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Penki bolszevikai suymti ir 
juju slapti užraszai.

Bethlehem, Pa.— Ana diena 
palicije aresztavojo penkis ru- 
siszkus bolszevikus, laike susi
rinkimo ant lenkiszkos sales. 
Visi likos nusiunstais in GJou- 
cvter, N. Y. isz kur bus nusiims 
t i adgal in Rasije. 
t avėtu randasi 
Dalney isz New Yorko.

< 
tu užraszu ir 
kurioje buvo užraszyta visi nu 
tarimai tuju bolszeviku, o 
kuria vienas isz czionaitiniu 

tai S. Slik- 
norejo duoti vadui po

licijos $1000 idant jam sugrą
žytu taja knyga. Ant susirin
kimu likos nutarta nužudinti 
prezidentą Wilsona, paskandy 
t i jojo laivu ir iszžudinti visus 

Aresztavoti yra vie
ni isz bjaurinsiu anarkistu.

29,000 saliunai 6 Steituosia 
iszejs isz biznio.

Suvirsznm 290,- 
000 saliunai iszejs 
szesziosia Steituosia: 
Wisconsin, Minnesota, Missou
ri, Kentucky ir Ohio nuo pir
mo Liepos, kada užstos 
ka blaivybių Amerike.

Milijonui doleriu vertes loc- 
nastis ejs ant niek kaipo disti- 
lacijos, saliunai, brovorai ir 
nvezios.
665 saliunu, lIlinojus 
Ohio 5600; Missouri 3, 
nęiįota 1.80Q; KuuUveky 1,600.

t

Terp aresz 
Aleksandras 

Bali
uje teip-gi suome daugeli slap 

“juodąją knyga’’

vienas isz 
gyventoju kokis 
szinsks

Lenkus.

Chicago.

V uz

isz biznio
1 llinois,

V1S1SZ-

vy
Wiskonsinas turi 9,- 

8,418, 
000; Min

Szimtai isz tuju saliunu dabar 
buna permainomi ant pardavi
mo soties krutaneziuju paveiks 
hi, aptiekti ir kitokiu bizniu.
Prezidentas Wilsonas iszkelia- 

vo in Francija.

Prezidentas

Aid

»Mr S,

Aftek.
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CONVENT aF JESUS

BUREAU OF INTERNAL 
REVENUE.

New Vorl<.—
Suv. Valst.
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galo- 
10,629,()()(),000
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Svetimtaucziai, 
na Suv. Valstijose ir 
tikrai 
suomet gyventi 
ta szali,

RIOTERS HAD DRIVEN OUT NUNS J 
PRIESTS, WHO DEFENDED IT*-

(V---- —--------------------

(STREETS TORH UP &Y STRIKERS
I FOR ENTRENCHMENTS WITH MARINES 

fnz POSSESSION ♦* **
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Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Warszava. —

Vokiecziai paėmė daug 
gyvuliu isz Lietuvos.

Kada vokie
cziai apleido miestą Pinską, nu
žudė tonais dvyleka žmonių. 
Konia visi sodžiai iszilgai ge
ležinkelio n>io Baltstogės in 
Lietuviu Brasta yra sudeginti 
ir sunaikinti. Pagal apskaiti- 
ma, tai vokiecziai isz Lietuvos 
paėmė dideli skaitlį arkliu, 
karvių, kiaulių ir t. t. kuriu 
verte isznesza ant 250 milijonu 
doleriu.
Maisto administratorius pavo

gė 50 milijonu rubliu.
Bolszeviku

maisto administratorius Stry- 
jewskis pavogė 50 milijonu 
rubliu už kuriuos ketino pirkti 

“maža” pra

Petrograd. —

Už teip

Produkcije pieno Suv. 
Valstijuosia.

New York.— Produkcije piej 
no Suv. Valst. praejta meta, 
buvo ketvirtas procentas dau
giau kaip 1917 mete, pagal ra
portą ukystes bjuro. Ant kož 
uos karves pripuolė po 8 kvor
tas per diena arba in 287 die
nas per meta karve duodavo 
588 galonus per meta, 
surinkta pieno ant farmu pra
ejta meta 11,044,()()(),000 
nu o 1911 mete 1 v7,v/-.,z,mw,mv/v7 | 
galonu. I

Tasai skaitlis nesikisza prie 
karvių kurios randasi mieste- 
liuosia ir a nekartu n, "nes jeigu j 

priskirti prie i

karvių kurios randasi

ir jiaises
TerorFzmh f:s • *a įnirk i,jo

tojo1 Ayre, Argentinos Republikoje
bolszevizmas ir Suktybe virszininku emc viražu mieste Buenos 

1 * ’ f

)

skaitliaus tai pienas pasidydiir tai nekaltu žmonių likos uzmuszta o tukstanezei sužeisti.
tu ant penkto procento 
giau.
Kudykis konia tokio didumo 

kaip motyna.
Chicago. — Czionais gime 

American ligonbutije kudykis 
Tamoszelis, kuris svėre devy
nis svąrus ir yra konia tokio 
didumo kaip jojo molyną. Rei- 
<e žinoti, jog užgimusio kudy- 
<io motvna yra maži u lėle

New York. — 
Wilsonas vol nusidavė in Fran 
cije ant laivo George Washing 
ton, kuris Iszplauke isz 
York Seredoj 9:55 vai. ryte. Už 
8 dienu ketina atplaukti in 
Francija.
$50 doleriu už suradimą szitos 

"• geros ga^padines.
Wheeling, W. Vn.-

• Malone, ate jas m palicije 
reiszke perdetiaui i----
“Susimildami, suraskyte mano 
motere o asa duosiu jum ’0 do 
leriu.j'J 
niu terp saves.
sieine savai .drapanas 'i’r' beleido 

vargia be jdkios Įnie- 
Ona yra labai gera 

padine ir nesigailiu 50 dole
riu, bile tik man jiaja 
kotumete.”.*

Malone turi 68 metus senu- 
jojo dingusi paeziule 28 

Nėr ko stebėtis, jog

mane 
žasties.
gasr>

Per taji laika szim-

ilau- jo truputi apsimalszino, bet galima tikėtis, jog bile diena

Pietiniam Ameriką, por pelikes dienas.
Norints sziandien toji revoliuci- 

gali atsinaujinti. Per taisės peli
kes kruvinas dienas, revoliucijonieriai suardė ulyezes, sudegino namus ir iszgujo isz kliosz- 
toriaus miniszkas ir kuningns. Tik kada likos iszszauktas vaiskus, revoliucijonieriai 
t i apsimalszino.

trupu

pabėgo, 
las —

maisto, 
sižengima likos praszalintas 
nuo dinsto. Jojo sėbrai, knrie 
jam prigialbejo toje vagystoje

Tai bolszeviku moks
vogt kiek duodasi.

Bolszevikai nužudino 10 bisku- 
pu ir daugeli dvasiszkuju.
Petrograd. — Žudinstos dva 

siszkuju yra vėliausios bjaury
bes papildytos per bolszevi- 
kus. Bolszevikai ne senei nu
žudo deszimts biskupu ir dau
geli dvasiszkuju.

1UO- 

ere turinti vos tris ir puse pė
das dvdžio o levas kudykio R. 
B. Wallmer tari suvirsznm sze 

Abudu ro-

KAS GIRDĖT PO UZSI- 
BAtGIMlII KARES.

_ ■ ——

True tmiKla ions filled with the I\h* 
Master al Mahuioy City, Pa. on

Arkangelis. -

szes pėdas dydžio, 
dėsi su eirkusu.

Vokiecziai iszverdavo savo ne
gyvėlius ant padarymo isz 

juju muilą.

Pa ryžius Sugryžia nelais
vei isz vokiszkos nelaisvos Bel- 
lecourte apsakinėja baisybes, 
kokias tonais mate vokiszkam 
abaze.

& tonas Bellecourt apsakinėja 
kaneziai:
varyti in Bellecourt, likos inva 
ryti in tuneli 
buvo iszkasia.
huczeriu kalados su peileis ir 

mėsos.

Vienas isz juju, kapi- 
se 

Kada likomės ati i

kari vokieczai
Jame radome

kirveis del kapojimo
u Įėjo szmotai žmo

gienos o dydeliam katile 
Jonas teip-gi žmogiena.

_ tome sukrauta ant laiveliu dau 
sekaneziai: gybe užmusztu ir 

kiszku kareiviu.

Aplinkui P* K

virė
Mieste ma-

a p
mirusiu vo- 
Dagirdome 

nuo kitu nelaisviu, buk vokie-
Neturėjome jokiu bar-' ežiai virė lavonus idant iszgau

ManO.Qna pa

sujiesz-

mo, o 
metus, 
motere apleidę sena kvaili —
jaunysta su senysta negalėjo 
gyventi.4 “6
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March 
6 1910 uh rcquiieJ by (ho Act < f Oclol er 
21-th. 1917.

Isz viso žuvo sMetiszkojc 
karėje 7,345,400 žmonių.

1

svietiszkoje karoję 
visu 

skaitli

ti isz juju taukus isz kuriu dir
bo žvakes ir amunicija, o kau
lus naudojo ant užvaisinimo 

Lavonu buvo sukrau
ta ant laivu tukstaneziai ku
riuos surinko ant kariszku lau
ku.”

dirvos.

*4 f

-------- r- ♦ . ■ ■ —
* Milžiniszka sale St. Loui

se gali patalpyt 15,000 ypatų. 
Czikage sale Coliseum gali pa
talpyt i 11,188 o Convention sa
lę Kansas City teip-gi 15,000.i'1, V

*

iii ji

Viso žu 
7,354,- • 

tautu, pagal 
generolo 

Yra tai žavia ant ka-

Washington, 1). ( 
v o 
()()() žmonių 
paduota 
March,
rszkoi lauko ir mirusio nuo žai 
daliu aplaikytu laike 
Bosijo turėjo daugiausia 
net i,700,000; Vokietija 1,600,- 
000; Francija 1,385,000; Angli
jo 800,000; Italiją 460,000; Tur 
kijo 400,000 
Ruinunije 100,000; 
M ontenegras 100,000.

Allijentai turėjo trauktis adgal 
nuo bolszeviku užklupinjiu.

Bolszevikai 
nepaliauna užklupinet ant alli-
jentu ant 160 myliu fronto nuo 
pietų dalies Arkangelio. ' Alli
jentai buvo priverstais apleisti 
kaimu Vevsievskaja, nes buvo 
užkluptais per tris kartus dy 
desnia armija bolszeviku. 
allijentai vis da laiko kaimus 
Vistavka Maksimovka ir Kica. 
Bolszevikai bombarduoja ąlli- 
jentu pozicijos prie Tulgos, 
bet allijentu anuotos teip—gi 
nesnaudže ir leidže pasiūtiszka 
ugni in bolszeviku glitas.

r-
Bet

musziu. 
ha

Belgije 120,000;
Serb i jo ir 

Ame- 
rikas turėjo maži/tiisia ba tik
50,000 norints smarkiausia ka
riavo.

Berline tikra velniava; myne 
nuginklavo palicije.

