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ISZ AMERIKOS
Daugelis nelaimiu su 

automobileis.
Philadelphia — Tris moteres 

5r vyras likos 
truki kuris i 
City.

Akron, Ohio, 
rei szeimynos Rafferty,

užinusztais per 
At la n tieėjo isz

Penki sana- 
likos 

likos užinusztais Springflied 
per greit einanti karuka.

TrvlikaScranton , Pa. — 
ypatų likos sužeista nelaimėsią 
su automobileis, keli 
ga i.

Reading, Pa. — Daugeli ypa
tų czionais likos sužeista 
susiduriina automobiliu 
delije, dvi isz juju mirs.

pavojin-

per 
pa ne

Maistas suvisai neatpigs.
Washngton, D. C.

ninkai isz ukystes departmento 
)nanaszauje, buk szimet maiš
ias visai neatpigs isz 
ties, jog
jo. Nori n t s mesa
keli menesiai, bet teip
jog ne ženklo tojo nupuolimo 
neniat vt.

neturi darbininku, nes ka
da kare prasidėjo, farmas ap
leido suvirszum puse milijono 
darbininku, o po karei sugry-

darbininku ant farmu.

Virszi-

priezas- 
farmeriai mažai pase- 

nupuole jau 
mažai,

Fanneriai rugoje,
jog

tiktai deszimtas procentas

senei

Teip

Baisus darbas užvydusios 
moteres.

Philadelphia.
yra žinoma, jog inirszus arba
užvvdus motore yru arszesne 
už visa pekla ir negreitai tokia 
motore apmalszina pakol pati 
sau gyvastį neatyma.
buvo ir su Mrs. Mary Dunlap,
gana turtinga moterių, kuri in- 
ejus nakties laike in narna Roy 
Eichelberga, West Grove, stojo 
prie lovos žmogaus, kuri pasiu- 
tiszkai mylėjo, szove in krutinę 
užniuszdaina jin ant vietos. No
ri nts pati nužudyto pabudo ir 
mate iszeinant Dunlapiene isz 
miega kam bario su
rankoje, bet buvo teip iszsigan- 
dus, jog negalėjo prakalbėt ne 
žodelio.

Dunlapiene sėdo in vežimėli 
kuriame sėdėjo josios maža du- 
krele,
de mergaite 
džius jiaja, pati atome 
gyvuste per nusiszovima.

Dunlapiene turėjo 
metus amžiaus

revolveriu

nuvažiavo namon, pagul
iu lova ir nužu- 

ir sau

apie 36 
ir buvo persis 

k yrus su savo vyru, bot pasiu- 
tiszkai insimylejo in Eichelber- 
ga su kuiiuom draugavo a])ie 
metus lako, o kada jisai apsive
dė, turėjo dinsta ant josios fai
luos, potam davė jam. pinigu 
ant uždėjimo savo biznio. Pati 

matydama jog
J)unlapiene per daug tupinėjo 
aplink josios vyra, prikalbino 
jin apleisti taja aplinkine ir at
sikratyt nog pcrsiskyreles, ku
ri baisiai jin mylėjo ir užvyde-
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ISZ VISU SZALIU
STEBĖTINAS 

PRANASZAVIMAS.

Kaizeris sugrvž ant sosto, jojo 
sūnūs bus nužudintas; — 
■Francije turės karalių;
bolszevizmas pasibaigs 

1921 mete.

Budapeszt.— Stebėtinas pra- 
naszavimas kas kiszasi svie- 
tiszkos taikos politikiszku per
mainų Europoje ir apie ženk- 
lyvas ypatiis kurios dalybavo 
svietineje karėjo, likos iszpr.i- 
naszuota per garsinga inspeto- 
ja atejties ponia Sibilina Bcl- 
laugh.

Toji nauja Sibile pranaszan- 
je:

“Karaliszki ir 
sostai bus atnaujinti 
Europa terp kuriu yra sklypai 
Francije, Vokietije, 
Lcnkije ir Vengrai,

Karaliszki ciesoriszki
po visa

Aust riję, 
vela turės 

savo valdytojus, bet vokiszkas 
kaizeris iszejs isz proto, o jojo 
sūnus, užženga 
nužudintas.
baisus pasikėlimai,

ant sosto bus 
Fra nei joj bus 

maiszaczei 
ir revoliucijos po kuriu bus
iszrinktas vela ciesorius.

Bolszevizmas Rosi joj 
gala atejnacziam 1921 meto.

Meksika bus priežaste 
jos svietines kares.

Brangenybe trumpam laike 
praejs ir vėla-yiskus apsijnal-

A toj vysta žydu bus di
dele in Amerika, isz Rosijos ir
vidurines Europos, 
lestina žvdai nekeliaus 
cziau keliaus in Argentina 
Meksika.

Amerika bus iszrinktas nau
jas republikoniszkas preziden
tas kuris sutvarkvs viską 
valdys užganedinanezei pagal
žmonių norą o politikierių ne-

no-
h

gaus

nau-

jo jojo moteriai, o negalėdama 
be jojo g 
jam ir sau gala.
de savo szetoniszka užmanima. 
su baisia pasekmių.

y vent nutarė padaryti 
Na ir iszpil-

szvs.

bet in I
1

> i- 
grei- 

ir

ir

klausvs ir nesiduos sau už 
sies traukt milijonieriams.

Lauksime su akyvumu tojo 
pranaszavimo.

Gera szirdis mažos 
kuningaikszcziutes.

Londonas.— Prie įlydė Par
ko sėdėjo ana diena varginga 

vardu Mare Gaffrey,
szale josios stovėjo gurbas su 
sėklelėm del paukszcziu. Sede- 

<>•(»_ 
ne-

motore

jo teip keletą valandų o dau 
lis ponu ir poniu praėjo, 
pirkdami nog senukes seklu. 
Vargsze drebėjo ir buvo alka
na.

Tame adbega linksmai pui- 
kei parėdytos mergaites. Visu 
akis kreipėsi ant panaieziu, ro
dydami vienas kitam, 
buvo kuningaikszcziute 
ga rietą, 
liaus.

jog tai 
Mar- 

anuke Anglijos kara- 
Josios akis dirstelėjo 

ant sedinezios vargszes o gai
lestis suspaudė szirdele doros 

Norėjo kuom no- 
rints suszelpti nuvargusia se- 
nelia, 
prie saves.
galvelia gera mislis, ir

bot piningu neturėjo 
Sztai puolė jiai in 

pakol 
josios tarnaite dasiprato 
jiji mafto daryti, pagriebė gur
bu su sėkloms ir pradėjo szauk 

Kas nori pįrkti seklu del

k a
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Meksiko n ai bėga isz Meksikos prie Amerikos rubęžiąus.
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glaudžesiMeksikoniszka

•>

L':

‘gimo daug meksikonu kurie

v •<<

revoliucije yra priežaste iszln 
prie Amerikoniszko rnbežiaus artimoje 
progos persmukt per rubežiu.

IVksu.r p

IT. ». MOCZKOWNKI, Preu. & Mgr. 
F. W. BOCZMOWNKI, Mitor

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

32 METAS
...................................... ... ..............——- j. - —

Isz Uetaviszkw kaimela

Devonshire ku- 
ni(‘t u

žie-
ir medžius, kuri

Kompanije
na-

Stiklinis palocius isznesztas in 
padanges su dinamitu.

London.
ningaiksztis ]>er daugeli
turėjo didžiause stiklini narna, 
kuriame augino visokius 
dus, daržoves, 
nosenei pardavė kompanijai už 
375,000 dolerius.
norėjo statyti naudingesni 
imi ant tosios vietos, bet nema
žai rūpinosi kaip ežia taji stik
lini narna sugriauti, nes darbi
ninkai buvo brangus ir užimtu 
daug laiko pakol jin suardytu. 
Pakasė po mimu 300 svaru di
namito, uždege ir viskas su di
deliu trenksmu iszleke in
dangės in minuta laiko. Tai-gi 
ko žmogus negalėjo padaryti 
in keliolika menesiu, tai pada- 

dinamitas koijia in 
mirksni.

pa-

re a ki

ke, jog jis būtinai

Prezidento Praneszhnas.
Prezidentas Wilsonas laiszke 

isz gegužes 22d. nariams Ben
dro Svarstyklių Komiteto sa- 

rei kalaus,
jeigu nariai Bendro Komiteto 
Antracites Kalnakasiu ir Ope
ratoriui neatsieks koki nors su
tarti apie algos skala jis pats 
paskirs komisija tam reikalui, 
ir kasyklų darbas trauksis pa
kol komisija iszduos nuspren-
d ima.

Kongrese.
Gegužio 22d. Butas patvirti- 

byla,no ir prisiuntė Senatui 
kuri skiria 200,000 akru žemes 
Hawaios Saloje del Hawiecziu
naminiu liksiu.

Gegužes 9‘2d. Reprezentan
tas Welty (D) perstatė ' i • . • • •

Paveikslas parodo pabėgėlius kurie lauke 'ėjjoš' Legisliaturos Xaeiona?isz-

• bvla
sutaisyta Tverianczios Imigra-

Tris iszkil-

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
IR JO PATI.

r v

r iB9
:<•

TAUPUMAS ~---------------
MAS TEISINGO PATRIO- 

TISZKUMO.

ISZREISZKI-!Sekretoriaus,

iszreikinias
sziomis

Du Bois, Pa.— 
mi ugi sekmadieniai menesyje 
Gegužio szimet. 
Lietuviai

kur

Du Bojaus 
nemiega, dirba ir 

dirba visokioms pusėms, 
tik reikia.

Pirma Sekmadienyje Gegu
žio menesi Szv. Juozapo Lietu
viu bažnyczioje apvaikszczio
ta labai iszkilmiugai 40 valan
dų atlaidai.ežia
kad dar pirmu kartu 
juj tokios iszkilmingos apej- 
gos buvo.

Antra Sekmadienyje
4 <

II
ko labai iszkilmiugai pagerb
tos visos in 
kas nesiP 
apejgu, i 
koki btr 
noje.

Sztv

sakoma vra, 
Du Bo-

vaikszcziota 
bimni Diena.

ap- 
Motinu pager- 
Czia vėl ivy-t
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Czion nie- 
tokiu dideliu 

jxjrstatymu, 
.ekami toje die-

I.

askutini Gegužio sek
madienyje ir ve! labai iszkil- 
mingai buvo apvaikszcziota 

Vainiku Diena 
tion Dav.

i " —7---------.------- .    .
•ko Komiteto, idant imigracijos 
[kontrole po bordu isz Valstijos I 11 I i • J \ 1 C < i i
riaus, Pirklybu Sekretoriaus, 
Vidujiniu Reikalu Sekretorius, 

viena 
žmogų.

Darbo Departmentas.
H. L. Kervin, Sutaikymo Di- 

i aktorius iszdave raportu apie 
darbo disputus/perstatytus De
pą rtmentu i dėl savaites bai
giant gegužes 22 d. Ta diena 
buvo 29 stręik^^iielęi iszrjszį- 
mo, apart to, 25 gineziu, ku
riuos nepasieke treiko laipsni.

Vaiku Dinaras iszdave trum
pa praneszima apie “ 
Mokykloje’’ kampanija 
kito raportas sako: 
vaiku darbu ne 
džiaut in darbu bet parūpinant 
tinkama 
4 4

Darbo Sekreto-

■\rgri kultūros Sekretoriaus ir 
paskyrtaprezidento

i i Decora-
Popietu antra va-y y 

atsibuvo .bažny ežiojelanda
pamaldos paskui visi isz baž- 
nyczios iszejo ant kapu, tenai 
vėl pamaldas atlaike gerb.

kleb. kun. M. J. Urbo- 
O vakare 7 valanda bu

vo surengtas ilgas isžkilmin- 
gas programas, pagerbimui 
karesia žuvusiu kareiviu.

Vakaro programas buvo la7 
bąiJvJur.VA;

vietos 
n as.

Taupumas yra 
t ikro pat riot iszklimo 
dienomis kaip ir buvo laike ka- 

National Associatino of 
Credit Men iszsiunte ta perser-
gojima ir atsiszaukiina isz New 
Yorko savo nariams.

“ Pramoniszko smerties szo- 
kis, kuriame Amerikos žmones 
dabar dalyvauja, turėtu3su^tot. 
pirm negu jioms priseis panesz- 

atsiszduki- 
Amerikos

žmones susilaikyti nuo kvailo 
barstymo pinigu.

