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Isz Amerikos PranašavimasII
iszsipilde.

Gerai kad iszmokino savo vyru 
t proto. — Daugiau teip

nedarys.
McAdoę} Pa.— Petras Guli- 

kas nuvažmvo in Hazletona a p 
siaszaraves su skundu in pali- 
cijo, buk jam pabėgo pati pa
rimdama su savim 700 doleriu 
o palikdama’ ant suraminimo 
tris mažus vaikuczius.

Shamokin, Pa.— Kada Juo
zas Zavalla sugryžo nuo darbo I

I

rado terp senu rasztu katedro
je, paraszyta lotiniszkai per 
zokoninka Joakima mete 1600, 
o kuris teip skamba:

“Tikras svietiszkas anarkis- 
tas bus tai vienas isz valdytoju 

i atejteje.
skelbs save pagialbininku Die-

! vo,

300 metu adgal, senas minikas 
iszpranaszavo szia kare ir 

• josios pasekminga 
užsibaigima.
--- ♦——

In menesi laiko po prasidėji
mui svie(ines kares, laikrasz- 

j t is-“ Figaro” iszejnantis Pary
žiuje apgarsino akyva prana
szavima kuri iszpranaszavo se
nas minikas (zokoninkas) 300 
metu adgal, o kurio rasztus su

I •

isz kasyklų, nepasitiko jin ant I 
slenksczio jojo paeziule su * 
meilingu nusiszypsojimu kaip 
tai paprastinai jin pasveikin-i 
davo. 
t rik i ne 
nes suprato, jog namie ne vis-1 
kas paredkia. Ne ilgai turėjo! 
jieszkoti priežasties savo nu
liūdimo, nes dasiprato, jog jo
jo prisiegele iždume in svietą 
su burdingierium. Dasiprato, 
jog burdingieris bobos nepasi-’u 
eme be pasogos. Nubėgo ant' 
virszaus kur turėjo kupare! 
banka, in kuria patalpino savo 
sunkei suezedytus pinigus —I 
viso 565 dolerius, bot ir tie jei 
tiiiiuu »u iiiuivrv ir uuniiuuiv- i , , . v. . .T . . . i per kare, svietas pažins io,ionum. Juozukas pasiomias' ., . , _ , . ..... x,v i veidmainysta. Po dvieju san- sau m pagialba konsztabeli nu-1 0

Juozukui perejo elek- 
kibirksztis per szirdi,

Sunns Luterio ap-

o jisai turės tiktai viena 
ranka. Jojo arinije bus milži- 
niszka ir nesuskaityta ir nau- 

[dos už savo ženklą 'žodžius 
Dievas su mumis” (Kaizerio 

j kareiviai turėjo toki parasza 
'ant savo diržu “Got mit uns”) 
| Tasai karalius su savo mela- 
jgingoms apgavistoms ir savo 

.. . ..... sznipais apguls visa svietą, nesdingo su motore ir burdmgie l - ... .
Juozukas pasiemias' ., . , _ , . .I veidmainysta. Po dvieju san- 

vaiC7ju ^are prasiplatins po vi- 
vaziavo in Johnstown, kur ti-l i ...x_
kyši surasti savo pabėgusiai 
a velia.

v. Jeigu tokj^lenszes vyrai r 
i • * m • * * ’ — .

sa svietą, kuri intrauks tautas 
isz tolimu žemiu, armijos susi
tvers po visas keturis d&lis

• . i svietdi " 1______________gali indeti savo piningus vi.,. .• • . . . «
banka, tai neužsitarnauja ant’,..... kus ir senukus..jokio gailesczio. ... . . . , . ' . .J°k10S mielaszirdystes ant me-
Ligone pasveiko kada dagirdo. i 

jog kare jau pasibaigė.
Beaver, Pa.— Kada miesto- 'jam draugaus ir 

lijo dagirdo gyventojai, 
kare jau pasibaigė, ir pradėjo popiežių kuris 
prigulinezei taja linksma i 
nia apvaikszczioti, 10 metu se-

visas keturis d&lis
Tilšrfi'aiftikrfttds siker

i ’ * j .
! dins dvasiszkus, moteres, yai-

Jisai neturės
i

■ ko, degins viską kas jam pa
puls in kelia o ta viską darys 
novos su pagialba Christriso.

kitas kara- 
bukiiiu^ kuris bus prakeiktas per 

" i tada vadinsis 
ri-i Benediktas.

į Idant ingalet taji antikristu, 
numo Norma Retzer kuri sirgo reikės daugiau vyru ne kaip 
du metus ir negalėjo pasiju | Rymas gales sutalpyt.

. * a -a -a • w 1

tada vadinsis

Visos 
dint isz vietos, daginius links- tautos ant svieto turės prisi- 

Lkd/emno rJvwl/XTliil ’ICS’Z zl 1 _ ' . 4- 4^*^.

po dvideszimts 
po 

y y I

Laikrasztis “Petit Journal

mas klyksmus žmonių, isz di- Jot prie sutrinimo tojo žalęzio. 
delio akyvumo dirstelėjo lau-į Tasai atsitiks 

priežaste szimtmecziu 
Isz dūle- Dievo žodžiu, 

mergaite teip

kan ir persitikrino 
žmonių linksmumo, 
lio džiaugsmo
persiėmė taja žinia, jog nube- apgarsino kita pranaszavima, 

szaukdama isz kuri iszpranaszavo kokis tai 
Jau kare pasi- indusas Varma 1916 mete, gy

venantis Paryžiuje kurio du 
Tėvai nusistebėjo paregeja sūnūs teip-gi randasi kariume- 

savo mylema dukrelia sveika nėjo.
“ Menesije Julajaus, visa Eu

go pas tėvus 
džiaugsmo: 
baigė!”
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Pranaszavo jisai teip:
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GENEROLAS FOCHAS SU. GENEROLU WAYCANDT KADA INEJO IN METZA.

ISZ VISU SZALII
Žydu pogramai prasidėjo 

Galicijoj. .
Stokholmas. Žydu pogra- 

mas prasidėjo ant gero Galici- 
hledems, o

_:_____ M
True triu s’afion* filled with 'ho Po t Master at Mahanoy City, Pa. on Novom 1 e? 
21-st. 1913 as re prireij by the Act •< f October 2l th.-1917.

Lyg pabaigos 1918 meto S v? et isz k a 
Kare kaszhios 200 bilijonu doleriu.

1 Mojaus sveitiszka karoWASHINGTON, D. C. —

w. D. BOCZKOWBKI. FrM. and M«r. tet
F. W. BOCZKOW8KI, Jtdltor. |S|

Bolszevikai užklupo ant allijentu, bet likos atspirtais su 
didėlėms bledems.

31 METAS

* '■’'’’ O'

ARK ANGELIS.— Bolszevikai užklupo ant Amerikonu ir 
Angliku prie Tulgaso, arti upesDvinos, bet likos atspyrtais su 
milžiniszkoms bledems.

Novemberio 11 po gana smarkiam bombardavimui nuo sza*
lies bolszeviku, peksztininkai persigavo per dratinia tvora ir ke 
tino užklupti ant angliszkos artilerijos isz nežinių, bet Ameri
konai pribuvo in laika, atspirdami bolszeyikus, kurie paliko 
szimtus užmusztu ju ant muszio lauko.

Lenkai paėmė adgal Przemisliu.
Lenkiszkas apginkluotas miestas Przemis- 

lius, kuris tiek nukente pradžioje kareje, kada Hindenburgas 
užklupinejo rytinėje dalyje, likos dabar paimtas per lenkiszka e 1

ZUIMKAS.—

vaisku ir priskyrtus prie Lenkijos.

Kiek Angliku žuvo tebyreje kareje.
Laike svietines kares, ant-visu frantu, ang

liszkos bledes isznesza 3,049,991 vyru. Isz tojo skaitliaus žuvo, 
sužeista ir dingo 142,634 aficieriai o 2,907,357 kareiviu, ant bel- 
giszko-francuziszko frunto dingo 37,836 aficieriu ir 620,829 
kareiviu. Viso sužeista 2,032,123; dingo ir gavosi in nelaisvia 
12,094 aficieriu ir 347,051 vyrų. Egipte angliszkos bledes isz-

LONDON.—

nesze 57,853 vyru, Italijoj 6,738, Mezopotanijoj 97,579, Darda- 
nelliuje 119,729, Salonike 27,318, Aprikę 17,825.
Anglikai nukente daugiausia szioj karėj.

"' .. .....................................V!...

Prancūzai Ine j o in Metza ir perejo per Belgija.
Franęuzai inejo in Loteringa ir Alzacije 

Teip-gi perejo jau 
A , V i ■

. Generolas- Petain inejo su savo narsu* 
nįais in Metza ir artinasi prie upes Raino. ‘

Amerikonai teip-gi inejo in Belgije ir randasi jau prie vo.

Matyt, kad
/

I
; PARYŽIUS. —

nuo Metzo lyg Szyąicariszko rubežiaus.
pier Belgija ir Semoisą.

f ' • ’ ' . * .a

A 1h “ * -

kiszko rubežaus, apsistodami Longuyone.
.................  N —Į........ ■ ■ .

1,580,000 vokiecziu likos užmuszta kareje. x
'r ■* ’ f ‘ * J

‘ Kopenhaga. — Lyg 1 Oktoberio ant kariszkų Ibųkų likos
Sa

vi rszum keturi milijonai vokiecziu likos sužeista ir tai po ke
lis kartus. Apie puse milijono randasi nelaisvesia.

užmuszta 1,580,000' vokiecziu o 260,000 nežino kur dingo.

ir vaikszcziojantia. Priežastis 
ligos, jog buvo pataikinta su'ropa susijudins per szita kare • M 1 • l a • « • .

I Jį I V LlllYllvS VlOUfc JtYlLClD

vieszpatystes, o bledes bus mil- 
žiniszkos ir kruvinos. Novom 
berib menesije 1918 mete, dy- 
delis ir ženklyvas ciesoris ne
teks savo karūnos ir kare užsi
baigs.”

Daugeli žmonių netikėjo in 
taja pranaszista o ir musu Lie
tuvei visaip iszjuoke kada mes 
buvome jiaja patalpinia, V Sau
lėje”
Sž'iandien netikėliai kitaip pra-

snieginia bolia in galva per ki-, ir inkivinklios 
Ins vaikus lake siautimo ir nuo

'* I I

tojo laiko sirgo lovoj negalėda
ma pasijudint isz vietos.

200,000 tonu^naisto kelionėje 
in Europa.

Washington, O. C.— Laivai 
' prikrauti su 200,000 tonu mais 

to plauke in Francije, Belgije 
ir Austrija del suszelpimo te^

J' ' .F ' - *4
na it itfitf “Įžbade jusiu gyvento-
. *• "i I/.'-fiH____ ____ .

ju. r>nAyrie sušzeljiima 
tijos da nenutartaj pakol ad
ministratorius maisto Hoove- 
ris nesugryž isz tonais ir ne- 
pranesz valdžiai apie tenaitini 
padėjimu.

Vokie-

PIRKITE W. S. S. STEMPAS
?

