau 

padainuosiu,
Kaip apie taji balvona daži- 

nosiu.

žiūrint 
ne szįs ųe tąs, jisai tik parapi
jos arba klebono’bernas; jo var 
goųinko mokslą ir darbą ne vi
si klebonai nevisi parąpijonąi 
moka apkaiųųot. Jeigu imsi
me in svąrbą Amerikoj lietu
vius vargonininkas, tai nejus- 
dąmi isztarsime, kad jįę verti 
nemažos paguodones. Vargo
nininkai ramei savo darbus at
likdami,.kiekvienas prie pąra- 

iszĮavine dainosia
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Du sykiu prisiekė.
Slidžia:— Ar jau tu kada pri 
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siekei ?

— Teip ponas sudžia prisie 
kinu dviem merginom jog
juodviem, asz kada paeziuosiuo 
siu.

su

Paszokys.
—. Kqdel tu Agota ne paszo

kini savo jaunikio?
— Ka czia.szokint po vesei- 

Jei asz jin paszokinsiu biski ge-
riau...

ll ii, iii■bob

Sude.
— Tai tu tikrai prisipažins- 

ti jog savo paezia teip sumu- 
szei?

— Ne musziau ponas sudžia 
tiktai kailį iszpęriau, o už tai 
in kozą nęsodįną....

Ne butu žydas!
Žydiszkas malamedas (darak 

toris) klausė vieno isž savo mo 
kytiniu.

— loke, pasakyk tu man, ar l> II » ‘
brolei Juozapo
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I

gerai padare 
kad jin pardavė?

— Ne gerai.
— O del ko?
— De| to< jog jie jin per pi- 

gei pardaye, jis buvo brąnges- 
nis,, . .. ,

£

Vienam ajig]ikui iszbelde aki,

pijęs turi 
chorus.

Iszlavint dainorių chorą gal 
sakysim* nesunku, bet isz ar- 
cziaųs in tąi žiūrint, tai rasime 
kad gana sunku ir daug vargo 
panesza kol vargonininkus dąi- 
noriu iszmokiųa dąjnuof ypacz 
choruosę.

Sztai vargonininkas jąų su
taiso chorą gera, iszlavina dai
nuot, ledva koki laika ypacz 
merginas chore iszlaike, pasi
painioja vaikinas, kaba^szt ap 
siženija; na jau būdama misiu- 
ke in chorą nebežiūri; nes už 
kokio meto daiųųoja chore jai 
beibuke.

Tu vargpninke jięszkok kita 
tos vieton, o dą su geru balsu, 
ir vėl klapatokis vakarais kol 
iszmokinsi. Tai-gi vargoninin 
kai su tuomi tautai savo nemaž 
pasitarnauja.

Už savo trusa, kai kur vargo 
nininkas da nuo klebono nuken 
ežia ir susisznairuoja.

Vargonininkai muset turi sa
vo sandara, kuri elgesi sau ra- 
mei, su nieku nesiginezija, nie
kam in kelia nepareina, su tuo
mi padai lydami dainoms! ir pa 
linksmindami kartais lietuvius 
užsipelno garbe, nes jie praski
na kęlia gražumui dainavimu 

«" m “i i. į t
lietuviszku dainų.

Senoveje Lietuva savo para- 
pijose neturėjo niekur chorą 
jszlavinta’ teip kaip czioų iszla
vina dar vargonininkai; ten 

I bažnyczipse ražaneziu ar szyen 
i tąs giesmeles giedojo vien vadi 
narni kantarai, o kantarus ir 
kantarkas giedot kaip reik men
kas nemokino jie per save lavi
nosi giedot.

Kauniszkiai teisybe dviems 
halsais giedodavo, o suvalkijo 
vienu balsu, tai jokio balsu gra 
žųmo nebuvo.
1869 m- jąų ir Suvalkijoj prasi 
lavino visur 
sais.

Tolinus apie

giedot keleis bal-
.i

Tai-gi da syki sakau kad ųž 
dainas su chorais dėka vien 
vargonininkapis.

