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geležinkelius.l’žeja iii Lietuva tiejei

r

Pa-
Lietuvei bando kelia nuvalyti ir su-

i <4^

kraujagerei naikina viską o ypatingai 
veikslas parodo nuvertima vagono ir užinusztuosius. 1------ --
renka užinusztuosius.

Isz Amerikos
Darbai kasyklosia susimažino- 

dirba po tris dienas.
Hazleton, Pa. — Markelio 

kasyklos ir Ltdiigh Valley pra- j 
dėjo dirbti po tris dienas antį 
sanvaites.

Reading, Pa.- 
viete Readingo 
na ir-gi dirbti po kėlės dienas 
bet lyg szioliai da gerai dirba 
ir sukraus anglis in Abrams ir 
Landingville.

Tamaqua, Pa.— 
and Navigation 
Pantin’ Creek apskrytije da

lojo dirbti po tris

- Sk u Iki no pa- 
kasvklos keti-i

Surado nepaprasta sątarna bal
tųjų žmonių Kinuosia.

Canton, Kinai.— Tomis die
nomis likos surasta terp vakari 
niu kiniszku kalnu nepapras
tas sztamas baltųjų žmonių per 
daktaru Juozą Beech,

Union
prezi

dentą Union ***‘ universiteto 
Chaugtojo, Kinuosia.

Tieje bailioje gyventojai gy
vena Sung Pan distrikte, kurie 
susideda isz 40 sztamu ir kož- 
na szaka kalba kitokia kalba. 
Tieje baltieje yra didėli nevi
donai kineziku ir lankei 
jeis atbuvineje musztines.

Svietiszka kare kasztavo 
$450,000,000,000.

Londonas. Pagal apraszi- 
ma laikraszczio “Daily Tele
graph,” tai svietiszka karo 
kasztavo visoms vieszpatys- 
toms suvirszum 450 bilijonus 
doleriu.

SU

KITAS PAVEIKSLAS PARODO BOLSZEVIKU DARBELI.
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Bolszevikai ateja prie Vilniaus, pradėjo pakelije viską naikinti, 
jeležkelio stacije iszneszta in padanges per dinamitą.

Paveikslas parodo
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ru) buna nustumtais adgal prie Baltųjų mariu. Pietuosia alli- 
jentai da vis turi po savo globa Odesa ir Juodusias mares, 
kraszczius bet ne valdo nes randasi rankosia bolszeviku.
kuruosią Lenkai kerszina užklupimu ant Warszavos isz puses
Sedlicu. Rytuosia Czekai nusilpnėjo o mažas pulkelis siberoku 
su rusais bėga link žieminiu mariu isz puses Perino, kuris ran
dasi dideliam pavojuje.

Ka allijentai mano tame daryti? Visi sklypai prieszinin- 
Prinkipa ant 

savo laimu
)

pa* -
Va-

kuris patenkins ju didžiausius 
reikalavimus ir tuo paežiu su
mažins sunkenybes pereinant 
isz kares in normale szalios or
ganizacija.

Valdžios noras yra iszlaiky- 
ti industrija gerame stovyje. 
Jei kiekvienas pilietis rems ta 
statymo kompanija. Darbo 
.Departmentas tiki, pasiseks vi- 

I si sumanymai.
'siu; beveik kiekviename mies- Released by the Committee on 
te reikia nauju namu. Ame-i

' rikos žmones gyveno anksztuo-• . ... IJ lems riekia. 
saules i

darba per kare užtikro turi 
daugiau pinigu, ne pirmiau, tai 
dabar ir laikas jam tuos pini

ngus pavesti namu statymui.
| Trumpai sakant, namu sta-
■ tymas yra svarbi dalis valdžios 

Tas darbas 
del kares toli atsilikęs nuo nor
maliu laiku.

Beveik kiekviename
ir miesteli reikia nauju trobe-Į

r>

planu ramybei.

mieste *

Public Information.

Kijevas Bolszeviku rankosia. Tifusas 
Moskvoje. 260 Sibiriecziu užmuszta. 

Vilkomirai paimtas. 
I

True translation filed with the Post Master nt -Mahanoy City, Pa.
G-th, 1919

on Feb.

I

Lehigh Coal 
kompanije | 

ge
rai dirba, bet Middleporto ka-Į 
syklos Alliance sustojo o Uran- 
berrv” dirba tik po tris dienas.

27,000 audėju sustojo disbti.
Patterson, N. T. 

sustraikavo 
audėjai szilko, 
sutrumpinimo <
A jd u b I i st u o rga niza t or i a i

j se kambariuose.
'daugiau oro, daugiau 
szviesos,
daugiau gamtiszkos laisves.

Yra rengiami sumanymai,
I kad nurodyti reikalingumą to
kiu namu, pradėti darba prie 
vieszuju namu, ir paraginti pri 
vacziu namu statymu.

Rekonstrukcija turi būti tik 
27,000 | ) () je įo žodžio prasmėje, Darbo 

Departmentas mano.

daugiau oro,
daugiau žaliu laiiku )

i
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IISZ VISU SZALIU

3 francu-

as required by the Act of October 21-th, 1917.

Kopenhaga.— Didesne dalis valdiszku namu Karaiiaueziu- 
je likos paymta per vokieczius kurie pribuvo isz Berlino. 
bernatorius rytiniu Prūsu apskelbė kariszkas tiesas po 
Prusus.

VVarszava.— Kijevas likos paymtas per bolszevikus o ge
nerolo Pelluro kareiviai prisidėjo prie raudonosios gvardijos. 
Ukrajinos valdže persikėlė isz Kijevo in Vinica.

Gu
vi sus

Czionais 
suvirszum

provindamiesi I Departmentas mano. Turi bu 
lai bo valandų, ti rekonstrukcije to, kas yra pa 

P1'1- senes ir atsilikęs nuo sziu die- 
buvo iii czionais sutverti unija. reikalavimu ir statyti nau- 

(>s|-Į jus tautai reikalingus trobe-terp straikieriu, bet tiejei n<

60 vokiszku nelaisviu žuvo, 
ekspliozijoj.

Bruksela. — Szeszesdeszimts 
vokiszku nelaisviu,
ziszki aficieriai ir vienas Ame
rikonas likos užmuszti kada 
trūkis prikrautas su daugybia 
amunicijos ekspliodavojo terp 
Auba’nge ir Longwy. Nelaime 
kylo isz priežasties numetimo 
dideles kulkos nuo trūkio per 
vokiszka nelaisvi.

davė prisikalbyt bolszevikams. ybis.
Trukumas darbininku 

kare padare tai, kad naujus 
trobesius statyti, iszskyrus vai 
(Ižios trobesius,

per

buvo negalima
Aiih'Ji- arnerikiecziai turėjo gyventi 
Pi’o- anksztuose kambariuose. BeloI

Daug
PO

STATYTFNAMUS YRA 
SVARBUS DALYKAS.

Darbo Deparhnenlo rekon 
st rūkei jos planai suteikia 
likai turbūt daugiausiai

iszvystvti vieszuosius dar 
bus ir namu statymu. 

•F 

rn ‘ kompanijos 
didesne ir 
Namu statymo pro

, kaip departmento yra 1

iros

Tosios 
padaryt i 
Amerika, 
gramas 
rengiamas,

tikslas
geresne

padės pereiti nuo 
kares ant ramybes pamatu, jis 
suteiks darbo daugeliui vyru, 
kurie bus atleisti isz kariuome
nes ir kares darbu; ir jis stoves 
IMH'versmeins praslinkus, kaipo 
atmintis Amerikos darbo ir 
veiklumo.
priedeli prie materijaliu vieszu 
ju turtu musu szalyse.

laibo daugeliui

; nustojus naujus namus statyti 
senųjų randa pabrango

i kad daugeli vietų ji pasidaro 
beveik žmonoms neprieinama.

Tas namu statymo sutrukdy
mas tautos gerovei turi būti 

Tai darant
atsiras reikalas darbininku ir 
užtikrins darba vyrams, kurie 
taip narsiai kariavo, kad pada
ryti pasauli saugiu demokrati- • • jai.

Reikalaujama daugiau,
baigti pradėtuosius trobesius! 
Programas teip platus, kad in 
ji i nei na statymas visu trobe-

dabr atlygintas.

) 

taip,

darbo
Jis reiksz dideli

negF5

kai bolszevikams ne nori suvažiuoti ant rodos in 
padarymo taikos. Ar-gi bolszevikai pasigeria su 
uores allijentams pasiduoti ir priymti juju iszlygasf 
na. Jeigu allijentai mano jog tuosius pasiutėlius apinalszys su 
saldžiais žodeleis, tai tame baisei klysta. Kožnas žmogus, ku
ris vėlina gero Posijaj, spyrėsi ir reikalai!je idant naudoti prie- 
szais bolszevikus drūta kariumenia ir kuom greieziau allijentai 
nusiims in tenais daug vaisko, tuom bus geriau ir greitesnis iž- 
gialbejimas Rosi jos isz juju nelaisvės. Kuom daugiau su tuom 
vilkina, tuom sunkesne bu$ juju užduotis atejteje.

Abejot i-

LietuviiFbelaisviai gryžta namo.
P-as Jurgis Savickis, Lietuviu Ingaliotinis Kopenhagene, 

nuo Kijevo likos perkirstas Kovele, kur randasi daugelis vokisz,uiszydamas laiszkeli (12 d. Giuodžio 1 JIS m.) piane- 
kos kariumenes kuri daro paredka terp saviszkiu kurie bėga sza sekancziai. 
isz Ukrajinos.

Stokholmas.—
nes badas ir tifusas davėsi labai in ženklus.
kasztuoje Moskvoje 15 rubliu, svaras duonos 25 rublei.

Prie kapiniu stovi dideles mynios žmonių laukdami 
kalėjuos palaidoti mylcmas ypatas, kurias laidoje be grabu.

Už tai kad nenorėjo apsaugoti sibiriszko rube- 
žiaus nuo bolszevikiszku užklupimu Kungure, 250 kareiviu su 
10 aficioriais, likos suszaudytais Ekaterinburge.

Helsingfors.—

Geležinkelis

Baisus padėjimas vieszpatauje Moskvoje 
Puodukas pieno

savo

“Lietuviu belaisviu dauguma jau paleista (isz Vokietijos 
namo.) ’Meldžiama perspėti visuomene, kad daugiau nesiustu 

'pinigu belaisviu maistui.
“Labai praszau Tamistos kart su laikraszcziais, ar kitokiu 

budu neatsisakyti praplatyt szia žinutia.
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Omsk.—
SIBERIJOS LIETUVIAI. rikalai ir tautininkai, trejoko 

yra socijalistai, tai ir tamposi 
Kas-gi galėjo pirmiaus tike- nei naiavisti bėriai. Siberijos 

ti, kad szaltoje Siberijoje yra lietuviai to visiszkai neturi, jio 
tiek daug lietuviu kaip piane- visi yra tautininkai ir k&ip ro- 

“Te- Uosi jiems po
matėm iszdestyta ko-'jokia Įeita partija, jie sau

II *11
r I

■ II 
‘ J

01 win
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Soviatai Moskvoje iszszauke visus vyrus- 
nuo 29 lyg 45 metu po ginklu. Jeigu taikos konferencije nesu- 
sitaikins, tai bolszevikai pradės kare ant tikrųjų.

Kopenhaga.— Bolszevikai ejdami isz Dvinsko, paėmė Vil- 
komira, 45 mylės nuo Vilniaus, pagal daneszimus isz paties 
Vilniaus.

London.— Randaviszkas vokiszkas vaiskus užėmė miestu 
Brema kuri bombardavo per kėlės valandas. Daug žmonių 1L 

Spartagai prasiszalino isz miesto. 
Laike bombardavimo daug namu sunaikinta kaipo ir sena ka
tedra.

Basic, Szvaicarije.

szama apie 60,000 ypatų, 
vyneje”

nose nebrauko
i va-

kiuose miestuose bei apielm-į žino ja su tautos reikalais isz- 
. Klo

fl

kos yra apgyveno. Sziuomi tar- me dvi part i ji su trejoku. 
pu ir ten lietuviai nei bites vien.

Siberiecziai link Lietuvai at
gavimo savyvaldos, teip-^gi no 

Sziomis dienomis “To

>

spieczias; su savo reikalas daig 
tan, tveria draugijas ir t. t.

Laivas pataikė ant bombos.
Kopenhaga. — Vienuolika 

žmonių nuskendo su laivu, ka
da tasai užėjo ant marines bom 
bos arti Stawangerio.
tokiu bombų plaukioję 
North mares, kuriu da anglisz- 
ka flota nesurankiojo.

50 roalistu užmusztu 
Portugalijoj.

Madrid.— Terp portugalisz- 
ku ir monarkistu ir republiko- 
nu atsibuvo smarkus susirėmi
mas kuriame žuvo penkesde- 
szimts monarkistu ir du szim- 
tai likos sužeistais.
Chaves randasi pasikeleliu ran 
košia. H’k|įt|i ejna ant Oporto.

129,000 mire nuo influenzos 
Afrike.

Cape Town.— Pietiniam Af
rike influenza teip baisei gra-

Miestas

i

n iii h

kos užmuszta ir sužeista.

