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Isz Amerikos
» —-    ■■

Prekes ant maisto nupuolineja.
Philadelphia. — Šviesins ir

kiuuszinei vela atpigo isz ko pa I 
Kiauszinei 

arba po

/ JCNTKRRD AT TH R MAHANOY CITY. PA., \ 
IrOBT-OmCK AB BMCOND U1A8B MAIL MATTER./

< 
parapijonu.

Alaburda likos suspenduotas 
praejta Gruodi per .biskupa 
Farrelly bet apelavo pas kardi 

Pirmas sumi- 
ketures

dvi szalis Kun.
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KUR ATSIBŪVI NE JE MUSZIAI AMERIKONU SU BOLSZEVIKAIS
31 METAS

sinaudos žmonis, 
atpigo 6c. ant tuzino
52c. wholesale, sviestas atpigo 
8c. ant svaro, arba 46c. whole
sale. Kitas maistas nupuoline 
ja ženklyvai po visa Amerika.

Sudže pats inkliuvo in savo 
kilpas.

New York.— Nesenei 
Grohl, iždą ve savo nusprt 

“buk pati turi pilna tiesa 
perkratyti savo .vyro kisze- 

laike teismo, kur vyras 
skunde savo paeziule buk 
iszima jam kas rytas 
ningus isz kiszeniaus.

Bet ana diena kada 
sudžia pabudo isz miego užtiko 
savo paeziule darant 
sudžio kelnesia iszymdama 
jam visus piningus, kokius tu
rėjo kelnesia.

Kada sudžia

I

Chicago.—
jeigu gei-

ma

nius, y y

kelnesia

siu Iže
•IHli-

toji 
visus pi-

ponas

revizija

užprotestavo 
priesz toki pasielgimu savo pa- 
eziulos, toji pakiszo jam po uo
siu joję nusprendimu ir negu
lėjo ant to nieko atsakyti. Su
dže visa kalte numėtė ant laik- 
raszeziu, kad jojo nusprendimu 
apgarsino, o paeziule' perskai- 
czius tąjį iszęjintinga nuspren
dimu, pasielgė atsakaneziai.
Graboriai baisei apipleszinejo 

už laidotuves.
Scranton, Pa. — Graboriai 

Lukawanos paviete, baisei api- 
pleszinejo žmonis už laidotu
ves influenzos nebaszninku ir 
neku r ie pasiliko
Departmentas sveikatos ant ru 
gojimo žmonių priesz toki api- 
pleszima, innesze skunda prie- 
szais tuosius graborius ir spe- 
cialiszkas agentas Branner 

Daži-
Stasis Serge, 

už

turtingais.

agentas 
pradėjo daryti slieetva. 
nojo jisai, buk 
935 Sixth Ave., 
X 
už kasztUs. 
naszle su 
$200 už

užmokėjo 
raba savo paezios $300 ir $21 

G al lager 
6 vaikais užmokėjo 

Ona Navickie
ne, 557 Archbald Str., užmokė
jo $400 visus piningus

Mrs r>

cr r> raba.

Lietuviszkoje

tuojaus

gon Avė.

iž-

Du žmo-

pa- <

publ i kinese

savo
21 Sau

li ž daraktorka 
Jer-

uola Bomzano. 
szimas atsibuvo apie 
sanvqiites adgal.

Jisai nori būti tėvu, o jiji ne 
nori būti motina.

Ar motore tin i
jkanccz būti motina,
(Iže būti motore vyro kuris gei
dže vaiku perkratines taji klau 
syma sūdąs, in kuri innesze ta
šai vyras praszima ant atsisky
rimo Dovidas Mallalien,
duodamas smrbiajjsia priežas- *
te, buk jojo pati ne nori pasi? 
likti motina, norints priesz 
sztiuba gana daug kalbėjo Jam 
apie gimdima vaiku ir iszaugi- 
nima jam szeimynos.

Mallalien apsivedė su 
paezia Etiudą Butler 
šio, kuri buvo

mokslainese 
sey Cty, o po szllubui prisipa
žino, jog neiszminitngai pada
re ir jog vaiku nekenezo ir nie
kados juju ne turės. Dabar vy
ras tvirtina buk Ethla jin ap
gavo ir yra jam neteisinga.

Reikalauja 1,000 mokiniu afi
cieriu pirklybos laivynui.
Washington, Jan. 19.— Lai

vyno Bordas zisandiena prane- 
sze, kad reikalaujama penkių 
szimtu amerikiecziu laivinniku 
turineziu daugiau kai du metu 
prityrimo ant mariu ir poa
kius szimtus mekaniku su pri- 

Suv.
Bordas j u 

kaipo

tyrimais inžinierysteje. 
Valstijų Laivyno 
jieszko mokinti vienus 
laivu aficierius, o kitus kaipo 
inžinierius prie laivu.

Laivininkai bus mokinami 
nemokamuose laivininku mo
kyklose, kurias užlaiko Laivy
no Bordas (tokiu mokyklų yra 
21), o mekanikus mokins arba 
teknikos kolegijose, arba speci 
jaliose Bordo mitriu inžinierių 
mok vk lose. * Invairus inžinie
riai, maszinista, 
prie laivu maszinu, bus priima 
mi in inžinierių kursus.

Kuomet laivininkai užbaigs 
szesziu savaieziu kursą, o inži
nieriai menesio kursą jie bus 
kviecziami «kad gauti leidimą 
būti trecziaiisais draugais (ma 

inžinierių 
tada bus 

Kadan-

kurie dirbo

žiūrintys

tęs) ir trecziaisiais 
pagelbininkais ir 
suneziami ant mariu.
gi ežia yra progos gauti veltui
tekniszkojo mokslo su gerai ap 
mokamu darbu ir geru pragy
venimu, tai ateityn 
vyrai tuo naudosis.

