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Czeku kariumene kuri 
supliekti bolszcvikus ir ap 
luotai trūkis ejnantis 
riję kariauti prieszais bolsze- 
vikus.

e j na 
gink 

in Sike-

Isz Amerikos'
* ________

--------------------------- ------------------------------------

I

Guzutc kyla nesvietiszkai — 
brangesne už gyduole.

New York. 
Įrangų ves, 1 
rie turi už 
praliejo krauti taji 
gyvastiešTr 5n( zoposties. 
nuo 1 Kovo 
ant 
(

(

\'isi kliubai, 
turezei ir kiti ku
ka pirkti guzu tos 

“(‘liksiera
nes 

padotkas
ilono guzutes bus szeszi | 

i i • •loleriai.
O kaip bus su darbininku ku 

sun- 
įdrutina jojo pa- 

Tasai daugiausia nu- 
npgalos 

sau nusipirkt ant zoposties bet

< f 1 
r>1

nauja 
užules

pizutes po

į
H
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K A REISZKIA s
“SPARTAKAS?”

Tankei labai; aplaikoirtc už- 
klausyma nuo musu skaitytoju 
k a tai yra “ 
klausymą iszristza 
i 
naudos musu skaitytoju.

Rosijos kairieji socialistai 
t |\/J ur/mrilf < \ i S

“didžiu- 
Vokietijos gi soči-

Ta j iSpartakai.” 
“Keleivis 

ir czionais perspausdiname del

bolszevikaisvadinasi
rusu kalboj reiszkia

kurio laikosi tokios
1 * spar-

Ka reiszkia žodis
* f ‘

miecziai.
ja Ii štai,
pat taktikos, vadinasi 
takais.”

Spartakas” ne visi žino, to-

riam stiklelis • 
kiam darbui si 
jiegas ?
kontos, nes ne tik k a

Ka-

I

Padovanojo $30,000 už pasko-

< i I 

del sziame striįipsnyje paaisz- 
kinsime. '

Apie 73 inet^i priesz Kris
taus gimimą Rįomoj buvo di
delis vergu sukilimas, 
sukilimui -vadovavo žmogus, 
kuris vadinosi Spartacus. Nuo 
jo paeina ir Vokietijos “spar
taku” vardas.

Su lyg savo 
Spartakas buvo

kamrn

kilimo Romos 
traktietis. 

aviu ga-
Spartakas
Isz pradžių jis buvo 
ny tojus, o paskui liko plesziku 
gaujos vadu.
jis tapo sugautas ir parduotas 
Capua mieste Afergijon.

n as in

Pleszikaujant

jis buvo lavina 
torius.

Gladiatoriais 
moj vadinosi t dm tikra 
niu k lesa, 
buvo linksminti

Tenai 
gladia-

senovės Ro- 
žmo- 

užsiemimukuifios
mynias kru

vinomis musztvnemis 
nant kaip Amerikoj 
įlinkai 
tik tame J

daro.
kad

y

Szitas kvailys nori paverst 
ant moteres.

C h i ('ago.— 
nait iniu sudu
kalime Verhaeg su 
skundu:

Mano

ir muszasi
o seno

fe
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W. ». BOOZKOWHKI, Pros, and Mgr. 
F. W. BOUZKOWfiKl,Editor.
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BOLSZEVIKAI INEJNA IN VILNIŲ, BET NE ILGAI TENAIS BUVO, NES VELA 
LIKOS IŽGUITAIS.

Jo ar-

Tai buvo vergu armija.
szita

veik visa pietų Italija, 
mija iszaugo iki 100,000 karei
viu.
Spartakui vadovaujant, 
armija skelbe mirtina kova vi
sai vieszpataujancziai klesai 
visiems žmoni u kraujo 
kams.

Bet susidarius tokiai didelei 
armijai, reikėjo daug maisto. 
Negalėdamas isz vietos gyven
toju gauti pakankamai maisto. 
Spartakas pajuto 
pradėjo kalbinti
traukti in sziaure, in Alpu kal
nus ir tenai pasiskirstyt po sa
vo gimtines apielinkes. 
armija, pergalėmis apsvaigusi

siurbi-

pavoju ir 
savo armija

Lietuviai paėmė Panevežius.
Kijevas ir Vindau paimti. Bolszevikai

sulaikyti prie Kauno.

I

I*
■I

S

I
M

TELEGRAMAI. "11

§ Washington, D. C.— Nuo 
prasidėjimo kares, daktarai su 
rado ir paliuosavo is^s 
koniszkos

ameri- 
kariunT^nps- 24,000 

kareiviu serganeziu ant džio
vos.

paym- -

ui'D
f.l

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on Feb. 
13-th, 1919 as required by the act of 
October 21-th, 1917.

Kopenhaga. — Lietuviai su
laikė prisiartinimą bolsezviku 
ant lietuvi.szko> franto,
darni Paneveži arti Kauno po 
savo valdžia.

Kijevas vela likos atmusz- 
nemate nieko daugiau, kaip lai tas per Ukrajinus pagal dane- 

sziinus isz Berlino.
Vokiecziai Vindauje, pabėgo 

su baime, kada bolszevikai pa-1 i** • i -r v • ■■ • . I

nelygi - 
k'iimszti- 

Skirtumas 
ežia žmones 

daužo vienas kitam nosis liue
su noru, del pinigu, 
tuszcziomis rankomis 
ves Romos gladiatoriai turėjo 
musztis kaipo vergai, ir musz
davosi

7
Bet jo

> Naujas vokisz*§ Basle.—
kas prezidentas aplaikys meti
nes algos milijoną markiu.

§ Seattle, Wash.— Suvir- 
szum 3

linima jam szimta.
Douglas, 

adgal
Arizona. - 

kada 
‘kancziulMontgomery sugryžo in 

kainui be skatiko, 
vra didelis ’Fiorentina Renshaw 

Jisai ueszioje į 
gorsetus ir josią miega, 
kutini karta pirko jisai 
szimts gorsetinin 
keliolika nioteriszku

Vienam isz czio- 
stojo ponia Ali- metai

S(

“JMano vyras 
.prasižengei i u 

forsetus ir jc

dideli

mirtes.
Jadiatoriai kauda-

A pi i n-

neturės už ka.
Gera priežastis pribuvimo 

namo.
Groat Lakes, Mich,

rolus numirė, atvažiuok namo 
kagreieziausia.” Į".

Toki telegrama 
reivis ir iiuej........
vo kapitonu idant jam pavelin-1 • . • t • a .

aplaike ka
las su juom pas sa-

tu važiuoti namon ant laidotu
viii: “

užklausė kapitonas.
nau,” atsake kareivis.

Apia i kės pavelinima, 
su džiaugsmu sėdo ant t

Ar tai tavo gimine?” 
“Neži-

Pas- 
dvide- 

jekucziu ir 
marszki- 

Įiiiu su puikois mezginukais — 
[puikesnes ne kaip asz pati ne- 
I szioju.

Su dže 
\r tu i

užklausė bob-vyrio: - 
sztikruju neszioji gor- 

setus ir bobiszkus parodus, tu
rėdamas jau 52 metu senu 

D M mo ?
Ant ko senas

»t

karę i- ke:

Tris 
Charles 

savo 
užėjo pas
, savo pa- 

Ižinstamaja, apreikszdamas jiai 
apie savo nelaime, kalbėdamas 
jog pamėtė savo piningus o gei 
dže nusiduot in Meksika jiesz- 
koti giliukio.

kurh

ginklais iki 
Vieta, kur g’ 1, 
vosi, vadinosi arena, 
kui susėsdavo tukstaneziai lais 

viduriu

I
5 is su džiaugsmu seno am :ni
kio važiuoti namon, bet pr esz 
judinimas! trūkio atsigryžu:* 
in savo dranga pasako jam in 
ausi: “Sej Maik, tasai Karo- 

irkl\

trūkio

“Sej Maik, 
lūs, tai mnsii seniu 
ris past'po 
bai!”

C 
ana diena,

ku- 
gud

t 4

k va i 1 vS'!1

- “Teip neszioju 
mano biznis

atsa
lai

5

S

ir 
o ne tavoyra

atsake Verhaeg.
Sudže sutiko su jojo žodžeis, 

o pouią^Verliaegiene apleisda-

Ateiviu taksu įstatymai. 
Lszroun, jog tarp ateiviu 

V1
V i r- 

szininkai isz Suv. Valstijų Pi- 
nigyno Departmento Washir 
tone pranesza, 
mai neužilgio bus 
aiszkinti, kad nebūtu 
pratimu ir kad bus 
pasakyta, ka skaitoma apsigy
venusiu ir neapsigyvenusiu at- 

” ir “Non- 
Tais istaty-’

daug nesusipratimo del 
taueziu taksu įstatymu.

! v ra 
etim

n <»•- 
kad tie istatv- 

pilnai isz- 
nesusi- 

aiszkiai

ma suda kalbėjo, jog ant svie
to jau nesiranda teisingystes. 
— Vėl, jeigu bobos pradeda ne 
szioti vyriszkus kalnierius, nek 
taizas, kelnes ir t. t. tai ir vyrai 
gali neszioti puikius bobiszkus 

giliukais ir

Fiorentina pa
skolino jam szimta doleriu. Po 
trijų metu Montgomery dasi- 
dirbo turto, mirdamas paliko 
jin visa savo geradejai
isznesza vertes ant 30 tukstan- 
cziu doleriu.
Versziukas su dviem galvom 

ir dviem uodegoms.
Rockville, M d.— Ant far- 

mos Charles Veirs arti czionais 
atsirado versziukas kuris turi 
dvi galvas, dvi uodegas ir tik 
keturis dantis priszakije. Ver
sziukas buvo gyvas tik dvi va- 
landas.
ka iszkimszt ir rodys del tuju 
katrie norės jin pamatyti 
deszimtuka.

Md.—

Veirsas davė versziu-

po

vu Romos piliecziu, o 
iszeidavo du vergu-gladiatoriu 
ir patol muszdavosi, pakol vie
nas ar kitas ju nekrišdavo. Jei
gu vienas tapdavo sužeistas ir 
pakeldavo pirszta, kaipo ženk
lą, kad jis jau pasiduoda, tai jo 
gyvastis ar mirtis tuomet jau 
prigulėdavo nuo prezidento. 
Jeigu prezidentas pakeldavo 
pirszta augsztyn sužeistam gla 
diatoriui gyvastis būdavo do
vanota, o jeigu jis palenkdavo 
pirszta žemyn, tai pergalėtojas 
turėdavo sužeistąjį gladiatorių 
pribaigti. Pergalėtojas gi bū
davo pa 1 mosuojamas isz vergi
jos.

Gladiatoriai susidėdavo isz 
paimtu karose nelaisviu ir isz 
vergu, kuros ponai tam tikslui 
parduodavo, i

Tai-gi in tokiu giadiatoriu 
eiles buvo parduotas ir Spar- 

Bet būdamas vergijoj
jis susikalbėjo su kitais ver
gais pabėgti ir pakelti priesz 
Roma kare. Kada szitas suo
kalbis tapo susektas, Sparta- 

• savo pa
sekėju, sū kuriais jis pasislėpė

mojimus ir visos Italijos užka- 
riavima; ji reikalavo tęsti kare 
tolinus.
Spartakas turėjo tęsti kare to- 
liaus ir aeziu savo gabumui, 
triuszkino viena Romos armija 
po kitos.
mos generolas Crassus 
kės dideliu spėkų, 
Spartako kariumene 
in siaura Regium pussali.
dėsi kad Spartakui bus jau

Noroms nenoorn'is
me taji miestą, 
gyventoju likos užmuszta per 
bolszevikus o daug sužeista.

Lietuvoje bolszevikai pasiel- 
gineja bjaurei, norints davė sa
vo prižadejima buk kareiviai 
neapipleszines gyventoju. Ka- 

gyvonto-

*

O0,000 straikieriu sugry-
Dvideszimts1 Pr,e darbo. Straikas visisz-

kai jau užsibaigė.
Belgradas, Serbije.— Ti-

takas.