.4.4

i jv\ J.
Žt ■ rWliiwWwffl

M, ■
■M

U U J ,1|M
3i.r" / Ik.;*U'M

visas kitas

••• 1 1 • • lt

pradžioje kareje, bet
*■ lt

NELAIMES MUSISZKIU KAREJE. 
1 * h , M

Užmuszti, mirė nuo ligų ir sužeidimu:— A. Lulevicze Clii- 
cago, V. Baltus Pittsburg, K. Szesztokas Cleveland, F. Karasz- 
keviezius Schuyleville, N. Y., J. Malenoskis Niagara Falls, N. 
Y., J. Visockis Jersey City., K. Jurkovskis Cleveland, K. Vini* 
kaitis Chicago., Bal. Bujokas Brooklyn, S. Vineviczius Pitts
burgh., J. Polkauskas Three Rviėrs, Wis., F. Mundeikis Pitts
burgh., A. Abramaviczius Brooklyn, AL Sėkla Wilkes-Barre. ’ 
Pa., S. Czinkus Chicago, P. Sinckeviczius Minooka, Pa., F. Šie- 
rakauckas Pottsville, Pa., K. Žukauckas Worcester, Mass., B.WASHINGTON, D. C. — L^ ______ __________

kasztavo visom vieszpatystoms apie 175 bilijonus doleriu, pagal F^truszkevicze Minopka, Pa., B. Valdakonis Biookljn, A. Ba-
(T

jojo su didėlėms
ypatingai vakarinei dalyje len'apskaitpua žiriunu 

Siedlicųo-! bilijonu doleriu.
šia lenkiszki kareiviai užmu- kasztavo vieszpatystems apie 10 bilijonu doleriu.
sze szeszis žydus, o Krzanove kasztai kares paszoki
užmuszta devynis žydus. Kiti szoko ant 38 bilijonu o 1917 mėtė jau apskaitinejo kasztus ant! 
pogramai kylo DombrOvoje; 60 bilijonu.
Javorne ir kitosia miestuosia.
Taja žinia
laikraszczei,
visko tikėti,

kiszkoj Galicijoj.
užmu-

, o Ivg pabaigai szia 1918 meta kasztuos 200 ezinskas Evanston, 111., R. Pekanavicz Bubi, Minn., N. Katrai- 
Pinnlun mete 1914 sukuopinimas kai iumenes! n>’s Nashner, Wis„ P. Miliukeviczius Shenandoah, P. Seneckis 

Alėto 19151 I^uh)mon^ Pa*> Jur- Dismukis Goodletsville, Tenn., Mikola Yoc-
I w • -r-r- « t • i iv ttv • i •

o ant 26 bilijonu doleriu,\1916 mete jau pa- j

į nys Nashner, Wis., P. Miliukeviczius Shenandoah, P. Seneckis

*

l

kis Hartshorn, Okla., V. Kristupą Chicago.
Sužeisti:— F. Budzinskas Philadelphia, 

Shamokin, Pa., S. Adamskis Chicago, J. Jurkauskas New Phi-
1 Apie 150 bilijonu doleriu likos surinkta nuo laisves paskolų : ladelphia, Pa., V. Gumas Philadelphia., A. Sadauckas Dickson .

. : City, Pa., S. Verzbickas St. Clair, Pa., J. Vencinkevicze Boston
T.

J. Dumbrovski
I >

11

I, 
i

1

V • • I ' . F ;apskelbė žydiszki per visus sklypus o likusi suma per padotkus.
kuriems negalima' ’

nes žydai tyczia
garsina tokes žines idant at
kreipti svieto atyda ant savos nužudyti per savo kareivius laike maiszaczio Brukseloi, o karei-1, kimer, N. Y., V. Merkeviczius Lemont, Ill., V. Sutauckas Lorain
ir gailesti kitu tautu. ‘ v,u tarybos likos sutvertos tame mieste in Aritverpe, pagal da-i Ohio., J. Kalinauckas Worcester, Mass., Jonas Mikelaitis Mar-

J. Matiskis New Britain, Conn.,
Miknikolas New Haven, Conn., J. Nemkeviczius Scranton, Pa.,

Suvirszum szimta vokiszku aficieriu likos A. Janiszka Detroit, J. Benevicz New York., J. Ražinskis Her-

» • *
Vokiecziai nužudė 100 aficieriu Brukseloi.

LONDON.— I

■ i“

J. Dubila Peckville, Pa., . II
I *1

dėjo apie tai manstyt ir pripa
žint taja pranaszavima už tei
singa.

.  n m i min w ihibiiwiwii w n   

Didella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu

Bolszevikai žudina savo 
priszininkus.

London.— Isz tikrųjų szųli- 
niu dažinota czionais buk bol-' 
szeviku vienatiniu stengimu j 
yra iszžudinimas visu savoiszžudinimas visu

j - • • .... i . _ — — _ _ _ —_ . . .

neszimus iri Exchange Telegraph kompanija in laikraszti Tele-'tins Ferry, Ohio.,S. Yurkevicz Steger, Ill., F. Žebrauckas Chi-

- - ---------------------------------- — • ■ '■

18,000 amerikoniszku kareiviu pribus namo atejnanczią/'y. 
sanvaite.

f 1

LONDON.— Pirmucziausi Amerikoniszki kareiviai kurie
pribus in Amerika yra 18,000 vyru kurie randasi Anglijoj.'’Jjfcie-

graph.

AL f.

B. Derengauekas Chicago.
S. Žebrauckds Cleveland.
cago., y T. Mukę] is Duąusne, Pa.,

i. , M

20 vaiku sudege deganeziam 
teatre Iszpanijoj.

-  -   — ■* ■■ -------------------------------- 1.-.i. _ j.. .....

Ekspliozije užmusze kelis
vaikus. iS.i

■■
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Castellon. ■— Laike didelio Paryžius, — Kuopa vaiku 
sumiszimo deganeziam teatre-, suradia skrynia amunicijos ir

prieszininku, kurie nepritare jeį vyrai pribus namo ųtėjnanėzia sanvaite o atgabbnifoas Visų į 
bolszeviku valdžiai. .Bolsze-: to skaitliaus užims kokia deszimts dienu.. ... . ' įE .

liję krutaneziuju paveikslu, būdami akyvi kas joje radosi, e V 1 • 1 • 1 • t _ __  ‘ 4 . • <W W a • > ‘ « * V 4 •j 

mindžiojimą. Apie penkesde-

boiszevilru valdžiai.
vikai visas tokias ypatus var
gina badu ir žadina už 
žiausia prdėikaltima.

f ' ( T‘.I

.Bolsze-: t0 skaitliaus užims kokia deszimts dienu..
' ’■ L ' ► . * 4 . 'i. ■ . I ! 1

ma-
.■ ■
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Anglikai su Rusais užėmė Baku' prie kaspisku marių

Ji '

4

J AJUkCVA. OU AV UuCvAp ULJUVAAlV JUCVXk.Ui įJA U. JUACAJkAl^

LONDON.— Anglikai su Rusais užėmė pristovą Bakų prie 
Gyventojai priėmė kareivius szii^įngai. Tų.

5 gyyęaM/n
kaspisku mariu.

’ j

200 ypatų užmtiszta Wah’ne, kai priesz apleidima miesto apiplesze turtingesnius gyvo|ft<j/jus
Vokietijoj. irkrėmus. \ \ ? '

Paryžius.— Du szimtai ypa
tų likos užmuszta miesto 
Wahn, arti Kolono, Vokietijoj,.!

uej puruuviniu uiiubzjkiuiu, Bjiaumu —* 
drapanų, paneziaku, azlebiu, Jokiu ir Per CKspi^ozijc.

užmuszta i

V ■ ,j. ( ■ ■ .1 ■ 6 ;

... * ' rl ■

Vokiecziai paliuosavo isz nelaisvės 2532 Amerikonus

f

žuvo dvideszimts vaiku per su- pradėjo daužyti su . akmenąis^
___* a^Cxx mJ__ 2^ 1__ l Li__________________

kuri užmusze asžtuonis ir su- 
žeido du kart tiek.

/A A v Į ~ “

iul;,1 szirnts vaiku maž daugiau su-

[jti x

Tame kylo *bais|r‘t eksplįo^jio
A

$

. :

žeista. Ugnis buvo maža ir 
tuojaus užgesinta, o kad nebū
tu kokis tai žioplys surykias

ugnis ! ”. tai publika ne butu
Suvirszum 2532 amerikoniszki kareiviai risa^ žinojus apie ugni.

Bet telegra- likos paliuosuoti isz nelaisvės per vokieczius, tai yra tiėjei ka
PARYŽIUS.

i----------- ------------------r -------- 9 --------------------------r t-------- ------------- {

andaroku, desog in namus. Raszykite mai neprancsza kokia tai bu- gavosi in nelaisvia priesz 1 Novemberio. Daugiaaše radosi.n^
o gausite sempelius dykai. Madison , r :. 7 • • i -n i n. n- • t* i • ' y-
Mills, 503 Broadway, NewYork City.
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Skryne
amunicijos buvo užmirszta pet 
angliszkus kareivius,

vo ekspliozije.
.i...J, ■'/ laisvėje abaze Rastatt, Giessene ir Limberge.
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fifcl\0d UIIUDI ladelphijoj) , naujas Varpas 
■H trylikai pavergtu ,tautu kad 

. _ ^r,-. jau yra suzvanijas (pagarsi
nęs) liuosybe, kur eilejo yrą ir 
mus sena tėvynė,.Jai dabar vi
si laikraszcziai tu tautu pripU- 
dinti klausymais — Ko mums 
reikia?

O tai reikia dar numetus vi- 
sasa ginezu balabaikas szalyn 
mums kibti prie tokio darbo, 
kurio szimtai metu prabėgo, 
lietuviai neturėjo L y. rinkt 
pinigo reik visokiems reika
lams, nes jeigu piningo nesu- 
dedam, tai ir apsidžiaugsim 
tik tuomi, kad mus tauta yra 
ant Dėkleracijos pastatyta, bet 
darbymetąm nestojusi, užmig
dytu ir vela kibą gali likt an- 
visados.
Szveicarijoj paskelbimą 
prisieina mus naujos tėvynės 
ietūviains atlaikyti ant savo 

keteros kasztu Lietuvos laisvei 
viena puse, o senos tėvynės lie 
tuviams kita puse.

Dabar jau ne re ik paisyt ku
riam Fondui reik pinigai nu
kaut, tik turim nukaut, o Fon 
dai vienas 
kur reikia.

Nepamirszkim — Dabar tik 
valanda, but ar žūt.

Net malonu matyt proneszi- 
mai laikraszcziuoso, 
nemaž miestu kur lietuviai ne 
miega, bet dirba,

Liga influenza paėmė isz 
svieto daug tėvu ir motynu, 
kurie paliko daugybia sierą- 
tuku ant szios aszaru pakalnes, 
kurie ne turi jokioj priglaudos 
ir gero namo. Jeigu kur ras
tųsi seiratukas — vaikas ar 
mergaite, nuo 8 lyg 12 metu 
lietuviszku tėvu, 
me duoti man žinia o asz pri-

>
tai meldžia-

imsiu ant iszaugipįmo. Jacob 
z-m . i a i a ii • i j tStumbns 1134 Albright Ave^ 
Scranton, Pa.

Žino paduota isz XVashing- 
iono in angliszkus laikrasz- 
czius skelbia buk Europoje 
randasi apie 3,000*000 Lietu
viu, prasklaidytu po Baltiko 
provincijes ir kitosia dalysiu
svieto arba isz viso apie penki 

kuriu randasi 
Suv. Valstijuosia apie milijo
nas.

Tolinus, buk kariumeneje 
sziaudien randasi apie 30,000 
(’) Lietuviu isz kuriu 50 pro
centas inženge in kariumenia 
kaipo liuosnoriai.
tykslas, yra sutverti

milijonai isz

buk

Lietuviu 
“Nepri- 

gulminga Tauta” ir sujungti • t • 1 a •!in viena visas 
tojus in viena.

Baltiko gyven-

Su pasibaigimu kares gal vi- 
siszka blaivybia neužejs Ame- 
rike, nes kaip girdęt, tai kon
gresas taji klausymą užvilkins 
ant tolimesnio laiko. Szlapie- 
je da turi vilti, jog savo iszka- 
riaus ir da gales dirbti alų ir 
guzule ant kokio meto tolinus.

tai ir
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Pagal kamisiju
, tai

ar antras, perduos

kad yra

bet turime 
miestu ii’ nemažu, kur lietuviai 
tik pro saspara in reikalus žiu-v •

Lietuva teip-gi muset už
puola netikėti raupai tai bol- 
szevikai.

Laikraszcziai nurodo, kad 
Bolszevikai rengėsi iszpjaut 
vįsa L. inteligentija, jie daro 
didia savo agitacija kad pra- 
plėtojus • bolszevikizmas teip 
Lietuvoje kaip ir Lenkijoje.

Szitokis gandas musu lietu
vius geros vales czion Ameri
koj kaip ir Lietuvoj staiga su
drebina, jogei bolszevikizmo 
raupai nori dasigaut Lietuvon 
yra besaužiniszkos malones, 
bet sztai iszgirstam žpdžius 
suraminimo, kad talkininkai 
vokiecziu pasitraukimu isz ry
tiniu užkariautu žemiu atidėjo 
apt tol, iki talkininkai patys 
paims tais žemos po savo glo
ba, o tuomet vokiecziai turės 
prasiszalint in savo žemes tarp 
slėnius, t. y. in Vokietija. Lai
ką paskyrs talkininkai.

Tai-gi jeigu teip, tai bolsze- 
vikiszki raupai gal neturės lai
ko atsibelst Lietuvon ir isz
pjaut visa inteligentija.