— Senas Kapsas
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LIETO VISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTpRI^Y, . COUNSELLOR 
a Ždvocate OF UNimD
STATES COURTS, 

t * • i *

iBflalmeJa proroae u| paieldlma Kasi-
... i

ATTORNEY, COUNSELLOR

STATES COURTS.
ir fe ' ’ • ' Į

Męię ; r^rlkaėMi . GeleilnkeluoM, 
WTWlftU -

S. YANKAUSą.

Istorines Knyogs
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No. 1 — Parižiaus Nuskurę-
• ' 5 . * * ’
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lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. -

No. 2 V“• XlUUl^V JL vxa.,

In Męrika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynus Karalaites, 214 pus., 

Į 6 x 0 cpliu dydumę. Preke 25c.
Kupcziaus

Preke 50c.
Kunigo Paslaptis
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Tai dvejetą po 'belą pastate, 
kjtusfein kalėjime pasoęĮiųo, 

fe ’P kęli iszrųnjnp..*
Tąi mat lęą girfavimas daro ij ■■ •• . * ■«14 j i; 11 j 11 l'',1
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UT POTATOES FIGHT
They Save Vheat.
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No. 4 — Apie.
Sunu Jurgi] Kapitoną Tumka, 
ĮQ8 puslapiu. — Preke 25c. 
^"Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI CO., 
MAHANOY CITY, PA, J
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Žinios Vietines
.— Sziadien Readingo kasik

iu pede.
— Ketverge pripuola Szven 

to Antano. *
— Ana sanvaite užbaigė pa 

sėkmingai egzaminus ant nor- 
siu Ashlando ligonbuteje devv 
nios studentes, 
dosi Blanche 
Mahanojaus, 
kiute isz Shenandorio ir Mari-

Miknoi liūte isz Mount

r J
Terp juju ra- 

Slavickiute isz 
Elzbieta Želins-

joną
Carinei, Pa.

— Isz 152 užsiregistravusiu 
vyru kurie pabaigė 21 metus, 
28 vra Lietuvei. Visi turės isz 
pildyti klausymą kuriuos ap- 
laikys neužilgio.
klasa naujabrancu jau konia 
iszsibaige.

— Pati ižduotojaus
W. D. Boezkaucko

Pirmutine
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“Sau- 
, sūne

lis Romanas ir dukrele Teofile 
lankosi pas savo sosere Rakie- 
tiene, Latrobe, Pa., 
burgo.

— Keliolika daraktorku isz 
publikiniu mokslainiu aplaikc 
dinstus amunicijos fabrike ITaz 
letone.
Vijos.

t Franciszka, G motu senu
mo dukrel<‘ p. Agnieszka ‘Prop 
kauskienes nuo ].‘»3 
noy Str., mirė
Laidotuves atsibuvo 
lio rvta. 
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Birželio 11-ta diena, 7:30 
vakare bus Szv. Juozapo para
pijos
Kadangi parapijos mokyklos 
sale yra angszta ir ne saugu,
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metinis susirinkimas.

susirinkimas invyks Baczkauc
ku saleje. Kadangi vėl laikas 
jau galutinai sutvarkyte para
pijos reikalus, nepaisant jąkiu 
paszalinu agitacijų, malonėkite 
susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Szv. Juozapo par. Klebonas 
ir Komitetas.

— Ant West Mahandy Avė. 
randasi ant pardavimo galiū
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 pigei del pirmutinio kat 
ras atsiszauks. Yra tai geriau 
šia vieta ant “investimo” sa
vo piningu.

Saules” redakcija.II

<4 investimo
Atsiszaukite in

(t. f.)

Mahanoy City, Pa.
June 11, 1918. 

Metinis susirinkimas parapijos 
Szv. Juozapo, atsibus June 11 
diena 1918, 7 adyna vakare. 
Lietuviu mokslaineje. Ant mi
tingo bus inleidžiami tie parū
pi jonai kurie užsimokėjo ran
das už sedines bažnyczioj ant 
užlaikymo bažnyczios ir 
parapijalna turtą 
Szv. Juozapo.

Sek rotorius Parapijoj Szv.
• J uozapo

Stanislovas Lesczinskas.

visa
parapijos

OrasMinneapolis, Minn.— 
gražus, vasara graži ir viskas 
grąžei auga Lietuviu czion ne
didelis būrelis ir visi sutikime 
gyvena. Valdže turėjo užtek
tinai darbo pakol surinko visus 
slakerius už neužsiregistravi- 
ma ir pasodino už groteliu. Vi
sus valkatus mieste varo prie 
darbo arba in kariumenia, to
dėl czionais labai malszu kada 
visus bomelius surinko.