11

i

IJ

a

I niarszkinius su Inez 
kilus fludreplutes!

p i vau J ‘ ‘ Besidenti 
alien.) 

main manoma iszrinkti taksus' 
nuo ineigu, kurie brtVo nemo
kėti, kuomet neapsigyvenusie
ji ateiviai buvo nuo ju paliuo- 
suoti ir jie yra iszleisti ne dėl
to, kad parodyti kokia neapy
kanta priesz svetimtauezius.

/įmones, kurie moka tuos ir 
kitus taksus, visuomet turi rei
kalauti nuo kolektorių paliu- 

Jei butu permokėta, 
kad 'viskas 

butu teisingai atlyginta.

dijimo.
vyriausybe žiūrės,

•r ”

• $ M į & \ 9 4 .*. i k

Clinton, Ind..—
cSieratelc atyduota už karve.
Marietta, Ga. 

priglaudos del 
N. Campbell, 
isz mergaieziu-sierateliu

, — Dažiuretoja 
siera tuk u Mrs.

permaine viena 
ant 

karves kuri buvo verta 30 dole- 
Valdže dažinojus apie tai 

padare sliectva ir aresztavojo 
nelaba boba.

Tosios mergaite 
Hazel Rankins, 
patalpino in priglauda po 
rimui josios inotynos, 
gimines po kokiam 
rojo jiaja atimti bet priglaudo- 
je josios ne buvo. Dažinota, 
jog dažiuretoja permaine mer
gaite ant karves kokiai tai mo
te re i isz Toccoa.
priglaudoje bjaurei pasielgine- 
jo STIisieratukais ir kaip rodos 
jiaja valdže uždarys.

r i u.

vardas 
kuria gimines 

mi- 
o kada 

laikui no-

: i q f

Kasyklos

s

Pažinota

Badai toje

§
fusas baisei pradėjo platintis
po visa sklypą, smaugdamas

Bet galu gale Ro- 
, surin- 

] iri verte 
trauktis: 

Ro- 
. ga

las; bet vis dėlto jis prasimu- 
sze per romėnu eiles, nors daug 
jo kariumenes ežia žuvo ir 
daug buvo paimta nelaisvėn.

Matydamas, kad toliau ka
riauti butu pavojus, Sparta
kas leidosi su likusiais 
pasekėjais in Brunduzija. 
Bedamasis užgriebti tenai blai
vus ir perplaukti kiton Adri- 

Bet Romos 
kariumenes vadas Lucullus pa 
stojo jam kelia.
tuomet pasitraukė prie Silaro 
upes, kur ji vėl užklupo Cra
ssus su savo spėkomis. Sparta
kas su saujale savo szalininku 
narsiai kovojo, bet jo kariume
ne tapo iszkirsta ir jis pats 
krito.

Tai tokia Spartako istorija.
Kadangi Spartakas bvuo 

žmogus, kuris norėjo paliuo- 
suoti vergus, 
kairuju socialistu frakcija pa- 

Spartako grupe,” 
kas turi reikszti, kad ir ji ko
voja už pavergtu žmonių pa- 
liuosavimo.

jos jurui pusėn.

I

savo
. ti-

Spartakas

reiviai apipleszineja 
jus nuo visko.
Bolszevikai atmuszti per alli- 
jentus su didėlėms bledems.
Sredmagrenga. —

kai užklupo ant alljjentu 
smarkumu aplinkinėje Sred- 
magrengos, artimoje Arlian-

Bolsze vi
su

magrengos 
gelsko

sklypą, 
žmonis kas diena.

§ New York.— 
automobilei czionais 
1189 žmonių o

In keturis 
(per kare) Francijoj 

antsusimažino

4

■'llj

I
II

11

‘i

’ii
. ■ I
*11

Mete 1918 
užniusze 

sužeido konia 
tris kartus daugiau.

§ Paryžius.— 
metus
gyventojai 
750,000.

§ Vladyvostok.— Ekaterin- 
burge, Czeliabinske ir Omsko 
randasi 25,000 žmonių sergan- 
cziuju aut t if ūso.
žmonių mirszta nuo bado, szal- 
ežio ir ligų.

§ Tours,

bet likos atspirtais su 
didėlėms bledems pagal dane- 
szimus per kariszka bjura.

Prie Kadiszo, arti Petrogra- 
dinio geležinkelio, Amerikonai 
Anglikai ir Rusai supliekė bol
szevikus teip-gi smarkei, ku
rie panesze gana ženklyvas ble 
dės.
Badai Japonai ant tikrųjų ym- 
sis ant isztremimo bolszeviku

Rosi joj.
Vladyvostoka.—

neszimus isz Omsk, tai badai 
Rosijos valdže priėmė pasiuli
nima Japonu ant 
bolszeviku Siberijoj.
tis yra tokia, buk allijentai ke
tina iszsitraukt isz Siberijos, o 
už juju pagialba, Japonai ap

Daugybia l!

Francija.— Breste 
randasi palaidotu Amerikonu 
pagal paskutini apskaityma 

Vienam menesije 
palaidota tenais

3365 vyrai.
Oktoberio 
1566.

§ Paryžius. —

f ii ■

Rusiszkas 
pabėgėlis isz vokiszkos nelais
vos apsakinėjo, buk rusiszki ka 
reiviai valgė savo mirusius 
draugus isz bado — teip juos 
vokiecziai marino.

Pagal da-

czion dirba tik puse laiko, ki- kns pabego tik su 70
viena ir dvitos dirbu tik po 

dienas, kitos 
dirbt. Musu miestas yra gau
sas, bet žmonis duoda sau rodą 
ir parsigabena ramybes isz 
Westvillos arba kitu miesteliu 
ir užsimoka gana dideles baus
mes o nekurie ir 
gaunasi.

— Maistas ženklyvai nu
puolė: sviestas kitados kaszta- 
vo 70c. svaras o dabar 50c. 
kiauszinei 40c. tuzinas, kiau
liena 35c.
30c.z cukriną lie. 
svaras.

— Ekspliozije gazo Jack- vu z-

visai sustojo apje Vezuvijaus vulkaną. Te- tai ir vokiecziu

in kalėjimą
v pin

jautiena" po L^lyg 
miltai po 7c.

son hill kasykloj ’’a No. 5 
muszo bosą Roberta Laird, ( 
Frisbie d re tveri ir (I. Hold d re i

Kiti anglekasiai giliuk- 
ningai iszsigialbe«jo.
vert.

A

<
W '.t

nai prie ju prisidėjo daugiau 
pabėgusiu vergu, jie gavo gink 
lu ir pracĮejp ruosztis in kova. 
Isz Capua mesto buvo nusius
ta 3,000 kareiviu armiją po ge
nerolo Klodijo vadovyste, 
kad Šartako spėkas iszvaikyti. 
Bet Spartakas ta armija sumu- 
sze ir užgriebė daug ginklu. 
Jo vardas tuojaus pagarsėjo. 
Vergai ir kiti prispausti žmo
nes pradėjo bėgti isz visu pu
siu ir dėtis prie Spartako, kai
po paliuosuotojo. Vieszpatau- 
janti klesa nusigando.
Spartaku buvo nusiusta dides
ne armija, bet jis ir tą sumu-

Ir taip jis ėjo nuo vienos 
pergales prie kitos, ir imdamas 
vina miešta paskui kita perojo

Klodijo vadovyste,

Priesz

sze.

I

s i vadino C 4 Q

isztremimo
Priežas

I
’1

Granville, Ill.—- Norints ežio 
naitinis miestelis neperdidelis 
bet Lietuviu jame randasi pu
sėtinas būrelis. Randasi czio
nais tik viena

laikys pavelinima kasti anglis 
ir geleži Priamuro distrikte.
Bolszevikai yma visus vyrus 

in kariumenia.
Bolszevikai

nutarė szaukti visus vyrus in
Petrograd. —

AKYVI TRUPINĖLIAI.

1 Lokoinotiva ^usinaudoja 
in laika penkiolika metu.

*, ( Geras sloniusi ant' salos 
Cejlon kasztuoje<H 10 tukstan-a 
ežiu doleriuln x

Mete 1842 ugnis šnnaiki-

*1
*

angliukasykhi kariumenia, nežiūrėdami ko
kiui dirba po 4 ir 5 Jienas ant kios jieje tautos.
sanvaites. Opas gražus o snie 
go kaip ir visaip nenupuola.

— Brolelems kanecz reika
linga ponia Baltruviene, 
rints ne visom, 
trauke už daug rudi ir guzutia.

lio-
bet nekurtos

Visi turės 
tarnauti' Raudonojoj Armijoj. 
Daugelis Lietuviu turės teip-gi 
tarnauti priverstinai!

f >■ . v

* Mete 1842 ugnis Sunaiki
no Hamburge 4,500 narnu.

* Didžiausi ledai' nupuolė 
Europoje 1788 mete; tiejei le
dai svėrė daugiau kaip svaras.

Arklei, girafas ir striusai 
turi didžiauses akis už kitus 
žverus.

*

0
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Laike skerdynes Hugeno
tu (protestonu) kokia surengoJeigu paszauni stirna, tai 

toji verke ir žiuri ant savo per- francuziszkas karalius Karo-
Už keliu sanvaieziu atsilankystsekiotojaus su aszaromis aky- lūs IX, dingo Paryžiuje 70,-<

idiediene.

■ 4-
■; |T j

*
r

1 .šia. 000 ypatų.
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^Kas Girdėt
Po pirmam Liepos — klau

sykite žmonis ka jums paliepė 
ir duos blaivybe 
žmogus turintis žioksejima tu- 

iszaiszkini 
(žinoma žiokseji-

nekanecz

res savo prisiegai 
del ko jin ja 
IIIH (Ij»4m* *<• •»’ a.

Szimidien jeigu žmogus žiog 
etiki niekas, jog yra ji-, 

MAl’isas” 
ha ros, nes po 
nes aiszku bus 
nei 
josio? 
lauks 

ryžtam 
' reiks jam iszsiaiszkint isz

si, tai |> 
sai ‘*u„ kaip pūsline Ša

tam turės tikėti, 
, jog niekas jam 

Inos guzutes ne ahiezio, nes 
ne buį><- Paežiui© jau ne 
ant vyro su koezelu su- 

•zibiAc karezemos ir
sa 

Bus tai isztik-

y«> su 
. '.A?(T

non
vo nusidėjimu.
raju liūdni laikai!

esztavojmai ir iszgujimas 
atejviu i>z Seattle ir kitu daliu 
Ameriko atsibuvineje ant kas
dieninio paredko. \ aldze 
nresztavoje kas dien anarkis- 
tus. prap’.atintojus prieszingn 
mokslu prieszais 
vikus, soi 
pageidaujentes 
ezionais aplaike priglauda 
daugiausia gaudo atejvius 
ejnanczius isz Rosi jos. 
kas geidže atsikratyti 
kiu szaszu ir 
adgal isz kur pribuvo.

Ai

pa red k o. 
tavoje kas dien

valdže, bolsze
•ialistus ir kitas 

ypatus, kurios
ne

pa- 
Ameri- 
nno to- 

visus iszsiunczia

daliu aplai kine jame 
užklausymus, ar galima važiup 
Ii in Lietuva?
kome tik tiek, jog galima 
žinoti in Krancije, Angliję, Da
ni je ir H Olandija, jeigu kas ap- 
laiko praszparta isz Washing- 
1ono su pavelinimu, jog gali 
keliauti.
SlkS

leisti dau
kol g?
dien 
žinot.

l>z visu

Visiems atsiu
va-

pavelinimu, jo
Bet pribuvia in tai- 

s pristovas, turės lenais pra- 
g laiko ir piningo, pa 

ausis in Lietuva, nes szia- 
iu tonais negalima dava- 

Jeigu kas turi inaszna 
su daugeli piningu 
nuo juju 
bandvti 
važiuoje. 
in Lietuva
Tnom kart persergstame visus 

vietos, 
užtikrinanezios 

i n Lietuva

(r
K

geidže 
*4 pa

togu 1 tasai

ir 
atsikratyti ir 

iliukio”
Dabar apie kelione
nėr ne ka kalbėti.

rr
idant
pakol neatejs 
žinios jog 
važiuoti.

nesijudintu isz
t

a Įima(r 
r*

/

I
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A. 
cjt
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ir tiejei popierinei szmoteliai, 
niekad žmogų geresniu nepa
daro, o tokie godulei ne karta 
szirdi savo uždaro, del pavar
gėliu.