Yra kąi kuriu prakilniu vy
ru manymas, kad Lietuvoje 
bus vargas sutaisyt szalies 
nuo bomu ir betvarkes apgyni
mui milicija, bet kitaip žiūrint 
tai tik jeigu Lietuva taps lais
va, greit ant pareikalavimo 
rasis vyru jaunu stot in tokią 

į milicija o net ir tarnavusiu 
[Rosijos armijoj; in czion apart 
[visko, ir pinigo reik labai daug 

Ve.' bažnycziu varpai'ilgas'va'-' * *n ^>g kol sza
landas skambėjo ir rodžias nę-j 
atsilaikė isz džiaugsmo, kad 
po keturiu metu Kraujo goži
mo. prisiėjo viskam bledingam 
galąs.

New

nio posėdžio, 
Dec. 2,

Po prasidėjimui kongresi- 
kuris prasidės 

prezidentas AVilsonas 
iszkeliaus in Europa dalybauti
sutaikoj kariszkoj konferenci
joj, kuri ketina atsibūti taji 
menesi. Su juom iszkeliaus 
ir kiti amerikoniszki delegatai, 
nes prčzidontas negales daly- 
bauti posedije lyg
Prie tos progos prezidentas at
lankys Londoną ir Ryma. Jo
jo priėmimas bus labai szirdin- 

Eu ropoję
vieszinsys apie menesi laiko.

pabaigos.

gas ir ženklyvas.

Sziuomi laiko begin, girdot 
ir labai daug vis girdėt Inflįu- 
enza daugybia po žeme nuvaro 
visai netikėti, ir toji kirto ne
paisant ar kas katalikas, pro
test onas ar valnamanis, jei vis 
i iek .

Toji asztri dalge palytėjo 
daugiaaše Minersvillej, Pa., ir 
New Ph iladelphijoj, Pa.

Pradėjus tai raganai apsilp- 
net, pasigirdo linksma mums 
žino, kad iszvirkszczias Liotu- 

prietolukas Kaizeris pada- 
fertiek - teip, kaip Besijos

Austrijos ciesoris Karo
lis, ir j u karūnos dar bus pa
dėtos be auksztos garbes. 
Triumfai naujoje mus czi^fl \e- 
vyneje buvo perdom dideli, I -V* }• 
fabrikuose visur trinkos,kan-1 ,

vos
re 
caras, i

Yorke

'dies gyventoje! prie to apmo- 
I fleet prisirengs.

Tarp visu naujienų kai ku- 
i rios pasirodo ne sžis ne tas 
•. i-.. , '». ...

antro karto reikalavimas Lietu-
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Su Raudona Juosta ant Vyrsziaus «

Drucziausi ir prįėmiausi padaryti 
apsiavimai. Nereikę dėti puspadžiu. 
Balti “Hi-Press” puspadžiai ilgiau 
nesziojasi už plieninu 
savo pardavėjo.

Padaryti per

GOODRICH
AKRON, OHIO i '

I ‘' 1 »
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DOTI ANT TAUTISZKU KAPINIU FRANCIJOJ.
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PRANCŪZAI ATLANKO KAPUS UŽMUSZTUJU KAREIVIU KURIE LIKOS PALAI
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TEMYKITĖ.
i Traukimas iiivairiu daigtu ant
I - - Ifl'F

iŠmieliau naudos Szv. Mikolo jparapijo 
sius brolius ir sesęres Francisz Easton, Pa. bus 28 Novemberio 
ka, Stanislova, - • — * 
žali ja; paeina isz Suvalkų gub. leje, Easton, Pa. 
Seinų pav., Bęrsniko gmino., 
Pulkoto kaimo. , , Jau suvir
siu m 10 metu kaip nesimatėm. 
Keturi metai kaip . pajieszkau 
ir negaunu atsiszaukimo. Tu
riu svarbu reikalą, praszau at- 
siszaukt ant adreso; arba kas' 

j žino a$ie juos praszau pra- 
neszt ant adreso: i I i

Mrs. Ona Geryelis,, 
|BoxlG5

BALIUS! BALIUS!
Didelis Vycziū balius atsi-

Pajicszkau

Marcele ir Ko- po bažnytinėj Lictuviszkoj sa-
(t. f.)

I

I

Asztrus, Badantieji 
Diegliai

Veikiai pranyksta nuo Sloan 
Linimento veikmes.

Taip-pat pranyksta ir visi reuma- 

nose nuo meszlungio, nervu uždegi
mas nuo neuritis, sustingęs kaklas su- 

Ledford, III. kimas sąnariuose, užkenkimas kremz 
lems, veržimas raumenyse ar skaus
mingi pažeidimai.

O kad jį lengva vartoti, greit ir tik
rai pagelbsti, tyra ir prieinama gyduo

(to 94.) tiszkl gėlimai, kaip ir skausmai stre-

PIKTOJI SLOGA 
(INFLUENZA.) 

« b

dabar
Amerikos liotu-4 < 

vius 9

sprando mo-

“Gi 
džiugina”

kad rioglinamas ant lie
tuviu varguoliu
narchas Urach net lietuviszkai 

ęirdi jau kalba 
Matykite, 

“ciesorių”
. Jeigu d a 
iszmoks, tai 

jau bus pilnai atsakantis ka
ralius!

Praheszama, 
gas tapes monarchijos smali
ninku, o apie karalių taip 
žinota nuo Szveicarijoj 
sziu lietuviu.

Karaliaus dvaro kalba bu 
Jis jau dabar

pramoko, — g 
“Teve musu....”
koki “pabažna” 
lietuviai susilaukė. 
“Sveika Marija

fpabažna

> >

buk St. Szilin-

su-
esan-

4 i 
lietuviszka.
mokas lietuviszkai f‘Teve mu
su.” 1 ...... . '

Tik treczdalis dvaro tarnu 
, otegalės būti svetinitaueziai 

du treczdaliu — lietuviu.
Karaliaus vaikai turės būti 

auklėjami lietuviszkose mokyk 
lose^

Pats karalius 
žinoti isz

prižada

isz va- 
ilgiau

sergėti

jos.

galės 
Lietuvos ne

kaip dviem mėnesiam.
Karalius

Lietuvos žeme nuo sveitmtau- 
cziu kolonizacijos. ’ ’

Ir tūli gal patikėti, kad Vo
kietijos armijos oficieras vo
lt ietys Urach, saugos Lietuva 
nuo svetimtaueziu kolonizaci- 

Juk Uracho tautiecziai
yra vokiecziai, tat jis savo tau- 
tieczius ir kimsz Letuvon.”

Tarpe pirszlystu tokiu, net 
juokus Paksztas primąiszo, 
kad vadinamas ant karaliaus 
kandidatas ir poteriaut lietu
viszkai,“Te ve musu” yra isz- 
mokes.

Isz tikro juk niekas to kan-

Ir kaip apsisaugo^ nuo josios.
■i > ■■ “

Ji
Ta liga daugiausiai yra ži

noma kaipo Gripas, užsikre- 
cziama liga,
Isz pirmo ^mes turim tuos pa
ežius ligos ženklus kaip ir pa- toliu 3 kartus dienoje, 
prastu 
galvos,

v •

r

1. ounce

Acetic Tinct. of Blood Root, 
1 ounce 

Tincf. of Black Caposh 1 ounce 
Tinct. of Balsam Toln, 1 ounce 
Wine of Ipecac,
Sweet Spirits of Nitre 2 ounces 

Dose one or two tea- 
Jps. simptomai: spoonfuls 3 times a day.

Gerk viena arba du szauksz- 
Joigu 

kosulis yra su skaudėjimu 
gerkles, tuomet reikia gerti se
kančius vaistus: ,
Gero uksuso (Vinegar) 1 puo

duką.
Medaus % puoduko.
Raudono pipiro (Cayenne) 

szaukszteli.
Laikyk keletą minutu ant 

ugnies, po tam atvedink ir ka
da tik kosulys'užeina gerlč po 
szaukszteli. *

Kaip kada Influenza yra isz- 
gydoma per pora dienu imant 
Quinine 4 
kartus dienoje, 
tiekose yra sutaisyti 
nuo szalczio ir Infhienzos va
diname r “ 
Quinine Tablets, 
naudojimo: 
liūs ejnailt per kuna ir 
skaudejima reikia imti po 2 
tablets kas 2 valandos kol vi
duriai pasidarys liuosi, po tam 
imti po viena kas dvi valan
dos. K. Gedminas.

slogu, skaudėjimas 
d reb u 1 i s, cziaude j imas, 

sunkumas ant krutinės, akis 
pasidaro raudonos ir aszaros 
bėga, isz nosies pradeda var
vėti, sausas kosulis su gerkles 
skaudėjimu, ir sergantis vis 
nori butų arti prie ugnies.

Už valandos kosulis pasidi
dina daugiausiai ant nakties. 
Karsztis pasididina iki 102 
laipsniu, pulsas pradeda grei
tai muszii, ir sergantis jauezia 
skausmus visose dalyse kūno. 
Valgis jokis netinka.

Budas gydymo: 
pradeda szaltis ir drebulis im
ti tuojaus reikin kojas pamerk 
t i in sziita vandeni in kuri rei
kia indeti garstyeziu (Mustard 
po tam iszgerti karsztos arba
tos su citrinų 4‘Lemon.
ft

buteliuką 
šia”
szauksztuka Rdchelle Salt

/•

Kaip tik

” Jei- 
’■u yra karsztis tai reikia imti 

“Citrate of Magne- 
ir ant sykio iszgerti, arba 

in 
stiklą szilto vaudęnio ir iszger-

lova.

įį teip-gi arbata is? senesu la
pu “senna leaves” gerti pOra 
puoduku ir atsigulti sziltai in 

Teip darant daugiau
siai ligą pareiną in vieną hal<- 
ti.

T ’Jei viduriai yra kieti tuomet 
reikia imti sekanezius vaistus: 
Compound Powder of Jalap . 

didato nebqvo klausinėt apie* 1 ounce.
lietuviszkus poterius, ir ’ kam j Cream of Tartar, 

tas garsint kaip ir ant juo- 
ko>f'..!.

’ * I*

Kai kurio rėkauja isz vien'
o žiūrėk kad užtenką • , . ‘. -.i i i saldintu vandoniu.

I
1 ounce.

: A. ’ I '

Mix. Dose a leaspoonful in
't

Mix.

yra

1

gramu kapsules 3
Teip-gi Ap- 

vaistai

Bromo 
Budas j u 

Jaucziant szurpu- 
galvos

bus 23 November Tamaqua, Pa !°J±!,,±’n’s Lln,mcnta“ visur yra 1 7 martuojamas.
Liberty saloje ant E. Broad St. j
Bus vienas isz puikiausiu balių '

Preke 30c., 60c. ir $1.20.

ka dar * atsibuvo Tainaqua/. 
Kviecziame visu atsilankyti. 
Ura! visi ant balnius ( to 93)

DRAUGAS NELAIMĖJE!. t 4
Į MfiiniorUI, mechanikai, audėjai, f.ibrikog ir idap vif«»k|A 

• darbininkai, dirbanti vidnj ir lauke, yra ahiiiui drungni
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Laxative
> t

---------
APSISAUGOK NUO LIGŲ!

Dabar po karei pradėjo platin
tis invairios ligos. Todėl kiek
vienas turi būti pasirengęs nuo
ju apsiginti.. .... Nusipirk Dak- 
tariszka knyga 11 Senos Slap
tybes ir Nauji Iszradimai. * ’ Ta

Sloan’s
I^i nimen-t 
Kills Pain

*—H*

PAIN-EXPEHER 
1 |» h 1 i 4 i» j1' ■ i‘

Jau BiivIrJ pcnkioR‘deJhntyfi rnotAl 
kaip'Altu pluki gyduolė/yirft var
iuojama su geriausioms pąsek- i 
mums, Išgydymui rum at iz ta o, z 
akauMnu krutinėję, šonnso ir ran* B 
menycė, neuralgijai*, - a trend die* V 
ghmp šalčio ir kosull<\ ;

o

J

l

e

XX

Nounslenuk pirkdamas pigius vaistus dideles^ bhnkose. RelkMauk geriausiu. Kuojnet pirksi 
Pain-Ex p oiler, persitikrink ar yra’IKARĄ, yaixbfifcenklis ant haksiuko. 05 eentai Ir 0-» centai ui 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog h jabortorijos.
F. AEh RICHTER COM 74-80 Washington St.t New York, N. Y.

bonkutę. Gaunamos visose aptlekose, ar tiesiog is Jubortorijos.