“Kaip tik kares 
žmonių varžymas tapo paliu- 

prasidejo toks

dūmeliu

Va-

*

kalbu, dekleniaciju, r įvairiau
siu žaisliu, baletu ir t. t.
karas tęsęsi arti trife Valandas. ...

iszlavintu vaikucziu ir mer- 
gaieziu, kurie scenoje nardo— 
szokinejo invairias žaisles ir 
dainavo daineles.
Du Bojaus lietuviams, kad ju 
tarpe atsirado nauju veikėju, 
nauju žadintoju lietuviu vi
suomenes.

Vakaru aiszkino gerb. kun. 
M. J*. Urbonas vietos klebonas.

O vakaro programa surengė 
ir iszmokino naujasai vargo
ninkas J. V. Kovas.

Du Bojaus lietuviu dafr^r 
didžiausia užduotis, kad ingy
ti nauja didesne bažnytėlė, . o 

parūpi jinai ll I

t i kasztus” 
mas, kuris ragina

sako

M
1
M

Žmones susirinkę gėrėjosi iszPasilili 
Tarp 

Panaikint4 4

vientik nelei-
Malonusuolas ir tuoj 

bereikalingas pinigu barstimas 
koks niekuomet vieszpatavo.

“įmones, kurie 
nerūpestingai

apszvietima tikslas 
Pasilik Mokykloje 

n įjos.
Imigracijos Biuras.

New York Times isz gegužio 
23 d. sako, kad tjek daug atei
viu keliauna

f
Bifc kampa-1 y
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a praleidžia 
. .. ’ pa’ 

mirszta szalies tradicijų. Mums 
reikia isz savo szgales, bandyt 
sustabdyt szita 
užbaigt paikystes

Bandys iszkelti isz mariu 
nuskendusi laiva Lusitania.

Paryžius.— Jeigu kompani
jom pasiseks isztraukti isz gy
lamos mariu paskandyta laiva 
Lusitania tai ant to pasipelnys 
suvirszum penkiolika milijonu 
doleriu.

Su laivu Lusitanija nusken
do daug visokiu brangenybių, 
sidabro ir aukso ir kitokio 
brangaus tavoro. 
tina perpjaut laiva in 
dalis, iszpumpuot vandeni ir 
isztraukt in virszu, po tam vi
sas dalis vela sudėti. Ant tojo 
darbo užvms mažiausia metas •r'
laiko.

Musziai terp Japonu ir 
bolszeviku.

Vladyvostok.— .Japonai su- 
simusze su bolszevikais 
inoje Czitos ir 
lynsko, pagal praneszima ame
rikoniszko konsulo.
buvo didelis, bet platesniu ži
nių apie laji susirėmimą nega
lina a plaikyti.
Europa neteko 35 miljonus 

žmonių per kare.
London. — Pa^al d raugu ve 

kuri t i ry neja pasekmes buvu
sios kares, tai Europa neteko 
35 milijonus žmonių per svie- 
tiszka kare,

ir
Nelikai ke-

penkes

arti-
Verenani Ud-

Muszis

pinigus

Generolas 
kuris a penio 
si ko po pabėgimui 
ir joją patogi paeziule Maria 
Tapis de Obregon. Prezidentas 
Obregonas neteko rankos mu- 
szije su bandytu Villa.

Al va ra Obregon 
valdžia ant Mek-

Karajizos

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Pakraszcziuosia Kalifor-•X«

nijos praeita meta likos iszym- 
ta isz vandens perlu vertes ant 
600 tukstaneziu doleriu.

Pra s i že n gel i a i M oro k o j ę
turi užmokėt palicmonui už tai 
kad juos payma in kalėjimą.

Anglijejszduoda kas me-

*

’X'

tas arti bilijoną doleriu ant ta
bako ir pypkių.

* K i n uos i a
kasztuoje pusantro cento aukse

Ant didelio laivo plau-

svaras ledo

iszdvkuma ir 
melodrama, 

kuri atnesza baime žmonėms ir 
turi pasekmes, |<urios yra ne- 
moraliszkos ir pražūtingos.

“Gyvenimo brangenybe .bus 
sumažinta jeigu visi prakti
kuotu ekonomija, jeigu darbi
ninkai kaip ir kapitalistai at
liktu savo užduoti. “Žiūrėk 
kainos“ buvo musu slapyžodis 
per menesius.“

Draugyste pirmiau dirbo isz 
vien su Kasos 
Taupymo Skiriu.

ŽVIRBLIU*RUPESCZI AI
Du seni žvirbliai, sėdi ant

savo užduoti.

Departineiitq

Amerikon, 
Ellis Island, New Yorke reikes 
samdyt (langiaus darbininku. 
Pereita savaite apie 9,000 buvo 
priimti. v

Internacioales Žinios.
Associate!’ Press raportas isz 

Paryžiaus gegužio 22d. skaito, 
uFrancuzija gaus 55% Vokie
tijos atlyginimo, Anglija 25% 
liekamas bus padalintas tarp 
Belgijos, Italijos ir 
sako Premjeras Millerand Pa
siuntiniu Buto Pinigini! ir Už- 
sienu Rekalu Komtetui.

Kareiviu Premijos.
Gubernatorius Smith

jog

■r

senąją

Serbijos

sėdi
statiniu, ir kalbasi tarpo savosĮžio 22d. pasirasze po New Yor-

gegu-

pavesti 
mokyklai.

Vietos
J. Urbonas czion visas jiegas 
stato, kad savo pavapijonis 
visu kuom aprūpinti ir ju rei
kalams užganėdinti.

Gal kaip kam, rodosi, kad 
Du Bojaus lietuviai, yra koki 

Anaiptol ne, Czion 
visi suma-

visi gerai susipažinsta

kleb. gerb. kun. M.

užauszia
žmones visi geri, 
nūs;
su savo aplinkybėms, ir yra 
ger J katalikai; nors žinoma 
yra. keletas ir pustagalviu, bet 
jie kaip smiltis ant mariu 
pranyksta nugrimsta, teip jie 
nei kokios vertes neturi geru-: 
ju lietuviu tarpe.

Bravo Du Bojaus lietuviams 
ir j u veikėjams! L ' : , , V

Dirbkit vis del Dievo ir To- i 
vynes labo,, ir mylėkitės- kuip. 
tikri broliai. O Augszeziausias |>

apie dabartinius jiems sunkius ko Valstijos Premijų Byla, ku
ri paskirta suma del iszdalini- 
ino kožnain gyventojui Valsti
jose, kuris tarnavo Suv. Valsti
jų militarei ar laivinei tarnys
tėj tarp balandžio 6d. 1917. ir 
Ikpkriczio 11 d. 1918. $10.00 in 
menesi, bet nei viena ypata lie

kai

laikus. Vienas sako: »
Ar žinai ka raibi, musu 

gyvenimas, kas sykis vis ki
biau arszeja.
do bevieli telegrafa tuojau^ pa 
naikys vielini, ateityje ant ko 
mes tupėsime?

— Tai 
priesz iszradima vielinio tele
grama ant ko musu boeziai tu
pėjo, ta ir mes ateityje tupesi-

Bet sztai kame negeisti- 
rVie automobilei,

kas sykis
Morkom isžra-

nM**1’

ir j u veikėjams!kenezio isz Amerikos in Euro
pa randasi apie 250 tukstan
eziu gromatu 
laikraszcziu.

* Szkotlandjoi jaigu locni- 
ninkai geidže idant žmonių isz- 
sikraustytu isz namo, tai pa
ženklina duris su kreida.

boma 38 visokios kalbos ir di- 
e lėk tai.

J aponi joi nesi randa

ir 600 inaiszu

17 metu vaikas sverentis 392
svarus mirė. Turėjo sze

szes pedasaugszczio.
Lexington, Ky. — 1

Mason, 17 metu senumo
M. C. Mason, kuris skaitėsi sa
ve už sunkiausia vaika ant 
svieto, mirė czionais utarninko 
diena.

Tasai vaikas turėjo 
pėdas Augszczio, svėrė 392 sVa 
svarus. Mirė nuo 
plaucziu. Paskutlhiam laike ji savo gyvenimą pabaigt be var
sai teip staigai pradėjo augti, go. Apie taji atsitikima ang- [jonai Anglijo ir Iriandije apie randasi Kolorado,je t kuris eina

Charles
sunns

vai k a

ti: “ 
paukszcziu!”

Tuojaus apstojo jiaja ponai 
ir ponios įr kitokį žmonis. Tur- 
cziai mokėjo auksu už mierku- 
tia seklu, o kada seklu jau 
teko, mete szterlingus
szydami seklu ant rytojaus.

Tokiu tai budu per puse va
landos kuningaikszcziute Mar- 
gariota surinko tiek piningu 

uždegimo dęl seriukes, jog senuke gales

ne- 
uzpra-

tai yra užmuszti 
suvirszum deszimts milijonu, 
dvidcszimts milijonu sumažė
jo gymime ir penkiolika mili
jonu iszmire nog visokiu prįe- 
žaseziu. Dabar Europoje ran-

Ant Filipinų salų yra kai-

mažmožei. Nugi galės 
$250.00.

gaut dauginus

Ii

me.
nas dalykas.
tai niurni didžiausia skriauda 
daro; kad jie visi nuo ratu nu
siristu I... Kai arkliais važine-

Pražilo isz baimes.

Washington, Pa. — Kada sli
džiu iszkaite viroka John Mc’- 

antHenry, jog turės pražūti
davo, tai mos vis sji beita ras- kartuvių už nužudinima palici-
davome ant kelio pakasineti, janto Mulcare, Jonas teip per-

jums padės atsiekti ko jus
Agurkas.'troksztate.

ATIDAI.

V ' 

"T*
♦ *' J * i ■i
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Mahanoy City ir Shenandoah

»

szeszes

* Japonijoi nesiranda grū
dasi daugiau kaip penkiolika boriu, kas nuniijszta, patys gi- 

i • "1 • k . - ta ■ « • « • ’daugiau’'minos įiebaszninka palaidoja.
Kada Norvegijoj darbi- 

, ;tai taja 
nu, Vokietije, ir Apstrijo apie diena saliunai būna uždaryti o

i 1 • • 4 a • j 1 - ta MA..

milijonu 
kaip vyru.

moterių
Bosijo, Lenk i jo ir n I

Lietuva neteko apie 13 milijo- ninkai aplaiko pedia,

10 milijonu, Francije apie 
milijonui, Italije apie 3 m iii- ,

4 bankai atidaryti.
Ilgiauses tiltas ant svieto

oMabar viskas prapuolė.
— Įteikęs ir mums vabalė

liais maitytis.
O žmogus iszgirdes pasakė:
— Bus dar geriau kaip in- 

prasite vabalais maitytis, tai 
nedarysite tiek jiebiu (iszka- 
dos) javams. Juk jus žvirble
liai nors nedideli pauksztukui, . a A - . „ • 4

sigando, jog? pražilo in dvi
-_ j. j < _

i va
jo jo juodi t plaukailandas 

persimainė ant .baltųjų kaip 
sniegas. Jonas turi tik 22 
metus ir bus pakartu ateinanti 

; .menesi.

Londone po karei priviso • i i i ? . •

apielinkes kolionijoms.

Paskolos stoeziu Valdybos .
kurios gavot užkvietimus da
lyvauti Stoeziu suvažiavimo 
kuris i vyks 6-ta d» Birželio 
(June) 1:30 p. m. Bocs&kaucku 
svetainėj, Mahanoy City, Pa.

Svarbus

Ik

malonekit pribut. 
reikalai 
m > oi Ji C^f.



GIRDĖT
Paskalai ojna Londone, buk 

-i grasina naujas sukyli- 
Rovoliuoi- 

randasi Potz- 
dame, o vadu t uju revoliucijo- 
niorin 
gustas

svietui 
mas Vokietijoj, 
jonieriu lizdas

ketvirtas 
ciesoriaus V’d-

Dov-

yra kuningaiksztis Au- 
Villiehnas,

sūnūs buvusio 
kelmo.

Ihiejnaczios žinios isz
mo pranesza, buk keizeris tu

ri dideliu vilti sugryžti prie 
ciesoristes ir vėla apimti vade
les valdžios Vokietijoj.

♦

svietą lyg toliai, kolei asz su- 
gryžsziu!”

Kartafilus tame laike turėjo 
apie 30 metu amžiaus, o kada 
dacjna lyg szimta metu, mir- 

bot vėla pa- 
pradeda savo 

k I
- i — -

tinai apsauga, 
sveiksta/ vela 
amžinrtdceliėno.

Po nukryžiavojimui Chris- 
ketiuo

i

k
SAULE

MIESTAS KIJEVAS KURI PAĖMĖ LENKAI SU 
UKRAJINAIS.

