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Prezidentas Wilsonas iszplau- 
ke in Francija.

Washington, D. C.— Ketvor- 
go rvta, ant laivo
ton iszplauke prezidentas S 
Valst. in Francije dalybauti 
ant svietiszko posėdžio ant ku
rio bus svarstoma taikos iszly- 
gos ir užbėgti atejteje, visas 
karos.

Su prezidentu iszkeliavo jo
jo pati ir da penki
niszki delegatai, priek tam dau 
gyhia tarnu ir kitokiu ypatų.

Prezidento laiva apsaugos 
kelionėje penkiolika torpedi
niu ir kitokiu laivu.

6 b Washing-
v.

ameri ko

Prisiar-
tinnnt prie Francijos ameriko-

MAHANOY CITY, PA. "ETNYCZIA 6 GRUODŽIO (DECEMBER) 1918
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Isz Lietuviszku kaimelu tuota T- y nepatyriau.
- . ... ... Gražu ir malonu žiūrėt,

>

niszka ir kitu tautu flotos pusi-1 VISI TURI LINKSMUS VEIDUS IR DŽIAUGĖSI, JOG KARE UŽSIBAIGĖ
tiks prezidentą.
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I
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Prezidentui Wilsonui mažai 
rūpėjo valdymas savo 
apleisdamas sklypą be valdy
tojai^ ir tokiame laike kada 
kongresas pradėjo svarbiausia 
posėdi.

Vieta iszkeliavusio preziden 
to užyms vice prezidentas Mar 
shall.’
kritikjeriai baisei paniekina 
kalbėdami, jog kada preziden
tas buvo reikalingas namie, tai 
pamėtė viską, ant Dievo apveiz 
dos, o iszkeliavo iii 
“pasirodyti kas tai

Kad panaszes tiesas visur 
investu.

Tallahassee, Fla.—

sklypo,

Iszkeliavima Wilsono

Europa 
asz.”

. VISI PRISIDĖJO PRIE SUPLIEKI- 
MO VOKIECZIO. PIRMAM REDE STOVI FOCH, PERSHING, PATI GUBERNATORIAUS, JOFFRE, DUBALL

taja maszina gali padaugint pi 
n ingus labai greitai.
czus iszeme 5,000 doleriu isz 
banko padavė nepažinstainui 
burtininkui idant su savo ste
bėtina maszina padaugintu ta- ♦ 
ja suma du kart.

Burtininkas inkiszes pinin
gus in maszina, iszeme du pun
delius “burna,szku” ir jiadave 

i * sfit** petsurge jim u 
idant pundeliu heatrisztu tuo- 
Įaus, tik lauktu rytojaus idant 
•įtramentas geriau iždžiutu ant 
juju. Bet kur tau! Akyvu 
mas godaus kriaueziaus buvo 
oer didelis. Po iszvažiavimui 
burtininko atriszo pundelius ir 
rado puikei supjaustytus szmo 
*elius popieros o tik 
szimtinia.'bumaszku radosi ant 
virszaus.
motore dirbo sunkei ir czedino 
Tier daugeli metu sunkei už
dirbtus piningus pakol nepra
žudo juosius per savo tamsuma 
ir godumą dasidirbti daugiau 
lengvesniu budu. — Kada tie- 
jei piningiszki kvailei iszmoks 
prot o ?

Czionai- 
tinis senatas užtvirtino blaivy
bes tiesas kurios iszejs nuo 1 
Sausio. Tosios tiesos uždrau- 
dže turėti ne daugiau kaip ke
tines kvortas arielkos ir ne daug 
daugiau
Jeigu kas pasigiartu ir

I

Kriau-

bumaszku

viena

Paseviezius ir jojo

IR JOJO SŪNŪS.

da kompanijai 30 dienu ant ] 
praszalinimo t uju bobkunduk- 

nes prieszingai sustos
ėja visi karukai.

Du milijonai moterių dirba 
prie visokiu darbu.

New York.— Moterių Kriksz 
czioniszka Draugavę 
no, 
milijonai moterių-kurios dirba 
prie visokiu užsiemimit, kurios 
užėmė vietas vyru.
tuju darbininku auga su kožnu 
metu.
Žiema bus lengva ir trumpa.
Toronto.— Pranaszai oro iii- 

buk szimet žiema bus' deszimts k;,

teriu ?

apgarsi-
buk Suv. Valst. randasi du

spėja, 
lengva ir trumpa.
jimus yma nuo

in
Waterbury, Conn.— Lapkri-'toki nenuilstanti jaunimo vei- 

Vycziai! į daugiau to
kiu vakaru.

—  n"11 —

Spring Valley, Ill.— Darbai 
gerai, 

tik didelis stokas darbininku,

r-zio 2 4. diena, szimct Nors 
po dideliu sunkenybių, apsi- 
mažinus ant kiek “influenza” 
Vietinis Szv. Juozapo parapi
jos choras (Vycziu.) 
vaujant vietos vargoninkui J.

kima.
Žvejys,

*

I

Vado- angliukasy klosią ejna

V. Kovui, invyko surengtas di- nes n(',aba influenza paeme isz
Svarbiausia musu miesto 197 žmonis, isz 

dalis koncerto, tai buvo kan- '° Lietuviu,
(muzika Vaba- <kiug likos paszaukta in kariu- 

nienia. "
— Oras truputi atszalo nak

delis koncertas.
o prick tarn,

tata “Birute” 
lėlio.) Puikiai iszejo su dai
nuota, ypacz pijanisimo-mor-
morandum lydinti kame Biru- Gmis,* o dienomis sziltas.

. — Nėžine kas bus su Spring 
! valios moterėlėms,

tęs role losziant dainavo p-lc 
Eva Gucetaite, jos balsas tarsi j 
iszsiverže isz Baltijos juriu lreik®B P- Baltruviene pakviest 

ant juju apmalszinimo ir 
kocziolu szonus 

j idant saliunuosia per dienas I “ -

neužilgio
iszsiverže isz Baltijos jur i u • 
tarpo vilnyse. Jos drauges 
role dainavo p -le Izabela Ba-I 
kuniute, jos balsas tarsi rami 
no raudanezia Birute. Keistu-sedetu ° vaikus prižiūrėtu. Po

jos drauge SU 

atsitrankyt 
ne.

czio žodžius dainavo augszta inia Baltruviene jau pasisamdė 
baritoną P. Dulke, o atliko la., >>ni>Bnliu ir piszkina kaip žar. 

Brolio role daina- bas ia j1,su mateli.bai gerai.
vo žemesnysis baritonas V. Va 
siliauckas, jo balsas veržėsi tar; ISZ VISU SZALIU

T'-u > ii ii s . (ions iliid with Im Po t! Kalbos apie taika nereiszkia 
] Vast > at ih i ioy city pp. « n e 
’’-Ji 19iS ?(cpi !♦(]’ by th Act i f 
b 2btb P17.

13 Amerikonu likos užmuszta 
muszije su bolszevikais,

Arkangelis. —•

'r iri s (ions

n*
a.

’ < < pl n (P I i v t Ir
’ n l>. e 

Act < f bet
h1

NEMESK SAVO DARBO!

kad kares reikmenų darbas 
turėtu apsistoti; kares 

programas tebeeina.

si malszinti audras ant jurin Užmuszti ant kariszko lauko 

Francijoj.

Amerikomn 
su rusais per jo per lipia Pine- 

• .K I ' IT *
Praneszimai, kurie pasiekė 

Darbo Departmenta parodo,
tga ir paėmė miešta Karpagors

u. -ii;. koja, 120 myliu nuo miesto geli vietų vyrai meta dai'ba ir bkaitllS i>-__ _ _ i........ • _ °

Choras savo posmuose iszlaike 
pusėtinai forte ir pijano. 
džiu sakant, kantata nusiseko, 
labai gerai sudainuoti. ..... _ v ,. _ Tv Aj . , . . ; Ragazulis Luzerne, Pa., A; Blvszeszes daineles visas choras, ,, •.naitis Patterson, N. J., I. Pete- 

!rūkas Fort Morgan, Cal., Jo- 
Inas Valas Hamtrmck, Pa.,
Sėmenis Minersville,- Pa., 
Zablockis SluųnpkjArJPa., 

JT • III."

r>se r

jog besitikint greit taikos dau-

V. Mikonis Braddock, Pa. P.Dari, 
visas choras] 

sudainavo, pavyko gerai, ne-i 
gaila ju triūso. Publika apde- i 
vanojo garsiai plojimais ran-!, 
ku. . Sziai koncertai buvo iii-! ■ 
vairus, visokeriopom grupėm 
dainavo, solo, duetai, trioletai,! ■ 1 ■ ’ j
atskyrai vyrai ir merginos, boti

bvtino” iner-L..Murauckas

K.
J.

- A,* į.. *r7 r '*., * v ■ ■■
Smile vieži iis Collinsville, ConnT ’>

V. Krusenckas Dale, Ind.
t T •, v.
Kramickas Springfield, 111. K. 

Cleveland, Ohio.
j Kapralus J. Služinskas Chicu-
• go.,
i Monudsville, W. Va.
jtreviezius Cleveland, Ohio., P.

.J Lukaviczius Chicago., A. Mi- 
liauckas Providence, R. I. M'. 
Zitaveckas Hamtramck, Mich.

. J. Kuklinckas Chicago, A.
Stankeviežius Cleveland, Ohio.

po kruvinam musziui ]guį c|aUge]Pi negu, ;
su bolszevikais.

Pat rule susidedant i isz 70 
Amerikonu prie Vaga upes, 
arti Shenkursko,

irtu daugiau bolsze- 
nisl)(‘’.iyiku, kurie turėjo kavalerije ir 
iii ir ___ v „j. r.

v

Savo inspe- 
voveriu

susitiko su

1 maszininius karabinus,
paukszcziu ant kuriu geriausia . og atgpirįa|s pOr Amerikonus,

I ■ 4 ■ .A T -• % A r> t r t 1 /A Igalima spėti 
ma.

atejnanczia žie-

KAIP FRANCUZIJA PADE
DA BEDARBIAMS.

iszleįstaisJJf
galen naujos tai-

istaty-Neseno i 
inais ineina 
sykles link davimo valdiszko* 
paszialpos apskrieziu ir 

j partmentu bėdarbiu

is darbo instaiga tu
I ri daug vargo, kad iszlaikyti 
kiek reikiant darbininku, 

ramuju laikujie nori ejti in 
darbus.

nes

-, Charles M. Schwab ir Ed- 
bet ]i- wai’d N. Hurley iszsiunte atsi-

kurie neteko dvvieką vyru ir 
leitenantą.

szaukimus laivu statytojams, 
ragindamas juos pasilikti prie 

nurodydamas, 
jiems darbu dar

savo darbo ir 
jog bus ten

Prezidentas Wilsonas atlankys Pe>' <!««« atoinaneziu metu, nes 
popiežių.

Prezidentas AVil-Rymas. —
sonas būdamas czionai svecziu 
italiszko niUnVva
teip-gi

m erguos vyrusbvti.no” mer
ginu chorui daineles abidvi 
puikei nusieke dainuoti, ypacz! 
‘ ‘ Motinėlė’ ’ puikiai skambėjo: 
Vyrai gi silpniau truputi dai- s 
navo, mat per greitai koncer-' 
tas invvko. Todėl buvo 
neblogai iszlavintus balsus.: 
ypacz J. Bružukas turi parink-1 
ta lavinta baisa. Malonu esti 
atsilankius ant tokiu koncertu,1 
nors 
prisiklausai, ir maloniu daine
lių.

Nauda to vakaro buvo visa 
skyriama vietos parapijinei į is Naugatuck, Conn,. S. Kaži- 
mokyklai. ] 
dui ta 
apie $200. Už tikra, kad vie-’Raulll)skas Toluca, Ill., 
tiniai Vycziai puikiai darbuo-Aus ITlen> Minn<) L> Raczkovs- 
3ash ]ki Mahanay City., A. Szima-

O 27 diena Lapkriczio, taip- nau-cL<as Brooklyn., J. Budins- 
pat vakaras buvo parengtas

Motinėlė J >

ir

visokeriopu invairumu

M*’

Kapralus Jurgis Yarlas.
, J. Gini*

T. Purvys Alamo, Ga. V. Bucz 
i kins Philadelphia. N. Dania- 
naviezius Barus Morners, N. Y. 
A. Dupnis Sanford, Me., F. De-

* gužis Luzerne, Pa. S. Duleps-

. isz 15,000,000 tonu laivu, kurie 
turi būti pastatyti tik 2,000,- 

General 
Majoras Williams taip-pąt isz 

artilerijos 
perspėdamas 

darbininkus jog užtektinai bus 
, kada 

■bus pasiraszyta po taikos su-

: 000 tėra pastatyta, 
i

■ siuntė praneszima 
a *i i departmentui isz Ameriko- ...

niszkos amhasaros o ne isz Kvi!, ■ . . ,. ..laiko manyti apie taikarinalo. » Į - ‘ ..
Vokiecziai isz Lenkijos ejna in tarįįnij.