Terp Lenku ir Czeku likos padaryta 
sutartis paliauti muszius ant Szležinges franto per septynes die 
nas o gal ir ant tolinus, pakol juosius nesutaikins allijentu ka- 
misije. _ ,,

mu-

1 
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Isz tilpusio “Tėvynėje” rasz miega.
to, matoma kad Siberijon lietu vynes” redakcija gavo nuo Si- 
viai buvo nuguiti net po kra- berijos lietuviu kopija Deklera 

jkusmeczio, t. y. 1830 ir 1831 m., ei jos kokia anie suteikė Frau* 
Vaikai iszguiti in ten lietuviu elizijos ir kitu allijentu amba- 
esa suruseja, ju pravardes tik sadoriaus; ta visa kopija
juos lietuviais prirodo, ir pa- set “Tėvynės redaktoris patal- 
cziu tu žmonių nupasakojimai pins “Tėvynėje.” 
esą, kad ju tėvai ar diedukai 
buvia lietuviai.

Ten mat žinios tos surankio-
už- 

raszū ir pasakoma kokioje vie
toj yra koksai skaitlius.

Lietuviai siberiecziai gud
resni negu Arnerikiecziai. Gal 

kaip tai gali 
but? Vienok teip yra. Ameri
koje lietuviai ypacz pažanges
ni, insikinke in partyviszkas 
pleszkes ir, kiek vieni nutem- 
piUį tai kiti prieszingai adgal 
tempą. Czion Amerikoje turi

vBolszeviku galybe auga kas diena ir susidrutina.
Vladyvostokas.— Kas diena, teip konia kas valanda, bolszo 

vikai pradeda suspaudinet nelaiminga Bosijo savo lotenuosia
Lclll, 1CAA141 VM.CV111X nviucv ClliU VA^U AlUX^VVl AVVV JJVtkiVW V <

sunkesne užduote del allijentti ant apip^lį^įftįnM) jujuui Tif kėlės 
sanyaites turėjo gilinki ant Išturiu fruntu: atspyre Ameriko
nus žiemiuosia, lavonus ant vakaru, Sibej’okus rytuosia ir Uk- 
rajinus pietuosia.

Miestai puola in ju rankas kaip vokiecziai užyminejo vietas kas pamislys — 
Rosi joj. .Szia sauvale Kijevas, sostapyle Ukrajinos puolė; Viil-

laimėdami konia aiit'visu frantu trtUszius, Ita padaro tos teisingai isz valdiszku

Matomai, kad 
pilna visur, is 
visas szalis ir,

ll

v
1

Valstijos ir miestaj raginami siu, koki tik kur reikalingi, ve-
staty-' sino, jog 129 tukstaneziai žmo-
už vis niiv iszmire, isz tojoTlcaitliaus1 dan svarbus miestas Kurlandijoj likos paymtas. Praejta san- 

— ! -- - ' -i •< rrn i ii ' ' 1 -i • i • • I ». __ .1_____  •T J _ j.__• „_i_ * T»„.a ~x._ 1_ — 1. _ _
Da daugybia! žinios buk Vilkomira, 45 mylės nuo Vilniaus feip-gi likos pa-

pradėti invalidus statymo.dar
bus, kurios turėjo 
szali karei užėjus.
n iai
<

usu lietuviu 
šiblaszkusiu po 
kožnas apleis- 

dams savo szali, iszsinesze pa-
jiegas isz Lietuvos kitur, ir ki
tur jias palieka.

Siberijoje gal lietuviu ne kas 
žin kiek but mažiaus negu 
Amerikoje.
maskoliuoja, kaip czion susi- 
amerikonizuoja. Siberijon pa
teko vis vyrai, tai-gi ten mote
rių lietuviams stoka, o
yra kokia tai greit jia bile kas 
payma, £. . * — S. K-

Tenais teip susi-

atidėti in 
Privati- 

asmens raginami pradėti 
larba tuojau.

ninkas, kuris turėjo nuolatini
Vidutinis dar-

dimas vieszuju darbu, i
mas vieszuju trobesiu, ir už vis
labiau statymas namu. i

Czia kaip ir kares vedine rei buvo v <« • ■ « .

--------------’7----------->-----------

mirė 1176 baltieje o likusioje'vaite puolė Orenburgas ir Lietuviszka Brasta.
---------- 1b"vo murinai. • , XLJw..1 1 ? Aft 

Tauta turi žmonių serga bet influenza tru ymta.
i vienyti, remiant programa, puti apsimalsziiio. | . Ži^wįnosia sauje Amerikonu su allijentais (apie £0*000. vg-

kalinga vienybe, 
susivie I

murinai.

I

m “L

Dabar daejna
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^Kas Girdėt
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Nauja kare kylo Suv. Vals- 
tijosia.

Tai yra, ar gerti ar ne gerti ?
Tokia tai kare iždave kasyk

lų darbininkai ir iszsiunte savo 
reikalavimus del visu rodinin
ku ir locfnninku kasyklų. Ang- 
lekasiai tvirtina buk atėmimas 
arba uždraudimas gorimo prie- 
szinasi žmogaus laisvei o prick 
tam gorimas yra reikalingas 
anglckasiui dirbaneziui kasyk
losia po žeme ir didelesia dul
kėsią nuo ko daugelis kas me
tas mirszta ant teip vadinamo 
* ‘miners asthma.”

Po visus miestus kur tik ran 
da$i kasyklos, anglekasiai pa
dare rezoliucijos, nutardami ir 
siausdami in virszininkus Amo 
riean
idant suszauktu tam tikra sej- 
ma idant užbėgti visiszkai pro- 
hibicijai.

Tai-gi,

Federation of Labor

dabar užstos darbi- 
ninkiszka kare prieszais sausi
ninkus kurie ne tik geidže at
imti žmogui gorima bet stengė
si užvesti tiesas idant butu už
drausta rukimas, kramtimas ir 
uostimas tabako. Jeigu tiejei 
fanatikai nepaliaus investinet’ 

, tai žmo-
negales bu- 

eziuoti savo loenos paezios.

tokias kvailas tiesas 
gus sulauks to, jog

Mokinti daveda, jog gėrimas 
Tuksztaus pieno ir valgimas 
daug obuoliu 
gaus gyvaste.
siszkeje ir fakirai gyvena il
gai, nes visu juju maistu yra 
obuolei.

pieno ir 
praylgina žino
ti induszki d va-

pradėjo
Viskas brangu

Teip Amerike geri laikai — 
buvo geri laikai, bet volą pra
dėjo susimažinet, o kasyklosia 

dirbti po tris dienas. 
, tai darbinin

kai nieko nepasilieka, kaip tik 
pūsles ant delnu nuo slinkaus 
darbo, ypatingai kasyklų dar
bo. — Nemokėjo nekurie nau 
dot is isz geru laiku ir todėl 
sziandien pradeda stenėti.

Kožnas sziandien vejesi pas
kui doleri, 
imtas su doleriu.

SAULE
! . .............. . n—;-------~7~

maszinas si tik pats savimi, o ritinio nar- kas spaudimas tik siun^ina 
narveliu diduma, bet licužlaiko 
už augimo.

Beje, dar primisime, kad 
nors narveliai yra begalo maži, 
gyvuliai, bet ir tarp ju yra 
kur kas vieni už kitu# didesniu 
ir mažesniu. Viename fijolko

I
X

mus ir milžiniszkas
Baj gali, matau, ’velis rūpinasi ir savimi ir po

tyt ir niekas juju nesubankru- taip sakant, broliais. Ka gi kal
bėti apie iąvairuma žmogaus 
kūno narveliu darbu,, apie dar
bą tu naivėliu, isz kuriu susi
deda taip invairios ir taip pra
kilnios žmogaus kūno dalis.

Isz ko narveliai t Svarbiau
sia narveliu ihbdžiagąj.’tai img- 
lis, 
ras, kliurke, potaszius,

iszsitare: 44

kad Boczkauskus sunkei subi-'draug kitais narveliais, savais
• tea •• Y Y !> • 1 ii 1 • - ! TT • 1 1

tysl”
Teip,

Szviesus

“Saule” gyvuos pakol 
turėsime spėkas ir gyvasti.

■........................  "A

Szia gadynia ne tautiszku- 
mas, ne laisve, ne tėvynė duo
nos neduos, jeigu ne bus paeze- 
dumo ir apszvietos.
žmogus visur tiks, o tamsunas 
visur bus vieszytas kaipo dar
binis gyvulis! Imkime pavoiz 
da nuo Žydu. Ar jieje turi sa
vo tevynia ? ar gaivyna savo 
tautai Visas svietas del juju 
tcvvnč! —

Mtema,’ 
vyne.)

Ne tuom keliu striegesi

“Ūbi bene ibi pa- 
(kur gerai, tonais te- 
Ir Lietuvei turi būti 

tosios paezios nuomones. O ka
ant galo toje tevyneje turime? 
Ar koki gerbūvi, o gal tevynia 
su kucais ir akmenais atmuszi- 
me?
in liuosybia.

Jeigu apszvieta turėsimo, tai 
ir prie laisvo sosto daejsime.

O czionais Amerike ar Lie
tuvei naudoje isz liuosybes? 
Teip, nauddja, be jungo ant 
sprando negali būti, — dedasi 
sau patys junga nelaisvos ant 
sprandu.

Patrijotai lietuvysta gaivina 
o dolerius nuo tamsuneliu su 
saujom kabina!

Daugelis yra tosios nuomo
nes, jog kaip garsei kalbės,

Tai didele garbe nuo klausy
toju apturės.
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Viename fijolko 
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visokios dujos, siera, fosfo- 
soda, 

geležis, kalkes ir inagnozas. 
Yra narveliu kuriems reikalin
ga dar ir kitos invairiu invai- 
riausios medžiagos.

liu yra apie 50 tukstandžiu, dar 
mažesni buna bakterijų narve- 
liaą'kurie bakterijoje labai sun 

f ■ 4 .i » • Į
ku pastebėti net ir ber smar
kiai didinanezius stiklus.

Kaip žmogaus ir gyvulio kū
nas arba augalas yra sudėtas 

Žodžiu,!isz invairiu invairiausiu daliu,
narveliai susideda isz tos me- taip ir narveli^ tipi savo dalis, 
džiagos, isz kokios yra žmogus Svarbiausios narvelio dalis, be

Pagalios kąrios jis negali gyvuoti, yragyvuliai ir augalai.
visi pasaulyje turinti gyvybe I taip vadinama gleive (proto 
daigtai susideda isz tok medžią plazma,) kaip sakiau, 
gos, kuri yra žemėje, vandeny-pn baltymą arba drebulius (ga 
je ir ore, lereta,) ir branduolys.

Gyvenancziu daigiu augimui duolio darbas, yra žymiausias 
ir pletojimuisi, kaip žinoma, tame, kad jo dalykas isz pagau 
reikalingas yra maistąs. Mais- to maisto daryti naryelio ku-
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te

panasZt

Bran

ta visokį daigtai sau gauna vi- aui reikalinga medžiaga. Moks 
Gyvi su- 1 in inkų yra gerai isztirta, kad 

tvėrimai auga, didinasi nuo to, kaip gleive negali gyventi be 
kad kaskart juose darosi didės | branduolio, taip branduolys ne 
nis narveliu skaiezius, o ir tie

sokiariopais budais.
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gali gyventi be gleives. Pąsi- 
patys narveliai auga ir pleto-1 rode, kad iszernus branduolį isz < 

gleives, perstojo gyvene ir vie- < 
nas ir kitas. Iszernus amebai 4 
branduoli, ji negali jau praryti '

jasi.
Antras reikalingiausias nar

veliu, kaip ir visu gyvuliu, au-
O*

szihima.
tinimui daigtas yra tinkama maisto, o jeigu branduolys isz- t I te • • • »

Czia turiu pasakyti, imta jau maistui jame esant, 
jog invairi narveliai reikalauja lai urnai pasiliauja to niaisto 
ir pakenezia invairiausia szilu- virszkimmas.
lna. Aiszku tad, kodėl ne vi Mokslininkui Balbiani pasi-
suose pasaulio krasztuose tik sekė supjaustyti in tris dalis
del sziluinos, nekalbant jau 
apie kitas aplinkybes, g

8

viena vienanarvi gyvulėli. Su-
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AKTYVAS
a

Piningai Banke
Bondsai
Priklauso prie szerininku 
Investinimai 
Kitpki turtai

l>.l

PASYVAS

'l- fi Il te :l:

$ 12,364.87
51,489.80

. 18,418.63
29,199.94

1,604.35
. ""9 i I .

$113,077.57

H #«*

Legalizuotas Kapitalas $1,000,00000
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visi turi galvas už- 
Mat, tas do

leris yra labai godus daigias! 
Doleri kožnas savinasi, kožnas 
doleri priglaudže, duoda gera 
vieta ir saugoje kaip akies.