Dabar bordas turi savo kleso 
se 1,158 vyrus, kurie mokinas 
in aficierius, o dabar reikalau
jamieji yra kad pripildyti tusz 
cziasias vietas, iszejus mokyk
las užbaigusiems mokiniams.

Inžinierių mokyklos randas 
prie Massachusetts

y

kokius 
aplaike už asekuracija ir t. f.

Valdže pradės teip-gi daryti 
slieetva po visa Pennsylvania 
apie nesavžiniszka apipleszi- 
ma žmonių už palaidojimu ne- 
baszninku.
Sumiszimas

parapijoj. — 15 aresztavotm
Cleveland, Ohio. — Nedėlios 

diena, (27 Sausio) 
priesz miszes, pakylo sumiszi
mas Szv. Jurgio lietuviszkoje 
bažnyczipje ant E. 21-st ir Ore-

Palicije pribuvo isz 
trijų stoeziu su automobileis
apmalszyt maisztininkus, 
gialbejo kun. Juozą Alaburda 
isz ranku maisztininku ir aresz 
tavojo penkiolika.
uis likos sužeistais ir Ona Sla- i
žiute, 12 metu mergaite, Juo
zas Sabalauckas likos numes
ta nuoa choro, paneszdamas su 
žeidimus ir apkalimus isz ran
ku maisztininku, kurie naudo
jo daugiausia tuszczes pieno 
bonkas ir knmsztes.

nesupratimo yraPriežastis

tuszczes
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ISZ VISU SZALIU
True Iranehilionn filled with the I'ok 

Master at Mahanoy City, P». on F brut r 
3, 1919 ns required by the Act of Uctola 
2l-th. 1917. .

BOMBARDAVO
PETROGRADA,

~io

Raudonieje pasirengia daryti 
pakaju.

Allijentai ketina 
ant Princess salos,

suvažiuoti 
kur suva- 

žiuoje daugelis turtingu Turku 
(vieta panoszi in Atlantic 
City) ant padarymo kokios tai
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PRES Line

Kronsztado forteca bombarda- 
vo miestą; daug užmuszta.

* m
Stokholmas. — Petrogradas 

likos bombarduotas per Kron- *
sztado artilerije ir daug ypatų 
likos užmuszta ir sužeista, pa
gal daneszimus pabėgusiu ke
leiviu isz tenais.
baisus sumiszimai.

Vladyvostokas. — Kazokai 
po kamanda generolo Kalmi- 
kovo, kuris valdo visa Usuri 
upes frunta, sukylo ir nuszove 
aficieriu.
su arkleis ir ginklais Ameriko
nams ir meldže juju apglobos. 
Kazokai sako, jog daugiau ne
tarnaus po generolu Kalmiko- 
vo.

Petrograde

Kazokai pasidavė
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Arllangelis.— Bolszevikai sukuopiau savo spėkas terp Vologdos geležinkelio ir Vagos 
tyksle perįiįrtiiuo.ullijentu linijos. 1000 bolszeviku pradėjo iižklupįmą ant Ameriko-

♦ * * ■ ■ 1" J,' < ■’to *r* *

l miesteli Aleksie-
Prie Dvinos, arti Tulga-

upes,
nu ir Angliku prie Taresevo kurie titrejo trauktis in užpakali ir apleisti

Bolszevikai užėmė kaima Szegovarska prie upes Valgos.
musiszkei iszvaike bolszeviku patrule. Onegos aplinkinėje, mušiszkei užklupo ant Pere-

i

jevska. 
so 1
temos kaimo, užmuszdami devynis bolszevikus ir paymdami daugiau in nelaisvia.

Meksikoniszkiems generolams 
. nubodo kariumene.

Meksiko City.— Suvirszym 
penkesdeszimts meksikoniszku 
generolu, kurie dajybavo pas- 
kutini.oje revoliucijoje, meldže 
savo perdetinio idapt juosius 
paliuosūotu/ xTiio ________
dinsto, nes geidže sugryžti prie (

Šeatle, Washington, Uni-ton, 
versify of California, Berkeley 
California, įr Tulane Universi
ty, New Orleans.

Navigacijos mokyklos ran
das svarbesniųjų mariu ir eže- 
i 

ru 
sus 
vu
Bordo Mariu

uostuose; ju vietas ir adre- 
suteikia Suv. Valstijų lai- 
inspektoriai arba Laivyno 

darbu agentai, 
kurie randas prie invairiu uos-

Generaliu informacijų 
apie mokyklas suteikia Henry 
Howard, Custon House, Boston 
Mass. '
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Gauta metu begyje: 
Mėnesiniu duoklių

In Nukentėjusios Lietuvos Iž- Atiku ir sziaip pelui 
da, per Amerikos Lietuviu 

Centrali Komitetą.
Už Gruodžio men. 1918 in.

4

MEZLIAVA.

Isz 'Bazaro

$2,40242
2,263.72
2,412.07

Viso I $9.986.08
Iszleista per metus:

Komiteto Skyriai Jt^hdos
Algos 

Conn. Spaudos darbai

I

Centralio 
sumokėjo: 
$80.00; New Haven 
$13.00; Baltimore, Md., $34.50; mokeseziu markes, 
Stamford, Conn., $19.00;

: Waterbury, Conn.. 
New ?