'I I

T

šugryžti

Didelis vandenpuolis Niaga
ra Falls ne v ra didžiausiu van- 
denpuoliu kaip sau nekuriu 
perstoto, nes didžiausiu 
denpuoliu ant svieto 
upes Ignazu, 
Brazi liję ir Argentina, 
upe nupuola nog kalno 210 pė
du o Niagara Falls puola 
167 pėdas žemyn, 
dens yra 13,123 pėdu arba ko- 
nia pustreczio kart platesne už 
Niagara Falls. Apskaitoma, 

Falls kas va-

sau

kuri

van- 
yra prie 
pers k v re

Toji

tik
Plotis van-

Niagara Falls.
buk per Niagara
Inada nupuola 100 milijonu to
nu vandens, o vandenpuolis Ig- 
nazn nupuola vandens 140 mi- 

Taji 
neužilgio ketina

lijonu pėdu kas valanda.
vandenpuoli
sunaudoti amerikoniszki kapi
talistai ant darvmo elektriko.

teip-7 7 

szimet

Suv. Va 1st i josią visi turi sa
vo dienas, — ant garbes moti
nos, vaiku, prezidentu, ir senu 
paneliu, bet ‘‘levo diena 
gi bus apvaikszcziota 
Novemberio menesije.

Nekuriu yra tosios nuomo
nes, jog tęva neužsimoka gar
bint ir jin paguodoti, nes tėvas 
yra paprastas gyvulis, tinka
mas neszti sunku naszta visa 
savo gyvenimą, mokėti skolas 
savo szeimynos, užsukti ziego- 
ri ejnant gult, uždaryt duris, 
atneszti augliu ir ejti kariauti 
laike kares apgynime savo to- 
vvnes ir 
ku.

Bet
gyvulis” 
Novemberio 
atiduos garbe per dvileka va
landų, karta ant meto.

tūkstanti kita daly-

tasai 
turės ir

szeimine-.zkas 
savo diena 

menesije, kuriam

4 i

Nesenei pasirodė Frau 
vela “ 
ris galėjo 
kalboms 
svieto ir

Ci JOJ
77 L--Amžinasis Žydas,

visoms 
randasi ant.

ajszkoi 
apie visokius atsitikimus koki 
atsitiko szimtai metu adgal.

Kiek tame yra teisybes, anie 
tai nesiginezysime, bet del 
nios skaitytoju, kurie da 
no istorijos tojo 
do,” kuri yra labai akyva 
rints gal iszmislinta.

Amžinas Zvdas 
gi žinomas kailio Ahasver; 
o jojo i stori je paejna da no 
nukryžiavojimo Christaus, ir 
teip:

Kada (’bristusas po apsmli- 
iizojo 

priėjo prie 
vardu Karta filos, 

su

susikalbėt 
kokios
apsakinėjo

4 4

l 4

1

f

11

< kĮ 
B

r

Kll-

kuri

zi- 
neži- 

Amžino Žv- 
no-

7 7

>

yra teip-
įsas

(f o

mui ant nukrvžiavojiino 
isz sūdo kambario, 
jojo žydas

uždavė su kumszczia 
Christusui in peczius szaukda- 
mas: “Ejk, 
Christusai.

kuris

greicziau
....................... >77

cjk, 
Ko da vilkini?”

Ant tuju žodžiu Christusas 
ketino jam atsakyti: 
ejnu, bet tu 
asz sugryžsziu!

uAsz 
pakolpabluksi

Į ”
. Zodžei Christuso ketino isz- 

Hipildyt o Kartafilus gyvenu ir 
trankosi po visa svietą, nega
lėdamas sau surasti vietos, 
Jaukdamas paskutipios dienos 
Budo.

^Kitas skambaapsakymas
kada Christ ūsas t* jo ant Golgo
tos, neszdamas sunku kryžių 
ant pecziu 
kokis tai
Ahasveras,

pribėgo prie .Tojo 
szia uczi us

sza ūkdamas 
paezia ir vaikus * idant prisi- 
žiurinetu arit trfjo regėjimo.

Kada Christusas praejtinejo 
pro jojo narna, melde sziau- 
cfciaus idant jam pavėlintu at
sisėsti ant slehksczio , namo, 
truputi atsilsėti, bet sziauezius 
jin nustūmė; paliepdamas ejti 
tolinus, tada Christusas jam 
pasakė: ‘ uAsz neužilgio atsil
sėsiu, bot Ju trajikysįesį po

7

vardu
savo

melde

Warszavojc 1-nios <1. G e

tušo, badai Kartafilus 
apkriksztintii” priymdą- 

mas vardu Juozppo.
/ Toji pasaka * apie 

Žydą, lyg sziai/dionai likos da 
neisztyrineta teisingai 
daugelis apgaviku 
save kaipo Amžinas Žydas ir 
likos patalpinti kalėjimo.

Bet 1644 mete, Paryžiuje pa
sirodė stebėtinas senukas, ku
ris padavė savo pravarde kai
po Miibob Ader, kuris 
buk jisai yra 
gyvena ant 
1600 metu ir perkeliavo per 
visa svietą po keliolika kartu. 
Daug 
kalbėjosi visokiosia kalbosia ir 
pažinojo visa historije nog lai
ko nukryžiavojimo Christuso. 
Mokyti žmonis laike jin už ap
gaviku, bet po pasikalbėjimui 
daejo prie kitokios nuomones, 
po kokiam laikui tasai 
prastas žmogus dingo be jokio 
pedsakio. 

•Amžinas Zvdas da

būti

Amžina

, bet 
persistatė

sakes!
Amžinu Žydu 

svieto suvirszum

* 7

7

mokytu žmonių su juom

liepa-

ketino 
pasirodyti da priesz 1575 mota 
Madryte, Iszpanijoj, in kur at
ėjo, kaipo apdriskęs senukas, 
kuris apsakinėjo visokes isto
rijos kurios atsitiko keliolika 
szimtu metu adgal. Badai tasai 
pats senukas 
žiuje
1640 mete.

Badai biskupas 
Povvlas von Fitzen, 

1 Sausio

pasirodo Pary- 
1604 mote, Brukseloi

Szlezvigo, 
sutiko 

1547 
gy- 
’ru Biskupui ap- 
uz- 
))()

von 
Amžina Žydą * 
mete, kuris buvo augszto 
mimo, su ilga balta barzda 
ilgais plaukais, 
sake, buk ant jojo randasi 
keikimas ir jau trankosi 
svietą nog tukstanezio metu.

Apie Nauja Meta, 1800 *neie 
tasai Amžinas 
pasirodyti Anglijoj, 
labai senas žmogus ir 
nėjo visokius atsitikimus no 
laiku 
tušo, kuris, 
prikalima 
teip-gi apsakinėjo apie 
riuos apasztalus, kuriuos ypa- 
tiszkai pažinojo.
žinojo gerai Mahometą iv jojo 
tęva. Kada mokyti profeso
riai norėjo su juom suejti ir 
dažinoti daugiau apie praejte, 
Amžinas Žydas sla'gai dingo, 
tokiu pat budu kaip pasirodė.

Žinoma daug žmonis iszmis- 
ne- 

ktirui da 
Tegul 

pasilieka 
tokiu, kokiu nog szimta metu 
žmonis apsakinėja, o kuris nio- 

o

7>
Žydas*' ketino 

Buvo tai 
apsaki-

O* S
n u kry žia vo j i mo Chr 1 s- 

pats akimi regu jo 
Jojo ant kryžiaus, 

neku-

Teip-gi pa-

lino, bet reike ir tikėti hi 
kuriuos atsitikimus, 
niekas neisztirynejo. 
ir tasai apsakymas

kam blogo neatnesza, o gal 
del nekuriu buna geru pamoki
nimu.

Tokis tai 
apie Amžina Zyda 
vela bile diena 
kioje daliję svieto.

apsakymas 
kuris gal 

pasirodyt ko-

yra

Po sziai karei svietas pradė
jo maustyti apie nauja pavoju

+ +' + 1
Nuea-Tone

g;://r) 
nakti lenku 60 pulko kareiviai 
strielcziai Požiiauiszki užpuo
lė ant kėliau,janežiu geleži ake
liu žydu ka buvo vogzaliui ir 
pradėjo k lipt barzdas; 
ežiui <~ 
isz Wodawos nuėmė barzda ir 

kulbėmis 
teip, kad tuojaus tas 
Vietine 
puolėsi 
apmalszyt, 26 snaresztavo, 
arėsztiiotus kiti norėjo 

ginkluotu 
szaudymai, kad žmones skubi
nosi kiti slėptis ' nuo kulkos 
asztrumo. Warszavos žan
darmerija turėjo sunkaus dar
bo kol apėmė indukusius paz- 
namiszkus strielczius kurie ir 

priesz 
Per ke- 

smarkus 
Žuvo du žydai

* "!i i Pasekme po 21 dieno 
arba grąžiname (limo 
pinigus.

klip-
Jankėliu i Rotembergu i

i
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ J®
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. vi
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas;’ture-- 
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:1‘!

•n
f z

• M

;O|
i/’ii

Paveikslas 
paėmė Lenkai su Ukrajinais nog bolszeviku. 
jevo aplinkinėje ejna smarkus musziai 
turi vilti atmusziino senoviszkos sostapyles Ukrajinu.

>

Sziadien 
nes bolszevikai

Ri
da

kart H nu

ir, tarp

Warszavos 
kvailins

apibelde 
i mirė, 
palicija 

strielczius
HU- 

atimt 
prasidėjo

Geltonųjų randasi
suvirszum 500

7 raudo-

rausvos, 
daugiause ba 
milijonu, rausvos 150 milijonu 
juoduju 150 milijonu 
nuju 40 milijonu,

Sziandien terp tosios mai- 
szytos veisles pradeda pasike- 
linet didele neapykanta pi'ie- 
szais baltuosius gyventojus. 
Už kokios szimta metu galime 
tikėtis, jog tiejei juodulei, gol- 
toniejei ir kiti apvaldys svietą 

ilima dasi-y;

profc-

Svietas ne tik yra šutve r- 
bet ir del kitu 
Norints Aus- 

Pietiniani Amerike

o kas tada, bus, tai 
prasti.

Sztai ka japoniszkas 
soris Ryntara Nagai raszo: 

4 4

tas del baltųjų, 
borvu žmonių, 
t ra Ii jo j,
Kanadoje ir Su v. Valsti juosia 
yra daug žemes ant kuriu ga
lėtu apsigyvent tosios veisles, 

del neapykantos priesz 
mus, žemes del juju neduoda. 
Todėl mos patys turimo steng
tis laja žeme atimti nog baltų
jų.”

Nemaloni viltis 
baltųjų.

bet

‘4 Laisve 
dara ” 
kos Lietuvio 
tenaite 
von.

i

r->

a te j ties del

DR. J SZLIUPAS SUGRYŽO

Kelione in Lietuva sunki, 
sur keleivius isznaudoja.

Lenku pinigai pigus.

vi-

l)r. J. Szliupas isz Furopos 
Nedaliojesugryžo Amerikon 

nuo laivo New York tiesiogei 
atsilankė

7
r>

. . ____ , ture-į
damas neaiškų mintę ir nusilpnėta kūnų; pasibodisl 
irnnnt vnintim dėl pudidinima veiklumo ir vnintuH avnf^inan-' 
čhiH, bandyk Nujra-Tone Ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
r““1 * s* L__ ____________
tokiu kaip blogan apotltnw, h c gm omu In vim nu viduriu, ___
lAputimai, užketijlmną akllveib tulžlnls, anemia, knnkinlmai 
nintizmo, nkaunmai galvom, ncurnlgia, wtokns enorgijo«, miHilpne- 
jimnu nervu ir ncgnlčjlmn« jnieguotlr paeina nuo stoka 
pnjlegofi, nkiuto vundeniuoto kraujo fr neužtektinios cirkulacijoa 
kraujo,

Kožna <1rH« kūno Ir kožnn jo veikme rrn.friRO nnt nervu pajlegoa. 
grobus, AirdeH plakimo, kraujo cirkulavimo. Nugn-Tonc yru labai 
i ' „ _ ____  _ l , i
kūno. Kod^l? Todtl kad Jie yrn RUtnfuytl nfttoniu brangiu, 
h velka! a dundančiu audčtinhi vaintu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per gamingu* Gydytoju*. Yrn jie ypatingai maiatingi j Geležę ir 
Fonforą-malcitun del Kraujo ir Nervu. 

