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Isz Amerikos
Kudykis sudraskytas ant szmo 

teliu per meszkas.
Fremont, Nebr.-*- Dvieju me 

tu dukrele
sudraskyta ant

Petras
Anzelmą

Vyras laike savo auka o moto
re szove in jin 7 kartus.

Pittsburgh, Pa. -
Tamaria apskundo
Zerpalo ir jojo motore ant de- 
szimts tukstaneziu doleriu už 
sužeidimą jin septynis kartus 
Azuvois isz revolverio. Vyras *
laike Petra, o jojo motere szo
ve in jin septynis kartus, nu
kirsdama szuviu sumota liežu
vio, sužeido dvi rankas kuriu 

int H daugiau negales naudoti, viena 
isz 

;aito ir| 
c 4 Sar

gas pribegias prie kletkos nu- 
szove abidvi meszkas, bet k u 
dykis jau buvo negyvas ir su-

Daniel io Willard, 
szmoteliu per 

in kurmeszkas parke Venice, 
motina nusidavė su dviems sa
vo dukrelėms.

Mergaite priėjo 
meszku kletkos. 
meszku pagriebė
intrauke per sztangas.

arti 
Viena

merg

abidvi 1 

lykis jau buvo 
I rask vtas.

n - .

i žandu suteszkino ir baise i
i bjaurino veidą.

jam atsimokėjo, tai 
|telegramai to ncpraneszn.

Kas gali pralenkti szita 
agurkini edika.

sU-
Už ka teip

Zerpaloi
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Jau Vokiecziai {ižguili Tėvynė musu ’

T

ižgialbeta!

S|)iingfield, III.— 
I McKee,

• I praminti smarkiausiu ir.1 . .i 
Douglas Beeberei, radę bonka j 
karabino kuknioje, i 
ka in pecziu nuo ko kylo baisi 
ekspliozije uždegdama 
szlebukes nuo ko 
ge. Namas 
degt, nes kaimynai subegia už
gesino. Motyna daginius, 

vaiku teip per-

Tris vaikai sudegė ant smert.
Pekin, III. 

nesirado
Kada motynos j 

namie,)(', Onuka

Martinas 
anglekasis, gali save 

ėdiku 
Ana

teip

(agurku visam Ulinojuje.
. - Į diena susilažino su keleis drau

inpvle vis-
- .‘ . • - 'gaiš, buk suvalgys 24 raugytųs 

agurkus, 
fa.
ir svėrė jnistrHikto svaru.

vaiku 
abudu sude- 
-gi pradėjo

na ir laižyhas laime^ •r
Agurkai buvo gana dideli

gesino. Motyna 
apie sudegimą 
sieme gaileseziu, 
iszejo isz proto.
Adgavo kalba nupuldAma nuo 

trepu.
Scottdale, Pa.

žmonis puldami nuo Ircpu tan
ked nusilaužo san sprandus ntio 
ko mirszta, bet prieszingai at
sitiko su Miss Sarra Ijutler, 
kuriai tasai atsitikimas iszejo 
ant gero. Sarra sirgo per tris 
menesius 
to. pasiliko nebile. 
le nuo trepu
“ Dievulėliau susižeulau! ” ir 
nuo tada pradėjo kalbėti. Dak
tarai tvirtina, buk mergių 
navor>

X

31 METASft

praejta subata ir Nędelia.
o» January szjmtK tukslancziu žmonių ei

4 4
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pavojuje užgriebimo per bol-.ln juos*
Pads

Bol.

De
- ėjo
duo- 

Latviu

vedi*
bolszevikiszku

EU ROPOJĘ^ IrSkotidtiljtUS.
( pratnoM II Morkg*

mąi buvo maži, 0 Lietuva

1Geneva.

V

ze.

Ufa likos

(/Lndrius Buddell Butkeviczius,

pietos po
Andriaus Budeli Butke-na-

in Kingsona, J

II

MAHANOY AND A ST 
o !»■ 11 o o m o o —> <■»«»b

nnmiM A

Pirma dalis bolsze- 
arinasi

ra 
Marines.

Bu-
J f

eziu.
I

■8 W

Tukstancziai žmonių sukylo 
už maistu. — Latviai szau- 

do in mynia.
Stokholmas.— Bad i ne i mai- 

szacziai prasidėjo Petrograde' P. I,

žyd b 
apsisaugojimo 

Gyventojai da- 
ginklus

dell Butkevicz, Camp Cl
4,i

DU-KAftT NĖDELINIS LAIKRAfiZTIB “SAULE 
I6ŽEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZ1A.

PRENUMERATA KASZTUOJA t
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ISZ VISU SZAllll Lietuva Dideliam Pavojuje
X z

i "

ant Lietuvos, kurios
meile nežino jokiu 

KLIUCZIU.
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Jaunikaitis [atgaivino savo my- 
Icma fsz grabo apsivedė ir 

'pabėgo in Amerika.

Bolszevikai eina
padėjimas yra panaszius in Ukrajina.

True translation fillet! with Hie Po^t 
Master at Mahanoy City, Pa. <
16 J 919 qh jequlrtd by the Act ft October 
2f-th. 1917.

Varszava.— Lietuvos padė
jimas sziandien yra panaszus 
in Ukrajina, tik su tokiu skir
tumu, jog Ukrajinoj /pasikeli-

• i • i • : ,mai buvo maži, o Lietuva yra ’geiduvimu tuju prieteliu buvo, i J < •
idant suvienyti tais dvi szei- 
mynas per apsivedima savo 
vaiku.
lai neiszsipildc, nes pasisuko 
isz kur turtingas senas jaunu 

kuris labai pamylėjo pato
gia mergaite ir geide su jiaja 
apsivesti; tėvai negalėjo

I

Paryžius. — Keliolika motu 
adgal gyveno Paryžiuje du 
kupczeij vienas turėjo duktere 
o kitas sunu. Didžiausiu pa-į

aps įvedima 
Ant nelaimes juju no-

7

pra-

szevikus.
vikiszkos armijos jau 
prie Lieutviszkos Brasots.

' Przemislus rankosiafukrajinic- 
Szimtai užmuszti. — 

Skerdine žydu.
Du tukstaneziei

ulycziomis szaukdami: 
kit mums duonos!” t w •
kareiviai szove in mynia už- 
muszdami daug. ' ’ / 1

Myne iszalkųsiu neiszsiskirs 
te, nes liepę kareiviams/szauti 

Petrograde neširan* 
da Ue szmotelio duonos,

' jimas baisus.
I

leist teip geros progos (sztckl- ,ypątu likos užmuszta muszio-
6 šia Pržėmisliuje, Galicijoj per

X

Bahzevikai permaino bainy- 
ezes ant krutancziii pa

veiksiu teatrelius.
Helsingfars, Roaija.

ezeviku soviatas iždave palie* 
pima, idant bažnyczes apvers
tu ant krutaneziu paveikslu 
teatrelis ir ant salų buriuosią 
laikys susirinkimus ant 
mo toliaus 
mokslu. . . .

Bolszevikai

mo'savo vienbutes dukreles už sja Pržėmisliuje, Galicijoj per 
teip turtingo žmogaus it ant ukrajinieczius, pagal daneszi- 

Ukra jinai
1 Per 

kolos dienas; padėjimas tonais 
baisus. Elektriko ir gazo szvie 
sa likos sunaikinta, vandens ir 

ve supiast savo pirmutiniam maisto didelis stokas. 
mylemui idant daugiau su jia- 
ja nesimatytu ir 
valios Diet'o. Mergina prade 
jo baisei liūdėt ir ant galo pa* 
vojingai apsirgo ir mirė.
da apie tai dagirdo josios pir
mas mylemas ir žinodamas jo
sios nelaime, jog isz jaunu < 
nu papuldavo in nuomari, „„

galo mergina davėsi prisikal- ina jn Vicdniu. 
bet ir konia 
prie szliubo.

buvo priversta boinbardavojo Przeinisliu

uždėjo padot- 
kus, kijrie ketina jums ątueęzti 
20 bilijonus rubliu .isz kuriu 
taskirs.deezi.mts milijonu ant 
kariszku reikalu. Pati Moskva 
turės sudėti keturis .bilijonus 
rubliu padotku.

Senas nigeris tėvu 40 vaiku.
St. Louis, Mo.

Tuojaus po vineziavoniai du
t

jog tuojaus senas nigeris,

Nekurie

Sana sirgo per tri 
aut influenzos ir nuo

Banks’as
Su pir-

B. B. Banks 
yra tėvu 40 vai- 

l<u ir visi yra gyvi, 
apsivedė tris kartus.
ma paezia susilaukė 18 vaiku. 
Su antra atsiskyrė nes vaiku 
neturėjo, o zJa susilaukė 

Tikras Abraho-22 vaikus, 
mas!

1

Pereita meta Amerikc padirb
ta 39,000,000,000 paperosu.

•Washington, 1). C Trisde-
Kada puo- szl,nts devyni bilijonai papero-

staigai suklyko: 
susižeidau! ’ ’

ad-
kalba nuo persigandimo.
Ilgiausia pavarde.

Chicago.

su likos padirbta Amerikc pra
ėji a meta 
daugiau 
adgal.

arba keturis kartus 
ne kaip keturi metai 
Sunaudota tabakiniu 

lapu praejta meta 625 milijo
nai svaru ant iždirbimo taba
ko.

Nemanyk, bro
luži, kad tavo lietuviszka pra- 

ie yra tokiu liga, jog tau 
reikia todėl in monke pavirsti
van

prisidengus, kokia svetima pra 
varde. Sztai pažiūrėk in s^ita
Pavaldė. I lems, tai

Grekiszkame restaurane ant!
Ashland Avė., tarp 46-tos ir 

gatvių, rttrba patarnau- 
, tojas paprasati žinomas vardu 

Y • M Lc ,
gal but ilgiausia pasaulyje pra! ---- - -- - > _ į

47-tos

i i

X

Milijonieris pasiliko ubagu 
per spekulacija.

Kada visas svie- 
Kaledas ir 
szeimvne-

Chicago.
apvaiksztinejoi tas

i linksminosi su savo 
milijonieriaus

Cuttero buvo didelis nuliūdi
mas, nes taja diena Cutteris isz 

j sispaviedojo savo motore) apie 
Į'isufrilszavojima miestiszku bon- 

bot po teisybei jis turi,Lj^

restaurane
46-tos

name

r>

vadina: Kirie Nicolaus Pappa-j 
gorgocoumondiourouticopou- 

polos.
reiszkia

J J grekiszkai

t

<• 
K

Kada vokiecziai likos ižguitais isz Lille gyventojai iszejc 
“Tevy ne 

vokiecziai ižgiitti!” Vieni su kitais bueziavosi ir
* •*'fl**   '■ ’ * ■ * *l* ’*

isz savo 
su ižgialbeta

slaptu kuyoniu ir sudžinugunu szaukr!
i, \--------- ----------- n ; :

prancūze linksma 'Jftnia visiems.

Vaikai norėjo szliubo, bet 
gavosi in koza.

Columbus Junction, Iowa.— 
Earl Mohle, 15 melu vaikiozui 
užsinorėjo apsivesti su 13 metu 

Vilhelmina Jliggin- 
Nutare abudu pabeg* • /Vaikiozas pasiemias nuo

X

mengaite 
botham. 

't i.
tėvo'25 dolerius ir revolveri isz
bego su mergaite isz Chicagos 
in czionais ir ’ pribuvia pas 
skvajori apreiszke

m 11 •

KAREIVIS EDWARDAS RA 
MANAUCKAS BUVO GE

RAS KAREIVIS. ■

g.romuta likos aplai- 
kyta per molyną seržanto Ed- 
wnrdo Ramanaucko, isz Mahi> 
noy City, kuris likos
tas muszije po b’ismes, Franci- 
jbj, Augusto 7, 1918.

Sekanti

iizniusz-

Berdiszeve susitvėrė 
milicije •* ant 
nuo užpuolu.
^ihoja apie tai atome 
lino žydu ir pradėjo baisia sker 
dynia, UžmušždrihiT šžhntus 3įy

Žydus pradėjo visur ga- 
lūbyt, nes yra labai prilaukus 
bolszcvikams ir teip žydu ran
dasi daugiausia sznipu.