• * H * M

CM
4^

NESIŲSKITE MUMIS NEI VIENO CENTO.
Niekados savo gyvenime CjįĮ 

neturėjote szitokios progos. EA 
Szita: puiku; ir brangus U 
laikrodėli galite gaut nuo Rį 
mus beveik uy dyka. Tik N 
pažiūrėkite koks tai puikus KS 
laikrodėlis. Jagu ir mokėtu- 
met $50.00 ne butumet teip Hr. 
užganėdinti kaip isz szito. R - 
Szitas laikrodėlis turi 21 m ] 
akmenius, vidurei padirbti ji ] 

F^jisz geriausio plieno ir laikom* 
pfu į eziesa daug geriau negu kitiliL 

į! Į ji^/laikrodeleį. Už tai szitas lai-tSe 
11 ’

21 JEWELSNS^p-^

B 00

Po
c&

Su v?

M (ffi
VHilv♦nu

P
* <3

i*

■b/
<

[į$> I eziesa daug geriau negu kiti

krodeliš yra naudojamas per mekanikus ir
I

tai Gold Filled lukszcziai ant kurio iszmar-
L . _
ant 25 metu,

daibinikus. kurie reikalauja tikro czeso. Yra 

gintas puikus Amerikos erelis. Gvarantitas 
Yra vertas uemažiaus $25.00 

, mes parduosime 
per trumpa laika tiktai už ir priek tam duosime eletrikini diržą del gy
dymo rumatizmo ir kitokiu nesmagumus, teipgi puiku lenęugeli visiszkai DY
KAI Laikrodėlis yra toks pats kaip ežia apraszome ir nekitokis, ir laike neuž
ganėdinimo sugražinsime piningus. Laikrodėlis užteks jumis ant viso amžiaus. 
Temykitc,. galite neszioti per 30 dienu visiszkai dykai ir jagu tame laike nelm- 
i 
ninkus: Neįiatrotinsito ąė vieno cento, 
ir mes Ssamo tikri kad niekados nebu
vo parduodamas tokis laikrodęlis už 
teip maža preke, priek tam gausite dy 
kai elektrikinl diržą Ir lenc.ugeli. Ne
reikalaujame piningi! isz kalno, isz- 
kirpklte kuponą.
1 _ __  ______ ____________
kite—tik_už diržą reiketu mokėti ma- kijo 30 dienu sugražinsiu laikrodėli ir 

visiszkai dykai su laikrodėliu. Nelau- [vardas ~ 
li/ai r» 4oi i• ėn 1/ itYv/vvtn i imlniio

671 N. Carpenter SU

,o.

l?9 ‘g? z i
■. ,» .f , i • t i. y i — v ~

bet idant supažlnti publika su szitais naujais iaikrodelais,
1 r

dymo rumatizmo ir kitokiu nesmagumus, teipgi puiku lenęugeli visiszkai DY-

šito užganėdinti su lakrodeliu ir diržiu, galite sugražinti o mes atiduosime pi- I. . •> -'■■■■' .... .m - n m   41
Union Watch Co. Dept. 521 KUPONAS 

671 N. Carpenter St. Chicago, Ill.
Prisiuskite man szita Gold Filled 

laikrodėli kux'i parduodate už teip pi-

knyga bus tikru tavo ir tavo 
szeimynos sargu.
50c. per Money Order ant sžio
antraszo: • (t. D. 17. )

C. J. GADMAN,
5124 Broerman Avė.

St. Bernard, Ohio,
' r ' ' :i , ' > ‘ i '

BOCZKAUSKU SALEJE.
... • .' * » ; i j

Prisiunsk
gu preke, drauge su lencugeliu ir clė-

o $8.75 užmokėsite (triklniu diržiu. Po aplalkimuį užmo'kč-
kada apląikysite tavora. Tik pamisli- sju $8.75 jr laike neužganėdinimo trau

sweetened water.
Duoti arbatini szaukszteli su

žiausia $3.00 lig $5.00, nuo mus gaunat diržą o jus sugražinsite man pinigus, 
visiszkai dykai su laikrodėliu. Nelau- Vardas
kito bet'atsiųskite kuponą tuojaus. Adresas ..................... ’ *
Union Watch Co. Dept 521.

darbo,
riksino, o iszvien darba szalyn 
stumia, bet ant to nepaisant 
i(*zion reik dar piningo, tik duo 

, Kai* kuriose 
vietose lietuviai isz. visu, pą- 
jiegu dirba kaip kad ir Wafer- 
buri s. juk mažas miestukas, 
žiūrėk kiek jis veikia, tai gi

v •
r

triumfams prasidėjus, kad prai karaliaus kuriuos y^sog kim kaip galim.
- — J ~ YfAM/knifk r« ZV £*1 V1/X1 I ZA * * Adėjo isz dangaus popiergaliais. s*aPs verc^ią ni^odėjo isz dangaus popiergąliąfo i nl\° 116*

snigt.dai per dįen prisnigo ęr-iP11^,? 
laivini tiek pdp&rgaliu, kad > s 
maži vaikai in krūvas susi- gimtinu) Pąkszto Szveicarj-

4 Sandara

laivini tiek pdpi'ėrgaliu, kad Keli godžiai isz Amerikos

nrste degino szoiie gatvių, pon ku^ kalba yra 
TnS nrlVinrcIirmoc nnnipril. ! kaijallU Uracf),pribarstymas popierių, i Uraclu

busema

kaštavo miestui daug piningu,!darydama J$hka, ^ąrtoja
nes nuvalyt vis gi reikėjo. kas buvo, raszyta 4 4 PajbiphV 
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• Jeigu liga nepareina sergan- 
itis turį, .gulėti lovoje ir sziltai 
! vandeni) butelius jam reikia 
dėti prie kojų ir szonu ir reikiaJ

duoti arbata gerti isz virta isz

Nedėlios vakarą, 24-ta. Nov. 
Prakalbos.

■ i* 1 . . ,,rJ Jl:"’ J < J ,

roliju

veikim visur, nes tik dabar vei;
kinkąs, -r- S. K.
crl ______________
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. Chicago, 111.
' d ' . if-’: ■ ■ ““
Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 

rumatizma, neuralgija, paralizus,
Si . • u 4. « 4 aaa • ’ I A 11

silpnuipa, u žk e t ėjimo ir daugybe

50 DIENU ISZBANDY- 
dusuli,. rumatlzma, neuralgija, paralizus, 
ąprv(szkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pėczlu, ’ r*’z7 - • ’ "
kitu ligu, arba skausmą bile kur. Prisluskite 
20ę. del ^riszko diržio arba 30c. del ihote- 
riažkk diržu, idant pagelbėt i užmokėti pri-

MUI DYKAI.
pėczlu,

* ' ►

Prisiusk 20c. dabar 20ę. del ^riszlco diržio arba 30c. dol mote- 

siuntimo kasztus. ,In keletą adynU'mano 
stebuklingas diržas rasis juso paęzįto. Ųžmo- 

. kfekrtld rankpiningį $3.98. Užsidėkite tuojau.*} 
I h; nešiokite koŽoUi 4tflna > pagal mirpdimtis 
Į per du mėnesius, tada traukije C0 dienu jM- 
I • git 'nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 

ądgui o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė

162 JU. 14 Street,

Nov' 25-to. Humane Fire Co.
Fajermohiu Bailor

Npv. 2G-to.. l>7f.S. S. Kuopa- 46 
Teatras ir IBalius,

Nbv. 27-to.', Gedominb Klubo 
/Balius.
JJov. 2&' Clover Klubo - Baliu

M

Y-4

A.P.0WEM liepta-li■FW,: i

gerti sekau ežiu s vaistus
, ■ » ' H ■ 1

g.s-*

Tincture of Voratrum Viride 
su puse czerkutes vandenio.

į ir, noRziokite ko^( dtana*> pagal nurodimbs 
per du mėnosiUs, tada traukije C0 dienu jki- 
gU'ftobusite užganėdinti, sugražinkite diržą

« Ji, * 1 a u. U M - —. — t*' ... " bJ • ’ll : * JaL '''*,

Jaukti, pilnas užganedlninjas. Adresavokite:
'*■ 4,» A 1> AWVVQ YIamA AQ _ 15 (

New York.

4 < Pennyroyal”> t •
X- • i ' * f

szaltmėcziu Peppermint, I%ne- 
arba

-

v 
k;l h? įįŠ lįii

If
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>

Mr
Jfch’i

Jeigu kosulis vargius reikia
4 C. ‘ • z..~ '

1
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Tris metai adgal, -Anglikai 
paėmė nuo Turku Ctesiphona,

aS
c

18 myliu nuo Bagdado. — Kur 
vra Turkus?

rijdraugfc‘
a/ĮVi < n--

__ _ -------------- _ —_ « _ — —.. wrF,
L

Itoids bjuras yra dalymi Dar- 
bd ’ Departmento turi priesz 
aki& visa sžf padėjimo. Infor
macijų bjuras stengsis parody
ti amerikiecziams ju- atsako
mybe priesz atejvius ir paro
dyti atejviams, kaip jie gali 
palikti ne tik amerikiecziais 
pagal instatymus, bet ir pilnai 
persisunkusiais Amerikos dva
sią.

Kiul pasiekti'afejvi bus S^ai

^1S3* ’ oJNkttitil^ąėį jos kbmjsori aus,rTWw'Wwte.H''- 
'i»A Ri'rbdhfėfJ<! i ft.

.n’i y
n * l

WJĮT'

m^delia t«,w 
ely»r<a vilose ^igoA - '.. '

; spartins pri padavė joniiicui
dvi‘ paparezio ėUjlinksrĮiybel

— Esu tavo
Galinlą sau peratatyt link

........ ' • H

drūta, kad prnknlbet, po
- '■ *1-- •-1-’ y1:

Kampais pasirądotėp ■f *

? wiwnelysk^ora) 
lingni?" , . .
. Betylimas ant pol'sergejiinn sikabino, omo 

iit * kW 4. * i i i-.. 11 *1 y ’jį!" I >— k "

UŽ- 1 , 
migo, nesirūpindamas su ryto- tęs langu. A l • 1

A A4

ai

t

Jio draugas tolu
J < 

ryksztes ir nulėkė po karalai-
Teip lygiai, kaip ir

1
/jKaiji gMdžėi skb^tidjėte,

- Plaiiszkėtė kaip iszsižiojetė:11
In viena plėisa mergina kaip

pribuvo,-
. i "■•J* / ■ Ji A. . į. j. ■ •*•!* !, / 1 '*'■

Tuojtius turgus atsibuvo.

• B
'.' ■ ^6

M. ; H

'V į,k
.. $

■

Rubiną M............
Ir pasiseko sportą

7 ’1a; i{rnnka ir 
1 # ■ f

v tarė
... .. <

, rytoj vęseileį
' ' 1 A >. < į '< v'L *1' 1 ■

buvo kili’cziu; atsigulė ir u

jum, atsiduodamas valei Die- praeita nakti, atlaike karatai* mybia; \ kokia dabar tię tik pti
vo. ’ ' ■ I

Jonuko drangas prisiege sau mus pakeleivingas du syk tiel
gulbes sparnus^ eme paparezio ‘pliekė kaili ir dažinojo, kad jog jau pasibaigėpiktybes, ktv 
riksztia, kuria gayo nuo tos se-' mislis apie pirsztiną.ities? pa- riąs Įiįrąląi j e jgi sžlam laikui 

\ • « i 1 • T _ _ "1^ • I- - 1 _ _ _ ’ • 1 1 iAi į;; >? j \ f
Niekas tą ijeįįtikėjo, kad ka

I

rn»

akišt visa sžif padėjimą.
Kaip po kupara grabalioję 1

i te pas raganių kelione, kurioje' loąiuje,
I .1.. __.i_ Ay v.. .

paparezio‘pliekė kaili ir dažinojo, kad jog jau pasibaigę pil^ybes^kn

niūkęs ir nulėkė tiesiog po Jan - pasakojo Jonukui, kad per sap pildė
gu karalaites. . !....... z'zlAai XTL

Kąįą. iązmusze
ČMk' '1 “» «■ t I"' 1 i .• 11 *1

i bet ir visam mieste,
!c linksminosi- vj'ąį isz tos žinios,

B J

i 1

I
IT ..