Nuga-Tonc priduoda gyvybę jaknomn. 
Jog je tuŽtinaAc regulariftkni. //______________ _ _ ____ _____
•podinicH atmaina. N tora dauglaun guzu ir Huputimu, niera Rmir* 
j^titą^ glarą gruomulavlmą, tvirtus 

numo veidui Ir žibumi| akiem*! Nuga-Tono nudarą tvlrtua* ruatuw 
vyru* ir h veikesnei* ir puikesne* motore^. Nuga-Tone nctalpin aavyj lokiu migdomu ar 
daromu paproty vnisiu. Sudėti jie yrn parankiam pundelcl. Yrn apvilkti cukrum, priimno 
«kon| ir vartuoti galcma be jokio neparunukumo. Bandyk juos. Rekomenduoji visiems 
sava nretclcms.

MUSU ABSOLTUTISZKA GVAltANCIJA: Preke Nngn-Tone yrn vienus 
doleris už bonkute. Kožno.l bonkfitej rnndiisl IMI pillulii, Hthn vieno menesio 
gydimo. Gailio pirklį <5 bonkiiles. arba 6 menesius gydimo už $5. Imkite 
Ntign-Tono per 20 dienu ir jeigu ih> busite užganėdini i pasekmių, sugražin- 
klte bonkute Ir pilnus, o mes urnai sugražinsimo jusu piningus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St.. Chlcaxo, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionai* $.................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tonc.

R * o 9

____ _____  - ........ ...... ......  ..........  ............ ....
Royi nauju žmogų! Dovyncn dešimt cm vi»u Žrnognus Hitu, 

" * l gnzni Įry
I rcu-į

nervu

| r ’ g * « M -k r b ■ » VA u ■ V 1 1JI V* «. f V4 g K i* £

lAputlmrd, užketėjlnuia akllves, tiilžinls, anomfn, knnklnimnl
JiniaH nervu ir nwaldjlmns ^iieKUotfr paeina 
['•‘jivsvri, 
kraujo.

Ibm.....«« «•••■■<. nuuv ii i«w«i«v» .riruriv iiiuinnv a»i«t IH'I V M | J K'K VT'j

kurion didžlausei užlaiką geram utoviuje pilvą, jaknna, ir’iitus ir
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu Ir abelno sunaikinimo

pastlprin grobuM teip, JI: 
Inkstus, i fe vara lauku!

Fosforų-mnlfltu« <lcl Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tonc priduoda Ryvybę jaknofn*, i

Joig j<» tu^tinaMi* rejr ulariikai. Attfcdvin inkžtus,
\inėlc> kvapo ar apvilkto liežuvio! Nugn-Tonr duos Jums atebuklrnirą 

nlani Kruomulavlmi|, tvlrtua not^u* ir kietų paittiprinti| miegų. 
jVijga-Tone Huutlprin kraujo ir pagerino cirkulavimo jo, priduos raudo-

■ Į’
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes motrres. Nuga-Tone nctalpin aavyj jokiu migdomu

it... __________i.i_____ __________ _________________________ni.J ___ ...__

konj ir vartuoti galcma be jokio neparunukumo. Bandyk Juos. Rekomenduoji visiem s...... ’

bagnietus jianaudojo 
vietine žanda rmeri j i. 
lota, valandų buvo 
susirėmimai. 
Rotemborgas ir Ilerdla.

Dabar žydai visuos /Ameri
kos miestuose ant lenku labai 
intužia ir pranaszauja, 
bolszevikai pogromcus lenkus 
turi pergalet až .Warszawa 
zobrac.

Supykia gali žinoma 
liai kasžin ka kalbėt, bet veik
me karėjo ejnanti kaip 
baigs nežino, nes Trockis 
kaus, kad badu kitokiu prie su 
šitai kymu neprieinama, tai 
kad ir nereikalinga 
o vis jau turi 
viskas.

kad

a z
toonkut

žvde-

•UZSl-
sa-

neprieinama, 
ka rovimu

s v k i

Vardas ir pavardė

Gatve ir n umcris • •?

Miestan Valstija

užsibaigi
— S. K. PYKAI Raszomoji Maszinuke DYKAI S

Kam turi raszyt su plunksnų, jeigu DYKAI J 
gali turėt gera drukuojama inaszinele arba J 
Typewriter!, kuri parasto graŽal ir aiszklau 5 
negu su plunksna. Ant tos maszlnclės gali « 
kožnas teisingai ir greitai raszytl laiszkus J 
Ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurio i 
negali gerai raszytl su plunksna.' Padaryta J 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra- < 

turi visas literas, numerius Ir J 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke privalo J 

kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes 
duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.75 
Jeigu norite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prio 
darbo ar szventadienlams, tai nelauk, ir paraszyk 
tuojąus jin. laikrodėlis yra teip vadinamas senosios 
szalies sJystcmos “Roskopo Patentas” kuris yra ži
nomas goriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi mlnutos, 
gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir gali 
laikyti daug motu. Niekur negausit geresnio laikro-, 
delio prie darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum
pa laika del supažindinimo publikos, parduosime 
po $6.75 ir da kožnam duosime DYKAI raszoma 
maszinele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli 
ir maszinele, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stcmpomls rank
pinigių o reszta $6.50 užmokėsite paimdami laikrodėli ir maszinuke. 
Rašykite tuojaus ir adresavokite sziteip:

Practical Sales Co. 1219 N. Irving Ayo.

ofisai! 
in Sera li

tus kur ilgus metus pirmiaus 
gyveno. I)r. Szliupas atvyko 
Amerikon su reikalais 
vos ir gal 
gera laika.
lais atvažiavo, 
nepoilgo pagarsins. Dr. Szliu
pas pasakoja, kad szalyse per 
kurias
tai labai bjaurini aplupa, 
riaus
szaliu visokį patarnautojai vi
sokius keleivius.

Laivai 
jau netenka 
pirkęs 
laukt, kol 
menesi ir daugiaus laiko, 
tuviu daugybe teip—gi keliau- 

bet kelionėse 
vi šoki 

ne- 
Sako-

“Te v v nes 
ir vaka.ro iszvažiavo

gvvono.

7 7

1 jietu- 
pagyvensczionai

Su kokiais reika
lai jisai patsai

keliauninkai keliauja
gc-

sakant nurabina kitu

netkeliauninkams
vietų, kad nusi- 

szipkorte žmogus, turi 
gaus laiva net per 

Lie-

ANT DARI) AVIMO MASZINSZAPIS.

iszvažhioju InIsz priežasties jog 
Europa, esmių priverstas parduoai sa
vo visa maszinszapl mainlnlu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda
molorls, 1 Welding outfit; 15 
motoris, 1 punezing, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar 
tekilai, sukama maszina; pinklu mo
torine del geležies, elektrikinci fanai 
del ugnies; 2 
2 sziubreples;
daug szrlubu ir kitokio reikalingo ma-
tcrijolo del varinio tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu. 
lai o pirkite pigai

PRANAS WISNIAUCKAS
Shenandoah, Pa.

isz 5 arkliu 
arkliu szo aiszkei,

maszina;

priekalai;
1 fire Shrlnkcr; Ir

ornesai; 3

524 E. Centre St.,

Atsiszaukit groi- 
(t. J. 11)

PRAHARGAI Visus lalszkus o Ir 
piningus in iszlclstuvo “Saule” reike 
visados siusti ant szlto adreso: W. 1). 
BoczkowtikPCo. Malmnoy City*' Pa.

Visos szitos istorijos užCI fifi 
3B fatorljo*. 608 puilapel VllUU

8ZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija. 
Vaitas Szvilplkaį.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tanias.
Vargdienis. Jonukas Karalium. 
Keldosžiu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prlsmlrs. tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velniu. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna liga Ir navatna gyduole. 
Du inedejel.
Inžeidlngas neatbolnumas.

‘Dorybe ir milaszirdingumas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę miszkal.
Apleista naszlaite.
Jeszkok aukso szlrdlje.
Lape ir vynoges.
Jonas Ii Altana.
Pavojinga* klaida.
Onukn, puikus apraszyidns.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo bulnkas.
Merga«Kareivis.
Vieszpats Jėzus ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia ir dukters. 
Gregorius Puiki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybę veda iu laime. 
Szaltiszaitis.
Debesėlis.

35 gražios istorijos.’ C08 puslapiu.
Szltoš visos knygos susideda isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katulo 
gd tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
hnt trumpo laiko po^l.00 už visa seta. 
Nusiuntlmd kasotus meb’ apmokam.

7

varga, 
galop ir

“San-
Ameri-

’ raszo: — 
pranesza, kad 

redaktore Avie 
iszažiuojanti

užims jos 
nežinome.

kad veik

4 4 Dep. 113, Chicago, Iii,
7 7

Lietu-
Kas dabar 

vieta, mes dar 
s i rodo, 
šieji lietuviu laikraszcziu 
daktoria apleidžia szia szali 
ir važiuoja Lietuvonl Kasžin 
ar neprisieis jiems vėl isz Lie
tuvos traukti Amerikon 
jieszkoti kokio nors užsiemi- 

Dabar jie gryžta, tikė
dami gauti sziltas vieteles, 
bet kada Lietuvoje pasidarys 

“karszta

Pa- 
visi buvu- 

re-

kaip per

szia

ir

nio ? g ryžta 
sziltas

7

mėgino 
oer 

konsu- 
sa-

ANT PADO. 
DIDELE

I
11;

ja savo tėvynėn 
ne tik pamato 
neparankuma o 
mažai turi iszkascziu.
nia kad per Prancūzija kelio
ne yra bjauriausia 
visur kitur.

Lietuviai kai kurie 
gautis keliaut Lietuvon 
Lenkija, tai Lenkijos 
Intas ne vizuoja pasportus 
kydams — kad Lietuva visai 
nežinans kur ji yra.

Dabrodziejai ; mat nors su 
tuomi lietuviams atmonija.

Lenku dionrasztis New Yor
ke iszejnantis “ Telegram v 
dėlėm literom pabriežiaAtejtis musu yra ginkluoto-

Isz to matoma, 
visur tik ginklai,

m i
I

IhI
oį

b

O i
I

I
‘I

di- ACE-HI CZEVERYKAStuomet
O kad

perdaug
begs adgal Amerikon.

ar vėliau 
karszcziu
gali

7 7
7

Lietuvoje a.nkscziau 
bus dideliu 
ta kiekvienas 
ti.”

Ka begs, tai begs, ----------
ne kaip isz Ameriko iszbogo, 
nes dabar lictuviszki 
kieriai prijauezia kas 
voje bus trumpam lajke.

11 tai 
pat virt in-

7 7 
7

greicziau

politi- 
Lietu- 

l)a
kuris grasina visai baltai veis- daug laiko praejs, pakol Lie-

pakylti 
baltiejei 

prieszais maiszyta veisle. Toji 
paskutine norės apimti valdže 
ant vsos baltos veisles žmonių 
ir valdyti visa svietą. Negana 
to, maiszyta veisle, 
pasisektu apkariauti svietą, 
padarytu isz baltųjų žinomu 
nevalninkus, teip kaip baltieje 

juodųjų nevalnin-

Neužilgiolei.
baisiausia kare

gali

jeigu jiai 
svietą

1

padare isz
kus.

Isz 53/keturkampiniu myliu
žemes, kokios turime ant szio 
svieto, 
keturkampiniu myliu buvo ap
gyventos per maiszytas vaisios

tiktai szeszi milijonai

tavoje prie pa red ko daejs.

iyzejo aky-Tomis dienomis 
va dramatiszka knygute del 
loszimo teatro po vardu 

(Papuolė In kiL
po

“Spaustai 
pas,) vieno akto farsas. Para* 
szo B r. Vargszas. 
“Naujienos” 
Str. Chicago. Veikiantieji
mens tojo veikalėlio susideda 
isz: Dargalione, turtinga nasz- 
le; Karsztulis, 
Tarnas.

7 7

Iszleido
1739 S. Halsted 

as-

advokatas;

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu szlrdinga padokavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tnkstan-

< <je rankoje.
kad lenkai
irsys jeigu seksis.

Lenkai kovoje su
kad bolszevikus

> >

bolszevi-
kais rodosi,
stums ir nustums tol, kiek no
rės,
kad bolszevikai susilaukė sa-

pradejo 
atakuot

bet valesnes žinios skelbia

Neužmirszkite vardo kada 
pirksite —• Aee-Hi.

Asztrus akmens
pjauna. Padai yra extra stori.

Kasikiu vanduo ju nesurudi- 
ja. Yra sausi ir vigadni.

j u nepei‘-

“C 9 >

**0”.

CZEBATAS 
ACE-HI

Visi Ace-Hi apsiavimai turi 
ant padu didele litera
Priesz pirkimą žiūrėkite kad ji 
ten butu.