$300.00
1046.81

Eli- Į paliudijimai keliones ir
zabeth, N. J. $17.50; Ambridge (rasztines iszlaidos 
Pa. $6.00;
$27.50; Cleveland, Ohio

Worcester, Mass.
., $26.-

Released by the Committee on 50; Wilkes-Barre, ’ Pa. $17.50;
Public Information. Eli'zabethport, N. J. $3.00; Chi

lli., $2.'2O; Elizabeth, N. 
J., $6.00 ir 
$13.00.

Pavieniai nariai: J. Kūgis ir 
Brooklyn, $7.00; J. Kirstis isz 
Elizabeth, $2.00; K. Stanis isz 
Portland, Oro. $10.00; P. An- 
driuszkeviczius $4, A. Andri
jauskas $1, J. O. Szirvydas $2, 
visi tris isz Brooklyn;

DARBININKISZKO LUOMO.

Ne auksas, ne sostas ne ga- 
” o tai

Isz Viediiiaus daejna in czio- 
nais žine, kuri skamba sziteip:

H

Ii duot žmogui laimes,
daveda sekantis faktas:

In viena prasta restauraciją 
tenaitine. inejo ne senei cieso- ' i
rius Karolius, ' ‘ y !1 -:-'rius Karolius
ma sžios kares. .Liepe sau 
duot metus už szeszis centus, 
kuri suvalgo ant vieno stalo^u 
prastais žmonėmis darbiniu-

;agotv'*
New Haven, Conn.

Viso $265.70.

Bazaro iszlaidos 
Neprig. Fondui

Viso iszleista

Lieka

priesz užs i ba ig i - 
Liepe

kais*. Laike pietų įszsiklausį-1

$1184.36
$1399.31

41.50

$3.971.98

$6,014.10
C. K, Rasztines Vedėjas

P. Buksznaitis.

♦

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Institute 
of Technology, Cambridge, 

Pratt Institute, Brook- 
Seaman

Mass., 
lyn, N. Y., Seaman’s 
Institute, New York; 
son .L_— 
City, N. J., the 
ladelphia; Armour 
Chicago, III., Case 
Applied Science, 
Ohio; University of Washing-

High School Bldg, 
Bourse

Church 
Dickin- 
JerSey 

Phi-
Institute, 

School of 
Cleveland
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sutaikos su bolszevikais idant 
tolimesnio paliautu saVo'kruvinus darbus

savo kasdieniniu užsiėmimu, o 
priek tam nubodo jiems kariu- 
meniszkas gyvenimas.

Japonai ne turi ryžiaus — 
Jbadas grasina.

TokiofJaponije.— Gyvento- I 
isz 

ryžiu, 
nes szim'et ryžiu užderėjo 30 
milijonu buszeliu mažiau kaip 
praejtus metus.

Praejta mftta 
neezedino ryžiu,

jai Japdhijoj nerimauja i 
priežasties neužaugimo

. I* ' - - -

labai

Ba-
ryžiu kasztuoje

Ketu-

į III

Rosijoj ir susitaikytu, su
1 soms partijoms.

Cziohais suvažiuos ir Latvei 
su Lietuveis ant rodos idant 
prisiskyrt prie kokios Baltiko 
vieszpatystes o su Lenkais ne 
nori turėti nieko bendro.

vi- III.

♦
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k
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Miestas raudasi

vok isz-Te i p vadinamas
(German Sil-

< 4

kas sidabras 
ver) susideda isz nikelio, vario 
ir cinko.

M

PARSIDUODA GERA 
KOLIONIJA,

52 margai su visais gerais bu
dinikai s.
skiepu.
visoki padarai
bulvių ant sekios.

7 kl
Stuba 9 ruimai su 
Vežimai, maszinos, ‘ 

paszaru,
Gyvuliu

ant tos kolionijos ne yra.

yra

Parsiduoda

Di
delis sodas visokiu vaisingu 
medžiu, 7 margai grrios. 5 Lie
tuviai kaimynai.
pigei tiktai už $3,500. Budin- 
kai verti $6,000. Kas nori ge
ra kolioniją pirkti tai nepra
leiskite progos ba retai tokiu 
kolioniju parsiduoda.

žmonis
nes uždarbei 

buvo geri ir nesirūpino apie au 
ginimą ryžiu ir sziandien po vi 
sa sklypą grasina badas.
dai buszelis
septyni doleriai.

40 straikieriu sužeista 
Glaskove. 

I> ll

Glasgow, Angliję.—
resdėszimts straikieriu likos su 
žeista maiszacziosia koki kylo 
su palicije.
tamsumoje isz priežasties susto
jimo elektriko.

panaszus padėji
mas; revoliucijos dvase viesz- 
patauje visur, žmonis neužga- kolionija arti geležinkeliu, prie 
nedinti isz nieko ir lauke ki- 
birkszteles kuri pradėtu visisz- 
ka sukėlimą.

Deszimts ypatų perleke su 
mašzina 300 myliu.

Capron i o orine
maszina, kurioje

- Belfaste,
Szita

Suvirszum 300 tukstan- 
eziu moterių turėjo užsiėmi
mus prie transportines tarnys
tes laike kares Anglijoj.