Dąugiau piningu jieszkq^ 
Gaspadine riksina padarę, / 
Spprtgs per fruntines dpris 

. isznSt
• ■* ’■ > ’ . J- į ' -

Ba isz laik sau atkąbjn

’ll

ina rodėsi jam, l$ad mislys apie 
dziegorius pirsztinaitĄS.

• vakar

gu karalaites. ,. (A«da iszmusze • ’ ' L ’
^vylėkth nakti adyna, atsidarė' Kaip
langas ir iszleke karalaite. Tu- dien, sueją buvo

ajfar,
.. ' ralaite kada but pasitaisius, o 

teip ir sziąn- 
pas karalių

^ykiu

rojo juodus sparnus, o apsiaub visi, o Jonukas atmine isz sykj^ezia, susinTinksztįną kąrąląites 
ta buvo baltu ploszczium. ,žinoma, kad- buvo ■ x .

Jonuko draugas dabar sto- (džiaugsmas, kaip vakar.ii\ jau, einanti pati,
ta buvo baltu ploszczium. žinoma 1

yionpl< tpip stojosi.
'Su kraujedžio raganiaus smor- 
I . • _ _ - 1 - A • ^1A V _ _ _ “I • 1 *

* didesnis.'szirdis, pradėjo m^Įet savo at-
, ____ x - Z 0 ir įjiji nuo visą

'I 4 a ■ 4 I
pasiliko atsaky- buvo szirdingai myetą.

kad- buvo

josi nematomu, lekiant per tiktai vienas 
mas.

Paskutine nakti, vela kara-įejo pas Jonuką jio draugas
-w-k I* ' l/MinLno waIacii 1>r»1r1z>

Ant rytojaus po szliubui, at-

i'TMf k

■’■'I

O. ■

pfeirody ne
’-A--

. i ’p "i 1 1 -■ ' • 11 if 1 1 ir •

O kada su viena sątare apsi- 
poruot,

.I*,' 5 A f j 11 ' r p Ab

; , F1“ : • ' i: 'A ' * '' ' f

poruot,
■ j. ', >, ■ 1 ■

Kitas net mgrszkinius pfa-
"A

Tai greitai ir iszru
Gal kelnių pc .

Tai sportiszkąi pą^irody ne- 
_ Snlojo-

O jeigą dirbti tingėjo,
Tada ir piningu nuturėjo, 

pradėti pieldjį;
‘ ‘ ’ ''1 '' ii

Bo piningu
4

Tai kaip norint pavogti

dėjo sau pleszt.
• 1 i i % #a i ’ j ' 11 t■ i i'''a 1 ’•Ai

A7yrpczei,x tokiu saugokytes,
Nuo juju szalinkitės,

4, i ■ *V ,1'U.i|i 1 (

Ba tokios greit prisikabina, 
• k r i,, . 7 i » : ! įli r

■H

h

-v; •*

Tr pas vaita ntlsiVaJina.

AMERIKA PADĖS
* A A

t I*

tojuiąa apskelbimai, judapfiėji 
paveikslai, spauda ir viskas 
kuo bus galima prie jo prieiti. 
Jam bus aiszki narna jo kalboje 
ir an^liszkai, jog Suv. Vaisi, 
nori jam padėti, jog jis turi tik

: t i • ■ ran mi ' - '• «& : .

paveikslai, spauda ir
I ' H U '-į’1.’"'-: ” • i • b i. i ' *

g apeiviams.
; -

Informacijos B jurai bus insteig 
f- ti miestuose, kame Randas 

daug svetįmtaucziu, kad 
Apsaugoti Juos nuo 

Isznaudojimo. 
n

* -’A1" - L J'

papraszyti ir bus jam,reikalin
ga pagelba suteikta.

Informacijų ofisai pądes at
eiviams parsikviesti g,' 
mines Amerikon, atsiimti pi-

t - r

I IB
'7
1. * ♦ ♦

Si'

Viena moterėle priląidi
r<

Del joją pirkti dąrba norėjo,
Bet nebagiąi szlektai iszejo, 

Viską palikti turėjo
Mnsu moterelgs' ant 

pripratina
Apie tai bus gana.

’ miestą paskui karalaite, be pa
liovos musze su rikszte.

Karalaite mislijo, kad ledai laito nulėkė pas raganių ant j Jonukas mėtėsi jam ant kaklo 
puola, pasiskubino, bet’ir pa-' rodos, o mus pakeleivingas , ir dekavojo pž jio pagelba prie 
keleivingas neatsiliko ir be pa-, tuom tarpu ome tris ryksztias 
liovos su paparezio rikszte plie ir dideli asztru peili.

— Jąu to tikrai ne atmins 
tarė raganius iszklausias

i graudžios pasakos 
kibą butu didesniu už mano 

raganium; lėksiu su tavim, o 
laike keliones gerinus pamis- 
lysiu.

Iszleke abudu, o paskui juos 
pakelevingas su riksztems ir 
peiliu; oras buvo bjaurus, o ne
matomas draugas musze abu
du teip skaudžiai, kad karalai
te vos dalaike.

Kada parlėkė prie koralai- . 
tos lango, atsisveikino sznabž- 
dedamas raganius karalaitei, 
kad mislytu apie jio galva.

Kada karalaite uždare Įau
ga, raganius tuom laik norėjo 
lėkti adgalios, tame musu pa- 
kelevingas tvėrė jin už spran
do ir nukirto jam 
te kuna in ažera, 
krepszi paslėpė.

puola, pasiskubino, bet’ ir pa-1 rodos,DRAUGA S
* •'

Pamatia karalaite, kožnas 
užmirszo apie jos bjaurus dar
bus, teip buvo graži. Jojo ant 
juodo žirgo, su balta auksu isz- 
siuta szlebia; turėjo rankoje 
auksu ir deimantą padabinta 
botagaiti; szale jos dvyleka 
teip-gi gražiu su baltom szle- 
bem mergų, kurios ant baltu 
arkliu sėdėjo.

Jonukas pamatias karalai- 
tia, nes visas apkaito, negalėjo ’ . .

Įkaju. Sienos buvo visokioms 
į kvietkoms kaiszytos, kuriu nie 
kas negalėjo nuskint, ba sza- 
kos, ant kuriu buvo kvietkos, * " 
buvo isz bjauriausiu kirmėlių, 
o liepsna, ka isz ju nasrų var
tėsi, pavjrtinejo in kvietkas.

į. ’ J • ■' 1 ’ ■■ I

Lubos buvo vienu žibaneziu 
vabalėliu, o viduryj sales, sto- 

brangiais 
Ant to 

sosto sėdėjo raganius su aukso 
karūna ant galvos ir puikia 
rankoje nendre laike, į 
szauke pas save karalaite, pa- 
bueziavo jgi in galva ir piH>odk 

h. H.6 • '• ,

,ganiu 
mus pakęleįvin

I. •iii ,f I

.1
ll

1

isz didelio džiaugsmo žodžio 
prakalbėt.
ta merga panaszi

Buvo jiji suvis in 
, kuira per 

sepna prie lovos numirusio tė
vo mate.
• Z •• • 1 •' 4 ’A ’’

3au jia pasidabojo ir. pradėjo 
sau įszdestinet,' kad negali but 
teip nedora, kaip apie jia žmo
nes nuszneka. 1 4

w • «

-- Kad kožnam , pavėlinta,

Vos j i a ‘paregėjo,

kad jia gaut už paezia —1 tarė 
Jonukas — tai kodėl asz nega-

ke vis labinus. į

Ant galo užlėkė ant virszaus, — 
kalno, 
perkūnas musze ir kalnas atsi
darė. X

Ėjo per ilga karitoriu, 
riame sienos navatniąi bvuo ap 
szviestos; tukstanczįąi žibam 
ežiu voru visose szalyse bėgio
jo, teip kaip kibirksztes. 
to kantoriaus inejo in puiku 
sidabro ir aukso budavota pa- 

I ka ju.

karalaite pabaladojo, i karalaites I < «
-T*— ,

ku-

Isz

vojo aukso sostas, i 
akmenais padabintas.

liu; turiu ojti in karaliaus dva-l 
ra ir bandyt giliuko.*

Ir neklausydamas žmonių 
kurie jin kaHiednnri draudė, 
jog ant pražuvimo eina, ir kad 
niekas igi sziol negalėjo ant jos 
užklausvmu atsakyt.* *

Bet jis neklause, pasirėdė 
grąžei ir nuėjo in karaliszka 
palociu.

Inleido jin pas karalių, 
ris jio paklausė, ka reikalauja, 
o kada dažinojo, pradėjo kara
lius verkti ir tarė:

— Užsistanavyk, nelaimin
gas jaunikaiti!.
bandė giliuko, 
puolė!

— Turiu pas Dieva vilti — 
atsake su nusižeminimu Jonu
kas.

Negalėdamas karalius Jonu
ko perkalbėt, iszvedo jin in ka

Sudrėbėjo
* JI ^It

Pa-

ku-

jau ne vienas 
o kožnas pra-

ralaites darželi.
Jonukas!* Ant kožno kone me
džio kabojo pakartas žmogus, 
o ant kožno sztakieto buvo už
mauta žmogaus galva.

— ’ Žiūrėk — tarė su aszaro- 
tai vra aukos 
iszvaryk is

Žiūrėk — 
mis karalius — 
mano dukters; iszvaryk isz 
galvos ta žudinga pagunda, ba 
ir tave tas patiks.

—« Perpraszau,

1

teip dideles laimes.
- 14 ,

— Vai ne dekavok man, Jo- 
užnai, ba asz tau topokejau

gera del manos; ar pame
ni, kaip mane du žmones norė
jo isz grabo iszvresti, o tu už 
mane atidavei savo visa turtą 

Tuom

tavo

J

' visko
t'"

Dede Samas steigia informa-
1 i savo sunams ir

del atpirkimo manęs? 
numirėliu asz buvau.

rn ‘ ‘ *Pa i pasakius isznyko.
> fc- - GALAS
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TARADAIKA

T) idesn i uos i a m i estuos i a,
Nekuriuosia saliunuosiė, 

Susirenka motorėliu visokiu,
Jaunu ir vyruotu, f

1 Gere per Nedėlios diena, 
Nulenkdami ne viena.

In bažnyczia ejti ne reikia,
Ba 10 centu duoti reikia,

Tai veluk kelis dolerius pra
leisti,

O ne nuejti in bažnyczia pa
simelsti.

» U I\V •T’ca v v 11(41 (IHUlVj

bueziavo jgi in galva ir pajudi * 
no sz,ale saves ant sosto; musu 
nematotnas pakeleivingas, no- 
redajria£*aiszkiai ju kalba gir
dėt, stojo jiems už pecziu.

— Klausyk — prakalbėjo 
jau turiu vela vie-

, apie ka 
turiu mislyt, kad neatmintu?

— Pamislyk bile apie ka, o 
ne“ atmins — pamislyk apiė sa
vo czeverykus;
mins, liepsi jum gąlya nukirst, 
o ne užmirszk map jio akis ąnt 
užkandžio atneszt, ba turiu di-Į 
deli norą. \

Karalaite stojo, pąsikloniojo 
ir gryžo namon, drauge su mus 
pakele vingu, kuris, visu keliu 
jos neezedijo, o sugryžias na
mon, nusege sparnus ir Jonu- 
kui papasakojo, jog sapnavo,] 
kad — rodos

—x erprubzau, karaliau, 
asz nuo savo noro neatstosiu, 
karalaite yra per daug graži ir 
smerties per tai nebijau; ir 
teip negavęs jos tnreeziau gala 
gauti? ’

Sztai užėjo ir karalaite, Jo
nukas pamatęs tai, netikėjo, 
kad teip graži mergaite galėtu 
turėt rūstavęszirdi; Gryžo

1 inksmą.| karalaites gužy

karalaite 
na jauniki; pasakyk

o kaip ne at-

galva, nume- 
galva in

Ant rytojaus anksti 
Jonukas in palociu 
atidavė jam jio draugas tą su
myniota in szilkinia skepetaite 
raganiausv galva insakydamas, 
kad jos ne atrisztu net igi tada 
pakol nepaklaus apie ka misli- 
ja.

Prisiartino paskirta valan
da, o karalaite paklauso Jonu
ko apie ka jiji mislije?