London, -—> Visiszkas strai- 
kas jau prasidėjo Berline. Visi 
karukai sustojo ėja mieste, in- 
dukus mynia nusidavė in pali- 
cijos b jura ir atome visus gink 

Mieste nesiranda van
dens, elektriko ir gazo, telefo
nai ir telegrafai nukirsti. ■ Ka
ri szkos tiesos 
Žodžiu tikra

Vokietija turės užmokėti viesz- 
patystoms 120 bilijonus 

doleriu.
Paryžius. — Taikos Konfe- 

rencije Paryžiuje4 apskaito buk 
Vokietija turės užmokėti 24 bi 
lijonus svaru (120 bilijonu do
leriu) del visu vioszpatyscziu 
už pradejima kares ir papildy
tas b ledos, 
lavo 
penkis bilijonus doleriu, 
liaus likos nutarta, jog turkisz- 
kas sklypas bus iszardytas isz 
Europos o tik maža sklypą su-

Azijoj. Konstantinopo- 
suspauda Dardanellus 

bus naudojamas per visus skly 
pus, žodžiu turkai bus 
tais isz Europos.

I

Francija pareika- 
tuojautimo užmokėjimo 

To-

tvers 
liūs ir

iszgui-

MAISTO PRODUKTAI PRI-
ŽIŪRIMI ANT 45 

MARKETU.

lūs.

Fochas paliepė vokiecziams 
atyduoti visus laivus.

Kopenhaga. — 
Fochas pa liepe 
tuojąus atyduoti visus tavori- 
nius laivus po bausmia. 
danesza telegramai isz 
mrfu, ku r a i ą la^.į .t, vok iecz i iu

VO įtoMfas „ J,z, 
n . ' \ j 11 m ,] < į to ’) u i < 11 ' ' *

pa liepe

nafo, kur

Marszalka 
vokiecziams

Teip 
Weri-

vo pd^edzihs. (( . ......nn’’imBi ■ non imp
• • i' ■ h •« i. .

Vokiecziai ejs ant Karaliau- 
eziaus in pagialba del 

bolszeviku.
Berlinas. —- Spartakai nuta

rė paymti Karaiiaucziu, idant

užvektos visur, 
velniava pakylo 

Berline ir nežino kaip tas vis- 
Ka kare nepa- 

tai revoliucije užbaigs. ,
kas'užsibaigs, 
dare,

Vokiecziai da vis laiko Grodna 
ir Kauna.

' i (Warszava.— Bolszevikai t/6 
py t, į Pipsima Isz iro i.... .... .Y.
visiko frunta, : _
ežiai apleidineje ne kuriąs (Li
lis Lietuvos, bet Guodnns ir 
Kaunas vis rai

• ant Liethb 
norints vokiČ-

Kaunas vis randasi juju Tanko 
siu in kur pribuvo nauji karei-
viai po vad .vysta generolo 
von Oert^eno^ — Glaistas pą- 

atidaryti kelia tiesiog in Mosk- ženklintas in Lenkije isz Ame-
va, kdd bolszevikai galėtu atoj riko, jau prihavodn Danziku ir

Nežina buna iszsiuneziami in kitas dą- 
ar tasai užmanymas pasiseks lis«
ti jiems in pagialba.

vokiszkiems spartakams.

Washington, 1). C.— Suv.
Valstijų Agrikultūros Depart
ment Marke tu Ėjuras mais
to dalyku peržiuro ji ma taip

Maistas ženki y vai dabar 
• ■ i») I !■, 

v—atpigo Lenkijoj.

” r A1'; yy ■r ■

kurie gyve- 
nežino 

ar jie czia pasiliks
, ar grysz in ki- 

jei gąli tai prirodyti 
taksu nuo ineigu reikalais bus 
skaitomi sykiu su piliecziais ir 
czia apsigyvenusiais.
gyvenantis ateivys, kuris neži
no kuomet apleis szia szali, ar 
gal ir visai neapleis, gali gau
ti paliuosavima nuo tu instaty 
inu reikalavimu, kad jo darb
davys nutraukdamas nuoszim- 
ti nuo jo algos iszmoketu val
džiai už taksus.
pildyti tam tyczia paskirta cer 
til’ikata. Tai jis gali padaryti 
visai nekliudydamas savo pilie 
tybes teisiu. Rasztas, kuri jis 
pripildys ir inteiks savo darb- 

‘“kad cer 
til'ikatas nelieczia pilietybes.

Pinigyno Depą l imento szian 
diena iszleistns nusprendimas 
dapildo pirmesnius padavady- 
jimus del taksu nuo ineigu rin
kimo nuo szioje szalyje apsigy
venusiu ateiviu. Nuo nepasto 
vans ateivio tasksai bus renka 
mi isz jo algos, ar kitokiu inei
gu, kokias jis 
jose.

Ateiviu darbdaviai lengviau 
gales iszpildyti naujus reikala
vimus, nes taksai nuo algos ati 
marui tik isz tu darbininku, 
kurie žada apleisti szia szali. 
Kad pilna alga iszmoketi, ne
atimant isz jos taksu, darbda
vys turi ant raszto žinot i,'dead 
ateivys nėra neapsigyvenusiu szimtais nuo bado. Gyventojai 

ir darbininkai aplaiko tik po 
dalelia maisto ant užlaikymo 
gyvasties, tik kareiviai isz ran 
donos kvardijos aplaiko po du 
svarus duonos ant dienos. Pa- 
redka užlaiko po miestą tik 
Latvei ir Kinczikai kuriuos bol 
szevikai priverstinai paėmė iii 
kariumenia.
vieni kituoji:; pranosza sovia- 
« * ' k. • ■ m .A*

Novoj.

Czia

••ai ir visai neapleis

ti is turi isz-

(lavini turi prierasza
? J

turi Su v. Valsti-

n

gyventoju.
gyveno nemažiau

iszplįete, jog dabar jis apima 
45 didelius invežimu marketus. 
Kai]) pirkėjai ir perdavėjai su- 
sipažinsat su tuo peržiūrėjimu, 
ypatingai su beszaliszku per- 
žiurejimu greitai j 
dalyku, marketo prekes page- r J • l.d ilirL_ I i ;l _ .f lLL’ZjJJ *L LT _L
giau kreipia domos 
in karus, ir atvežus prekes ešti 
nelaikomos taip ilgai sukrau
tos. Isz pradžios, pradėjus ta 
darba, vien tik prekių siuntė
jai tesikreipdavo in ta bjura, 
bet dabąi’ nesenai iszleistais in 
statymais tas darbas labiau isz 
platintus ir del peržiūrėjimo 
aplikacijos priimamos s nuo iii, 
kurie siunezia; kurie pfHmą, 

I pardavinėja ir k. Už ta darbą, 
’ mamas ’tik mažas mokesnis. ■

gendanczįp

rejtt; kaĮd'a'ng1?’ qar,

Jei ateivys czia 
v. viiM n v u kazjicv ii kai metus 

priesz pradejima dirbti prie da 
bortinio darbdavio, arba jei jis 
buvo regu liar is 
Suv. Valstijėše 
darbdavio ar kooperacijos 
me paeziame miesto ar paviete 
nemažiau kai per tris menesius 
priesz gavimo algos, jis, gali 
būti laikomas, kaipo apsigyve-

darbininkas 
gyvenanezio 

ta-

krauilanii nes’ ^uom°t sprendžiama ar su

Perdėt i n is 
Kazanio katedros ir jojo du su 
nūs, likos pasljandytais upėje 

Arti4 Kotlnso visi zo- 
koninkai isz tojo -kliosztoriaus
likos suszaudytais. ’

Maskvoje bolszevikai žtidina 
savo aukas per suszaudimtis 
nakties laiko, bot Petrograde 
szaudimai auku atsibuna nak
timis.

Bolszevikizmas pradeda silp 
net, nes jeigu Trockis turėtu 
pats vienas
per ulyezes Moskvos, 
jaus butu nužudytas.
nas isz rusiszku caru ne buvo 

gy vast ios
Už

sziandien pereiti 
tai tuo- 
Ne vie-

tiek baimėje1 savo 
kiek bolszevikiszki vadai, 
valdimo caro buvo daugiau tei 
singumo ir malszumo, ne kaip 
sziandien randasi už valdimo 
bolszeviku.
Rosija mirszta nuo bado, fabri

kai visur uždaryti, ligos 
platinasi visur.

Moskva. — Pagal daneszi- 
mus Raudonojo Kryžiaus, tai 
po visa Rosije badas platinasi, 
nes maisto niekur nesiranda o 
szuniena parsiduoda po ketu-

Drabu-ris rublius už švara.
žio nesiranda ir nesidirba; fal> 
rikai visur uždaryti. Tifusas 
baisei prasiplatino Moskvoje, 
ligonbutes pripildytos ligoneis, 
o priek tam nesiranda jokiu gy 
duoliu ant gialbejimo žmonių 
nuo mirties — vaikai mirszta

Sznipai sergsti

laikyti dali jio algos taksams, 
jei tie na kokiu nors kitu priro
dymu, isz kuriu darbdavys ži
notu, kad ateivys yra perėjū
nas.

Pirmutini drata pradėjo 
dirbti Rudolfas isz Noymbur- 
go 1410 mete.

Bulves pradėjo sodyt Sir 
Walter Raleigh Irlnadijoj prie

*

*

pabaigos 16 szimtmeczio, .

tams mažiausia krutėjimą. Žo
džiu padėjimas Rosijoj yra 
teip baisus, jog valdže bolszevi 
ku gali užsilaikyt tik ant trum 
po laiko, nes nespasabas idant 
žmonis galėtu iszlaikyt tolinus 
tuju bjaurumu ir prispaudimu, 

-.... . ■' - » ■ ■ ■ ■
Mieste Londone randasi*

148 moteriszku paliemonu.
* Tūlas farmeris isz Dan

ville, N. H. pirko ant Imitaci
jos karietelia už kuria užmokė
jo $27 vienais ęent&is.

| , i ' j, T. e iy "
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2KAS GIRDĖT
Suvienyti Veisti jei užgynė 

teip vadinimą “Foreign Ex
change 
padai e

vėdinimą 
su Rosija. 
Franci jo

Panaszei 
ir Anglijo. 

Tas ženklina, kad ne bus gali
ma i n y t i ne^uust'Qiiningu 

ov F^inci- 
ftsffistojo 
idant bol- 

neaplaikinetu jokios 
nuo savo draugu 

Bailai bolszevi- 
kai prisiuntė daug

* I

ma
in Rosija isz Ameriką F 

rrvrjos ir Anglijos, 
sulaikymo yra ^as» 
szevikai 
paszialpos 
isz czionais.

piningu in 
Amerika ant praplatinimo sa
vo našiui iszku mokslu terppasiūt iszku 
czionaitiniu gyventoju.

jaspadi- 
isz vieno kiau- 

bambadie-

Gal ne visos musu 
neles žino, jog 
szjno iszsipere .»-> 
riai (karakonai) in laika trijų

Tas pats ir su bla-
Todel kožna gera gas-

S

valandų.
kems.
patline stengsis isznaikinti tai- 

kanuogreieziau- 
Tieje gai- 

ligas 
neduoda reni v-

sės bjaury bes
šia isz savo namo.
valai praplatina visokes
terp žmonių ir

Naikinkyte juosius kur 
tik užtiksite.
bes.

pasiuntinystaSvarbiausia 
kokia apleido Suvienytas Vals

kapu, kuningu ir 
ypatų tint 
krikszczioniszkos lygos, 
kamisije keliaus in Ryma, 
ruzaiema, 
Atėnus ir Moskva ant suvieny 
jimo Rymo Katalikus, 
ir Graiku bažnyczes in 
milžiniszka susivienyjima.