Aee-Hi apsiavimai suezfedins 
jumis pininga už tai kad labai 
drūti. Yra padirbti isz apecia-

Ace-Hi apsiavimai yra pa- liszko gurno kuri yra drūtesne 
dirbti isz labai drūto gurno.vu pajiegu daugiaus

be perstolio
net per 220 myliu frunto nuo 
upes Dzvinos iki tipai Pripie- 

Dienrasztis lenku “Te- 
Bolszeviki

ežio, 
legram

7 

lenkus už skūra. I

A
♦

legram” sako odrzucili našych ' na znacznej bardzo ’przėstrzeni, niemamy jednak niepokoič sia.
Besistengiant atjieszkot se- 

noviszkus Lenkijos rubežius, 
lenkai gali pilsi ir su bolsze4 
vi ka is kare prakiszt. Žinomo 
kad Lenkija teip-gi naujai at-

11 %

J

( Į. (or

ACE
Qnverse

į k.

lt Hl
Mainieriu Čzebatai 

ir CzeVerykai
Jusa apollnkeje randasi sztoras kuris parduoda*'Aėe-Hl 
apslavlinus. Jeigu negausite tai raszykite tlėsog phs mus.

Converse Rubber Shoe Co. Maiden, Maw.

♦
v —Z

bet pastanavijom visus 
hnt trumpo laiko po 
1
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite
No 2 seta knygų o tuojaus įgausite 

* ‘ lt* ’ turėsito 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. No
visąp knygas por phczta

, Žinome 
i naujai al

tai 
Skaitom 

kad* kazar- 
namini' reikalą, 

bei moterių 
o vyrus pastato frun- 

Szitbs karos prie-

kad Lenkija teip- 
gimusi szalis, neturtinga, 
ir kovoti nelengva, 
ju laikraszeziuoso, 
meso saugot 
susitvėrė mergų 
pulkai, 
ton kares.

sumažina, lauku darbo 
žmones, kad atėjus žiemai rei-

(ne baltųjų.) Ant svieto szian- teip puikia knyga kokia yra “Tukstan- 
riJ ti» ir Viena Naktų*. Da toktu istorijų 

!■ ne esmių girdėjas ir skaitės1 kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palinki 
smina diena ir naRti. Kada paeini! ISz , 
darbo tai’tuojauh griėbiuos UŽ knygos, j-Įa be(iaVot su maistu.

dieir randasi 1 bilijonas, sep 
tini szimtai> milijonu žmonių 
Isz tnju 550 milijonai yra balti 
o 1,150,000,000 kitokiu koloru.
-[■> i 4____ < .• no rupi man nereikalingas vietas. No-I er ka matome, jog maiszy ta tlkoJau wtl kaibejo apie ta knyga
veisle peraugsztina baltus pu
siau daugiau.

Maiszyta veisle didinasi, ant 
geltonos, juodos* ^kitdbnos ir

phkdl sau heparsignbenau isz rodystos
“Saulos“; Vėlinu kožham' jlaja pirkti 
(
kaip ui azimtA doleriu. Su pagarba.
Vincas Malalazki. Snarrnwa Pnlnt

Irj skaityti o tūtos smagumo daugiau

žastis

' t Lei i k i jos p i n igA i ‘ laba i stov i 
žqmai — anot Dn Szlįnpo pa- 

i Lieti)Vos 1' marke, 
mękamA -Lenkii 2% m. > . < 

Žvdtaną. t hn.riu<ft.« *>t niima

šakos už

"hn.r«df»«

*

■.«> ■■.RHiAr. i, 

i™

laukite bot raszykite ’sztadion.
W. D. nOCZKAUSKAS-UO. • 

MA1UN0Y CITY, DA.

..— ..... . " 1 ----- -- ---- - ■ ■ * ■ ■ ’ ---- i- L. .V - : r -------- . _ ~

GREIITA
Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumnnu 

Hustinguno, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAHf-EXPElLERI
Draugų ■ Reikale w

Šeimynos, kurios kartą dažiiiojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas I’aln-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
Tnusu vai'zbaženkliu

4a ANCHOR (Įk.a,raa) ^A
Jeigu ant pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jis nčra > (ikrus ir ju« tekio 

neimkite. Viaoae aptiekoae po B5e. ir 70e. Tkipgi galima gauti pas ISdirbčjus: *
F. Ab. a rnl inAJia

6
Yra tik vienas Paln-ExpelloriH ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas

TMkUa' Vi__ »-

vaka.ro


t Vaisei Maldos

Apsiverkiąs valkiozas užėjo

/

1

SAULE
•r 4

I 1 ♦f 
Jh

4
I

ant kiemo. - Turėjo apsisuptas, • 
plona deki, supliszusius czew- 
rykus ir serin skrybėlė ant gal
vos. Inbjdamn^ta grinezia, nu
siėmė skrybėlė su nuątžonti n i- 
mu, 
sniegu, davėsi jam nemažai ’n 
ženklus. ‘ Ir tokiame tai laiko 
drebantis nuo szalczio, pab \go 
isz miesto o jieszkojo priglau- 
dos pas kalnu gyventojus Gali
cijos rytines.

Ar-gi jau
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KUR BUNA? K
ne, tai tuojaus perskaityk, man 
rodos jog tai tinka del mus.

GaspadinO paėmė akyvnmas. 
Atsisėdo ir skaito, 
apraszyfnas apie biediia 
kiukiifka gori žmonis 
už Savo.

Net apsiverk o

— Buvo suvis permirk uis, 
tai daviau tavo drabužius — 
kalbėjo motina,

Jurgis ‘palingavo su galva, 
jog gerai padare. ,

Priesz einant gult, sukaibo- 
; poterėlius.

O kaip tavo vardas, nai
kia? — paklausė gaspadorius.

— Antanas.
— Miegok gerai Antanėli, o 

pabusk rytoj sveikas ir 
tas.

Gaspadine nuvedę vai kiniš
ka in kamarėle ir tarė:

o nesirli
pyto j a pa

I jo draugia 
‘ — Okf

Bjaurus ęras, lietus su;

Va- 
buvo jau tamsu 

sziol da no ra-

din-

<*; 1M -

• i. • va nu

Buvo tai 
vai- 

prieme

gura mote ve. 
Rodosi jai, jog tai jiji pati, Ir 
del josios toji istorijole. Misli- 
'nu*apie Antanėli.

Nes ka pats gaspadorius pa
sakys? Jis geras žmogus, nes.

Gaspadoris žiuri ant paezios 
ir ta. pati m i si i na, o norėjo la
bai, kad ir 
nuomones.

Ji”ant galo Antanėlis skaitė 
ir susigraudino nebagelis,' ba 
toji apysakėlė buvo pauaszi in 
jin.
lis, rado gerus žmones, nes ir
asz negaliu skunstis sziadien 
Dievulis man davė gerai, 
duos, kad ir rytoj nuo bado

c

BALTRUVIENE.
pati butu tosios

Laimingas tasai vaikine-

Viena mergina

Vaikszcziodama niit 
su gudru Jonuku

<r

vakarasJ 
ka i -

stovėjo prie ka-

Dievas suvis už- 
rnirszo hpie tave vaikinei’.?

Isz ryto suvalgė pask’itini 
szmoteli duonos ir nuo to laiko 
nieko burnojo neturėjo, 
karas užėjo,
o vargszelis ly 
do priglaudės.

Buvo tai subatos 
kada vaikinelis atėjo in 
ma ir užėjo in pirmutine grin- 
czia.

Gaspadine
mino. Iszgirdus lojimą szuuies 
priėjo prie duriu, ir atidarius 
dirstelėjo laukan.

Buvo teip tamsu, 
traukus nuo ugnies, 
pradžios ne mate. Jis jiaja ma
te isztolo nes ne dryso prakal
bėti.

— Miegok gerai, 
pink, galėsi ir per 
būti.

Kada inejo in grinezia 
padoris tarė:

— Tai meilus kokis 
nelis, man patiko.

— O kaij) grąžei moka po- 
teriaut ir turi atvvra veidu. 
Asz mielinu per ryt diena ga
li jis pasilikti, tegul vaikine iis 
pasilsi.

— U-gi tegul būna, 
nedėliojo ne ejs jieszkot 
priglaudos.

Abudu gaspadorei taje nok
ti romui miegojo, jog biednam 
vaikineliui davė priglauda.

turi
<z mistinu per

Ka tu ant to ?
Juk 
kur

r>

jog ai si- 
nieko isz

11.

nes 
ne 

numirsiu. Apimti visi tris vie- 
, gaspadorius 

žiurėjo ant Antanuko, 
vienas nenorėjo prakalbėti 

kas ant szirdies

nokiami mislimi

nenorėjo 
tame reikale, 
guli.

(Tolinus Bus.)

nes uc

DABAR NESIVESCZIA.
Diologas.

jog ežia už- 
ne turiu 
Jieszkau

Ant galo tarė:
Ne pykite, 

einu, esmių sierata 
ne tėvo ne motinos, 
kur prieglaudos.

— Tai gal nori czionais per 
nakvot, szian galėsi nakvoti.

— Tegul jums 
moka! Kalbėjo isz szirdies.

— Kur tu bludžioji in toki 
orą? Ejkie areziau ugnies, tai 

džiaugsmo net 
datvrdamas

Dievus už-

Vaikas nuo 
pradėjo verkti 
meilio priėmimo.

Nuo drabužiu varvėjo, kaip 
nuo stogo.

— O, vaikeli,
Ejkie su manim in 

musu 
Jurgue^io norint beirus drabu
žius. Paskui gausi ka valgyti, 

ražan-

Kaii> Antanėlis 
dėlioju anksti, dirstelėjo per 
Įauga kamaros. Laukia, 
kaip tik akimi užmesti, 
prisnigia o da vis snigo ir pus
te.

— Kelkio, Juozai! — paszr.li
ke gaspadorius ant berno, 
reikia takus prakasti, juk per 
sniegą ne spasabas iszbristi!’

Kad gaspadine nonjo bu
dinti Antanuką, jau jin rado at 

atsiklaupusi

pabudo ne- 
dirstelejo 

kamaros.
buvo

prie

Stepas (susitikęs.) Na

mirkius I 
kamara persi rėdysi in

kaip tu per-

daugeliu

ab r o-

o netrukus kalbėsimu 
ežiu.

Vaikiukas dirstelėjo ant mo
torus su atyda.

Nuvedu jin in kamara. Buvo 
tai puiki stnbele su 
abrozu ant sienos!

— Ach koki gražus
Džiaugiuosi u jog esate 

katalikai o nuo džiaugsmo net 
Gaspadine 

primaezijo vaikui persiredyti, 
paskui sugryžo su juorn in kuk 
nia.

— Dabar suskio sau prie ug 
nies ir apszilkie. Paskui nuve
siu tave in stuba pas gaspado- 
riu.

Po valandai inejo in

za i!

jojo akis žibėjo.

stu ba.
Gaspadoris skaitė gazieta, ku
ria sziadien aplaikc.

— Ar, žinai, moti i , gazi e to
jo via del tavęs puiki pasako

ti teip graži, jog kitos 
tokios ne rastumei niekur.

Tiktai tu 
Dievas

le.

— Gerai tėvai.
dirstelekie, ka mums 
davė.

Gaspadoris padėjo gazieta
pasuko žiburi in szali ir ž orė
jo ant vaikino.

— Ar žinai, 
kias ir suszales, 
nakvynes. Biodnas sierata; 
turi ne tėvo ne motinos. Pasa
kiau jam, jog rasime vietele 
del jojo.

— Gerai padarei

atėjo parmir- 
praszydamas 

no-

jog rasime

motin! 
Asz ka tik czion perskaiuziau 
Ka del kudykelio padarote tai 
padarote del Dievo. Ar jis se
nei atsirado?

— Priesz pusią adynos.
Vaikinelis • prdszė

J

gaspndo
rinus, idant ir jisai priimtu ant 
nakvynes. .

— Gali, vaikeli būti. Tok i s 
orbs, tai Dievas bausme užleis
tu, jeigu kudyki ne priimtume.

Gaspadine atncsze valgyti 
del vai kinelio. Tasai persižeg
nojo ir da sukalbėjo maldelti 
padekavones ir už sveikata ge
ru žmdniu.

Netrukus atėjo ir 
sūnūs gaspadoriu, 
su dyvais ant’svetimo vaikine- 
lio, kuris turėjo ant'saves jojo

15

Jurgutis 
žiūrėdamas

* I

si kėlusi ir 
poteriu.