Kas daug piningu turi,
jokio smagumo ne turi — vis
kas jam niekas, ba yra persiso
tini as.

tas

Mergina seniau galėjai pa
mint ant veido, bet sziandien 

aptiekinio paude- 
Norint iszblyszkus kaip 

aviža, buna skaisti ir raudona 
gana.

In dvasiszka luomą 
suvis ne turi pa

Ne trukus bus štokas lietu
viszku k įmingu Lietuvoje, o ir 
Amerike. 
jaunumene 
szaukimo o ir tėvai jau never-
eze savo šuneliu, ba isz tokiu 
priverstu kandidatu i n lamin
gus, maža nauda atnesza Die
vui, giminėms ir katalikystei. ,

Be gimnazinio mokslo nepri- 
yma i n semi nurijo, o katras kė
lės k lasas yra baigos, tam nesi
nori mokytis ant kuningo, duo
da sau rodą ir be kuningavimo 
ir be tolesnio ergelio.-

Amerike teip pat trumpoje 
atjteje bus štokas kunimni — 
isz Ameriko važiuos in Lietu
va senesni kuningai o isz Lie
tuvos neat važi uos, o isz < 
naitiniu vaikinu kuningu 
bus.

ežį o-
1 ne

Žinote, jog dabar 
niszkos tiesos reikalauje, jeigu 
katras nori pasilikti caionaiti- 
niu u kės u, turi mokėt anglisz- 

raszyt ir t. t. 
jokio 
amži-

ameriko-

kai skaitvt ir 
Jeigu tas to nemoka, 
ženklyvumo ne turės ir 
nu baudžiaunikti bus.

Yru ir tokiu, jog ne 
vis 
to goriausia 
sau laikraszti.

Žmogus be 
netikias, nuo 

ilikias, : 
nt laukine

lietu- 
iszJ<ai ne moka skaityt, o ant 

užsiraszytrod n

]>a 
ir

žmllft

mokslo niekam 
szviesesniu. toli

rno £uhi
T

Randasi daug, tokiu žmonių 
kurio ant tureziu žiuri per 
ganiszkus stiklus; turtingas 

del juju dide
lei iszmintingas, kuprotas teis- 

enas jaunu.
Žmonių akysia, piningas vis 

permaino, uždengė ir daili- 
(r tu. brangus skaitytojau 

kukio tosios*nuomones, 
myk, jog pininga^

a n iszkus 
kvailvs iszžiuri

m u o

k a 
na. 
no

■

> 
ra-

at-
tai blekuto

pažinsi isz 
rio.

Kvailiu turime du sztamus 
teip kaip 
kiauszinius.

f 
minksztus ir kietus

Amerikos Raudonojo Kry- 
darbininkai, gryžtant is 

Vakaru Siberijos pasakoja 
apie labai varginga padėjimą 
keliatos tukstaneziu Rosijos 
vaiku, nuo szesziu iki penkio
likos metu amžiaus, kurie bu
vo siuneziami in kaimus,
iszsisaugoti nuo bado, bet bol- 
szeviku valdžiai užėjus pasili
ko po invairius 
sklaidyti.

ziaus 
isz

le ad

krasztus isz- 
Amerikos Raudo

nasis Kryžius 1,200 tu 
urinko in Kurgena, Tumėną 

Irbita ir kitas vietas in 
dengia, ir

Daugel paliktu vaiku klgidžio- 
maitindamis

g

maitina, <r D

vaiku
J 

juos 
Jobe ja.

je apie Uralas 
szaknymis ir tuo, k a jie iszmel- 
džia nuo vietos gyventoju, ju 
gyvenimas panaszus in giriniu 
žmonių gyvenimą.

Tie vaikai, kaip isz bolszevi- 
ku taip ir isz buržuazu szeimy- 
nu, praeita pavasari buvo siun 
cziami in Petrogradą ir Mask
va mokinties. Kuomet bolsze- 
vikai pradėjo kariauti, jie bu
vo sulaikyti 'kelyje

Neilgtrukus jie buvo 
mokytoju ap- 

mažas 
rūpės, be muisto ir be pasto- 

apielinkese

y

J gryžtant

iszblaszkyti

namon, 
disorganizuoti, 
leisti ir suskaldyti in
rS 
bes
Siberijos geležinkelio.

Taip pat praneszama, 
platinimos karšztiniu po vaka
ru Siberija. Kai kuriuose vie 
tose sodiecziai gyvena labai ne 
szvariai ir susikimszimas daug 
svieto,
platintos 
skarletinos epidemijoms. Ame
rikos Raudonasis Kryžius sku
biai siunezia ligonbueziams rei 
kalingu dalykini n vietas, 
riose siauezia ligos,
les inrengtos Ekaterinburge, 

sergantiems

apie

padeda 
kasztiniu, rauplių ir

neszvarumas

z N5f v
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SAULE

PASAULIO PRADŽIA. »o pavirsziuje, negalėtu augti 
toliau, ir toliau. Treczia, atau 
girnas turėtu remties kuo kitu 
o u© tuo, 
ko 1 luoša vieta augti* 
Jei atkirsime koja ne salaman
drai, o valdei, koja neataugs 
tik daugiu-tįaugiausia 
žaizda. l ■;

Pagalios, sulyg szito aiszki- 
nimo, būtinai turėtu ataugti 
tik tos dales, kurios priesz tai 
kenke augimui, bet yra faktai 
visai kitoki. Jeigu, pavyzdžiui 
siekui atkirsime užpakali, tai 
po kokio laiko toji dalis atau
ga visai gražiai.

Bet jei atkirsime 
dažnai galva jau neatadga 
atauga uodega ir iszeina, kaip 
seniau pastebėjo Spalzani 
1899 m. 
nenormalinis, nei sziokis 
toks, nes turi dvi uodegas.

Jeigu tad nę kalbos negali 
būti apie neleidimą kūno prie
taisu viena kitai augti, nes vi
sos tos prietaisoS juk kunui 
yra dangau ar mažiau 
lingos, tai aiszku, jog prietaisu 
augimas negali būti aklas, bet 
yra pagal pieno, kuris apima 
visa sutvėrimą ir tvarko tu 
prietaisu viena nuo kitos pri- 
gulmybe .

Toliau, 
piarvelis veisia tik jungos nar- 

gu cukraus yra perdaug, tai ir | vėlius, o veislinis narvelis vei
sia visa eilia tokiu 
kurie yra paskirti 
utverimo prietaisoms, —

Gyvasties pienas.
lA ■ 

—■ ■ Į , O

Pagalios ir netinkami daig-
• k •• ■ • I • A •

tai invairiu sulcziu veikimu 
buna perdirbti in tinkamus ir 
tada narveliai juos priima. 
Kepenų narveliai taip vadina
ma glykogena perdirba i*n cuk
rų, bet pridirba cukraus'A tik 
tiek, kiek jo gali sunaudoti 

atbulai vėl tie patys 
perdirba 

dykogena, jeigu 
ir taip yra 
kad cukraus yra visuomet ly
gus niioszimtis, 
maisto kiekybes
Panasziai elgiasi ir kiti invai- 
rhi kūno p ii r. t aisti narveliai, 
ku’ie da-g’. maistu nerzioja in 
tolimiausias kūno d-:'ir.

Tokiu budu iszeina, kad nar 
vėliai renka tinkamu maistu 
ne tik sau, bet ir visam kunui. 
Czia turime pastebėti moksli
ninko Bunge žodžius: “Cuk
rus ir mirkalas lengvai i.-zsilei- 
džia vandenyje;
sukasi kraujuje per tam tikrus 
inkstu siūlelius. Bet cukrus, 
kaipo brangus tnaterijoins, bu
na užlaikomas, o mirkalas — 
iszvarimas. Tikslas to aiszkus, 
bet jo priežastis nežinoma. Jei-

kraujas, 
narveliai
<r r-v

ku- 
Maudyk- 

o 
karsztinemis sergantiems li- 
gonbueziai Czelabinske, Petro- 
pavloske ir Omske, 
nys, gelbėti karsztinems 
ganezius, po keliu dienu iszva- 
žiuos isz Vladivostoko.

Trauk i- 
ser-

A. t A.
JONAS MEDELIS.

Chicage.
Vasario 10,

sziuo pasauliu
tautietis kivi
Mahanojuj ir aplinkinėje, pa
likdamas dideliam nuliūdime 
motore Margarieta ir kelis vai- 

Norintieje susineszti su 
raszykite po

persiskyrė su 
gerai žinomas 

del Szenadoriecziu
J

kus.
szeimyna
3256 So. Wallace Str.,

No.

METINIS CENTRALIO KO
MITETO SUSIRINKIMAS.

Lietuviu Centru*Amerikos
lio Komiteto metinis susirinki
mas bus Vasario 22 diena tai 
yra ketvirtąją Vasario subata, 
1 vai. po piet, Centralio Komi
teto rasztinpje, 

805,
kambario nu- 

maris »uo, 320 5-th Avo., 
New York, N. Y.

Visi nariai kifrie moka per 
metus nemažiau $6.00 mokes- 
cziu ir turi isz Centro paliudi
jimus, skaitosi pilnais nariais 
ir yra szirdingai kviecziami 
in taji metini susirinkimą. Jo-
kili

sulcziu

cukrų in 
cukraus jau 

užtenkamai, taip

su lyg gautojo 
ir kokybes.

jie nuolatos

Bet cukrus

jis būna iszmetamas.
narveliai tarnauja 

, o visokios 
daleles tarnauja ju reikalams. 
Negalima pasakyti, kad svirtis 
padare szulini, nes be jos uoga 
įima pasemti vandens, taip pat 
negalima pasakyti, kad daleles 
yra sutvėrimo priežasti 
isz ju sutvėrimas yra 
Czia turi būti jiega,
sutvėrimą^ kaip yra jiega pa
darius szulini, o visokios dale
les (enzinai) tarnauja sutvėri
mui, kaip nelyginant toji svir
tis.

Kaip daleliu veikimas
velyje nėra liuesas bet paklus
nus vienam viso kūno pienui, 
taip kūnas yra apribuotas to
kiu budu, prie kokios ruszies 
arba veisles jisai priguli.

Tie, kurie sako, kad narvelis 
netikėtai susidėjo isz daleliu
kūno augimu lygina prie krisz 
tolo augimo, kuris auga,tik to
kiu budu, kad prie jo nuolatos 
prilimpa reikalingosios dale
les. *•'

Bet czia, nekalbant apie be
lles kitu ypatybių, kurios sky

, ne- 
kad krisz-

Vadinasi 
paskirtam tikslui

? y

nors
sudėtas, 

sutverusi

nar-

specialiu ingaliojimu nuo 
skyrių ar kokiu organizacijų 
nereikia. Sulyg konstituci
jos susirinkimo kvorumui rei- 
ka nemažiau 20 nariu. 
Amerikos Lietuviu Centralis 

Komitetas.
/ SKAITYKITE “SAULE"

.t . i"-

jog tinkleliams pali- 
Juk

’.° 
užgis

galva, tai
, o

, O
Morgan, sutvėrimas 

nei

reika

vad i na m asa i jau gos

narveliui, 
visokioms 

sutvėrimo prietakoms, — va
dinasi begalo maisztrus ir jau 
iszauksto sutvarkytas dalykas.

Pagalios pridursime dar 
mokslininko Ilertving’o bandy 
mus su varles kiausziniais, ku
rie užveisti ingija

g5 - 
ria krisztola nuo narvelio, 
galima apleisti to, 
tolas, jeigu tik atsirastu pato
giose iszlygose, augtu begalo, 
tuo tarpu gi narveliai, o taipo
gi kiekvienas sutvėrimas (kad 
ir augalas) turi savo ribas, ku 
riti jiems negalima peržengti. 
Kodėl gi ąžuolas nepaleidžia 
savo šzaku, sakysime, per my
lia, kodėl papartis 
toks, kaip egle.