Laike kares kareiviai

^eredoji* susidėjo isz bis- 
privat iszku 

sutvėrimo svarbios 
Toji 
Je- 

Konstantinopoliu,
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spikizes,” pragerda
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lig 4 doleriu kas va

Kuri dar nesi girdėjos.
Apie jo praktinguma kalba žemiau paduotas apraszlmas:

2—padarytas isz geriausio metalo

permaina 
Su tokiu laikrodėliu nustebesi- 

Laikrodells puikiuose luksz-

A NATION'S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY 
Ert Less —AV^iNtg nothinp

kimo roikalaujaumos ypatos;
akies, burnos, ausies, gerkles, nosies Ir dantų;
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Mes nepraszome piningu isz kalno, tik iszkirpkite 
? szi apgarsinima ir prisiuskite mumis su adresu o $8.75 užmokėsite kada 
’) gausite viską savo namo. Jeigu nebusite užganėdinti prisiuskite traukije

1

Tai kas nors nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, naujo iszradimo, aplo * 
Laikrodis yra naujausiu Iszradimu laikrodžiu srityje.

1—Rodo valandas

a’q
1h{<)

v

LA

30 dienu tada sugražinkite o mes sugražinkite, o mes sugražinsime pinin
gus. No yra jokios abejones, patys persitikrinsite kad tai yra stebėtinas 
ir reikalingas-laikrodėlis. Nelaukite.kolei pabrangs bet raszykite tuo
jaus ant adreso:
l’MON p ATt’l! CO. (DopL 74(5) 1016 Milwaukee Ave.,.Chicago, Illinois.

SAULE
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buvo

po 96,535 f r.

pripuolė po

OFFICE*

zokoninkes;

Lapkriczio 12 d. ag suraszineti gyventojaiir kaimu.
s

geliais ir bedarbiais; sugriau-

kvitai ir t. t.kvietimuose buvo aiszkiai pa-

Raszt i nes iszlaidoms

gyventojams

kutai ik iszkus,je iaikraszeziuo-

Susi-

t u kai.—S. K.
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lik apskricziai.
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NESITIKEJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.

Mes czion Amerikoje 
via i begyvendami

žmogus 
priesz tu žinių.

žmones ten 
kuri jiems

bet ju pastangos 
Jenavo vals

čiaus piliecziu vienybe, 
rinkimas, kuriam vadovavo 

pirrni-

suszautas 
susirinkimas

vi nekas, Vilniaus gub.
mano szvoge-

sieke 1J 1,872 
prie

prioszakyje 
su paraszu: 
liecziu laisve,

skir-
Po rinkimo protokolo

apmo- 
auku

nuo 
negu I

surasze 
panorėjusiu 

Ligi

No. 1 — Padžiaus Nuskurę- 
lis; Ingrabanaį 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. H - Prekė 50c

No. 2 — Kunigo Paslaptis.,

bai
se k-

tieji ūkiai aprūpinti sėklomis 
' ' ’ , Vals-

.... ...... Darybos rasztine suorga-

. H'LM ItjO ' JL|> į' T Ml

wkti.

puslapiu.
No. 3—A

tęs ir broliai be 
debesius sziu 
kaip nors kad

immun

Mano brolis Juozapas Lit- 
rraku

i, karo 
, Bus steigiama nau 

ju mokyklų, rūpinamasi pavar

kaimo
saugos, 
kalnius rūpintis Taryba isz 
žmonių ir 5 jiems
Pirmininkas agronomas Sergi
jus Klimas, jo padėjėjas Jonas 
Aleksa isz Kumecziszku, 
ges Komercijos institutą

Jonas Jackeviczius

Už Lietuvos Pi- 
dainuodama 

iženge kolonomis Kalvarijos 
miestan, kur ta diena 
manifestacija su prakalbomis,
tokia puikia tvarka, kurios re
tai tetenka, matyti musu susi
rinkimuose.

Nuo Lapkriczio 
cziaus milicija J^arybos paskel
bimu pradėjo pildyti savo pa
reigas: gerbti piliecziu laisve, 
buto neliecziamybe, saugoti vi 

ir privatini turtą 
nuo vagiu ir plosziku, daboti,

tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa- 

Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Pointį M’<L

O* ČS 
mieste ir

Žinoma, kad zokonin- 
iietoki nciszmaneliai

Da-

Nepaprastas Laikrodėlis. Nesiųskite mums ne vieno ecnto
Turi G rodyklas ir rodo valdndas, ini- 

nutan, sekundas, vardus dienu, sanvaites, 
vardai menesiu ir atmaina menulio. Yra 
tai r.'obcLna.; iaikrodelia. Kas ji turi ne
reikalauja kalendoriaus, tik pažiūri ant 
jio ir tuojaus žino kokia valanda, minuta, 
sekunda, kokia diena sanvaites, kokis inc- 
nesis, kokia diena menesio ir 
menulio, 
te visus.
tuose, 16 didumo ir laiko rcgulariszka lai
ka. Gvarantytas ant 20 metu.
nemažinus kaip $16.00 bot tik per koki lai
ka parduosime tik už $8.75 ir priek tam 
duosimo vislszkal dykai puiku gold—filled 
lenciugeli telp-gi puiku peliuką, uvertes 
nemažiau^ kabi $L£0 teip-gi kompasą 
kuris parodo'"visas 

mins, pietus ir t. t.

daboti 
kad Kzaltysziai laiku paskelbtu 
valscziaus nutarimus. \

M ilicijonjeriai paežiu 
ežiu renkami slaptu arba vlei

(is» 4 iki 20 '“žiui’fht'

skaitlavima buvo vyriszku 
kliosztoriu 137 su 2051 zoko- 
ninku; kliosztoriu moteriszku 
buvo 642 su 9917 zokoninkemis 
Turtai zokoninkiszki buvo 
198,000,000 frank, isz kur pri
puolė ant kiekvieno zokoninko 

Zokoninkiu ‘tur
tai 444,000,000 f r. ant kiekvie
nos zokoninkes 
44.770 fr.

1896 m. 31 Griiod. pagal su- 
skaityma Belgija 
kliosztoriu su 
kais;

turėjo 244 
4,858 zokonin- 

turtai ju isznesze verte 
539,000,000 fr. (po 111,872 fr. 
ant kiekvieno zokoninko.) Mi
ll iszku kliosztoriu jau buvo 
1,498 o juose 26,228 miniszkos, 
turtai miniszku
fr. ant kožnos miniszkos 
puolė po 42,637 fr.

rrai-gi 1896 m.

Rosi jos 
viena

VISU 
iszpažinimu snsivienyjo ir ap- 
Jaike paszialpa nuo visu tikėji
mu nežiūrint kokio iszpažini- 
ino tejei kareiviai buvo.

buvo iszviso 
Belgijoje 31,085 zokdninkai ir 

turtai ju pasiekė 
1 milijarda 657 milijonus fran
ku.

Isz tikrųjų toje mažoje kata- 
likiszkoje szaleleje, gana didi
skaitlius katalikiszku klioszto- 
ru ir juose zokoninku bei zoko
ninkiu.

Pradžioje praeitos kares, ne
padorus vokieczei gal nemažai 
aprubavojo tuos kliosztorius, 
nes greitu laik, sunku viską pa 
slept, 
kai jau 
kad nebūt u ka paslepia, 
bar vokiecziai muset turės1 su
griaut Belgijos 
k a isz rabi n o.

Vokiecziai iszplesze Belgijo
ki iosztor i us, 

bažnvezias ir kitus nuo žmonių 
turtus, o bolszevikai dar ple- 
szia pravoslaviszkus monasti- 
rus, bet katalikiszkus klioszto
rius apipleszt negali nes ju Mas 
kolijoje nėra, kurie buvo tai ap 
rabino jau seniai cariszki plak

Ii et ti
ru pi names 

prijaueziarn, senam savo krasz 
t ui geroves ir, kad ten mus gen 

brisdami per 
laiku audros, 
iszsikepurnetu 

1 aukas ir 
testonai kurie airisziu kataliku | darom jiems visokius pritari- 
bijo valdymosi nei 
įlinkai lietuviai klerikalu, o ka vyne 
tulikai tautininku.

Jeigu ajriai isztikruju 
kils iszsiliuosuot, jie labai

I rlandija
kad iszsilaužus isz po Anglijos 
globos kaip kad ir kitos rūpi
nasi tautos pastoti savyvaldisz 
ka valstija.

rPos

(Airija) rūpinasi

< žalios 
simians tuomi

gy ventoju i 
rūpinasi

dabar bet jiems prieszinasi pro isz tu vargu dedame

dar taut i- mus, bot kad keliai su sena to- 
susineszimu platesniu 

uždaryti, tai sunku ir sužinoti 
pa- kas ten isz tikrųjų destis, .bet 
di- sztai dabar 

drlia pagelba gaus nuo ajrisziu tas pasirodė
Ajrisziu Ameri- 

pajiega yra 
su katalik isz- 

kornis bažnycziomis.
Gerai žinome visi, 

m<*ri koje

Amerikos.
k oje stipriausia 
tai dvasiszkija

kad kiek 
yra Amerikoje katalikiszku 
bažnycziu, jos visos prie vysku 
pu valdžios priskirtos, vysku
pai visi su klebonais bažnycziu 
yra gaspadoriai.

J ie gaspadoriai dabar jeigu 
Irlandijai reiktu piningines pa 
gialbos, gali visose parapijose* 
užtraukt ant bažnveziu ir kle- 
boniju skola, 
szelpt nuskurusia 

toji szalis yra visu 
vysk lipu

ir placziai
I rlandija 

nes toji szalis yra visu dabar 
tiniu vyskupu tėvyne kai], 
mums mus Lietuva.

Su tuomi Amerikos ajri
sziai apart kitu aukų naudai 
savo tėvynės gali su nukaut 
nuo bažnycziu 
lideli kapitula.

Kas kad lietuviai 
pabandytu ant savo bažnycziu 
užtraukt skola 
ar vyskupai 
ryt daleistu?....

Dabar Amerikoje gal suvir- 
szum yra lietuviu katalikiszku 
parapijų, tai pasidarytu nema- 

Iszmintingai pa
darytu, kad kuri nors parapija 
ta pamėgintu. — S. K.

Amerikos

gali su 
neiszpasakytai

(

katalikai

nors po $1,000 
ajrisziai tai da-

zas pinigas.

T | >

Belgija, yra tai 
maža vieszpatystele, nes ji už
ima plota žemes mažesni negu 

gvven-

Europoje

Lietuvoje Kauno gub., 
toju Belgija turėjo priesz kare 

6 milijonus, toje mažoje 
katalikiszku 
yra skait-

Euro-

r>.

virsz
vieszpat ysteleje
kliosztoriu tnrbut
lingiaiiMei uvegu kitur.
pos szalyse kHosztoriu skait
lius yra sumažejans, o Belgijoj 
iki karei padidejans.

Belgijoj 1842 m. pagal ap-

p. Norkaus rasz- 
“Sandaros” No. 9 

labai mums žingeidus, kad vis
ką žmogus metes skubini 

Czion to rasz- 
to talpiname visa turini nes jis 
mums visiems interesingas.

PRIJAUSK1M JIEMS.
Amerikos lietuviai uogai sau 

persistatyti, kas dabar Lietu
voje dedasi, kaip 
sutinka ta auszra, 
pradėjo szviesti perkentejus 
neapsakomu kaneziu daugybes 
daug iszkentcjusiu, kovojus 
daug kraujo praliejus.