— Ar gerai Antanėli miego
je i ? — paklausė.

— Teip, labai gerai, d i ant 
savo gyvasties,

, Mar
tyn. Kaip žiūriu, tai tu vis ke
lintu diena kap czion po gatves 
vaikszezioji, ir vis ka nors to
kio svarbaus sau manai.

Martynas. Žinoma, 
svarbaus.
nam žįnotie.

Stepas. O, kad 
raszyczia, 
dengti savo paslaptį ?

Martynas.
pasitikėjimo.

Stepas. Juk 
draugo, manau galėtum pasiti- 

ęalecziau ka patarti. 
Na, tai

Žinoma 
f ik—te manrr

kad 
vie-

gražiui pap
ai' nesutiktum ati-

Daug reiketu

manimi, kaipo

keti; gal

savo gyvasties 
nemiegojau!

— Tai gerai.

te i Į) gardžiai

Busi sziadien 
per ciela diena ir nokti gal pa- 
nedcli prasrblaivysi.

Pasakius tai nulindo, Kad 
vaikineliui reikės ryto ejti per 
sniegą.

Ir vaikeliui pasidarė ant szir 
jogdies gailu, bot pamisimo, 

Dievulis jojo ne apleis.
Priesz narna ir ant kiemo nu- 

kasinojo sniegą, bernas, gaspa- 
doris ir Jurgis.

Antanukas pribėgtas tarė.
— Ai* gf

ti?
ii i u jums paninczy-

— U-gi gali, jeigu nori. 
Dvi rankos prie darbo, tai jau 
daug giliuoju.

Nusidžiaugė va i k e 1 i s. 
jieszkojo lopeta ir ėmusi 
gei už darbo.

Gaspadine ir
ujo ant ankstybųjų 
Gaspadorius su kitais 
ejti ant sumos, 
vim ir Antanuku.

Bažnyczioja. atsiklaupė An
tanėlis szale
Meldėsi isz duszios už savo gc- 
radojus!

Parėjo isz bažnyczios valgo 
visi pietus. Buvo jam labai 
ra i, kaip ne buvo alkanas.

Po piet sėdėjo grinezioje su 
gaspadoreis.

— Motyn ? — tarė gaspado- 
g ra žiu

Pasi-
sma-

merginosr>

O’ 
D

Martynas. A a, tai gerai.
Žiūrėsiu kaip tu patarsi.

Stepas
Martvnas.

Sakyk.
K a 

jei asz emes ir pabegeziau nuo 
savo paezios...

Stepas
Dievo, o

sakytum

bijok i sŽmogau 
ęedykis žmonių. Juk 

tu esi jau apsivedęs,
()•

kaip-gi
taii> darysi!....

Martynas.
Dabar bėgdamas } paezios jau 

(J. V. Kovas

PADEKAVONE UŽ 
APDARYMA KNYGŲ.

nei nesiveszczia.

rnPaigi broli

Szirdingai tariu aeziu p. F. 
W. Boczkauskui už teip puiku 
apdaryma mano 
ir kitu knygų.
maldaknyge kuri da buvo ma
no dieduko ir labai guodojau, 
nes tai buvo pirmutinis Szal- 
tinis, maniau, jog turėsiu

maldaknygu
Viena sena

labai putosi 
su savo vainiku.

szokiu

Kada mamule ėjo in bažny •
ežia kalbėti ražaneziu,

Mergaite bėgo in karezema
> ant tanciu.

Anksti ryta mama in bažny- 
czhi ojna,

O dukrele isz karczenios nuo 
szokiu parojus,

Ne ilgai toji linksmybe duravo, 
Taja mergica nelaime pagavo.;

Sziadien kvailoko, verku ir 
dejuoju ant nulaiinos,

Kolei gyva, jau naktimis val
kiotis nenores,

Nors pabazna motyn esi, nes 
negerai darai,

Kam del savo dukreles tokia 
valia davei ?

Isz tu naktiniu valkiojimu 
blogai iszejna,

x Kožnai dorai mergelei pana- 
szei atsieina,

Tegul dnkrelia namie sėdi 
po užkaborius ne ejna,

O jeigu ir kur iiuejna, tegul 
tuo paroj na.

Tai matome rūteles, visados 
teip atsieina, jog po visu links
mybių ir naktiniu valkiojimo- 
si po pakampes smntkai parei
na, o ypatingai 
neklausote

Po tam reike dejuoti 
Ir raudoti

Svietas užrisztas,
G y ven i i n as sm u tn as.

Bet ir mamužių taino kalte,

jaigu motinu

nes džiaugusi kaip josios duk
rele pradeda in mergas i neit i- 
nuti.

Kaip jaunikei tupinėjo, 
Ir apie mamuže szokineje.

Ir kas isz to ant galo pasidaro? 
Ar mislinat ilgai ta bizni daro?

Ne, kaip mergina paauga
Be tėvu rodą gauna, 

Ir ant pagalios prisigauna 
Nes jaunikei

INIRSZIA AJRISZEI BĖGA PASKUI SZNIPA.

ir z* >!•>'■'M
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*y> •* ■ :
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Corke laike slioctvos užmnszime 
niu užtomino aiigliszka sznipa 
ir kad butu suomiu tai butu pakoria.

palicijauto, mino žmo- 
ir tuojaus leidosi paskui jin

SZIANDIEN PETNYCZIA.

kurioj tini

Ponas Antanas vesdamas sa
vo gyvenimą dorai niekados 
ne užmirszo kad nedele turi 7 
dienas ir isz tu viena diena va
dinasi petnyczia,
užsilaikyti nog valgimo mėsos.

Viena diena, o buvo tai pet
nyczia iszejo su savo dideliu 
szunini, kuri niekados nepalik- 

, in miestą isz pats ryto 
mieste ir gryž- 

1 lakeliui
atsisėdo už

davo 
a ps i reikalavus 
damas namon

szuo 
valgan-

užėjo 
u viena hoteli ir

stalo prie kurio daugelis pail
susiu ir iszalkusiu valgu ir gere 
Užpakali jio atsisėdo jio 
godžei žiūrėdamas in 
ežius.

Kitoj pusėj stalo sudėjo po
nas B... ne mažas storulis, ku
ris gurdžei valgė kepta auti ir 
gerai jia paszlapindamas bur- 
gunskii. Ant pamatymo kep
tos anties, o da pažiūrėjęs kaip 
tas storulis auti naikino, ponas 
Antanas pradėjo seiles ryjineti 
Bet sziandien petnyczia sznabž 
da jam in ausi koksai balsas.

Tarne laike inejo jio
pažinstamas sėda szale Antano 

paduoti du 
keptus viszcziūkus.

Kelneris uždengė stala ir at- 
nesze valgi, .naujas ateivis pra
dėjo gardžei valgyti.

— Kodėl — gi tu da nieko 
ne valgai? — užklausė Antano.

— Sziandien petnyczia, — 
atsake tas, — asz niekados pet- 
nyczioj mėsos ne valgiau, tai ir 
sziandien ne valgysiu.

Antanui, — Kas-gi 
ant t p nieku žiuretu, Nesiduok 
svetimiem iszjuokti. Sztai ta 
viena viszeziuka ir valgyk. Asz 
ne senei kandau tai ne turiu di
delio noro.
dėjo, viszeziuka Antanui in to
riui ka.

Koksai ne matomas balsas

geras

ir paliepė garse i

—' Ne buk mažas 
draugas

tarė

TURTAI.

Nuvargins vienas jaunikaitis 
sudjo su savo senovės mokinto- 
jum ir skundėsi jam labai kad 
blogai einasi.

— No vienas-— tarė isz se
novės draugu yra turtingi, o 
asz turiu kentėti bada ir varga.

— Ar-gi tikrai tu esi teip 
nuvargias? — tarė mokintojas 
— iszrodai man vyras sveikas.

Paskui paėmė jio ranka ir 
volei tarė:

_  p
drūta prie darbo, ai

paėmė

Ta, ranka yra stipri ir 
-gi duotum 

jia sau atimti už tūkstanti do
leriu*?

— Apsaugok Dieve! — at
sake jaunikaitis — kaip-gi man 
tas galėtu ateiti ant mislies?

, — tare vela 
kurios tam dai-

— Akis tavo 
mokintojas, 
lam svietui prisižiūri su tokia- 
linksmybo, už kiek tuktaneziu 
norėtum parduoti? O ausis ta
vo, per kurias gesinės pauksz- 
cziu ir balsai draugu linksrni-

visas
ar-gi atiduo- 

gerybes kuni-

rugok — atsake

na tavo duszia 
turn už 
gaikszcziui ir karaliui?

— Ka ne, tai ne, — atsake 
jaunikaitis.

— Tai ne
mokintoja, — kad nuvargęs, ba 
turi tuos daigtus kurie daugiau 
yra verti kaip visos gerybes 
bet dirbk ir buk doru, o Ponas 
Dievas tau padės.

visos

PASIKLAUSIUS.

Pajieszkau apsivedimui mer
ginos arba naszles nuo 25. iki 
35 metu, asz 38 metu naszlys, 
esu arnatnikas. Su pirmu laisz- 
ku malones prisiusi paveiksią •• 
savo. Platesniu žinių suteik
siu per laiszka. • ft

T. Ambrazas, 
194 Maybury Avė., 

Detroit, Mich.

sesersMano sesers Magde Iena, 
Franciszka ir brolis Boleslavas
Radutai, kare^ laikuose gyve
no Puncko
girdėjau kad Kaune. Praszom 
atsiszaukt, arba žinantieji apie 
juos, malonėkit praneszt ant 
szio antraszo.
cziute arba po vyru pavarde.

(to 49
Ona Pakropiene,

316 E. Union St 
Nantikoke Pa.

- i
Mano tėvas Vincas Raduta, 

gyveno

rus laikui 
miestelyje, . dabar

Ona Raudu-

apie du metai adgal
Nanticoke, užsiima sziauczys- 
ta. Paeina isz Puncko. Kas 
žino apie ji, praszom praneszt.

(t 48

Paeina isz Puncko.

Ona Pakropiene 
o 16 E. Union St, 

Nanticoke, Pa, .

9
Paneve-

Pakrojaus parap.,

bill 1.1 .. ................ . ..................

Mano draugas Juozas Ramu
nei is, kitados gyveno Pittston 
Pa. Isz Kauno gub. 
žio pav.,
Teipgi pajieszkau Jurgio Mar- 
tinaiezio kuris gyveno W. Vir
ginijui po tam girdėjau kad 
iszvažiavo in Detroit, Mich/ 
Teipgi pajieszkau Jono Oželio 
kuris gyveno Mahanoy City ir 
iszvažiavo in Hamburg, Pa< 
Tegul atsiszaukia ant adreso?

U. H-).
Geo. Andruszonis

Morea Colliery, Pa<Box 55

Adomas iri Ainile Czornauc- 
kai isz Vilniaus 
pa v., Lelonu kaimo.
bieta Kuprevieziene po pir
mam vyrui Czerniauskiene ju 
pajieszkau todėl tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (t. J. 8.)4 

Mrs. BĮ. Knprevicz, 
426 E. Mahanoy Ave.t

Girardville, Ptu

gub.,
Asz Elz-

Traku

Tegul atsi-

Įv

II

ii

J

Mano pažinstamas Alek Ski- 
mu t is isz Raseinu Ujezdo, Vi
duklės miestelio, 
szaukia ant adreso:

Chas Simmans, 
Box 168 Marley, Coldi 

-■ ......
Mano szvogeris Juozas Mi

ku lekas isz Nevodoles kaimo, 
Virbalio para, taipgi pajiesz
kau Juozą Martizuna isz Bar- 
tiniku para, 
szaukt ant adreso.

J uozas Petruszis, 
505 E. Elift St 

Tamaqua, Pa<

Peleniu PagaiksztisSyki, Peleniu Pagaiksztis, 
pastebėjo, kad jo duktė labai 
užimaneziai viena knyga 

kur 
atitru- 

Pa- 
imikszti# pats mėgo gerus kny
gas skaityti, isz to bdvo užga-

iszrinkti per
mama

No trukus aplenkė ta narna,
Kur tėvelius cziastavojo, 
Per naktužes uliavojo.

Mamules turi dukreles mokyti
Prie darbo varyti,

Tegul mokinasi namu darbus, 
Tai bus nauda isz dukros.
Jaigu, motina dukreles bai

mės Dievo nemokina,
Tai dukrele ant senatvės mo

tina per lazda szokina.
Ir ne dyvai jaigu terp Lietu

viu tamsybe insiszalcniniis, ba
yra tamsios ti- volei atsiliepe.