; f • I /' , ■ • ' • . ’
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Metinis Susirinkimas
Szv. Juozapo Parapijos, Birželio 11 diena

7:30 vai. vakare, Baczkaucku Saleje. 
MAHANOY CITY, PA.

VYRAI! 1
Ilgu metu tuszczios musu varžytines prie nieko gero ne

galėjo privesti. Visais žvilgniais parapijos nupuoliriias, tuks- 
tanezai iszleistu bereikalo doleriu, pasistatymas saves ant juo
ko kitu akyse, tai musu nesutikimu vaisiai.

Su džaugsmu vienok turime pastebėti, kad paskutiniu lai
ku žmonių akys pradėjo atsidaryti; susipratusiu skaitlius ..žy
miai užaugo, — ir kad jau atėjo laikas paliuosuoti bažnyczia 
nuo nepaszauktu globėju, pasiliuosuoti patiems nuo nepraszytu 
ir netinkamu vadovu, — kurie pasirodė nemoka, negali ir netu
ri autoriteto parapija sutvarkyti.

Nedaug reikia gudrumo, kad nepamatyti kad niekur kitur 
taip nėra kaip pas mus. Rodos vėl kiekvienam turėtu būti aisz 
ku, kad kam nereikia bažnyczios, toksai ir in josios reikalus ne
privalo kisztis. —
duoti josios amžiaus nustatytai tvarkai.

Tai gi, vyrai, visokiu paszaliniu agitacijų, kalbu nusikratė 
pabandykime gyventi jau savo protu!

Užbaigkime jau szimet musu namine kova kuria prieszas 
da norėtu pratęsti ilgiau ir da daugiau prisigaudyti nelaimingu 
auku! Ilgiau tasysimes-daugiau naudosis kiti.

Sueikime visi in metini musu Szv. Juozapo parapijos susi
rinkimą, nustatykime tvarka prisilaikant bažnyczios instatymu

Kadangi parapijine mokykla susirinkimui per ankszta ir 
ne saugi delei sienų skirimosi, VISU METINIS MITINGAS 
BUS BOCZKAUSKU SALEJE 7:30 VAKARE, BIRŽELIO j 
(JUNE) 11-TA DIENA (UTARNINKE.) (

Delei szio susirinkimo nepaprastos svarbos nevienas negali i 
te jojo apleisti. / ’

Nori-gi prte josios prigulėti, privalai pasi-
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Reikalaujame
t_..._____ ______________________ "

$10 iki $15 j sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 

URSUS REMEDY CO.,
Dop. B. CHICAGO, ILL.

Reikalaujame
ri liųoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo
su musų natij
laišku:
160 N. WELLS St.,

i *a — - - - - - -DR. JOHN I}. RILEY

II

'f

'i Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, M
jft Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu

Ilgu. Vyru ir moteres ilgas.
I 

■ / ’■!? 200 E. Mahanoy Ave. i

I ..... ” 1Mahanoy City, Pa.
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DOVANAI!
Katalogas gražiausiu ir ge
riausių juhilleriuįir piuzi-

•w

iii

kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai. Rei
kalaukite viena tuojausno

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

CHICAGO, ILL.
w—wy w win* wwmii——m mniwwwTWw
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W. TRASKAUSKAS
i-GIlABOKIUS-

K Or
CT

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŲS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigius ir 1.1.
520 W. Centre St.,
................ .. ................. .. 1 1.................. ...... ......

Malianoy City, l’n.
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Phone. Kensington 1106 W
DR. E. U KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet.
Nedelioje 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

/i

SZV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS.

ISZ ROSIJOS LIETU
VOS IR LENKIJOS.

Vokiecziai uždarinėja lenkisz- 
kas mokslaines, tiksle už

griebimo žemes.
“Kuryjer

pranesza, buk vokie 
uždarinėja len- 

G went o-

darvti

Warszava.
I j wowski” 
ežiai Cholmne, 
kiszkas mokslaines.
jei nekuriuosia miesteliuosia ir 
kaimuosia suteriojo vokiszkus 
pasuntinius kure atvažiavo už- 

ijnokslaines. Vokie
cziai už tokius prasikali imtis 
haudže piningiszkai nesvietisz 
kai gyventojus, o jeigu katrie 
no turi piningu ant užmokėji
mo bausmes 
žeme.
Vokiszki nelaisviai nedirba ir

* ne nori sugryžti in savo 
tevynia.