— Isz Odessos telegramai 
jdanesza, buk generolas Dene- 
I kinas, didelis prieszininkas bol 
.szeviku, supliekė puikei bolsze 
|vikus prie upes Kurna, Kaulp- 

kaus darbo atgaivino jiajaJ 
Nusistebėjo nemažai motore ka 
da dagirdo apie nepaprasta at
sitikima.
sidrutino, josios mylemas ap-

atsidavė ant 
i

Ka-

’ J Mil

. * f , tai L
yra, apmigdavo ir gulėdavo ke ’ 
les dienas kaip numirus#

i ’ ’ »t
jaus po laidotuvių nubėgu pftS 
zakristijonu jeuriam eerai už
mokėjo ir iszkase kuna savo' 
mylemos, kuria nuvežė pas sa-1 
ve ir po keliolika valandų sun-Į

F Y T R A ’ 
«

tuo-

Telegramai pranesza 
buk Ryga liepsnuosia 
o bolszevikai apiple- 
szineja viską ir žudina 

1 < *. r

gyventojus.
Suvirszum Pūkštanti/ pa

ėmė in nelaisvia.
— Badai Kijevas puolė ir 

likos paymtas per bolszevikus 
kaipo ir Vologda.
apsiaubta per 11,000 bolszevi- 

ig žmonių žuvo nuo 
bombardavojimo.

Bolszevikai tik 100. miltu 
nuo Varszavos. Yokie-

cziai apleido Grodna. /
Vaiszava. Bolszeviku armi- 

jtrrapdasi tik 100 miltu nUo 
Varszavos, kurie trauke isz 
Vilniaus skersai geležinkelio. 
Jau paėmė Lida ir e j na ant 
Bialostoko. Bolszevikai paėmė 
17 maszi n u Vilniuje ir aplai- 
kineje daug vagonu nuo vokie

pribuvia 
jam idant 

juosius surisztu mazgu mote
rystes.

Sudž(‘ George 
apie lai Muslino, 
liūs in kalėjimą ir 
levams apie pabėgėlius, 
cijantas pribuvo isz Chicago ir 
abudu nusivežė namon,o levai 
pabėgusios poreles davė jiems 
toki\Pszliįiba, ” 
dos atsfaiorejo jiems apsivesti. 
Sziandien vaikui visai išgara
vo .ylubos isz galvos. >

Pardavė kvailiams kava už 
arielka, s

Lewiston, Pa.— 
n e pa ž i n s t a m a s ži n 
žiavo in Mount Union su auto
mobilium, o sutikus bosą is^ 
parako dirbtuve^,'

gardžios arielkos* kai

Weber kitaip 
uždare snarg- 

dave žinia
Pali-

jog ant visa-

112-th
A. E. F. Dec. 4,1918.

s .Headquarters Co., 
Inl’anry.

Kada visiszkai ^u-

Miela Edwardo Motinelia

kanuodidžidusia
kaipo ir kiti

reiszke jiai idant paymtu szliu j<ur tjau
' ' O kad:ba ant ko ir sutiko.

Franci jo j negalėjo ilgiau^’ gy
venti, iszyažiavo in Angliję 
kur pergyveno kelis metus, bet 
sziiMis pradėjo liūdėti už savo 
teviszkia ir nutarė sugryžti.

I
I

llaszau jum szita gr omą ta 
kaipo draugas Ędwardo. Siun- 
cziame. jum 
apgailestavinia,
jojo draugai, nes JCdvyardas bu 
vo vienas isz geriausiu nhįšu

>
Tikymės, 
v,?.JLl.-

rJrvirczi4usib karei- 
nes 

ir

kada motere 
vaikszcziojo pa^ke, pažino jia
ja josios senyvas vyras. Inne- 
sze praszyma in suda idant 
jam sugrąžytu jojo motere, o jo 
sios mylemas užprotestavo ant 
tujii pamatu, jog motore kar- ežiu, 
ta numirus'ir palaidota negali 
prigulėti prie pirmutinio vyro. 
Bet kugszcziausias franeuzisz- 
kįi$j sūdąs palengva tokius atsi- 

mylemu 
porele negalėdama susilaukti 
atsakanezio nusprendimo sūdo 
ir žinodama, jog tai gal užymS 
daug laiko,, kaip tik užsibaigė Uk/ajinoi daro deryl 
.karo atplaukė ant vieno isz ka-

Viena dienaf

d raugu, ir misi my nėme labai 
kada dagirdome, -jog atsiskyn 
su sziuom svietu.
jog yra linksmas amžinam gy
venime.
vio ghl nebuvo kaip jisai, 
visur buvo pasirengiąs ejti 

nežinojo kas
, x I .‘

Visi laike Cutteri ;rž tur
tinga žmogų, bet sziandien ta- 

yra ubagu ir 
Į randasi už groteliu khlejime, 

prisipažino prie* 
gystos puse milijono doleriu.

įsai milijonieris

“ Kirie 
ponas.

Czeverikai didele sunkenybe 
szitai merginai.

Pana Ma-
22 metu amžiaus 
ergelio su p irki- 

Mariute

t

Milford, Ata 
riona
turi nemažai 
nm

Albee,

sau czeveriku.

nes pats va- rj" 1 • 1Kokis tai
žmogus aiva*

Malasas ekspliodavojo už- 
muszdamas 15 o 

sužeido 50.
Boston, MaM-— Didelis ir a 

gaziuas kuriame radosi du mi- 
prigu-

“užfiindi-

nebijojo nieko, 
tai yra. pavojus ir visada išz- 
pil(lydavo savo paliepimus^

no” jam Kada, likos pataikinta^ 
bediųnas, jbg turi daugiau au-ldosi baisiam muszije ir'apimli

>\

1-11 iv;
(r szi

turi pe^zioti czeverikus įmina- Ii jonai galoud roalaso,

‘ tikimus apsvarsto, o 
ra-

tomobiliuje, kuria parduos/pcPszino no viena'vokieti su maszi 
2,50 užukvorta. Bosas paleido,niueis karabinais.

i ^Vį l.rŽ kuriuos moj<a po 14|lintis prie Surįty Dietrilling krivule< po >miestelį apb);l<gėra'dąugiau raszyti
• f V V ”» . • I / < 1 <1 <51 • 1 • ’l 1 ♦ • • -w -• ____ I. ' ir' L . ■ 'i ų..

ri
doleriu už pora o už kurpali 
ant kurio czeverikus jiai sziau 
ežius dirba, turėjo užmokėti 10 
doleriu virszaus. Yra tai /vie
natine mergina valstije Masa- 
(•ziužes kuri neszioje tokius cze 
verikus. »— Gal Amerikonai ne

lolerlu už pora o Co., eksplodavujo su dideliu 
trenksmu. Penkiolika žmonių 
likos užmusztais o 50 sužeista 
ir suvirczum dvldeszimts ąrk-

Artimas namas sugriuvo 
k iriame užihuszta dvi moteres I • ir vyras.

naujiena, j M In

>5 Nore tau 
pas ,jus pdhia

/ S

riszku- transportiniu, laivu in

ini.

Užunusztieje buvo
žino, kad Bostone kelios Lietu- H p aptepti malasu, jog nega-
ves turi kojas da didesnes nuo Įima buvo juju isz pradžių pa 
lapsejimo tankeįin karczeinas.

vahquhk 'laiko Ramanauckicrio, bet žihRti, jog
stisirinko apie 25 kvailei- ant• , t' a " ' J . ■
paženklintos vietos ir akiniuos.miadsiu motynu Aiq0'ikey pa- 
nije iszpardave visas bonkhs aukaudama savo sunu .Kdwa^- 
tojo sztopo. Po tam szoko inJda, kiltis buvo vienas faį' ' Wr- 
automobiliu ir dingo tamsu- šiaušiu kareiviu? panesždamtis kūi'juos ir persekioti, nes my
nioję. Kada vienas isz kvai-

sziandien esi viena isz 1 links-

Bolszevikai trauke vokie- 
' 1 \

ežius in savo armije,. mokėda
mi jiems po szeszes markes aut 
dienos ir pavėlina siunsti 
mo po 120 svaru maisto kožna 
menesi. Grodnas liko apleistas 
per vokieczius seredoje.

Vokiecziai kurie pasiliko 
as su 

pardavimo Hfariszhu likucziu 
Už 60 thilijonu Rubliu. Daugy- 

t apsigy-

Sztai paveikslas jauno KapL 
tono,
vieziaus kuris paeina isz King-, 
ston, Pa. Butkcviezius da ne 
turi 22 metu senumo bet jau y- 

kaįiitonu 1-mos 
Isztarnaves

pabaigęs mokslą 
Per szventes neujimir 
tėvus j 
vanos $600.......... jum

bonkas aukaudama savo sunu .Edwai;-

mirti už laisvia sžio j svieto.
lu atjciniszo bonkp persitikrino į Pasilieku 1 su giiodone Ray-
jog taiszalta kava o ne arielka įmohd D. Middle top, Seržantas,

1)— Kvailiu ant svieto nestokas. Hdg. Co<1

4*

■ Įpili i uid jtf1V "'ii K' ■ X' n

1 ■ ♦ 4^* 1 '''1* .į*
" 1

Amėrika praejta sanvaite. J?ra bia vokiecziū ' ketina 
varde tosios mylinezios poi'osjventi Ukrajinoi priymdami 

ukesista padonysta.reporteriai neižduoda idant se-
nhs vyras negalėtu sekti pas

1 imas, po tiek kliueziu užsitar
navo ant urisisavinimo savo 
mylėmos su kuria gyvena links 
mai.

Infantry 
7 metus 

kariiunenejerf 
šzo savo

prisiusdamas jiems da-« 
Jaunas kapitonas 

dftf randasi Filipinuose ir ža-* 
da neužilgio parvažuoti atlah-* 
kyti savo tėvus ir patinstamus * -s \

’a.
Filipinuose yra:

Jo adresas 
Andrei
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^Kas Girdėt
Filadelfijos bravor-

minis t ra to r i Ui
c? ca 
jvvu 
dėjo
m
Jeigu 
tam 
nepirkinėtu jevu.

.......... ii ■—i ■ .i ■ ■ ia — i i i i^a^n r 

apdirbti tos paežius instaigos 
kurios renge uepriklausomy 
bes deklaracija, Uccho-Slova- 
kąms.

— Da priesz Tarybų 
važia vi ma gavome žinių 
Amerikos valdžios,'kad Liętu 
visząsai Sžvėicarijori Komite
tas, remdamasis aut pfovokisz 
kūmo kai-kuriu Lietuvos Ta-

r*

susi-* 
nuo

Badai
ninkai daginiu buk fnaisto ad-r 

neužilgio ut-
auks uždraudimu naudojimo

nu iždirbimo alaus ir pra^ 
užpilk i net i daugybin tojo

aterijolo ant dirbimo alaus, rybus Vilniuje nariu praszas 
neturėtu pripažinimo ne Vilniaus Tary- 

tikros žinios apie tai, tai bos.
Gal noužil- 

gio vėla alut i dirbs kaip dirbo 
priesz kare.

bravorninkai

Kongresas szimta

va, Lenkije ir

paskyrė
milijonu doleriu *ant pirkimo 
maisto ir nusiuntimo in Lietū

ki tus sklypus
kur maisto yni labai trumpa.

bolszevikus ap-| 
malszys su maistu kuri ketina 

Nekurie nhi

Tik nežino ar

siunsti in Rosije.
no, jog greieziausia tuosius 1.H'K 
pasiutėlius upmalszvtu su ku 
rabinu o ne su maistu.

Ne kurie žalczei turi po tris
fezimus szonkauliu 
Fzuliu.
puses kūno turi

buvo atspausta ant greitujp 
teliosdcezimtis kopijų

abieju 
kožnos 

dvylika 
szonkauliu, neskaitant tojo, ku
r i jam Jeva pavogė rojuje.

v ■*

......1l« II » 4*111 ■ llll IBf '

IiCAvi^gston, III.— Nelaba in 
flųęnza paome nuo szio svieto 

. po' vyrui 
Szaukliene 32 metu senumo,

ŠALIN SKAUSMAS!
K Biitlamns nVėlkn, darbo rasi Rinągnnio, 

ncpiiiHiuit kaip MinkiiN tiiR darban Imtų.
I<i*kvl«no prln'1*r»V' yro‘ "RUf01' A’io. Hgy. Turint Am'jJ I. n*b<n'1»!it **
JI i>i>kwlinl. u"H ) I»"v4jhjg4 Hk*. M-Miklnu-I* trtMei»jhna»
gali vclbms bull Iftl-nl |»«rojlngu, Jeigu tuoj n*bu* priiiuretMD.