Praszau alsi*tin is, maniau, jog turėsiu su- 
degyt, bet nutariau duoti jiaja^ viena 

skaito, būdavo kaip tik 
iuosa valandėlė laiko 
rus tuo ir prie knygos.

C* r>

nu- 
misziu. 
ketino 

sa-paeinu su

gaspadoriaus.

n

rus — ar tu skaitei ta
Jeigu dapasakėlė gazietoje?

apdaryt ir kada man prisiun- 
tet adgal, tai nugalėjau tikėt 
savo akimi, jog tai toji pati 
knyga. Nesitikėjau, jog terp 
musu Lietuviu randasi tokiu 
geru mekaniku,

Palakias, tai in- •>

Pajieszkau Frana Baranaus« 
nedintas kad ir jo duktė skai-lka isz Cimaniumi kaimo, Seinų 
o, bet jis pastebėjo, kad duktė apskr., priesz 15 metu > buvai 
a knyga labai atydžiai ir už- ženotas su mano sesere Katro 

, ir del žingei-1 Padalskiute, ji mirus paliko 3 
vaikus Antanu Petra ir mer
gaite, vardo nežinau. Jeigu kas 
žino apie juos meldžiu pra- 
neszt. (t47i

I

visoskonia
įėjimu ir tai nuvos vadinasi 
intalikus, nes toli szirdeles, la- 

kad susilygintu su

kurio teipmekaniku 
puikęi ir druczoi apdaro kny-

Visiems apie jusli dar
bu pasakoju ir tikinėsiu pri- 
siunst daugiau darbo.

Su pagarba

rs

gas.O
bar toli, 
kožna moterių kito tikėjimo.

—t Sziandien potnyczia.

Szimonas Juk
naitis, Wilkes-Barre, Pa.

— Prisiunskito savo senas
knygas in redyste o ir jus bu
site užganėdinti isz darbo kai
po buvo p. Juknaitis.

Tiktai už 
Ant Trupe LaikoStebėtinai Fonografas

Gramofonas,Gerlau.siB 
koks tik kada nors buvo 
parduotas už teip maža 
preke. Gražus mahoga- 
ninls, dailiai Ir druczel 
padarytas, turi gražu, 
žavėjanti baisa, turi ex
tra drūta sprinzina ir 
motorą, grajina S'Ibov / 
klos iszdirbystes rekor- 4 
dus. Didumas 17x17 ir 
13 coliu augszczio. Toks ' 
gramofonas gali užtekt 
visam gyvenimui. Nie- » 
kur negausite toki gra
mofoną už teip žema 4 
preke, nes jie visur 
parsiduoda po $35 ir *9 
dhugiaus. Mes užpirko^ji 
me ju 500 n tįsi bank rU-^ 
tijusios firmos, *' todėl 
galim pigel pardavinėti 
pakol ju turėsime,

(t. 44)

$22.75

Jaigu moters mažus tikėjimas’ 
dakanka su jaja 

gyvenimas,
Nes mažo tiekejirno moteriszke 
Greitai pameta savo vyriszki,

Bot jeigu motore savo vyra 
guodoja,

‘ Tada turi smagu gyenima ir 
nedejuoja.

Tokios moteres savo vyro 
smertiės lauke,

Didžiausio vargo senatvėje su
silaukė,

i Tikėjimas motore suvaldo, 
Tada ne vyras galvos neskaldo

Tu j u mano pamokinimu ne
užmirškite,

In knygele sau insilipinkite.

Vyrui
be paliovos jam in

— Susiedas

Nora ant valgio turėjo dideli o 
pagunda da didesne. Anta
nas paėmė peili ir szakute kad 
susipjaustyt paduota viszcziu- 
ka; \bet tas balsas ■—sziandien. 
potnyczia
ausi? sznabžda.
vis prispirinėjo o prieszais sė
dintis storulis g.
ežiukai labai gardus.
lo Antanas paemias viszeziuka 
už sparno numėtė in užpakalį.

szuo paskandino

;yre kad visz-
Ant ga-

ir del žingei-iAianezid skaito
durno paklausu:

— Mariute, kas taper kny
ga kuria taip užimaneziai skai
tai?... '

— Tai yra aprašymas gyvre- 
nirno vienos laimingos poros; 
kuri susimylėjo, - apsivedė, ir 
savo gyvenime niekad nesusi- 

, bare, ir laimingai visa amži gy-
— Maloniai duktė at-veno.

Stefania Yenavicziene
(po tėvu Padalskiute) 

556 City Farm Lane, 
Homestead, Pa«

Liudvika Szukvletl, K

Sykiu ffu gramofonu prisiusime ir 10 gražu dainų ir mužikos rekordu ir 
300 adatų dykai. Gvahtfitlname užganCdinima, kitaip gražinamo piningus.

storulis.

’ sako.
— Neblogo turinio knyga 

skaityti pasirinkai, bet žiureR 
kad ir pasektum to pavyždžid 
ateinaneziame savo gyvenime 
— Linguodamas rimtai

Pajieszkau
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. pa 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiszaukt 
arba jei kas žino apie ji, prastom' pra« 
arba jei kas žino apie Ji, plaszom pra- 
neszt. (to June 20)}.

Aug. Naruscvlczius,
44 Sheridan St., Shamokin, Pa*

savo 
galva Pagaiksztis savo duktė- 
rei paskatino.

Franalt!Pajieszkau mano broliu
Alcka Gotauta pirmiau gyveno Eliza
beth, N. J. dabar nežinau kur. 
szau atsiszaukt ant adreso.
William Gotauta,

, Pra
tt 45)

Fayette, City, Pa/'

Pradžiugęs 
savo pilve.

— Bet ka darai Antanai? 
suriko nusistebėjas Susiedas. 
— Nors ne rodykie ponas ki
tiem kad esi kataliku — tarė 

Žiurekie ponas visi
isz tainistos juokėsi.

Ponas Antanas ant to links
mai atsake:
tikrinti ar mano szuo yra filo- 
zofu ir kaip matote tikrai jom 
yra, ba jisai teip kaip jus nesi
rūpina apie petnyczia ir prisa
komus bažnyczios. — Ta pasa
kiau atsikėlė įr iszejo.

Kiek kataliku
kiani kaip Antanas atsitikime, 
teip daro.

J. V. Kova
Norėjau persi-

l’AKMOS FAUNOS
Dabar yra goriausias laikas pirkti 
ūkia nes matyt1 kur koki jevai auga. 
Fountain aphlinkejo yra pagarsėjo 
žęinos kvlccziu, dobilu, kornu, biilviu 
ir daržovu, 
žemo; molis su juodžemo. 
apollhkcje yra suvirs/.
pirkia fermas, bet da'yra geriu farmu 
del norinczlu’pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farmos su budinkais, sod
nais ir usetuJovale, yra 14 farmu* su 
gyvuleis h*’ padarais, ■ 11 farmu su 

ir,’ 9 fannas su

FAKMOS

yra geriausio gatUnko 
Fountain 

400 lietuviu
būdami to-

i LIETUVISZKAS

Taigi jei norite pasinaudoti proga tai’prlsiuskite tik $3 rankpiningu o
Raszykitc • beganeziu vandenųlikusius užmokėsite atsiėmė gramofoną, rekordus ir adatas.' 

tuojaus kad ne butu Vėlu. Adresavoklte sziteip: ežerais; Reikalaukite farmu katalogo.
iht . f J. L i ■ i . J ' I i. ' . ' . . <■ ■ • . 1 i. M *

4

Neužmlrsaldte kad dabar' ‘♦SAULES* 
prenumerata yra 1X00 ant viso meto

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu; 
Tiktai 75c. ir mes užmokami 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knygi

' per paczta. Adresavokite:
" W. D. B0CZK0WSKI-C0.

mm* a štamam ■ w m * ' >mm* a bio štamam■ w m *

z“

L
f Ii

Pinlru* BiUBldt* mone 
Ir 1

MKIUE ir
a*.------« jk

DOVANA
artiBtlikv paveik* 
1ų knygą duodam* 
dovanai kiekyfe’

ME

DidZę.V’varOa. 
i
Iv knyg. 
dovanai I 
nam, kuria 
numeruos MEILĘ 
IrSKMYNĄ, čui- 
klausią MstHtaų Bėk



I «

- -- —----- r- ...
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apvaiksztines

praejta subata

parapijoj

Žinios Vietines b. 1----
— Sziadien pripuola ‘‘Die

vo Kūno.”
— Szvente

Nedėliojo su procesije.
— Aplaikeme žine, buk bu- 

vusis prabnszczius musu para- 
pjios kun. Augustaitis iszplau- 
ke įn Lietuva 
isz Now Yorko.

—- Lenkiszkoje 
lutojo pirmutines miszes Ne
dėliojo naujei 
kun. Vladas Dijbrowski. Dau
gelis kunigu assistavo jaunam 

' kunigui.
t Praejta Seredos ryta mi- 

Antanina Brazdžiuniene
senumo,

iszszvcntvtas

re
45 m.
Bradžiuno.
koki tai laika sirgo 
liga, ir priesz mirti 
siskunde, 
nuėjo jia pabudinti

I

pati Ignoto 
Nebaszninke per 

szirdies 
visai ne

bot kada szeimyna 
rado jia 

gulint lovoje be gyvasties. 
Paliko dideliam nuliūdime vy
ra, 4 sūnus ir 3 dukteres. Per
gyveno Amerike 
Paėjo isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Serijų parapijos. Prigu
lėjo prie Szv. Magdalenos ir 

- draugyseziu.
Panedelio 
W. Tras-

28 metus.

I

9:30 vai.
name

Bažancziavos
Laidotuves atsibus 
ryta su 3 miszioms. 
kauckas graborius.

— Szi ryta apie
pasidarė ugnis FraJiney 
kuriame randasi Stanley tea-

krutaiicziu
Pribuvę ugnagesiai tuojaus už 

Bledes

tras paveikslu.

mažai
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Žiemiu daliję randasi kelios mažos sahil__
mariu, kurios yni uzszalia ir jokios pagialbos tiejei

Idant neszti pagialba 1
_____ i savo leda

yra cjrucziausiu laivu ant svieto del pra-
______ j mares.

tojai ncaplaiko isz niekur. 1 ' 
laimingiems, Angliję iszsiunte 
“Sviatogor” kuris 
muszimo kelio per užszaluses

DESZIMTS MILIJONU 
AMERIKIECZIU YRA NA- 
RIAI AMERIKOS RAU
DONOJO KRYŽIAUS

Washington — Drauge
praneszimu, jog Ketvirtas Rau
donojo Kryžiaus nariu patikri- 

Armisticijos

f į 
J 

( 

)

I

I

Į
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t

gesino ugni. 
padaryta.

— PaJiedelije lankėsi pas 
gimines p. E. Pa kropus su sa
vo paeziule Ona ir Juozas Lie
tuvninkas, kurie 
Nanticoke, Pa.
lium.
lanke redystia

— Nedėliojo musu parapi
joj priyms vaikuczei pirma 
Komunija. Keli szimtai vaike
liu pasirenginojo ant tos svar
bios dienos kuri yra links- 
iniauso kudykio gyvenime.

— Svarbi žinia Lietuviams, 
praneszu visiems kad uždėjau 

601 West 
^lahanov Avė., Mahanov (-itv, 
Pa.

minas
Dienos, lapkriczio 11 d. iki Dė
ka vones Dienos, lapkrieziu 25 d 
Dr. Linvingston Farrand, pir
mininkas Centralio Komiteto, 
sziadion pranesze, kaipo pasek-

bus nuo

lankosi
mes nariu, ir sanaryste vis di
dinasi. Sanaryste < I v ideszm t s 
syk didesne negu priesz I 
ir neapima keturiolika 

yra 
Raudonojo

pribuvo isz’nu vaiku, kurie 
su automobi-

Prie tosios progos at-
“ Saules.”

vaikuczei

kuri yra

Banka po numeni

(I

i

Czia pat parduodu Lai
vakortes, siuneziu pinigus, pa
rūpinu paszportus keliaujan- 
tiem in Lietuva ir in kitas sza- 
)is, pinigai yra priimimi sau
giam palaikymui ir iszduoda- 
1R06 knygutes. Meldžiu kreip
tis ypatlszkai arba per laisz- 
ka. (J. 11)

4

i

Su pagarba
V. Lapinskas.

4

Prane szimas.
Petnyczioje Birželio 11 die

na, 1920 m. Boczkausku saloje, 
7:30 v. vakare ivyks Szv. Juo-

Ma-
susirinki-

<

' I
*

‘ " F

zapo lietuviu parapijos 
hanoy City metinis

Visi, kurie reikalaujate 
bažnyczios ir rūpinatės 
pljos reikalais kviecziami da
lyvauti. ' (to 47.)