Su doleriu visiką padarysi 
su doleriu visur inlysi pro va 
iszlaimesi o ir duszia ižganysi.
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Iszraszytu szeru verte

889,850.00
< i

’•ali aug pjaustė jis taip, kad kiekviena J 
gyvuliai arba I dalele turėjo dali gleives ir 

augalai. Bet vėl gi buna, kad branduolio. Po 24 valandų isz ♦!
Kada tik valdže pavėlins r* 

I
4 vienokio kraszto gyvulys arba 1 lu atpjautu daleliu iszaugo tris

' - ” ' J augalas kartais pripranta ir Į tokie patys, kaip ir supjausty-
prie kito kraszto szilumos. Tai tasai, gyvulėliai. Tik pasirodė 
yra lodei, kad ir narveliai tai- tai, kad tas, kuris gavo mažos- X 
kosi prie aplinkybių. ; Per di-1ne dali branduolio, buvo mažės 

nis. ' į

Mokslininkui Libie (189G n't)

gryžti in Lietuva, tai kaip gir
dėt, daugelis kuningu keliaus 
in tevyszkia, kad mMszybeje 
pabaigt amži ir sudėt kaulus 
savo Tėvynėje. Teip ir bus!

Kiek gaivu, tiek ragumu.” 
Mokyti musu teologai perdir
bi neje katekizmus ir poterius. 
O kasžin kaip bus su tais, kat
rie kalba senoviszkus poterė
lius? (įil visi ejs in pragarą.

4 4 dele sziluma, kaip ir per dide
lis szaltis, narvelius užmusza.

Reserva del Progress Shoe Mfg. Co.
110,150.00

2,000.00

%

gavo mažos-

Pelitas .
Atitraukus išmokėtus div

r i

2,030.97
1,103.40 IX
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Sztai kiauszinio baltymas su- pasisekė vienanarvi gyvulėliai
szilu-par lakiau sumiilkinti. Pasiro-I kempa prie 50 laipsniu

mos pagal Celsijų, kiti narve-kad ir 27 gyvulelio-narve- 
liąi nustoja gyvene prje 50 P0 dalis, tlirinti savyje gleives 
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Žinoniszka nuomone yra 
kaip kokia dirva, kuria nuola
tos turi ka iždavinet; bet idant

Tsztikruju szuliniu 
me, jog
pabaigs savo gyvata. Pasirodo, 
jog isz laikrasztystes * sunku 

Kas nori dru 
uždėti, turi pirmiause 

turėt gera rnaszna piningu 
ant
Ne vienas v ra tosios nuomones 
jog nusipirkęs kelis svarus li
tam, raszys ir lepios laikrasz- 
ti, o czia dolerei plauks isz visu 

Kas nori pasiszvensti 
ant leidimo laikraszczio, turi 
ant to atsiduot su duszia ir ku
rni ir ilgai privargt, kol iždirbs 
dirva, nuo kurios pats mys ir 
visuomene inaitys.

uSanlev sziandien stovi ant 
Irucziausio pamato isz visu lie 

turi ge-

tukstanezius geru skaitytoju ir 
da viena 

kuri užyms (K

dagirdo-
velei keli laikraszczei

laikrasztvste? 
•r

yra bizni varyti.
karnes

drukorystes
V

ir 
nusiinanyt.

ui

' -V |> *

t
Szi atskaita .parodo, kad 
Lietuvos Atstatymo Bep-

szaliu.

( 
tuvi sz k u 1 a i k raszcz iu, 

spaustuvianausia intaisyta

szi menesi a pi ai k ys 
statoma maszina, 
vieta ketiniu darbininku.

Karta atėjus tūlas paguodo- 
tas kimingas in musu spaustu
via ir paregėjus visus intaisy-

»’

nuomone

laipsniu, kaip kuriąs, bakteri- ir branduolio iszaugo tokiu
jos gyvena dar prie 130 Jaipsr paežiu gyvuliu, isz kurio ji pa- 

1 •
niu C. ir tik 140 laispniu anot eJ°*
mokslininko Frisch, jas užmu,- 
sza.

Mokslininkas Vevorn bandė.
X
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drove per 191S metus 
turėjo viską iszmokejus

927.75
* 4 I l '... " f

$113 077.57
fe
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. .. j. , , -vj .1 , ■ isza. Pagalios yra bakterijų, ar branduolys, iszimtas isz gleitoj. dirva turėtu .zdav.net nau]^ t^. pat Frisęh už dVes, negalėsiąs pats pasidaryti 

de lygi 110 laipsniu szalczio pa sttu reikalinga gleive.dingą vaisi, reike taja dirva 
set grudu mokslo, o triaszt do
ru pamatu ir 
ka rasa tikybes;
ne bus, tai toji dirva bus ant 
niek ir užeis usnimi.
kvaili nuomone yra panaszi in 
smiltini tirlanki ant kurio nie
kas ne auga, o mažiausias vėje
lis, taisės smiltes perkelinėje 
isz vietos in vieta.

vi Įgyt dangisz-
o jeigu teip

Pas

. Jis isz- 
gal Celsijų, ir tosios bakterijos |emc narvelio branduoli, bet 
ątszilus gyvendavo. įteikia pa- branduolys ne nebandė sau da-
stebėti, kad duodant narve- Skives — tuojau nustojo 
liams urnai dideli karszti arba gyvavęs, o gleive dar koki lai- 
szalti, jie jau tokio jo augsztu-bet paskui ir ji visai

► i

Jeigu iszimtasai branduolys 
vėl tuojau buna indetas

rno neiszlaiko, koki gali iszlai- užmirė. 1C*I • • * * i —* tekyti duodant iszleto, taip sa
kant, pamažu pratinant.

Labai intekmingas in gyvu
liu gyvenimą daigias yra szvie 
sa. Žinopią,t kad per didele 
szviesa neduoda augalams aug 

|ti, o tamsa augydina. Bet au
galai, jszauge tamsoje, buna la
bai silpni, nes jie be saules ne
gali tinkamai gabenti isz kitur 
sau maisto, o auga tik tilo mais 
tu, kuri turi savyje, aąga, jei 
taip p^ivadysime atsargos mąis

GaPklaidysiu jus* skaityto
jai, czia drauge minėdamas au 
galus, nes sakysite, kad medis 
nėra gyyas- sutvėrimas. Czia, 
mat, dalykas*tame tik, kad žmo 
gaus arba g;

Svetimu kalbu ne reike peikti, 
Svetimi del svetimu, savo 

del saves turėti.
J. /-‘tej 1 . J .. „

PASAULIO PRADŽIA

Apie narvelius.

tu. linkite czia už pavyzdi, 
kad ir bulves.

Be vandens taipo-gi nieks 
negali augti. Sztai sausa vasa
ra gelsta, vysta ir džiūsta javai

7 „ I I ’ j

vvulio gyvybe ki-peš dirvoje vandens liko per- 
tokia, o augalo vėl kitokia. Bet maža., J^i.paso^ysite pirkioje 
... ..j taip pat reiks nebegyva]pridėjo,,p|tf>dąn ar, ,k\ir kįtuv

— medis isz-|«u,ui Čemes,ir .1'“ iszdžioyisitę,

ar ne 
jau daigta^ jei sakysime — žino 
gus numirė, arba • 
džiūvo, 
medis czia 
gyvenęs.

Kaip mateme, ritinio narve-

v

I
Jjei, paso/Jysite pirk joje

tinkamiausios koltam# .pprs( ąu

Kaip žmogus, taip ir tai augalo nedygs ne Sekios.
vadinasi, nustojo augalą su

i > ’ » ■» 1 *

)

liu darbas jau yra sziek tiek in 
vairesnis uz savystovio narve
lio (pavyzdžiui amebos) dalba
nes savystovis narvelis rūpiną-

te J 4
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vėl tuojau buna indetas glei- 
ven, tai narvelis ir toliau sau 
gyvena, kaip gyvenęs, 
nieko butu neatsitikę.

Tokiu budu jau prastesnio ¥

tarytum

t

t

gyvulio už narveli nėra, bet ir X 
narvelis nėra isz kokios nors & 
vienos • I z medžiagos ir dalies. Jis 

icz inxznirinw in Irimuisudėtas isz invairios jo kunui
«trv(lirrtli rte •» v> /t d X 1 m/Y lis 1 lt 1reikalingos medžiagos ir turi 
savo kūno dalis, kurios jau a 
skirdi nebegali gyventi.

(Tolinus Bus.)
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DIDELIS BAILIUS-

Parengė įiokalis 1385 U. M. W. 
į|f Ą. isž Gilberton, Pa. Ptiifė- 
(leįię vakarą 10 Vasario Jgljį)

I I 
rengtas del suszelpimo biednos

Jei’gu koki ąors augalą su- 
spausime, pavyzdžiui, pavasari 
siįverszime pusiau medžio sza-

' ' * ‘ ♦ 1 į 1

kele, tai toje vietoje bu$ tik ma
f į * I f 1 ' ■ •

žesni narveliai o pati szakele m
I , I , , * ’ I t » , 1

virszu nepaliaus augusi. Vadi
nasi, taip vadinamas, mekanisz

I
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of Ą. is$ Gilberton, Pa.
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i
ant P. Sidaro sales. Balius pa ¥
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naszles
n

patys praleisite linksmai laika 
bet ir suszelpsite biedna naszle. 
Jnžanffa vvrams 25c. Moterims

k

. Jevos Lambertienes
Todėl atsi|ąnkykite kuoskait 
lingiause,

j A ~ 1 ' ' l •

Kadangi ne/ tik kad
11

Inžanga vyrams 25c. Motei
ir vaikams 15c. ”• v..

i.’/:

i
X

> rf i

? uoi:

‘te

*11

Gryno pelno 
' « t i1917 Gruodžio 31, kapitalo buvo 

Per 1918 m. užaugo

1
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927.57
$20,00000
93,077.57
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bea revizorių MERCANTILE AUDIT CO. ir

*. v U Šį'r įSzi atskaita yra padaryta
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direktorių valdybes užtvirtinta.
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DIREKTORIŲ TARYBA „
M. W. iiusil, Iždininkas

V. K. RACZKAUSKAS, Sekretorius.
Kun. N..J. PĘTKUS, Vice-Pirmininkas. 
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direktoriai
Pr. A. BACEV1CZIUS, Kun. P. GUDAITIS, K. KASAIT1S

A. B. STRIMAITIS.
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J. O. SZ1RVYDAS,

tek1! i *

^mii‘<

•>*r

f JU'

te

,1* te

R. KARUŽA, Pirmininkas.
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gali, 
kad asz, jiaja mylif? juk ir sau
le mylėt galima isztolo.

Ponas Zigmantas teipo-gi 
ne
jaunikio savo 
ne.....
j°g g
lanki prie jio o Zigmantas jia
ja savo kytruine> meilumu sa
vo liežuvio pavėrįe
nes isztikro butu noringai už 
Borodžic^iaus iszteljejus.

Kada tas nefthningas Zig
mantas apleido paezia pabegda 
mas su franeuze Borodžicziaus 
ne buvo namie, buvo jis iszva- 

gimines savo toli

— Doras žmogus, bet kas-gi 
isz to! — paszauke Mioduszauc, 
kas.

— Hm! — niurktelėjo vaiksz 
karta juokėsi ir szandijo isz cziodamas po pakaju Borodži- 

jiji’g*1 ežius — tai szlektai — szlektai

— O ka-gi jeijcęnkt

Zigmantas
I

paczios,
. ' Atvėrei pasakodama, .....

uodojo jin ir buvo pri- do!
W " 11 i \1 ’

o ievai jiaja teip ir iszlei-

— Kas sztantjiaja sulaikyt? 
atsuk * 4
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PraSZ&linclSIca.USnia ..Bolszevikai paskandino sena

Iszkarto.
________ _ I

gloan’so Liniment’tas pastojo 
pasaulyje žinoma gyduole, ka

dangi nuo jo atjaueziama 
dideli palengvinimą nuo 

skausmo.

Szi garsi pelnote, paliuosuęjanU 
iteinmaUsžk'ti' skthishni, gdliino, ska

/ nikfltoiOmo, i 
skausmu ir daugelio kitu iszlaukiniuĮ 
galimu, i 
ežia, 
kadangi ji visados greitai ir pasekmln 
gal palengvian. 
vartoti visai mažai laijco reikia, kad 
susigertu be didelio trynimo ir kad pa

mi, jog Czekai gali biskupa at
imti nuo juju, baisei pradėjo 

Įkinkyti senuką ir ant £alo pri- 
Biskupas riszia jam prie kaklo dideli ak- 

i, ii miete in upia.
baisei kankytu ir nužudintas liu dienu, gyventojai Tobolsko 
per bolszevikus i

• 1 1 V • • 1 • t | T- - ---- “ - ~

bi^kupa.

VIa d y vos tok. —
|(lermoginas isz Tobolsko, likos meni Po ke-

I

• h

U

> T

už paniekini- surado jojo kuna ir palaidojo, 
ma juju valdžios ir bjaurus pa-1 Dabar Toboliecziai ketina at- 
sielgirnus, Bolszevikai už tai kerszyt bolszevikains 
jin aresztavojp ir nugabeno in kanki.nima juju mylemo bisku-

i1 » • A

ielgimus. uz 41 q-

4
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ike seniJb ppetjjjli 
iiWW Mkis — joi

ns ir turi 
but, o jeigu užsirūstino, jokia 
galybe jos nepergales.