Tas pats ir su kitais kares 
reikmenų darbais, ir Darbo 
Departmentas laikysis savo ka 

: res programo pakol jo reikhlin 
i gumas nepasibaigs. V yrai dir 

darbuose .įuri

karaliaus, atlankys
popiežių Benedikta, i

In Vatikanu ejs
Beje, dar ir T. Fon mįeras porth Amboy, N. J., J. 1 1 -1 i 11

I J.
S. RL

vakara sukoloktuota į Tiberis Worcester, Mass.,
de- 

fondams., 
tik tada,

i kada apskrit yje, arba keliuose 
a pskri ežiuose

Naujas būdas pasisveikinimo 
ant ulyczios. |

.... /-< . Paszialpa duodamaMinneapolis, Minu.— Czio-' 
nais protingi žmonis pradeda 
invest i naivia būda pasisveiki
nimo su savp pažinstamiems 
ant ulyczios. In vieta ranki-Į 
nio pasisveikinimo užveda ka
riszka saliutacija — pridėjimo 
rankos prie kaktos.

g

Czio

sykiu paėmus, 
kame bedarbiu fondas yra su
darytas, skaiezius 
mažiau kai 5,000.

siekia ne 
Pagal tai- 

. sykles tik tiems bedarbiams

Berlina.
Vokiszki regimen- 
po kamanda pru-

iki Mahanay City.

Yra tai ?. . . -I
ęarbingesmsarielkos ir ne daug gėresns ir 

kaip 20 kvortų alaus, pasveikinimas ne kaip padavi- 
butu j mas rankos. Daktarai tvirti-

, kurie per 
laiko priesz 

yra dirbę

K. Jaku- 
K. Nava- 

įkauckas New Britain, Conn.
F. Pileckas Grand Rapids 

Penkios

- ’ . i kjs Cleveland, O.,
ir invyko, buvo visokiu invai- Į bauckas Chicago., 
rumu.

Statyta misterija 
gyvenimo dovanos.

Berne.— 
tai Grodne, 
siszku aficieriu ejna ant Berli- 
no ant apvertimo tenaitinios

Teip danesza len- 
kiszki laikraszczei 
czionais.
Belgije aplaike $1,200,000,000 n i nku demobilizacijos, .

bledes. j tuves bus su laiku perdirbto
Brukscla. — 

Ind ustri jaliszkas

>

J. Purvys Hanford, 
įCoųn., J. Urys Schenectady^ 

, A. Baranauckas Sugar

La Salle, Ill.

i 
j

I 
k ... - 
įbantieji kares

F. Pileckas
Mieli. 

” Jauni-Į
kaiezio role losze Justinas Cze- ^ y 7
* , ’ ’ T ‘’ i

Ad. Liutkevicziute, ir didis bu- ’ 
ris merginu, isz.kuriu susidėjo]

Žmones užžavėjo j

1l

1valdžios.įteikiama paszialpa 
ipaskyrta ilguma, 
| lik ima bedarbiais
, kokiame nors apmokame dar
be.

Asmens, kurie be tikros prie 
žasties atsisako stoti in jiems 

, tie, kurie 
nuolatos nedirba ir tie, kurie 1 
gauna atlyginimą, pagal insta- J • AAA .

. . po ant 6,000,560,000 franku ar- Board) duodama - pa- į o :
szialpa szeimynos paimtųjų in

butu mas rankos, 
užtiktas ant ulyczios ar namie na, buk 90 procentas užsikre-

500 doleriu -ezomuju ligų praplatina žmo- 
bausmes arba viena meta in n is per ranku pasisveikinime 
kalėjimą.

Kada piningiszki kvailei 
, Užmoks proto?

Lorain, Ohio.-*- 
prasiszalino “burtiifihkas” su 
5,000 doleriu, kuriuos iszbure 'ir motormonu ant ulycziniu;paszialpos negauna.

’ * ’ ............................................................................................................................................................................................. “ ‘ ‘ ‘

r' ' •

girtas, užmokės

*♦

J

Daktarai tvirti

. (teikiamąjį darba

aplaikyti * pasjj pakol darbo Dėpart- 
« mentus nepaskelbs pienu darbi

Dirb-
s

Centraliszkas ramiųjų laiku darbu dirbtu- • •»
Komitetas ■

puna moksleivis. Deives p-le1 pa A H. ■ I . « ' * •. * 1 • 1 * 1 j
t 

- ! I 
n 

I I

B.'iViszinskas
■ I f f

choras. Nesurandamieje:— K. Ku^
A.! ves, teeziau dar neatėjo laikas klausenczas jąunikaiczio ta- ezinskas Trenton, N. J., 

Belgijoj, apskaito buk vokie- į iQki°s permainos daryti. Toks per- Marnauckas Bayside, N. Y., K. 
ifv.statymas labai yra pamokinau- Januiczis Port Amboy, N. J., 
W tis. >1, > A. Silber ta vicziūš’tTerse^ City,

Antra dalis, vakaro, buvo N. J., M. Mackevicz Brooklyn^ 
(“Lina-mynis”. Veizdelis imtas J. Budrow (Biidreviczius) Eli- 
i isz tikru paprbeziu lietuvoje zabeth, N. J.,

I T XT

ivo gražu žiūrėti, linus mipant, Žyrinska Brooklyn, N. Y.
, žai- 

szokant
' Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
{del pardavimo marszkiniu, apatiniu 

” j drapanų, paneziaku, szlebiu, jokiu ir 
andaroku,,]iiesog in namus. Raszykite 

jo gausite serapelius dykai. _
• Mills. 503 Broadway, New York City.

lento, ir dainelių.Kariszka saliutacija privalo vi;
sur prasiplatyt.
Ne nori bobiszku kunduktoriu. tymus, kuriais

Cleveland, Ohio.— Czionais ;
užstraikavo 250 kunduktoriu kariuomene nariu isz tu fondu

! ■ ' • r r

ežiai papilde bledes juju skly-'
'■ ■'"

" z

Laivu komitetas (Shipping 
reikalauja j

i

A. SilbertaviczihsdTersd^ City,
sakoma, j v »

Vo- daug žmonių ne tik statyti lai- ‘jba 1,200,000,000. doleriu./ 1
kiecziai turės iiž tai užmokėti yra, bet jiems parūpinti darbi-'. 
Belgams..
\ f

Angliszka flota atplaukė in ; G- 
Libava.

Kopenhaga. —
burtininkas”, atejas rios užėmė vyru vietas nuo mis dalymis, kuriuos paskyria flota, susidedąntįi isz daugeli-

Isz czionais

i • • • • • J* *nuo Frano Pasevicziaus, kriau geležinkeliu, spirdamiesi nuo; Bedarbiams paszialpa isz- 
kuris laiko szapa po (kompanijų, idant praszalintu (mok komisaija, susidedanti isz 

nuo darbu visas moteres, ku- darbdaviu ir darbininku lygio-
• V • 1 ' • -i • -a • ‘ 1 A • '

cziaus,
No. 1763 E. 28-tos ulyczios.

Tasai “
Į

pas Pasevicziu su kokia|tai ste 1917 meto. Ant strytkariu dir į vietos virszininkas.
• a - all • AX/XZX i • 1 ♦ 1

niuku, kad juos užbaigia staty- 
Pasiskubins apie tai pra- 

, neszti prasidėjus kalboms apie 
Angliszka taika isz laivu statymo dirbtu-

* ■ • ' »•' '■ ’

Jur. Stankevi-
Ta

tikru paprbeziu lietuvoje zabeth, N. J., 
gyvenaneziu musu broliu. Bu- ežius Long Island, N. Y.,

I _ ’ w _ . _ _  __ __ __

j brukant,, paskui jaunimą 

viu mažiausiai teisėjo darbi-1
* . I

i, . . , -i • T • IllllKll.; laivu atplauko m pnstova Li-j

i'

ninku

jdžiant, dainuojant ir 
linu mynymo paboigtuvese.

Tarpe, pertrauku buvo dėklo
f

ketina maszina kuri padaugina ba apie 200 moterių kaipo kun Released by the Committee on bava, pagal daneszimus Wall- Released by the Committee on maeiju, dainų ir sziai invairu- 
piningus, pasakė jam, jog su ] duktorkos. Straikieriai duo^ Public Information, fo ageiitura isž Berlino. ? 1 Public Information, mu. Kiek ta vakara sukolek-1
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Pribnvia isz Lietuvos inteli
gentai in laisva sklypą Suvie- 

randa szirdin-
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Tai kas nors nepaprasto. Nustebinanti^ laikrodis, naujo iszf-'adlmoį apie 
kuri dar nesi girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu antyje^

i.

-Oi a- Bį -1-^-Rodo valandas
2—padarytas isz geriausio metalo

j:*1 i<ii.A

Tai isztikro mus sena tėvynė ’ o tenai nuvažiavę tie nuo Ame- 
po savo didžiu vargu susilauks rikos lietuviu pasiuntiniai ne- 

, nes jie žmo- 
Pirmiaus niekas isz nes isz Amerikos. Lietuva at- 

’ szios szalies net mokinti žmo- stovaus pasiuntiniai isz Kuro
nis apie Lietuva nežinojo nie
ką, bet sziandien jau net ir ant 
mapos naujos, Lietuvos pažy
mėta kaipo egzistuojanti sza
lis.

Szvaicarijoj besėdėdami lie
tuviu vadinami atstovai mo- 

i 

narchistai, dar snapus nuleido, 
nes Kaizeriui nuo kėdės nuszo- 
kus, nuszoko monarchistu vil
tis turėt Lietuvoj monarchą t. 
y. karalių. <

Maskoliuos Bolszevikai mu- 
set savo propaganda kisza ir in 
Lietuvos tarpsienius, o socija- 
listu laikraszcziai vis szneka 
apie revoliucijas kurias visoje 
szalyse insipainioje.
Ii stains muset isz kilusiu revo
liucijų yra džiaugsmas, kad vis 
apie tai szneka, o revoliucija 
tai žmonijos tikri raupai!...

Lakraszcziai pranesza kad 
kaizeris kada dare parasza 
atstojant nuo sosto imperijos 
tai jo sūnūs inpėdinis sako 
verke kaip kudykis.

Gerai! verke kaip kudykis 
tai jis vienas ant savo likimo 
žiuredams verke, o kiek verke 
biedna žmonija neszdama ant 
«avo sprando kaizeriszka tiro
nija

“T ^ais ve 
ins sznairei žiuri 
< 4

1

didelik permaina t. y. savisto- turės jokio balso, 
>„i: Ivybia.

nytas Valstijos, 
ga priėmimą Dėdės Šamo, ku
ris tokiam inteligentui duoda 
iszsigerkluot kiek jam patin
ka. Tokis intelgentas prade
da tuojaus važinėti pq apigar- 
das su 
visokes 
C i

prakalbomis ir rinkti' 
atikas ant visokiu

I

tykslu. 
Tokie inteligentai” ne turi 

jokios jauslos del czionaitiniu 
lietuvszkn amerikoniszku uke- 

sunkei dirba ant 
Tiems “in-

daugiansia rupi

su kurie
szmotelio duonos.
teligentams” 
anierikoniszkas doleris,
iždirhtas delnas,

o ne

užsikrecziamoji in-

kuris doleri 
szi rd ingai aukauja ant kožno 
pakursi inimo.

Yra tai “
fluenza” kuri iszcziulbia pinin 
giszka gyvata nuo darbininko 
ir biznieriaus Amerike.

Tokie inteligentai pribuvia 
isz Europos laiko czionaitini 
amerikieti pažeminime ir
nieką, o vienatiniu juju utyks
lu” 
šia doleriu, idant po tam ant 

suėjimo iszjuok 
“kamus.” ' 

amerikonisz-

už

yra surinkti kanuodaugiau

“^murriszko
f i d uos n i n irus

Jau laikas
kioms Lietuviams susiprasti ir 
nnrs karta atsikratyti nuo tojo 
“europiszko 
amaro.”

Neužilgio patys susiprasite, 
jog tai teisybe.

inteligentiszko

Mc’Adoo ap
rišu s amerikoniszkus 

gyventojus, kurie turi laisvos 
paskolos bondus, idant juosius 
laikytu ir nesiduotu apsigaut 
per apgavikus
žmonims visokius apgavingus 
ir neturineziuš jokios vertes 
szerus ant auksiniu kasyklų ir 

Tiejei apgavikai garsina
si laikraszcziuosia ir keliauna 

apigardas, prikalbindami 
žmonis ant permainimo savo 
bondu ant visokiu apgavingu 
kompanijų szerus.