P AIN - EXPELLEE
z tą! nžilkrlnafnll iiHtrtta*gyduole, kuri turi riuHia kkkvknn nft- 

tjiuoxo, iMtfX'lymnl AnUjd kmtlurją. BkaURmu Ir ntiga-
roję, rurnaiiįiihi Ir h<»uirIuŲ’>, tnirmotl Plikant visokius s k nu fi
nui < raunietiyMO hC H*) b Ari O')” u Fh1i1 Exprll'M’ Irn gurlniirea.
Neaphlgniik jlhkdimina pigia* vMMur tHdulean bonkose. 
RcikafAUk Kaonp t pirkai PhIh-Kxf^lk-r, j>m>L
tikrink ar yrn Ik AŪA. vnLh/tk' iikllii ant Imbwiuko VISU 
Krr<)KIU NEIMK* <jnntMi ir 05 nFiifni už l»"nk’iię, 
GaunitmoM vlaoso itplkk<m aV tkidog Ih lkb6rAturij<»«.

F. Am RICHT13R & CO
74—80 Wftshliigtan

New Yprlu

•ieįiosucezimtiH Kopijų memo- 
landumo kur atsakomais laisz 
kais buvo inteiktas visokiems 
valdžios instaigos, ainbamdeiu 
ir intokingiems pav.ienieniams

— G rood ž 3d . Senėtoji ųp 
Lodge periate \ta Liet. Pild. 
\omiteto “

Senatui iszreįszkė Lifituyiams 
lympatijos, patarė (ą raszta 
itspausti, kaipoi Public Docu 
ment, ir
U;si n o dalyku. 10 d. G.uo 
džio tas pats Senatorius inesze 
Senatą resoliucija kad “opinio 
je Semito, Lietuva privalo bu 
t,į nuo Rusijos atskirta ir jai 
turi būti suteikta n p ikjamo 
mybe ir kad pąunszios te'ees 
privalo būti suteiktos Latvijai 
ir Estonijai.

— Kada Rusai, po bolszc- 
viku vąrdu pradėjo skverbti^ 
in Eston i ja, Latvija, ir Lietu
va, musu Pild. Kopi, po kiek 
kartu žodžiu ir rasztu pefstątę 
Stąte Depąrtmentui ir War 
Departmentui pavoju, 
gresia Lietuvai isz rytu pused 
tjip lygiai ir pavoju, gresianti 
nuo Lenku.

— Gave zžiniu kablograms 
datuotu'Hd. Gruod. jog ki n 
Dabužis ir p. Paksztas išžiojo 
isz A ugszcziailsios Liet 
bos dėlto kad Prnsu Lietuviai 
tenaitf'piilaiko atstovėje, kad 
Gardino gub. yra Lietuviszką 
ir (tad žydai ir Lenkai jau is 
ojo ' Tarybon ir Socialistai 

grižo; taigi kad visos Lietuviu 
psrtijbs Lietuvoje eina iszvien 
ir kad svetimi gaivalai- 
Baltrusii prisisedą piie 
uvos ir Prosu Lietuva atsisky
rusi,nuo Vokietijos taipgi prie 
Lietuvos jungiąsi. Szia pas 
tavąja žinia placziai patvirtino 
i/; Ląiisanuoa Bulethias, ir gau
tasai isz Szveicarijos - paskuti
nių Num. (Gruodž. Mon.) ,Pro 
Lituania.

Pild Kom. sustatęs tam 
tinkama memorandumą intei- 
ke Amerikos valdžios Tostai- 
goms ir Valstijų embasadoms 
reikalaudami dabar, kada Lie
tuviai parode savo kąip.ir pa- 
tapsisprendimais
Lietuva nepriklausomąja vale- 
ti ai. A

— T'a,gi per visa"1 szi laika 
ir Tarbos ir Pild. Kom. nelie- 
ve ir neliauja veikes tik vieno
jo pakraipoj, kad turi gauti 
Lietuvai nepriklausemybe. Vi* 
sos kitos mintis nedaleidžia’ 
mos.

M

memorandumą”

perduoti komitetui

S, Brąii-' Marijonu M iknytc,

SAULE --------- -—,..■■■ v 
Isz Lictuviszku kaitnelu

J
Farmington, Ill.—

kevieze^. ąplaike , liudpa žįnią 
isž Rockfordo, buk joįo szvo- paliko dideliam nuliudi-

l1 “ 

palikdamas paežiu ir keturis po ir bYoli Aleksandra Miknių.
gėris Jonas Skadauckas miio me vyra su trimis vaikais kai 
palikdamas pacz.ia ir keturis po ir bYoli Aleksandra ^likniu. 
vaikus dideliam varge, l’eip-Į Velione pa,jeo isz Kauno gnb„
gi tikėjos*! suįryžimo, atmaus Baseinu pav,. Kaltininku para.
. «... . ' 4 . 1 . J 1 ___ t..:
L----------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------ •’ bisz Belgijos, kpr radosi kariuir^Lingdniszlnįjsodžiaus. Lai gi
mė noje. Isztjkruju, buvo tai minos atsiszatiko- pod ridresu: 
liudhos Kaledos ^szeim'ynoje^Tęodorak Šzaliklis,

J

4*. Y
DESTROYS J ANY

)•?(Boxpi38
uLivingston, III.Brankcvicziu.

— Sužinojęs apie tai Pildo 
masis Tat y bu Komitetas isz 

V

siuntė 17d. Laj ke. vardu, p. 
Mastaiibke 
kablegrama 
kad: “ 
kalauja reorganizacijos 
niąus Tarybos^
mitetas privalo su jiems koope 
ructi ir jiems gelbėti. Pranesz- 
kite apie pol'tini stovi Lietu- 

! MVOJO . -
— Tokoje pnl prasmėj ka- 

blegramos buvo pasiustos, ir p. 
Stockholm^ 

kad painfermuotu
Tarybų reikalingumą peosior- 

[gaiiizavimo. .o
— Veik atėjo žinių, kad 

Vilniaus Taryba isztiesu per
siorganizavo Tada 26d. Lapkr 
Szveicariccziams buvo pasiun
ta kąblegramai “Mes užgiriu 
me nauja Lietuvos valdžia ir 
pripažinstume jos autoritetu 
Sutikite pirmininką (Uecbo- 
Slevukijos) p. Masarikn Ernu- 
elizijoje arbi S. v i< arijoj.”

— Lapkr. 26d. buvo 
siustu kablegrama Szveicari- 
jin Komitetui: Atsiuadite teks 
ta Nepriklausomybes Dėklai a- 
cijes arba principus naujo Lie 
ttivoi redo ir telegrafuokite 
Pild. Komitetui ingaliejima.

1 Tadu mes galėsime pasekmin-
■ • . t ■ — • • •

Szviecariecziam^ 
kurioje pasakė 

Politiszkej situacija rci 
Vii-

Szveicaru ko

>

Sujudo pa-

Augsztnoliui in i

Vilniaus kur

Tary.

Antanas Dilins jaunikis, ku- 
; mirė <lu mėnesiai adgal pa- 

s nauja automobiliu ir lc 
los 500 doleriu banko-

ris
likdama

ro<
netarei hunas 

i

Teip-gi Juozas Matukas mi
rė tuom paežiu kartu palikda
mas 3.000 doleriu bankoje ir 
neturėjo jokiu giminiu.

Jeigu kur randasi kokie gi
mines tuju vyru, tegul atsi 
Kzauke tuojaus, nes kitaip val- 
<IŽe piningus paims, 
vokite: W. Stasiulewicz 
25, Hartshorne, Ok hi.

kaip
Je» 
g i m i n i 11.

czion jokiu vėl

Žydai
Liet-

gai rūpintis pripažinimu ir ga
vimu

Box i paskolų.
— Griže isz Tarybų posė

džio Lapkr. 26, Wasbingtonan 
Ana meta Suv. Valstijuosi.i'radome isz Szveicarijos pri- 

250 milijonu svaru įsiusta tokia kablegrama-: Tau- 
Botanikai apskaito tos Tarybai (Amerikoje) Yra 

buk biteles turėjo surinkti sal |būtinai ir neiszvengtiuni reika 
, dans materijolo isz žiedu apie, liūgą kad Amerikos valdžia 

150 fuksaneziu tonu idant pa-, pripažintu 
daryti tiek medaus. [Tautos Tarybą Szveicarijoje.

Pakszlas.
— Lietuviu Tautines Tary- 

Filą 'bos turėjo susivažiama ir prie- 
2175 me rezoliucija reil.alaujauczia, 

l • < A ea M M A A 1 A

surinkta 
medaus.

Adresa- reiknlingu (Lietuvai)

apie liūgą kad Amerikos

Įt 1 - -
Veikite energingai.O O

Augszcziausiaja

ii‘«

' !•<

pripažinti

Difižiauscs hotelis ant .svieto 
del darbininku randasi 
delfijoj kuriame randasi 
kambariu. Kožnam 
main pakajuje randasi po 
stalu, prie kuriu sėda po 6 ypa- 
tas. T 
lintas del darbininku 
ežiu Hog Island, prie laivu.

valgo-!hąd Amerikos Valdžia pripa- 
L • . • • 1 T T • 1 • •50 žiutu provizori reda Vilniuje, 

privalote kooperuoti irIJ us’
lasai hotelis yra paženk gebėti Lietuvos valdžiai, kuri 

dirbau- vietine gali but pripažintai.-
P erei o rga n i žavus 

j Parybai ir Ministerijai
Lietuvos 

m usu

Kun. J. Žilius.
Sekr.

Svarbios žinutes isz 
ingtono apie 

veikalus.

Wa^h Komitetas, kad neardžius 
’ pA’ 

ir prin- 
Jcipus ir lauke jos teksto.

musu
vienybes, norėjo gauti tr 

(skelbti i u Deklaracija i[skelbti j u Dekleracij 
• t « • . •

Antra pasiskelbus Szveica-

' j t

NUSIPIRKO .
IR VIENA NAKTŲ" KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

"TŪKSTANTI

— Rudeniop pereitu metu ru Komitetui AugRzczinusia-
Lietuviu \ 
Spalio 26d. | 
Unijos 
vidurine 
joi, 
paskelbė

iltis buvo pakilę, jam Lietuviu Taryba,

Niagap Falls, N. Y.
- Lietuviu czion.mažas l u 

'ioIIh ir visi sutikime gyveną 
Visi dąj l)iiojesi kanuodaugįau 
šią apie $ąvo bažnytelia, 
nors yra maži ir isz vidaus n<

St. Clair, Pa.— 
gąliaus j r St. Clair’kiužiai su 
savo kąiinjtmis Slientown’ie- 
cziais ir stojo in kovotoju eiles 
už Lietuvos lįuosybe.

Sztai tu kovptoju vardai:
Kun. Juozapas Rasztutis $207. labai graže( iszrodo, bet kaja

)

«
kuij

J /

Vycziai
Sz v. Juozapo D r. 
Kazlauskas Jonas

*• . »

M i I iau skas* Jok u ba s 
Paccviezia Adomas 

• j(j $10.00)

žmogus inejną in viĄnri, 
$10.00 jąuczesi kaip danguje. 
$10.00 basezius stengėsi visoim |>njie- 
$10.00 gom darbuotis drauge su pą-

$11,20.*
, . z. •

> tai 
P nu

• •

$5.00 
Kralikas 

Grabauskas Miko- 
Stebirigis Muteuszas, 

, Jakaitis 
Slivinskas Konst an-

Po $5 aukavo:
Juozapas, 
lat<> 7 . ... 
Szm U1 k sz ty s Ta m a s, 
/V n tanas, 
tas, Penkimas Juozapas, Kiųi- 
elrotas Jonas, Paliulis Vincas, 
Gilys Antanas, Plaplis Juoza
pas, . Branka Motiejus, Zig- 
montaviezia Pranas, 
nas Simonas, Giimajiskas V'in- 
cast
Pecziųlippis Balius, Paltalavi- 
ežia Stanislovas, 
nas, Senkus Juozapas, 
lauskas Tarnas,
Siiponąs, Pozanskas Martinas, 
Kazlauskus
M a k.n an skas Al a t e u szas

Po $2.00 aukavo:
St., Žvairaitis J., Fabijonas J., 
Kunickas J., Gudeleviėziai V., 
Czaikauskas P., Stankeviczia 
J., Szi vokas M.O

Po $1.00 aukavo: Binkulis j. 
Z|iitaveckas VI., Petraitienc V., 
Sziipbrutaite Kr., Karpauskas 

, JllO- 
Naszl ienas K.

y

(pasižąde-1 rapijonąis ir yra geras g*epa* 
doris. . ,4

— Randasi ezionaią ir keli 
saUuuai, F-ztorns iu drapanoms, 
grosersztori ir bnezerne ir ga
lima visko gauti ir 
sa iszkius szelpia. — 
bei ir (laibai geri net viskas 
tiži —- M. J. A.