Tas nieko ne atšakias, atvy
niojo skepetaite ir parode bai
se raganiaus galva. Karalaite

O

kada 
rengėsi

hia užimtas pas savo draugą ir
nėm išlijo yisąi kas rytoj bus;

karalaite mis- 
liję apie savo czeveryka ir, kad 
jis jei teip atmintą. 1

Ant rytojaus ant už ženklin
tos adynoSf jau seklė jo karalius 
su savo rodinįnkais taut sosto,is, r * • 4” • 'f ; tl :i-:; . * >■ f .f 
tarp kuriu ir karalaite (lauk 
Jonuko. . * A ■

Jonukas inejo, karalaite jin 
meiliai pasveikimo ir padaye
jam ranka^ po tam f paklausė, 
apie ka jiji misliję? ,

— Apie savo czeverykus!
— atsake drąsiai Joriukas.

Kąralaite kaip lavonas pa
balo ir isz piktumo drebėjo.

Karalius ir visi ponai isz to 
labai džiaugėsi. .

Antras klausymas ketino
>»

but vėl a antra d iena. Jonu-
I < • ' I . »• "

kas rSjjąko isz džiąugsmo, kad
1 • • a 4 1 ■ gj * ‘ . ■' * ,

kad ir karalius paskyrė adyna, pataikę atsakyt'r-ijr turėjo tą
kurioje turėjo Jonukas
pirmo karalaites klausymo at

os ant vilti, kad jioDicvas neapleis.
;* * , . 4 , , ' 1 ■ • ,-

-r
Vakare puolias ant keliu pa-
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Pažinsiu viena džcntelmona 
, sporteli,

Iszlepintas tėvu sūneli.
Su augsztu kalnierium apsi- 

. , i. taisius,
Kelnes siauros pasikaiszias, 

hi skiepą inlindo,
Tropais augsztyn nulindo,
Fruntinejė šluboje pado pi

ningu, 
Ant stalelio pora doleriu.

Ne gana to,
Priėjo prie bakso,

Buvo neužrakytas, 
Tiktai atrakytas, 

Gaspadine ižgirdo,

T>"

z

*
, W i,

Da tie laikai vis nepraėjo, 
Kokius darbininkai pradėjo, 

l.,.. ■' ' ■■ i i .T , " ■ ' 1 "

JĮosams mo teres pavesti h 
piningus davinėti., 

Kad tik gera darba gauti.
Net keli susideda,

Isz szimtelius sudeda, 
Kad tik geresni pleisa gauti, 

Daugiau galėtu uždirbti 
Ne dyvai, papratia ląnkavoti, 

Kyszius bosams davinėti, 
Pasturgali laižyti, 
Ir rankas bueziuoti.

* *

eijos bjurus 
dukterims.

Tie b jura i bus pirmiausiai 
Dėdės Šamo insuniams, nes jio 
yra rengiami .kaipo dalis di
džiulio sumanymo amerikoni- 
znoti svejimtauezius kurie ežia 
gyvena Amerikoj, suteikti pir
ma pagelba, ateiviams daugy
boje ju reikalu, kuriuos jie su
sitinka svetimoje szalyje.

Ant nelaimes nuo senovės 
yra insigyvenos tarp kaikuriu 
kliasu jausimas, jog ateiviai tik 
dėlto ir yra, kad juos isznau- 
doti ir apgaudinėti.
suotinas nežinojimas Ameri
kos paproeziu tarp kaikuriu 
svetimtaueziu grupiu, ju palin 
kimas pasitikėti svetimiems ir 

isznauduotoju

savo gi
mines Amerikon, atsiimti 
nigus, kuriuos kas nors butu 
nuo ju per apgaulyste iszvynio
jęs ir kitu kuo, kad padaryt? 
jo gyvenimą, Amerikoje rh- 
miu ir naudingu. Ateiviai bus

■Wj ■ i|k , IF
Amerikoje

1 ~ .71

kviecziami klausties ap’ie vis
ką, apie ka jie nežinos ar abe
jos kokiuose nors reikaluose.
Released by the Committee on 

Public Information.

CZEBATUOS SZIAUDAI.
•tr- 

Du kazokai
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Jus vyruezei kaip ne vyrai
Pasirodote neiszmanelei, " ■"> > ' .Į1 ' ; hli'j. •

Kaip kokia mergina isz kur 
pribuna, .

11

21 Jewels, g

U-i'

X 7 
i • «t J □

' ■»

J*’vf ■■ ■ .1 , , . < . ,a» • , į,’- ■ į* f* f I ■ " v . . ■ ■,, > * ■

g^NE S.USKITE MUMIS NE VIENO CENTO "S#
1 -• *? ■ 1Ą AA ■ ' ........1 ■ '1 i’ ■ 4 .■ ." • . .■ A: * 1 ■ ' ''A ? ' . .. A. i i . Ainėi per didelis n6i per mažas —- : . '• ' 1 ■ ■ t ■

Szitas naudingas. ir gražius Gold Filled laikrodėlis, su $1 akpięnais Įr ,ąe yra 
>žnas privalo turėti. Mes akvatnal prisiusime jumis visiszkalbe pinikų" isz kalikožnas privalo turėti. Mes akvątnai prisiusime jumis visiszkaibe pinigu isz kalno. Pripažlnsite kad tąi yra teip

puikus ir parankus ir laiko czesa regularnal, kad tiiojaus jin pirksite. Tik |szkirpkite žemiaus padėta kuponą ir
. * A . 1 • - < « M a a « *. < a a <a * > t _ _ 1 ♦  » JL X _ — — 1 — f.
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Tokš vi-

susilaižino kad 
nuo einanezio miesezionio cze- 

kuris jau buvo 
o 

pavyja tarp saves pradėjo bar
tis teip kad tas mįesczionis net 
nusistebėjas paklausė kas per 

o vienas

' i i ■' I " '

batus pavogs, 
praėjus, tame pradėjo vytis

<

pasirengimas
tuo pasinaudoti visa tai pada 
™ ju gyvenimą labai nemalo
niu, pakol jie brangiai atsiei- 
nanczįais mėginimais neingan- 
na prityrimo.

4 t , „I

Kaikurie ateiviai turi gimi
niu Anierikoj ,įr užtikro dau
guma isz ju turi ežia draugu; 
dideliam ju skaicziul suteikia 
papelba, tokios organizacijos, 
’ * ” ’ ‘ Aid

•*

priežastis ju barnio, 
isz kazoku atsako:

— Mudu ujome isz laižybu 
•— mano draugas sako, kad jus 
turite czebatuos sziaudu, o asz 
sakau, kad ne.

___v.,— *i<i, o isz kiek susilaiži-
e

not ?
— Isz rubliaus.
— Na kad teip, tai asz. jums 

•aliu parodyt. .
Tąi pasakias, nusivedė in už

kabori, sėdo ant kalades ir lie
pė isz tu dvieju kazęku yienam 
kad jam nutrauktu czebata; 
tas nutraukė, ale sziaudu ne
buvo.

-— Tai kitam mažu yra — 
reke tas, ka gynė, 
sziaudu.

— Na tai galite 
pažiūrėt.

O kaip tik nutraukė, dure 
abudu su czebatais, o miesezio- 
hi paliko basa ant kalades sė
dinti.

<r

kaip Hebrew Sheltering 
Association, ir kitos tnrinezios 
tokiuos pat tikslus. Bet su vi
su tuo ka draugai ir labdarybe 
gali suteikti, ateivaii dažnai tu 
ri sunku gyvenimą ežia Ame
rikoj, ir, kad sumažinti jo kai- 
kuriuos skaudžius ir nemalo
nius prietikius, Suv. Valątiju 
valdžia rengia bjurus po visa 
sząli, kuriuose galėtu sutvar
kyti jo sunkeniuosius vargus.

Daugelyj krautuvių, turiu- 
ežiu nekokį vardo, yra papras
tai daugiau paimama nuo at
eivio. Advokatai, isz neteisiu 
guju advokatu būrio, lupa nuo 
jo labai didelius mokesnius už 
menka ar ir be jokio reikalo, 
ir apgavikaii( runnoriai ’ ’

L

jog turi

i f kitam

NESITIKĖJO, JOG JAM PA-

, Nb 3 
uo laikrodėli kyiri nekali įriliglnU su szitu, Nelaukite bet išzkirpkite

prisiuskite mumis. Kam mokėti didele preke už laikrodeui jagu galite nuo nūs gauti už fabrikantu preke.
-line pardavėjai nori iiuo 418.00 lig $ .j

kuponą tuojaus ba szitas'pardavimas tik aut keliu dienu. Musu didžio oferta su saitu laikrodėliu..... Ne norime
plaucziaus aprasžyti szlta laikrodėli už tai kad užimtu Hr <lau$ vietos. Tik trumpai pasakom kad szitas puikus 
laikrodėlis yra pūlkei iszmargintas, 21 akrnoniįis, lakto gerai cžėsą n^ pavėlina pėi Rubiną laika, turi ^peęialisz- 
ka regulator! kuris užlaiko regularise tai czesa, turi laHi gerus yiilurius. Gvąrahtytas laikrodėlis ir yidurei ant

geriausiu padirbtu laikrodėliu, bet Wis persitikrinsite* kadą, pirksite. Klauskite bile ka ktek laikrodėlis su• . .. GauSito
_____________________________ . r . kuri,yrą

i. 3 Plaukams kirpti malšina, 4 Founiainine plunksna. 5 Lencugelis 
Ipke. 8 llakštikus' pile škutiiiio su žerkollu Ir skutimo pagalnkti. V

isz- 
naudoja ji, kur tik galėdami.

ati-
sve- 

timtauezu, kame jie priima pi
nigus pasinnsti in namus ežią 
xlirbancziuju • 
tiems.

■ I ' "• Į •'

nieko neiszsiunczia;
isz ju atimu mio dvieju iki de-

ž
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Naktiniai ubankininkai’’ 
daro savo instaigas tarp

vyru 
Kaikurie isz j u

szeimy- 
visaikuponą tuojaus ba szitas'pardavimas tik aąt kėliu dienu. Musu .didele oferta su szitu laikrodėliu. ....Ne 

laikrodėlis yra pMlkei iszmargintas, 21 akmenais. laiįo gerai cšėąa np pavėlina nei skubina laika, turi ąpcęlalisz-'

20 metu.’szitas laikrodėlis žinomas vi.ur Amerikoj Kanadoje ir Europoje, tioveik visi žino kad yra tai vienas isz ū.82j!mt kartu tiek kiek ateivys U
gvararitirtas ant 20 metu gali kaštuoti, o jie atsakys k^d ma'iauso gali kaszĮuoti $25.00 
$13.95 drauge su 19 ki >kials naudingais daigtah, kaipo tai: I Mujo* Iszradinio brltva

it Medas raktams. C Špilka in nektgiža. 7 Pipke. 8 Bakšiikas priė skutimo
j '■ ■* t *l ■ ' J?- ‘' '' ' *' ■ * "'k " A a — * »J" *■ ' . _ i

zi akmenais Ir gvaraht^tas ant 20 metu'gali 
nuo mus tik už I _
Iszgale^tyta (ss abieju pusiu. 2 Piršau VHtvat

■J • L ’ ' Ni. . ‘ V 'X l■ ,* ■* į . i . • ' jf ;i • 1 ,

Plaukams s^epetl. 10 Cigaretains meiįąlIhU barsukas, U Sekrętna nia^nele.
12 Tabako maszuele. 13 liencuffėlU* 14 Clgareto ęfgnrnlczliL 15 T’rletalsa 
jlel atydarlmo hleszlnu Ir bonJtH traukli kamszCElus Ir1 gęlėstl pėlltiis. 16

screw-dralYeris, pjaustė gala eiga rams ir presto-lite raktfts, 18 ^kurine 
puligarlsa popieriams bumaszkomls turi kalendorl Ir vieta del vardo 
rdso. 10 Stovylos “Liberty” padirbtas ls« metalo. Kožnas
rl ant laikrodėlio kuri parduodame už fabrikantu preke, . gaus .19 dovanu 

. OYKAL Nesiųskite piningu tik iszpildyliitei ir priaiUėkito kupdna, o kada ai)-
«■!«• • j •« a M - j. ■ . ■ * - - »'-J k v- !. ■

12 Tabako masznele. 13 Lencugelis; 14 Clgarėto ęlgarnlczidi* 15 T'rletaisa 
del atydarlmo blęszlnu Ir bonku traukti kamszczius 1M1 gęltatl peilius* 1d 

Žiedas su tavo litera. 17 Kombinacija žiedas -raktams, bonkauis atydaryfi,

• ir ad»
screw-drftiveris, pjausto gala eiga rams ir 
puligarlsa popieriams būmaszkomiš turl kaiehdorl i

na.