Laikykite savo bondus, nes 
josios yra tiek vertos kaip auk 
sas ir atnesza jum daugiau pro 
cento ne kaip gautumėt banko- 
šia.
gaut!

Sofija-

Sekretorius 
sergsti 

y vent o jus,

kurie duoda
c

in Lietuvos reika- 
nes tai anot 

Laisves’’ žodžio — Lietuva 
busenti buržuiszka szalis, 
patinka geriausei bolszeviku 
iudeiimas, ir ta pasistiepdama 
pagerbia.

Tai-gi žmogau buk mandras 
kodėl yra žmones kaip ir 
ves” pritarėjai, 
ronija kaip bolszevikizmas su 
apetitu pagerbia.

11
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Lais 
kad tokia ti-
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Nesiduokit save apsi-

Kas dien skaitlis 
iszkeliaujencJu

reikalauja-

pines Lietuvos o ne isz Suvie
nytu Valstijų piliecziai.

Dr. Szliupas važiuoja in Bri 
tanija (Anglija)
mas nuo Britanijos valdiszkai 
per ambasadori.

Girdėt sznektėš, kad kleri
kalu szalinirikyste leis kaipo 
atstovą tarp poros vyru ir vie
na motore isz Cliicagos.
teriszke galės smagei nusiszyp 

kad žmonių Amerikos pi-

Mo-

sot, 
ningais, padarys sau gražu in 
Europa spaeieri.

Jeigu Lietuvos partijos tarp 
saves hercikus tokius daro 
kaip Amerikas, tai geras ne 
joks invykt negales.
tarp saves kaip Maskoliuos gy
ventojai iki iszszauks bolszevi- 
kizma, tai. tie mokės pakaju 
daryt.

Bausis
• •

j| f AdS t fe_, j ...a

Pradže pirmutiniu iszradimu. w visą { darbo laika, Grube, kuri 
ntJXIhbd zloLdro; nv.f cttbiA; daugiausiai iszliejo cemento ir pabai

Perspėjimas oro ant kožno buvo Skaitoma, kaipo galinti geriau 

si gailėjo, del nuovargio po kokio nors 
szaunėstilo pasirodymo. Vyrai dirbo 
tiktai, ka jie galėjo saves neinsižels-

į

Didžiausi dalykai ant sviato.- S PX- Dovana Visiems Dykai
g ... / i -r .1 t «F ' " > ••

savo darba atlikti, bet niekas jos ne-menesio.
Kataliogas knygų.
Apgarsinimai.

^Paskubinkite prisiunsti už tftl« kaiP bb ypatingo huvargi- 
. jino.

pasi- , Organizacija Ir gerai vėdafnas pasi-

Vyrai dirbo

darni; darbas ^puvo daromas taip grei-

niomokesti jeigu ne norite
likt be tojo kalendoriaus, kuri'9ten«lmas, "J*;1* , prl91<,?j". Ąn’orlk“9

*■' f Irni’Ai nacianlritYin i Do/’kiriljm inhrni karėj pasisekimui. Pacifiko laivu sta
pradėsimo tuojaus iszsiuntine-Rytojai pasirodė galincziais statyti 

laivus geriau, neg, kiti. Jie neturėjo 
karszto užsiinetimo iszleistl laivus 
kokioje nors dienojo, bbt buvo sten
giamės iszleistl padarytu laivu taip 
daugel, kaip galima, neturint kada 
jie iszeis.

Pacifiko laivu statymas buvo vienas 
gražiausiu paveikslu kares metu. At- 
lantiko Idivii dirbtuves, nors ir gerai 
darba vare, teeziau negalėjo pasivyti 
savo .kompetitoriu antroje kontinento 
pusėje. v

“Tuckahoe” ilgai buvo žinomas kai
po “greitasis laivas” Amerikos pirkliu 
laivyno. No tik kad jis buvo pastaty
tas per beveik negirdėta laika, bet jis 
nuolatos greitumu atsižymėjo.
rodos, nepaspėjo, apleisti vieno uosto, 
žiūrėk, jau pasiekė ir kita; ir jis tebu
vo pastebėtinai trumpai uoste, labai 
greitai galėjo jo darbininkai iszkrauti

ClUVRIIllU l/UVj<XUO Jd/jCIUIJLtIHv- j 
ti kožnam užsimokėjusiam 
skaitytojui.

KARES INVESTOS PERMAINOS 
DARBO SRITYJE.

Kaip karo inveda nauja gadyne, ga
dyne industrijale« ramybes paremtos 
ant indiistrljalio susipratimo gerai 
parodo eile susirinkimu, vadovaujant 
Suvienytu Valstijų Darbo Departmen- 
to Informacijos ir Apszvietlmo bjurul, 
kuriuose organizuotu ir neorganizuo
tu darbinnku atstovai susitiko su darb 
davlals isz invairiu szalies krasztu.

Konferencijos tikrai parode, jog 
patrijotizmas nežino nei turto nei luO- 

Dirbtuviu darbininkas ir ang-
lekasys parodo pasiaukojimo dvasia 
tokia pat, kokia ir darbdavys, kuris 
paliko savo užsiėmimą sutvarkyta per 
dau£ metu nuolatiniu pasistengimu, 
kad tarnauti tautai khreivio rūbuose, 
ar sunkiamo darbe, užimant kokia

mosi

Per abi dieni t. y. 21 ir 28 d. nors tikrai specijale teknikos vieta, 
net ir nemanydamas apie atlyginimą.

Isz tos visuotino paslszventinio 
dvases ir isz bendro nusileidimo del 
vieszojo labo iszaugo geresnlš susi
pratimas tarpe darbdavio ir darbinin
ko, kuris, jei bus užlaikytas ir aukle-

T»apkriczio ginczu susivažiavi
me dalyvavo kun. Kemeszis ir 
kun. Žilinskas.

Kunigo Jono Žilinsko didele 1,0 kares 1,a9taty9 nauJa pa’
Biblioteka perejo 
Susivienyjimo L. A. Toje Bib
liotekoje yra daug senu ir aky
vu rasztu. Mat kun. Žilinskas 
rengėsi važiuot Lietuvon o. gal 
visai apsigyvent, tai savo Bib
lioteka perleido S. L. A.

Klerikalai visad gali auku 
dauginus surinkt del to, kad 
uems nereik daug agituot nuo 
szaliai, kiekvienas klebonas 
agituoja savo bažnvezioj per 
pamokslus, o tautininkai turi 
agituot per plakatas arba pra
kalbas. — S. K.

. M
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Jis,

in rankas ir

Kad tai pa- 
visos iszdirbystes instaigos,

Lenkai Suvienytose Valsti
jose kai kur gal nustos szios 
szalies prielankumo, nes pasi
rodo pritarėjais Vokietijos. 
Negerai, jeigu szioje szalyj gy
venant ir turint gerus isz val
džios linkėjimus,
lenkai buna kad pro germanai, 
tai jau per prasta, 
ežiams pritarėjai tai daugiau- 
sei poznanezikai ypatingai ka 
riumenej kaizerio buvia.

*

KALENDORIS 
ANT 1919 METO JAU 

UŽBAIGTAS.

“SAULES”

Tokie vardai kaip Hurley, 
Schwab yra taip placziai žinomi szian 
diena Amerikoj, kaip ir Pershingo bei 
Simso. Kare perdirbo visa Amerika 
in viena didele socijale instaiga, kaip 
pasirodo darbo department© konfe
rencijose. Tos instaigos užduotis yra 
gelbėtis nuo prieszo. 
siekti,
kurios padėjo kare vesti iki galui, tu
rėjo būti vedamos taip atsargiai, kaip 
galima, 
pildo savo darba.

Naszumo, koks apsireiszkia atsar
giai ir ekonomiszkai vedant pramones 
dalykus, neužtenka laikais, kaip da
bartiniai, 
reikalingas, remiamas tautos patar
navimui; entuzijasmas suteikiantis 
gyvumą, kaip darbininkui, taip ir darb 
daviui.

Viską suėmus, kaip tie susirinkimai 
darbininku ir kapitalistu parodo, . tris 
idealas buvo atsiektas ir užlaikytas.

Teeziau ne visi ji teužlaiko. Atsi
rado norineziu pasipelnyti ir iszsisuk- 
ti nuo darbo; atsirado autokratiszku 
samdytoju ir neatsargiu darbininku,

Darbininkai ir savininkai

Platesnis naszumas yra

o kai kurie

Vokie-

New Yorko didžiam

kad abieju

Szalininkystes klerikalu ir 
tautininku, vis lermuotis nepa
liauja.
visuotinam Seime nors buvo
žmonių nutarta, 
szalininkyscziu kamisijos, vis
ką veiktu bendrai bet kur tau 
veiks bendrai?!....

Neseniai krykszte dideliai

užsimokęju- 
u Saules”

užraszai ant

kuriu pamatine mintis buvo gauti 
kuodaugiausiai užsidirbti, 
kuomažiauMa darbo.

Buvo industrijaliu. ___,________
rie buvo taikomi, kad sugaiszinti bran 
gias dienas ir brangias gyvastis Fran
ciui joj. Buvo ir dirbtuvių savininku, 
kurie nuolatos atsisakynejo pripažin
ti keno nors tiesas, kaikada net už- 
rriirszdami tautos teises. Tokie žmo
nes atsisako žiūrėti gerbūvio savo 
darbininku, ar prisitaikinti kokiu 
nors biidu prie naujujit laiku reikala
vimu.

atliekant

Buyo industrijaliu nesutikimu, ku-

*

prlękes isz jo.
Darbininkai ir darbdaviai, daug vie

tose parodo gražiausia kooperacijos 
dvasia. Vienoje Pacitlko laivu dirb
tuvėje kompanijos virszininkai ėjo 
dirbti sykiu su vyrais, kad padėti pa
statyti laiva, kuris labai buvo reika
lingas. Bridgoporte vienos laivu dirb 
tuves visi darbininkai szventojo die
noje isz liuosos valos dirbo tris valan
das, kad tik padaryti nauja laiva tin- 
kaneziu iszplaukti. Tokiu atsitikimu 
galima priskaityti labai daug, 
buvo mainieriu pietų anglių kasyklo- 
sdrkurie atsižadėjo savo Darbo dienos 
pienu, Pennsylvanijoj, kurie dirbo ne- 
dellomis, kad atidirbti už laika, kuri 
jie prabuvo namie laike influėnzos 
epidemijos ir seni mainleriai, kurie 
užsdeja pikes ant peczlu gryžo vėl in 
mainas, kad atlikti savo dali laimėji
mo kares darbe.

Pavieniai darbininkai parode savo
L - - - .getą. Daugeli vietų vyrai, kurie in- 
stojo in karlumene isz savo liuosos va 
les ar ir paimti per drafta pavede sa
vo apsauga (Insurance) valdžiai.

Munlciju dirbtuves parode savo pat-

Pav.

Apie jo praktlnguma kalba Žemiau paduotas apraszimas: 
ir mlnutas kaip ir paprastas laikrodis;
taip kad gali but ugnijė ir nesudega, ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
3—užsukt reikia tik syki in 8 dienas; 4—laika laiko geriau negu koks nors 
kitas Jakrodis ir nesuvelins nei minutos; 5—gvarantas ant 25 metu; 6—sveria 
10 švaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kiecziausiai 
mieganti prikelia isz miego ir iszvelka isz lovos, kad jin nutildytujJJ^Nakties 
tamsoj nereike keltis ir žlebt zapalkos idant pamatyt kokia valanda/ tik pa
spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrikos szviesa; 9#fcali kartu 
szviestl ir skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del paszau 
kimo reikalai!jaumos ypątos; 10—turi egzaminuojama lempute del isztirima 
akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir dantų;
labai pasekminga gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningame, antras brang-akmenims 
sudėti.
žinanti paslaptį ypata. Kombanicijos numeris užslstato.
pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankumo 
gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laikrodi pirktom, vis-gi 
geresnio už szita negausi. Szltoks laikrodis privalo rastis kožnoj stuboj, nes 
jis yra netik reikalingu bet. ir pagražinanczlu namus daiktu. Nerasi žmogaus 
kam szitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti.ant keliu

4—laika laiko geriau negu koks nors

11—turi elektrikos baterija

Bankas aprūpintas sldptingomis durelemis, kurias gali atydaryti tik 
Su kožnu laikrodžiu

metu, o paskui labai lengvai indet nauja. Tas laikrodis Vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinesimc tik po $9.95. Laik
rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
DYKAI YISISZKAI DYKAI iszsiusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis 
yra labai geras dirbantiems žmonoms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vidu
riais, laiko laika teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dauginus o mes duosime 
jumis DYKAI tik per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
iszradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 
mums rankpiningiu tik 50c. o mes tuoj iszsiusime laikrodi su laikrodėliu. Liku 
sius užmokčsi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus.
Practical Sales Company, 1219 N. Irving Ave. Dept. 43. Chicago

>■

Isz Philadelphios pristovos 
iszplauke kas dien apie 300 
ypatų in Europa su paszparto 
pavelinimu. 
pasidaugina
žmonių in Europa.