Z

Lietuviu1
Užda.i-

Capitol Block I125.OIMMNI 
j SURPLUS IR PROFITS $4€0,000.60 

MOKAME Antra Procentą ant KudiH 
Pinigu. Procentą prldcdam prie junu Pinigo 
1 diena tiaualo ir Liepos menesuoso. nepal> 
Banį ar atncazat parodyt Knygute ar pa.

Mes norim kad Ir jua turėtumėt reikalą 
rh musu Banka, nepaisant ar maHaa »r 
didelis.
H« IIAiLIj, Ftck.

W. KOITLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryto lig X pop Iri, 

Kubatoinlfl, 9 ryte lig 12.

i

F. N00X4N,Tke-Fj*..

J

ra

lb

.fjpnYNAS r I

y/<7z/✓ ✓/////. -

Alaus-)

ŽODYNAS TB8
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 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $8.00.

Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P». PAINUS
736-738 W. 181h St., CHICAGO, ILL.

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėjų 
i. 

drapanų,, panczlaku, azlcbiu, jokiu ir 
andaroku, įleHOg In namus. Ranzykite

Madison

Stoczkll-. del pardavimo rnarazkinlu, apatiniu

Stankeviczia Mateuszas, o gauolto ftoinpcliuff dykai.
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

Inkratu Jo-
Kaz-

Kraucziunas

Antanas. $4.00, 
$3.00 

Stebi ngis

Jakaitis J.

I

I.

GERIAUSIĄ Į
DOVANĄ '.'I

Su kuria džiaugsis | 
per visa meta; yra |

Laikrasztis j
“SAULE” |

Skaitys ja ir džiaug
sis Molyną, Tėvas, 1 
Sesuo, Brolis ir Prie- 
telis. ::

>NAgL

1 Banian higiisH T 

fe? '

U j V
?^z7/-----

’liiWAfi
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SŪ LA IVA KORCZ1U SKYRIUM...

P. V. 0BIE0UNA& ir KOMPANIJA
‘ 12th. and Carson St, S.S. • Pittsburgh, Pa,

A., Ūdra Tg., 
dzeviezin J., *x.,

Szėrys S., Daraszkeviczia lg., 
Grajauskas J., Smolensk is V., 
Paziera J., Zujauskas M., Ma- 
įillaiįieno E., Šlekaitis J., Ra
kauskas P., Branka V.. Dobu- 
szinskas P., Manelis A., Rrižn-I 
nauskas M., Luiszvs A.. Smul
kesniu atiku surinka $5.80 Vi
so labo $4.20. /

Surinkimo sziu auku yiRicz
pasidarbavo ir žadą toliau dar 
buotis szitie: Kralikas Juozas, 
Kazlauskas Antanas, Krftn- 
cziunas Simonas ir Rožanskas 

K. J. R.MaHi.nas.
i i U’». ’Li 4

I

• 1. ■

* J

| TIKTAI — $2.50 
I ...Ant viso meto...

| Ir gaus preik tam
| Puiku Kalcudori

| Kam tau iždavtnet 
| penkis ar daugiau 
| doleriu ant’ dovanu, 
| jaigu per visa meta 
| gali padaryti džiaiig-
Į stna savo artimui už
I $2.50

V

I
I

I
Į W. D. Boczkowski-Co., ,| 
| Mahanoy City, Pa.

.... .

/

I

* , ,» P f i

Istorije Szventą-Seno ir Naujodnstatimo
^ii. • i

YWHiL’ J>'

<

I

G
I

k□
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X

Tai yra vienatinę Ranka kuri M*nri žinoma Lietnviamiu 
Ranka talpina#) hmvam hndinko kurio verte iwynoea tupi* 
....... artoją RjM'trc taikė niiic rtiiliJdnR dnlierlo 

IX) kontrole ValHijoe PiunRylvaiiiox. Ui an- 
’iniguR moka 1 procentą. Hi u nešta. Pintaun 

in vtanH dalia aviotn._Parduoda T^ivakortm Utta*ko 
— ’......................................................................... t»f ' ' r - ’ - ’
ir kitokiu dokumentu reikalingi Lietuvoje. Utnilnv

| Rhurh talpinami vam hiulinko kurio verto i*7n<w api* 
$150,000 ir vartoja £M»rrc Taiki? apie rtiil\jdt>a rloli^rfu 

0 , ir nindaai po “
taupintii5

W Nofarijinlna kruicelanjji del padirbinto doviemancriii 
Į» ir kitokiu dokumentą reikalingi Lietu Tojo. Ufrubrv 
A fcinis skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo

\ ■»

v
* Karol ta ur Vanutztaua valdiško NotAt įjūrio.

ISTORINES KNYGOS
- VariJliaHH NuRlcuręlia; Ingrabpnąa 321 pu*. 0x9 co\ dyd. 5Oc

Prake 35c
Preke 25c
Preke 2$c

No. I
No.2 — Kunigo [’awlnpli“; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalailes, 211 pus. col.d, 
No-4 •— Apie Kupcsiaue Kunti Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus.

Kunigo PaxlHp<i«; In Menka; Pakaruoklta, 220 pusta
AnVuiniui Poilixi' llvvtKiR K h ra 1h i I nu. 21 4 r>H4. ('J-0 c.

Prisunkite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A Si., Mahanoy City, Pa.

♦*♦**♦♦♦♦* *♦* ♦♦**♦**♦* *♦* *♦* *♦*♦♦♦ ♦** *<t ♦t**i**i* *♦**♦**♦**♦* *♦* ♦!♦*♦♦ *** *♦• *<
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpatįcs Užgimimui
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i:Siuncziu pziydinga padeka- 
vonia del rodystes 4‘Saules” 
uį.knygą “Tūkstantis ir vieną 
naktų,” kurioje radau kanuo 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
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3IKATA turi kelis i, r* r I

> szinitus visokiu Pavci-
ki.'o 

ant ko mums ir\ id—Europos keblumai 
globa, dvylika tautu. Amerikos valdžios atstovai

>o
)

Europo Pihladelphi- jatkreipe atyda. 
I ndcpen<lence

4

Hall’eje, 
nepriklausomybe. 

Tarp tos dvylikos tautu buvo 
ir Lietuviai.

—- Lietuviai iugavo vilties, 
kad veik jo4 valstija bus 
A menk os
Kuomet 11d. Lapk. buvo pas
kelbta taiku, 
Amerikiecziai isztiesu inlere 
suojasi Lietu vos

JO3 
valdžios pri pažint a.

rodėsi, kad

i
Trcczia autoritetas Vid-Eu- 

ropos Unijos matomai mažojo 
ir nuo pradžios (fruod. mene
sio, taikai besiartinant, poli- 

. • ' a a ’ t

nepriklauso- 
mybes klausimu. Buvo sustaty 
ti tekstai Lietuvos uepriklati- 
Romybrs deklaracijos ir perstą 
lyti abieju Tarybų susivnžiavi 
ruui 26 ir 27d, La pkr. Tada 
visos musu viltis buvo sukon- 
ecu įmetus p/ie Vid Europines

Tarybų priimtąjį de- morialus apie 
klaracijos tekstą buvo apsiėmė ir
Unijos.

tiszkoj atmosfera regimai mai
nosi; ’ ,
i — Gruodžio 5, 
nuolatiniu klabinimu, Ameri
kos, valdžia pranesze kad nors 
ji prielankiai žiūrinti in Lie
tuviui nepriklausomybei 
klausima^bet tuom-tarpu ne
esant pasirengusi; pripažinti 
jokios Lietuviu valdžios.

Nenusimindami tuomi judi
nome piivięnps instigąs ir pa
vienis asmenis aiszkindami /žo
džiu ir memorandumais ir me

mos reikąlns 
Tuom tikslutroszkimus.

ant musu

vp ąmžije no esmių skaitos h 
Kada da tosios 

• I- a 1 r «, IIį į c ly1 •

knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikises,” pragerda- 
vąq nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ų 
turiu nąmie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemirtinu Valkiotis po kareze 
m as trindamas alkūnes prie be MM M A AM i A A

negirdėjas.

io. 'Vejimi kožnam nusipirkti, 
taja puikia knyga o kožpa^tu 
retu linksmą vakara namie

• a ■ ■ "t r ' I 1" »' ■ » » ■’ ■ J ,

skaitydamas teip puikes istorį- 
ięs. Kiti Įdauso mano apąkaV 
tymu su didŽiąuąia atyda. Dt» 
karta dekąVoju redystei už pa-

1 dirbimą teip puikios knygos.-
M. Baką, 412 ----- Str.
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lyg Paskutinio Šildo. Preke 35c.
Parasz.e Viskupas Motiejus Volonczauskas. >

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHAN0Y CITY, PA.
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t ' ksltt apie žmogaus kūno su
(kyiiua. Apraszonii invai- 
riausi apsireiszkimai žmo
gaus kimo gyvenime ir pa- 

4 mokinama, kaip žmogui 
apsisaugoti visokiu
Ligų. Tokios kąygos

1 ietiiviu kalboj dar nėbuvo.

nito

I

\

839 Pusi. Preke $2.00
Puiks apdaryta Audekliniais Viražais. Didumas

Prieiuskiteknygos.6įx9į coliu.
mums $2.00 o knyga bus jumis tuojąus. iszsiusta lt T' JjL lL 1 u • i* i i

339 Puslapiu.

KM Viž/nokamo nusiuntimo kaSztiiB.

W. D. Boczkowski-Go., Mahanoy City,

z
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Reikėjo tada buvę kantresnes kurie pastanąvinau atlik- di sutrint 
\ t*

Kur-gi? in kur ketinate 
važiuoti f

Elzbietai aszaros pasipylė 
isz akiu.

— Teve mano geras, turiu 
baisu skausmą szirdyje sayo, 
vyras mane ’pamėto, del kokios 
ten nedoros aktorkos 
tą noisztikima nelaba žmogų 
gelbėt nuo prapulties ir ati- 
traukt jin nuo jos. Važiuoju— 
gi jieszkot jio.

, Inejo kalbėdami in pakajus; 
gvardijomis atsisėdo ant pa
duotos kėdės. !.
11 > ,

tarė
ar tai mo

laukti pasibaigimo maldos tę Ji: 
guodotinio nobažno zokoninko
ant giliuko radosi du ir bonka 
morcziszka alaus....
po pusei adynos turėję sugryz 
tėvas gvąrdijonas, 
stojo gatavas ant pasitikimo 
jio, netrukus buvo tik du vienu
su juom mažam ruimelijev

— Teve mano — paszauke 
vos duris paskui save uždaręs 
senas Eligijus
nelaimingus! jeigu ne jus te-

J

— Kas stojosi ? — paklausė 
gvordijonas 
szei.

liet kada I 
t

Eligiji-

gelbėk mus

ve tai jau niekas kitąs!

iszvalnei ir mal-

Nelaime viena

1

turiu

I

Voki^z
Ipjo vieni kitus 

Kur kitas
(

žudyti.
kas?