— Hej! liej! — nusijuokė 
Gracijomis sudedamas savo di
deles, buk lopas meszkos ran
kas, kaip prie maldos — 
hej! tai turėjo ir lame but gra- 

Sugryžes dasižinojo ! ži, kada rustinosi!!
apie viską kas stojosi, laike jio 

atnesze pas malu- nebuvimo.
jevu ne atsilsėjus suvis

nuvažiavo jis pas Pienkauskus
Rado ten aszaras ir nuliudi- ži 

le grožybe, tikrai anioliszka!— 
užtvirtinejo Mioduszauckas ir 
suspaudinejo jam delną.

— Teisybe! teisybe! tai yra 
grožybe ant 

gražybių — tai yra motere, ko- 
ikios nerasi visoje pasauleje.— 
te mane paima!

— Nerasi visoje pasauleje!
— paantrino Gracijomis ir ve- 

svietadei pradėjo vaikszczioti po stu-
1 ha, buk žvėris uždarytas klėt
ie oje, nerimaudamas.

Žinai tomistai
man rodos — dada-

"Mergaite
ninku idant jiai sumaltu 

tasai pasislėpė 
galite jin su-

ir dairosi kur 
nuo josios. — Ar 
rasti del mergaites!

1

nuo 310, gu užsii

bej,
žiaves pas 
kur tai.

t

♦

4 A
4 <

I 1* ♦
I ***

Jau no reike bijot Svetini- 
taueziu

Naktiniu valkatų
Yra in vales Lietuviu

Ka užpuolineja ant praejgiu

f

no
iK&. Kkute rinburga.

>nty«u ncikaigiezMi bolsko dažįnoja 
nuo kuriu žmonija tiek kon- p ojima senuko, 

taip placzlal visur parsiduoda, bolszevikus
Visados tuoj galima Jbl paliuosuotu.

1

Gyventojui To po. 
apie areszta- 

nusiimte .pas 
idantdelegatus

Czekai tame laike pradėjo

11 S M*s£

ATSAKYMAI. X;

turėsime už 
‘‘Tlumo- 

0*-

Sapnoriu 
sanvaieziu. 
a r ba Rank vet t ž i u Ang 

; Kalbos turėsimo

C c 1 >

sėkme pajausti. Gyduolės tyros, gaivi-(uzejtmot ant vakarines Siberi- keliu
I

i
Su peileis apstoja, 
Ne tik aprubavoja, 
Žmonis supjausto,

Ar su bilem aptaiso. 
Nesenei viena žmogeli

j

nanczlos. Visuose ąptięKuooc. Didele 
bbuka pigiai! atH|6na.

Preke 30c.» 6Qc. Ir $1.20,
___ _____________ , -1 ‘

jos, o bolszevikai bijodami, jog
Czekai gali padaryti sukyliina'li
Tobolske,
vare jin adgal in d’obolska o ka'sime tai visiems 
da daejo in kaima Pokrovska 
susitiko su Czekais.

CZIU 
szkos Kainos turėsime už 

paleido biskiųia ir'dvieju menesiu. Kaip tik gau 
kurie užsakė 

veikei

> >

im

Sloan's- Ji ji! — isz visos krutinės 
ar-giPirmutine diena atsiduso po valandai — 

po kelionei rustinasi, ar szypsojosl —ar nu
Įlindus, tai visuomet kitaip gra

... ali! neiszpasakytai dide-

. Į r>

i

I

ma isz priežasties iszkeliavimo 
Elzbietos jieszkoti nelabo vyro 
Sena Eligiju pažinojo jis gerai, 

PIKTA : i o pagal jio užsižiurejima pasi- 
J.rode jam, jog del moteres in to 
>llima kelione ne geras apglaube 

jas buvo iszrinktas —tarė jin 
Vienok niekas ne gali būti vargino ir užtraukė ant jio nu- 

tvirtu tame, kad jeigu ka pada lindima. Nemažiau jin teipogi 
re pagal savo užsižiurejima, I vargino ir kankino mislis, 

padare geriau ir jog yra mesta be apglobos in

BOBA

1

jog
tai
valnas nuo visokiu perszkadu kurio nepažinsta daug nukenstj
• • 1. _ - 1 v • '.
ir nesmagumu; niekas ne gal ž: turės, 

stovi už pecziu — 
teip kaip vo 

Žmogus tos, 
Dievas kulkas neszio- norint ir

je.’ nesirupiniu apie
Nusprendė, kaip žinome mu- duos sau rodą.

szvenst visa mon taji pati vakara del geres- 
isz ko tižiau- įnio iszkvotimo to dalyko nuva- 

, o ponia ,žiavo pas Mioduszauski. Abu- 
Zigmantiene nežinojo, jog s 
padare didesni
ergeli.

Tame laike, kada ponas Zig-
• mantas Pientka pradėjo steng- 

apie
jiaja buvo insimylejas kokis
tai Gracijomis Borodžiczius.
Tėvai Gracijom) turėjo kaimu
ne toli nuo Pienkausku,
buvo kaimynais Elzbietos tėvu |(los suspausdamas jio ranka at 

<ake Gracijomis — ne gana to 
gerai da-

not tikrai kas 
nevisados buna 

sau vėlina.
ir
žmogus 
szaudo,

su pakelevingi 
diena miestelije, 
gesi arklei ir žmobes,

ti

mano prieteliau

pri
smaugė,

Ir kęlis desetkus doleriu isz- 
t rauke,

Bet užkluptasis juosius pa
žino, 

Na ir penketą in koza pasodino 
Puikei Lietuvei panikeiineja, 
Kad naktimi ant žmonių už- 

klupineja.

Kills Paxn ■

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

vi rsz-mi netas9 

Mat yda- iszsi imsime.
I. !<■!■! I ■ I !■■■■. IHI.,, ...... „I,— .„„I,...................... ■

DRAUGAS NELAIMĖJE!

knygas

— Ne iszreiszke vienok sa- 
nuomones tėvams Elzbie- 

pasirupino biskuti su jeis t
.... ramino juos, 

jiaja, ha jiji 
Sugryžes na-

žinai ka?
ka?.....

s i ve — teip jiaja apleist, palikti 
idant i malonei Apveizdos ir su tuom

1 lepsziu Eligijum — tai ne gali- 
Pervelai dasižinojau apie 

vienok,

Vaikinas ir dvi merginos 
Nusidavė ant medžiokles 

naktines,
In k uni ngo darželi ko ten 

vogt,
Kad ir per tvora reikėjo szokt.

Buvo tai jau apie 11 valanda
J

ant
J

garbin-

ina.
jos iszvažiaviina, 
žinote ka?...

— Na o ka tokio?
— Asz važiuoju jieszkot jos!

Ji ji apie tai ne žinot ne priva-

ar

n ak cze
Sztai ir lamingas ežia, 

Revolveri rankoje turėjo, 
Ir jau szauti norėjo.

Pažino kas tai do paukszczei 
Prisikrovė su

z

an du jie buvo vienokei s 
nesmagumu ir tojeis Elzbietos o ir abudu tarp

buvo prieteleU ir myle-ilo ir niekas daugiau, apart jus
[ r / < * ♦ 1 • r$ • • • VI •

saves buvo prieteieų, ir myie- lo ir niekas daugiau, apart jus 
josi. Vos, Graeijonas nuo ark- vieno. —Žiūrėsiu isz užkampio 
lio nulipo jau jin Mioduszauc-j ant jos, ar ne reikalaus pagel- 

ranka Elzbietos, jau in kas sveikino. bos. Na ka-gi jus ant to?
— Ilm — atsiduso Miodu

szauckas — jeigu jiji butu man 
pavedus, asz

insimylejas koki 
(»racijomis

— Na ka brolau ne yra mu- 
su karalienes!

— O tai-gi ir asz isz tos prie 
arba žasties atvykau jfas jus ant ro-

Borodžiczei. Wien-
I.ulenezioje apie myle.jog ne apsvarsezius

gyveno-gi
zowkoje, g
kelio nuo namu Elzbietos. Tuo- lyko iszvažiavo in svietą nepa- 
se laikuose gyveno da tėvas į žinstama pilna pavojaus, bet 

ęlobeju pasi-
žinstama pilna pavojaus,

<r DGracijono ponas Pilipas Borod da ka-gi sau už 
eme hm...

— Tai yra szmotas mėsos •f
iszvirtos per daug! —paszauke 
Mioduszauskas-norint minksz- 
ta ir trupi vienok ne skani.

žiezius, buvusis rotmistras rai
teliu gvardijos tautiszkos, gar
singas narsumu, žmogus links
mas sznekus ir 
prastinai.
ne buvo panaszus
veidu ir paveikslu savo. Vyras 

teisybe ne patogas, 
sveikas, drąsus

kad nieko sviete ne t

rn

gudrus nepa-
Sunus in jin suvis;ta ir trupi vienok ne 

gal tiktai Te ipane paima! nuvažiavo už 
na!.....

buvo, kas 
bet drūtas ir 
visiszkai, 
nusigando. Ėjo, be jokio parnis 
lininio, su kardu vienas ant vi- 

desetko, o pistalietus in jin 
vamzdu

so 
atkisztus už vamzdu gaude. 
Kalba turėjo ne aiszkia del to 
ir kalbėt 
ant žodžio jio visados 
buvo užtikot.

bet

vogtais daig
iais apszczei.

Merginas ir vaikina pagavo, 
Nes vaikinas puikei per žan

dus gavo,
Nuo merginu pavogtus daig

ius atėmė,
Ir iszmete laukan per szta- 

kietkas.

iszgydomas
rūpintos,

sveikas,

Bau-

Bar 6s miu

Miilnlprlnl, incrhnti|kal, ĄpdeJM, fabrike ir Finn tiRokh* 
(Hrt’blninkai, dirbanti s (duj Ir lauke, yni narzini dniugul

i ai i

sRrs į i
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PAIN-EXPELLER
Jnu «uvhA penkios dr^lmtys metu 
kaip Aitu pluki gyduole yra var* 
tuojnrnn su gorlauMoina pasek- 
luomu, Išgydymui r u mat I žino, 
flkausTnu krutinėjo, fonono ir rnu- 
incuyso, neiirnlgljo*. strėnų die
gliui}. balčio ir kosulio.

Ep.1 i;
K''-; (Si
****l*w—__

.♦ipsi^auk pirkdnman pigius valstiiM dMeleso bniikose.

> n<I >l

.

L ’I

Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi

Giiiaiauioa visose nptlokoso, ar tiesiog is Jabortorijo*.
o

I’aln-Expciior, persitikrink nr yra IK A RA, vatobnienklto ant ImkMuko.
boukute, i

1*. AD. RICHTER <2 CO., 74—80 Washington StV
H5 centai ir 65 centai už

New York, N. Y.

II

Nesiųskite
Mumis Piningu

S Krutaneziu Paveiks’u
MASZINA H

hili’

|||

41i
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Su szita krutaneziu paveikslu maszina galima rodyt! 
visokius krutanezius paveikslus savo locname name.

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotlmo veisles 
Ilgu; per Daktaru Andrew O’Malley 
isz AVilkes-Darro, Pa. be vartojimo pci 
lo ir operacijos ir iszykiront arszes- 
nias, atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendlen Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirincjimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
jam iszplldyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOj
Beverly, N. J- Aug. 11, 1917.

Brangus Dr; O’Malley:—
Negaili rasti žodžiu invales jomis 

pndBkavotl už stebėtina patarna
vimu d el el manes, 
mano nog dubcltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl.

neziu Dr. O’Malley isz
Wilkes-Barre, Pa. Asz tisiniu Lie
tuvis, 70 metu amžinus ir szirdin- 
gnl rekoniendavojii Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczlo kuris esą 
tam paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

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

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

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemlc-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
nlu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuosc nei gydimuosho nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkcnczlu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko nc- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prisiusdami už 6c. 
štampu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

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

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi LietuviszkaL

kaip asa

i bF:
i»

■ 'V I

Ne
reikė mokytis kaip rodyti ant szitos maszinos, vaikas gal! 
ant jos rodyti. Lampa szitos maszinos yra teip suregulavo- 

! ta kad szviesa yra drūtesne už elektriką. Ne užima daug 
vietos, galima pastatyt bile kur. Stiklą galima suregulavoti 
kad galima rodyti didelius ar mažius paveikslus. Visi prie
taisai su lampa, teipgi 10 volelci filrnsu su 500 paveikslais 
yra duodami su maszina visai dykai. Paveikslai arba film- 
sai yra toki pat kaip yra rodami Vite kokiam krutaneziu 
paveikslu perstatimose. Galima matyti tops paežius akto
rius ir scenas savo locnam name. Mes da atkartuojame kad 
szita maszina rodys regulariszkus krutanezius paveikslus. 
Iszdrukuotus paaiszkinimus siuneziame su kožna maszina. 
Szita maszina parduodama už $10.00 ir daugiaus — nog 
mus gausite tik už $1.50 drauge su 10 fllmsais su 500 viso
kiu paveiksiu dykai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus, meilingus, isz kares ir daug kitokiu. Jagu reikalausite 
kada kitokiu tai gausite pas mumis, nes turime 1,000 vlso- 
ku paveikslu. Nepraszomc piningu isz kalno — Iszklrpklte

KUPONAS 
Royal Sales Co.