Tame dalyke mėgino atsaky 
ti Thiersch ir Boll. Anot ju, at
skyrus sutvėrimo dalis negali 
begalo augti todėl, kad tu da
liu narveliu audimėliai vienas 
kitam kenkia, vienas kita kaip 
ir slegia, tokiu budu negali isz- 
eiti isz savo ribų, 
stotos kūno dalies 
(kas pas kai-kurios gyvulius 
buna) ji© aisžkina tokiu budu. 
kad audimėliai, kurie palieczia 
nustota dali, nerasdami kas 
jiems neleistu augti, gali augti 
ir plėtoties, kol toji dalis susi
darys, kaip buvusi.

Jeigu, anot ju atskirsime sa
lamandrai koja, tai artimiau
sieji audimėliai auga ligi tol, 
ligi pasidarys koja kaip riekia, 
ligi iszaugs tokia, kad josios 
audimėliai vieni kitiems vėl ne 
leis toliau augti.

Nors tasai ju iszaiszkinimas, 
tarytum, ‘butu nei szi6‘^iėi to, 
teeziau yra ntivereziamas. Juk 
vienanarviai sutvėrimai netu
ri tokiu prietaisu, kurios viena 
kitai kenkstu augti ir pletoties 
bet gi te sutvėrimai nepadaro 
to, kad augant ir dauginanties 
narveliams pasidarytu audimo 
liai ir isz vienanarvio pasida
rytu daugnarvis gyvulys, 
per visa savo gyvenimą iszbu- 
na tik vienanarviai. Antra, ko
dėl gi narveliai, kurie yra ku-

neiszauga

Net ir nu- 
ataugina

Jie

pridursime

-------------------------o-™....

žinstama lietuviszka žydeli 
Paszokokaip nenudžiugtu.

szlekta szaukdamąs:

*

interesu, 
sau žydelis.

t

t
Naujas L^aikrasztis

Ickau svejkas drūtas! 
Puolu in kojas ponuliui. 
Ka tu czia veiki?
U j, as pribuvau su tam 

Vot, kaip paprastas

1 / X

PoJšĮp^įani tai Igikui ir pasi
kalbėjimui, Tekus insidrasines 
pradėjo kalbėti :

— As turiu pas ponu tam 
dideli praszima.

— Na, kas tokio, kalbėkie?
— As atvežiau su savim du 

szimtus tukstaneziu franku, ka 
aplaikiau po savo paezios gi- 

Czion Paryžiluje tik 
vieni vagis ir razbaininkai. Te- 
g ‘ 
pi a.

mines.

;ul ponas man juosius pasle- 
Asz už kokia puse meto 

o gal už meto atvažiuosiu juos 
atsiimti adgal.

Ponas nenorėjo priymti pi
ningu ir visaip iszsikalbinejo, 
bet ant galo davėsi pr i,si kal
bint ir piningus priėmė.

draugais.

Iszeinantis isz Lietuviszku Kolonijų kaime Hart, Michigan.
in pavasari jis yra kožnam reikalingas skaityti, nes talpina 
viską paie gyvulius, sėklas, javus ir 1.1. Parduodu czista 
miadu. Parduodu farmas teisingiausia.
agentai pavydėdami pradėjo po laikrasczius bjauriot, bet
4 4 TI Irt vkl vilxn e* ’ * ah ivi a^ma^ha 4>«1r> iviaua

ko teisingiausia patarnaut Tautįecziam. Rašykite indedami 
ta geru farm^V /

Taigi net nekurie

Ūkininkas’’ nežada su jeis eit in ginezius tik mano toliau 

stempa o gausite laikraszti ir gražia lisUj^iįi family 'f
-------- ’’ I "538HB ^*7/Visados adresavokįte sziteip: H< I 7/

“Amerikos Ūkininkas” Box 96, Hart, Mich.

n ingus.
t i girria.

Galiu labai pigei pirk

N

tik pu-

2 narveliu. 
Mokslininkas perpjovė vaisiu 
lygiai pusiau taip kad viena ir 
kita puse nenustotu gyvybes. 
Nu ir sztai isz tu puselių pasi
daro vėl kaip reikia,
sau mažesnis sutvėrimėlis.

Buvo dar begales 
bandymu, kurie parode aiszkiu 
aiszkiausiai, kad kokios pasza- 
lines priežastis negali tvarkyti 
narvelio, taipogi kiekvieno gy
vulio arba augalo darbo nes jis 
pats savyje turistam tikra dar
bo bei veikimo plena.

(Toliaus Bus.)

v i šok i u

APIE ŽYDĄ ICKU, KURIS 
PIRKO DIDELES GIRRES 

UŽ PAMESTINUS 
PININGUS.

(Viena isz daugeliu teisybių)

gyveno 
o buvo tai po- 

vadina 
Geras kraujas,
didelis pasi-

Gal pabaigos patys skaityto- 
J’erkitrus, 

, Žino-
Ijo apie iszleidima piningu ir 
augszta gyvenimą ponulio. Pir 
ko didelia girria už szuniszkus 

I piningus, ba kaip apskaitė vė
liaus, tai užmokėjo po 50 kapei 
kas už milžiniszkus ąžuolus o 
30 kapeikas už pusžilis, 
tai musu ponulei, 
didelius turtus, 
žydus. Patamkos Tekaus szian
dien turi milijonus, bet del ge- 

Pai“ ro Lietuviu neduoda ne surūdi
jusios kapeikos.

O,į kokia tai girria,'.įni «ali dasiprast.
antraproga jau neturėsiu pirk-'^y^a^ ^įnojo kaip styĄi. 
t i tokios girnos; milijonus už
dirbsiu. ( f

Ponas pradėjo greitai vaiksz 
czioti po pakaju.
stojo ir atsiliepe in Teku:

— Ka tu kalbi?
$

— Ak, ponuli, kas do girria
a j va j I

— Kam tau pirk i net sveti
mas girres. Pirk mano.

— Nu, jeigu ponulis
duos pigei ,tai ganė gut..

Paryžiuje, paprastai kaip Pa 
ryžiujo, žmonis gyvena links
mai ir susipažinsta su naujeis 

Musu ponulis susi
pažino su turtingoms ypatoms: 
g ro fa i s, k u n i ngai kszczeis, 
omais ir kitais.

Buvo tai turtingi žmonis na u 
d o jo gyvenimą linksmai, prisi
savindavo sau kitas moteres ir 
medžiavo, važiavo ant lenkty
nių ir losze isz kaziru isz dide
liu piningu.

Karta musu ponulis negalė
damas atsispyrt pagundai ir 
aukso, sodo prie stalelio bandy 
t i savo gilinki.

Pralosze 800 
franku ir užmokėjo dali isz ap- 
|turėtu piningu nuo Tekaus.

Ant ketvjrtos dienos po pra- 
loszimui piningu pribuvo Te
kus pas poną.

— Puolu in kojas ponului.
— Tai tu Ickau? O ka to

kio man pasakysi ?
— Norėjau ponulio praszyt 

idant man sugrąžytu mano pi-

ba-

Pralosze.
tukstaneziu

Kitados Lietuvoje 
szlekta-ponas, 
na s kaip tai žmonis 
“visa burna.M 
didelis turtas,
sziauszimas, žodžiu, viską jam 
Dievas dovanojo, nieko neatsa
ke. Apsipacziavo su turtinga 
mergina, paėmė dideli pasoga 
ir iszvažiavo in užrubeži.

Tasai ponas turėjo milžinisz- 
kas girres; buvo ten teip milži- 
niszki puszėi, jog siegdavo pa
danges, o ąžuolai, o bukai ir 
kitokį medžiai, tai net miela 
buvo žiūrėti.

Terp t uju girriu radosi fab
rikas, kąs duodavo girriom dtų 
didesne verte,, nes tosia laiko- 
šia da apie anglis nežinojo.

Sztai Žydas Tekus užsimanė 
taisės girres pirkti.

Pirkti? Lengvai tai pasakyt. 
— Bet kaip pirkti? Ldcnihin- 
kas baisei turtingas ir sėdi sau 
užrubežijo ir ne fiemislina gir
riu parduoti.

Kaip kas ne nori ko parduo
ti, tai rodosi ir to negalima jo-

Bet Tekuskiu budu pirkti, 
užsimanė pirkt ir gana.

Perstatyk i te sau kaip nusi
stebėjo ponas szlekta, kada tū
la dieną atsidaro duris paka- 
jaus Grand hotelio Paryžiuje 
ir inejna kas?
plekus. Teip Tekus Paryžiuje, 
su peisais, balakone ir ilga py p 
kia. /

Nudžiugo szirdis musu szlek 
to. Regeli Paryžiuje savo pa-

Ugi Tekus Pa-

I

A, . ;•

Stulgai su-

Te i p 
praspicavo 

praluobdami

SALIN SKAUSMAS!
Budainas sveiku, darbe rusi smagumų, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų. .

Kiekvieno priederme yra nąugot gave nn,<» Ilgiu Turint Salti Jr nebandant 
Ji pruAalInt, gali i^Rlvystyt i pavojinga livrą. Mrn*.;lau«ta nik^terojimas įf 
guli vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. f

nepaisant kaip h linkus tas darbas butų.
Kiekvieno priederme yra nąugot nave tmo Ilgu- Turint ftakl Ir nebandant 
Ji pruAidint, gall pRlvystyt i pavojinga Mrnklau*iR nik^lerojlmas

PAIN - EXPEKLER
tat ufttikrhiant! namine gydnole, kuri turi MaiJr kiekvieno na
muos o. iRtfvdyniiit mhI<M<> krutinėjo, nkaushiu Aono*e ir nuga
roje, raunaiziH^ ir Mauruiurija, t Himnui nukaut visokius uknuv
niboso. iRtfvdvniut AnlMo krutinėjo, Aknuuniu ftonoee ir nnga- 
p/.i* .į—.j. 1 —    t__ 11_ — ....... « .. » • . . < ”

mm niumeoyse ar Hąuarlno’»o Pidn-Expeller ira gerlaunee.
NeapMgnnk pbk'lnnmR pigius vahtua dldeleno bonknee. 
Reikalauk grrlacialu. KiioinH plrkM Palu-Exocller, perai* 
tikrink ar yni IK AKA. vntahhženklift ant bakMuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai Ir C5 reniui už bonkutę. 
Gaunamo* visose aptiticuKO ar timing H InbAratorljog.

_____ _ P. AD. RICHTER & CO.,
v X

71—eO Washington St.,
New York.

Reikalauk geriausiu. KuoiuH pirkti Pnin-Rxnel1erv perui*
1 L , a ’ 1 visu

KITOKIU NUIMK. 35 cenhU Ir <T> rentai už bonkutę.

rczxzezz

t

60
_____________________________________ ' r' ■ ‘

DIENU ISZBANDY* 
MUI DYKAI.