, l

ki bolszevikai pra 
nužmnszti 

bolszevi

pradėjo Eligijus. — Tas

l
į PIKTA
3 BOBA

O kad ratus karietos turėjo 
nes sztan-Ihii naujo kaustinti, 

gos pasirodė per menkos in to
lima kelione ir diržus naujus 

[prie pieszkil daryti, kurios 
OClzbietn davė iszsukti ir siūti, 
del to užtruko da kelios dic- 
bos su iszvažiavimo. Didėlėje 
[slaptybėje dedis Elzbietos pa- 
mislino sau, ar czion gi ne pri- 
Igplbetu tame dalyke rodą dva- 
įsiszkn. Ne duodamas nieko pa
žinti ant saves pas(anavijo nu- 
siduot pas dvasiszkaji in kliosz 
koriu zokoninko kapucinu, ku
ris nepertoli nuo dvaro ponst- 
kos Zigmuantui, idant ton pra- 
L/.yt rodos g 
Lietinio kloszoriaus 
buvo žmogum 
tiszmintingu 
kone už 
Isz.osi prie svietiszku dalyku 
praskindusiu Imdamas nuolati- 
rieje nobažanętvoje ir apmisli- 
ki imliose dvasiszku 
mes kiek kartu 
įi t it rauktas teip

rodos buk in- 
dvase szventa, teip 

duszioje 
jog didžiausi valna- 

nani ir kiecziausi užketejelei 
ledorybes stebėjosi ir su di- 
Ižiausiu nusižeminimu pasida
binėjo.

Nenorėdamas
fpie jio iszsirengima savo bro- 
unaitei, paėmė puczka irjnisi- 
lave buk pasirnedžiot, bet ki
taip suvis mislino, nes nuėjo 
Das gi rr i n i sarga, 
kumelka, o kad tas
turėjo uždėjo maisza prikimsz- 
ta szienu per juose 
lares isz virvagalu
3zius — ant tos menkos szlui- 

teip dasimusze in

kelione ir 
pleszkp

vardijono arba per 
, kuris tai 

labai nubažnu 
kuri

venta.
svietiszku

palaikinejo 
Mažai jis ki-

dalyku 
nuo to likos 
szventais žo-

. ..-..R... I./,...........    ■!

ir nįvoiBti, Ui ji ku-

szalios pątaavjco, jog tas da pri. 
.'.m ' .a « L f ‘ . U '

,J;r Jr jtyi !

ningą sugraudino ir ant sąvo 
szalies pątyaūjm, jog tas da pri. 
pažinę jiaja palaiminta motere
o seąas Eligijus, kuris klausa

>1 b \ I. { 1 1 i ' / . k I

po durimis, girdędainas ir ėu
pratęs kpkį ya,ięi/ atnęsze jaip 

s ir storone, jog jio
. v , -r , »' v t t » 1 ę

visai jau stengirnąi nuėjo u:
jio rūpestis i
visai jau stengirnąi nuėjo už 
niek, atsitraukė ąuę durių ąuęj 
damas sąu su kartybę szirdyje.

, T ’ ’

damas sau su kartybe szirdyje
Prie misziu szventu nobaz

1 1 • 1 * ’ • '

nas kunįngas apteikę jiaja^)a
laiminimti; Pr’e kp radosi ir

kunįngas apteikę jiąjajia- 
i ‘ • • t -f* * V •

:•

liūdintojeis visas dvaras po
' J • • ‘ ' i' 1, ' i • < .H ' ' /

nios Elzbietos, kuri prisakė 
idant yi^i susirinktu ip paloci?

Užeis kalbėjo, 
k v -opias 
aiszkei 
žmogaus,

szventa, 
mate viską

duoti žinot

nes 
ten gavės 

i balno ne

virve, pa-
kilpsai-

kos szeip 
miesteli.

Gedyjosi vienok in klosztori 
pasveikinti ant t okio paredi- 
foŽirgo del to pririszes prie pir 

, paliko, o
nusidavė in 

Turėjo jame gerai

rn utines karezemos 
pats pekszczes 
kliosztori. T 
sau pažinstama tęva užžiureto- 
ju klosztoriaus, kuri ant savo 
laimes tuojaus rado ant kanto
riaus.

Teve Felikse — paszau- 
i, bucziuodainas in 

— susimilek

.. 1111 t u-r r n ir .r .r--~ . j - » t i ■ .......

jpano! Ar tai.teisybe, jog 
■jus in sviętą reiigėtęs? , 
siaube;

( ' J* ■ I' “ I' 1 I f h

— tūrių

— pa-

aro Elzbieta ne
l , ■ . ' c ♦ 1 ■ * f ' 1 • ' ' ' '■

isz locno nęro, nes Jsz priverti-
mo butįnumo Zigmantą knype- 
lei in svįea išžnesze gelbėti jįn

.  r r , ų I '

Karaliene mano!
reikę.

" £ 11 ' ' i

ar
jeU .

^7 t
1 f i

įlgai nekalbėdama, sėdo in ka. ■....................................................................................... -

rietą, pąsiklonįjo tėvui ir raoti: 
n ai,, valandoje, kada tėvas visa 
karavanu, žegnpjo ir laimino, 
liepe judintis' tdliaūs in kolone. 
'• . • iį| n. ;

Ant antros nakvines, priesz 
» < 1 T*

bet
ir tas, yra galęniu'! 41H feaksorti-

< • . | ■ i0 V | ' j, 

sžpanijb!
i
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Varzsava, rado yigądą tai yra
* karezema l^ur pąkejevingį ga

lėdavo gaut nakvine ir ko tik l « Ii • « • •

, o vei
kiau didele kvailysta ar neisz- 
manista, ko pasekme galį but 
baisi ir nesmagi, jeigu jus mus 
nepaszelpsitė savo szventa ro
dą
vėjavaikis, nelaimingas nedo
rėlis Zigmantas, už kurio isz- 
leidome manę brol ienai te pa
bėgo isz namu, paskui kokią 
ten nedorėlė franeuze in Sak- 

Na gal ir sugryžtu isz 
R

Jeigu-gi jus Tėvo no-

vardi jonas pakele 
paszauke: 

o k a ten

sonije.
ten pats gumba koki gavės ka 
gi voikesi Elzbietele pati jio, 
pąstąnavijo būtinai geniotis 
paskui jin, idant jin namo ba
dai ant virvogalio partempi 
ne asz ne gimdytoje! ne buvo-

f: If

me szant atkalbint josios nuo 
to
retumete....

Tėvas g
rankąs iii dangų ir

— Mano vaikeli!
pas jiaja balsas mano ženklins 
ir kokia verte turės?

— Kaip ne?! —
Eligijus
balso jus kiekvienoje valando
je gatava klausyti.

Atvažiuokite su
Szventom, rodos kad apiė^nie
ką nežinote,...
tuojaus, gal jiaja nuo to pasįu-

, I

tiszko užmanyme atkreipti pa
taikysite? ‘

Gvardijomis pakratė su gal
va.

t
paszauke

- ji jus' guodoje ir

ni isziom
' * ‘ * f? ' •

pr isi pažimtįįhn s

— Su misziom szventom at
važiuosiu del ko nei žodžio ne

be t kiųL- tas manosigai lesiu, 
pribuvimas ką prigelbetu, tai 
ne užtvirtinu... Motera su 
vyriszku budu 
ir drūta vale....

Dora 
Eligijus,

Motera 
pastaiiavimu

r
ke Eligijus
rankove — susimilek pasirū
pink idant kanogreicziau.se ga
lėtu matytis su tėvu gvardijo-* 
nu.

Ve bet-gj dabar ant po-
fpri n.

•— Ilgai ten bus?
— Tsztikro gal apie puse 

Jios, o nuo poteriu jio, 
įlegtu, ne atitrauksi!

J

■— Nes mano kudyki 
apsimislink tiktai, 
tcriszkas., dalykas, o ypatingai 
da jauna kaip tamista, po svie
tą geuiotis paskui nedora vyra 
ir iszstatinet save ant atsitiki
mu ir pavoju, idant apkvaitin
ta žmogų veržimais szirdies
sugražinti namon ant doraus 
kelio? Man rodos, kad butu 
daug tinkamiau jeigu tamista 
ka toki isz savo giminiu nu- 
siunstai, idant tas atrastu jin 
ir parsigabentu, jeigu duosis, 
namon. x

Ponia Zigmantiene ant ženk
lo jog no sutinka su tokia nuo
mone dvasiszkojo, pakrato su 
galva.

— Ne mano Teve! — ne — 
ne turiu asz nieko tokio kas ta 
veikalu atlik u už mane, niekas 
to ne sztant inveikt ka asz pa
ti! O prie pagialbos Dievo 
kas man stotis gali? . Arba tai 
asz del savo linksmybes važiuo 
ju, ar užganėdindama savo no
rus, ar ne isz privalumo? Ap- 
veizda Dievo turės mane Savo 
apgloboje..;..

Gvardijomis,
matydamas aiszkei 

suvis ne motoriszka 
ij^ tokį drūta pastanaviiumą; 
žodžiu jam pritruko.

— Graži toji tavo atyda Ap 
yeizdoje — atsiliepc po valau-' 
dai pamislinimo — bet kiek
vienam reike mieruot savo pa- 
jiegom, o to niekados ne kelt 
l;o pajiegt no galima. Negirdė
to dalyko ymesi tamista, isztik 

‘ro negirdeto.
— Juk ir negirdėtas atsiti

kimas tikosi su 
atsake Elzbieta, 
kas pas mus g 
žmogus paeziuotas -ant tokiu 
nedorybių pasileistu? Dabar,

pažvelgė ant
jps veido, 
jps būda

ne koplyęzįą. Po tam jau ple
kam ant mislu negalėjo užejt 
tas, jog pajiogs nuo jos ųžmą-
nymo atkalbinti, del to priside 
jo iszsirengimas in kelione ant 
tikrųjų. (

Asząrąs nuszluosczjus ponią 
Elzbieta, lengvai pasiredžjus, 
iždavinęjo apsakinėjo 
i I 1 > ‘T. *■ ’

t

kaip 
tur padaryti, užraszinejo, insą-
kynejo skaitė, triūse, nes ąe tik

> į . ■ 1 ** '.» ■ < ' l ’ ' , * ■'

tai gulėjo ant jos galvos .vio 
nas iszsirengimhs in tolima ke

< 9 „ * •J"

lione, o ir namas visas, kuri lai 
ke savo iszvažiavimo ir ant ląi 
ko savo ne buvimo, turėjo pa- 
vesti ant svetimu ranku, o del- 

>;» f l
to viską turėjo gerai apžiūrėti 
ir žinoti, kaip jin palieka be 
gaspadoriaus, idant vįskas bu- 
tu^prigulincziam paredke, ka- 

ir kad rastu to- 
Nes ži-

Laikas

— Kad nor ir in
■ . " Li . t T. Vk < ’’ J" b' '* I . »

mmmM*
iii . .- ,.||r,,7 _ri r,,. f

jog szpęsęut jam isz savos mo
terų nu pa veliąs,.,? Kada jioiny 
lesta in czion veį sugryž, kas 
toliau bęs — pasilcąlbęsiya.

— Te mane paimaI kdtalie- 
o tai antra Judita 

esi -r- atsįliepe gana nesmagei 
Mioduszauskis. / , j

— (Galvos jam ne nukirstu- 
nusijnoke Ėlzbiota — 
prausti jam, reikę...
yas mano rotmistre nie apie tai 
czion ejna, nusiuneziau pas ta-

— atsake,’—turiė jam parodyt
» ' 1 , ' 'i i » i V

— pasilcąlbęsiya

ne mano!.,..t ' ’
V.1
tai

i

A I1

bet nu-
Bet ge

v - ■ ♦ ? . j * r ■ ' • i # - • ■ 1 , • A " * j;

ve praszydama kaipo gero prie
teliaus — skaitau ant tavo pą- 
gelbos..,.

Isztrąukb in* jin savd^ ranke
le o senis priklaupęs pabuezia-

I <•1 •

I f * 1

vo jiaj su didžiause guodone.—
’ * ’ ' I Ii ’ f

Ka prisakysi karalienę mano!
t »

poręjo, tękie( jiaipai vąąiųęsir
ar stacijom ar vigądom; ir, 
czion kur užyąžiayo karavanas 
Elzbietos buvo tok is namas, 
del to kad- vėlai pribuvo rado

TAfcADAIKA.T ’* ~
11 f

* * ii e,4

Jau tik užtylėti negaliu 
Kokie tie vyrai kvaili,

■ ypatingai seni jaunikei !
■ 4 Žilioki ir plikei, *
Mat poruotis labai norų- 

Bet merginos gauti negali,?
Piksla po szimti knipeliu, jau

ni rodos tieziojesi,
Są patogiom mergaitėms pa-

czion jau labai daug svecziu 
kad sunku buvo insispaust. 
Saule jau buvo senei nusileidus 
ant atsilsio už kalnų ir pradėjo 
jau temt ypatingai girioje. Eli- 
gijus, kuris buvo nuejas apžiū
rėt nakvines, sugryžo su nu
liūdimą ir ąukoruse galva ad- 
gal prie karietos.