1015 W. Huron St. Chicago, Ill.
Prisiuskite man krutaneziu paveik

slu maszina, drauge su prietaisais, 10 
filmsus su 500 paveikslais. Kada aplai 
kyšiu asz užmokėsiu $4.50 ir laike ne
užganėdinimo sugražinsite man mano 
piningus. 
Vardas 
Adresas 
Miestas

♦

gaspadorystes ne 
butau ta pati padaręs — te ma
ne paima!

— Bet niekam ne mrumru!
— dadave Graeijonas — norė
jau tiktai dasižinot kokia rodą 
duosite mano tame užmanyme 
ir užtikiu jums kaipo savo prie 
teini — dabar-gi likite sveiki, 
sziandien da nakti jau asz bu
siu kelionėje.

— Aa? a? — paklausė Mio
duszauckas — isztikro?

— Kaip Dievas mylu? bukie 
sveikas prieteliau.

Po jaustam atsisveikinimui 
prietelu, Graeijonas Borodži
czius pirmiaus nujojo namon, I j()O.

>

1

y. h
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Szale Vilkesbariu, 
Yra daug bobų nedoru 

Trauke abi neprapal 
Jog vos paejti gal.

Vyrai nieko negali joms pa
sak v t i. I w

Ne priesz bobas pasistatyti, 
Tuojaus baisei keikia,

O ir žandines apteikia.
Ne in saliuna negali kojos in- 

kelti,
Jeigu nenori peklos pakelti 

Nubėgus namon varo, 
Ir da sarmata padaro.

O jus biedni vyrai,
Darote labai negerai, 
vadeles bobai paleidžete,
Ir teip apsileidžete.

Sunkei dirbate per diena

5Sw

Dept. 171.
cza padėta kuponą, iszpildykitc ir pri- 
siuskito mumis, piningus $4.50 užmoko 
site kada aplaikysite maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosime szitas maszinas 
todėl nelaukite bet prisiuskite kuponą 
tuojaus. Ądresavokite sziteip:ęlobe j u EI įgijus! hm

— Sztai-gi tas ne duoda 
ma nspakainumo — atsake Bo- 
rodžiezius, — bet kalbek-gi ta- 
mista daugiau! Kaip? ka? asz 
nieko nežinau.

— Ka-gi turiu kalbėt? Juk 
pažinsti musu karaliene —pra
dėjo Mioduszauckas pakelda
mas rankas — tai motere, ko
kios visam sviete ne rasi. Pa
sakė, kad važiuos, tai ir iszva
žiavo? papjauk mane, tai ne pa 
sakysiu! Eligijus sake, jog ža
dėjo ( ?) jam piksztert in ijia- 
kuole — na — bet-gi to ne pa- 
darvs 
prispjaudint ir 
prisipažinsiu, jog pagal

o- r>

I

.. o kad ten jam in akis 
r 

sugėdini, tai
mano

o vakaro sulaukus judi uosi in 
kelione su karavanu savo žmo
nių ir yrėsi pirmyn niekur nesu 
si laikydamas, net lyg tol lyg 
kęl ne dajojo to miestelio, ku
riame ilsėjosi ponia Elzbieta, 
pavėlinus meisteriam pamaže- 
li taisyti pagedusi rata* savo 
vežimo.

(Toliaus Bus.)

BALIUS!

Royal Sales Co. d,p1
1015 W. Huron Sir 

Chicago, III.

171

mažai kalbėjo,
galima 

Insimylejo Gra- 
cijonas in pana Elzbieta ir at-
silankinedavo pas jiaja su pa- 
velinimu gimdytoju josios, ka
da vienok dasižinojo apie mie- 
ri Zigmanto, atsitraukė szalyn, 
norint meile jio szirdyje ne už
geso ir’mylėti josios, kaip my-. 
Įėjo ne paliovė, nor žinojo kailį nuomone tiek ergelio ir tokio 
nuo jos ne yra mylėtu, 
op. Pienkauskai 
Kita savo duktere už 
bet tas padėkavojo.
o isztikimu būdamas, užs 
jog 
per visa savo gyvenimą 
liks nepaeziuotu 
pr i siege but 

Juokėsi

. INorėjo 
atiduot jam 

ž puęzia
Nulindęs, — juk-g i jis

žsikeike ikada kiszeniy^ iszitusztintu
• • I i i • ' i f i

pasiszventimo ne vertėtu nie
kados imti ant saves! vėl kad

ia, jin in czion tafgaF* 'partempti 
-1. _• •? feSI 9 Jir piire sugryztu, 

niekados-gi kitos ne ims ir J tame galima but tvirtu. Sum- 
pasi- ma summarum mus karaliene 

Elzbietai yra rūstinga ir 
isztikimu* lyg 

smert. Juokėsi isz to ir jis 
juoktis pavėlino ir su savo už
manymu, 
nesislepe.

r K

o

arba pastanavinimn 
t

•**

I

$1O pareja neturite džiaugsmo 
ne adyna,

Turite priesz bobas tupi net, 
Ir da szunc pptęrius girdėt.

• • •

Ten kur apie Pittsburgh, 
Vienas žmogelis turi dideli

varga,
Su savo boba,

Kad jia kvaraba.
Savo vyrui nuolat kerszina, 

Pabėgimu gazdina, 
Tai-gi, o jau boba sena, 

Bet pasiutus gana;
Da daugiau apie jia žinau, 
.Ne^ipedainuosiu daugiau.

'nfUff.T vvrnms 50c IW,W1“ blrt,t,"e re®»>»uja padavėju neiga vyrams ovc. Ljį, pirdarlnw mat.8zbtalu> ąpattalu 
, Nuoszirdžiai drapanų, panczlaku* szleblu, jekhi lr 

/1 < andaroku. tlesog in namus. Riszyklte 
M b oi gausit® sempellus dykai.Madison 

Komitetas. I Milte. BOS Broadway, NewYork City.
.| I " 'O*^t ....... .. J Į Ull^iĮ Il^ ■

- . ■ <« I I \ '

BALIUS!

Szv. Jurgio draugyste isz 
Tamaqua, Pa. rengia dideli ba
lių 7-ta d. Vasario (February) 
Liberty saleje. Draugyste sten- 
gosi 
riausiu
Tamaqua, tneig

. ' .. t ‘ , 1 , .
moterims 25c.
kvieczia visu atsilankyti.

greit užsidega 
vėliau kasžin ar j 

nesigraudins. To mane paima!
— O gal — atsiduso Boro- 

džiezius — ir įltrįleczke Eligi- 
M ___ I-

ko vienok

t Wi'.s „ .Į,,, /i f j I. Ai yjd & LįMftLi!.* .į Ja. irJkįfJ
11 ... !. m*;

I

į viena isz ge- 
dar atsibuvo 4

PARSIDUODA GERA 
KOLIONIJA.

I

gaujas Lietuviszkas Graborius
Kaži s Rėklaitis , t
516 W. SPRUCE ST. 1

MAHANOY CITY, PA.

A. C. NOVAKAUSKAS . 
Advokato. ĮJ ” X’ ' t 'rr 1 m i;.

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

,L
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00 Ant Menesio
rarrwai

° Tukstanczei Dolerei
yra lazduodami per žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davineti tiek daug piningo jaęu galite 
iszgirsti savo name garsingiausias 
dainorius ir muzike ant musu be-tru- 
biuės fonografo kiųias parduodame 
ant*lengvu iszmokescziu

$1.00 ANT MENESIO.
30, Dainos Ir Muzikes DYKAI.

Kožna maszina gvarantyta.
Itaszykite pas mus o mes iszslusimo 
tuojaus per paczta musu katalogu 
DYKAI. Adresnvokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

104 EAST 10-th STKEET

gerais bu-f)2 margai su visais
Stuba 9 ruimai su
Vežimai, maszinos,

visokį padarai 
bulviu ant sekios..

r:.dinkais. 
skiepu.

paszaru 9

Di- 
vaisingu

yra 
Gyvuliu 

ant tos kolionijos ne yra. 
delis sodas visokiu 
juodžiu, 7 margai grrios. 5 Lie
tuviai kaimynai. Parsiduoda 
pigei tiktai už $3,500. Budin- 
kai'Verti $6,000*. Kas ndr'i1 ge- 
ya kolionija į/i^kti11 tai "iWjjrK-
♦leiskite prbįosH'bii retai t6kiu
« <w • • • • •• * ■* • 1Szitakolioniju parsiduoda.
kolionija arti geležinkeliu, prie
ežerji, netoli Scran tu, Wyo-

11 J ! I.,

!4 <i

f

Dept. 15 New York, N. Y.

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI. i *

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turit® 
t dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 

nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmu bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyriszkoidlržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėt! užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą ad|nu mano 
Stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojaus 
Ir nesziokite kožna diena pagal nu rod i mus 
per du menesius, tada traukijo 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o Hsz sugražinsiu juso $3.98. Nereike 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokltei

A. r. OWENS, Dept. 13 - E.
152 W. 14 Street. New Turit,

4?

Prisiusk 20c. dabar

adresu:
Ant. Webber,

1129 Swetlhnd, St. 1 ' 1 ■' t
Scranton, Pa.

'įli,*'■ / ’i W3'

ming pavieto, Lekwinola, Pa. 
Apie daugi aus dasi žinosite po 

(toli.)
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— O ka-gi jei,kenkt gali, 

kati Asję jiaja įnyiif? juk ir sau- isz to! — paszauke Miodiiszauc 
le mylėt galima isztolo.

Ponas Zigmantas

— Doras žmogus, bet kas-gi

nr
tl /

. .. ..... - .. ____-__________________ _____—----- . ------------------------ — I -- ---------------- ------ ---------------------------------------

PraSZftlinSl Skausmą Bolszevikai paskandino sena
Iszkarto. 

,", ■ I

1 . ' * ! l ! 1 ' i m it -i' ’ ■' h ’

$loan’so Liniment’tas pastojo
vtnttm-ilvrizt ainnmn rv^rz-liTnln Ir a , I

dangi nuo jo atjaueziama 
dideli palengvinimą nuo 

skausmo.
,;i(.h C V < >4

Szl garsi gyduole, paliuosupjantl
srK U a Lala J* jk 1 « m H « 4h k A j>4 SLAf J « « • 4.- a 1 Z « į gi

ĮjąV|ffU nitater^jimo, nedraigiEzku bolsko dažinoja apie areszta- 
stausmu ir daugelio kitu iszluukinlu | .. . . .
gėlimu, nuo kuriu žmonija tiek kon-p’ojima yenuko, nusiuntė .pas 

delegatus idant 
Visados tuoj gailina .PD paliuosiiotu.

Czekai tame

1 ‘ I I

Y‘>

I' t

TARADAIKA.

: H i b' •;
biskupa.

mi, jog Q/.ekai gali biskupa at
imti nuo juju, liaisei pradėjo 

Ikankvti senuką ir ant fcalo pri- • *
Biskupas riszia jam prie kaklo dideli ak- 

i, inmete in upia.
, gyventojai Tobolsko

ba i sei
'j

' 'Jkas.
— Hm! — niurktelėjo vaikszteipo-gi

karta juokėsi ir szandijo isz eziodamas po pakaju Borodži- 
jlji-g1 ežius — tai szlektai — szlektai 

. ’ Atvėrei pasakodama, .......o tėvai
uodojo jin ir buvo pri- do!

i

. i

jiaja teip ir iszlei-

pasaulyje žinoma gyduole, ka

P®
‘l

atnesze pas malu-’
jevu ne atsilseja

t ■<
a®r!/

nu B
Mergaite 

ninku idant jiai sumaltu ; 
ir dairosi kur tasai pasislopo 
nuo josios. — Ar galite jin su
rasti del mergaites?

Vladyvostok. —
(lermoginas isz Tobolsko, likos meni

kankytu ir nužudintas liti dienu 
per bolszevikus už paniekini- surado jojo kuna ir palaidojo.

ketina at-
už 41 y-

Po ke-
bu i sei

I

I
už paniekini

mą juju valdžios ir bjaurus pa-1 Dabar Toboliecziui 
sielgimus.sielgimus. Bolszevikai už tai kerszyt bolszevikams 
jin aresztavojo ir nugabeno, in kanki.nima juju mylemo bisku-

1 1

— Kas sztant Jia,ja sulaikyt ? 
tke jseni»t p|ietgli 
i>W» Mn

>h w»

is ~ joi
ns ir turi r

atsake 
gu užsii
but, o jeigu užsirūstino, jokia 
galybe jos nepergides.

— Hej! hej! — nusijuokė 
Gracijonas sudėdamas saVo di

link lopas meszkos ran- 
hej, 

hej! tai turėjo ir lame but gra- 
Sugryžes dasižinojo . ži, kada rustinosi!!

tojosi, laike jio 
Pirmutine diena Į atsiduso po valandai — 

s suvis ;
nuvažiavo jis pas Pienkauskus. j liudus, tai visuomet kitaip gra 

Rado ten aszaras ir iniliudi-'ži
ma is^ priežasties iszkeliavimoIle grožybe, tikrai anioliszka!— 
Elzbietos jieszkoti nelabo vyro 
Sena Eligiju pažinojo jis gerai

nuo jio,

ne 
jaunikio savo paezios, 
ne......
i n o* cr

lanki prie jio o Zigmantas jia
ja savo kytru'mę, meilumu sa- 
vo liežuvio paveržė 
nes isztikro butu noringai už
Borodžic^iaus is^tejjejus.