Moskva.— Vokiszku valka
tų pasklydo po visa Rosije, tai 
yra tiejei, kurie radosi nelaisve 
je ir likos paleisti ant liuosy- 
bes. Terp t uju valkatų randa 
si daugelis ir austrijoku kurie 
ne nori sugryžti in savo tevisz- 
kia pakol neužsibaigs kare. rl\) 
kie vokiszki ir austrijokiszki 
valkatos slankioja po kaimus 
ir miestelius, maitindamiesi isz 
ranku kaimuoeziu.

9 tai konfiskuoja

Sovietai atiduos kariszkus lai
vus vokiecziams.

Moskva.— Užrubežinis bol- 
szeviku ministeris Cziczerinas 
nusiuntė telegrama ambasado
riui Joffe in Berlina, apreiksz- 
damas, buk bolszeviku valdžia 
yra pasirengia atiduoti juod- 
marinia rusiszka flota in vo- 
kiecziu rankas, po taiseš iszly- 
gas, jog vokiecziai sugrąžys 
flota po užsibaigimui kares ir 
kad vokiecziai paliautu toli
mesni užėmimą daugiau žemes 
Rosijos. — Vokiecziai to nepri- 
žades, nes ka in juju nagus in- 
kliuvo tai ir pasiliks, nes gerva 
Fiai neatiduos.

NAUJAS L1ETUV1SZKAS 

GRABORIŲS

A, d. SAKALAU CKAS
MAHANOY CITY.
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801 E. PINE ST.,
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COAL CONSUMERS MUST 
NBT WINTER SLUTLY NOW

Consumers must buy their
Winter supply of Coal durtųg
tlie Sprhul and Summer for 
dor.iįic ilrxoduction. u to be 
srirarssr N MAY-JUHK 
r»

maintained, at a 
inaxinuan .uuithe 
country enabled.. 
tn avoid a seriouv 
CoaL shortage 
Hits

U. s. WET, JWMJKI14iTKATrt<51Sr

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Rlchtcr’io

PA1N-EXPELLER
Neabcjojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

ditno, išsinarinimo.ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir G5c. buteliukas visose aptiekoao arba

New York, N. Y.

l su pazj) 
ĮKĄRĄ
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
80 Washington Street,

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

Tikros Trejos Devinerias, 999,
i t

Ka tik pargabentos isz Rosi- 
jos ir padaryta pagal Dr. Gru- 
ping receptą. Susideda isz 27 
gatunku szviežiu szaknu ir vai
siu turinezios didele in tekine 
gydime visokiu ligų. Preke 75c 
pakelis, 3 pakelei už $2. Pri- 
siutimo leszas mes apmokame.

l • 1 • > •• ■ 1 •

Piningus galite prisiųsti per 
Money^Order, Czeki, Piningais 
arba paczto stempomis, Raszy- 
kite ant adreso:
Lithuanian Mail Order House, 
3343 S. Halsted St, Chicago, Ill

Support EVERY FLAG j

I Eat food Fi^terr need |

‘.•’li.vi&sv:

; that oppojefPruffYiaiusm
I —"■ - ““ J ■“

I

> ipENVycurj-clf jometkin^
WASTE NOTHING

I V KITI D tTATV/
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BEAT GERMANY
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai

NAUJAS ISZRADIMAS

fl pradžia visokių žmogas ligų ir pavargt- 
4 mo viso kuno. Musų naujai išrastos gy* 
J duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu- 
fl mą Jūsų kojų j labai trumpą laikų ir męs 
A užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei- 
J katai. Su buteliu *bus aiškus lietuviškas 
Q laiškas su paaiškinimu. Preke 
fl su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: 
J URSUS REMEDY CO.,
j Distributer
fl 160 N. WELLS St., Dep. B. CHICAGO, ILL.

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvjos labai trumpam laike ir 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szaukt 
?i pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics
Broadway, 8-th. St.

Brooklyn, N. Y.
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Naudingiausia Jumis Banka
Baldwin ledine szepasbrdluetaoincinfwpyetaoishrdlutaoio

Merchants Banking Trust Co. Banka yra naudingiausias 
Jumis prigelbes czodyti piningus.