DARYS TIEK SMAGUMO.
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Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra u Tūkstantis Naktų ir Vie-

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ku 
da pareinu isz darbo tai tuo- x 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir

daugelis nereikalingas vietas Netikėjau
ka man kiti kalbėjo apie twkny
, » 1 <i " 1
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mokėtu, jei žinotu kur ejti.
i Ateivys yra isznauddjama>

nebelaike ligos ar jam numirus, 
jei jis yra taip nelaimingas, jei

.■ >’ I1 • .* ,

kuponas geras tik aut 30 dienim b i ipapnola in rankas nesanžinin 
/'iii T\A^ nh

671 N- Carpenter St., Chicago, Ill.

h I t Įip 4 III M| l|į ■ ' • ! III | !■ I"1 • ir iii ' -I' „ T ’ ■

ga pąkoi sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
f ' ' ' “ ’ ' ‘
UI

isz redakcijos “Saules.”

t

kaip užgimta doleriu, Su pa*
||'

Sparrowjs Point,
Į,,--,.   -------------- - -.Į . f-,    ................ -  r '? Fm

A NATION'S STRENGTH
IS IN ITS FOOD SUPPLY
EisLWs —
Create a Rcavtvc
AHCCICA MUST FEID 
lOO.OOO. 000 AIDES
,,,       ■ ■ ■■"
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garba.^ VincentasjMalaiszka,1
i'1 /; Ii. « ■ ll r i :!‘ : į

Union Novelty Co. pep. 26
671 N- Carpenter St., Chicago, Ill.
Prisiuskite maw 21 akmeniu laikro

dėli, uoid-Fiiiėd, kuri parduodate už 
numažinta preke draugė su 19 daig- 

rodeliu.

deli, Cold-Fillėd, kufi parduodate už
' jT « VI 1 ZV’ 1 •

go daktaro ar graboriąus. Net 
per daug dažpaį yrį priimtą,

1 "•' ’ • ■ 11 -J ♦. ,

per daug dažnai yrį priimta

» / i L i

roso. 19 Stovylos ‘♦Liberty’* padirbtas Isz metalo. Kožnas kuris prisius orde
ri ant laikrodėlio kuri pardundame už 'fabrikantu įrėko, gaps .19 dovanu 

_ J ' _ , ' p’riaiUėkltoj kUpdha, o kada al)^
laikysite vlaka, užmokėsite Jahi nebąslta užganądiuti galite sugra-. .^3 jagu man nepatiks 
žiįtl.o mes sugražlnšime piningu Neesate jio jokia’prievartą, todėl prisiu- .

A—Aj________ ________________________if-AjAl___________________A-v A--5 '

gaus .19 dovanu

nhti a mes sugražinsime piningus^ Neesate po jblda’.prievartą; tėrtęl prišiu- 
sKįlto tuojaus savo, orderi ir adrėsavoklte sžąoip: ,; L.
VNIQX UOVE1TY CQ, »ept. 2«. 07tK CmWO, III.
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|jog czją gimė piliėcziai labai 
tekreipia domos in trosztai$ kuriuos tjuodato pYKĄi ja|kr j.mažąi tekreipia domos in tros 
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Isz Lietuviszku kaimehi

f

Uh

Žinios Vietines

m will .Si ■lllflM I .a
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cond Ave., it dede Petras gy
venantis po No. 216 Crane Str. 
Schenectady, N. Y.
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keturios sanvaitos- Tik
Ivg Kalėdų.

1

Darykite savo pirkinius 
dabar jpit Kalėdų, nes po tam 
bus mažai laiko.

4 Seredoje atsibuvo laido
tuves J. Bartkaus, kuris mirė 
po ligai dvieju sanvaieziu. Ve
lionis paliko paežiu 
vaiku.

* ~ Atejnanezia si 
tižo paleis isz abazu apie 
nnglekasiu.

— Nedėlios vakaru 2%ta szio 
Boczkausku salėje 

“Lietuvos Lais-

Seredoje atsibuvo

ir koletą

I

m vai t e vai 
5,000

menesio, I 
nepaprastos

prakalbos. Kalbėtojas isz 
Wasbingtono. 
in prakalbas

i 4 ves
Girti ir raginti 

ne vra reikalo. 
Visi suprantate kaip svarbios 
“Lietuvos Laisves

moterystes

prakalbos.
Ateikite visi. lt.

Kun. Valaitis Girardvil
le suriszo mazgu
p. B. J. Sklara su p. Marijona
Amulevicziute 23 Oktoberio ir 1 
lik dabar žinute apie tai prasi- 

Jaunavedžiai vra isz
Ponas Sklara

nesenei buezerne Sze-

platino.
Malianojaus.
nupirko
nadorije ir ten apsigyveno su
savo jauna pacziule.

DIDELIS BALIUS.
Parengė Gedemino Klubas 

isz Malianojaus, Seredos vaka- 
, Bocz- 

Bus tai pas-
ra 
kausku
kutinis balius priesz Adventus.
Apricz baliaus 
marginimai, 
visu laibuti.

lot e re m s ir merginomsn ~

074 —t ai Novomberio 
saloje.

bus visokį pa- 
Klubas užpraszo 
1 užauga vyrams

15c.
Kliubo baliaus tikietai Spalio 
15-tai dienai tinka sziam balui 
Lapkri. 27-tai Seredai.

Specialistas ligų akiu, 
gerkles, 

kroniszkas ligas. 
Sckanczias ligąs 

gydomo trumpam 
laike ir suteika- 
kame palengvini
mą tuojaus.. 

DUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas arba 

užtroszkinantis 
pajautimas. 
BRONCHITIS — 
Kosulis, dieglei 
krūtinėj, patroti- 
mas ant vuogos. 
KRAUJO LIGAS -

kroniszkas užtrticinimas

Susirinki-

New Philadelphia, Pa. — 
Nov. 17 czionais susitvėrė la
bai naudinga moterių draugu- 
ve, kurios tykshi yra: parama 
ligoje ir apgloba aut, sierate- 
liu ir naszlaicziu.
mas atsibus 25 Nov. bažnyti
nėje salėje ant kurio kvieczia. 
komitetas visas moterėlės ir. 
pri i mins naujas sanavęs. Prie 
tosios motoriszkos drauguves 
privalo prigulėti 

merginos

« •

visos mote
res ir merginos nes tykslas 
draugystes yra geras ir labai 
naudingas. Kitos apigardos 
privalo sekti pėdoms New Phi- 
ladelfiocziu.
atsilankyto ant .tojo susirinki
mo. — Agota Auksztakalnieno 
Pirm sodo.

Neužmirszkite

J

Miners Mills, Pa.— 
visiems žinomas ubą; 
nas Stankeviczius, 45 metu, ku 

16 metu adgal iszszove 
kasyklosia akis, užbaigė savo 
gyvenimą suokdamas nuo tilto 
in Snskvahanos upia ir mtsken 
do. 
su visais

r i am

gas
Gerai
Fra-

na.

K. Jancziukas,
Minors Mills• t

Priesz mirti atsisveikino 
savo pažinstamais. 

Badai velionis turi broli Anta- 
Noredami daugiau daži-

noti apie jojo mirti raszykite 
pas 
Cleveland Ave 
Pa-

*

Stankevicziaus kuna da ne
surado lyg sziam raszymui.

— , ■JI-.— 1111 ■■

Girardville, Pa.— 
ežio 8, persiskyro 
svietu 
35

Lapkri- 
su sziuom 

Ant ana’s Blizneviczius, 
) motu amžiaus, sirgdamas 

influenza.
(lėliam nubudime paezia ir du 
vaiku. Paėjo isz Vilniaus gub., 
Traku apskriezio, Noskunu 

Velionio brolis ran 
dasi Francijoj su kariumenia.

Traku 
sodžiaus.

ausu, 
kataro ir visas

DR. SALM.
Skrofula, 
kraujo.

KATARAS—Visokias kataro ligas.
KURTUMAS—Dalinis 

kurtumas ir ausu ligos.
DYSPEPSIA—Patrotinimas apetito, 

užkietėjimo skilvio ir 1.1.
SZIRDIES

ar vlsiszkas

LIGOS—Skausmas pe- 
czuose, isztinimas po akiu, isztinimas 
kojų ir lankus szlapuinas.

VYRU—visokiu vyru ligos.
NERVISZKOS LIGOS—Nedamiegis, 

trumpas atmintis, melancholija, nelin
ksmumas ir vargas be priežasties.

REUMATIZMAS—Dleglingas, kro
niszkas, raumingas ar scatia del ku
riu daktarai ir gyduoles negelbėjo.

Daktaras SALM pribus in Mahanoju 
Petnyczloj, 22 Novomberio in Mansion 
House Koteli. Nuo 11 valandos priesz 
piet lik S valanda vakare.

Daktaras Palm t upgi atkinkys Mahanoy 
City Dac. 1'0, Jan. 17, Feb. H, March 14, 
April I I, May 9, June 6, July 4, Aug. 29.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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Jackson, Mich. —- Nelaba'I '

liga influenza paėmė nuo szio 
svieto Joną Žukaucka 36 metu

. -»ramžiau^ ir ,jo(jo -paežįa Marijo
na, 23 metu amžiaus, palikda
mi dideliam nuliūdime tris vai i i ; *
kuczius. A. a. Jonas pergyve
no Amerike 16 metu o su savo 
pacziule ’ pergyveno 12 
Papjo jisai isz
Rudaminos gmi., Maisimu kai
mo; paliko tėvus, 
viena broli Lietuvoj,

.....______  broli kuris vraM*’,.- ’ *z

Velionio pati 
vadinosi Marijona 

Labedžiute paėjo isz Suvaiko 
gub., >Sęppi pav., Slabados gmi. 
ir par., Iialiko^jdideliam nuliū
dime tėvus ir tris seseris. Gi
mines gal atsiszaukti po adre- 

: M|\L. Labed^ius, 312 W. 
., Jackson, Mich, ar

ba pas seseri: Mrs. M. Savulis, 
107 George Str. Jackson, Mieli.

1 ■

. ’ vu?«.

23 metu amžiaus, palikdit-
* /

i *

kucziAs.

u

metu.
Suvalkų gub.,

2 seseris ir 
o czion

viena seserį ir 
kariumeneje.
po levais

su
North Str
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DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Nutarta ir tuo jaus

ir ekonominiems reika-

/

Be peilio ir be operacijos.
Ligonis netrotina darbo laika.

.s/ " . ■< X . . 1

’M'

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtiną. gydimaM Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O'Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pei 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai misllno kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kąip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktarąvimo del 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJEaNTAS SAKO:
Beverly, N. .L Aug. 14, 1917.

Brangus Dr, 0’Malley :—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
padėkavoti, už stebėtina patarna
vimą delel menes,' iszgydomas | 
mane nog dubeltavos ruptures, 
nog kurios kentėjau per devinta j 
melus Ir negalėjau dirbti.

vima dele! m n nes/

, • H*“- 
džinu kitokius .daktarus bet man 

> Dar Csntin 
aeziu Dr. O’Malley Isz 

Wilkes-Barre,, Pa. Asz esmiu Lie-

negalėjo pnglalbeti.
sveikas,
T---------

tuvis, 70 metu amžiaus ir širdin
gai rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautiečio kuris ėsa 
tam pnciain. padėjlipe kaip asa 
plrmiaus biivati.

Jonas Gedminas,

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALDEY SAKO:—

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztlrinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda į^r- 
dimo "Chemic-Electro” būda gydimą 
- - - - 1,1» ' ' ‘ ’ ■'* *

niu. Nebuvo didesnio Iszradlmo mede-

plrmlaus biivati. 
jonas oeonunas, > 

Box C8. Beverly, N. J.'

Penki metai adgalios po dvieju metu 

dima Patrūkima ir vadinu ta būda 

Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo
J ■ 1 '■ 'd1, -i t. , • ♦ T 1 *

cinuose nei gydimuoshe nog laiko isz-

1

V"

NEUŽMIRSZKITE APIE 
NUMIRĖLIUS.