“Lietuvos Ai- 
raszo, kad vos tik paskly

Pavvzdžiui 
dus” 
do gandas apie revoliucija Vo
kietijoj, tat žmones pradėjo 
Digajiizuoties visoj Lietuvoj:

Lapkriczio 11 d. Kalvarjos 
miesto (Suv. gub.) 
susirinko
miesto Taryba isz 
Pirmininku buvo 
Vytautas Aleksa.

gyventojai 
iszrinko 

6 žmonių.
iszrinktas 

Rinkimuo
se dalyvavo visu tautu žmones 
kaip turtingieji luomai, taip ir 
darbininkai, be pažiūru 
tumo.
kopija buvo inteikta vokiecziu 
burmistrui ir tuojau pradėta 
rūpintis milicijos sutvarkymu, 
kuri nuo Lapkriczio 16 d. jau 
pradėjo darbuotis. Miesto ta
rybos insakymu uždėta kontro 
le ant vokiecziu grudu sande
li!, taip pat ant Kalvarijos dva 
ro turtu ir malūno, kuris dirba 
po Kalvarijos dvaro darbinin- 
'.'U Tarybos priežiūra.
kriezio 25 d. miesto žinion pe
rėjo pacztas ir telegrafas. Kal
varijos dvaro giria saugoja 

Artimiausiu darbu 
eileje stovi ligonines atidary
mas, miesto prieglaudos, mo
kyklos ir kitu ištaigu aprūpint 
mas kuriu ir maistu.

Revolijicijos obalsis pasiekė

IRLANDJJOS NAUJAS SEKRETORIUS APĖMĖ SAVO DINSTA.

i c Si n n Fein”

Dovana Visiems Dykai

1 -F '-i'''' -■ /-T*-- --V U— L-'ll.*- - T  - • . a ..... ..

Sir Tan Macpherson, Ir’andijos naujas sekretorius, apėmė savo dinsta 
parlamente, kuris atsibuna Dublino palociuje.

• * *w^***a«*.%» • JIV|/*KA , - ---------------------------------------

i’onomo Sergijaus Klimo rūpės nuostoliai, 
niu buvo suszautas Jenavo 
valscziaus 
ūkininką Jackevicziu. 
rint, kad žinia buvo 
isz vakaro, ryto meta bemaž vi į

pas
Nežiu-

paleista arkliais ir padargais.
.... ,->emaž vijczaus Tarybos rasztin
sas valsczius buvo vietoje. Pa- nizuota gerai: investa registre 
kvietimuose buvo aiszkiai pa- cija, knygos, kvitai ir t. t. 
žymėta, kad in susirinkimą pri Rasztine turi raszomaja maszi-
valo atvykti visi pilnamecziai,(nele ir taiso savo hektograla. 
sueje 20 metu amžiaus, pilie- 
cziai: ūkininkai, ju tarnai, dva 
ru darbininkai ir bežemiai 

I 

vyrai ir moterys. L. 
t i 650 žmonių.
atvyko ir buvusieji

I keti valstiecziai sudėjo
j_ pinigais ir maistu. Už paaukuo

Susirinko ar- tus daigius iszduodami kvitai. 
Susirinkiinan ! Be to dar,-pajamos ir iszlaidos 

i vokiecziu i Tarybos nutarimu Ims kas iT)e> 
žandarai, kurie su szautuvais nu(,) skelbiamos I--------------
rankose mėgino iszblaszkyti su se- 
sirinkusius, 
sugniužo priesz

kuriam 
vienu balsu iszrinktas 
ninkas agronomas Sergijus Kli 
mas, po i vairiu pasikalbėjimu 
del valscziaus sutvarkymo, del 

gyventoju ir ju turto ap 
iszrinko valscziaus rei-

i) 
padėjėju.

Isz szitu žiniu aiszku kad 
Lietuvos visi žmonos nuo bied- 
niausio iki turtingiausio veikia 
tvarkasi iszsijuosia tik dar kas 
žiu bolszevikai arba lenkai ar 
kartais nesutrukdins.

Alai Lietuva tvarkoma jau 
naujomis formomis; gubernias 
Kauno, Vilniaus, Suvtdku ir ft. 
visai nematome, ežia pažymėta

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes 
iž knyga “Tūkstantis ir vieni 
naktų,” kurioje radau kanuo 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
y o amžije ne esmių skaitės i’ 
negirdėjas. Kada da tosio 
knygos neturėjau, tai vakarai- 
ėjau po u 
vau nuo 3
karas, o dabar ta suezedinu n 
turiu namie puiku užsiemim* 
skaitydamas ta ja knyga ir m 
nemislinu valkiotis po kareze 
mas trindamas alkūnes prie b;

Vėlinu kožnam nusipirkt;
i.aja puikia knyga o kožnas tu 
retu linksmu \iikara narni* 
^kaitydamas teip puikes istori 
’es. Kiti klauso mano apskai 
tymu su didžiausia atyda. Ih 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M.Bakft, 412 » ----- Str.

rotorius
baigės augsztesne mokykla, iž- 
d in ink. Jonas Stepszys ir Juoz. 
Grineviczius. Padėjėjai: Vin
cas Boruta, Antanas Kupris, 
Vincas Kasziuba, Vladas Vin
gilis ir Jonas Botyrius.
rinktoji Taryba tuojaus pradė
jo rūpintis milicijos sutvarky
mu ir ta paezia diena 
ape 60 vyruku,
stoti milicijos eilesna.
Lapkriczio 1.6 d.jnilicijos skai- 
czius pradėjo iki 160 žmonių. 
Gyventoju susipratimas ir vie
nybe padare savo.

Lapkriczio 17 d. Jenavo vals 
cziaus milicija skaieziumi 160. 
žmonių su kuopu virszininkais 
(kuopoje 8-20 žmonių) ir savo 
vadu p. Szoliu
raikszcziais. ant kaires rankos, 

raudona vėliava 
1 (

11

Ujezdo; taip-gi
ris Uranas Baneviczius 2 metai 
adgal gyveno Buffalo, N. Y. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Alex Litvinckas, 
R. R. No.

Pleasant City, Ohio.

Siuncziu szirdinga padekavo 
(iia už teip puikia knyga kokfo 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie

Da tokiu istorijų ne cs
miu girdėjas ir skaitos kokiai- 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo 
jaus griobiuos už knygos, noru 
pi man trankytis po miestą ’u 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta knj, 
ga pakol sau neparsigabenan 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jiaja pirkti ir skai

szu
pos
kiek kariame rujoję susirenka 

Kuopa reijka fsz savo 
tarpo kuopos virszininka, vir- 
sziuinkai — gi — savo vyriau- 

Tarybort rupesniusiaji vada.
tttojair buvo perrinkti > szalty- 
sziai ir iszleisti paskelbimai 
del rekvizicijų ir visokiu “szei 
niu’’ panaikinimo. Yra iszdirb 
tas* ir teismu sumanymas, ku- 

laukant pradės 
Tuojau bus pradėtu

Preke 35c. 
uksiniai Peiliai; 

Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6 ^ 9 coliu dydumo. Pręke 25c.

Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumku, 
108 puslapiu. — Preke 25c 
®^Prisuskite,$i;pO p gausite 
visas Knygutes per paūžta. 

M D. noCzKOn sKi s co.
MAHANOY CITY, 4

ir miliutas kaip ir paplaktas laikrodis;
taip kad gall but ugnijc ir nesudega, Ir gali iszlalkyt per visa tavo gyvenimą, 
-3—užsukt reikia tik syki in 8 dienas; "* 4—laika laiko geriau negu koks nors 
kitas lakrodis ir nesuvelins nei minutos; 5—gvarantas ant 25 metu; 6—sveria 
10 svaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkel skambina kad ir kiečiausiai 
mieganti prikelia isz miego ir iszvclka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
tamsoj nereikė keltis ir žiobt zapalkos Idant pamatyt kokia valanda, lik pa
spausk guzlkuti ir visas laikrodis apszvlcczia elektrikos szvlesa; 9—galt kartu 
szviesti ir skambinti; gall but kaipo kambarinis ar ofipinis varpelis del paszau 

10—turi egzaminuojama lempute del isztirima 
; 11—turi elektrikos materija

labai pasqkminga gydymui nerviszku Ilgu; 12—turi savije nesudegamąja ban
kine spintele dviems‘perskyrimais, vienas plningams, antras brang-akmenims 
sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 
žinanti paslaptį ypata. Kombanicijos numeris užsistato. Su kožnu laikrodžiu 
paslunczlarnc pilnas informacijas. Dabar pamlslyk. Kiek naudos ir parankumo 
gali turėti Isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laikrodi plrktum, vis-gl 
goresnio už szita negausi. Szitoks laikrodis privalo rastis kožnoj stuboj, nes 
jis yra netik reikalingu bet ir pagražinaneziu namus daiktu. Nerasi Žmogaus 
kam szltas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai lengvai indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mos-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinesime tik po $9.05. Laik
rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
DYKAI VISISZKAI DYKAI iszsiusimc kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
priedo, kas užsisakys pas mup apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. I^aikrodclis 
yra labai geras dirbantiems Žmonoms, nes stipriais luksztals ir tvirtais vidu
riais, laiko laika teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dauginus o mes duosimo 
jumis DYKAI tik per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
iszradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 
mums rankpiningiu tik 50c. o mes tuoj iszsiusimc laikrodi su laikrodėliu. Liku 
sius užmokėsi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus.
Practical Sales Company, 1219 N. Irving Ave. Dept. 43. Chicago

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE



1

.'I Ll

rįw

'J
1

•

Vokiszkas aivoplanas lik

Važliyczhis tai paregėjus 
nuskuodė kaip drūtas isz ten, 
idant ne but liudintojum tos 
scenos ir idant puts ih kaili

suszaūdytas o 
tas

--KOS 
lekioto jas sužeis 

Kur tasai lekiotojasT

350^ PIKTABOBĄ
dasižinojimui 
nusidavė pas I 

viską

Sawerinas po 
to visko tuojaus 
Gracijumi apsakė jam visko, o 
abudu buvo tvirtais, jog anuo
du inveiks ir savo pohe apsau
gos nuo pavojaus. Del to iszsi- 
klause gerai kokia karieta vesz 
j>one Zigmantiene stojo priesz 
bromą ir saugojo jiaja būdami 
tvirti, kad ji nuo jin ne isz- 
sprus.... Vienok kada Elz-

karieta mynios 
susi kuopi no, kad 

i szah ir 
Gracijomis pasistiebus ant 

pirsztu galėjo pareget jiaja ta
da kada uždarinėta dureles ka
rietos, o 
jus?
negalėjo teip 
iszsigaut isz 
mvniu akvvu, 
hint paskui karieta

• v i • i •i ge • 
Dziembn^gi isz- 

sigandes jr susimaiszes per-np- 
laikyma tokio smarkaus ypo, 
paszoko mio žemes ir ka nOgrei 
czimise duro per duris in Vidu 
namo užtrenkus paskui 
jiaises.

Abudu dabar-gi nutvėrė po
ną Zigmanta in savo rankas, 
kuris isztrukt isz jiu drutu ran 
ku ne buvo sztant, negalėda
mas ne 
siaustuose in kurias pats inlin- 
do keikė tiktai pleszesi ir gra
sinosi bet ka tas viskas jam pri 
gelbėjo ?

Elzbieta ranka jau laike prie 
juostos už kurios juodose 
maksztvse visada buvo nžkisz- 
tas pistaiietas. Pažino ant bal
so savo vyra ir savo apginejus, 
vienok visas tas atsitikimas 
pasirodė del jos stebėtinu ir ne 
suprantomu.

Kas tai yra? — paszauke 
kokiu spa- 

j šabu asz czion randuosiu?......
c i Ra
’ parodo pirsztu ant vyro.