»»

S. Pau-. 
f3 liukas isz Rumford, $1. Viso 

$27.00.
Auku atsiusta: Perth Amboy 

N. J. atsiuntė Jonas Bartosze- 
viezius $52.65; Surinkta Sp. 
Omaha, Nebr. $300.00; S. Pau
liukas isz Rumfotd> del Iri teiki'

Viso

ežeru netoli Scrantu, Wyo
ming paviete, Lekwinola, Pa, 
Apie daugiaus dasižinosite po 
adresu: ' (to II.)Amerikoliiszkos visatos 

sudeda per meta laiko papras
tą! 85 kiausziniu.

dėda isz 214 litaru. 
ui

Naujas Stelas prasidėdavo pir- 110 Rynia in puspenkta valau

viszto
Ant. Webber, 

1129 Swetland, St.
Scranton, Pa,

BALIUS!

Rymas. —KiniszkaSj alfabetas (
’ t (I llll tl

susi- 1

radosi do
ihę, Neprig. Fondui $(5.
$357.65.

Viso, labo per Gruodžio niėn. 
1918 m. in 
sumokėta

Metine samata Centralio Ko
miteto ineigudr iszlaidu per 
1918 m.

Sausio 1 d. 1918 metu buvo 
pinigu banke

nuo prasto Pas Ižfįibinka
Pas sekretorių

įpAe •i>‘?v,la 
daikimyi al

1

nėjo darbininku, apie ju bjida 
gyven imb' '^o aplink įmiii at
sakymo, gylei atsidusęs-tarė:

— C) kaip asz jum to luomo 
pavydžiu!!

Faktas tas daveda kanoaisz- 
kiause, jog; ne luomas kara- 
liszkas, ne sostai, ne auksas ne 
gali padaryt žmogų laimingu, 
jog vieszpaczei ir ciesoriai yra 
mažiau laimingais 
žmogaus sveiko darbininko,

M

v

k *

'Sfuo'7 lyg 14 szimtmeczio szimts ypatų, nulėkė isz Milą-
1111111411" '.2 , . ' T»1_____ • ____________ BALIUS!

Central i Komitetą 
$650,35.

$2.343.Į3

da, 300 myliu tdlumto. Visi su- 
Senoviszki rymionai nau- 8ryžo giliukningai ir be jokios 

nelaimes.

ma diena Kalėdų.

dojo sviesta kaipo gyduolia o 
ne del maisto.

Pirmutine*' Pirmutine asekuracijos 
ant gyvasties kompanije buvo: 
‘4 Amicable Society for a Per
petual Assurance,” kuri užsi-»t, J T*. M • JJVVUUl AlUl |

'164.01 dėjo 1706 mote Londone, Ang- 
401.03 lijoj. h

K.
k ;■

..Ut

-1::. kolonus.

1t k»v. Ik

i

Szv. Jurgio draugyste isz 
Tamaqua, Pa. rengia dideli ba
lių 7-ta d. Vasario (February) 
Liberty saleje. Draugyste sten
gėsi padaryti tai viena isz ge
riausiu balių k’a dar atsibuvo 

- - Ineiga vyrams 50c. 
25c.

* In 69 metus po Užgimi
mui Christuso, rymionis jau ži
nojo būda kvarbavimo stikli- moterims 
niu bonku ir stiklu su visokeis kvieczia visu atsilankyti.
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^Kas Girdėt ninkais (Varniais.)

i i rp * *

narveliu me-

A ugi i je 
ka re-
a pie

gal ui

leu aid

“'Tevvne
teip:

vedimo ■
(arba, Į

11),5( 11 ),l)()(),(MM) doleriu) pa (
)>kail \ma Sir E. H. I lol-, 

įlinkimo Londono
I

geras kad pinigus žmonių

iždave ant
C S J _‘S,000,000

111 u i am >u 
ha 11 k ie r i u. 
pa.- kol i im 
C I. |U7JIIM),(MM).

Vokietija iždave
7,7’)li.i)(MI.IMM) isz kuriu pasko

lino ' a \ o 
IH )U,I)I)I).

l<z tosios sumo< 
allijentams>a\ o

( vii/.Ul’o 
buk

») pranesza,

Lietuvos Neprigulmybes
Bondas sziomis dienomis

Lietuvos
Aug. Valdemarui

spuogeliu arba
džiugu.

Tai padare vėlesniaisiais lai
kais kiti mokslininkai.

Kad narvelis yra gyvas su-
1SZ-

szus in žaliu baltymą.
ameba yra g
tyli isz to, jog persilieja isz vi
tos in vieta, jog ji kruta.

' vienur
i .

Kad gusr» IK'S

------------------------------ 7- 

visi atlieka vienoki 
Rytinio vidurys yra 

visi gyvuliai sėdi 
t ver-

;yvas daigias —imi'darbu.
I

■') tuszezias:
vienas prie kito isz oro

Nesiųskite
Mumis Piningu

siuntė

siivirszum i

alli.ientams C 450,-

l> jn ra 
fabi ikanlai

iipgn r>um, 
turi

imt muko' 1x2 Smi.'io I, 1,234
tabako

SS4
milijonu-

svaru tabako, arba 
daugiau 

tam

58

Tai 
tai kitur iszauga pas darni visi drauge viena siena, 

apskrytos 1 
ka gos, kaip ir visas kūnas.* Kar- iszvaizdos, judinamais phiuke- 
ir tais jie pasidaro 

I 
| tempia 

Kaip narvelis juda, maitina- kia. I

y

tvėrimas, rodo tai, jog jis juda jia galai tos paežius medžią-
maitinasi, auga, gimdo, 
mokslininkai gerai isztyre 
aprasze storose knygose.