— Ka czion , turime daryt 
mano geredeika? tarė 
yra jokio spasabo insigaut in 
karezema, kiek ten žmonių ir 
arkliu ant kiemo, jog nakvot 
no misliut ne galima. Ponu ir 
nąižilcu pilna kaip prigrūsta, o 
riksmas užimąs isztikro buk 
malūne; o kas pirmutinis inejo 

s sunku iszvaryt. 
Tuolaik naktis 
juodus sparnus, 
nukorę nuilsę.

— A! — paszauke Elzbieta 
— jau motorei vis kas nor duos 
|<am puolė, o jis su arkleis nor 
iyabazti pernakvosi t tegul tik 
gi geriau tai dėdės pamėgins.

Nuėjo /vėlei ponas Eligijus 
kasidamas pakauszi. Kada bu
vo ‘Zigmantas namie buvo pas 
jin'svėczią invales, pribuvine- 
jo isz visu, szaliu pakelevingi, 
del to namas pono Zigmanto 
buvo pažiHteje toli ir. skersai 
ir iszilgai su daugeliu žmonių. 
Vos Eligijus atsitolino nuo ka
rietos, vyras patogaus paveiks
lo augsztas pąsiredia^ gi vei
kiau kamiszkai, . i » . .vingai, priėjo prie jio.

— Juk esi popas Piėnkaus- 
kas, jeigu/mano akis ne blusz- 
ta?

K 

insispaust.

ne

a ' . cziuojeei
O senyvi inyalidair

Mato’kad, bus negerai,
Po sfriert turės ožkas ganyt, 

Negales duszpalaikes ižganyti, 
rn zi • •Tokie plikiai, . ?

Nuo, visą atlikia, 
Ne žiąo jiej<! kokios tautom 

Ir kokios jie vietos, 
Guldo galvas ąž bolxzevikua, 

Už ijenįąuj iv Tręckim, ’ 
Plusta ant laikraszcziu, 

Ir ant išduotojo, 
Jog visi meluoje, „ 

, Ir da kitaip loję, 
Kaip Ui vienai isz PotUviĮlea 

mąms rasze, 
Ir melde kad apie bolszeyįkuą 
A nieko ne raszyti prasze, 
(leriąn kad tokie besmegeniai 

tylėtą*. 
Tegul adgal in Bosija važiuo-' 

tu 
Su bohzevikais apsipaeziuotu 

.Tiktai palaikei Trockei.’.
užsi

augina 
Su teszla galvas aplipina, 
Tai kaip plaukai užaugs, 

Kitoki protą gaus.
Baisu kad tokie A menko 

ingaletą, 
visu neaty- 

. ■ dąotu, 
Gana su tokei rakaleis, 

Szeton palai keis.

• zdel tavęs jn ugnį ir vandeni ejt 
gatavas, Te mane paima!

— Asz važiuoju — atsiliepę 
Elzbieta — kaimas ir “7 
narnas ant malones Dievę pasi
seka. Žmones dorus mano, ir 

su tuom inane rūpestis ne var
gina, bot jeigu atsitiktu tas ko 
priesz laika mętyt ne galima, 
<okia sau rodą duos tada,, tai 
as mano nespąkajina.
orangus prieteliąu buk apginu 
jeju mano įlamu.

— Te inane paima, karalie
ne mano — asz tau gatavas ne 
ūktai už ekonomą tarnauti, bet 
jago manę su jaheziu užjungint 
palieptum, ąrtau tau, karaliene 
mano — paszauke senas doras 
Mioduszauskas. — Nė yra apie 
ka ir kalbėt......

Kada tavo anioliszka ranke
le pabuezia vau esmių isznagra- 
dintas gausiau^.negti vertas to 
esmių... Te mane paima....

Tuojaus senis pradėjo trius-

visas

tas ponas
iszskecze savo 
arklei galvas

da apleis jin 
kiam-gi kada sugryž.
noma, kaip isz tokios progos 
žmones moka naudoti.
buvo vasarinis, rupjute už var
tų jau o kasžin kaip ilgai kelio 
nei užtruks gal ir lyg rupsejui 
o ir ilgiau prasitraukt. Randy- 
tojus dvaro Picnku buvo žmor 
gus doras sunku liet ąr duotu 
rodą vienas buvo matyt priesz 
laikai Elzbietą teipo-gi apie 
tai žinojo..... Na-gi pribuii 
vaiskus ant kvatieros rekvjzici 
je del svctirnžeiniu kariumenes 
arba kioki ne ąpsvarstinti atsi- 

tai ap- 
mislino vienok Elzbieta ir rado 
rodą.

Nėtoli kaimynistoje 
senas jaunikis, isztarnaves ką- 

i ' •1. * » /1 '• ! -ir

v' Mano

Tuom laik tegul plaukus

tikimu .dalykai.

gyveno

i

f r bolszovi kanas

. r»
negu pakele-

ne-

? •

. Ten kur Omaboje, , 
Tolimoje szalije, • 

Keli Lietuviai gyvensų
Nes su jeis gana, .. ~

Tas pats, Eligijus, klau-riunienej, žmogus doro gyveni
mo, darbszus, kuris, būdamas 
tankei pas Pientkus Elzbieta 
kone kąipo locną savo kudyki 
pamylėjo ir niekados ne išger
davo už jos svejkątą kitaip, 
kaip tik khipszczes. Papratęs 
buvo yisaclos kalbėti kada tik 
kas jam apie jia primine ;

4 t I j .

— Tai hie mulierl tai man 
motere tikras kareivis! tai ipan 
pąti! tai tikras ^kaulas isz mu
su kaulu..... nes tąi, ant tos pa
sakos, patoga kaip stirna ir 
drąsi kaip kąrėrįitf ir dora ir

l ’ »■tis aplink dvara, idant prigu- 
lincziai paimti, informacije in 
ęavo rankas ir supažint savo su 
jiaja gerai, kad žinotu ka turi 
veikt kam tikėt ir kaip elgtis 
turi. Už jokius piningus ne bu
tą gavus tokio randitojąąs ir 
plęnipętento, koki sau nąsipir- 
Ho vieną meilum nusisflipsoji- 
mą. Mioduszauskas per. visa 
diena apvaiksztiąejo viską, ap
žiūrinėjo viską, žiūrinėjo, tyri
nėjo, kvotė, klausinėjo, idant 
vąliau ne turėtu jokios abejo
nes ię nesmagumo. Ant paga
lios diena toji svarbi, kurioje 
Elzbieta pastaąavijo apleisti

sau pono — o ka-gi ir kaip tu
riu vadinti poną?

— Kaip tai ponas manes ne 
pažinsti? Trząsko! pameni tai,

mano vyru —
— Kur-gi tai 

firdejo tai, idąntmotere, 
tąre Eligijus, susprangintu 
balsu, gilei atsidusęs, kuriam 
labai nesinorėjo važiuoti — bet 
Erodas — Boba!! Gvardijonas 
nusijuokė.

— Na, 
kite, apsimąlszinkite, ka Die-

asz ry
to j. atlankysi u jus su szventom 
misziom, o pasakysiu jei ka 
man dvase Szįo inkveps.

Su tuom prižadėjimu sura
mintas doras Eligijus, atsisvei
kino kunįnga gvardijona, su- 
gryžo prie savo kumelkos szlu- 
bos užsėdo ir nujojo pas girri- 
ni sarga, o ten atidavęs arkli, 
paeines savo puczka ir. nuėjo 
namon per laukus, ant giliuko 
užtiko da kiszki, 
silenke nuo jio piiczkos szuvio, 
tęip sugryžo'dedis nuo savo 
medžiokles užganėdintas ir su 
netuszcziom rankom.

Ant rytojaus da saules spin
dulei ne apdžiovino rasos,,, vę-

evo gvardijono užvažia 
vę priesz gonkas namo ponios j 
Elzbietos. Zigmantiene ižbego ppveizda visbm moterem,

visam

■ tarė apsimalszin-

vas duos, tab duos

o ten atidavęs arki i

kuris nepra-

kada paveizdos isz augsztybes 
plauko, o mato žmones kas vei- 
kesi pas augsztybe — del ko-gi 
jiems ne gali but tas pavėlin
tu? — kalba sąu — mes jiems 
privalome parėdyti, jog mes ne 
esame Vokietes, kurios isztik- 
ro ne yra geresnes nuo musu 
ponu vyru, kuriu radosi musu 
sklype tarp adgsztesnes klasos 
ne mažai mes namines dorybes 
czistatos namines ugnies esa
me sargais.... privalome visom 
pajiegpm ginti nuo suterszimo 
ir iszblest neduoti jei! Arbą tai 
ne priderme gelbėti tąji nuo 
prapulties, kuriam prisiegicm 
amžina isztikima prietelyste o 
pavojingam karte pan(ios|ihe 
jin ir apleisime?

Gvardrjonas tėip l)uvo suju
dintas tokęis žojžeis moteres 
paveizdingos,. kad net pravir- tarp kąimynu' pasklydo, jąu įr

t ...... i . .......

7 P*.

izmas
ko ,o pasikėlęs pasząųjco 

11 1 • a - * '

įszmintinga ir mylėt moka ir 
teisybes niekados nesibijo liet
y • ’ t I

in akis kaip karsztu vandeniu. 
Gąrbintojum jos buvo '.senas 

j nor isz jio
h ' 1 ' 1 .

laikais juokėsi kiti, bet jis ant 
to suvis nepaisejo. b 1

Paplislinus gerai nusiuntė 
ponia Pienkienc pas sena Mio-

>, • / ■ y

Mioduszauckas, o

dųęząųsjki,. o taą.pąts, ąrkli pa-
bąlnojas in puse adynos laiko
j^ių rgdosi. namuose josios. Jog 
žine per poną Eligiju ąpie'jtaji-l T ' i' — a

isžkęįiavimą po, visa aplinkine

seni# k a tokio buvo dasižino-

savo naikus, prisiartino —■ vis
kas liųVo gatava, karietą, bal
nai, ratai, diržai, arklei dedis
Eligijus su pungeleis savo. Pri 
buyo iszleisti gimdytoje!, atva- 
žiąyo Mioduszauskis, pasisku
bino ir žmones visi palivarko, 
idant atsisveikint savo duon- 
dave..» 
dįnuSf aszaros sprangino jei 
gerkle, bet isz akiu nepaleidę 
ji sukinosi lyg galui linksmai 
ką nor ir nudavinejo. Ne pamir 
szp ir puczkąs užprpvit^'idant

Elzbieta buvo susigrau

Per visa nedelia sunkei dirba, 
kaip pas poną Zigmantą vie- 
szįhomes ?

— O! teip Trzaska!' pame-
nu.
7

vidur vieszkelio?
— Esmių bedoje, brolunai- 

te-gi Zigmantiene važiuoje su 
manim, p czion niekur negale- 
ma gaut nakvynes ,̂

— Kaip tai ne galima gaut ? 
— paszauke Trzaska r—. szau: 
tau in jus tuojaus, jeigu ne no
rėtumėte in dvara nuvažiuot, 
o tik kelios varsnos nuo czion. 
Tai eziop ka inatotę yra mano 
karezema o dvaras tiktai isz 
girrios. Važiuok! — paszauke 
an važnycziaus 
ant arklio ir parodysiu kele.

— Ka jus czion veikete ant

Kaip skruzdeles virba,
Nes Nedėlios diena, ,
Aptaiso ne viena. v j >

Isz to in provas pasiduoda,
Ir ne vienas iukisza kuodą,

- Gerai užsimoka, ?
O. da ..vėld muszti ązoka.,

Nugi padlinai nedovanosiu, 
Kaip pagausiu, tai parodysiu)

- Ir teip.amžinai ėdasi,
I Ii '

asz sėdu

(Tojiaus Bus.)

I. f'

Ir nuolatos progoje®!. k , 
Jeigu vyrai nekąm verti, 
Tai reikia, ir merguczes pa-

Tosios po griuezęs bėgioja, .
Visokes žines neszioja, 

O blakių isz lovų neiszrankioje 
(įrrincžiosia ra n galas, 

Žmogų inejus, payma gaha
O k >. u p iruotįs ąor, 
Bet vai kineliai , szalinasi 

anaiptol.
Vieną net cypeje sėdėjo?