Prisiuąk 20c. dabar ,

*

DESTROYS ANY

Meskite netikusius gyduoles! Jalgu turite 
dusuli, 
ncrviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prlsiuskite

■ 20c. del vyrlszko diržlo- arba 3&c. del mote— 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti prl- 
sluntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpinipgu $3.98. Užsidėkite tuojau* 
ir ncsziokite kožna diena pagal nurodimue 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jal
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereike 
laukti, pilnas užgancdinlmas. Adresavokįte:

A. P. OWENS, DepL 43 - E.
1R2 W. 14 Street Mew York,

rumatizma, neuralgija, parallzus,

UETOVOSJLBLffYMO BENDROVE■<

JL

i1

c) Lietuvos pirklyba.

f
♦ 
♦♦

n

.. ...... , ■ •

NAUJAS OFENSYVAS.
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

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

tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.
Reikia atstatyti':—

a) Lietuvos ukininl^yste.
b) Lietuvos pramonę. I ►

d) Tuojaus bus reikalinga fipansuoti 
Lietuvos valdžia.

skolins Lietuvai piningus — tas bus 
Lietuvos szerinįn|cas. ■
Lietuviai, mes bukime savo szalies szerininkais!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO 

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

BENDROVES SZERUS!
Kreipkitės prie mus agentu arba tiesog i n L. A.
Bendroves rasztine ir klauskite paaiszkinimu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N. Y.
' w * ♦ -«► o o <■* O’ w o o

'i :!< .' >. 1 ■ ' 1 I ' ' ■ ' , .j; ■ 1
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Jeruzalietis

Angį i kai 
isz turkiszkox nelaisv 
kitas jeruzalietis?

džiaugėsi, 
juosius
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nikiui,nai ir arklei, kurios palikes 
ant apveizdos Dievo pats pra- 
siszalino nežino in kur. > Nusi- 

koplyczele 
szventu, o 

kuri tai ne toli radosi nuo kar- 
ezeinos; iszejas 
kės valkiojosi po ulyczia

vilko nabagas in 
iszklausyt Miszhi

isz bažnycziu- 
, už

tikęs mesinyczia inejo ir nusi
pirkęs deszreliu padare sau 

pus-
deszreliu padare 

pustyczi us, i szgerdamas 
kVatierke degtines; iszejas po 
pusryt volei ant ulVcziu jau 
pats nežinojo in katya szali ej- 
ti ir k a daryt, 
nok po ulyczes, 
kur kojos 
gerai isz piet, 

ir

Valkioijsį vie- 
ejdamas in ten 

jin nesze jąib buvo 
kada ejdamas 

ulyczia ir žiopsodainas ant 
langu, paregėjo vienam lange 
stovinezia patoga, puikei pasi
rėdžiusį* jauna motore, kuri lai 
kydama rankoje 
glaudus prie krutinės juokėsi 
labai, o kita ranka kurioje lai
ke ilga pirsztinaite, 
ženklus idant inejtu iii 
pas jia.

vedyla PH-

tinsi-

K a gi 
kios dienos j-- 
mes jin matėme 
akmeniu

i galiu žinot! Peli
jau praėjo, kaip 

—dingo, rodos 
i n mestus in

(įaspadorius hotelinis, j

kart drąsiau. Ka tas viskas tu
rėjo ženkjint? Žiūrėdamas isz 
pakajaus per stiklines durys 
paregėjo buk

ANT PARDAVIMO.Tr gere per visa dfena.
Kada vyrai isz darbo parojna

Zigmantas atsigryžo, noreda 
mas už tu’ subuvimą nubaust, 
kada graži ponia paszoko kaip 
stirna augsztai, apsisuko suda 
ve da karta, bet 
užsžoko ant kėdės nuo kėdės 
ant stalo, tarp bhidu stiklu ir 
riedu, perėjo giliukningai nie
ku neperversdainu nulėkė kaip 
ant sparnu ant kitos kėdės ir 
atsisėdus su svarbumu jame 
parode r Zigmant ui dvi szpigas 
o, tarp tu ir galu 

Atsibuvo tas

Zigmantą.
Zigmantas beviliosi czionais 

laimingai, awec les Comedens 
ardinaires du Roi. 
ko jis is? užstales 
prie nusi>stebejusio ir nu vargi n 
to vaidino.
pradėjo juoktis ir plot in del
nus. Role komedijos buvo ptii- 
kei atloszta. Pasodino likos 
po tam Dziemba prie stalo ne
siklausdami apie nieką, paduo
ta jam skunerį szamp^uo, pri- 
slinktos torielkos su kepsneis 
ir kitokeis valgeis, o laida kiti 
sveczei linksminosi sau ir szu- 
kavo kaip kam norėjosi, Zig
mantas pade jas savo* ranka ant 
jio peties, paklausė,;

— O tu ka-gi czion veiki? 
isz kur tu ežia atsiradai?!

— Isz geros valios savo nie 
kudos in czion ne pributau in 
ta prakeik prusu sklypą — at
šaki* atsiduodamas Julius — 
bet meile ir prisiriszimas prie 
pono mane in czion atempe.

— Ka? ar iszsiilgai t — pa
szauke, pruksztelejas juokais 
Zigmantas.

— Kur-gi ponas! jeigu isz- 
siilgtau tai turetau pastipt, 
nes vigada sau rasti sunku — o 
na gi nelaime stojosi.

— Kas do nelaime?
Dziemba apmislinejo, 

ežia jam turi pirmiause pasa
kyt.

— Jos mylesta, paeziule po 
no labai rustinasi ant savo w- 
ro.

T
J

Taj in užrakyta šluba ne in- 
/ . .ejna, 

Szlapi ant poreziu turi sėdėti
Ir susimylejimo

turi laukti

Sal i linas su narnu po No. 1666 
Oneida St., Shamokin, Pa., ge
roj vietoj, apgyventa lietuviais 

Atsiszaukite ant 
(Feb 20)

Iszszo- 
nubego

paregėjo buk priepakaji su 
murmurine asla, kurio didelis 
langas stovėjo lyg galui atida
rytas ir matyt buvo per jin dar 
telis geležinis balkono. Ten sto 
vėjo ant pritaisyto stulpelio 
uiksuota kletka kurioje buvo 
aždaryta papūga žale su raudo 

galva kuri paregėjus Dziem 
ra pradėjo sukint su galva ir 
rėkt:

— Gute Nacbt! Glite Nacht! 
Viskas tas jin stebėtinai cr- 

dno. — K a toli aus daryt? Ma- 
omai isz jio kas dare sau žais- 
es ir szposus! Sugryžo Dziem- 
m adgalios su drutu pastanavi 
limų iszejimo isz 
;ati namo, kuris 
nik raganiszku namu.
zienok prie pirmutiniu duriu, 
)Cr kurias inejo, rado jais už- 
’akintas ir raktas buvo 
rauktas, o kada atsigryžo, pa

regėjo kad ir tos kurios 
uit balkono užsidarė, 
□oje, kur priesz tai ne 
tenklo ne mato, idant ton ras- 
'usi duris, paregėjo atidarytas 
turis ir vėl naujo pakaju, o kil
iame persistatė jam stebuklin 

?as regėjimas. 
<io triūso, 
□avirte in murmura ciela drau 
guve sėdėjo prie stalo suside- 
lanti isz keliolekos ypatų isz- 
rodaneziu buk gyvas abrozas...

gausei, 
oaredyto vazonais stiklais, žie- 
lus, purcolanines stovy hikes,

to pemielo 
rodėsi jam 

Daejas

isz-

ved e
Vėl sie-

jokio

n drueziau jau 
nuo

Visi vėlei grasei
Die visiko

Dairosi ar gaspadines ne pa
matys,

Ar stubos ne atrašys, 
Vyrai dideli vargu turi, 

Ba kaip reike neprižiūri.

ir lenkais, 
adreso:

Simon Juris, 
16G6 Oneida St.. Shamokin, Pa.

i, r * t 'i ,i i >

raudono lie
žuvio. Atsibuvo tas viskas 
teip greitai, jog Zigmantas ne 
spėjo da iszsirangint isz savo 
kreses o Dziemba nusistebėjas 
ir su ižgaseziu žiurėjo pastato 
akis, isz ranku iszpuole 
stiklelis, kuri laike ir

Trenksmas ploji
mu m delnus, isznagradijo 
smagumą ir gudrumą aktorkos 
Kas-gi kitas, 
aktorka tai padarys?

(Tolinus Bus.)
I

PIRKITE W. S. S. STEMPA8
.. ' . i --- ------------------------------------- -!

iszsiliejo.... T 
in delnus,

s 
jam 

vynas

jeigu ne szokike

0..... -........ F* * ’

Nesiųskite
Mumis Piningu [viį

I

Krutancziu Paveikslu
C

MASZINA
X4^*

Su szlta krutancziu paveikslu maszina galima rodyti 
visokius krutanezius paveikslus savo Jocname name.

B

KUPONAS
Royal Sales Co.

1015 W. Huron St. Chicago, Ill.
Priaiuskite man krutancziu paveik

slu maszina, drauge su prietaisais, 10 
fllmsus su 500 paveikslais. Kada aplai

.-ic

Ne
reikė mokytis kaip rodyti ant szitos maszinos, valkas gali 
ant jos rodyti. Lampa szitos maszinos yra teip suregulavo- 
ta kad szviesa yra drūtesne už elektriką. No užima daug 
vietos, galima pastatyt bile kur. Stiklą galima suregulavotl 
kad galima rodyti didelius ar mažius paveikslus. Visi prie
taisai su lampa, teipgi 10 volelci filmsu su 500 paveikslais 
yra duodami su maszipa visai dykai. Paveikslai arba film- 
sai yra toki pat kaip yra rodami bile kokiam krutancziu 
paveikslu perstatimose. Galima matyti tous paežius akto
rius ir scenas savo locnam name. Mes da atkartuojame kad 
szlta maszina rodys regulariszkus krutanezius paveikslus. 
Iszdrukuotus paaiszkinlmus siunczlame su kožna maszina. 
Szita maszina parduodama už $10.00 ir daugiaus — nog 
mus gausite tik už $1.50 drauge su 10 filinsais su 500 viso
kiu paveikslu dykai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus, meilingus, isz kares ir daug kitokiu. Jagu reikalausite 
kada kitokiu tat gausite pas mumis, nes turime 1,000 viso
kį! paveikslu. Nepraszomc piningu isz kalno — Iszklrpklte 

cza padėta kuponą, iszpildykite ir prl- 
siuskite mumis, piningus $4.50 užmokė 
site kada aplaikyslte maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosime szitas maszinas 
todėl nelaukite bet prisluskite kuponą 
tuojaus. Adresavokitfe szitelp:

davinėjo 
vidų 

Dziemba apsižvelgė 
aplink, ar tas szaukimas ne pri 
klauso prie ko kito, vienok ar
ti saves ne matydamas,
prato, jog tas už praszimas bu
vo del jįo.

patogus veidelis su juo
kais ant lupu kurio 
buvo, matomai, 
nuolatos rodosi lange, viloda- 
ma musu klaidžiojenti 
Julijų, idant ejtu in vidų, 
siartino su nusistebėjimu prie 
lango, ypata buvo suvis ne pa- 
žinstama, o isz lupu jos tuolaik 
pradėjo piltis:

— Siemba! Siemba! Siem-

Prade svarstin-
tis —

ne sztant 
ajunaslzint.

Malszei be jo- 
rodos negyvi arba kaip

♦

mares.
jau ne

val-
grau-

arkliam abrako
ne nori, arklei 

mes sausa duona, o po-

ne mums
gio duot 
ži* eiles, 
no ne matyt m* girdot I

O kur- gj jio jieszkot ?
Ar gi asz žinau kur? —

atšaki* Jonas I 
vienkart isz czion, tiek jin ~— 
tei. Munis visiems gal reikės 
r%ion badu stipt! 
keike ir kolioje, tie 
prusai nieko nesupranta, žo
džeis buk žirneis in siena her....

džiaugsmo ne yra, 
ilima butu pasipeszt

keiki*

Mum

nevat ir to 
idant g; 
su kuom.

— Juk
l

poną 
Pri-

Ant stalo užstatyto

kaip pasmuko 
jin ina- 

s 
Ka žmogus 

prakeikt i 
nesupranta,

butu

ponas mieste yra?
ar jisgi ar asz žinau, r • 

da yra kur ant svieto ar ne! — 
iszgiuiloja szaltai Jonas. .. .

Po tam ir apsižiūrėjo Dziem- 
- ------ ’ jis jau ne turiba, kad ir 

krapsziu su avižom del
ne 

arklio 
ir jio pakelevingo krepszio,ii piiKvievmgo Krepszio, o 
ka dant savo giliuko turėjo da 
masznele nor nedidele kiszeniu 

suramino, jin smutke,jo k a
nes su krepsziu pakelevingu, 
kuri jam kas nuo balno atriszo 

neba- 
nepravirko.