auga, 
gerai

gos,

M-

pd

Krutancziu Paveikslu
MASZ1NA

*

rrTie gyvulėliai yni fcrIi/

ilgesni, iszsi- bais anl vieno galo, 
1 • •.... ------------ szo Ikartais vėl susitrau- lų yiį|vziK’() antrašui

kuris k v-
galas

r
7

r> z

Kartais ameba yisai su- žiuri rytiiiio yjdnn.
, kartais. ItytinioYuirveliai galPVitmas 

ražia žvaigždt'le, kar kitam pasiduoti maisto, gali 
*1 * • j • * | • 1 • j

/j

Su Hzlla krulancziu paveikslu maszina galima rodytikartaissitraukia kamuokTin
pavirst a

lar tais kaip siūlas iszsitiesia.
kas svarbiausia, kad tie

;yvena aišky- nei kojų uei kitokiu,

auga, gimdo — 
o

apraszysiu 
dabar

apreikszt i

>b 
truputi žemiau, 
augszto turiu 
viena, 
narveliai ne tik

premjerui 
visus. pini 

kiek tik ju Fonde buvo.
'Tautininku szis darbas gana

au
i kautus iszsiunte Lietuvon dvi 
’ to, kad žmoni
gi mislino kad patektu pinigai 
ten, kur Lietuvoje ju (ikrai rei 
kia, bet tas praneszimas ne- 
aiszkus del to, kad nėra pasaky 
(a kiek tu pinigu buvo, 
lel aukautoju žinios labai

Cziori reik patemyt 
pagarsins 

kasierius arba sekretorius.
Atskaita

dama, tai žmones
darvt klausvmus ir, net suau- • ♦
kaulus pinigus nenori 
kasieriams.

Gana aiszkn, kad žmones tu 
iri neužsiganedinimus, kad tam

aukaudami teip

praneszimas

1 ’

kalinga. I ~
kad atskaita pilna

m>\ urn 
k.iip I mete I am paežiam 
laike. t) bet preke tabako 
ne'i'i maži no ir laiko 
tohiip-'iim' 'pekulacijo>.111 o

X I

(>• n

<
Ameba neturi

gyvybe, bet isz ju susi-, kitu

o tas
rei

kada gi neiszduo- 
pasidrasina

Jin ant
siunst i

žmogau?\ no ;it mint ir 
^zio- karalvst 
palaido-, arti a> 
milijonu žmonių likos

i>z po pado unperializ-
I ^7 I meto, norints 7>i' 

but in

lingo isz szio> Į

zluoni szinitai
] >a I i uo

i

uolai'
m o nuo
met U ne 
tąjį laika užėjo
11 a ' \ i e t e.

< h \|< >

t

nori nt s 
lang tai metu.

lidele permai-
t )

(

imperatoriai i>z>iža-Į
karimu :

tikros atskaitos toli ueparodo- 
Kokia pa'rtija nebebūk 

tautininku ar kitu, b<‘ atskaitų 
iszdavimo vra trefna.

mos.

I

i maisto.
vienas kita perspėti užėjus pa
vojui ir taip toliau.

G
visokius k viii anczius paveikslus savo locnamc name. Ne- 

vaikas galtreiko mokytis kaip rodyti ant szilos maszinos, 
anl jos rodyti, kampa sz.ltos maszinos yra trip Guregulavo- 
la kad szviesa yra driifesuc už elektriką.
vielos, galima pasiūlyt bile kur. Stiklą galima suregulavoti 
kad galima rodyti didelius 
taisai su lampa,

nei gerkles.
kaip pas 

kūno daliu.
per

gyvulius
g-i Maistas jos kunan inteina 

(ai, toki daigiai, kurio visai iii bv koki kimo daigia, o miliny- 
i .... . .

kurie tu (i vieta bukinai iszauga tai vie 
*

i ni'palxginaiilai prtikilnesn*'' nur, lai kitur 
nepalyginamai • Maistas, papuolęs amebon, nu

kęsta josios kūne, tami' tary 
pasakysiu į tom žaliame baltyme, lyg cuk-

ra savo g
deda ir visi gyvenamieji dai

s
I

I

(Ivvena 
jie tarp saves didžiausioje su- 

Kie.kvienas ju dir
ba ne tik sau, bet ir visu kitu 

Nora pas juos t ingi-

Ne užima daug

klausoje4.
> j

narvelius nepanaszus 
ri 
kuno iszvaizda, 
prakilnesnes 
kūno dalis,

-- isz narveliu susideda kūnai raus gabalas vandenyje, ir 
verda visame kūne.

Maisto ameba suranda szliaii 
žiodama po kūdros, tvenkinio, 
ar balos dugną.

’Tai toks amebos kūno sudė
jimus, taip ji juda ir maitinasi.

kokiu

i r 
aiszkiai

I

neva kojytes.

naudai.
niu arba dykaduoniu, kurie gy 
vent u sevet iinu geru.
nas j u irias
kiekvienas plaukiodamas
dos maistu ir virina ji 
k it iems:

Paveikslai arba flhn- 
kokiam krutancziu 

Galima matyti tems paežius akto-

91

pravirszesnes s 
I

gabu las

Kjekvie 
savo plaukeliais; 

gau-r-i

sau

k
F?