Kada tas nefhliningas Zig
mantas apleido paezia pabegda 
mas su franeuze Borodžicziaus 
ne buvo namie, buvo jis iszva- 
Žiaves pas gimines 
kyr lai.
apie viską ka 
nebuvimo.

savo toli

deles, 
kas, kaip prie maldos — 
i • • i • i • • it

L

- Jiji! — isz visos krutinės 
ar-gl 

po kelionei, rustinasi, ar szypsojosj —ar nu

... ah! neiszpasakytai dide-

užtvirtinejo Mioduszauckas ir 
suspaudinejo jam delnu.
I— Teisybe! teisybe! tai yra 

$ rode jam, jog del moteres in to mano prieteliau,
> Įima kelione ne geras apglaube gražybių — tai yra motore, ko

jas buvo iszrinklas —ture jin kios nerasi visoje pasauleje.— 
ne gali būti , vargino ir užtraukė ant jio nu- te mane paima!

_ „i — Nerasi visoje pasauleje! -
ve-

PIKTA :['o pagal jio užsižiurejima pasi

BOBA grožybe ant

♦< z
. JI

I1 e
Jau no.

*

reike bijot svetim- 
taueziu

Naktiniu valkatų
Yra invales Lietuviu

Ka užpuolineja ant praejgiu

)

Su peileis apstoja, 
Ne tik apr ūbavo ja, 
Žmonis supjausto, 

Ar su bilem aptaiso.
Nesenei viena

J

žmogeli pri
smaugė >

Ir kęlis deselkus doleriu isz- 
t rauk e,

Bet užkluptasis juosius pa
žino, 

Na ir penketą in koza pasodino 
Puikei Lietuvei pasikelineja, 
Kad naktimi ant žmonių už- 

klupineja.

no I

YotaatiSVffi Gyventojui To po..

(skausmu iv daugelio kitu iszlaukiniu I
notralglBdcu bolsko dužiuoju

czla, taip placziai visur parsiduoda, bolszevikus 
kadangi ji visados greitai ir pasekmin1 .. ’
gai palengvlan. 1 
vartoti visai mažai laiko reikia, kad 
susigeriu be didelio trynimo ir kad pa 
sėkme pajausti. Gyduolės tyros, gaivi
nančios. Visuose apliękuose. Didele 
bbnka pigiai! atslėna.

Preke 30ę„ 60c. ir $1.20, *

Sloan's
Kills Pain.

D AKT AKA S GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

, a S.1W£Ž

ATSAKYMAI.

laike pradėjo Sapnoriu
įiižejtinet ant vakarines Siberi-1 keliu 
I • . ....... • ■ I . .

.. Jt!

Vienok niekas i
tvirtu tame, kad jeigu ka pada liūdima. Nemažiau jin teipogi 
re pagal savo 1 
tai padare geriau ir jog 
valnas nuo visokiu 
ir nesmagumu: niekas ne gal ž: turės, 
not tikrai kas : 
ir nevisados buna 
žmogus sau vėlina.
szaudo, 
je.’

Nusprendė, kaip žinome mu-j 
su pakelevingi szvenst visa' 

isz ko džiau-

užsižiurejima,'vargino ir kankino mislis, jog — paantrino Gracijonas ir
; yra mesta be apglobęs iii svietą Jei pradėjo vaikszczioti po siu-

I
yra melsta be apglobus iii

perszkadu kurio nepažinsta daug nukenst i ba, buk žvėris uždarytas klet-
, I 

stovi už pecziu | ... I 
teip kaip vo nuomones

tos, ] 
norint ir
nesirupiniu apie

.->a,u i vim. S)Ugryzes na
mon taji pati vakara del geres
nio iszkvotimo to dalyko nuva-

i arklei ir žmones, o ponia .žiavo pas Mioduszauski. 
.* V*. * Ii**. • , •

Žmogus
Dievas kulkas neszio-

I Ne iszreiszke vienok sa
le vams

k oje, nerimaudamas.
— Žinai tam i štai ka?.....

Elzbie- žinai ka? man rodos — dada- 
pasirūpino kiškuti su jeisjve — teip jiaja apleist, palikti 
1 ramino juos, i ’ 

j i ii ja, ba jiji 
Sugryžes na-

idant malonei Apvaizdos ir su tuom
• • # • . • •* « f • • I > -« *

turėsime už 
“Tlumo- 

Rankvedžiu Ang- 
už

Kaip tik gau 
kurie užsakė 

knygas

“Sapnoriu” 
sanvaieziu. 
arba

' i Kalbos turėsimo 
. I . . .ir,dvieju menesiu.

, >jos, o bolszevikai bijodami, jog ežiu 
ūky Įima 1 liszkosCzekai gali padaryti

Pobolske,
jin adgal in Tobolsk a o ka'sime tai visiems 

a m a. . I . a

m
5*5

paleido biskupa
vare
da daejo in kauna Pokrovska, virsz-minetas 

Matyda- iszsiunsime.susitiko su Czekai
veikei

<iu s.DRAUGAS NELAIMĖJE!

35 centai Ir G5 centai už

New York, N. Y.

Mainlprlnl, merhnnikid. ajidejr 1, fnlirik^ ir nIrd 
(liifi’blninkal, dirbanti vfdtij ir lauke, yiu Amžini draugui

■fe

r.i5KXĮn

^6 ’’w

* i topo f s
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PAIN-EXPELLER
Jau tnvlvfi penkiom.dešimty* motu 
kaip nitu pluki gyduole yra var- 
tuojnnui mi gorinusioms paaek* 
mom*. Išgydymui luinatiznio, 
RkauAluu kyiillnrjc, ir rau
menyse, nedrnlglJ<iM, Mronu dio- 
ghn<), čaluio ir koMilIo.

M

Vaikinas ir dvi merginos 
Nusidavė ant medžiokles 

naktines,
In kuningo darželi ko ten 

vogt,
Kad ir per tvora reikėjo szokt.

Buvo tai jau apie 11. valanda 
nakeze

Sztai ir kuningas ežia,
Revolveri rankoje turėjo, 

Ir jau szauti norėjo.
Pažino kas tai do paukszczei 
Prisikrovė su vogtais daig-

ant
1

?

Hli jj 45->iK>

I

l iį”

• >
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q _____ ____ ____
Paln-Expollor, pomltikrink nr yra IKARĄ, vRisbaŽonkll« ant bak^hiko.

ipsl^nuk pirkdnmnn pigina vniatna dblelMfl bonkone. Reikalauk geriausiu. Kiuunat pirksi 

boukutę.’ Oui.tintnos visose nptiokoso, ar tiesiog Is labortorijos.
b. AD. RICHTER čt CO., 74—80 Washington St

■1 7

Dept. 171.

Su szita krutaneziu paveikslu maszina galima rodyti 
visokius krutanezius paveikslus savo locname name.

lepsziu Eligijum — tai ne gali
mą.
jos iszvažiavima, 
žinote ka?...

— Na o ka tokio?
— Asz važiuoju jieszkot jos!

nesmaguma ir tojeis Elzbietos o ir abudu tarp Jiji apie tai

duos sau rodą.
pakelevingi 

diena miestelije 
ges i 
Zigmantiene nežinojo, jog saukiu jie buvo vienokeis 
padare didesni 
ergeli. 

FP

J

. Abu- 
garbin-

Pervelai dasižinojau apie 
vienok, ar /

Tame laike, kada ponas Zig-
■ mantas Pientka pradėjo steng-| 

tis apie ranka Elzbietos, jau in 
jiaja buvo 
tai 
rn

ne žinot ne pri va- 
saves buvo prieteleU ir myle- lo ir niekas daugiau, apart jus 
josi. Vos, Gracijonas nuo ark- vieno. —Žiūrėsiu isz užkampio 
lio nulipo jau jin Mioduszauc-' ant jo 
kas sveikino.

— Na ka brolau ne yra mu
su karalienes!

— O tai-gi ir asz isz tos prie 
arba žasties atvykau pas jus ant ro- 

buvo kaimynais Elzbietos tėvu dos suspausdamas jio ranka at 
gyveno-gi 
zowkoje, g 
kelio nuo namu Elzbietos.
se laikuose gyveno da tėvas J 
Gracijono ponas Pi lipas Borod 
ži ežius,

ar ne reikalaus pagel

kokis I 
Borodžiczius.

i nsi mylėjus
Gracijonas

Tėvai Gracijom) turėjo kaimu 
ne toli nuo Pienkausku,

asz

Borodžiczei Wien- sake Gracijonas — ne gana to 
ulenezioje apie myle jog ne apsvarsezius 

rn
gerai da-n

Cuo-pyko iszvažiavo in svietu nepa- 
evas žinstama pilna pavojaus, bet

buvusis rotmistras rai
teliu gvardijos tautiszkos, gar- 

žmogus links- 
udrus

singas narsumu 
irias sznekus ir 
prastinai.
ne buvo panaszus

nepa-

i globėju pasi-da ka-gi sau už 
eme hm...

— Tai yra szmotas mėsos 
iszvirtos per daug! —paszauke 
M ioduszauskas-norint minksz- 

ne skani.
O* r»

Sunns in jin suvis! ta ir trupi vienok
• I m • .

J

vogtais daig- 
tais apszczei.

Merginas ir vaikina pagavo, 
vaikinas puikei per žan

dus gavo,
Nuo merginu pavogtus daig

ius atome,
Ir iszmete laukan per szta- 

kiotkas.

Nesiųskite
Mumis Piningu

Krutaneziu Paveiksi
MASZINA

Nes

IszgydonittM
ruptnros,

Didelc atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszku arba trotimo veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir bperącljos ir iszskiront arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mistino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pageiba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad nčyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS DACIJENTAS SAKO: 
Beverly, N. J. Aug. 14, 11)17.

Brangus Dr; O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu iuvales jumis 
padėkavoti už stebėtina pat ar na
vi m a deiei manės* 
mane nog dubeltnvos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti. 7 
džlau kitokius daktarus bet man 
negulėjo pagialboil. 
sveikas, 
Wilkes-Barre, Fa. Asz ėsmhi Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin- 
gai rekomendavojii Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tantleczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime 
ploninus buvau.

Jonus Gedminus, 
Box OS. Beverly, N. J.

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

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirlnejlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuose nei gydlmuosho nog laiko isz
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkoneziu, serganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko no- 
kasztuos kaip tik paraszlmas groma- 
tos ar atsilankiinas in mano ofisą asa- 
biszkai. IJaszykitę prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota kn^gu- 

apit Patrūkima. Adresavoklte:

OB.«. W. O’MALLEY
(SPECIALIST) 

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lietuvlszkal.

tyin- 

lhir ėsniiu 
ncziu Dr. O’Malley Isz

tai p asi Ne
reikė mokytis kaip rodyti ant szitos maszinos, vaikas gali 
ant jos rodyti. Lampa szitos maszinos yra teip suregulavo- 
ta kad szvlesa yra drūtesne už elektriką. Ne užima daug 
vietos, galima pastatyt bile kur. Stiklą galima suregulavoti 
kad galima rodyti didelius ar mažius paveikslus. Visi prie
taisai su lampa, teipgi 10 volelei filmsu su 500 naveikslais 
yra duodami su maszina visai dykai. Paveikslai arba film- 
sai yra toki pat kaip yra rodami bilc kokiam krutaneziu 
paveikslu perstatimose. Galima matyti tous paežius akto
rius ir scenas savo locnam name. Mes da atkartuojame kad 
szita maszina rodys regulariszkus krutanezius paveikslus. 
Iszdrukuotus paaiszkinimus siuneziame su kožna maszina. 
Szita maszina parduodama už $10.00 ir daugiaus — nog 
mus gausite tik už $4.50 drauge su 10 filmsais su 500 viso
kiu paveikslu dykai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus, meilingus, isz kares ir daug kitokiu. Jagu reikalausite 
kada kitokiu tai gausite pas mumis, nes turime 1,000 viso
kį! paveikslu. Ncpraszome piningu isz kalno — Iszkirpkito

KUPONAS 
Royal Sales Co.

1015 W. Huron St. Chicago, Ill. 
Prisiuskite man krutaneziu paveik- todėl nelaukite bet prisiuskite kuponą

I tuojaus. Ądresavokite sziteip:
- Royal Sales Co. P‘pL 

1015 W. Huron Sir 
Chicago, III.

bos. Na ka-gi jus ant to?
— Hm — atsiduso Miodu- 

Szauckas — jeigu jiji butu man 
gaspiulorystes ne pavedus,
butau ta pati padaręs — te ma
ne paima!

— Bet niekam ne mrumru!
— dadave Gracijonas — norė
jau tiktai dasižinot kokia rodą 
duosite mano tame užmanyme 
ir užtikiu jums kaipo savo prie 
teini — dabar-gi likite sveiki, 
sziandien da nakti jau asz bu
siu kelionėje.

— Aa? a? — paklausė Mio
duszauckas — is/dikro?