J m 
pakele vingu

paėmė visa jio turtą, ir
gas Dziemba vos i
Sėdo abudu ant akmenio ant 
kiemo hotelinio ir pradėjo skai 

prakeikimu 
Jau buvo po

tyti Ii tani je 
Vokecziu.
siaudieniui gerai, kada Dziem
ba pastatęs arkli, nuėjo su Jo
nu in miestą idant apspakajint 
savo kapo ir važnycziaus ka
da. Susidrutino abudu deszre- 
lem o kad arkliu ne reikėjo sau 
goti nes paliko po sarga Dziem 
ba pakvietė Joną ant 
alaus, o po tam prasze, 
ejtu su juom in 
pavaikszcziot.

Ant Zigmanto

m lesta

ant 
pū

stiklo 
idant 
toliau

turėjo laukt 
susimylejimo Dievo, bet idant 

rankas 
neturėjo

tas duotu jiems jin in 
nežinojo suvis ir neturėjo ne 
mažiausios vilties, kur jieszkot 
jio.
ta nuolatos tai
in szali idant ] 

patiems

Persivilko teip per mies- 
i traukdamiesi 
praejgiu

leist ar patiems porsispaust 
per ulycze palocine, pažvelgė 

palociu dirstele- 
nuejo ant tilto,

p ra-

ant puikaus 
jus per bromą, 
visur žmonių pilna, rodos buk 
mieste kokia didžiause 
ine, ar kas tam panaszus, 
galeditmu isžsisaugot nuo ark-

Perejo in kita 
ulyczia įsz kitos szalies palo- 
ciaus karaliszko ir Dziemba 
bis|<i apžhrfrejas*.miestą pasta-

iszkel-
vos

ba!
Ne buvo gi jau dabar abejo

nes, jog ne szauke. ka kita o 
tiktai jin. 
sus i erge laves, 
bajorui ne 
siganst, del to 
narna.

Kantorius 
vos pradėjo kabintis ant 

vedaneziu 
virszui durys

Dziemba iszgirdo keno tai per 
mainyta baisa — paskubino su 
džiaugsmu, 
jio szirdyje.

Net ne paprastinai 
pamisimo, jog 

yra reikalu ko nu
li rasei inejo in

pu augsztyn 
gai

buvo tamsus, 
tre

stai-y 

atsidarė.

t i uliniuose 
szlebes visokio

kuris blikszterejo 
Durys rado visai 

atidarytas isz abieju szaliu du
ryse paregėjo dvi moterės grą
žei pasiredžiuses, nes buvo vi
sos ra i kszcziuose 
mezginiuose,
koloro su visokeis blizganczeis 
papuoszimais, rankos apnuo 
gintos, veidai iszbaltinti ir isz 
raudonuoti, kurie iszrode su
vis ne žemiszkai, o buk anio- 
liszki, plaukai ant gaivu teipo- 
puikei su frizeriuoti, jog Juli
jus tikrai sustojo buk sprag- 
nuotas tuom regėjimu, isz vie
tos negalėdamas pasijui!i nf.

Moteres vis nuolatos juok- 
damosios, užpraszinejo jin in 
vidų, vienok nieko ne kalbėjo 
o tiktai rodydamas ženklais.

Ka-gi reikėjo daryt? Norint 
matomai szposavo isz jio, nu
ėjo toliau in pakajus.

Pirmutinis pakajus
puikei intaisytas; meblei gau
sei paauksuoti, iszmuszti fote- 
lei szilku ceikeis, zėrkolai di
deli porculiuuose rėmuose, žo- 
randelis (žibinte) kuris kabo
jo ant vidurio pakajaus po lu
bom visas žėrėjo nuo blizgu
cziu apkabintu gausei ant sza- 
ku užsibaiginejeneziu žvake 
žibintes. Dziemba paregėjo ne
trukus pakajuje tik save vie
na, pabūgo ir 
savim daryt,

buvo

ir

Teip be sto-

purcolanines 
liūdnose kriszpoliniuose stove 
jo visoki valgei, vaisei, pyra
gu i cze i, cukrei ir visoki pri
emokai. Pasiredžiuosios mote- 
•es, rimaujenezios vienos ant 
eavo ranku, kitos pasirėmė ant 
peties vyru, kitos vėl už gaivu 
savo susiėmė žiurėjo ant nelai- 
ningo apraganuoto Dziembo. 
Paredalas buvo jin navatna.s 
lol musu neszeines, blizgantis 
laugybc blizgucziu veidai tei- 
po-gi nepaprastinai balti skais 
tus lupos raudonos buk 
iios, ausyse 
nejenti isz saves spindulius, 
kaipo ir rauk rinkes, 
hronsoletos kurios teipos-gi isz 
kaiszytos buvo brangeis akme- 
nais.
vyrai su moskom, 
baise nose ir su 
tisais ilgais lig juostai, kitas su 
zokonykiszku rubu, treczes su 

užsidėjus,

va i se i
v i šoki

t

— Bet, ve — tas pereis.
— Gal no, 

kui poną vejos i, o 
mis girdėjau, 
tais žodžeis:

nes ji ežia pas- 
savo ausy- 

grasinosi 
kaip szunui in

ir

nose

tAėadaika.
Dept. 171.'

V1SZ- 
auskarei iszleidi- 

saves 
rauk rinkes arba

Tarp moterių sėdėjo 
viei'ias su 
kiniszkais

peruką ant galvos 
buk kupeta szieno su akuloreis 
ant noses kaip torielkom, ket
virtas šu ragais ant galvos ir 
ausimis stirojeneziom in , vir- 
szu.

Žiurėjo ant to Dziemba 
dideliu nusistebėjimu, 
damas, kad peklioje randasi, o 
tas malszumas ir tikumas nesu 
judinatis niekuom, tas hankie- 
tas ypatingesniu žmonių ir jin 
nekrustelejimas kankino 
baisei ir kone neiszvare japi 
proto isz golvas — staigai da
vėsi girdot muzike.... viskas at
gijo, sukrutėjo,

hire jo ant to su 
mįslin-?

jin

pradėjo szne-

kaip
i i

makuole szausiu!?
kuris

idant jio pati ant 
teip labai 

mato-

Zigmantas, 
nesitikėjo, 
tikrųjų, rustintusi 
už ta jio pasielgimu —

Pažinojo Elz- 
, jog isztar- 

to per jiaja žodžio ne praleido 
pro ausis, idant ne apsvarstint 
jio.

mai susimaisze. 
bieta savo ant tiek

niekados

— Matydamas asz, jog po
nia ne szposauje ir rengėsi in 

, okelione su ponu uEligijum 
pisztalietus in kiszepiu inside- 

pasivoges 
pirma

ponu

jo, pasivogęs savb juodbėri 
leidausi pirma, idant ponui, 
kuri labai myliu praneszt apie 
grasinanti pavoju lir perserget 
nuo jio. Kiek vargo ir bado isz 
keneziau, baimes „ų* nesmagu
mu, tai jau gal tegul bus Die
vui ant garbe?.

Zigmantas paplojo jam per 
peti.

— Tas tavo nuopelnas 
dings dovanai — tarė buk ge
ros mįsles.... bet ar-gi ji pet in 
czion turėtu atsivilkt paskui 
mane? Ha?

t— Neatbūtinai 
ęal jos ne matyt!

— Kas su jiaja?
Dziemba pradėjo 

arklips ir žmones ir viską ta 
kas buvo rengtu in kelione.

Zigmantas truktelėjo 
czeis.

— Tai tas ne szposas — ta- 
, kada ejs

ne-

tiktai ka
(r rS

skaityt

pe-

ket, o viena i.sz poniu pradėjo re užsirūstinęs, bet, 
OI • • M V/ I J <

ranka mot in Dziemba užpra- Į statytis su manim, Ui ir ąsz ne 
Tegul atvažiuoje, 
ka ji czion man 

padarys? o pirmiause, ar mane

szinedama prie stalo o ant jos malavotas! 
raudonu lupu nepasislepe juo- Į pažiūrėsime, 
kai ir nusiszypsojimas, nesnusiszypsojimas,

Šiem- teip paims, kaip jei rodosi? Jei
kai ir
juokdamasi paszauke:
ba! Siembal,tMt- , Igu ji moka susekint mane, asz

Vyras su paruka ant galvos pataikinsiu bėgt nuo jos, O ta
ir dideleis akuloreis paėmė ir bobą! — pasiuke— ar-gi ne

Ten kur 1 Ilinojuje, 
Keturios bobos daug loję, 

Ir ne dyvai, ilgus liežuvius 
turi, 

Tai ant keturkojų iszžiuri.
O viena net lie dantų, 

Tai užpuolineje ant visu 
Ar sena a r. jauna 

Ar vyra ar mergina.
Jeigu vaikinas mergina pa

myli,
Tai ir nenutyli,
Visaip iszranda, 

Nebūtus dąigtus atranda. 
O gal kad dantis turėtu, 
Tai ir liežuvi suvaldytu;
1 1 • V• 11Dabar negali žioeziu suvaldyti

• «Ir burnos uždaryti, a.

Vorcesterio bobeles, 
Gal nelaukėte Baltruvienės?

Pamatysite, kain asz liepsiu
K jiai pribūti,
Tai nepaliaus jus koezioti. 
O kas ten' darosi vakare ir 

isz ryto 
ant

stryto, 
deign nenorite in kaili gaut 

Tai bobeles lukaut!

Baisybe darosi
_ a <3 .

vieno

Tiktai kad vynai •J

Ten kur pamarije,
Steite Niudžerzije,

Pas bobas Italijonai loska turi, 
nematytu 

žiuri.
Mat, kaip vyrai in darba nu- 

, ejna,
Tuojaus Italijonai atejna, 

Butelius guzutes pastelinėje
Gere galop ir dainuoje.
Vyrai katrie pundina,

Tai kožna kurnu vadina, 
O jeigu vyras alaus neduoda, 
Tai su dinerkia in galva duoda 
Apie kitus darbus nutylėsiu, 
Veluk del saves pasiliksiu.

nimsus su Dvv pavciKsiais. naua apiai n 10 1 C* n » 171 
kyšiu asz užmokėsiu $4.50 ir laike ne- l\Oydl U<HCS VO. U

1015 W. Huron Sir
Chicago, III.:

užganedinimo sugražinsite man mano 
piningus.
Vardas .......... ...............
Adresas .......................
Miestas ........................

Klota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su piveikaleliais, 177 puslapiu, Preke 8Go 

W. D. Bocskowski-Co. Mabanoy City, Pa,

Tukstancziai žmonių

ima po tris
priesz
viduriai nėra geram
gerai nedirba.
organizmas pagerėja, viduriai

saldainius Partola 
einant gulti kada ju 

stovyj ar 
Tada ju visas

veikia ir tada didžiuojasi gera sveikata.
PARTOLA yra v

vidurius Ji yra gera, kad nieko nekenkia nei mažam kūdikiui.
denintele priemone kuri iszvalo brauja ir

Ir imt tiek gerui veikia, kad pataiso cbroniszkai serganezius vy
rus ir moteris.

Ątkreipkit domu įn nenormaliszkiuna ir pegera viduriu 
veikinia. RARTOLA praszaljna szlta. Kuomet atsiranda ant 
pavirsząus kūno spuogai, — žinote kas tai.yra? Tai ženklas, jog 
viduriai gerai neveikia.

VJeigU jaueziate sunkuma po krutinę ir keneziate del vidu
riu nesveikumo ir kitokiu nesmagumu, kurie paeiną, del negero 

. . a • a ■ • ■ . a . . a » a -« Kr* a • • • • V

RARTOLA praszaljna szlta. Kuomet atsiranda ant

o ji jums viskąviduriu veikimo, tuojau linkite PARTOLA, 
pataisys.