■B
/

ir mažius paveiks]us. Visi pric- 
lelpgi 10 volelei filinse f.ii 500 2'aveikslais 

yia duodami su maszina visai dykai.
Fili yra loki pat kaip yra rodami bile 
pa veikslu perstai ii.vise.
rilis ir mcims savo lomiam name. Mes da atkartuojame kad 
szita maszina rodjs
Iszdrukuot lis paa ii zk in Imtis sluneziame su kožna maszina. 

maszina parduodama už $]o.oo ir (langiaus nog 
mus gausite tik.piz. $1.5(1 drauge

regularlszkus krutanuzius paveikslui.

fizlia

žmonių, didžiausiu ir 
siu gyvuliu, paiikszcziu, žuvn 
kirminu, vadinasi \ isu gyvu 
sutveriau; isz narveliu suside
da taipogi medžiai ir apskrylai 
visi augalai, kurie taipogi gy- 

i, dali 
paežiu 

Sll-
(urineziu

maziaii-

y

ir 
t uri 

ki-
kiekvienas ju 

jausmu ir dalinasi juo su 
Žodžiu sakant, kiekvie 

mis rytinio gyvulys narvelis 
gyventi sau vienas, kaip 

;vvena amt'bos.

tais.
gyvulys

galėt u
kad g;

Kiekvienas rvtinio

už $io.()(i it dauginus 
vu 10 filmsais su 500 viso

kiu pakeiksiu djkai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus. meilingus, isz karos ir daug kitokiu. Jagii reikalausite 

nes tinime 1,000 viso- 
Iszk irpkite 

iszpildykile ir pri- 
siuskite mumis, piningus $4.50 užmokė 
site kada aplaikysitc maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosime szitas maszinas 
lodei nelaukite bei prisiuskite kuponą 
tuojaus. Adresavokile szitcip:

Royal Sates Co.
1015 W. Huron Str 

Chicago, Ill.

parduodama

kada kliokiu UO gau.-'ilv pas mumis, 
lu. Ncprarz.omo piningu isz kalno 

——i ( za padėta kuponą,
k u pa v c ii

Dcpt. 171.Kuponas
Royal Sales Co.

Iol5 W. Huron St. Chicago, III.
l’risiuskifc man krutancziu paveik

slu maszina, drauge su prietaisais. Io 
filmsiis su 5oo paveikslais. Kada aplai 
kyšiu asz užmokėsiu $1.50 ir laike ne
užganėdinimo sugražinsile man mano

I piningus.
Vardas ... . .......................................................
Adresas ........................................
Miestas ..................................................
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narvelis 
savo keliu dalinasi, kuo didina 

rylinys gimdo 
Kol senasai 

nauji ryti 
lais-

vena, nes ma i t i misi, 
ginasi, o pagalios 
yra gyvenami daigiai, kad 
sideda isz 
mirveliu.

Narvelio iszvaizda bei forma 
yra labai visokeriopa, 
priguli nuo jam paskirt 
ir aplinkybių.

, au j.
t no

gvvvbe

Veisiasi gi amebos szia 
bildu: auga ji sau, gyvena, o 

alios trūksta pusiau, ir isz 
vienos amebos pasidaro,
einani'zios sau kiekviena saw- 

<>went i Taip pasilia
us ir pase

pa
pati rytini. o i 
naujus rytinius. 
rylinyS yra gyvas, 
niai sėdi jo viduriuosi', o 
vai ir savarankiai nueina 
\enti tik tuomet, kai 
numirszta ir prapuna jo sienos. 
Žinoma, tam visam ilgo laiko 
nereikia.
kinys padaro rytini, 
vairiu rvtiniu rinkinv 

invairiausius
žmogų, pada

r
I$1 00 Ant Menesio —■ .. .

i.

Petras Mikolainis senas tau- 
dar ex ‘‘X imiybes 

“frevv- 
kad kiekvie- 

li(‘t avis t uri sudėt i ant I ne
vienos die-

Tukstanczei Dohrei
yra iszihiodami per žmonis del tealru 
ii- kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davineti tiek daug piningo* jagu galite 
iszgirsti savo name garsingiausius 
dainorius ir muzike ant musu be-tru- 

pai duodame

t įninkąs,
I redaktoris padare per 
i ne

ox * *
wont i. ai si ovia i ,!

nes tai rusios abemos siiaug
mis vėl 1 rūksta pusiau ir t. t.

r

X\v 
rvt in vs

t

užman vinn, o darbo 
Kitokios isz 

vaizdos vra liuesai 
nar\r<‘liai,

tris
lu randa- ,

m i reax o
x iena.' nužudytas,
>i aut i'Zvai imo. o \ ienas isz tu į

t > t

jn i-z \ aryt u, Kinu 
dipf'i Lmro\ein> s/.io >\ lėto.el o\ em

ar

nuo

uir>O!l.' nau

I nas
. (uvos tinku nor po
uos uždarbi t. y, aukaut kaneez

I per meta
įtiek kiek gauna už dienos dar-

Paip kaip ameba, ar pana-

vol
I Jei uvos reikalams

kuomi
kok i a i 

be t t įlomi.

ha. 
ten 1 •

• I

I ’/manymas pagi r t i na s.

visam ilgo
Kaip narveliu lin

ini p in- 
s padaro 

gyvu-!

J,|>l11sziai, veisiasi ir visi kiti narve- 

visai kitokia ' |j}d ir nekarta
K won

o 
iszvaizda lu mirveliu, isz kuriu 
<uisdeda, pax yzdžiui, 

raumeiiai,
kraujas ir t. t.

Peržiurekime
v u I i

labai 
. greil, pa vyzdžiui kaip kuriu li- 

bakterijos,

veisiasi
kuriaibines f >U' ■ r - f o 

ant h iszmoke. i ziu

j : 7 7

smagintai.
žmogaus' O (1 I
plaines, trumpu laiku prisiveisia milijo

\ lenanarves

■ t • i į

Muzikes DYKAI.

*? (f NĖŠIO.
r '■ *

L (LU

t f
• * i

i maszina gvarantyta.
Kaszykite pus mus 
tuo.iaiis per paežiu

invariu
liūs padaro pati

visus augalus.