— Kaip Dievas mylu? bukie 
sveikas prieteliau.

Po jauslam atsisveikinimui 
prietelu, Gracijonas Borodži
czius pirmiaus nujojo namon, |j()O.

I Szale Vilkesbariu,
Yra daug bobų nedoru I

Trauke abi neprapal
Jog vos paejti gal.

Vyrai nieko negi

t

il i joms pa
sakyti.

Ne priesz bobas pasistatyti 
Tuojaus baisei keikia,

O ir žandines apteikia.
Ne in saliuna negali kojos in- 

kelti,
Jeigu nenori peklos pakelti 

Nubėgus namon varo, 
Ir da sarmata padaro.

O jus biedni vyrai, 
Darote labai negerai, 
vadeles bobai paleidžete, 
Ir teip apsileidžete.

Sunkei dirbate per diena, 
O pareja neturite džiaugsmo 

ne adyna, 
Turite priesz bobas tupinet, 
Ir da szunc ppterius girdėt.

• • • •

Ten kur apie Pittsburga, 
Vienas žmogelis turi dideli 

varga,

r>

“Patrūkimo
Ne laukite.

cza padėta kuponą, iszpildykite ir pri- 
siuskito mumis, piningus $4.50 užmokė 
site kada aplaikysite maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosime szitas maszinasgal tiktai i Te inane paima! nuvažiavo už "W V I « « • -veidu ir paveikslu savo. Vyras 

teisybe ne patogus, 
sveikas,

na!.....I globėju Eligijus! hm
— Sztai-gi tas ne duoda 

ma nspakainumo — atsake Bo
rodžiczius, — bet kalbek-gi to
mistą daugiau! Kaip? ka? asz 
nieko nežinau.

— Ka-gi turiu kalbėt? Juk 
pažinsti musu karaliene —pra

liejo Mioduszauckas pakelda- 
bet mas rankas — tai motere, ko- 

ant žodžio jio visados galima kios visam sviete ne rasi. Pa
buvo užtikot. Tnsimylejo G ra- sake, kad važiuos, tai ir iszva- 
cijonas in pana Elzbieta ir at- žiavo? papjauk mane, tai ne pa 
si lanki nedavo pas jiaja su pa-
velinimu gimdytoju josios, ka-’dejo ( ?) jam piksztert in ma
da vienok dasižinojo apie mie- kuole — na — bet-gi to ne pa
ri Zigmanto, atsitraukė szalyn, 
norint meile jio szirdyje ne už-

i r ’mylėti josios

buvo, kas 
bet drūtas ir
visiszkai, kad nieko sviete ne 
nusigando. Ėjo, be jokio pamis 
lininio, su kardu vienas ant vi
so desetko, o pistalietus in jin 
atkisztus už vamzdu gaude. 
Kalba turėjo ne aiszkia del to 
ir kalbėt mažai kalbėjo,

vamzdu

te

drąsus

sakysiu! Eligiju

darvs 
prispjaudint ir

s sake, jog ža-

o vakaro sulaukus judinosi in 
kelione su karavanu savo žmo
nių ir yrėsi pirmyn niekur nesu 
silaikydamas, net lyg tol lyg 
kęl no dajojo to miestelio, ku
riame ilsėjosi ponia Elzbieta, 
pavėlinus meisteriam pamaže- 
li taisyti pagedusi 
vežimo.

(Toliaus Bus.)

siu maszina, drauge su prietaisais, 10, 
filmsus su 500 paveikslais. Kada aplai 
kyšiu asz užmokėsiu $1.50 ir laike ne
užganėdinimo sugražinsite man mano 
piningus.
Vardas
Adresas 
Miestas

i

BALIUS!

rata* savo r^9

171

PARSIDUODA GERA 
KOLIONIJA.

margai su visais gerais bu-

$1 00 Ant Menesio•WVWMW 0 Tukstanczei Dolerci
yra iszduodami per žmonis del teatru J 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- Į 
davinėti tiek daug piningo ja$u galite fj 
iszgirstl savo name garsingiausius IĮ 
dainorius ir muzike ant musu be-tru- Įl 
biiics fonografo kupins parduodamo V 
ant lengvu iszmokescziu ’

$1.00 ANT MENESIO.
30. Dainos Ir Muzikos DYKAI.

Kožnn nmszlna gvarantyta.
Raszyklte pas mus o įuos iszslusime 
tuojaus per paczta musu katalogu 
DYKAI. Adresavokitot
EAGLE GRAfHOPHONE CO

101’iiAST IG-th STliKHT 
i

Stuba 9 ruimai su 
Vežimai, maszinos, 

, paszaru, yra

dinkais.
skiepu.
visokį padarai 
bulvių ant sekios.*

varga,
Su savo boba, 

Kad jia kvaraba.
Savo vyrui nuolat kerszina, 

Pabėgimu gazdipa,
Tai-gi, o jau boba sena 

Bet pasiutus gana;
Da .daugiau apie įia žinau, 

+>Ne^pedainuosiu daugiau. 
įi-l ... -♦"Ti11 iV-įvi1

Dldelia dirbtuve reikalauja pardavėju
- - - 1

Nuoszirdžiai Į drapanų, paneziaku, szleblu, jekiu ir 
04 I anuuiunu, IXV91U5 1IJI XIA tu vi 0 

b a gausite aempellus. dykai, i.'
Komitetas. i MIJla. 503 Broadway, NewYorJc CHy. 

.................. . ' * ..i tu«i,*, ■ .i i-į-<^.ii.,. j »

A. C. NOVAKAUSKA8..
4 . ' ‘ ■ 1 ■ p; , ^;|f - į .C . .J <■' ' ” j j

BALIUS!
paszaru,

Gyvuliu 
ant tos kolionijos ne yra. 
delis sodas visokiu
medžiu, 7 margai grrios. 5 Lie
tuviai kaimynai. Parsiduoda 
pigei tiktai ųž $3,500. Budin-

Di- 
vaisingusugėdini 

prisipažinsiu, jog pagal 
nuomone tiek ergelio ir

Szv. Jurgio
geso ir mylėti josios, kaip my
lėjo ne paliovė, nor žinojo kad 
nuo jos ne yra mylėtu, 
pp. Pienkauskai 
kita savo 
bet tas padekavojo.
o isztikimu būdamas, užsikeikei kada kiszeniu^. iszitusztintu 

. . . . S G . - L r ... Suni

karaliene
Elzbietai yra rūstinga ir greit užsidega 

ko vienok vėliau kasžin 
nesigraudins

— O gal — atsiduso Boro- 
arba pastanavinimu džiezius — ir dadeczke Eligi

jus!

j !

Norėjo 
atiduot

duktere už
Nulindęs,

jam 
pajzįa

o isztiki
jog 
per visa savo 
liks nepaeziuotu 
pri siege but 
smert.
juoktis pavėlino ir su savo už
manymu, 
nesislepe.

.. o kad ten jam in akis 
, tai 
mano 
tokio

pasiszventimo ne vertętu nie- 
[kudos imti ant save$! vėl, kad 
jin in czion 
— juk-gi jis

■ atgal jpartempi! 
ir i&rs sugryžtu.

gar J par tempt!
ii U__ ___

niekatlos-gi kitos ne ims ir tame galima bur tvirtu, 
gyvenimą pasi- ma summarum mus

o
isztikimu* lyg

draugyste isz
Tamaqua, Pa, rengia dideli ba
lių 7-la d. Vasario (February) 
Liberty saleje. Draugyste sten- 

i viena isz ge- 
[ M • ° I Y ” M*dar atsibuvo • ............. . ..... . —vs   -.-.į—>■
L vvrnma MIp Dldelia Dirbtuve reikalauja pardavėju 

&a vyiams ouc. del padavimo marszkinlu, apatiniu
• n v • • I _ . . X . . \ <* * • B

, |andaroku, tlesog in namus. Raszykite 
Mądison

gesi ptpjarvtį tai 
riausiu bn,l|ųH| 
Tamaqua. Tneig 
moterims 2oc. 
kvieczia visu atsilankyti.

f Dept. 15 New York, N. Y.

r

Juokėsi isz to ir jis
ar

To mape paima!

Al f
t

.# M‘J. j»i ■ ■Mi « ’
Iii* ' ii *Si 

hbL j»„ -,i 4

YiLfifa'JtfUį, Wirt'■ d I”'1'' r

||
< j,

Naujas Lietuviszkas Graborius
ijtazis Rėklaitis J

516 W. SPRUCE ST. <
MAHANOY CITY, PA. I

Į A™

«
■ T.‘M..J

A. O. NOVAKAŪSKAS 
Advokatai t• • 

• f
• *
• A( i

Cor. Main and Centre Street
SHENANDO AH,P A.

> ‘ . t

Įiiiif te ui «fež! LžiliSIU u -i

'<•

kai' verti $G,0Q0‘. -Kas ndr'i ge
ra kolidiiija įSttktl1, tai "ihiįirlk 
•leislcite retai tbPiu
kolioniju parsiduoda.
kolionija arti geležinkeliu, prie 
ežerji,

,4 J

ttu i ■ '■

Szita

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI. ,. J.?

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
rumatizma, neuralgija, paralizus, 

nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyrlszkovdiržlo arba 30c. del mote- 
rlszka diržą, idant pagelbėt! užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą ad^nu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpinlngu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
Ir nesziokite kožna diena pagal nurodimus, 
per du menesius, tada traukljo 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o tfsz sugražinsiu juso $3.98. Nereike 
laukti, pilnas užganedinimas. Adrcsavokitea

A. F. OWENS, 
152 W. 14 Street.

t dusuli,

Prisiusk 20c. dabar
■ 1 ’ G> < ■■ , A' '■ ■!

netoli Scran tu, Wyo
ming paviete, Lekwinola, Pa. 
Apie daugi aus dasižinosite po 
adresu: (toli.)

Dept. 43 - E.
New York.

Ant. Webber, 
1129 Swetlhnd, St.

Scranton, Pa.

■ ■■I

1 
ij

(J

.ii

i

i
i
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4 SAULE

Žinios Vietines
įl __ Petnyczioje visos publi-

■ kines mokslaincs,
į f priežasties
* t raktorku ant moksliszko insti-
* Į tuto in Szenadori.

J
*"f Seredoje atsibuvo laido
tuves veliones Juozupaviczie: 
nes su bažnytinėms pamaldoms 
r f kuriosia dalybavo tris kunin- 

kun. Dargis isz Mt. Car-

Kraujas ir
Suvirszkinimas

SENUKE BRESZKAUSKIENE NEW YORKE,
*I-W**‘

>•

r

sustojo isz
iszvažiavimo da-

gai:
mel, kun. Zablackas ir kun. Au
gustaitis. Laidotuves buvoLaidotuves

Insitaisykit Gerą Muziką!r

1

M

į?-

Ifc
J <

T ■ vį:

%■

Sugedusio pilvo kenkia vi
sam organizmui, prasideda ne
geros pasekmes, vėmimas, už
kietėjimas, negeras kvapas isz 
gerkls ir t. t.

Desetkai tukstaneziu lietu
viu’jau žino, kad del sugadyto 
virszkinimo geriausioji pagel- 
barnio to ižuHSlM

Įgr aV* t tx*i KkuIi

Gydytojas pavydale saldaniu.
Isz daugybes užsitarnavusiu 

laiszku, patalpinsime viena isz 
ju:
J. M. Partosa!

Jau nuo senei
girti Jus už Jusu pažymėtina 
pagelba Partola, kuri mane isz

Asz jau suvartojau 5 
Rekomenduoju vi

siems savo draugams. Su sziuo

VISI GALITE TUReTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
šiais laikais ir nemokantieji grajyii ant muzikalių instrumentu įpili ingyti lokių instrumentu, kurie 

....... ’ ■ ' !...... y .......g|aį nR,s suteiksime grojamų mašinų grafatonų su 
iicluviškis rekordais tiktai už

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas, 
penkiuis naujausiais

Štai mes suteiksime grojamų mašinų grafaionų

su prisiiinliinu. šilu gro- 
jnma mašina arba graf 
fonas parodyta 
veikslėlio yra 

prekėje Colninbijos išdirbių 
Turi aiškų ir švelnų balsų ir grajina 10 ir 12 
colinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

Rekordai abiejų pusiu, po dvi chanas kožiuis.

1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemune 
lis teka.

2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai 

sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dienų.
5. Už siiingėlį ir šių Nukcialy (Dzūkiška). 

Pinigus $36.75 shjskite Money Order arbarcgislrubtamc laiške anl sekančio antrašo:
1233 West 111th Place, 
CHICAGO. ILL.

$36.75
t •

prtekfje

I- 
ant pa
piginusi 

inslruincnlŲ.

•Will""Un* 
fBFS’^3!^JKE®3wm

■ I puikios ir daug gailiniuku pri 
• • buvo isz 

kaipo ir 
Lai silsysi 
J u ozu p a v i cz i e n e, 
ra motore, 
kams.

ii

i i

/
i 
t

pavieto 
vietiniai dalybavo. 

amžinam pakajuje 
nes buvo ge- 

pati ir motina vai-

VISU daliu .BW R

Skulk i no 
met neiszpirko 
linnu 29 vietos.

paviete 
laisnus ant sa-

Terp tu Ma-

szi-

I
rengiaus pa-

hanojuj neiszpirko Hennessey,
Kranter ir Hughes.