Norėdami pastatyti koki pa
minklą del atsiskyrusiu nuo 

ir't
atsiskyrusiu 

mvlomiF yptau 
poni nikus pi- 

•iau ne kaip kitur ir tai pas 
pati, fabrikantu M. J. Gront- 
kaucka kuris pribuna kas se- 

pas S. Rai- 
kaucka, kur su juom galima 
pasimatyt o Szęnadorije atsi
lanko pas J. Rtųlincki 426 W. 
OakStr., ' (t. D. 20)

szios pasauk*JS 
gausite visokius 
S

veda ir. ketverga

iii

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus4 prigialbeti savo depositoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz Ju depositoriu — tada gaunate szita pataraa- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

t MERCHANTS BANKING TRUST CO.^*
ii1 . i1 i i . *

MAHANOY CITY. PA,4 v
LMBEKT0^aiL
L. Eckert, Vice-Pres.

u. MLYZIJ
’ j

D. F. Guinan, Tress. C
■ 1 <* J I ■’ v ■

D. M. Graham, Pres.
J. H. G ar rah an, Attorney ^V.F. Rynkewica A. Danieowict M, Gavula

P. C. Fenton

I

T. G. Hornsby
* Ui.

1 f ' M
HftiflAlAlft Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
l|r||nR|nTrt eu paveikslėliais, 177 puslapiufPreke 35c

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

Dr. KOLER
638 Penn Avci“ Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena- 
. tlnis tarpe Lietuviu da 

.ji ktaras Pittsburgo. Mo- SSHL kinosi Varszavoje, stu- 
1. dljavo begije 26 m. lu
ll vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
dugniai pažinsta. Gydi 
užslnuodinlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
ligas tinimo, invairlas ligas paeipąn- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkal, per laiszkus as? I 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 * 
vakare. Nedellomis iki 2-v. popiet

0?

Atsl

$

Jg
■'ff

gfaTWBi KrWB Irwi Wk *rl0k

' IPrivalnte tureli Model Keystone Pecziu
> i

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus,

Guinans pori parduoti szitus peczius dabar ir numes
■■į §5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans ;

h*

I • 
U

v »

h i

J r “t tax

GUINANS• I.

Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah. sradimo X-Ray,ir datigiaus svarbesnio 

del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos ncapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydipti. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko nc- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
btszkai. Raszykite prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu-

/

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 

i kaip dideliems teip ir 
| mažiems. Didelis ne

smagumas yra iš ne

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!

VĖLIAUSIOS ŽINIOS LIE
TUVOS LAISVES 

REIKALUOSE.

Washington, Lapkr. 14, d. 
invvko Tarybų Piki. Komiteto 
posėdis.
kreiptasi prie Su v. Valstijų 
valdžios praszant, kad.szioji, 
kaip galint greieziausia siustu 
Lietuvon maisto, medikale, mi- 
litare,
lams isztirti komisijas; kad bu
tu galima kuoveikiausia reika-. 
linga žmonėms pagelba suteik
ti ir padėti Lietuva atstatyti 
kaipo neprigulminga valstija.

Apart pasimatymo su invai- 
riu departamentu galvom, tu
rėta pasimatytai ir su p. Hoo
ver iu sziomis dienomis Euro-»
pon iszvažiuoja.

Isz tikru diplomatiniu szalti- 
niu sužinota, kad Anglija už- 
jauezia Baltijos tautu judėji
mui laisve ingyti, ir ypacz prie 
lankiai žiuri in demokratnes 
Lietuvos valstybes atstatyma.

Dabartiniu didžiausiu Piki. 
Komiteto rupesniu yra Lietu
vos jauna ir dar besiformuo- 
janezia valstyba ir jos žmones 

ivivrt u vi inn apsaugoti nuo gresianeziu jai 
o kas surinko ,_ , ,

te apit Patrūkimą, Adresavokite:
i

amžiaus,
Velionis paliko di-

Nanticoke, Pa.— Czionais 
miro Rhone, Jurgis Kolumbą, 
palikdamas dideliam nulindi- 

ir keturis vaiku-
Laidotuves atsibuvo

me paežiu 
ežius. 
Nedėliojo.

Senecaville, Ohio. — 
nais ant farmu no ka do nauje- 

jog bulvių vos 
surinkom ant sekios o komai 
visai iszdžiuvo, c _ ___ _____
szieno tai padare piningo nes 
pardavė po 30 ir 40 doleriu už 
tona. Žmonis aplinkinėje sir
go influenza. ' Visos szeimy- 
uos buvo susirgta influenza.

uos, tik tiek f

Ožio-

t Szei-

t

skurdo,

Schenectady, N. Y.
myna p. Petro Lukaszevi 
cziaus nulindo labai, aplaiko 
žinia buk juju broliunas kuni
gas Danielius Lukaszeviczius, 
mirė nuo influenzos Fribourg, 

P. Lukaszevi
czius paeina isz Suvalkų gub., 
Sejnu pavieto, Kupcziavos pa
rapijos, Meneziszkes kaimo ir

giminėms J

P-

Szvaicarijoj.

DR. A. W. O'MALLEY
(SP^ifALIST)

27 South Washington Street 
t Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lictuviszkal.

DIDELA PROGA
.VDel Vytu Nusilpnejušiu ant 

Lytiszku Organu. •

• • v • '
skanaus Icvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. . Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų | labai trumpų laikų ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke Sll, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

. .160 N. WELLS St.) Dep. B. CHICAGO, ILL. J

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir.demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde* Nešiojimas žiedo su žvaijįže yra di
džiausia garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turčių rastis pas kožną vien^ mylintį laisvę ir kurio gitpi- 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto nnerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pasiųskite, o mcc Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

1O K Auksinis...

Prekes Šių žiedų yra sekančios:

Sterling..............t........................$1.7<5

preke 3Kc. už kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio pntrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dep. 60

Taipgi moterims ir vyrams yra labai-tinkamos nešioti, špilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

Ii.

.... 10.50 
i

14K. Auksinis..................,13.50

DR. JOHN D. RILEY
Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 
Gerkles, Pūsles, Inkstu Ir kitokiu 

Ilgu. Vyru Ir moteres Ilgas.

200 E; Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa. 

s I

[I

ii

*

CHICAGO, ILL.

anarchijos ir galima 
pavoju isz agresyviu kaimynu 
puses. Dedamos pastangos isz- 
rodyti Suv. Valst. ir Allijen- 
tams reikalą užtikrinti ramu 
Lietuvos valstybes besivysty- 
ma, atsižvelgiant in vykstan- 
czias pasaulije ir kaimynu tau
tu revoliucijines perversmes ir 
didejanezia ten suinrute. 
Lietuvos Informacijos Biuras.

pranesza visiems
apie mirti kun. Danieliaus (su-

A i X4

nūs Antano Lukaszevicziaus.)

Share & Sha re Alike
.IV

Vu***J-
/lt

I

r - • • i *

Jaunas kunigas Danielius
gimė New Britain, Conn. 1893 Dekavoja už knyga ‘Sveikata’

• f :1

£

Prlsiuskite mums tik 50c.
Nusilpneje ant lytiszku organu vy

rai, kaip tai norvlu, paliks iszgydinti 
ant visados per vartojima gyduolių 
NOVO. Tai yra, galima pasakyti, cu- 
daune gyduole, kui'ios iszgyde jau tuk- 
stanezius vyru jterganezius lytišžkoms 
ligoms. Jagu esate serganti ant lytisz
ku nusilpnėjimu, kad keikia jumis be
tvarke nerviu, kad nustojot Vyrlszku- 
ma, kad esate nusilpnejesiam padėji
me, szaltos rankos arba kojos, gąlvos 
sopėjimą, užkętejimai viduriu, nevlri- 
nimai skilvio, inkstu liga arba kitos 
ligos pūsles, nemielus sapnai, baime 
sutikti žmonius, kaip tai daro nekurie, 
palikste iszgydinti per vartojima gy
duolių NOVO. Gyduoles tas in trumpa 
laika padaris jus sveikais, tvirtais ir 
laimingais, tada-gi galima bus naudo
tis gyvenimh ir jo ypatybėms, 
atydos, idant pertikrinti jus apie tai, ( 
kad NOVO gyduoles ta, padaris, Užsiu
sime jumis DYKAI kompletiszka kur
są tu gydyoliUį užtektinai ant 15 dienu 
kada-gi prislu’nsite mums savo adresa ; 
ir 50c. stempomis ar sidabru del apmo < 
kejimo persiuntimą. Temykite kad tai j 
ne yra maža dėžutė, bet visas kursas ’ 
iszgydimui užtektinai ant 15 dienu. Ta i 
proga yra tik svarbi ant trumpo laiko. ( 
Nelaukite bet raszykite ir praneszkite

daune gyduole, kui'ios iszgyde jau tuk-

tvarkę nerviu, kad nustojot vyrlszku-

mete, po penkių metu iszkelia- 
vo su tėvais in Sranton, Pa. pp 
dvieju metu pribuvo in Sche-

Asz Juozas Stulpinas isz 
Hartford, Conn, dekavoju labai

nectady, kur lankosi in parapp pakarnei už prisiuntima man 
Turėdamas .15no mokslaine.

metu iszkeliavo in seminarije 
Detroite, kur perleido 4 metus 
ant filiozofijos. Isz ten nusi
davė in Montreal po tam in 
Baltimore, kur perbuvo pu
santro meto, po tam iszkeliavo
in Szvaicarije jiezkoti sveika- duoda žmogui iszminties ir mo 
tos kur ir mirė. Velionis palį 
ko dideliam nuliudime tėvus, 
kurie gyvena po No. 106 Se-

kriygas. Priėmiau viską, tarpe 
jit ir knyga po vardu “Sveika

tai asz mileezia kad visi 
Lietuviai turėtu tokia knyga. 
Yra tai labai naudinga žinoti 
apie savo sveikatos reikalus ir

ta”

žmogaus kūno dalis. Daug pri

kslo. Dekąvoju labai pakarnei. 
Pasilieku su guodone.

Juozas Stulpinas.

n«f

um

II 4

- c
r*

ii

t
< 'l U

4*.

-nu MINII

r 
..T

fi '
I?'

. u *

j

( ■
, b',

t
Ir

iii /.i d < L 'i IHvii ■ 1 4*11'■(.ir*
J1 W
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—GRABORIUS-
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

Del

Reikalaujama
ri liuoso taiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. Atsisaukit tik 
laišku; URSUS REMEDY CO.. « 
160 N. WELLS St.. Dtp. B. CHICAGO, ILL.
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Capitol Stock 1125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.60

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
eu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. KOONAJ,Vlce-rie». 

W. KOHLEB, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet. 

Bubėtomis, 9 ryte lig 12.
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kokiam laikrašzti skaitote ta apgarsi- 
nlma ir mes iszsiųsimc jums tuojaus 
tas gyduoles. Adresavokitto:

NOVO COMPANY,
Dept. 48. Box 4000, Philadelphia, Pa.
---------------- ;--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------(i

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakeije

. Į t 11

ant apdarymo, nes nauju no

E NAUJAS LIETUVISZKAS

I. . GRABORIUS

I A. J. SA KALAU CKAS
MAHANOY CITY.801 E/P1NE ST.,

Daktaras Robert B. Gray

.V
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274., Ap- 
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

S. F>. TANIS
■» t CHICAGO, ILL.
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736-738 W. 18111 St.

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pas mane asabi&įzkal. 24 metai 

i*ort Cnrbon, Pa.
pasekmingo praktikavimo.

greitai, galesite nusipirkt. 211 Pik© street
Siunskite ir kitokį knygas ap
daryti, nes knygos bus bran-
gios, o kitu. visai ąęgalesite nu-

• * — • • - ' — a •* a *

sipirkt. Apdaryta knyga ii-
. a. A... . ' aa 1 •

giaus užsilailto, kas parodo: jog
skaitytojas jUja myli ir guodo . « iY • i M * 1 . • •ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo.
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Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...feu LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

I’. Vi'OUIECUNAS ir KOMPANIJA
A. , J/

• n.l V'f 1 z, n... «« r»... V 1 -.ft12th, ahd Carion - PitUburghJPa.
Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Ranka talpinnsi savam budinke kurio verte israesa apie 

I $150,000 Ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi no kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 

[ taupintus Pinigus moka 4 procentą, Riunczia Pinigus 
į in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
I Notarijialna kancelarija del padirbimo dovierossetin

s žinis skyrius randasi

KK in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes.
H 1 .. . ,r ________ ‘
ĮM, ir kitokiu dokumentu r ei k ai ir gi Lietuvoje. Užrube- n 
Eg žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo J 
V?* Karaliaus Varasziaus valdisako NotarŲusao.
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