(Tolinus Bus.)

'■•i

iszsiusiim* 
katalogu

O IIH'S 
11111811

D Y KAI. Adresą vokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

net ienas doras žmogus atsi
sakyt ii(‘gali, nes tai
i r mus t larsiausiuoju narveliu ro

( panaikino) herbą 1 į
I I r /nežinomu laiku Že- i .-

atėmė I 
^vaikio j 

I .etikai to nepadaro,'

y..
1 .ietuvo> herbo Ziig

būdas
I siems prie
i prisidėt i.

kad kaip 
gelbėjimo 
-S. K.

lengviau- 
nors vi- 
Liet uvo-

I

visur
tik 

reikia

■ voisimosi tyrinėtoju yra moks 
k 11 

p’rirode, 
viauszi-

I
galima j liniukas Robertas Remak, 

kiek\ienoj-' ris 1855 m. suseki' ir 
unku iiilkad pcasidedaneziojo ki;

smarkiai nyj<‘ viszczinko kraujujo nauji 
I *

gi
Į

101 EAST 10-tli ST H E ET
Dept. 15 New York, N. Y.

ATSAKYMAI.
/

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
tu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

Mnhanoj- City, Pa.

narveliai randasi 
dalinant is.

Tegul kas isz skaitytoju 
Newark, N.J. pasako I). Bogu- 

Van Buran St. kad mes

vienanarvi gv 
ameba. Kast i jia 

ju pilna 
kūdroje, baloje' - 
žiui('ti, tam
lidinamu stiklu.

Pamatęs ameba, kas 
rai nežino ir apie' ,|ia 

O’ 
jos i r uz g

Ameba vra tarvimn• • 
ežiukas aleivu lasz.elis,

ISZ■ PASAULIO PRADŽIA.
Jie liet u\iai mok i nt i, ■

> \diava,Į
vii iin, prie

o ir Me-zka

Nriiii'k i iailde 
11 o Ie iiai' 
k; i d a I • ■ 111 r 
k u ii'
malt įja i pri k laii'e I. 
mm 
Me'zka.

Lietuviai kabak'/.t ir nukėlė 
<: I \ i u

belai'xdami Lietuve 
paliko lik Žirg\aiki 
kurio \ i'ud budax 
-u kali'* ant kaklo.

8 u \ a I k i jo j, 
2, lib..

u ' t a \ <)

t >

-z;
Apie narvelius.

t
s

reikia

senujn,
jos ge ;,|iein

Anl ras i.................
yvidiu yra ritinys.

jau nėra vienanarvis, nes susi
deda isz daugelio narveliu, ku- 

teeziaus vra Iv-

W. I). IkxzkowKki-Oo.
* * L > • >ziui, S3

jam siiincziame laikraszti, bet 
pacztas gražina mumis mlga- 
lios ir sako kad jo tmiais 
randa.

nėra kas' 
nepaskait \ t u

isz paprascziausiiiju
Bet jisJrdejes, 

yva sut verima.

■ <>•’ i . 60 DIENU ISZBANDY-
MUI DYKAI.I ’raseziausias

turintis
taip vadinanms,

pecziu,mažu • ne-
! sut vėrinius,

Sux alk u į yra, 
ra'/.ydaxo Au-
\ i>i studentai Įsai narvelis 

; to. kad ji

t. X .
glei vu pana- ' rie tarp saves

kada jia 
g u b.,

pi te munduru juoda' 
>u raudona 
naudodavo
ant kutui l»u\o

< r

kt aržia

2el t mills

suknia' 
apikakle 
gu/.i k u -

I

Moskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
nerv iszkuma, si uogos, bronchito, silpnumą 

silpnumą, užkotejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prlsiusklto
20c. del vyriszko didžio arba 30c. del mote
ris zk a diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In kelc'ta adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidekite tuojaus 
ir nesziokitc kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukijc 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė 
laukti, pilnas užganedinimas. Adrcsavokito:

A. r. OWENS, DcpL 43 - E.
152 W. U Street, Rew York.

Prisiusi: 20c. dabar

ln kelc'ta adynu

14. E U MOTSIA1YMO BENDROVE '

materi jalinis 
gy vast i 

narvelis. 
Kaip yra mažas sutvėrimas te

galima suprasti isz 
s pamatomas tiktai 

per smarkiai didinanezius stik- 
gyvybt' su- 

pirmuoju 
Robert

dus.

Lt

Europoje kalbama

<5~

I

i

tas buspiningus

i

i
I

>

<»

. *dnl'ft i*į ii

LIETUVOS ATSTAtYMiJ BENDROVE 
RŪPINASI DEL LlETUVČS ATSTATYMO 

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

BENDROVES

Isietuvos ukininkyste.
I Jet uvos pramone.

I Jetuvos pirklyba.
rTuojaus bus reikalinga finansuoti 
Lietuvos valdžia.

skolins Lietuvai 
Isietuvos szerininkas. /
Lietuviai, mes bukime savo sž&lies szerlninkais I

m
' t-;. •

Szita j i turinti 
narveli -

r>.
Ži rg\ a i k i?

Mozka, k ilu.- Hb.‘> m. rnaiszlo į at rado mokslininkas 
DP‘tui, studentai iiiiindiirii'i Hooke !(>(>/ m.

i r t verima —

st udentai
I mi' mele -žalyn, 
ne-ziojo Ir u m pa
su
II vt ai?

zeziu apvadai^.
11' •-'Z H )J<) 

e \ i>i
( m iet ežn i n kai.)