PARTOLA ne tik veikia gerai, bet dar-gi neprileidžia ne
smagumu, kurie daugiausia paeina isz negero viduriu veikimp.
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nežinojo, ka su 
visos misles jam 

isz galvos buvo iszgareve 
nepribuvo tame karte ne vie
na jam in galva.
vedamas pažiurėjo iii szali ir 
paregėjo durys placzei atidary 
tas in kita pakaju: priėjo ir 
dirstelėjo in ten. Antras paka
jus buvo da .puikesnis;
jiO blizgėjo nuo

navino vel^i sugryžti in)hoteli, mhszimu. Stalelis priesz kana- 
A • 1 1J V f 1 •a*'! ii 1 •

balto murmurd; asla murmuvi
ne blizgėjo kaip stiklas. Ka>n- 
puošė pakajaus ant kolumnu 
stovėjo malavoti vazonai, kn 
riose augo vielos pėdos, arba 
krūmai žaliu auguolu tarp ko- 
margavo vi mki

liu ir vežimu.

sienos
szilkiniu isz-

tideijjiuiaF geresni- pažinimą pa stovinti buvo padarytas isz 

ant

ai
to miestą ant ryt.

Ant rytojaus, J<ada 
sziaudu stojnioje pramigęs pa
budo Julijus norėjosi jam verk 
t i iszmettnedamas sau, jog per 
prisiriszima prie Zigmanto in 

tolimas ne pažinstamas 
leidosi ir ant tokiu var

gti ir nesmagumu save iszstate 
ir del jio czion dabar taros teip 
badam stipti kaipo ir jio tar-

teip 
szalis
fr

žiedai, o ku
riu ta ikvepnjimu buvo pripil- 
dintas pakajus. Ir czion nieko 
ne buvo, tiku visur ir malszu. 
Dziemba ėjo pa maželi; bet kas

pildinta vynu stiklą isztrau- butu j geniau jei. prie pecziaų? 
kias ranka in Jiliju pakele sėdėt ir linus verpt ha? ar ne 
augsztyn ir paszduke: geriau butu giedot sau gadzin-

— Fjfat! Siemba!!
Tuolaik visi nusitvėrė

stiklu szampanu putojeneziu ir Dogui mat ir ji ka. no? žino...... 
vienu balsu paszauke, kuris | kad jia,,^ , .

Dave kumszcze in stula teip
— Fifatl! Idrnezei, kad visi atikui i iszvh
Vis jam da rodėsi, kad jis | to iv suskambėjo torlelltos

tik ta viską mato ir girdi 
sapnus, jog tai ne galimas da
lykas, idant vįskar tas butu tik 
rybe, o kaip-gi geistu kanogrei

Kas! (adynąs.), Užsimąne> in 
už L vieta keliaut ir rodintte jam...

atsimusze garsu po pakajus:

4* *

[H

ir 
per | viskas kas radosi ant stalo isz 

davė savo baisa.
s v ra uk ta k akta i r rust y b a Zi g 
memto viena isz poniu kuri tai 
buvo mažo ūgio* labai akyva 
su juodom akymis

Matydama

* « ♦

Susibeczino mergina, 
Padare laižybas ir gana, 

Isz dvieju baęzkucziu alaus, 
Jog trumpai vyra gaus. ,

Nes mergina apsiriko, 
Ba ir da be vyro pasiliko,

Ir beta pralaimėjo, 
UŽ vyro da neisztekejo.

Rodos stragi mergina, 
Pažino isz krajaus gana 

įus darbus vare, 
ir dirva gre.

PARTOLA yru geriausias draugas vyru, moterų ir vaiku. 
Kpžnojė s/ielmynoje privalo rastieg viena dėžutė PARTOLA.

DYKAI.. į p *1 » •

Graži ir naudinga dovanele kožnam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su tuo pagarsihimū.

Laiszkus ir užsakymus adresuokite:
APTEKA PARTOSA

160 Second Ave.
, .................... y , —

Dept, L. New York, N. Y.
■ ii « r ■ —■■■■■' i —    ii ■ i  li» i" up-—■■

$1 00 Ant Menesio
■ mm

(52)
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eziause pabust isz tu miegi? ne 
galėdamas save suvaldyt, ma
tydamas tuos juokingus stebė
tinus žmonis, juokeneziusius ir 
pakelinejenezios toasta už jin 
prunksztelojo garsei juokais, 
tame, tas kuris turėjo ragus ir 
ausis oszkos nupleszo nuo sa
ves maska ir, kaip pradžiugo 
nelaimingas Dbiemba, kada pulsi, maža savo rankele sudavė

su juodom akymis tokois 
.‘kruostuis su veidu iszmaluvo- 
tu o surbai^įntu juodais ženk-w » i — »r»y i* * 1 "

leleis ant thuaus kuris uždengi 
nėjo jos veidą, atbėgo staigai 
ir pasirėmus ant peties pono 
Zigmanto guodotinai ir pri- 
sznabždejo jam ka tokio in aiu

Vi^

Tai nieko, jeigu dora bus, 
Atsiras geras žmogus, 

In pora supis,.111 |JW1 (A *

Ir puiku gyveniniu vos.

Ton kur Lųzernoso, 
Nelabos bobos randasi 

aip tik vyrai in darba nuojnaK
Tada bobeles in k p opa. sue j na 

lą karezema susikuopipa,žino jame savo prietolių poną lengvai jam per veidą....

Tukstanczei Dolerei
yra.iszdųodatpl per, žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davinotl tiek daug piningo jagu galite 
iszglrsti savo name garsinglaūšius 
diilnorlūs ii< muziko ant musu be-tru- 
biges Jonogvato , kurias pardupdamo

• ant lengvu iszmokescziu
$1.00 ANT MENESIO.

3(1 Dainos ir Manikės DYKAI.
Kožna inasElna g varant yla. > 

Raižykite pas nius o nies išsiusimo 
tuojąus per paezta musu katalogu- 
DYKAI. AdresHYokltei
EAGLE GRAPHOPHONE OO

104 KAST 164h STKEBT
Dept 15 Now York, N. Y.
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Mąąatnerije tarno

In sąnarius Szv. Juozapo Lie- 
tuviszkos Rymo Kataliku Baž
nyczios, Malianoy City, Pa: — 

Praszome temyti kad specia- 
liszkas susirinkimas Parapijo
nu, laikytas pagal apgarsini
mu, Utarninko vakare Vasario 
4-ta d. 1919, sekanezios resoliu- 
cijos buvo vien balsiai nutar
tos:
DYNES buvo sudaroma ant su 
sirinkimu parapijom! Szv. Juo

Western Port, Md.— Popie- 
ro dirbtuve sustojo dirbti, nes 
darbininkai provinasi asztuo- 
niu valandų darbo o kompani
jos ne nori apie tai ne klausy
ti, 
dare kone visas, 
czionais niekas nevažiuoto.

Anglių kasyklos visai už
degu 1 in

Baltimore, Md.—
KAD, RANDA UŽ SE-

na 
užsimylejusiu poru.

Isz musu 
miesto da vis neiszejna toji ne- 

Nors nedau- 
giausia serga, bet pasitaiko 
kad ne vienoj tai kitoj grinezio

laba influenza.
sergar>

zapo Lietuviszkos Rymo Kata-^ je serga žmonių ir kaip kur nu-

Antanus

— Dąrbal pradėjo susima- 
žinet o žmonelei in kitur iszva- 
žineje jieszkoti giliukio.

— Graborius Traskauckas 
tomis dienomis aplaike puiku 
automobilini karavanu del ne- 
baszninku.
a u tbmob i I i uje (t u r į /t i e k * pa j i eg u 
jog glltes valiuoti ipor dįdžiau- 
siuš. kalnus.’1 * »n

Petnyczio pripuola die- 
Szvento Valento, patrono 

Iszinin-
tingi žmonis siunezia tam tin
kamus velinimus vieni kitiems 
bet kvailei siunezia kvailus ve
linimus isz juokimus. — Pa
gal protą, galime žmogų pažin
ti jojo darbus.

— Pas ponstva
Szlugeviczius 1200 E. Pine St., 
lankosi S. Vakunai

(p. Szlugeviezienc 
ir motina,) Petras Vakunas isz 
Hartford, Conn., ponstva Nor- 
vidai ir Paidokai isz 
Priėmimas svecziu 
dingas ir linksmas, 
buvo isz tolimos keliones.

— Jeigu jum pagenda elek- 
trikinis prosas arba kitoki elek 
trikiniai innagei, 
ant pataisimo po No. 
Mahanoy Avė.

— A. T. Raczunas su savo 
krutaneziais paveikslais apie 
4 ‘ Bolszeviku Darbai Rosi joj ’ ’ 
pribus in Mahanoju ir rodys pa 
veikslus Panedeli vakara 17 
diena szio menesio. Boczkaus- 
ku saleje. (t. f.)

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500. Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giam piana, tai 
dar turi proga pirkti už maža 
preke. Atsiszaukite tuojaus in 

ofisą. tif.

ros

Saules

isz Cliicn-
?s tėvas

miesto, 
buvo szir- 
kurie pri-

atneszkite
313 W.

(t. f.)

BOCZKAUSKU SALEJE.
— Ketverge 13 Feb. Victory 

Klubo Balius.
— Panedeli 17 Feb. Racziu 

no Paveikslai.
— Utarninke 18 Feb. Zazz 

Beno Balius.
— Petnyczioj 21 Feb.

S. S. Kuopos 46.
Koncertas.

— Nedelioje 23 Feb. Soko- 
lu Seimas.

— Panedeli 24 d. Feb. F. F. 
M. M. Kliubo Balius.

— Utarninke 25 Feb. Szv. 
Juozapo Parapijos Balius.

— Seredoj 26 d. Feb. Atlas 
Klubo Balius.

L.
Teatras ir

Saleje

Vasario 19 <1.

RACZIUNO NAUJI 
PAVEIKSLAI:

Bus rodomi:
Nedėlios vak. Vasario 16 d. 

Girardville Opera House Gi- 
rardvile, Pa.

Panedelio vak. Vasario 17 d. 
W. D. Boczkausko 
Mahanoy City, Pa.

Utarninko vak. Vasario 18 d. 
p. Czaikowski Saleje Gilberton 
Pa.

Seredos vak.
Liberty Hall Tamaqua, Pa.

Ketverge vak. Vasario 20 d. 
Bažnytine Saleje Coaldale, Pa.

Petnyczios ir Subatos vak. 
Vasario 21 ir 22 d. (Maineriu) 
U. M. W. of A. Saleje. Miners
ville, Pa.

DIDELIS BALIUS.

Neprigulmingas Klubas 
<. ,JTattiaqua, Pa.

sales.

ISZ 
parengė- dideli 

kuris^atsibus iKetvergo 
r,fvAltara 2Qdi.")Feb* ant Liberty 

Prasidės? 7 vai. vakare
G ra jis pirmos k 1 ąsos orkestrą. 
Ateikite visi o galesite links
mai praleisti vakara.
szo szirdingai visu pribūti. [14 

Komitetas.

Užpra-

Naujas Lietuviszkas Graborius

IKazis Rėklaitis j
516 W. SPRUCE ST_ J

MAHANOY CITY, PA.

KUR BUNA?
I

< ii ■> m ■ i

Mano brolis Mateuszas De- 
reszkeviczius pirmiau gyveno 
Minersville apie 9 metai adga- 
lios, po tam gyveno minksztuo- 

anglese arti Pittsburgo. Iszse I
Su valku gub., Kalvarijos pav. 
Krosnos parapijos ir gmi. Var
tų kaimo.
ant adreso. \ (to 15.) 

Mrs. Mary Žukauskas,
Box 393 Minersville, Pa.

Tegul atbiszaukia

Insitaisykit Gerą Muziką!
VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE 

Šiais laikais ir nemokantieji grajyli
£.

nnt muzikalių Instrumentų fjali ingyti tokių instrumentu, kurie 
ns dainas. Štai mes suteiksime aroianm mašina grafabgroja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. Štai mes suteiksime grojamų mašinų grafafotlą su 

su prisiunlimu. Šįla gro
jama mašina arba grafn- 
fonas parodyta ,ant pa- 
veikslčUi) yra nįgįąusi 
i i^nirHtų ‘ insrnm&ntų.

’Turi aiškų švelnų balsų W grajinarlft jril^*

penkiais naujausiais lietuviškis rekordais liktai už

l .

flSEg ffii>’-1

$36.75 
prekėje Columbijos 

celinių rek’rodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
Įdainavo Tenoras MIKAS PETRAŪSKAS

Rekordai abiejų pusių, po dvi dilinąs kožnas. 
1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemunė 

lis teka.
' 2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.