— Tegul ponia nesibijo ir 
i nesistebi —prisiartindamas bis 
k i a rėžiau prie jos paszauke 
Gracijonas — buvo tai latrisz- 

.* Į kas suraszas ant ponios, o ku
ponas Sawerinas 

Važn vežios Ii- 
(r

rai lie gimtu.

save

buvo sztant, 
pasijudnit geležiniuose

— k n r asz esmių ?

gi jis czion velke? — n-

bieta si*do in
žmonių teip 
juodu atstume toli in 
vos

kur buvo ponas Eligi- 
Pirinoje valandoje-gi ir

greit ir lengvai 
susikuopinusiu

• *idant pasisku- 
vežanezia

Iri atidengė
i netikėt inai....
j kos papirkti per poną Zigman
tą musu... Dievui dokui in 
liaka mes su pagelba pribuvo- 
ma.

Zigmantas pleszesi ir veržėsi 
visom pajiegom, pūtuodamas 

I rūstybe, vienok laike jin ketu
rios rankos... Elzbieta su su
rauktais skruostais rūstinga ir

ta musu...

baisi prisiartino prie vyro.
— Ko—gi reikalavai nuo ma 

nes, jeigu turejei net panaudot 
linkio pasielgimo su manim

ponia Elzbieta bet iszsigave isz'
susikuopinimo leidosi 
riszczia vvtis karieta, 
juom greicziaiT TWHT* "vyjosi 

arklius vari

su 
idant matytis su savo paezia?
— paszauke :

Juk galcjei, jeigu Bire
ntai drąsą pažiūrėt in akis, atejt
* I . . . . J* -

tuom važnyczia 
smarkiau.

Tuojaus už palocinio bromo, 
kur jau ant ulycziu žmonių bu
vo mažai važnyczia vežantis 

susikalbėjas | 
Eligijo, mėtėsi I 

iii kare szali leisdamasis siau
ra ulvcziuke žemyn, o važnv- 
czia vežantis Eligiju leidosi 
juom in deszine 
kur ten in užkaborius tamsius.

Sawerinas ir Gracijomis 
kaip drūti vyjosi uždusę 
kui savo pone negalėdami dusi 
vyt, nes nuolatos patikdavo 

Karieta neszanti 
rodos tyeziom, 

idant pasislėpt nuo persekioto
ju važiavo per siauras 
ulyczuikes 
] mm i as, del to nor 
uosi gelbetojei Elzbietos 
kui, vos galėjo ne nuleist 
akiu savo ir vos 
ka nuo jin.

Bet ant pagalios 
vyt, būdami nuo 
žingsnius; ežia jau buvo plati 

apszviesta spindulius 
sidabrinio menulio, czia-gi bu
vo tas pirinejskas priemiestis 
tame-gi paregėjo duryse vieno 
namo stovntii Zigmantu 
Dziemba, kada karieta susilai
kė priesz duris tuojaus 1 
skabei priszoko prie jos, 
nok prieszai.jiu 
Graeijonu ne pasivėlino ir jau 
kone laike nutvėrė už sprandu 
iszsitrauke prtek tam savo kar 

s su Dziem 
inkhi, del to

važuyežia 
Elzbieta ženklais 
su važnycziu

nes 
perszkadas. 
pone Elzbieta

ir

, i/uoiuit i iii ciivir*. cuujikone -j .. ., Ipas mane vidurdieni.... Zino-vienokiL: -- tl A. >.. ----- , Jbėt nezi-
.nojei ko in ežia atvykau... Pri
buvau in czionais,

Ipas mane vidurdieni....
. jei, jog czion esmių, 1, I

i -buvau in czionais, idant žiedą 
szlubo kuris riszo mus lyg sziol 
mest tau in akis.
tai, kūrei lenciūgą atminti pro

seniu musu drysai užkabint 
jaut kaklo pavogęs jin isz 
į vo namu.
Ima tokiam ižgamai!

su — Ar tau tai man iszmeti- 
veždamas jin į net! tau?

tas

Duok jin

ša-
(leda ir paniekini-

pas-

sukres
savomaiszydama

gana skubi* 
pas
inio

jau neisztru-

teko dasi- 
jos per kelis

su

tuodu 
vie- 

Sawerinas su

dus o kad Zigmantai 
bu buvo be jokiu g 
ne buvo reikalo ne mislint apie 
jin atsispyrima.

Elzbieta i.'dcsesdamia isz 
paregejd s»avo vyra 

nusistebėjimo, 
jia už

Kkft- 
. A T « ' ,r*SLl ietos, paregejd *savo vyra it 

suklyko isz nusistebėjimo, o 
kuris Jeu nutvėrė jia už ran
kos, Dziemba-gi skubinosi pa
daryt ta pati ir nutenipt savo 
auka, vienok Graeijonas savo 
miklum damasko plieno -kardu 
teip smagei szonu patraukė fszonu 
jx*r sprandą, kad tas griuvo- 

Sawe 
rinas-gi vien laikei teip pat pa 
sielge ir su Zigmantu.

kaip ilgas ant žemes.

M
■

— paszauke Zigman
tai!, kuri su 

regimenta jaunikiu 
diant tave apgintu
vyro!! tau, kuri laižais prie ka
raliaus, idant visas malones ka 

nuo panos

savim visa 
atsivedei, 

nuo locno

Mano

raliszkas paverszt 
Duparc.

— Tylėk! - suriko Elzbieta 
-— man niekas to apart tavęs 
vieno užmest negali, 
savžine yra czista!

— O! ant Dievo pertrau
ki' Graci jonas —-‘/susimylėkit. 
Juk czion yra ulyczlrt! Jau lan •z
gai pradeda atsidarynet, žmo
nes renkasi, palicije gali užtiki 
czion mus. Kitur kur ponia ga
lėsi padaryt
nedoru savo vyru* 
galima,

Paimsiva mudu su Sa\vc- 
rinu už riszima jam burna ir 
dastntysime net lyg slenksczio 

galėsi ponia pasikal 
ten tegul teisina-

rokunda su tuom 
Czion ne

nes ežia ne tokia vie
ta...

ponios, ten 
bet su juom
,’ i

r>

f

Asz t u reta u—- /\>z t u retu u teisintis!
priesz ka? prieszjia? Kutai? 
ar~gi jus nualinate 
dint?
ežiom balso nesigailėdamas, — 
Pati ant manes ižduos dekretą 
o jo^ jaunikei v i roką 
nes!! Ha! ha! ha! 
mas justi!
Dziembps,

p jus nusimato įminė su-
- szauke Zigman tas t y-

SAULE

If

/

MIRIA AMERIKONISZKI KAREIVIAI ABAZE BRESTE,. FRAKCIJOJ KURIA PRA
a*NES TENAIS TURI NUKENTET DAUG MESMA-MINE “PEKLISZKA BALA,”

GUMU IR DAUG KAREIVIU MIRĖ.

kutini žodi, 
ta pas' savo 
paskui jin nesigeniosiu ir bijo- 
t i s j i o su v i s n esi bijau..... N e
yra vertas to, idant turėtumėte 
in jin savo rankas terszti!

Ižgirdcs tuos teip nužemine- 
jenezius ir paniekinejenezius 
jin žodžius, Zigmantas paleis
tas atszoko kelis žingsnius nuo 
jin svirinedamas ant kojų ne
galėdamas nusistvert ant vie
tos, kaip girtas nežinodamas in 
kur verstis.

— Vargsze!

o tegul sau sug'ryž- 
mylema, asz jau

righiof. 
dabar ne re i k alingu 
beta jau buvo 
per 
vienok 
pridaro tiek, 
misi indam i jog

I
• j | • e • • I PASAULIO PRADŽIA.i, nes iszgel

ponia Elzbieta
Gracijona, 
ir larmo

gyventojai!
dega nuomone,

nes iszgel

pltine! — pa- 
- ir kas-gi st e

M* 
szauke pasiutęs — 
besi, kad pabėgau nuo tos mo

li’ asz paskui tave ne- 
sivysiu, norint turiu tiesa, kai
po vyras uždą ryt tave, nubaust

Asz atlyginsiu 
dadave — bet kas

mane

teres.

ir korszint tau. 
kada nors — 
dryso lypstet mani' ypu savo 
rankos ir pakelt ant manes ran 
ka, kas turės atsakyt už tai Gir
dite tamistos. i

Gracijomis su Sawerinu sto
jo abudu priesz jin.

— O asz ka už sprando nu
tveriau teip-gi — dadave Gra
cijomis.

Asz epiniu czion tuom k u 
ris drysau duot pažint tau dru 
tuma savo rankos 
po-gi Sawreinas. 
sim!

iszpildi* 
nAsulauki*

Tr garse i szi it k o 
bet Uis inesii’odo ir 

duris y>tavert nedryso, jaute go
ra i ant savo nugaros »ypa pri- 
imaibos sizobles Gracijono.
i Elzbieta rūstinga, bet svar- 
bei žiurėjo ant savo vyro*

— -Ne reike ant tavos jokio 
vyrokb tarė tu pats jau sau 
virolm pasiraszoi ••*— tu pats, 
Dievas jin iszpildihs! Praszau 
ponu paleist jin, nori ejt su ma 
nim tegul qina ir ižgirstą pas-

■ i*' rL i XlMk xr jel itu ) 
* Jfe*" "j* .V - A ■

- atsake tei 
Apsirokuo-

Apsi rokuos! m....
Ne vėliau, kaip ryt!

kada pone
Tar

nauju czion ant rodos.... arba
tiesiog in Bažantarna su pista- 
lietais.

— Kam czion daryt tais ro
pini rauke Sawerinas. 

— Rytoj ant asztuntos padary 
dva tai giraitėje po Bažantar- 
nia. j

<zauke Zigmantas, 
>avo nuvesit namon....

las?

pa

— Gerai....
Laike tos riksmingos kalbos 

ir grasinanezios pavojum, Elz
bieta stovėjo su užlaušztom 
rankom, rūstybe josios sutirpo 
aszarose, kuriose rytosi per jos 
veidus.

Su ponia Elzbieta savo 
pridarysim apsirokavyva, kur 
kitur — tare-gi sziauczei Zig
mantas: ’— o kad tas ne praejs 
teip tai užtikrinu.

Tai pasakęs pradėjo baladot 
in duris Už kuriu 
Dziemba.

stovėjo 
Tojergi valandoje 

dedis Eligijus ir'karvedis nuo 
szalies palocians su liktarniom 
rankose uždusę Stojo' priesz 
Elzbieta. •

Karietos vežantis

vikszra ir
O

jis eme jieszkoti savo urvelio, o 
nerasdamas nuolatos sukas vie 
noje vietoje ir mindo hnt sau
les besisukinėjanti savo viksz- 

Užbaiga buvo tokia, kad 
bužiukas mete savo
grobi ir nuėjo sau kitur, 
juk, je ibužiukas tikrai turėtu 
protą, tai butu iszkases kita ur 
va, 
butu po bėdos.

Tai visa apsvarsezius, pasi
rodo, jog tie bužiukai pasielgė 
Jygiai taip, kaip elgiasi musli 
pilvas, kuris veikia labai tiks
liai, kad pervirszkinti jame 
.esanti maistą; bet taip pat juk 
pilvas viekia ir tuomet, kai vie 
ton sveiko maisto pakliūna jau 
nuodingi daigtai.

Bet apie pilvą mes nedvejo- 
jame, jog jis yra be proto. Pa
žiūrėkime dar, kaip vienodi 

Juk bab-
me-

nuneszes tenai vikszra —ir

kaip 
yra gyvuliu darbai.
ras kinis taip grąžei isz 
džio sudeda- užtvankas, kad jo 
budeles nepasiektu upes van
duo, nieko jau daugiau negali 

gražiai moka 
jas 

Bet daro 
ji tai amžinai ir nieko kita ne- 
pajiegia iszgalvotL ji padaro

iszgaVvoti; bite 
daryti akeles isz vaszko ir 
pripildyti medum.

rulin'

TARADAIKA. • i
,fr

Kur Im Indijauo.je.
Szvento Kuzimierio dienoje 

bol-
9

Susimusze Lietuvei su 
szevikais, 

Argu maskoleis.
Lietuvei juosius ingalejo, 
Ir gerai bolszevikams užmo-Z

Sawej-ina ir 
sumiszimo 

kad 
miestas 

bėga ant ulyczios žiūrėti.
Ponia Zigmantiene insodino^ 

su g....----- -------_ _
paliepimo karvedžio atvažiavo 
ir nulidejo su procesijų in hole 
Ii in jos pa k a jus.