Januleviczius
Minchoff, 1
Tuscaroroje 
^liddleporte

• f Seredoi apie 5:30 vai. va
kare mirė saliuninkas ikdomas 
Kazokas naszlis 
kas sirgo

p.

, gydė.
) O*

;. 'skrynutes.

Ant. Gudauckns. mi pridedu 2 dol. ir praszau pri

■.< 1

*

rB

M

MME.. CATHERINE. BRESHKOVOKAYM
fci JJ

ir Ko liūdit

S. P. TANIS

siusti dar 2 skrynutes Parto- 
los.

*

rn

Nebasznin- 
szirdies liga.

ko viena sunu, kuris dar randa 
si vaiske, ir tris (lukterės. Apie 

kitam numerije(langiaus bus 
“Saules.“

Pali-
Su pagarba

Dm. Kovaliauakas.
Chicago, Ill.

Gydytojas pavydale saldai
niu apsireiszkia geriausiu drau 
erų vyru, motoru ir vaiku. Kiek

Laisnusant apsivedimo vienoje lietuviu szeimynoje tu- 
j sekunezios poros: Jonas retu rastis J artola.' . Partoln

! Marcele Audru- rekomenduojasi ir parsiduoda 
Juozas Mruk su Ona didėlėse skrynutėse,

iszeinc
Augustai t is su 
sziene, <
Mrug isz miesto; A incas Matu- 
levieze su Kdna Juodkojis isz 
Szenadorio.

t Seredos ryta mirė
|

naszle
Martino Biczkausko isz Bow- 
mano pcczes, kurios vyras mir»- 

influenzos

tik 1 doleri.

Taip vadinama Rusijos revolt nei jos moeziute Katre Bresz- 
kauskiene, kuria savo laiku bolszevikai buvo “nužudė 
buržuazine, bet ir socialpatriotine spauda liejo 
tiras ir plūdo bolszevikus, dabar jau randasi New Yorke, 
porteriams pasakoja apie Rosijos tvarka ir skundžiasi ant bol- 
szeviku, kurie cara nuverto.

I < J , no tik 
graudžias asz- 

Ji re-

jį
SS
■į
i
I

TELEGRAMAI ANT PARDAVIMO.
Uarma 1G0 akeriu, su gyvuleis

Privalote turėti Model Keystone Pecziu
Guinans pirko 100 szjtu kukniniu pecziu ir fabrikas 

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numei 

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

į Dr. KOLER 
SI
S!
I

G38 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgef Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo bcgljo 26 m. in- 
vairias Ilgas vyru Ir 
moterų, todėl jas nuo- 

x dugnlal pažinsta. Gydo 
* užslnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejtmus 
ilgas tinimo, invalrlas Ilgas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo.

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans
Mahanoy City,

Shenandoah.I GUINANS’
'j ■ V

Atsi- 
szaukito ypatiszkai, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Ncdcliomis iki 2-v. popiet

* |n • 
i

Mt. Carmel,
. $

1Sill 
j nu r>

Žeme gera der a 1Tomis ar be gyvuliu, 
susiorganizavojo (liūgą, yra iszdirbta apie 70 ake 

moksliszka drauguve ant iszty- riu o resztas girria. 
rinejimo visos Siberijos ir jia- 
ja apgyveni žmonimis ir iždir- szaukite ant adreso: 
binet visokius mineralus.

- Praėji a Į 
Ug-

§ Vladyvostokas. 
dienomis IŠRADIMAS I

■N Uojtį k
Prahaiįavinvaf imo- k 

;ųf tai yri dl- r 
a kr.nkiD<*)«ia 0 

taip dideliems te.p ir jį 
ruaėi^ms. 
smagumas yra

; KADJAS
C.'l P.akfai'uojaiiėiA

f—

** H u

K t.’WMT «»

, kainuoja 
Kiekvienas nors 

svei-
O 
•)

Užsisakykite szian-

5 užtektinai del palaikymo 
katos visoje szeimynoje ant
menesiu.

1 diena.

da isz priežasties ligos.

C. Mathe

Parsiduo
Atsi-

Cto 12)

I vCAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $4GO.0(M).00

Mokame antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar jie.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas 
didelis.
3 vaL popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vice-Prcz.
Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasicriaus Pagclbinlnkas.

t
I

>
I

r.
* ■ 

v Jaus I

SS, 
Irons, Mich.

X .-I Di Jells ne
iš reBanka, nepaisant ar mažas ar 

Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig •Konto 1§ St. Paul, Minn.
meta valstijų M innesotoje 
uis sunaikino girriu už 30 mili-i

rr___.____ „4,. i...

DYKAI.
tinkama

*
T

f; aus sveik? ta i.

dovanele
»' kiekvienam prisiuntusiam 

sakvma ir
sziuo apgarsinimu.

Laiszka ir pinigus 
j k i te:

p. Jurcziukonio 
nuo W. South Str., jau apdary-< 
ta ir gali atsiymti.

— A. T. Raczunas 
krutaneziais

Bolszeviku Darbai
pribus in Mahanoju ir rodys pa j 

vakara 171 
Boczkaus- 

(t. f-)

epidemijos, 
savo sesere 

East 
, . ISouth St. \elione gyme Kan .-
0 metu adgal. Paliko 7

laike
Velione mirė pas
Mrs. Geo. Hoffman,

Velione gyme Kan-
437Q7

osuosia .> 
vaikus.

— Knyga

4 i

veikslus

Graži ir

pinigus sykiu
už-
su

ad resno- j

jonu doleriu, 
vo tonais net
nes.

ANT PARDAVIMO.

i'
skanaus kvapu kaip ir kenkentis Žmo- 

P;ikaituctos kojos tai
pradžia vis kilį žmonas )i*ų ir pivargi- 

Musu naujai išrastos gy
duoles išlydis prakaitavimą arba šlaptv 
in^ Jusų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užtilcrinain jo£ nieko ne kenks Jūsų svei- 

Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
su paaiškinimu. Preke

su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu: 
URSUS REMEDY 00., 

Distributer
, Dtp. B. CHICAGO, ILL.

mo v’trO kūno.H. BALL, Prez.
J. E. FERGUSON,I

gim ines ug- Sali tinas su namu
į Oneida St., Shamokin, Pa.

Bu-'roj vietoj, apgyventa lietuviais 
ir lenkais.

Tame mete bu- 
52G po No. 1GGG 

, go-

y kaUi. 
laiškas

4

C
AJ 160 N. WELLS St, 
ŽS t!PM3i* WAV

AM ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
MU wW1 ’’W W VMP""W1W TJF W* W W W 'Lik11 'U*

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke
liauja j anapus vandenyno, idant kovotuuž viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaitfže yra di
džiausia garbė ir pajjuodonė, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai»yra labai gražiai 
išdirbti. A reliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylint} laisvę ir kurio gimi-

Užsteliuodaini šj žiedą, atsiųskite savo

§ Besle Szvaicarije.— 
vusi karaliene M arija rFeresa, 
valdytoja Bavarijos mire Wil-1 adreso: 
denharde pagal daneszimus isz 
Muniko.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

> Dept. L. 5
(73)

I
New York, N. Y.,

su savo i. i
paveikslais apie į

Ros i jo j

Panedeli 
diena szio menesio, 
ku saleje.

— Parsiduoda puikus pianas
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500. Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti girna piana, tai | 
(
jneke.
“Saulėj

lar turi proga pirkti už maža 
Atsiszaukite tuojaus in 
” ofisą. tif. j

— Tvėrėsi nauja paszialpine 
draugyste. Per koki laika nauji 
sanariai turinti nuo 18 lig 50 
metu senumo bus priimami tik 
tai už $1 insiraszimo. 
kimai
Nedelia menesio. 1 valanda po 
piet, Co-Operative saleje ant 
kampo Main ir Center St. szale 
skvajerio Miliausko ofiso, (tf

Susirin-
atsibuna kožna pirma

ANT PARDAVIMO.
Namas po No. 411 W. Spruce St. 

Atsiszaukite pas: 
’ • (to 12.)

412 W. South St.

i
lrl

John J. Begley,
235 W. Mahanoy St.

. Mahanoy City, Pa.

Parslduos už treczla 
Priežastis pardavimo

ANT PARDAVIMO.
Balbcrlo szapas po No. 110 E. Main St.
Girardville, Pa. 
dali prekes,
yra, kad locnlninkas randasi karlume-

Atsiszaukite paid:* h t 
Jos. Dumblauskas.

Frackville, Pa.

nėjo. (to 12.)

ANT PARDAVIMO.
30 akeriu farm a, visa Iszdlrbta, arti 
Zlons Grove. Szaltinis kuris niekad 
ne Iszdžiusfti ir kur kitados buvo prū
deli su žuvemls. 200 vaisingu medžiu 
5 ruimu namas, tvartas ir kitokį bu- 
dinkal. Galima szita menesi pirkti už 
mažiau* negu verte budinku.

IxMiis J. Benedict,
Jackson Peczeje

R. P. Swank advokatą 
Mahanoy City, Pa.

arba pas:

I

Atsiszaukite ant 
(Feb 20) 

Simon Juris,
1GGG Oneida St., Shamokin, Pa.

<L

i

(to 14)

i

OSjUSIOMO bendrove
V

apie Pabaltijos mažųjų

J

BENDROVES SZERUSI

-J

NAUJAS OFENSYVAS.
Europoje kalbama

tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija.
Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga 

tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.
Reikia atstatyti:—

a) Lietuvos ukininkyste.
b) Lietuvos pramone.
c) Lietuvos pirklyba.
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti N

t T-»*m

Lietuvos valdžia.
Kas skolins Lietuvai piningus — tas bus 

Lietuvos szerininkas.
Lietuviai, mes bukime savo szalies szerininkais I

.•."•'■f**' *»*' • ***-*WW-kw» ^11*1 .. • ’•—V ' *■   —TVirM

.LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 3 
RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO

i TUOJ SURINKTI $1,000,000.
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO

K

Kreipkitės prie mus agentu arba" tiesog in L. A. 
Bendroves rasztine ir klauskite paaiszkinirnu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N. Y.
W W W «•* •*» W» «•» -*■ «*r «* «w» «■» W» «*» ** *«*>«*» <■*» «■» -w» >* "»* «*» w» «•» **• •** *** «•» ’**• "** ""*•

nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žval^ždutCms. r ...
piršto nuerų ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o nicj Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling

1OK Auksinis

14 K Auksinis....

Prekės Šių žiedų yra sekančios:

$1.75

prckČ 3Sc. už kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

I 160 North Walls Street, Dep. 60

/wwww

I
K

1 O.oO

5.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti »pilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvai^ž-u.ciu.

CHICAGO, ILL. g

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
Yra tai tykslas Merchants Banking Ttust Co. Banko. S
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams s' 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- j 
gus arba prigialbeti pirkime properties. ' <

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- ( 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- < 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis | 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. JJckert, Vice-Pres.

A. DaniHowicz M. GhvuIh
I). M. Grjihain, Pros.
J. H, (larraban, Attorney W.F. Rynktwicz

T. G. HornsbyP. C. Fenton

4

y

D. F. Guinan, Trean.

All NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKOMCZIU SKYRIUM...

1>. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. • Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri aenei žinoma Lietuviams 

<a talpinasi savam budinko kurio verte isznesa apie 
i,000 h vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 

ir randasi po kontrole Valstijos Fennsylvanios. Už su- 
tauplntus Pinigus moka 4 ,procentą. Siunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernascriu 
ir kitokiu dokumentu reikalirgt Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi no. vadoviste gerai žinomo 
Karoliam Varasziaus valdlszko NotarijusYo.

iįį, mw imu ne '■*

J ai yra vienatine Banka kun aenei žinoma Lietuviams.
M Bank: 

$150, . ____________ ______ _ ______ _
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už su-

A ■ k * * J' * _ — -

in visas dalis svieto. Parduoda laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernascriu 
ir kitokiu dokumentu reikalingi Lietuvoje. Užrubo-

vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
V’olcfilrva TXannctrlvanlno TTi>

' *» «*» w W **» «M» «%*-** «*

W. TRASKAUSKAS
_GIUl)0ItIV32.
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir Lt.
r,20 W. Centre SL Mahanoy City, Pa-

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. d. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

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

Lletnvlu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puseje

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

1624 S. 4 St. Philadelphia
i^įi W I—i

y
~ ‘ ‘ AGENTŲ Jamb

fl ri liueso laiko vakarais įali uždirbti nuo 
j f - - • -fe-- > • • *- *—

Q su musų nauju išradimu. Atsišauki! tik
I laišku: URSUS REMEDY CO., < L
II 1G0 N. WILS St., Dap. B. CHICAGO, tu. fi

Reikalaujame vaikinai, kurie tu-

$10 iki $1-5 į sąvadę, pereidami per stiibis 
------------------- 1- ii—i Atsišauki! tik

URSUS REMEDY CO.. 
CHICAGO, IU.

*
*

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

DeRavoje milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

atauga tankus plaukai:
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

lusiu j

tautoms.

V