3. Sveiki, broliai dainininkai 
sveteliai.

4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už ėilingėlj ir šių Nakciaiy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbarcgislruotnme laiške nnt sekančio antrašo: 
1233 West 111 th Place,

> CHICAGO. ILL.
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Mario brolis Antanas Kava- 
lauskas, pirmiau gyveno apie 
Wilkes-Barre, Pa., dabar neži
nau kur. Turiu svarbiu žinių 
jam apie mirti jo sesers ir t. t. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso: 

(to 14) 
Mrs. A; Glinškas,

9, W. Ogden St, 
Girardville, Pa.

,4

v
Žmonis (urėtu sziek

KAD, yra. reikalas del už1 tiek būti atsargesneis su
liku Bažnyczios ,Malianoy City mirszta.
P*. KAD, yra reikalas del už tiek būti atsargesneis su taja 
laikymo ir vedimo bažnyczios,' ’<as I)a^s nosugriebe pasi- 

1 * ” turėtu kagreicziausia 
kreiptis pas daktara. Nors sa
koma, du syk numirsi, bet kad 
ne laiku pasilikusiems vargas, 
o ypatingai mažiems vaiku-

Pa. ' j 4 ’ •* * '7^1

i*,

idant turėtu dauginus inplau- ftiulbeti
ku.

Todėl, tegul buna nutarta:
(/V) Kad pradedant nuo Ko

vo 1, d. 1919, randa uz sėdynės I CJ5jams Tie levo ar motinos pasi-
(3) dolerci ant meto bus užde- likus.(3) dolerci ant meto bus užde- |j[ 
ta ant kožno parapijono para
pijos turintis virsz 21 inetu se
numo, iszskyrent senus ir pa- 
liegus, ir iszskyrent tuos kurie 
ka tik pribuvo in parapija.

(B) Kad szita tris dolerine 
metine randa už sėdynės mo
kėta per gaspadori szeimynos, 
prisideda visi sanariai tos szei
mynos, 
kurie turi 
m o.

(C) Kad ta tris dolerine me
tine randa už sėdynes, teip-gi 
daleidžia szeimyna arba ypata 
kur moka ta randa, prie pave- 
linimo laidojime kapinėse pri- 
gulinezia prie parapijos, be jo- 
ku kitu mokeseziu.

(D) Kad sanariai virsz mine 
tos parapijos kurie neužsimo- 
kejo randa už sėdynės už bile 
koki meta arba esą skolingi, 
bus prispyrti mokėti už pave- 
linima laidojime viena doleri 
už kudyki ir du dolerei už suau 
gusi.

(E) Kad kožnas užsimokė
jusi randa už sėdynės kaip 
virsz minėta turės prova sė
dėti bažnyczioje lygei kaip ir 
jo szeimyna, prie visokiu 
bažanstu bažnyczios.

Wm, Kritchin
Prezidentas

— Visi Lietuviai kareiviai, 
tai yra, tik tie kurie tarnavo 
Kosi jo j ir Amerikoj, o ypatin-

rese:
bartinei Europinei karei, 
užkvieeziami
susirinkimo kuris

4 ir Ko liūdit

/
S. P. TANIS

I

iszskyrent vyriszkus
virsz 21 meta senu-

•ai dalyvavę paskutinėse ka- 
Kuso su Japonija ir da- 

yra 
atsilankyti ant 

invyks 26 
diena Vasario 1919, ant A. Ku- 
selaiczio vakarines mokyklos 
kambarije, • 
7:30 vakare.
suszauktas tuo tykslu kad pa
sitariąs pasekmingai
ta milžiniszka vakara su kariu 
meniszka orkestrą.
invairiu 
buklus 
tam buvę kareje, apsakys apie 
savo atsitikimus ir t. t.
ežia Kareiviu Rengėju Kami- 
sije.

Mano dęde Jonas Szukis pa
eina isz Kauno gub., 
praszau atsiszaukt ant adreso: 

(to 13)

ir pav., s

no

’u

Attest
Frank Klimusky,

Sekretorius.

Siame žmonis iszkasa szu 
lini ant 60 pėdu gilumo ir trau 
ke isz juju nafta su viedrais.

*

ANT PARDAVIMO.
30 akerhi farma, visa iszdirbta, arti 
Zions Grove. Szaltinis kuris niekad 
ne iszdžlusta ir kur kitados buvo prū
deli su žuvemis. 200 vaisingu medžiu 
5 ruimu namas, tvartas ir kitokį bu- 
dinkai. Galima szita menesi pirkti už 
mažiaus negu verte budlnku.

Louis J. Benedict,
Jackson Peczeje

(to 14)

arba pas:
R. P. Swank advokatu 

Mahanoy City, Pa.
inimr - ■ ....................... . ~  —

ANT PARDAVIMO.
Didele puiki farma. Atsiszau- 
kite in u Saules” ofisą.

(S. L.) (to 13)

KADA KENCZIATE
NUO REUMATIZMO

Beveik kiekvienas žmogus jum 
pasakys, kad Sloan’o Lini- 
mentaą yra tikra pagalba.

Galima sakyti, ji varojo kiekvienas 
žmogus, kuris tik kentėjo nuo reuma- 
tiszku skausmu, gėlimo raumenyse, 
sustingimo nariuose ar nuo oro intek- 
mes.

Teipgi szimtai tukstaneziu moterų 
vartoja ji, kad iszslgelbetl nuo neuri
tis, gėlimo strėnose, neuralgijos, gal
vos skaudėjimu. Gyduoles tyros, gaivl- 
nanezios, greit veikanezios. Aptiekoje 
tik pasakykite “ 
Pasirūpinkite gaut tuojaus.

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

Sloan's Liniment".

Sloan’s
Ixi n i m out 
Kills P<1 i«i

G. Szukas, 
' 27 Grove St.

New Canaan, Conn.

853 Hollins Str., 
Susirinkimas

surengti

Kareiviai 
rusziu kariszkus pa- 

perstatines. Prieg

Cumbola, Pa. —
54 metu

K vi e-

Antanas 
Kristapaviczius 54 metu am
žiaus likos užmusztas kasyklo- 
sia serodos ryta, 
paliko pa ežia ir

Velionis 
tris vaikus. 

Laidotuves atsibus su bažny
tinėms apejgoms su baloje, 
valanda rvte.

10

IR VIĘNA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽCZEDINO 

PINIGU.

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes * * Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiaušiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės h 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu h 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
VI. Baka, 412 ------Str.

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pps., 6x9 
coliu (dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika,
108 puslapiu. — Preke 25c 
jgF’Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D. DOCZKOWSKI - Č6. 
MAHANOY CITY, F A,

* f

Peiliai;

Kupcziaus

Mano szvogeris Mikolas Ver 
žinskas ir Jonas Nevakas, abu
du paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav., 
kia ant adreso:

Juo. Lukoseviczius

Tegul atsiszau- 
(to 14)
1

Homer City7 Pa.

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszklniu, apatiniu 
drapanų, panczlaku, ezleblu, jekiu ir 
andaroku, tiesog in'namus. įlaužykite 
o gausite sempelius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

Madison

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

s, klnosl Varszavoje, stu- 
I dijavo begije 26 m. In- 
5 vairias Ilgas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
dugnlal pažIneta. Gydo 

u’ užslnuodinlma kraujo 
Ir sllpnynes vyru, spuogus, niežėjimus 
Ilgas tinimo, invairias ilgas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
Ir Ruslszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedellomis iki 2-v. popiet

i
Guinans pirko 100 szitu kukniniu peeziu ir fabrikas

jC
J? Privalote tureli Model Keystone Pecziu
i

1

| GUINANS’
$

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numeiM VIAAŽVVMU MVAĄ U V v* MAJAVMM U. VI W Vilk

S $5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar. J>
Į& Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit Jp 
g kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip

I
-!Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit v

- I
i

tik aplaiko. 
Pirkite pecziu pas Guinans ;

1 Mahanoy City, 
Shenandoah.

t i u * • i
i

Mt. Carmet
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1.0

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $160.000.00

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

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

F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus Pagelbininkas.

H. BALL, Prez.
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Ban-

Dar ėsntlu 
aczlu Dr. O’Malley isz

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Norviszku arba trotlmo veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nlas atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

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

dėkingas tacijentas SAKO i
Beverly, N. J. Aug. 14, 1917.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
padekavoti už stebėtina patarna- 
vima dėlei manės,
mane nog dubeltavos rupturos, 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglalbetl.
sveikas,
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmiu Lie
tuvis, 70 motu amžiaus ir szirdln- 
gal rokomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
plrmlaus buvau.

Jonas Gedminas,
Box 08. 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 “Chemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuose nei gydimuosho nog laiko iš
radimo X-Ray ir daugiau^ svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu konkeneziu, serganeziu ant 
tos noapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti. .Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar ątsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszykite prlsiusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

DR. A. W. O’MALLEY,
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosl Liotuvlszkai.

A. 0. N0VAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

AbiZlNA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
WWW WWSiFWW MX

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti J kariumenę ir ke
liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratijų, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvai^že yra di
džiausia garbi! ir paįuodonž, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožnų vienų mylintį laisvę ir kurio gimi-
i
Įima gatfti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedų, atsiųskite 
piršto mierų ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o mes Jums 
prisiusime tų garbės vertų žiedų.

i

t

nJ yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga- lt
sa\ o

*3

Sterling

10 K Auksinis

14IC Auksinis

Prckča šių žiedų yra sekančios:

$1.75

preke 35ce už kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

10.50

13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti rpilkon, 
paveikslas kareivio kepurfis, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

CHICAQO, ILL
71

irt

A

A. V. M
____ ___ —_ A— ’____ Y A' w *Vt

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

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

f

D. M. Graham, Pręiu L. Eckert, Vice-Pre& D. F. Guinan, Treafl.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Dani^ewicz M. Gavula

P. 0. Fenton T. G. Hornsby
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

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

I; Banku talpinusi savam budink© kurio verte Isznesa apie
J lt! KO Y** ClomA Inllrzi onin rrdlitnrtn

a1-
V

$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu
i a.., - ’ ” Ivanios. Už su-

;. taupintus Pinigus moka 4 procentą, biunezia Pinigus s < 2 m * 1 1«m. ž x mm m* . 1a. ^4 IT 7 _ r Ty r jl. $ _ E - —
] Notarijialnn kancehu ija del padirbimo doviri nam ini į Įp f . — .
* žinių skyrius randasi

Ji ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su
taurintus Pinigus moka 4 procentą, bit

ji in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
---- -------- ,------- -------------------- ----i 

kitokiu dokumentu reikalinga, Lietuvoje. Užrube- 
4 žinių skyrius randasi no vadoviste gera’ *’ 
I** Karol taus Varastiaus valdissko Notarijutxo

k> yadoyifite gend tinoxuo 
Aw.." .ni. .

D i
iŠ

re- 
rcsmėi^iunas y-a 

kaip ir k?nkwti« ino-
IV.ikaituotos kojos Vi 

pradžia vis kių i liįų Ir pavargi
mo v:ao kimo, 
duoičs • 
ir>4 Jusi) ko,ų j labai trumpą laiką ir męs < 
užtiknnam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiikus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu.
su priaiuntimti. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, ill.

į

j ekanau.» I 
j SVCikAtAL

pc

Mmų naujai Hratfcsgy- 
ydis prakaitavimą arba šlapu-

r

160 » WELLS St,

W. TRASKAUSKAS
—GIUB0nitjS-<

7- — • - L r a -;

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto (teigtus Ir Lt
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. FINEST., MAHANOY CITY.

Phone. Kensington HOC W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

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

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujame
ri liuoao laiko vakarais, gali uždirbtiri liuoto laiko vakarais. Hali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į pereidami per stubas

URSUS REMEDY CO., <
160 N. WELLS St., D«p. B. CHICAGO. ILL.

su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku:

Dep. B.

X

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. 

’ ’. ' TV p1 * 7 RI r» M1 * ’
fe

h

1 **—T."’
Dekavoje % milijono žmonių 

už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

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

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