Senas Eligijus verk o ir mal
iesi tunodainas kamputije pa 
kajus —- Elzbieta su sueziaup- 
tom lupoms vaiksztinejo po 
pakaju gilei užsimislinus.

<

I
Ar gyvuliai turi protą.

kejo
Ir da ugadu pridėjo, 
30 doleriuku primokėjo 

Oj yra czion niekam netikusiu
Latru pasileidusiu, 

’Neverti kad Dievas ant svie
to laiko, 

Su perkūnais' liepė taiko.
# * <

Asz nežinau,
Bet daug apie mergicas gir-

> dėjau, 
Ne viena pribuna isz Ohajaus, 
Mislina kad tuojaus vyra gaus.

Teisybe daug vyru gauna, 
Bet ne vienas apsigauna,

Ba ne vienas apie tokias tu
pinėja, 

O toji vyrukus apgaudinėja,
Asz apie tai nekalbėsiu.

Vėl u k nutylėsiu, 
Baltruvienei pavesiu

Ir apie viską apsakysiu, 
Ba tai ne mano dalykas, 

Mano galvoje kas kitas.
# e ♦

Dagirdau buk dvi merginos 
susikivirezino,

Ir už plauku susikabino, 
Po visa kiemą strapalavo, 

K a tik galo negavo. 
Viena ne kas bobele, 

Suvis kaip nusiusele, 
Kožna žmogų užkabina, 

Visokeis žodžeis iszbjaurina. 
Ka norėt, jeigu protą turėtu, 
Butu davadna, to nedarytu, 

Kaip kas ka pasako,
Tuojaus prieszais pasistato, 

Nuszauti kerszina, 
Argi tai ne ragana?

Jeigu vyra narsu turėtu 
Tai pasiutima josios iszvarytu

Ir piktybes nedarytu.
Gal Dievulis

Po ?

J

tik tai, ka dare jokios pirmta- 
kunes, o kad szgalvoti savysto- 
viai ka nors — to jau nėra. 
Pauksztis papūga Iszmoksta 
tarti žodžius, bet giedoti neno
rės už jokias malones.

Žmonių mokinami 
tiesa, gi 
ir nepaprastus ju budui dar
bus, bet yra kas kita ten, kur 
žmogus prideda savo darbo, o 
kas kita, jei žvėris savo protu 
(jei pas ji jis butu) pats pasiek 
tu tai, ko žmogus ji iszmokina.

Kad žvėris turėtu protą, tai, 
kaip ir žmones, nuolatos vis la
vintųsi ir tobulintųsi savo dar
buose.
džione arba tik 
skruzdele moka tai, ka ir ju te- 

Pastebeta dar, jog jau
nos paukszcziu poros pirmuti
nius savo vaikams lizdelius pa 
daro geriau negu ateinaneziais 
kartas.

Žinoma yra, jog beždžiones 
mėgsta ugni. 
isz džiausgmo nežino,

Bet sztai ugnis gesta. 
Beždžiones gailiai staugia ir 
nu lindusios paskui skirstosi. • 

Juk jei beždžione turėtu pro 
ugnin 

malku bei szaku ir kūrinti kas- 
I

Darvino pasėkėjai padavė ta 
gyvuliai turi 

turi smagenis.
negalvojant, 

kad gyvuliai 
sutvėrimai.

sakysime, 
ir kiti

I protą, nes
kad

Isztiesu, giliau
ruodone in karieta,'kuri isz M'ali pasirodyti

beproeziainerr
J u k
kaip bites, skruzdeles

t mažesni buželiai atlieka in-

prižiūrėkime,

e e
įvairiu invariausius savo gyve- 

Inime darbus — nusistebėsime.
Bet tyrinėkime giliau. Sztai 

mokslininkas Eabre bando vie
na mažyti bužiuka, lotyniszkai 
vadinama sphex.

gyvuliai, 
ali kaip kada pildyti

bet yra kas kita ten,

Tuo tarpu gi maža bez 
k a iszskihisi

?

1

T...... ..
kas (vabalėlis) pastveria 

avė mažesni bu- 
želi ir traukia urvan.
įlinkas žirkliukems 
perkepa usa.

Pasai bužiu 
užBažantcrijc vadinosi gi raiti', 

isz kurios vėliau tapo padary
tas didelis karaliszkas parkas. 
Kaipo visa aplinkine, kuri se
no v 
ventoni vien per orinius 
ežius ir laukinius žvaris paau- 
1 
augsztai iszkcle savo galvas|Imžiukas (lidesniji bando 
siūbuodami žiurėjo ant kitu m< 
džiu ir ant ........
niekados nekliudinami per 
žmogų. Bažanterne vietom tu
rėjo tokius tankuminus .supin
tus vijok linem 
ne tik ka žmogus 
ris pereit negalėjo, tarp tu vėl 
•ingo augszti vuosei, bukai, 
szes, skroblai ir liepos.... 
vėl žaliavo szilkine vejele su
marginta visokiom kvietkelem 
pievute apszviesta i. . 
sipnduleis saules, 
temt a pavesiu 
iszsikerejusiu liepų ir aržuolu.

(Tolinus Bus.)

'ūselio kita už
Moksli

ai sai, «v.-«igiai 
Didesnysis bu- 

,__  . . mažesnįjį už
laid rojo ūselio, bet mokslinin- 

gusi milžinais aržuolais, kurie j kas.perkerpa ir gntraji. Mazes- 
savo gaivas i 

»

\ybaje buvo pviszcziom apgy į i
pauksz Hupkas stveria

visos < 
nekliudi.nami

ąplinl/ynes, j ftajv

auguolem kad 
bet ir žve-

IK’
Ten

mažesnįjį

galvos: bet

vai.

ryti.

Pamate jia jos 
kas da- c

I
£

Eligiju : 
Važnyczia’ bijodamas bausipes 
ne veže jio,jiFnutarta vieta o 
tiesiog in..įįeijj&Uifar paėmė ir 

^yuznv-

t- apie to- .
i savo 

nu

i ži I a ve Sft 
ėzinydeuris ’BuveMe J 
Czion po dasižnojimui apie 
k i siirawa, nubėgo pas 
kaimynui karvedį, tudjaus 

karvedis 
su savo adjutantu Rzesinsku 
su savo taniais, pasiėmęs kelio 
teka kareiviu leidosi ant paro
dytos vietos gelbėt Elzbieta...
Zigmiįntas paregėjus pribunan 
ežius vos spėjo pabėgt in vidų 
’namo ir duris paskui save už

judo vislab hotelis:

%

ta

nustverti dar už
pasirodo perdidele jo 

cziuptuvams.
meta savo grobi ir eina toliau 

C) juk galėjo jis nu
tverti ta mažaji bužcli už ko

jos, už sparno už uodegos ir nu 
traukti savo urveliu. Bot bu
žiukas to nepadaro, nes tai pe
reitu jo gabumo ribas.

Kitas vėl bužiukas

a
m

1

Kada bužiukas

jieszkoti.

auksineis ',us ’r
vietom už

dirba szeszeleis

Bembex
gaudo ore dar mažesnius huže- 

nesza
vikszra, jo vaikeli.
bužiukui iszejus gaudyti viksz 
rui maisto, tasai’pat moksliniu 
kas Fabre iszkase urveli ir ra- 

Tuo tarpu 
Stropiai

urvan penėti
Bembex

do jame vikszra. 
sugryžo bužiukaX

D Y KAI OsiS?!* SS-
DABAR YRA LAIKAS.

Szis se
tas yra.padarytas isz uugsfctos 1‘ttšalds porcėjfh’o, puikiu picsziniu ir
yra diilelc nauda kiekvtcnaulc nairto. Tas. suteiks ilgai laukiama

z 
te

STEBĖTINA AUKA
Nepraleiskite szlos progos išsigyti szi 

stebėtina 42 szmot.ii vaisziu seta nemokant ne. vieno cento.

H
?!

Klck-dovana ir jus dldžluosltos turėdami savo namuose szi setą.
vi ertas, vyras, moteris ir vaikas, kuris yra užimtas namais -visu szir-
(Utnl, gali insigyti szi pulku setu nemokėjas ne vb>nn cov , 
leiskite szlos progos kadangi gali daugiau niekuomet nepasirodyt. 
Szi yra nepaprasta auka ir jitįs turite pasiskubint dtibartes, 
turim trtkstanczlus -- szltu setu musu sandelio kambaryje, kurie 
bus lazduoti dykai, todėl Jus tu ritė būti pirmas savo apiollrtk.eje In- 
sigytl Vlelui. Neatldėlloklte. Raškykite luojntis ir szi* auka r,Ali
nicknpjppk $d,/įQiuvirddyU, t * ,,

Home Supply Co. Dept. 127.110 Nassau St. New York.

ta, tai galėtu priversti

žiu lygi kol.
Toliau, jeigu kas nėra 

žinantis, tai kaip kuriu 
darini pasekmes 
aeziu seniau buvusiems prity-

Tuo tarpu gyvuliai 
jau isz virszaus žilio, kokis bus 
ju vaisius, koki to vaisiaus bus 
reikalai, 
atsitikimu

rimams.

gali

visa- 
savo 

žinoti

nors labai daugelyje 
gyvuliu inpediniu 

gyvenimas visai skirtinas nuo 
ju tėvu gyvenimo.

Sztai yra bužiukas, kuris 
kaip bite, Plinta medum, bet jo 
inpedinys iszskiles isz kiauszi- 

J nio reikalauja sau maistiu me- k 
a sos.
g priesz dedamas kialiszinius nu 
» galabinn kita gyva sutvėrimėli 
5 ir ant jo jau deda kiauszinius, 
g kad ihpedinis vos iszskiles jau 
g gautu sau tinkamo maisto.
g (Tolimus Bhs.)

Todėl tad szisai bužiukas

■» 1

‘♦SAŪLK”SKAITYKITE 

SKAITYKITE ‘‘SAULE 
‘SAULE*8KAILVKITE 

r J w ■ iŠ k»«i <■'*'•
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Skausmai ir Gėlimai 
Greit Praeina
------I .

Patirsite, kad Sloan’s Liniment 
palengvina žiaurius reuma- 

tiszkus gėlimus^

*t»te 1 *

1 ' ,k" ‘ A.Patepkite lengvai. Visai netrlnkite 
Lai jis nugeria pats per save. Ir tuo- 
jaus pajausite, kad lengviau darosi.

Amžinai gėlimai, sustingimas, skau
smai, traukymas raumenų, verkimas 
gyslų, sztyvumas sprande, tai vis ne- 

kuriuos Sloan’s Lfnlmen- 
tns lengvai pergali. Gyduoles tyros, 
tinkamos vartuoti ir,prieinamos. IJJau 
skitė kokioje nors aptiekė jo

Pjeke 30c,. 60c. ir 11.20.