O tėvai patis indeję. .
Ir da daugiau žinau, , 

Apie viena pusbobia girdėjau?
Nęs ta dalyka Baltru vieniai 

pavesiu,
Apie jaja kūmai paporysiu!

peikti,

t T

Jeigu turite senas maldakny 
g'ėM,'lprisiun^yte in redakęije

kulkas in revolvet'ius JOligijui greita,^ yi galenite njięipirkt.
— Ego te benedicd ih DonH -jasį *' Ąądo( ponia Elzbieta apt turėt taj sząle sayęsp Mnld^apje ablJb ap^arymo

i ......... . *v.. tai (£Oi)ku . insakiąejenezia
j-.

pąsiitkti jin su džiaugsmu ir su man galybe jos pastąnavinimo, rėja senas Mioduszauskis toki 
guodone pabueziavo jio ranka.

— Sztai-gi Teve guodotina^
in pati laika pas mus pribuvai,

> ne! Tai man motė re! , žino
tai neiiis savo ka tuJĮ’i.veilst.M, o tu-

nes nauju ne

Siunskite; ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus brau

ir kitiem/reitelum savo.
Karitoa ir vežimas stovėjo 

pąrpngtb, arklei (M reitelp pa- gios, o ,kitu , visai negalėsite nu
veik kaip esi inkvepta! Asz niekados nedasake, lęas jin tu- bąlnpti, pundai suvaržyti dru- sipirk^
Palaiminta buk nuo Dievo priežodi: ute mąne paima ‘/bęt 

» !„• 1 __ _____4.J ' apdaryta knyga il-
negaliu būti prieįzingu tęip d i rejo paimti. Paregejas Elzbie- cziįp; atsipi'ovino’nębaženstvją gįaUs užsilaiko, kas parodo jog 

4—u eminiA visus, ne- skaitytojas jiaja myli ir guodo
duodamas ąiekam labai susijų- ja ir pats yra mylėtojas skai- 

(t. f.)

ady | rodos buk tave Apveizi at- delei dorybei; daryk kaip tau ta rankas sudėjo kaip prie Inai- atsisveikinę skubei 
kad ir siuntė — paszauke Elzbieta — tavo szirdis liepe. ,Ir teip sto- dos: y duodamas niekam 1

palaiminkite mane ant kelio- jos, ką kuningas turėjo jos szįr

/

/ v

— Te mane paima, karalie- dint ir gailestaūt, ne su vienu tymo.
\ i
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žinios Vietines
— Gražius oras.
— Laikas greit bėga — jau 

puse Sausio menesio praėjo.
— Utarninko ryta apsivedė 

su naszle p.
Popolskiene. Vėliname laimin
go gyvenimo. * •

— Bažnyinio Choro 
pasekmingai nusidavė, 
turėjo linksma laika,
pelno kaip rodos liks keletą 
szimtu doleriu.

— Pirmas didelis balius Sz.

Ignotas Trockis

balius
Visi 

Gryno

----- I ILIlltlo LllllVllo uiliauo kJ/š.

Juozapo parapijos bus laikytas 
25-a diena Vasario, 
ku saleje. .

t Petras Rudis 39 metu am
žiaus užduso nuo gazo bruste

t *

Tu nei Ridge muinose vienuo
likta valanda panedelio ryta. 
Nelaimingas 
Lasvies Sunu Draugystes.

zliko giminiu Rochester, N. Y. iri

Boczkaus-
It.

prigulėjo prie
Pa-

A
•W

Girardville, Pa.
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VICE ADMIRAL 
•'NVm. S. SIM S

R
fe
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Laidotuves 
asibuvo ketvergo ryta.

Juozas Budreviczius ku
ris likos palaidotas panedelije 
Mainersville, buvo tikras bro
lis Antano Budrevicziaus sztor| 
ninko czionais. 
zas paėjo isz 
Krosnos gini., f’ediszkiu kaimo Į 
Kalvarijos pavieto; pragyveno 
Ainerike 20 men, paliko paezia 

vaikus, broli Antanu i

Velionis Juo-
Suvalku gub.,

keturis broli
ezionnis ir Stanislova ir dvi so-
šeris Lieutvoje ir sese.ri 
sandravieziene teip-gi Mahp-

Brolis ir sesuo 
nio siunezia
vone visems

A lek

IIOJUJ.

dalv-. 
jiems 

už paskutini ■ 
Juozui.

atsi-

velio- 
szirdimra nądeka- 
tiems, kurie 

vavo laidotuvesia ir lai
Dievas užmoka 
patarnavima velioniui

— Utarninke vakara 
buvo kriksztas szventas naujei 

lukreles ižduotojaus
W. D. Boczkausko, 

varda Elenora- 
tevais
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LIETU VISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
Didumas Knygos 4% x 6y2 c2)« 
205 Puslapiu — 310 Pavcikslip

TIKTAI 50c. - 
HS^Mcs užmokame nusiuntimo 
kasztus. :: u

^>5 t# • ...T-. -
■ - ''' ; ■’.......................* - -__ __

t

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
Yra tai tykslas Merchants Banking TrustX/o. Banko. j 
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams <4 J ^1

B|
'<■ 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 patarna- 
vima kuri prigclbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis
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CEAR ADMIRAL VICE ADMIRAL REAR
HUGH RODMAN ' HENRY B.WILSON+ k

REAR ADMIRAL 
HERBERT O.DUNNJ
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Mahanoy city, p£
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JUOKAI o

Nesuprato kokioje žemeje 
josios sūnelis buvo. • . z

Szenadorije tūla Lietuve šū
vi karu, kuris \josios 

aplaike žinia nuo
sūnaus kuris radosi km*

Ii
i

Wit

yjni

M

9
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ŽIŪRĖKITE!

z,

•? o*
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KNYGŲ BARGENSAS
N,o. 1

Szitos visos Istorijos,

T♦;«

Y
X

j* Pasakos ir kitoki Pa- £

reikalingas. >

MERCHANTS BANKING TRUSTC0.
MAHANOY CITY, PA, 

-DIREKTORIAI— 
L. Eokert, Vico-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton

F). M, Graliam, Prca. D. F. Gtiinsn, Trras.
A. Daniscwicx M, Gnvula 

T. G. Hornsby

Vaidelota ApyHaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
0U ]mveikslelinis, 177 puslapiu, Preke 35c

W. D. Bocxlcowski-t’o. Mahanoy City, Pa.
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« Privalote turėti Model Keystone Pecziu ij!
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Guinana pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas Si
siunezia teip greit kdip galima gauti freitus. į

Guinans nori parduoti szitus po ežius dabar ir numei J 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar. z !

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit Į

< I

' .' Gs

^9■ ll
1

■

■ i

. m
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Iii

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti krfiptX
siskaitymai tik už

I

I $1.00 ž
I

§ tik aplaiko.
Pirkite pecziu pas Guinans v V t ’/ * t F-t • 
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KUR BUNA? i
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

1

ti
11

Mahanoy City, Mt. Cannel, 
Shenandoah.GUINANS’
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Apie Rngnna. Kelnnnlnkn Jo- 
’1 ui). Vaikinus ir Stebuklas. Pa Y 
| vasaris atėjo. Sūnūs Mulkinus |

Iszklnusyta Malda Vargszo. *£ 
*♦* Geras Medėjus. Ha Isz maiszo *♦* 
Y f ” .....................................

In Molinas. Verta neužmlrszt.

vyru 
pa

šose r.s

Agota Balkuniutc po 
vad Inas i Barszausk ieno 
jieszkau mano tikros 
Marijonos Balkuniutcs, po vy
ru Samsaviczicne
K
gmino ir miestelio, 
no apie jia, praszau

i
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS! Į 
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Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminia yra paimti j kariumeną ir ke- Į 
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvą ir demokratiją, yra pave- ■ 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo au Žvąi*že yra di
džiausia garbi ir paguodoni, kadangi nevisi jj gali nešioti. Jie žiedai yra labai gražiai | 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai jpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga-

'I
Ji 

h?I-
'i

j

t
A
■ “

Lszllns, nllva In virszn Iszklls. %* 
’ j- au m vtmitv unit iivuzanirnzM* ’4^ 
O Kaip dagyvent szlmta motu.-♦> 

rnmoklnimal. No axis, no tas. 
Knm kenkia girt avimas 7 Grn- 

♦į» dėlei žinios. Apie bobn, kn ne
galėjo savo ložuvlo sulaikyti.

X

I

’si t i ko su
užklausė ar

Josios
Į ten Europoje prie vasiko. 1

Ugi jiegamasteli aplai- 
gromata ana diena, jog
Jurgutis likos yMžmusz-gimusios < 

“Saules” 
kuri aplaike 
Marijona.
buvo p. Juozas Ancereviczius I 
su p. F. Sklnriene.

— Bažnytinis Choras parau
davo jo an penkių metu, Boez- 
kausku narna po No. 509 W.

tuojaps szale

Kriksztu

kimi 

mano 
tas.

gaili u ošiu tavęs 
atsake vikaiMis. O

J urgu-

ta
REAR ADMIRAL
ALBERT G LEAVES

t

■v

, isz Suvalkų 
ub., (valvarijos pav., Ali taus 

Jei kas ži 
praneszti 

(to 6.)ant adreso:
J. Barszauskas, 

AVanamie, Pa.

i

I
Turklnel priežodžel. Pamoks- #t

tą* %*
..♦J lėlei. Lelbnus GI merą h. Gir- i 
’Vi *•»*tuokllg Jurgi n. SknltllH apie 
t žmogų. Kaip pažint atmaina i

ta. ta 1 ^taW

tuoklls Jurgis. Sknltlls apie

liauja Į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave-

išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai {pjauti, viršus yra enamel raudona, balta

ė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir <a-
Įima iauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.. Užstcliuodami šj žiedą, at.ių.kite mvo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųakitc, o mes Jums I 
prisiusimi tą garbės vertą žiedą.
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi išlipkite, o mes Jums

f
a

narna 
Mahanoy Sfr. 
sales? Namas yra dar pertaiso
mas ir bus naudojamas 
snejga del prigulincziu 
Choro. Ant pirmo floro randasi 
biJardas ir sztoras, 

saluke ir ruimas del su- 
iszsilavinimo

teatru, muzikes ir t.t. Į’. ’

kaipo į 
prie |

ant vyr-

d ui -

puikei in-

sziaus 
sirinkimu, 
navime, 
Szitas ruimas bus
rengtas kerpėtais ir rakandais, 
vargonai ir pianas. Choro są
nariai dar turės puiki vieta sa-1 
vo reikalams ir vieta del pra
leidimo liuoso laiko.

Lietuvaieziu Suszelpimo 
draugyste rengia dideli balių ii 
bazara 28-1 a d. January Bocz- 
kaucku svetainėj. Ta vakara 
bus iszleista gražiu ir naudin- 

Visas pelnas sky- 
riamas atgavimui Laisves Lie- 

Ineiga vyrams 50c. 
Moterims 25c. >

— Tegul p. Povilaitis atsi-

gu daigtu.

t u va i. v v rams

— Labai 
motyn, —1 
ar aplaikei žinia apie’jojo mir
ti tiesiog isz Washingtono?

— Ne jegamasteli.
t is pats man apip tai danesze.

Kuningas nežinojo kaip apie 
tai mislvt ir užklausė: e

Kaip tai, jog Jurgis pats 
apit‘ tai tau pranosze?

Isztikruju teip yra jt 
mastt'li, sztai grbmata 
pats rasze, meldžiu perskaityt.

Gromatoje teip 
ta: “

ADMIROLAI FLOTU KURIE 
PASEKMINGAI KOVOJO 

PRIESZAIS VOKIŠKUS 
SUBMARINUS IR DAU

GELI ISZ JUJU PA
SKANDINO. -

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Bo peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

pa
kuria

biivo raszy-

Mylema Motinėlių — 

(hvhar esmių

Sutinka ant persiskyrimo - 
jeigu apsives su . ■ 
burdingicriu.

asz
Szventoje Žeme-

Jurgis buvo Palest i ju/jti. o
I motina mane kad Szventa Že
me reiszke, jog Jurgis yra už-
kastas žemoje.