Valdže tuom nelabai rūpina
si, nes isz Europos neužilgio su klerikalai, kad Dr. Szliupa ne- 
gryž suvirszum du milijonai prileisi raszytis ant Dekleraci- 

kurie užims vietas jos varde Amerikos lietuviu, 
na ir tas pasisekė. Dr. Szliu
pas buvo net isz veikimo rezig 

aficieras1 naves, tautininkai rezignacija 
isz daktariszko korpuso turėjo nepriimdami, priprasze vėl 
labai perymanti atsitikima ar- veikt ju varde Washingtone 
timoje Soissono, Franci joj. kur veikia komitetai ir 
Dirbo jisai prie ligonbutes, ku-įkalu.
rioje radosi angliszki nelaisvei duot in Washingtona paraszai 
ir sirgo ant kraujatekio. Vie- nuo
nas isz (uju kareiviu da gyvas, kokioje prasmėj Lietuva nori 
likos indetas in graba, o neku- ma atgavus rėdytis.
rie vokiszki kareiviai buvo pa- fisi dvi dieni abieji lermavosi’ 

No- kas turės pasirodyt tai-gi nors 
rints aficeris užprotestavo prie nenoroms, bet je klerikalai da- 
szais
bet likos nustumtas in szali su het in Europa važiuojant kleri- 
kerszinimu suszaudimo.

Ant rytojaus tasai aficieris nedave.
dažinojo nuo tuju barbaru, na?. Tautininkai atmonyjant, 
buk ligoni užkalė gyva grabe prirode kad nesiraszys ant pa
su szeszeis colineis vinimis.
Teip tai vokiecziai pasielgine- linskui. 
jo su serganeziais nelaisvais.

Už keliu diėnu pradėsim 
siunsti visiems 
siems skaitytojams 
kalendori ant 1919 meto. Ka
lendoriaus intalpa yra sekanti:

Kalendorinei
1919 meto.

Eros.
Užtemimai 1919 mete.
Keturi meto laikai.
Perkelemos szventės.
Pasninkai 1919 mete.
Amerikoniszkos szventes.
Skirtumas laiko.
Skaitlis gyventoju.
Tolumas europiniu miestu 

isz New Yorko.
Lietuvos

gaikszczei ir karaliai.
Velykos del kožno meto nuo 

1801 lyg 2000 meto.
Menesei.
Atmainos, oro.
Permainos menulio.
Svejkinkim, Broliai, 

juosius Metus!

Dydeji Kunin-

kareiviu 
iszkeliavusiu.

Tulas angliszkas
priprasze 11

Nau-

Soissono

s i rengia graba užkalti.

x

Svarbiausi atsitikimai nuo 
kleri- ■ pradžios lyg užsibaigimui svie- 

Dabar-gi vėl prisiėjo, tiszkos kąres.
Milžiniszkos bledes svietisz- 

koje kareje.szalininkyscziu atstovu
! Kalendoriszki užraszai del 
atminties ant tolimesnio, laiko. 

Gyduole , ant 
dan tu—api saka.

Giliukninga kiaulaite Kat-

Per isz-

i *

skaudancziu

is toki bjauru pasielgimą, leido ir Dr. SzliupuPpasiraszyt rintes Vargutes — apisaka.

kalai paliudyjma Pr. Szliupui 
Kas-rgi isz to iszei-

Dieve Giklbek Tevvne. I
Ūkininkas ir(yargutis.

. Apleista mergaite —apisaka
• *** «

Peliukes.
Brangioji žolele.

.. ............ I

i
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Dekavoja už knyga ‘Sveikata’ Neapleiskite Rumatiszku
GėlimuAsz Juozas Stulpinas isz 

Hartford, Conn, dekavoju labai ’ 
pakarnei už prisiuntima man 
knygas. Priėmiau viską, tarpe 

rijotizma nemažesni už laivu statymo ju ir knyga pb vardu ‘4 Sveika
ta”

liatrijotiszkuma, pirmiau nekui’ nore-

Tuojaus variuokite, 
negu skausmai pastoja 

pavojingais.

pirmiau

darbininkus. Visos szalies daugeli in 
staigu darbininkai iszkilmlngai pasi
žadėjo visuomet ojti su tri’ta, dirbti 

'goriausiai, kaip galima ir’visa daryti, 
kad pergalėti priesza. Daugeli vietų 
darbininkai visa ka tik geriausio turė
jo pavede valdžiai. Buvo nesusiprati
mu tarp darbininku ir dirbtuvių savi
ninku, bet juos, valdžia, per Darbo 
Departmenta, naikina taip, kaip gali.

Darbdavys neatjauezia taip kaip 
darbininkas, kaip gyvenimas brangsta 
diena nuo dienos. Ir darbininkas yra 
nemažiau patrijotiszkas, kada jis rei
kalauja kad jo šzeimyna turėtu tinka
mas gyvenimo sąlygas; žmogus, kuris 
yra patenkintas savo darbu ir kuriam 
nerupi namu reikalai gali atlikti kuo- 
geriausiai savo darba.

Daugelis darbininku parode tikra 
užjautima savo darbininku reikalams. 
Pasitaiko, ir senu laiku darbdavys, 
kurio mintis nespėjo pasivyti laiku 
reikalavimo, ir kuris negali suprasti 
didumo reikalavimu, 
szeimynos jneigas, 
kurie manė tris doleriai dienoje buvo 

prast kodėl tris doleriai negera dabar 
užmirszdami, jos pragyvenimas abel- 
nal imant pakylo nuo 60 iki 70 nuo- 
szimeziu.

Kare davė progos paskleisti draugi
jini apszvietima ten, kur pirmiau ne- 

Tikrai žymus žmones

dirbti

kurie apeina
Tokio žmones,

Taip-pat ir darbininkai kaikuriuose gcra® juokesnis priesz kare negali su-
apielinkese užmirszo kares reikalavi
mus ir kai kkda mažai temaste suteik
ti reikalinga patarnavima.
ras pasipelnyti tarp kaikuriu krautuv 
ninku ir namu savininku dažnai pri
vedė prie industrijalu nesutikimu.

Beto no-

Dideliu nuomu pleszikai turbut dau- i 
neg kas kitas, pasinaudodami valanda, ^aibininkal yra nasziausi ir lojalisz-
giau prasižengė sziuose dalykuose,! darl)daviu klesos dabai* mato, jog

Te-

kurioje tauta yra tokiame padėjime.
Visos tos sunkenybes turėjo būti 

iszlygintos. No viskas eina, kaip rei
kiant dar ir dabar ir visuomet, 
cziau Darbo Departmentas pamate,
jog kada darbininkai ir industrijos 
galvos sueina sykiu išzrišztl kareš isz 
drbystes problemas, abieji yra palinko 
susitaikinti, i 
visuomet gali sutikti ant kokio norš’i 
aišzkaus veikimo pieno. Daugeli at
sitikimu pramoninkai esti intikinėmi 
ka Amerikos darbininkai isztikruju 
nuveikia, ir supranta, jog dažnai ne
sutikimuose darbininku pusėj visa tei 
sybe. Amerikos darbdaviu permaty- 
mas s’ziu dalykii pats savyje buvo 
svarbiausiu visame kares programe.

Kare, iszstatydaniU pavojun pati 
valstijos buvimą, surinko darbininkus 
apginti jos laisve. Ji iszlengva iszdlr 
bo ju sielose lenktyhiavima, kuris pri
vedė prie tukstaneziu drąugiszku lenk 
tyniavimu mainosę, prie laivu stąty-

kiausi, kuomet su jais tinkamai apsi- 
enama, jog geriau kad darbininkas tu
rėtu gerus kailinius ir automobiliu, 
neg kad ju neturėtu. Barbininkas 

I taip pat mato, jog nbra reikalo neap
kęsti boso vien dėlto, kad jis turi ge
rus kailinius ir automobiliu.

Tokia tai kare nesza darbdaviui ir

Barbininkas

ir kad su protu žmonos JfXIninku žinia, kur pasiliks ir nau-
didele iszdirbysto

Amerikos darbdaviu permaty-

., juose laikuose
retksz iszteklu visiems, jei tik bus pa
kanta ir paguodojimas abiejuose sza- 
lysė, kas ves lirie industrijalfeš ramy
bes. Nauja gadyne atėjo, sėnošios ga
dynes pramonijos autokratas ir. darbo 
demogogas sziaiS laikais yra nereika
lingi.

mo ir prie mitniciju darbu. Ji iszdr- 
bo nesuskaitomus i 
attgszcziausiojo patrijotizmo,

[Released by the Committee on J..

apsireiszkimus . pinsime. 
otizmo, ' kuris .
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ATSAKYMAI.
T. B. Donora, Pa.— Prisiuns 

kie tamista apraszima o patai-
Apskelbimas ne-

augszcziausiojo pairijouzmo, *uris , , . ,
apsireiszke Amerikos darbininko kas- 1 KabZtUOS lliCKO.
dieniniame darbe.

Iszstdirbo viena .forma lenktiniavi- 

(na, tai lenktyniavimas, ka^’padaryti 
nauja rekordą iszdirbysteje. Jie sa
ko, jog darbininkas, kuris tyczidmis

mo, kuri, anot ekspertu, yra ne geisti

nauja rekordą iszdirbysteje. Jie sa- 
....:-v ' f - v . ..

skuba atlikti savė darbą, eikvodamas 
savo.pajiegas kiek tik ju turi per visa 
diena, gali padaryti labai daug darbo 
tą diena, bet savi) nervu pajlega iffž- 
naudoja pergrhitąi.
bininkds, kokioje nors szakoje. jie ša

" ■ L

K. A. Shenandoah, Pa.— Lie 
tuvos Taryba įleišzrihko lyg 
sziani laiku jokio prėzidento 

Angliszki laik- 
’ buk Lietuva 

pasiliko; republika. Tartie yra 
klaida, nes ne Lietuva (tik-Lat-

del Lietuvos, i 
raszczei talpino,

Virssęiausifl dar- ; 
i' 

ko. 'yra mnrtawfaM rytojanv'lr per 0 Įnimonas yra Latvis o 
xrion anvoito <1dmirylmi nn</oH n foro iii i •

liudyjimo kaip reiks kun. Ži- Dvi sanvaites paėjo ir sustojo.
Na ir teip likosi.

Ginczijosi deliai važiavimo 
in AVer saliu taikos kongresan,

Žvirblis.
Vaikas vanagėlis^ 
Spalvų reiszkimai.
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tai asz mileezia kad visi
r.. .»j . . -i • i Paiepkiiu biskeiiLietuviai turėtu tokia knyga. jjs susigeria, ir_
Yra tai labai naudinga žinoti l)at ir su Plaukiniais skausmais, gė- 
apie savo sveikatos reikalus ir

Patepkite biskeli, netrinkite, tegul 
gėlimu neliks. Tas

linais, niksterejimais, sustingimais są
nariuose ar raumenyse,

žmogaus, kūno dalis. Daug pri- pagelbsti nei
duoda žmogui iszmmties ir mo kant, kas sutemtu drabužius.
kslo. Dekavoju labai pakarnei. sydl,01e’ tai&1 labiausiai ir par- 
Pasilieku su guodone.

Juozas Stulpinas.

szlubavimu,

kiek neužkenkiąnt ir nieko nepalie-
, Iszti-

k *

duoda metai po metu. Taip daug par
duodant labai pigiai atsieina. Visados 
turėkite didele bonkute. Paklauskite 
artimoje aptiekojp Sl<jan’£> Ljnimmt.

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

• • *

Sloan’s
im o n±

I Kills Pain

PIRKITE W. S. S. STEMPAS
!■ 1 I. 4 ' • 'i » '* II

SKAITYKITE “SAULE”

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatu

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaiti sunkus tas darbas butų- .