' A.Patepkite lengvai. Visai netrlnkite
‘t L |> * f i _ ” . k

sveikumai,

skitė kokioje nors aptiekė jo

Neatldė! lokite, 
nickuoųipiį y01 rd()yU, 1%

i
*1 WwIiT' I 4luEmLRiii lliuil r jį■D

Si O O
n .imt? t?-f 

Kilis P«iiix

■ i

IMI '■■•iii i;■ i a mi

per Gavėnia 
protą duos, .

Nes pirma nukoros, 
Tada bus glamoni kaip avis, 

Arba pasius suvis.
*

Kaip kur Lietuvei, 
Apsiejna gana mattdagei, 

Ne girtuokliauje, 
Ir nesivalkioje, 

Turi savo kliubus ir knygina, 
O ir kitokeis daigtais užsi- 

ymti mėgina, 
Kaip ana, mokynasi grajyti.
Kad tik dovanai laika negai- 

szyti.
Bet ne visi vienokio budo, 
Klauso savo proto kudo, 

Pragėrė visa savo uždarbi su 
... bobom, 

Isztvirkusiu.
Ant Nedėlios alaus parsiga

bena, 
Gere, in bažnyczia ne ejna, 
Juk ir kiaulėm nereikia baž- 

nyczios, 
Ne reike ir del pijonyczios.

Gerkite,
Ant niek nepaisekite, 

Jau ir teip neužilgip guzutes 
rteteksite, 

O tada ka darysite? —.pa
stipsite!

* • •
Prie upes Obojuje,

Upeliniame miestelije, 
Užtikau tris žilus, 

Viena paeziuota o du pavie
nius, 

Kurie per naktis žvejoje, 
Ant rytojaus per diena

i girksznuoje,
Mat> kiek užpelno, 

Tiek prapelno.
Ne senei du, viena aptaiso, 
.Jog daktaras darbo turėjo 

pakol Kutaise^
Ir butu in prova nueja, 

Kad tik butu piningu turoja, 
O kad piningu ne turėjo,

Tai ir viskas ant niek nuėjo,

»1

4

■ J

■H
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Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimeluII

r

Gavenia.
Laikas pakutos.

— Jeigu kas žino kur 
dasi Ona Buknevieziene 
gyveno House No. 34 Hecla, te 
gal atsiszauko pas 
Officer, Pottsville, 
sios raudasi piningai 
džios.

—*1 
los nedirbo, 
vaiksztinejo Pelenu Diena. Nc- 

” jog

1

ran- 
kuri

Probation 
nes del jo- 

nno val-

St'redoje nekurios kasyk 
žmonis ap-nes

nusiplovėvienas “nusiplovė” teip 
nuvežliojo namon.
- Bažnytinio 

certas utarninko vakara Bocz
kausku saleje, po direkcije var 
goninko Diržo, nusidavė pa
sekmingai.

— Mnhanojeeziai

vos
eli oro

»

kūn

nusidavė

gyvena 
malszei, negirdeti jokiu vaidu v uz- 
yintas savo gyvenimo reikalais 
ir ne turi laiko ant insimaiszi- 
mo in ne savo veikalus.

— Seredos nakti apie pirma 
valanti pasidarė ugnis De Sane 
t is boteli. Ugnis prasidėjo 
elvkli ikiniam piane.
se bledes buvo 
vandeni.

— Apia i ky tas

ne inusztiniu, kožnas yra

Dnugiau-
padaryta per

danesza 
Eranciszkamirė

Czia paliko s7.vo-

h'lcgramas 
isz Worcester, Mass, 
kad tennis 
Degutiene.
geri Antanu Matuseviezia. Lai
dotuves atsibus Subatos ryta.

— Laike baliaus Panedeli 
vakara, Boczkausku saleje, A u 
tanas Siteviezia

Ant baksuko ran- 
K as 

416 W.

pamėtė savo

G amis anaLuzerne, Pa.— 
diena paliko puikia dovaneliu 
ponstvai St. Bogusziams, drū
ta ir patogu sūneli, kuris ant 
krikszto szvento aplaike var
du Antanas.
Antanas K at kev i ežius su p. Ala 
tulevicziene.
lis ant džiaugsmo tėvams.

— ■« I i uni ■ .......... wi 1,1 ■■ ' <?■............   ■

Drebėjimas žemes sugriovė 18 
miesteliu Italijoj.

Asztuoniolika
Tartorici

SAULE
DAKTARAS GYDO I?

Tty.1 
t 
)-------

Kūmais buvo p.

Lai nuga sune-

Philadelphia, Pa.— 
karis užlėkė ant automobiliaus 
kuriame važiavo keliolika ypa 
tu terp kuriu' ‘radosi Uranas 
Kalinauekas ir jojo tėvas. Ura
nas iszliko gyvas tik vienuoli
ka dienu ir mirė o

Stryt

tėvas likos 
ant vietos užmUsztas kaipo ir 
szoferis autoniobiliaus. 
pravardes nedažinota.

Kitu

akulorius.
dasi vardas Dr. Winters, 
rado tegul sugražina.
Pine St.

Draugyste Szv. Ludviko 
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius in
draugsyte už pigu insiraszyma

Gali prisiraszyti turiu-

Pa
savo

tik $ 1.
t i nuo J8 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedelioje 
po 15-tam kožno menesio 1 vai. 
popiet inokslaineje

Parsiduoda geri bažny
tinei vargonai konia kaip nau- 

-----: namus arba
Atsi-

(M..14)

rinkami in 
del bažnytinio choro, 
szaukite po No. 3J3 W. ^faha- 
noy Ave., x (t. f.)

— Jeigu jum pagenda elek- 
trikiais prosas arba kiloki elek 
bikiniai innagei, 
ant pataisimo po No. 313 W. 
Mahanoy Avė. (t. f.)

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

JI.

atneszkite

Messina. — 
miesteliu terp 
Castelhumberdb likos sugriau
tais per drėbėjima žemes ir nu

Gyvascziu ne
bot bledes panesztos 

per žmonis daojna lyg 
Per nuslytiinm (Jyieji 

m|,JĮkos Į|žgHiUjtr 
’J^iTtoricij^'i®!
------------------

PATRŪKIMA
ir

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Privalote turėti Model Keystone Pecziu 1 I Dr. KOLER

slydima kalnu, 
pražuvo,

nu.

pmerto;

ANT PARDAVIMO.

niilijo- 
ieju kal

imi 
ror 

•lltf v 

Ak

Didele atyda ■ atkreipė publika in 
stebėtina gydhna Patrūkimo, Hydro
cele ir Ncrviszku arba trotlmo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O'Malley 
Isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pei 
Ii) ir operacijos ir iszskiront arszcs-

I
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas 

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

$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar

it 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa^
Dr. KOLi h ’■*

( tinis tarpe Lietuviu da- 
ktaras Plttsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begije 2C m. in-

r ?

&
I **

vairias ligas vyru ir 
■^*1 moterų, todėl jas nuo •

dugnlal patinsta. Gydo
užslnuodlnlma kraujo

• W JU14V J** VA VM J7 AJL Ak. MA IV, VA 14 M14 &• 5y

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit »
A

ir silpnybei^ vyru, spuogus, niežėjimui 
Ilgas tinimo; in vairias ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsl- 
8zaukit6* yfiiiMszkaf, per lalątkns adz 
negydau. Dr. Koler kalba LenklszkcJ 
Jr Ruslszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig Su ’> 
vakare. Nedeliomls Iki 2-v. popiet

taz Wilkes-Barre, Pa. bo vartojimo pel 
, Ji) Ir operacijos Ir iszskiront arszcs- 
r^nias atsitikimus, nereikalauja troĮJpt,

Žmones paprastai mlslino kad nesi
randa gydimo dol patrūkimo kaip'tik 
su pagolba operacijos, bot tas yra tik 
no tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo dol 
Isztirincjlmo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam Iszpildyt savo norą teip kad nOyra 
apie tai abejones.

Ika nog darbo ar kitokio užslėmlrąp.

H?1 kįaip ju<j»s aplaižo ap numažina prekes idant parduoti kaip 
tBc

® Pirkime pecziu/pas Gulnang J/,'Lr *7”’ * **

| GUINANS’"
aa

- - s
i

• i

Mt. Gamei,Mahanoy City, 
Shenandoah^Puikei ir gerai intaisyta bu- 

, Ge- 
eroj vietoj Lie- 

Biz- 
nis labai gerai einasi, bet locni- 

nesvei- 
katos nenorėdamas, priverstas 
bizni parduoti, todėl yra tai ge 

i Už 
neperbrangia (treke. Apie dau
giaus

. . ...... J

czerne ir grosej’iu sztorns. 
ram mieste ir g 
tuviais visur apgyventa.

ninkas isz priežasties

Pa.— Ugnis isz ra ProJ?a ingyti gera bizniMinersville, 
nežinomos priežasties 
no Exchange 
ina bledes 
doleriu.

— donas Scholl likos nu- pidoKa Dirbtuve reikalauja pardavėju 
baustas I’ottsvilles Slide ant de del pardavimo marazkinM apatiniu 
vyniu metu in kalėjimą už su-

12 metu mergaites

sunaiki- 
hotoli, padaryda- 

ant 25 tukstaneziu

nu-

L

VI

zagejnna metu 
Elzbietos Pu/as.

Vokiszkos repu klikos pre 
zidentas aplaiko metines al
gos $236,000.

Žibintos 
noviszkosia 
Graikijoj ir Kyinia.

metines

jau naudojo 
laikosia

se-
Lgipte,

atsiszaukite in 
uų.,„Lu” ofisą

(to 19)
Saules

Mulianoy City, Pa.

drapanų, panczlaku, szlebiu, jokiu Ir 
nndaroku, ilesog in namus. Raszykite 

Madison 
Mills. 503 Broadway, NowYork City.
o gausite scmpclius dykai.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatai ::

Cor, Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

8 VALANDŲ DARBO DIENA

8 VALANDOS DARBUI

8 VALANDOS PASILSUI

8 VALANDOS MIEGUI.

0 ppesz miega, jei skilvys 
netvarkoje, priimkite 2-3 

saldainius Partola

netyru1 
skaudėjimu

jlv >
Kiekvienas besikankinantis vi
duriu , užsikimszimu 
krauju ir galvos
turi suvalgyti priesz miega 2-3 
saldainius ir ant rytojaus atsi
kels visiszkai sveikas.

Daktaras formoje saldainiu Partola yra geriausiu draugu
Kiekviename lietuviszkame name ta

pą įduodama 
Kiekvie- 

užteks del palaikymo Jusu szeimynos sveikatos laike 3

vyru, moterų ir vaiku, 
ri būti Partola. 
didelėse dėžutėse, 
uos 
menesiu.

Partola rekomenduojama ir 
prekiuojaneziose viena doleri.

Partola — tai pasaulyje žino 
mi saldainiai, labai gardus sko 
niui, iszvalo krauja ir skilvi. 
Partola apdovanota aukso me- 

paro- 
(35)

daliais ant Visasvietinu 
du.

$1 00 Ant Menesio
A • Tukstanczei Dolerei

iNZgydomns 
ruptures,

Ban-

Dar tisiniu 
nežili Dr. O’Malley Isz

U NIO N 
NATIONAL

BANK
MAHAJOr

CITYK

DYKAI
Gražia ir naudinga dovanele 

iszsiuncziam su kiekvienu 
sakymu ant Partolos.

APTEKO PARTOSA 
160 Second Avenue

New York, N. Y.

UZ-

Dept. L. 5

■■■—I I   RI » B,II 1*—^ Ilium .W*— — I J.     ——w—

CAPITOL STOCK $125,000.00 , 
SURPLUS IR PROFITS $400.000.00

Mokamo antra procentą ant sudčtu 
piningu. Procentą pridodam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuosc, nepai
sant ar atneszat parody t kyngute ar ne.