Prigelbes jumis investyti piningus saugose vietose.
Prigelbes jumis iszpildyti

Nesi ra nd a i szt i k i mesti i o

prietelis ka turite.

Prigelbes jumis juso biznije. 
juso norą padarytam testamente, 
prietelio už Merchants Banking Trust Co. Banko, h in "

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Pres.D, M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
T. G. HoinsbyP. C. Fent< n
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SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE 1 ‘SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

I s?

M

Gera ledine szepa suezedina 
maista ir ledus : : : :

$
* $

Baldwin ledine szepa (Refrigerator) turi •• • 1 1 • >1 • !savije sausa oro cirkulacije ir nesilaiko 
r drėgnumas nei kvepsnis.

Užsimoka pirkti gėrius tavorus. Baldwin
yra geriausia padirbta ledine szepa. I
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f GUINANS’ Mahanoy City, 
Shenandoah.

Mt. Qarmel,
I
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Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jusu namuose!
TT • *1 1*1 • • # ' v - *f • • • -1^ • 4 •

Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais igraintais ir įdainuotais 
nėr Geriausius T Jefuviškns A rfistus būdami namieie! <per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namieje!

Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikos
COLUMBIA No.85

1H •I

Mum*—**

COLUMBIA 
GRAFONOLA

grynų 
kaip varpelio balsų, 
kaip garsiu taip ir tykiu 
natų
dirbta aržuolinio me
džio ir gražiai padirbta.

kus muzikos, turtingai/
F I

iy puikiai išrodo. Už- 
. ■ L (

laiko smagų ir

Preke $85.00

4
s:
4
A

4
4
4
4

4
4
4
t
A
4
A
4

I

COLUMBIA No. 30.

i

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra an
tra prekėje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum- 
bios balsą. Turi vėliausios mados motorą ir gva. 
rantuoja užganedinimą. Grajina 10 ir 12 coliniug

> tuos pinigus.

Prekė $30.00.
rekordus. Nėra geresnes Grafanolos šiandien už

t

Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly-

’If ' J

Skrynelė yra iš-

Neturi nusiminti, idant negali išgirsti 
b 

neatsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusi
pirk Grafanolų iš kurio gali išgirsti visų 
artistų balsus kokių tik nori ir kada tik no-

balso geriausių ;Sviete artistų, kadangi jie 
• « • w i. • XT*___ •

pirk Grafanolą iš kurio gali išgirsti visų

Šitas Grafanolas yra 
daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos giminės. 
Užlaiko savyje tvirtų ir 
gryną balsą, išduodantį 
tikrą artisto balsą, tokį 
koks buvo jam dainuo
jant ar kalbant. Jos vi- 

.. ’ dūrinė mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa
gal naujausio išdirbi
nio.

Prekė $95.00
COLUMBIA No. 45. O

rį. Grajina 10 ir 12 Odinius rekordus.

sq, o tik tųsyk kožnas sutiks ant to, kad yra taige- 
riausias įstrumentas už teip pigę prekę.

, ; * ’ JH”

Idant apkainuoti šią Columbia Grafanola. 
reikia girdėti jos puikų, gryną, smagų ir tyrą Kai

riausias įstrumentas už teip pigę prekę.
Prekė $45.00.

r

COLUMBIA No. 95.

J COLUMBIA 
f GRAFONOLA

COLUMBIA No. 18.

■ifroMfi.-ei y'

e

k\

Columbia Crafanoia augščiau parodyta ant 
paveikslėlio yra pigiausi prekėje Coiumbijos iš 
dirbtų įstrumentų. Turi aiškų ir švelnų balsų ir 
grajma 10 ir 12 celinius recordus.

Prekė $18.00.

*

I.1

ti' ■

i

Visados reikalaukite Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia*

Perkant Columbia Grafanola arba Co
lumbia Rekordus, reikia atminti jog perkas 
nuo geriausių išdirbėju ir yra užtikrinta: 
jog Grafanolai ir Rekordai Columbia yra 
išdirbti gražiai, tvirtai ir su aiškiais artis
tų balsais. Teipgi daugiausiai Lietuviškų 
Rekordų ir geriausių dainininkų indainuo 
\u yra Columbia.
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MAIL ORDER HOUSE
160 north Wells street 
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