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo Ilgu. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą liną. Menkiau-is niksterejhnas lt 
gali ve||aus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
ji prašalint, gali Išsivystyt i pavojingą liaą. Menkiausia niksterejhnas

P AIN - EXPELLER /
tftl užtikfhiftntl nnniine gyduole, kuri turi rastis kiękvleno na- 
muoso. JsKvdyinut šalčio krutinėję, skausmu šouose ir nuga
roje, ruiųatuuii} ir neuralgiją, trumnaV sakant visokiu” skaug-

Neapsigauk pirkdihna# pigiu# vaistus didėlėse bonkose. < 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Exneller, persi- V 
tikrink nr yra IKARA, vaisbnženklls ant baksluko. VDSU u 
KITOKIU NEIMK. 35 cental ir 65 centai už bonkutę. I
Gaunamos visose aptlekose ar tiesiog is laboratorijos. |

P. AD. richtęr & co
74—80 Washington St.,

New York. j

muoso. Jsgvdyftiui ftalčl<> Krutinėję, sknusmu šouoae ir nuga-
1 J , „ . . * .. * , * ‘
mtw raumenyse ar sąnariuose PalmExpeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdama#* pigiu# vnistua didelese bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuninet pirksi Pain-Expeller, p^rsi-
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centui už bonkutę. DESTROYS ANY

I
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STEBĖTINAS 
LAIKRODĖLIS

A

Tiktai $8.75

w * I II n

4

sazsžozsasEzmzz

Turi 6 rodykles 
rodo valandas, mi
liutas, sekundas, 
v arda kožnos die- | 

i nos sanvaites, ko- i 
I kla diena menesio, 
1 rodo menulio per- jdl 
I maina. Yra tai fu 

y) stebetihas laikro- \ 
delis, nereike tu
rėti kalendoriaus. . f

~ laikrodėlis parodo’ viską kaip

rodo. ’ RegulavotasC teip gėrai kad nesisku

*£

3F h

L

. *
ii'

o

aukszczlau minėta.

sekundas,

Drutas ir gražeLisz- 
ji* 

bina nei ne pasivėlina. Akmenuotas ir gva-
. i vija apsiszauke save rėpublika rantytas ant 25 metu.
J- ■ -r i • . ją su tavo vardu siun<

yisa savaite ar daugiau negali atgauti 
savo paprastojo tikrumo ir tvirtumo.

Teeziau nauja .forrna lenktyniavimo 
iszaugo, lenktyniavimas ant būrio 
darbo, - Pietų Bostono Oiillrtormaste-

tymas' yra gražus to paveikslas.
I • ' I1 ,

,.r-

I

41

, Iszraszyta gvarancl- 
tavo vardu siuneziame su laikrodėliu. Negalite pirkti szitokl laikrodėli» »*■ T r M V* VU&MfiakV' M ******* *1V(5**A«VV |^»k**v*

ne kitur kaip tik pas mumis, yra vertas ne mažiaus kaip $1(5.00
. a ‘ . . A* '' * *

bet ant trumpo
; * T * Alaiko parduosime tiktai už $8.75. Nereikalaujate priesz laika piningu siusti

Q -y-. . ' V*»»< M W**« V K* ILFW* M*V*MM*\Z tV^/**4V**W* ** M M* M** V* «**V *W«*W*«W'W*

J. K. Philadelphia.— Port o re'szta užmokėsite kada aplaikysite tavora. Jagu gyvenate Chicago arba arti
Lietuvis. \ prisiuskite. tik. 20c. stempuose arba sidabre idant apmokėti nusiuntimo kasztus 

•1 ___ Lklae________ f A Lt'.__. ii'J JilL id_______________________________________ kjiiiA“' a _______ ______

Artliuras priesz jappnisžka ru. | tai ateikite patle pamatyti szita laikrodėli. Dykai dagu prtahulto szita apgar- 
, ’’ r . ... , sinima su orderiu tai gaugite dykai lencugeli su kompasu ir puiku peliuką.

“**• sn ,<are prigulėjo prie Rosijos Naudollltės Isz pfiSfcorf. Adresavome:
t

Cemento liejimo grupes stengos
j . - J l. . » r t * ; ... i i 4 t >■padaryti darba greiczlaū ir geriau neg

ir tik po karei gavosi in japo-
padaryti aaroa greicziau ir geriau neg mnlrno
kitos grupes ne per vieną’dleha, bet nisZKas rungus.
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UNION WATCH COMPANY, Dept. 74G.
670 N. Carpenter St. A, Chicago, III.
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Amerikonai atlikia savo prie
dermia Franci joj pradėjo ke
liaut namon. — Kur aficieris ?

In aukso fabriko.
Tikra isz Lietuvos teisybe.

Juozukas isz

Na, reike pa-

Asz ane valandėlės

Tai pasakias, uždegė ir Juo
zukui atkiszo.
paszalies žiurėjo, bet neeme.

— Ale — pamislijo sau — 
penkiolika kapeikų, tai turi 
but gardus!? 
bandyt.

Pamislijas eme ir pradėjo 
| rūkyt.

Turbut nelabai jam patiko, 
ba nuolatos spjaudo.

— Pakol žmogus biednas 
ir apie riekalus neiszmano, tai 
da puse bėdos, nes kaip tik pra 
lobsta, tai turi nemaža galvos 
sukimą.
neturiu atsilsio — tai in banka 
tai su abligais, tegul galas su 
tokiu ergeliu!.... .

— Ar tu isz teisybes teip 
esi bagotu. kaip žmones sako? 
— paklausė Juozukas.

Antanas garsiai nusijuokiąs 
atsake: .

— Ar tai misliji, kad ne ’ 
Tikėk man, jog jeigu noreczia, 
tai puse kaimo nupirkezia. 
Nes mažai laiko ant to!

— Na, o kaip misliji toliaus 
padaryt?

— Asz — atsake pasiputias 
Antanas — pavasari keliausiu 
tonais, kur buvau 
pirksiu dvara,
su bile kokio grapo duktere ir 
busiu ponu.

— Na, na!
— Ka! netiki? o tai tau tuo- 

| jaus davesiu — ir pradėjo po 
Iszsieme 

du cigaru ir atkiszo viena Juo 
zukui, o kita pats gala kansda- 
mas toliaus trauke:

— Girdėjau, kad ketini su 
Geruliu Marijona paeziuotis?

— Na je! — atsake mandrei 
Juozukas ir nuspjovė.

— Ne szio, ne to mergina — 
suniurnėjo Antanas.

— Ne szio, ne to

m

o po tam 
apsipaeziuosiu

kiszenius graibyt.

paantri
no Juozukas — kibą sakyk, 
kad niekur tokios nesiranda.

— O tad tave! — tarė szi- 
dijaneziai Antanas tu nežinai, 
kas gražu, o kas ne! o da ypa- 
tingai apie mergas!
tiek svieto pereitam, ka asz, 
tai pažintum katra graži, o kat 
ra ne. 1
tiktai kaimo merga ir gana.

— Antanai, duok jei paka
ju! — primėtė perpykias Juo
zas.

Kad tu

V

t

■114' '■. r, iip®r i™ ■ s i K - t T

mužiku ir, daugiau nięko P 
vt ;.ii it* * h #»-_• •_* **•

■'^.IT! . H/ J,-- ? a, F- ,.V

— Isukiąs in Žyda Antanas
<r vii

mužiku ir. daugiau nieko psukiąs ip ^žyda Antanas — jog i 
mėžia vės^i,Aauka arši i/ Ėluo- 'Viii genaus,’ kad tuoŠ' ktinin- kišžehiu, ih kita; ant syk jįašzo 

, o ant
; C •.r-’1 ' ; i ■ 

— O kad tave szimtas pa-

Tai pasakiau sieke in viena

gttSfkur pagriebtu. Patys ge-[ ko, pradejo ėžiupinetis
i ■ • ■ ■■

na su spragilu baladosi. \
— Ant to mane Dievas su

tvėrė, 
bint.

— Labai gerai, nes proce — Ny, Jozai! kam jum ne-

ria, o biedniems žmones drau- galo suszuko:
kad procevot ir Jin gar- džia. — Na, Juozuk, juk tu ne

busi toks paikas, imk ir giark! raliu! tai tau!

r ĮI

— Labai gerai, nes proce Ny, Jozai! kam jum ne- — Na kas teip?, 
procei ne lygi. Kaip Are: jusu,gerbk? tei fain likierhis! žiiir se nusidyvijas Juozukas.

rr paklau

M
klebonas ne dirba, o visko pil- j liek, keip jam czistus, jam ne 
na. ■ ’ ia4*4' i ..

; ' . į ■ . • P'

Duokie klebonui pakaju,
spirhitus.

— Duokite pakaju! prisie-

MllF'

klebonas yra klebonu4 ir mudu 
neprivalome apie tokius daig-

l"51 * " . 1 'J

tus kalbėt.
— Na, tegul ir teip buna; 

nes pažiūrėsimo, kaip tavo pro- 
ce užsimokės. Tavo tęvas tau 
užraszys ūkia, tai gražu klau
syt, bet tu, vaikine, turėsi pas
kui mokėt dalis ir senus szert. 
o kvaraba žino, kaip jie ilgai 
gyvens.

— Tegul juos Dievas laiko 
ka ilgiausiai!

— Asz ju juk neužmusziu, 
noriu tiktai pasakyt, kad tu 
tiktai ant kitu dirbsi 
nieką neturėsi.
asz padariau?
nereikalauju, piningu turiu in- 
vales, o kaip pirksiu dvara, 
tada apsipaeziuosiu su grapo 
duktere, tai teip vaikine....

Kada tai Antanas pasako, 
Juozukas trenko aigara in že
me, jog net subirėjo, ba pradė
jo žeksot ir tašyt, jog net szal- 
tas prakitas ant kaktos iszsipi- 
le.

— Nepratias esi, mano mie- 
Antanas juokėsi.

las, vest poniszka gyvenimą, 
asz, tai kas kitas, ba ant dienos 
surukau apie dvideszimts pen 
kis cigarus, o teiposgi pora 
bonku iszgeriu gero vyno, pri- 
valgau visokiu kepsniu ir de^z- 
ru, už tai esu sveikas. Ne tei$ 
kaip tu, ka sunkiai procevoji, 
sriubos kaip verszis prigeriąs.

— Na, ar-gi jau tu teip vedi 
poniszka gyvenimą?. — pa
klauso neisztikedainas Juozu
kas.

o pats
Ar negerai

Dirbt sunkiai

‘‘i
'’.‘•'I..I. ■ ■■■.■■...■■„■rii ĮHII.I ............................

į i 1
Tai pasakias, net,pats isz sa- 

ves pradęjo juoįt^n .t
Tokiomis mįslėmis buvo už

imtas, j))g ne nakti negalėjo UŽ 
migt.

Ant rytbjaus buvo diena ly
tinga, visi fiditiien sėdėjo ir kož 
nas buvo užimtas darbu. Pa
vakarei šžittį atslenką pas Pet
rus Antanas. O ve, turėjo rei- 
kala, ba atnesze tuos du rub
lius, ka vakar pas Juozuką pa-

1 Petras pasveikipo 
kaip kožna žmogų, o 

jau Juozukas buvo gatavas Su 
džiaugsmu pabueziuot. Anta
nas buvo pasiretlias kaip visa
da: su kiauroms kelnaitems, su 
skrybėlių ir trumpu šurdotuku

........... ■ < 411 ■ • • ■ «• J •ves pradėjo jųokU$< :) .7
imtas, j)>g ne nakti negalėjo už
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nas buvo užimtas darbu
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CZEBATAI IR CZEVERIKAI
Juosta ant Vyrsziaus

Drucziausi ir priemiausi padaryti 
apsiavimai. Nereike dėti puspadžiu.

i

f

r

— U-gi užmirszau maszne- 
lia su smulkiais piningais.

— Na! tai ne yra ko teip 
; — tarė ant tb 

Juozukas — asz už tave užmo
kėsiu.

—- O ne! ne!
Antanas — asz pats užsimokė
siu. Ot jeigu turi pora rubliu, 
tai paskolyk man, o asz tau d a 
sziandien hamien atiduosiu.

Juozukas
mas, padėjo ant stalo du rubliu 
kuriuos Antanas godžiai grie
bė, kaip velnes dusze ir isz 
kareziamos išzejo ir nuėjo kož- 
nas su savo reikalais.

rus Antanas. 0 ve, turėjo rei- • I- ■ 11 ■ I

1! ’

giau negiart ir prisiegos rielau dideliai baimytis
žysiu. .. '.

Antanas nusijuokė.
— Na! kad tu nenori, tai 

asz už tave iszgersiu, o tu gal 
alaus iszgersi?

— Tai, tai kas kitas! — at- 
" J sake Juozukas.

Vos Juozukas isztare, 
žydas su dviem stiklais alaus 
ežia.

i

o tu gal

jau

o taU

— Ir tai ne del manos, tokio 
alus negeriu suvis.

—Na kad tave szimtas ne- 
geliu! — paszauke Antanas — 
tu, kaip matau, gyvas nori ejti 
in dangų. Na! kad teip, tai ir 
alų už tavo iszgersiu,
liepsiu duot to prasto alaus. — 
Tuom laik duok szinkoriau po
ra geru cigaru.