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

F. J. NOONAN, VIco-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kastcrlus.

R. T. EDWARDS, Kasleriaus Pagelbinlnkas.

H. BALL, Prcz.

■s

DĖKINGAS TACLJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aug. lt, 1V17.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasi! žodžiu InvalcR Jumis 
palieka votį už stebėtina paltirnn- 
vlnta dėlei manės, 
mane .nog dubeltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti, 
džinu kitokius daktarus bot man 
negalėjo pagini boti.
sveikas,
Wilkes-Barre, l’a. Asz ėsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin- 
gal rekonicndnvuju Dr. O’Malley 
del kh’kvleno Tautleczlo kuris ėsn 
tam paežiam padėjime 
pirm lauš buvau.

Jonas Gedminas, 
Bok (W. Beverly, N. J.

(Tikra cromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgallos po dvieju metu 
isztirlnojlma, iszrddau nauja būda gy- Į 
dima Patrūkima ir Vadinu ta būda gy
dimo ‘'Chcmic-Electro’’ būda gydimą 
Patrūkima del szlfntū PatrdkuslU žmo 
niu. Nebuvo didesnio Iszradimo mede- 
cinuoso nei gydimuosbo nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio ’ 
del žmonijos. Jagu ėsato vienas isz tu 
skaitlingu kehkciiczhi, sorganeziu ant 
tos ncaplkantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas ln mano ofisą asa- 
blszkai. Raszykite prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrcsavokito:

DR. R. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi Ir raszosl Liotuvlszkal.

kaip asa

Chcmic-Electro” būda gydimą

/ Ar nori matyti, kaip 
Ta 
su

Kare jau Pasibaigė
Ar tu nori matyti, kaip croplanal 

kariavo ore.
submarines kariavo vandenyje? 
viską gali matyti savo 
visai mažomis/ iszldidomis.
laikome daugybe paveikslu tinkaneziu 
dol stercoskopu.
veikslu per stėreoskopa, jautiesi lyg 
aktualiszkai dalyvautum karos lauko. 
Stereoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris.

namuose
Mes ap-

Kada žiuri ant pa-

žemiau

No. 1.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimlnBs yra paimti j kariumenę ir ke

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di
džiausia garbi ir paguodoni, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai (pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mžlyna parva. Toksai žiedas turžtų rastis pas kožną vieną mylint) laiavę ir kurio gimi-
1
Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutlms. Užsteliuodami Šj žiedą, atsiųskite savo 

. _ « w f a • • .    _ .    f _ S — f f f — * A T-u—. A

nt yra kareiviu Amerikos Armijoj. žiedą gali nešioti k»ip vyras taip ir moteris, ir ga- 

piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais prisiųskile, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

*>

Sterling

1O K Auksinis..................10.50

14K Auksinis.__

Prekis iių žiedų yra sekančiosi

$1.75

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti rpilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
preke OKc# už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

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

r

... 13.50

CHICAGO, ILL.

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

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, V ice-Pres.

A. Danisew’cz M. Gavula
D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrshan, Attorney W.F. Itynkewicz

P. U. Fenton T. G. Hornsby

1

P. F. Guinan, Treaa.

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojiį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargt- 

i mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy- 
i duotis išgydis prakaitavimą arba šlapti- 

mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrlnam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas ati paaiškinimu. F*r*©U© #11, 

i su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:
URSUS REMEDY C0M

I Distributer
I 160 M. WELLS St., 

■ W W'W
Dtp. B. CHICAGO. ILL.

W, TRASKAUSKAS
►—GRABORIUS—*

/ /į

_ j'i 1 k
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA^ 
Laidoja Kuntis Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, pasivažinėjimo 
ir tt. Krausto dalgtus Ir Lt. K 
520 W. Cenlre SL. Mahanny CJly, Pa.

*
1 NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

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

Pnono,' Kensington 1106 W 
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South pusoje

Priėmimo valandos 2 Iki S popiet 
Nedėlioję 6 Iki 7 vakare, i 

1624 S. 4 St. Philadelphia ;

Reikalaujame
į ri liuoso laiko vakarais. Žali uždirbti nuo 
J $10 iki $1$ į sąvaitf, pereidami per stabą* 
I su musų nauju ilradimu. Atsiiaukit tik 
| laišku: URSUS REMEDY £0.. «
I 160 K. WELLS St.. Dtp. B. CHICAGO, HL.Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

in viltas dalis aviete. Parduoda Laivakortei. Užlaiko 
Notarijialna kuncelarija del padirbinto doviemaacriu 

□ ir kitokiu dokumentu reikalirgi I ietuvoje. Užrube-

talpinami savam bndinke kurio verte isznesa apie n/h • - ♦ i*a e < • i
ir randasi po kontrole Valstijos l’ennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Kiunczia Pinigus 
in viaae dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kuncelarija del padirbimo doviemascrlu 

žinia skyrius randasi po valo v is te gerai žinomo 
K aro liaus Varasiiaus valdiszko Notarijuszo.

t m An *qi — —i .i* .ui

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

I’. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Canon St, S.S. - Pittsburgh, Pa.
Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka I 
$150,000 ir variąja szerue laike apie milijoną dolieriu

1 v|200 SKIRTINGU KARES 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes taip-gi turime ir kitokiu pa
veikslu del stercoskopf, kuriu paduo
damo žemiau jd' kainas. ' ‘ Kiekviena 
serija 25 paveikslai.' Kaina už serija 
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
kokia serija

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaiko puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
Raszykite pas:

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

serijos ir mes žinosime, 
prisiųsti.bažnyczioje kaipo ne

ne re i kalingas 
vienbalsiaitapo

II. 
nariams

isz kurios bus ap-

ne-

Szv. Juozapo lietuviu parapi
jos Mahanoy City Pa. Su
sirinkime Vasario 20-ta d 
1919 m. Boczkausku sa

lėje padaryti szie 
nutarimai.

I. Kaip kuriu Asmenų steng
damasis įvesti $3.(X) mokesti už 
sėdynės
])raktiszkas ir 

susirinkimo 
atmestas.

Szv. Juozapo parapijos 
metine mokestis pasi

lieka toji pati kaip ir praėju
siais metais, 
mokami visi begamiejai para
pijos reikalai.

(A) Atsitikus kokiems
jiaprastiems reikalams parapi
jos susirinkimas nutars ir mo
kesti pagal reikalą.

III. Metine mokestis bus už
simokama Szv. Juozapo para
pijos klebonijos ofise.

Kaip ir pereitais metais pas 
kiltomis dienomis, valandomis 
ir apie ka bus jnaneszta 
liau.

IV. Iszreiksztas neužsigane- 
dinim,as isz kaip kuriu asmenų 
vadinaneziu 
nais bet uenorineziu 
kinti prie viskupijos surėdymu
ir tokiu bildu tik trukdaneziu 
visa parapijos veikimą, (t. f.)

Szv. Juozapo parapijos 
Jos. Anceravage Prezid. 
Jonas Zarnauckas Sek.

ve-

save parapijo- 
prisitai-

C&istinimu cukrinas užsi- 
yminejo Venecijonai meto 1503

1 A

yra Iszduodaml per žmonis del teatru 
Ir,kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davineti tiek daug piningo jagu galite 
Iszglrstl savo namo garslnglausius 
dainorius ir muzike ant musu bc-tru- 
bines fonografo kurias .parduodamo 
ant lengvu iszmokescziu

$1.00 ANT MENESIO.
3C Dainos Ir Muzikes DYKAI.

Kožna maszlna gvarantyta.
Raszykite pas mus o iues iszsiuslmo 
tuojaus per paežiu musu katalogu 
DYKAI. Adresavokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

101 EAST 10-th STREET
Dept. 15 New York, N. Y.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
visokie

No. Vardas serijos Kaina
101. Istorlszkos vietos Amerikoj 35c.
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpuolis
104. Kelione po “Dizio Land
105.
106. Kelione po Pacifika

»>

44

44

44

44

44

107. Kelione po didžiausius miestus
V

44

44

44

44

44

Ameriko jo ....................
108. Kellono'ln Philadelphia
109. Kristaus Gyvenimas
110. Kelione po Palestina ir

Szvonta Žeme ....... .....
111. Kelione po Chinija ir Japonija
112. Aplankymas Romos ir Venice “
113. Kelione po Italija ir Szvcicarlja “
114. Kelione po Anglija ir Francija “
115. Kelione, po Norvegija in

Szvedlja >'
11 G. Stebuklai Senojo Pasaulio

Szvedlja

j

T

* Maliilerial, mechanikai. audėjai, fabrikus ir ela

v

t

Aiahrienal, mechanikai, audėjai, fabrikus ir elan visokio 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

įf^iornuę.
I.MW

'll 
j] 

■J 
J
ft

išgydymui r u m a t i z m o4

S PAIN-EXPELLER
penklos dešimt^ė H • J

kaip šita pluki gyduole yra vapl<(
Jau anvlrfc ]
L..:, : ________ _ r
tuojanift an goriausioms pasek< 
mema, išgydymui ruuutizino, 
aka u am u krūtinėje, šonoae Ir ran- 
menyae, neuralgijos, strėnų die
gime, šalčio ir kosulio.

Insitaisykit ’Gerą Muziką!
---------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- .................................................. .......................................... ■ ■ - .■ '............

117. Wedding Bollą (komiszka)
118. įvairus „Gyvuliai
119. Musu kareiviai
120. Trlpas apie New Yorka - 

automoblliuje ........
121. Kelione per Panama kanątyiy,1

122. Merginos tai ir bus mer 
(labai juokinga)

Nesiųsk mums visu piniguf

<•
44

44

444

T/J I>M S?* ■ 
sidabru ar stampomls,

I)M B®’’
siusk tik 20c. i 
o likusius užmokėsi, kada pacztalljo
nas atnesz in tavo namus. Adresas:

K. PlAŠECKI,
140 East lą-th St. ’ New York, N. Y.’ New York, N. Y.

Naujas Lįetuviszkas Graborius 
P Kazis Rėklaitis | 
J 516 W. SPRUCE ST.

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrument 

_ ’ ’ ................. . Štai mes šutei
penkiais naujausiais lictuviškis rekordais tiktai už
groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas.

i» kurie 
grojamą mašiną grafafoną su

ų gali ingyti tokių instrumentu 
ikšinie grojama mašiną grafai<

C ffDjO 
Įl> )n<

$36.75

«>

su prisiuntimu. šita gro
jamą maŠipą arba grafa- 
fonas naroiiyfh ant pa
veikslėlio yra pigiausi 

prekėje Qdumbijos išdirbtų instrumentų.
Turi aiškų ir švelnų balsą ir grajina 10 ir 12 
colinlų rekrodus.

NaujausUhfe tu viski Rekordai
Įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas.
1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemune

* lis teka.
2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit

• sveteįiai. '* -v
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už šilingėlj ir šių Nakcialy (Dzūkiška).

Pinigus $30.75 siųskite Money, Order ąrbaregistruotame laiške ant sekančio antrašo:
1233 West Hlth Place, 
CHICAGO. ILL.

1
S. P. TANIS,

< MAHANOY CITY, PA. j
Paln-ExpolUr, pmaltlkrinlc i»r yra IKARA, vabbaieuklls ant Imkąiuko, 35 cental Ir 05 contal u« 

bonkutę^ Gaunanioa visose aptlekose, ar tiesiog is Jabortorijos.

Naanelgauk pirkdamas pigius valatna didėlėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirks]

bonkutęw Gaunamos visose aptlekoee, ar tiesiog 1» labortorijos.
P. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St, New York, N- Y.