Szv. Juozapo parapijos
Klebonas ir Komitetas.

J

I

*

",

I

p

f

mas.
para-

SHENANDOAH, PA.

I
L

<art‘, 
milijo- 
nariais

Krv-Jaunesnio 
žiaus (Junior Red Cross).

Paskiriant data metinio na
riu iszrasymopįpr. Farrand 
pranesze Raudonojo Kryžiaus 
nusprendimą padaryti metines 
sukaktuves pabaigos J’asauli- 
nes Kares kaipo-laikas dei at
naujinimo Raudonam,jam Kry
žiui isztikimumo per 
ne dolorine sanaryste.

Ketvirtas nariu patikrinimas 
už svarbiausia tikslą, kiek tik 
galima, bandys užlaikyt visati- 
na sanaryste ir vest taikos — 
laike organizacijos atsakomus.

Organizacijos pareigos api
ma tesima darbo naudai Ame
rikos vetranu Rausau lines Ka
res, ypatingai apnegalodintu; 
iszpletojima tvirtesnio 
na I szk o p r iesz i n i mo 

cent rus;

iszrasymOWflJr.

ypatingai

•sveikatos

— Nedėliojo laike pirmas 
iniszcB naujei iszszventyti ku
nigai: Bukimas lietuviu baž- 
nyczioje, Treszokus slavoku ir 
Luscan ajrisziu.

Kasijeriausfcoj -m* ; Kasijeruius Lcazczins- 
| p kią'brolis Vladas, tomis dic- 
rj’ jiortiis pabaigė mokslu daktaro 
| Ffpj bus paženklintas in Ash la n-

-do Ii gon bu t i. ; u
-Panedelio nakti pleszi- 

kai apvogę vietini, puiczta, bet
bi jant įtiek, tai da nežino, pakol 
z n ^inspektoriai nepadary s viso 

* suraszo.
- f,, — Szonadoris yra

. šia lietuviszka stalyczia, bet 
No- 

rints czion yra daug partijų ir 
lietuvei skyriasi ant visokiu 
iszpažinimu, bet malszei 

■'užsilaiko.
— Jeigu tau kas skauda ar

ba negali gauti rodos kitur, 
nuejki pas sena lietuviszka

» seniau-

. podraug ir malsziausia.

visi
<* <

nuejki pas sena 
&ptiekoriu Kazuna, o jisai ta
ve papyksis ir busi kaip nau-

kasinėti*

nacio- 
ligu per 
padidint

ant Karos 
i gyven
tiems nu

daužytoji!

KOS

laiva

:į

i
S

Inpuoles 
fszrodantis 

skausmą

/

$20,000 vertes visokiu apredalu
-.. .............. -" del moterų ir merginu
dar gausite už 25 procentą pigiau.

$30 vertes siutai,-kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

____  ___ _ tv

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo .

• ' • '■

« • 50c.
• 50c«

. 50c.
Lietuva Brangi . • ...
Kas nurninys mano szlrdele.
Siuskite piningus registruotai^ lalszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

><2

UNION 
^NATIONAL 'I 
t BANK j

MAHANOYA 
k CITY

I

1

Capitol Stock $125,000.00
Surplus A Profits |46(M>00.0t

szalio rezursus ligų prižiūrėji
mui ir didini Raudonojo Kry
žiaus koojieracija su oficialisz- 
koms sveikatos
toliaus tost pagelbos darba ne
laimes. namini patarnavimu ir

agentūroms;

/• • i • Vtaip visokį bendra darbu ir už
baigt paszalpos darbo tarp ka
res nuvargintu ir ligų užkrėstu 
žmonių užjurese.

DR. I. W. HODGENS .
Specialistas užsisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug mėtų pratikos.

Ar esate nervlszkl, Iszvargla, silpni, 
be pajėgos, pailso rytmotlje, trotinato 
ant vogos, be pomctles, sarmatinates, 
lengvai pallstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna stroinn,
gerklėje, kaulu, stokos energijos. 
Jeigu esate silpni, nervlszkl ar tiguoll 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksllszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir spocialiszkas 
ligas prlvatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS HODGENS.
Didžiausias Ir gerinusias Inlnhytns 

medlknllszkns ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 0 vnl. 

Užima visus tris floras.
121 S. Main SL Shęnnndonh, I’n, 

Nedeliomls: 12 vąl. ilg 8 vakare.

REIKALINGA— Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na- 
m u s. 
dykai.
Now York City.

GUINANS
* /

MAIIANOY CITY, PA. 
M T. CARMEL. TA.

SHENANDOAH, FA.

*

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
fiuose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mca norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Sukato
mis 9 ryte lig 12 vaL

Ilaszyklte o gausite sempelius 
Madison Mills, 503 Broadway, 

adv.

Tvircziausia
Lietuviszka
Banka

»»----------- • T f.

Didele kaucija sudėta Vals- 
stljos Banko Departamente. 
Eslu po prležiiira Valstijos, 
teip kad piningai sudėti mano 
bnnkoje n<*gali pražūti. Pri
imu piningus saugiam palai* 
kiniui. Siuneziu piningus in 
visas dalis svieto, pagal 
dienos kursą. Parduodu 
laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Pampinu 
paszportus 
In Lietuva, 
teisingai, greitai ir pigiai. 
Raszykite apie Juilaas ų. gau
site greita ir teisinga ^atsu
kimą. Adresavokitc:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

dalis 
kursą.

kėliau jnnt lems 
Viskas daroma

•% O >«■» HMS»I >«■» <>«■» «»■ A

HS
/*’

U L 1/ i

žino,

Žmogų c kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
ncs ( lengvai prašalinti. Nebus

Ret jis V • •

kenčia 
tą niežėjimą galima

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų. 

RUFFLES 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. p . . .. .. ... .. .---------------- ----------- 1-,-..-
nų atsinaujinimo.

Ji nesugadins nei jautriausios odos.
RUFFLES, jei turite pleiskanų. # .

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ’ 

_-.1. X : n M «• r\r/lnr L t i t“ 1 c? <2«u Iz 1 ♦ m &H1Pi f I
F. AO. RICHTER 6 CO., 316-330 Broadway, New York 

’• >. 1 . . I. /

Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. • • • • 4 Y « • . • • a • tjus begalite apsieiti be

I Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę.

markėmis ar money order, kuriuos siųskite Šiuo adresu:

X 
/

lakstantis Naktų
[1

R
1 

.t

I I

“H

ii

1 >1

I į j p ’l'lu 
ii*

j

i
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ARABISZKOS ISTORIJOS

irMena

A

r>6l
M

Į®

*

GEBI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del Iszsluvlnejimo Szlebes, Fadiisz- 

kaites, Staltcs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kviclku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

4

r J

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas
pėtus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.

informacijų pra- 
raszyti . ant žemiaus 

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION,
414 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Reikalaudami
platesniu 
szomo

I

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

IIIPIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

IIOTELIS NEW YORKE.

In trumpa laika, vienos san- 
vąltcs, iszHiunteni daugybe szl- 

Knygu in visas 
^merikos, ii 
szita Pulki 
tnumis padekavones.

‘ T'1 “■“*

tu szalls 
ir visi kurio aplaiko 
J Knyga prisiuntė

Pulke apdaryta Audekliniais
> 1H-Imnnrglntaiu Viražais, 

damns Knygos 9%x9H coliu. 
150 Paveikslu — 704 Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto Ilgai bot prlsluskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuoL 
jaus* iszsiusta. Mes užmokame 
nusjuntlmo kasztus. Mes tikrai 
gvarantiuam kad Ir jumis 
patiks.

W. D. BOCZKOWSKI-CO^ 
Mahanoy aud A Street, 

MAHANOY CITY, PA.

ir

Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir Isz 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczia 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą, 
pasporlus isz Suvienytu Valstijų. I 
Pasitinkami žmonis ant geležinke-’’* S 
Ho stoczlu Now. Yorke pribuvus 5 
isz kitu miestu. Suteikiam aakvlno. J 
nes užlaikom narna su 38 kamba- < 
raiš, Paleidžlam pasažierius ir ji^ J

Parūpina

1

bagažiua ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurio krolp- 
plasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo Ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautlccziai 
brangus kurie manot keliaut in
Lietuva, kvlccziarp visus kreipki
tės In musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkal. Gausite sanžlnlsz- 
kus patarimus nes inus prldoriste 
yra tąrnapt visuomenėj labuj.

Reikalaukite lalvakorcziu Ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS?
498 Washington St. New York,

Telefonas: Spring 9537

Sztai Koki Prieteli Turite
* M ■ ' * i '•

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus. *
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai.Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

y piningus in Merchant^ Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žipo kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
- DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vico-F res.
W.F. Rynkewics

T. G. Hornsby t

D. M. Grahnm, Prep.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

e>->

>

D. F. Guinan, Trosu.
A. Daniseiwica M. Gavula

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Bluncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
ranclja. Teipgi slunczlu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
porluų, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

53 Hudson Ave.P. Mifcolainis, Brooklyn, N. Y.

MF BQBngDianDB DI3U hhbbd TWE

Siuvnttta Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpelus ir kitus di 
dellus ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina #1.00

nicunkiMnamionu u(ern hrltvn, UNCLE SAM'S KAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iš geriausio plieno (r virlmjjfcma po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pi£ę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję- Vartokime tiktai geras britvas. Kaina fliO.OFJ

KOc.

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šio» Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) |$pžli. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
lui liuosaine laike ir su joini ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladš Kazyrų su instrukci- 
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

SI.IS
INiuiIhh Pilnai Ornkulna arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su p*- 

veikalėliais. Lietuviškai suiaisč J. Laukis. Yra lai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dclnažinyatės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -414 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose d.. • 1J13.SO

■ 1 .. • - >  - •   _ *•» '*■ I

GUTEs: l)Pa«lnptyM Burtininku. 22) KabnlnH. 3)Supnu Knyuclc. 
Už šešias kitoniškas magiškas Žiūkas ir lrjs lietuviškas knygutes kaina JHI.1S

Siųsdami pinigus adresuokite:
I S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

t 
I

‘^lanfvhp Antffrahio” Apysa’caiszgyvenimo FrancuzuMlapiyUC MlllglaUlU m puslapiu. Preke 35o. W. D. Bociowikl Co

T
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VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras
LIGOS Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begi Jo

Gydo užainuodlnlma kraujo ir silpnybes

\S

32 metus invalrias Ilgas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrias ligas 
paeihanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 

> tiszkal, per lalszkus asz negyriau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kai Ir Lonklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomls iki 2 vai. popiet

s Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
I ... »

K?

H BALL, Prezidentas I
F. J. NOONAN, Vlce-Prez. I 
J. E. FERGUSON, Kasteriąs. I

I DAKTARAS W. BURKE i
C LIETUVIS }
> 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai poplel. C Iki 8 vakare.

I

*—1 — ■—> — — — * * «*■ «■» —II W SP — — — — — m w < 

Telefonai, Boll - Kensington 5314 
Keystone, - East 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
! Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
Į PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuviszkas Graborius
KAZTS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Idahanoy City

? Daktaras Juozas J. Austrą 1
jj LIETUVIS

Buvnsls Daktaras KnrlOmeneJe. > 
GYDO VISOKIAS LIGAS

^Priima ligonius 1ig 10 valanda ryto. 
<! 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
0 Telefonas—Bell 359 It,
S113 E. Coal St. Shenandoah

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

j 801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS 1SZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Rrnndzns Cosmetics.

8Ia«,W. Brooklyn, N. Y»
■ ■ ■ -i <

Informacijas dykai.
Raszy-

Į 

i

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kainpas Main ir Centre 8U 
8HENANDOA1I, PA.

Merginu balberiu. szapas. A 
Uniojs prekes tiktai. Fra- 
szom. Teipgl Iszmokiname £ \ 
vyrus ir merginas balbe- 
riauti. Ncužmirszkitc ftu- ^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

liauti. Ncužmirazkitc Au-

Nossokoffs,
1202 I’enn Avė.

h
Pittsburgh, Ta«

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUŠ.

aUi
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY; PA. 
Laidoja kunus iiumIrusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlkszttnlu, veseillju, 'past* 
važincjhno ir tt. Krausto dalgius ir tt. 
520 W. Centro St. Mahanoy City* P<*

* « *-
Iii b fhkj 

v,A..r L.

Pasamdo

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. AV; TRALEEKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 Igi $4.00 ant savaites
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltaa vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.