Szinkorius greitai padavė, o 
po’ tam atsitolino.

Antanas eme abudu su alum 
stiklu ir su Juozuku sėdo prie 
stalelio.

(— Ar tu pameni, ka tau ei
nant kalbėjau? — paklausė An 
tanas.

— Kur-gi nepamis? — at
sake Juozas; — bet tikėt to ne
galiu, jog esi teip bagotu, kaip 
pasakoji. Tai nepanaszus daig
ias!

— Ka? netiki? tai tau tuo- 
ajus davesiu nes man pirmiaus 
turi duot žodi, jog niekam ne
sakysi, apie ka kalbesiva ir ka 
matysi.

— Ir kas szlekto, kad savo 
tėvui apie tai pasakyczia.

— Tegul tave Dievas sergs
ti! niekam, ar supranti?

— Na, kad teip, tai duodu 
tau žodi, jog niekam ne saky
siu, o nevat tikras tėvas apie 
tai nežinos.

k

— A-haK ta da niekai —
kad tu žinotum kaip mes to
nais valgome, tai tu nusidyvi- 
tum. Tikėsi vienok, kada pa
sakysiu tau, jog ten darbinin
kas uždirba daugiaus kaip de- 
szimts rubliu ant dienos, tai in 
puse meto daugiaus pasidaro, 
kaip du tukstaneziai. O vėla, 
gali imti isz fabriko sidabro ir 
aukso tiek, kiek nori. Del to- 
gi, jeigu katras tenai padirba 
puse meto, tai tuo jaus perka 
sau dvara. i

Ant tos Antano pasakos Juo
zukas akis pastate, ba vis ne.ti- deszimts penki tukstanezei rub 
k ėjo.

Kada atėjo in miestą, tarė 
Antanas:

— Na, ar heužeisiva in kar- 
cziama, kad pasilsėt?

— Neturiu daug laiko, bet 
vienok užeisiva, M biskutuka 
nuilsau.

Tai kalbėdami užėjo.
Kada Juozukas pastate ra- 

gaželia ant stalo, Antanas prie 
szinkoriaus prie jas kasžin ko 
paprasze. Szinkorius greitai 
pagriebiąs bonka pripilė du 
stiklu... Antanas pagriebė ir fabrikui niekas neliktu.

O vėla

y*
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paszauke

Toji tavb Mariuką, tai

teisybe,/j ha.— Asz sak
man tavęs labai gailai ba ga- 
lotum del saves rodą sviete 
duot geresne. Ka su jia apsi- 
paeziaves veiksi?

— Tėvas man užraszys ūkia, 
o nuo jos tęva gausiu nemaža 
pasoga.

— Tai kas isz to? vis busi

f ij t u?

w' j'MV
į f Mį' 'd O Hi

Balti “Hi-Press” puspadžiai ilgiau
Klauskite

į. ' • ■ .
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nieką nemiąjyd apeiga ra teip-gi dantysią laike. 
Inejds pagarbino po teisybei 
Dievą, bet skrybėlės vienok ne- 

Tttojaus

Ka ežia kalbėt, asz tau už- 
pundysiu,

fi

•... # • •

Tame tai mieste, prie rinkos, 
stovėjo kromas, kuri tai laike 
lenkas. Ne vertas buvo to var
do nesziot, o priek tam buvo 
didelis apgavikas. Dabar pa- 
barszkino kas tokis in jio duris 
ir tuojaus inejo, žinoma ne kas 
kitas, tiktai Antanas,

— Labas rytas, ponui!
— Dėkui! O ka reikalai!-

nuenie imo galvos, 
neprąšzyths sėdo ant kėdės. 
Kojas isztiese, ba negalėjo su
lenki už tai, jog buvo kelnes 
siaurės, tai bijojo, kad netruk
tu.
gar a ir siulino Petrui kalbėda
mas :

V

Iszeme isz kiszeniaus ci-

Geras cigaras,, 
užrukyt. 

IH

praszau

jate ?
Esu Antanas Busas isz
Dirbau cukraunei, o da

bar neturiu darbo, tai noreczia 
užsiimi vienu daigtu...

— Norecziau sakyt •— tarė 
kromininkas — bet....

Reikia ir tai žinot, kad jis bu 
vo agentu tokiu, ka tai žmonis 
siunsdavo in fabrikus ir ten tu 
rejo, kaip nevalninkas dirbt.

— Ka man ponas nuo gal
vos duosi, 
statysiu ?

’— Tai tokis daigias? —

N....

Tolinus Bus
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TAĖADAIKA.

jeigu asz vyru pri-

O paskui ižguldysiu, 
Ba kam ežia skaityt, 
Kam daug iszmanyt. 

Asz tiktai tiek žinau, 
Ka savo akimi matau:

Kur geras alus, stiklai didėli 
jog gerdamas,

?

net žmogus 
steni.

Apie pekla ir kitus daigtus 
netikiu,

Ir isz visko iszjuokiu.
Tai tu vaikiniu kaip gyvulis 

Kaip žydiszkas arki is, 
Negaliu su tavim kalbėti 

Turiu namon kelauti.

•#

Jeigu sžiandien ejni in kar- 
cziama turekie smulkiu, 

O niekad nerodykie stambiu,
Ba jeigu

—— !•... '.'...i.,.Hi.,.A..,................. ......

Ir ka tik kaili neiszlupo, 
Turėjo žmogelis pasislėpti,
Ko daugiau nuo girtuokliu 

norėti?
Kad girtuokliai kiaules ne

verti.
Vos in palicijos nagus nepa

teko, 
Kaip rodos ant saidvoko, 
Leidosi ant dipo, nieko ne

žiūrėjo, 
Kad ir treinaš da neatėjo, 
O ežia vaikine piningu netu

rėjo.
Tai latreliai ne kas,

Kitu kartu daugiau padai
nuosiu, 

Kaip in Brooklyna nukeliausiu
I I

APSISAUGOK NUO LIGŲ!

1,

— Tai-gerai!
Pasakias tai, isztrauke An

tanas isz .enezio maszna, isz ku
rios iszeme keletą mėlynu, rau 
donų ir geltonu popierėliu ir in 
kruvutia ant stalelio sudėjo.

— Ar žinai kas tai? /

— Ne! — atsake Juozukas.
— Tai yra isz bankos kvi

tai arba piningai. Tose kvito- 
se randasi daugi aus, kaip dvi-

liu — kuždelejo prisikiszias 
Antanas.

— Jezau! Marije! — paszau 
ke Juozukas ir tvėrėsi su 
abiem rankom už galvos —* 
žmogau! isz kur gale jei paimti 
tiek piningu ?!

— Ar asz tau einant nepa
sakojau isz kur?
žmones labai daug, o vela si
dabro ir aukso galima imti 
kiek tik nori.

— To netikiu, ba kad but 
galima imti, tai paimtu viską

Užsidirba

viena ir barksztelejas ih kita — Na teip vela ne yra. 
Žmonos tiktai ta ima, kas atsi-tarė:

— Eikszia, Juozuk, iszger- meta, o to teip daug ant žemes,
> • • • I i A. 1^! •j.iLasiva už savo sveikata;

— Kas tai yra? — paklau
sė prisiartinias Juozukas.

— Tai arakas!
— Asz jokio drūto gėrimo jo. 

negeriu!
— ‘

i . .-n • ’

Kibą tu paikas J iszgiark T
— Ale asz tau sakau, kad 

negeriu — atsižadėjau
1
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— O kada?
— Jau senei!
— Asz sakiau
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agentas nusijuokė. — Na! duo
siu tau po du rubliu!

— Tai per mažai — tare An 
tanas — asz noreczia po penkis 
rublius!

— Per daug!
— Tai ne per daug, 

nas imi keturis syk tiek.
— Na, tai duosiu tris, 

nedaugiaus!
— Tegul bus keturi!
— Na, tegul jau bus ir ke

li ar jau

V 4 . t \ ' ■' -...r..—-

Žmogų yma juokai,
Jeigu ginezijesi kaip vaikai, 

Vienas sako, ka tu žinai 
Bene tu ten buvai?

Teisybe, asz ten nebuvau
Nes apie tai skaieziau, 
Tai vaikine ir žinau.

4. . . ■ - ”

Ir tu tiki kas paraszyta,
Kas knygosia pritepliota? 1
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ba po-

ale

Asz kad ir skaityti nemoku,
Ir isz tuju turiu juoku, f I uj1 •. * j >' ■ ■ '1 "■ li ("

Ka apie žvaigždes posmuoje, 
O tai,vis meluoje.

• Asz ne esmių kvailys, 
Esmių valnamanys,

Ir nieką netikiu, ne in rasztus

t

y

jog yra isz ko pasirinkt.
Juozukas užsimislijo. Norė

jo dar ka tokį sakyt, mes tame 
inejo szinkorius/ įai perszkadi-

\

ket? — paklausė Antanas.
Kiek asz tau turiu užmo-

Žydas valandėlių rokayo, 
po tani tarė:
j,

siu.

I •

Pusantro auksino!

stambiu pininga! 
paduosi, 

Tai jau smulkiu negausi, 
jeigu už kvoteri ižgiarsi,

O penkihia paduosi,
Tai jau reszto nerėgėsi., 

Skulkine užėjo tokia mada,
Tai jau gana.

O jeigu reszto provisiesi,
Tada vaikiniu in kaili gausi.

t.
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In Brooklyna nukakau,
Ir kriksztinas užtikau, 

Už stalo sėdau,
Ant sveteliu žiurėjau.

Penki pribuvo isz K
O tiktai du buvo geri isz ju, 

i ■* '
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Tiedu valanda .pasisvecziavo,

Dabar po karei pradėjo platin
tis invairios ligos. Todėl kiek
vienas turi būti pasirengęs nuo 
ju apsiginti__
tariszka knyga
tybes ir Nauji Iszradimai.” Ta 
knyga bus tikru tavo ir tavo 
szeimynos sargu.
50c. per Money Order ant szio 
antraszo:

Nusipirk Dak- 
“ Senos Slap-

Prisiunsk

(t. D. 17.)
C. J. GADMAN, 
5124 Broerman Avė

St. Bernard, Ohio.
•>

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 

galėsite nusipirkt.

turi! tik gerai sukis.
koki turi ?

— Kur-gi neturėsi!
— O ka toki?
— Sunu ūkininko Petro — 

Juozuką.
— Ta? tai negalima! Jo- 

tevas gana turtingas, asz ne , 
misliju, kad jis pavelys sunui 
po svietą trankytis^

— Tėvas neprivalo apie tai 
žinot. Jau asz tai sudarysiu.

—- Butu tai riebus kąsnelis. 
Na, tai ant mudviejų pažinties, 
duosiu tau kelis ant rankos rub 
liūs. *

Ir in visokius niekus.
Tai in ka tu tyki, pasakyk,
Ba asz akyvas, , ęsrniu, tai 

man ižguldyk?

Ir palikia draugus iszvažiavo. 
Likusi e jei prisipūto, 
Ir kaip žvorei pasiuto, 

Po ulyczes strapaliojo, 
Priekabu jieszkojb.

A j • 1 -1 V““

greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu-

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai- 

(t. t),

sipirkt.