SKAITYKITE
SKAITYKITE

SKAITYKITE

\SAULI?" 
“SAULE 

SAULE”u
r »

Asztrus, Badantieji
Diegliai

f »■ . ■■■■

Veikiai pranyksta nuo Sloan’s 
Linimento veikmes.

Taip-pat pranyksta Ir visi reuma-. • 1 •! _ luip-put IHcUlYKHLU IT Vinį 1UUII1U-
yma giomata ktnia aplaikem . j glumai, kaip ir skausmai stre-
nuo Raudonojo Kryžiaus apie, nose nuo mesziungio,
jojo sužeista su nu.

, nervu- uždegi
mas nuo neuritis, sustingęs kaklas'su- 
kimas sąnariuose, užkenkimas krernz

Parsiduoda naminei daig,1*“8’ veržimas raumenyse ar skaus- 

Kas nu
pirks gales laikyti ir saliuna. raI pagelbsti, tyra ir priėinama gyduo

z In tnlol Qlnnn'u T Inlmnnioa iriam!

tai, geram padėjime.
iningi pažeidimai.

O kad j| lengva vartoti, greit Ir tlk-

oyo. Jlernadlnas Ir žldas. 0Ž- J 
’’l ko isz Dzūkijos. Gorus rodos Y 
Ota* -»r_ . 1_,______ L
&>

| del motinu. Kas tai yra moto-
^ta w<i4,.7 Cnlllnrfn vnntn [lik.♦ rystet Gailinga ypata. Do- ♦’

_ __
♦ szlmts prisakymu

L—ta . . , .

Cleveland, Ohio.— Albertas 
Doza, 'jojo pati ir burdingieris 
gyvena didžiausiam 
ant fanuos Arti G^eshamo, no- 

‘11)OSU ’ ’ 

“pa-

sutikime

/rints burdingieris yra 
namie,
stuindeliu” abieju. Doziene 
jieszko persiskyrimo nuo savo 
vyro Alberto, kuris yra palie-

o gaspadoris yra 
” abieju.

gias žmogelis4r negali vaiksz- 
ezioti. Vyras sutiko ant per
siskyrimo ant tuja iszlygu, jog 
jojo pati apsives su burdingiu- 
rium ir duos jam priglauda 
pas savo lyg smerlj — Daugiau 
panasziu ’ lepsziu 
svieto. /

randasi ant

Istorines Knygos
Ifo. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas^324 pus., 6x0

Apie (langiaus galima dasižino 
ti po No. 121 p. Pine St.

v— Tvėrėsi nauja pasziAlpine 
draugyste. Per koki laika nauji 
sąnariui turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už^l insiraszimo. Susirin
kimai atsibuna< kožna pirma 
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saleje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso, (tf

(8.

le, taigi Sloan’s Linlmentas visuil yra 
variuojamas. \

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

Span’s
Kills Pain

coliu dydurno. - Preke 50c.
No. 2 — Kunigo Paslaptis., 

tn Merika; Pakaruoklis, 220

Auksiniai

1 i

j,1 '7'j.į j. " ■ -la- iii i y i. i,.i «p i 'ii1,'acMaKJMgar^crrip^BBMMB

Share & Share Atike
/ e

S

puslapiu^Preke 35c.
‘'fto. 3 — Auksiniai Peiliai; 

Dvynos Karalaites, 214 pus.A 
6x9 cdliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c

AL

f
•z<

Lie®
t

&

ii®

Iszgydomas

Dldclo atyda atkreipė publika In 
Btebetina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Norviszku arba trotlmo veisles 
Ilgu; per Daktaru Andrew O'Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
io if operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmonos paprastai misiino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip jlik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szcndlen Dr. O’Malley pralei
do didesni daŲ savo daktaravimo del 
isztirlnojijnd ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt «avo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DFKJNGAS PACIJENTAS SAKO:
Beverly, N. J. Aug. Il, 1V17.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negaili rasti žodžiu Invales Jumis 
padėkavot l už stebėtinų pat urna- 

, viina del vi manos,
mane uog dubiau vos rupiu ros, 
nog kurios kentėjau per dovinis 
motus ir negalėjau dirbtu Ban
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo hmgialbctl.
sveikas,

tuvis, 70 metu amžiaus ir-szlrdln- 
gal rekonieudavoju Dr. O’Malley 
de) kiekvieno Tautieczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjimo kaip asz 
piriulaus buvau. 1

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

[Tikra eromata randasi mano ofiso] 
PAKTAHAŠ O’MALIEY SAKO:— ,

Ponki metai adgalios po dvieju motu 
isztlrinojima, iszradau nauja būda gy
dimu Datruklma ir vadinu ta budg, gy
dimo "Choinlc-Electro” būda, gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
nlu. Npbuvo didesnio Iszradlmo medo- 
cinuose nei gydinąuosho nog laiko isz- 
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu ėsate /vienas isz tu 
skaitlingu konkonczlu, s'ergancziu ant 
tos pėapikantos ligos TPatrųkiriio” 
asz galu jus iszgydinti, f \
Jagu ręikalaujato rodps tai nieko no- 
kasztuofi kaip tik paj’as'žimds grpnja- 
tos ar atąilankimas in mano ofisą asa- 
bisžkai, Raszykite prisiusdaml už 6c. 
sterppu o gausit© paveiksluota knygų-

Dar čsmlu 
nežili Dr. O’MnlIey Isz 

AVIlkes-lįurre, Pu. Asz Asiniu Lie-

pirntlnus buvau.

I

Egr°Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta. 

ta » *

4 ‘

W. D. R0CZK0WSKI - CO. 
MAUAN0Y CITY, PA.
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♦T*
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i Ilygenos
kimo Ir duszlos. Galybe Mel- L j —

Vt
t%♦ les. KiiKnniszkn lazdele. Bo- MH n* JIXII^HIIIn/ėHII ywmVI< • ■»v’"

ba kaip ir visos bobos. Ženk-’, ♦% 
las smertles. Nupasakojo |iuo A 
koto. Nenori sarmatos. T’okle 
szposal ne linko.
8u velniu ant svieto. Kytras
X * 1 i . > •. • į _
‘ .

A, U. Urvą užkeikto. Pnnaszus. eJ 
Dorėnas. Sermėga mužiko. Su 
kuom kas kariauja nuo los

/t dingsta.
» Viigis klauszlnlu. Neyra to '|1

<►>

Alyglno.
«£♦t

Žnlnicrls. Dievas gal apsiidy- .t

♦>
<♦ 
<♦ <♦

Dnsektn nekaltybe. J

£• pikto, kad nnt gero ne Iszel- |*
*♦* tn. Kaip Jonlszkcl pavogė Isz *<♦ 
aVjk _ - -- .... • a «Juozlszklu naktini šurga. Ali- %,♦ 
y dengta sarga. Atidengta Žu- 
y dinšto.

Užinirszo.
apie Moteres. Tranasznvlmns «►< 
mirszta. Pacztliies persargos.

I Žmogus be szlrdies.
J’rannsziivlinas

<X Kaip apsieit draugovėje. l’cr-
Litrus Bėzdžlonkn. Mįsles. Do

t

M

Hzlints prisakymu del paežiu.
t Iszgialbeta per Kalinlka. Auk 1

♦Z*
♦>

so grudolel. Dzūko pasaka
t aplo V. Jezusn. Ždnklinlinns
Y Vardu. Kokiu Esi? Kazlrlnvl

ta. .. fJT I na4 /.n il.al iTl o o al I r»

*♦* 
*

| mas. Zinutės del Gaspadlnos. 
vagiu Nzpusus. Kaip puiuin %?

y llankszlls ntsiversto Ir pastato M

y ga Akmuo. • .Innnszti Morczn- <>*♦
—v, » -..

<£♦ miejn, Kandidatas nnt Apsipa 
, Dzūkas Iszvadavo

8iiyo pnczhi. Puiki Yoda. Snp-

vyF' ''d\v
A moka protauti kaip geszoftn X 

1 P* «padaryt. Iszmintlngos rodos 
dėl Tėvu. Pasaka apie A^klu- f*

I kayKupruka.

Vagiu szposns. Kaip ponas

M Virbalu] Bažnyczia. Sebuklln-
^kJ^šlb ..ta. AltatatataVtatata InMnann TZ'/.’■•rk r> fa _

ko, !>ievo-sureda. Voluos Nn-

Y ““cz lavini o. Dzūkas Iszvadavo ♦3»

n^ist žldo Judelo. Kulp žldas

JL padaryt. Iszmintlngos rodos 1

No .laukite/-

to aplt Patraklma. Adrosavoklto:

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

27 South Washington Street

■»

JOK AiikHinls..Ą.

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

Prekė, Šių ž(edų yra aekantioa:

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

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti r.pilkos,
paveikslas kareivio kepurts. su viena, dviem ar trim žvaigžduttm.
prekč 3Kc. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

{ NAUJAS LIETUVISZKAS J J
? GRABORIUS <

A, J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITYSOI E. FINEST., V

___ _ z__ 
on »i— — — o—ooio ■ ša — o m

! Phone. Kensington HOB W

DR. E. G. KLIMAS
(detuTin Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South pašoje

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet ' 
Nedėlioję 6 Iki 7 vakare.

| 1624 S. 4 St. Philadelphia

R.lkalaujame
I rl liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
J $10 iki $15 į sąvaitą, pereidami per stubas 
J su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
| laišku: URSUS REMEDY CO., <•
I 160 K. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.Dtp. B.

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cžr. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

1 0.50

r

f!CHICAGO, ILL ■

Dr. KOLER.
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittaburge. Mo-
klnosi VarRzavojc, Btuj į 
dljavo beglje 26 m. in
validas ligas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažlnsta. Gydo 
užsinuodlnlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalrias ilgas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo. AU1- 
szauklte ypatiszkal, per lalszkus asi 
negydau. Dr. Koler kalba l.enklazk*l
r

Atsi-

ir Ruslszkai. t
Oflsoą valandos: nuo 9 ryte lig 5
vakare. Nedcllomls iki 2-v. popiet

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančių Kojų

Prakaitavimas žmo-
I

i

gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas w
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iŠ ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas hgų ir pavargi
mo v»so kūno. Musų naujai išrastos gy-

o

L
I

■^11? į|l

; 7:jf|

i

I 
t

5 Vii
I
■
b®

■-1

! I 
Ml

II
-■ ji 
'll

1i
HII ftll
i 
ksi' y\ Vi

■

>
' i< V-'J

bill
|a

'ii 
«il S 

J ■■■ '■ ĮS 

a af
hS 
ra 1 
ill 
ii:
JI 
ii' - 5’

Daugybe visokiu Juoku, 
‘" ...................... xr r iPaveikslu ir t. t. .

4Q/ 4H—
Prisiuskite $1 ir savo 

4* pilna aiszku a^resa o
/

X
tuoj aus iszsiusime i 
mis per paczta KnyjXT mis per .

Y Bargensa No.l.i

I

iu- *:*, 
g« y

Adresavokite: 
*t* W. D. Bočzkowski-Co.
*iy
❖

Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRĄDIMAS.
,DEL PLAUKU.

it

DektĮvoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą 'plauku labai
trumpiam laike, in vieta isžpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvara'nty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W.

duotis išlydis prakaitavimą arba šlapu- r 
iną Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs B 
uitikrinam Jo^ nieko ne kenks Jūsų svel- B 
. * « «« k . .. *_____ _?«»_____ _ Įi

su prisiunGmu. Piningus siųskite adresu: n

mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs Į
kitai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas | 
laiškas su paaiškinimu. Preke *1,

160 H. WELLS St,

URSUS REMEDY CO.,
Distributer

Dtp. B. CHICAGO, ILL.
-JIT—LL, ■ I

,W. TRASKAUSK
/ —GRAB0RIIS—

m 4 a Cje a

i i '

AR
j

tET*■ «Mi

Brooklyn N. Y.
I

Wilkes-Barre, Pa.
, * I “ 5 '

Kur kalbas! ir ^atfzosl Lietųvlszkai,

' I1iį'll Jf.r" '• š
HHu ir

FW!I|E!

I M

PIRMUTINIS LIETUVISZF 
GRABORIUS MAHANOY CIT 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvlu, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus Ir Lt 
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa,

PA.
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