Ant vieno davadno užklupo, tymo.
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— Tai-gi, o asz nevat ir no 
re jau praszyt, ba turiu 
teip svietui pasirodyt

I

szeip

*
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Gerai, tuo jaus užmokė-
y
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Juozukas mieste apsireika

21 Jew
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[E^NE SIUSKITE MUMIS NE VIENO CENTO S
Szitas naudingas ir gražius Gold Filled laikrodėlis, su 21 akmcnais ir ne yra nei per didelis nei per mažas —
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pulkuą ir parankus ir laiko czesa jegularnal, kad tudjaus jin pirksite. Tik iszkirpkite žemiaus padėta kuponą ir 
prisiuskite mumis. Kam mokėti didele preke už laikrodcui jagu galite nuo nis gauti už fabrikantu preke. Ne 
■snr.e pardavėjai nori nuo $18.00 lig $ už laikrodėli kuri nekali priliginti su szitu, Nelaukite bet iszkirpkite

piąucziaus ap^aszyti szita laikrodėli už tai kad užimtu per daug vietos. Tik trumpai pasakom kad szitas puikus 

turi labai gerus vidurius. Gvarantytas laikrodėlis ir vidurei ant

Klauskite bile ką kiek laikrodėlis su 
Gausite 

kuri yra
5 Lencugelis i

jkl--------__________ —'

Kuponas geras tik aiit iio dienu.
Union Novelty Co. Pep. 26

671 N. Carpenter St., Chicago, Ill.
Prisiuskite man 21 akmeniu laikro

dėli, .Gold-Filled, kuri parduodate už 
numažinta preke drauge su 19 daig
iais kuriuos duodate DYKAI su laik- 

Kada aplaikisiu užmokėsiu 
$13.95. Jagu man nepatiks laikrodėlis 
sugražinsite inan piningus. 
Vardas ........ ......
Adresas

kožnas privalo turėti. Mes akvatnai prisiusimo jumis visiszkaibc pinigu isz kalno. Pripažinsite kad tai yra teip
Lprisiuskite mumis. Kam mokėti didele preke už laikrodcui jagu galite nuo nis gauti už fabrikantu preke.
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kuponą ttlojaus ba szitas pardavimas tik ant keliu dienu. Musu didele ofortą su szitu laikrodėliu......Ne nogime
■ Ih' V » .   ______ 1 »  n. 1 _ J ..1 •’ V a _ 9 1 J Ji k, ..J .vi ~ r M: 1 r 4 n a Irnrl F r* C Čir CJ

laves ir negalėdamas Antano laikrodėlis yra:puikėi iszmargintas, 21 akirienais, laiko gerai czesa ne pavėlina nei skubina laika, turi specialisz- 
X«VVO 11 MVb<»iVU<HU«O 4X InKni rtM.' O va 1« tl i vi»« InlkrnrlAlia ir vMlirof ant

surast, ėjo pats vienas namon. 
Visu keliu misi i jo apie Antano 
skarbus ir pradėjo jin noras

v r* '• ’■■■ JV’ 1 ' ' 'i 

pradėjo
4 '! u'"

pergalet, khd keliaut in aukso 
AIM 1 J K Jfabriką, o kada uždirbs dauge 
Ii piningu, tada nupirks pąlį
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puikius pakajus, o. Mariutė pa 
siredys kaip kokia ponia....

,1. >4
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varkft,. tutės gražius arklius,
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Gžia velnes pradėjo sznabž
dėt. 
pasakė

I

Juozukas galya isžkelias
' ' ' '• -U;..1' ,t, I* ' ‘! . I , ■
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Asz busiu ponu!
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ką regulator! kuri^užlaiko regularisz ai czesa, k . Z-M .. , ., M. V#-------
geriausiu padirbtu laikrodėliu, bet .patįs persitikrinsite kada pirksite.

nup mus tik už $13.95 drauge su 19 ki Mals naudingais daigiais, kaipo tai: 1 Naujo, iszradimo britva
iszgaleštyta isz Abieju piisiii. 2 Diržas brltvaf. 3 rianknUis kirpti maszina. 4 Fountointne plunksna, r

20 nietu. Szitas laikrodėlis žinomas vi ur Ainerike, Kanadoje ir Europoje. Beveik visi žino kad yra tai vienAs isz

21 akmenaįs ir gvarahtytas ant 20 metu gali kasztuoti, d jie atsakys kad ma^įauso gali kasztuoti $25.00.
1 T.......... .................. . . .■ -______

Iszgaleštyta Isz Abieju pusirt. 2
u iv ki Kiats naiKiingais daigiais, kaipo tai: * umimuiuv 
Diržas brltvaf. 3 riankniiis kirpti maszina. 4 Fouiitiiinlne plunksna.

ir žiedas raktaniš, G Špilka ia neUtąiz't. 7 Pipke. 8 Baksukąs prie skutimo su žerkoliu ir skutimo pagaluku. 9

12 Tabako niasznele. 13 Leiiėugelis. 14 Cigarete clgarniczia. 15 prietaisą 

raktams, bonkams ntydarytl, 
jirėsto-lite raktas, 18 skurliu*

Plaukams szepeti. 10 Cigaretams mętilhUs bąksukas, 11 Sekretna masznelo.

dėl atydarlmo bieszlnu ir bonku traukti kanisZczlhs Ir gelesti peilius.
.'.I-;. \ n''

s^rew-dralveds, galai dga faiiū ir ;
Žiedas su tave litera, 17 Kombinacija žiedas

’k 1 ...I ’iJ! Af-'J•' 'J -kl'B* -i Ak,•*1 ' < "f JL1 J. . -A-VLli L •!scrcw^drftivcrtSf pjuiisto ęljęii rniris ir į—-------
puligarisii poplerianjs buniaszkolrtitj turi knlėhdod ir vieta del vardo ir nd-

H ant laikrodelid’kdri parduodam^ už fabrikantu preke, 
H.llA I I; I jįllli I _ . . . . 1M! 3 k 1 . Ilk . ..

ląikysite viską, užmokėsite $13.95. Ja^u nebusite užganadinti galite sugra-
. į .pj’įiM'IJ'i • . . . „L it1 f" ' «i J ■ > ~ * i’ . . • i ■ 1 k ?• . ■ * . '' i .i . _ . . .

reso. 19 StuVyla^ “Liberty” padirbtus Isz metalo. Kožnas kuris prisius orda 
” * ’ ‘ ‘ ‘ ‘ * * -f __ " gaus 19 dovanu

DYKAI. Nesiųskite piningu tik iszpildykite ir pris|Uskiie kuponą, o kada ap- ]aik .. . . „ . _ ----- w . rodeliu
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žliiti o mes sugtažinsiine piningus. Neesate po jokia prievarta, todėl prisiu
skite tuojaus savo orderi ir ailresavokltė sziteip: ,
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skite tuojaus savo orderi ir ailresavokltė sziteip:
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UNION NOVELTY CO. Dept 2C. 671X. Carpenter Str, CHICAGO, Ill.
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Žinios Vietines

Seredo truputi pasnigo.
- - Nedėliojo pripuola 

kaltas prasidėjimas Szv. Panos 
Marijos.”

— Tik 18 dienu lyg Kalėdų.

>Szelpkito si 
visame.
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KUR BUNA? abudu DAKTARAS gydo
_____  So. Boston, Mass. Praszau at- .r <)

llipolitas Sabaitis, kuris pa- siszaukt ant adreso: 
mete savo paezia Rozalije su 

dukrelėms, palikda- 
szeimyna dideliam 

Sabaitis turi apie 34

IKHikiom 
inas savo 
varge, 
motus senumo, gelsvu plauku,
5 pėdu. Vilniaus gub., 'Fraku 
pav., Duszkoniu kaimo. Susi
mylėdami ant manes vargszes 
su vaikais duokite man žinia 
kur jisai randasi 
pats raszo in mane.

arba tegul 
(to 98) 

Mrs. Rozalija Sabaitis,

3Vm. Zavastauskas, 
i Box 31. , Pawnee, III.

nr- ■-»
Mano draugai Juozapas 

Buitkus ir Zidorius Urbonas 
paeina isz Kauno gub., 
nu pav., . i 
ant adreso:

Mikolą Tamawicz, 
Box 154 Rosebud, W. Va.

!

P>wiįi » iįiii>į 
draugai
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• •Be peilio ir be operacijos. 
IKSB ki#0™8 netrotina darbo laika.
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams | 
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co, Banko. s 

s Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposftoriams <

jl»

:.l

rvo biznierius T- Si<i<’
I Omaha, Nebr.

- Mokslai nes užsidarys ant 
szveneziu nuo 20 lyg 30 Gruo
džio — ant deszimts dienu.4
Teip likos nutarta i>er mokslai- 
niu virszininkus.

Serdoj 1:30+ vai. popiet 
Petras Szwirnelis 48 m. 

sirgdamas tik
mire
senumo, sirgdamas tik viena 
sanvaite uždegimu plaucziu. 
Nebaszninkas per keletą metu 
laike saliuna 
St. bet dar 
taji bizni ir g;
VV. Centre St.

Benus,
Ona AValskione

ant 438 AV. Pine 
nesenai apleido 

yveno po No. 604 
. Paliko paezia, 

buezeris,

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin-‘‘AiAbi gus arba prigialbeti pirkime properties. J
Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- J 

ti vienas isz ju depositor™ — tada gaunate szita patarna- ? 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but,jumis { 
reikalingas.^ • oicfen *

MERCHANTS BACKING TRUST tW?1*
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

Uf^rz' A; ’*'•

i

M1
V-VlDidele atyda atkreipė publika in 

stebėtina gydimu Patrūkimo, Ilydro- 

ligu; per Daktaru 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 užsiCinimo.

Žmones paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijas, bet tas yra tik 
no tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni*dali savo daktaravimo del 
isztirinejimo Ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pjisiseko 
jam iszplldyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones,

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:
Beverly, N. .1. Ang. 14, 1917.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negaili rasti žodžiu invah^sl^mla 

j padėka veli už stebėtina patarna- 
viiun dėlei manos, iszgydoinas 
mano nog dubellavos ruptures, 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti. Ban
džiau kitokius daktarus bot ąinn 
negalėjo pagiulbetl. Dar esmių 
sveikas, nczlu Dr. O’Malley Isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis, 70 motu amžinus ir szirdln- 
gni rokomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris 6sa 
tam pnezinm padėjimo kaip asz 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Bok 68. Beverly, N. J.

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

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirinojima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima Ir vadinu ta būda gy- 

. dlmo “Chemic-Electro” būda gydimą

Rasei- ccl° ir Nerviszku arba trotimo veisles 
Tegul atsiszaukia

% 
Pas mane taip neatsitiko.

NEUŽMIRSZKITE APIE 
NUMIRĖLIUS.

Norėdami pasiūlyti koki pa
minklu del alsisk^fhsiu 
szios pasaulės mylemu

ginu ne kaip kitur ir tai pas
pati fabrikantu M. J. Gront- 
kaucka kuris pribuna kas so

pas S. Rai
šu juom

nuo 
yptau 

gausite visokius pomnikus pi-
> * * * - *

'Ha./ž"

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treae.
J. II. GatTahan, Attorney W<F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby
HT- *

reda ir ketverga 
kaucka, kur su juom galima 
pasimatyt o Szenadorije atsi
lanko pas J. Rudincki 42G AV.

, (t. 1). 20)

Panevėžio Vėžys syki apsi-
Nnsipirko arkli, o mat?, Zimanas gavo.

Kastantas Kali-! jo butą jau vos prie pabaigos
szvogeris

* 1

i
cl I I* j d ' * * O J

Su J amžiaus, ir nudvese.
Kalvarijos pav.Jplncf5 Vėžys,

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mabanoy City, Pa.r. ........ .... 7__ __ ____ Susiru-
t J pines Vėžys, jieszkojo progos 

savininkui atkerszinti 
nors kokiu budu, arba nors ge • 

Ir sztai, ant ne
susitinka 

Dirsių Rusly, nuo kurio buvo 
arkli pirkęs, 
mu paklausė:

— Klausyk, 
mane apgavai, 
kuri nuo tavo j ana 
nevežyje pirkau, 
džiau namon ir tuoj n ml vėso.

— Na, ka tu sakai ? 
♦ — - *

’l
jieszkojo progos Oak Sir.

Mano
Krutulis ir
nauskas, abudu paeina isz 
valku gub

i Praszau atsiszaukt ant adreso:
(to 99.)

Kaz. Czižauskas,
Box 47 Wondel, Pa.

\

Mano szvogeris Antanas Ge- 
Suvalku gub.

Kas žino
ležio paeina isz
Kalvarijos para., 
apie ji praszau praneszti.

Jonas Ausenka,
G Star St. New Britain, Conn.o

1

arklio

rai iszbojoti. 
laimes, kaip svkis

ir su visu piktu-

tu, storpylvi,
Tas arklys, 
diena Pa

ros parsive-

Dar ėsmiu
Dr. KOLER

; ■ * . . 1 (■ ■*

G38 Penh Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr- KOLER yra viona- 

t tinls tarpe Lietuviu da 
ktaras Plttsburge. Mo- 
klnosi Varszavojo, stu- 

į; dijavo begije 26 m. in- 
vairlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 

,'dugniai pažinsta. Gydc 
užsinuodinima kraujo

&

S &

viena sunu 
dvi dukteres 
isz Shenandoah, ir Mare Sta- 
nevieziene Mabanojuje, te*ų>-gi

Prigulėjo prie 
ir

broli Juozą.
J uozapo d raugystesSzv.

Mano szvogeris 
vaitukas

Jonas Lit-
turi Hastings dvi se

seris Magdalena ir Marijona; 
apie 8 metai kaip raszo pas ma
no isz AVatton, III. Tegul at-

prie Saliuninku Unijos. Laido- gul atsiszaukia ant adreso: 
Mat. Szukis

Hastings, Pa.

J

atsibus Su ba toj 10 vai, 
priosz piet. Box 223
t U VOS

l’žejkito pas Rynkevi- 
cziu jeigu reikė jum pirkti ko
kias dovaneles arba siuto. Gau 
syte pas jin pigiau ne kaip ki
losią kromuosia, o ir 
pasirinkti isz ko, nes tomis dip pox k; 
nomis pargabeno daugybių vi
sokio t a voro.

galėsite j

Pajioszkau mano visu gimi- 
Paeina isz Kauno gub., 

Raseinu paw, Gervicu kaimo. 
Atsiszaukit ant adreso:

Ant. St rainės,
E. A'andergrift, Pa.

niu.

o

Ant ramios. Du namai 
del mažos szeimynos.
$10.
I

Randa
Atsiszankite po No. 901

Centre St. (to 97)

KAS PININGU TUR.

Kas piningu tur 
Tam vis linksmos dienos

O kas j u netur, —
Vargai, bėdos vienos.

Kas piningu tur
Tas važiuot* keliauja,

O kas j u netur,
Vis pekszcziom szatiauja.

Kas piningu tur.
Valgo gardžia mesa, 

O kas ju netur.
Valgo kas be esą.

Kas piningu tur.
Baliuos szokinojas.

O kas ju netur.
Liminai vaiksztineja.

Kas piningu tur.
Mergužėles myli,

O kas ju netur.
Pakampėse tyli.

Kas piningu tur, 
Augsztuos niurno.

O kas j u netur.
Tik po dulkes braido.

Kas piningu tur.
Visi myli, gerbia,

O ka’s ju netur.
Piktais žodžiais dergia.

Kas piningu tur.
1’as nebijo nieko,

G kas j u netur.
Tarsi, neverti nieko.

T

* r

>

skraido,

— Nu 
sistebejas Ritulys teisinosi. •—^Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žmo 
Pas mane jis užaugo, ir užau
gės asztuoniolika metu iarna-! radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
vo,
mo nepadaro.
vaikszcziojo, 
nudvesias.

— A^ežys nors buvo inpykeslbLszkat
pasitei- 8tcmI)U ° gausite paveiksluota knygu-

niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede-
[Cinuose nei gydimuoshc nog laiko isz-

del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos noapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti.

ir tokio panaszaus atsitiki -
Nors silpnai 

. > • r i . i asz galu jus iszgydinti. Ne laukite, 
net ISZKOnte uc- jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 

kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 

. Raszykite prisiusdami už 6c.
bet ant tokio gudraus 
sinimo, nežinojo ka sakyti.

J. V. Kovas.

Iszdidžiai atsake.

te apit Patrūkima. Adresavokito:

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

27 South Washington Street

v, -
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmtu 
ligas tinimo, invairias ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szaukito ypatlszkai, per lalszkus as? 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
ir Rustpzkai.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeltomis iki 2-v. popiet

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu $

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas £4 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus. 3^

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 35
$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar. S

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

Atfib

k kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
įg tik aplaiko.
S Pirkite pecziu pas Guinans I

* B
1 r

$
ž GUINANS 
lėižlM

Mahanoy City, 
Shenandoah.

Mt. Carmel.

8

Mano sesers Atag’dalena Mi
liauskiute, 
cziene ir
Praszau paežiu atsiszaukt ar
ba žiuaneziu apie jias pranok
ti už ka busiu dėkingas.

Wm. Miliauskas
i Box 251 Kincaid, III.
i

Alano pus-sesere Franciszka
I

. Valatkevicziute, paeina isz Su- 

. valku gub., Rudaminos para.,

po vyru Locziavi- 
Alena Miliauskiute.

J

Kriauniszkes Szemausis, bu
vo visiems žinomas didelys tin 
ginys; jo ūke buvo apleista; 
lauku darbai užvilkti; visokius 
lauko darbus jis visuomet tik 
tada pradėdavo kada jau jo ki
ti kaimynai baigdavo apsidirb
ti.

. valku gub., Rudaminos para 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

Mrs. F. Pilipczik, 
30 Richmond Hill 
New Canaan, Conn.

I
1

j

1Mano pus-broliai Stanisla
vas ir Adolfas Vidžunai, paei
na isz Kauno gub., Aluntos pa
ra., Budilio kaimo. Jeigu kas 

' žino apie juos praszau pranesz- 
11 i ant adreso:

Chas. Zuinis,
Naugatuck, Conn.;Box 225

I

I

Andrius Kasilauckas kuris 
mane pamėtė su dviems vaiku- 

i ezeis ir paliko mane serganezia

sugryžk pa*?
apsi-

kur musu44

Pasigailėk

ir be piningu. Susimylėk my- 
lemas Audrink, 
vaikus, kurie kas diena 
aszaravia szauke 
brangus tėvelis!”
juju jeigu turi nors kibirkszte- 
lia teviszkos meiles del juju. 
Jeigu kas apie jin žino, tegul 
jam pranesza idant sugryžtu 
pas nuliudusia szeimynelia. 
Paejna isz Vilniaus gubernijos 
Traku pavieto, Stakliszkiu pa-

Susimylekite ir duo-

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojiį

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

skanaus kvapo kaip ir kenkęntis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba šlapu- * 
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. P riek c £1, 
su prisjuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

160 N. WELLS St, 
I WWW

Y

21

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS! i
t ■

Tictns IJctuviams. kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminčs yra paimti | kariumenę Ir l.e- I 
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nebojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai y ra. labai gražiai 
išdirbti. Areliai iŠ abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turitų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- | 
1 ..........................................................
piršto imcrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi įsupkite, o mes Jums ' 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

i

Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šį žiedą, atsiųskite savo S

Wilkes-Barre, Pa.
Kur kalbasi ir raszosi Lietuvisžkal.

Tavo namine
aptieka

ne yra pilna,
,K jame baksukas Partola, saldu-

I minai del iszczistinimo kraujo j 
Szitie salduminai j 

turi skanu smoka,' iszczistina, 
yra tai del skilvio, lygiai kaip 
saule del visokiu augalu.
šoki netvarkumai skilvio pra« i 

Įsiszalina per suvalgima dvieju 
saldainiu Partola priesz guli
ma o visokį skausmai paeinan
ti nuo nevalimo prasiszaliną ir 
apsergsta nuo kitokiu pavoju 
del kūno ir sveikatoj.

SALDAINES 
VIETON DAKTARO.

PARTOLA yra geriausias prie 
telis vyru, moterų ir vaiku. 
Kožnam lietuviszkam name 
privalo rastis baksukas PAR- 
TOLA.
PARTOLA yra rekomendavo- 
ta ar parduodama dideliuose! 
balsukuose po $1.00, užlaikan
tis tiąvo szeimyna sveikatoje

Saugokitės

jeigu nesiranda

I
ir skilvio.

Viena pavasario gražia die
na; jau ir gandras (garnys) 
buvo parlėkęs, Szemausio žmo
na skatindama savo vyra, kad! 
jau laikas ejti lauko arti ir sa
ko jam:

— Motie, Alotiejuti. 
rėk,

1

Vi-

<?

Dep. B. CHICAGO, ILL.

1
’ I>rckės Šių žleJų yra sekančios:

Sterling ............. ........ $1.75

...10.50

...13.50

1

61 u- 
o

DR. JOHN D. RILEY | 
Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, K, 
Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu !r 

ligų. Vyru ir moteres ligas, f

ji

8 200 E. Mabanoy Avė, |
£ Mahanoy City, Pa. g f

1OK Auksinis.... 
I 
14 K Auksinis....

. Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, • 
paveikslas kareivio kepures, su viena, (Jviem ar trim žvaigždutėm.
preke O&c. cž kožną.

SiųskiteuŽšakyinus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

uMI. wvx. u -JLllwjlj xi i ■j.anj >□ uiwuwi iumlimuim 11 jirwiiwoiiw

,11" ?

CHICAGO, ILL.

............... ..

r

r

jau ir gandras parlėkė, 
tu vis da neini dirvų arti; kiti 
kaimynai jau baigė.

— Tai kvaila boba.
gandro patiekimo duoda man 

Jeigu gan
drui reikėtų arti dirvas, tai nė
ra nei minties kad jis parlėktu. 
O kas jam, jis sau betupi ant 
prirengto lizdo, o dirvos arti, 
tai vis ne ant lizdo tupėti. — 
Iszdidžiai Szemausis atsake.

— J. V. Kovas.

W. TRASKAUSKAS 
1-GBAB0RIUS--. 

fiHfcl.............
L u* AMF

s

Isz

iszvadžiojimus.

# ■ '

ŽIEMOS DIENOS.
t
y’<

Szaltis didis pyszka tvoros, 
Supustytas pusnis storas, 
Vejas- sniegą neszdams kaukia 
Tarsi mariu vilnis plaukia, 
Apie burna szaltis graibo 
Nosi Įaužina, žandus gnaibo,

moterų ir

t *

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus. Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo
l - -

520 W. Centre SL
f "

1 ■ ""     —1

ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
Mabanoy City. Fa.

Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo

Reikalaujame e,®
$16iki$15i'šąvaH't. pereidami p erstubas 
su musų nauju išradimu. Atsisaukit tik 
laišku: * UKSUS REMEDY CO.,' <
160 N. WELLS St., Dip. B. CHICAGO, ILL.Dtp. B.

u N1 ON.. VI mi
i NATION ALI

1
s

i BAIK
MAHlte

J

M M

r>r

įt¥.

y

ji

;. ■ ..sW‘
' M ■ I; J

ifį’ŠKAl'iiflbVIškbjI.; •

•fa’. !
<!i/į

r

Capitol Stock S12£,00<M)0
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

J* . .... . . *

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALI, Fres. F. KOOXAN,Vlce-Fre».

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

Subatomls, 9 ryte lig 12.
J

I

I

per tris menesius. 
pamegzdZiojimu.

DYKAI! Jagu prisiusite orderi su 
piningais su szitu apgarsinimu.) Kad 
supažinti publiką su muąu naujų mui
lu isz visokiu žolių, duosime dykai vi
siems ka užordoriuos kokiu daiktu isz 
Aptiekos Partosa, musu gera muilą 
isz žolių, vertes ,35c. Adresavokite:

APTIEKA PARTOSA,
160 .Second Ave. Dept. L.r>. New York

r

i NAUJAS LIETUVISZKAS .
’ GRABORIUS

___  - ---- Vll”4 ‘

į A. J. SAKALAUCKAS
> 801 E. FINEST., MABANOY CITY.MABANOY CITY.

I
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Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė. A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygon. 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 

įkalbą. Puslapių turi 1274. Ap- 
vl darai moroko skuros apdaruose.

1

r

r

[Kaina tiktai $8.00.
Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P>. TANIS
736-738 W. 18th St. CHICAGO, ILL.

Daktaras Robert B, Gray
4

■ ... ANAUJAS ISZRADIMAS. 
DEL PLAUKU.

- •***^«7**»****

Dekavoje milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu juinip bėga Isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pas mane asabiszkal. 24 metai 
pasekmingo praktikavimo.
211 Pike Stteetl’ Port Carbon, Pa.

i?

all Nations deposit bank
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa. 
Tai vra vienatine Banka, kuri senei žinoma Lietuviams.

• Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie .

Ne iszėiti, ne iszlipti, —- 
Reik in skranda insikibti. 
Laukas lygus, nėra kelio, 
Niekiir nematyt tabelio — 
Tarsi jau nustot negali, 
Ak apsaugok, Visagali! 
Rytas po ąudros nuszvito, 
Szviesi saąlę iszsirito, 
Žmones eina važinėjas,

Mano pus-broliai Vincas ir viens kita kieminejas.

rupijos.
J. V. Kovas, kite žinia man nuliudusiai mo-

A NATION’S strength 
IS IN ITS FOOD SUPPLY 
Eat leJJ —AVtytt nothing 
Create a Ite^erve /fft|KrN\ 
AMERICA MUST FEED WW 
120, OOP. OOOAUiy ,,/^^

: ,d ■"t;.
*

I, 
.tadi

sulaikę puolimą plauku labai
terei. (to 97)

Mrs. Ona Kacilauskiene, 
417 N. Franklin Ave.,

Alliance, Ohio.
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Liepalotų Kastanto^.

trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, ataugą tankus plaukai:
Gvaranty. Informacijas dykai.
Pasakykite, kitoms tautoms
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Raszykite pas:

Sta. W.
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Drs. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, N. Y
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DR. E G. KLIMAS
. ■ , 1 ’ / I' ♦ ' .

Phone. Kensington UOS W ; ' 'i \ i” - • ■ ■ ■ ' *
■ 4'

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki S popiet 
Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.

1 » •

1624 S. 4 St. Philadelphia
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vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.

m) $150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
iSj ir randasi po kontrole Vaistuos Pennsylvanios. Už su- 

taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunctia Pinigus 
tn in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
čj| Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasmu 
UL ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube- i 
Jg žinia skyrius randasi po vadoviste gerai x!

”■ ” ‘ ”---------’""1 valdistko Notarijusao.

ir randasi po kontrole Vaistuos Pennsylvanioa. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunctia Pinigus

Karoliaus Vamžiaus 
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