I ‘o maiszto met ui, 
durai negryžo 
su geltonais

su Meszka,
nesziot mamIieras

(1

.................. I
(il \ leton. ' ji visai netiko-

u1 wiMg

>zermegaite>; tai.
juodu kaip žirni.' didžio 

i rguzik aržiais.
raik-
szermegaites 
abazuo?

SO

l*a>l<‘b(‘jo jis
Hook insitaise pagerinta 

žiūroną ir ome mėginti, kas ga- 
inžiureti. 

akmenines
>u i įima tokia prietaisa I

'Tokias 1 Bcži n ri nei lamasI t
liioiiict 'anglis, mokslininkas pastenojo,

inai.-zl minkai

pa.-

i Dovana Visiems Dykai
v

Ki.1 .L_ ,,*yr

1'1

d i r A

*01 ji

i?9
kad jos sudėtos isz tokiu
Ii u. kaip kad b i ežiu

HookTasias akeles,|au mini
, narveliais.si udent m

ake- 
vaszkas.

kO
■i 'iii'

t
v

n:y i
'’k

.’‘"■“■ŽU

|,r-WC V1 

k
praminė

Bežiūrėdamas to-
pizikais kur buvo1 linu pa prasta ji kamszti, viena- 

stuilen i me kubiszkame colyje jis pri-
• . . . . . . • • • • » •

( r

Ži rgA a i k is 
tai pradėjo 

gelumbes 
su baltai.- žibaneziais g 
ir praneuzi-zkas kepuraites ly- 

in;li kaip Erancuzijos 
viii i red vniai. 
(guzikai,) 
Meszka rado 
kaimiecziu kelnese o dabar jau 
vi.'iszkai pranykia. 
meitėliams yra skriaud 
j u senoviįizkįi herbą 
nuo Airgvaikio attune.

Asz ne e.'U 
sas, o užtariu uz zemaiczius, 
nes jiems padaryta skriauda.

Kita vėl Žemaitijai padaryta 
didesne skriauda I. y. iszdres- 
kimas Žemaitijos isz Žemlapio 
ko lenkai vienok nt'padare, nes 
ju Žemlapyj 1772 m. nors toj 
maža szalek' ,o \ ienokei vra pa 
žymėta su j u sostą pyle Medi-

mels na.-V

s U

,skaitė 1200 milijonu narveliu.

(suknio>) j Bet Hook nesuprato tu nar-.
fizikais, I v**liu svarbos mokslo dalykui)-

v

NAUJAS OFENSYVAS. XXC3 'J

se.
Neužilgio po llook’o

Tai kas nors nepaprasto, 
kuri dar nesi girdėjęs.

; Apie jo praktinguma kalba žemiau paduotas apraszimas:
'ir minutas kai]) ir paprastas laikrodis;
| taip kad gali but ugnije ir nesudega, ir gali iszlalkyt per visa tavo gyvenimą, 

užsukt reikia tik syki in 8 dienas;
į kitas lakrodis ir nosuvelins nei minutos; 5—gvarantasant 25 metu; 6—sveria 
j 10 svaru;
' mieganti prikelia isz miego ir iszvelka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
j tamsoj neroike keltis ir žiobt zapalkos idant pamatyt kokia valanda

' szviesti Ir skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del paszau 
i kimo Volkalaujaumos ypatos;
■ akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir dantų;
į labai pasekminga gydymui ncrvlszku ligų; 12—turi suvijo nesudegamąja ban-

Nustebinantis laikrodis, naujo iszradlmo, apie
Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu srityje.

1 Rodo valandas
2 padarytas isz geriausio mcta’o

apie Pabalį i jos mažųjų 
tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija. 

Lietuvai liekant savistovi' valstija reikalinga 
tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.

Reikia atstatvti:---
a)
h)
c)
<D

4—laika laiko geriau negu koks nors

karei-! Neužilgio po llook’o kitas 
Knypkiai mokslininkas, profesorius Mar 

ii įcellus Malpighi (1674 m.) pa
stebėjo, kad ir augalu visokį 
taip vadinami audimėliai yra 
sz atskyru daleliu, perskirtu 

nuo kitos sienelėmis, o vi 
luryje pripildytu skystimo. Ta 

augalo daleles Malpighi

Zi r g vaikiu
\ ilnone?vieta

Tai <ri

7 - turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kiecziausiai

, tik pa
spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia eloktrikos szviesa; 9 — gali kartu

10—turi egzaminuojama lempute del isztirhna 
H—turi eleklrikos baterija

vra a kad viena

Meszka , ‘
i sias

Žemai!is bet kap-.■ pavadino spuogeliais.

už

♦

■kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningams, antras brang-akmenims 
i sudėti.

’Toliau narveliu tyrinėjimo | 
pažengi*
(1759 m.) kuris narvelius 
žiurėjo ne lik augaluose, bet ir 
gyvuliu kūne.

(’zia minėtųjų mokslininku 
laikais teeziau nebuvo tokiu 
stipriu žinromi, kad visai tinka 
mai galima butu isztyrineti tu

Eriderikas Wolff
ap-

SZERUSI
Kreipkitės prie mus agentu arba tiesog in L. A.
Begtlroves rasztine ir klaubkile paaiszkiiiimii.

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N. Y.

Bankas aprūpintas slaplingpniis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 
žinanti paslapti ypata. Kombanicijos numeris užsistato.
pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar pamislyki Kiek naudos ir parankamo 

įgali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laikrodi pirktum, vis-gl 
Szltoks laikrodis privalo rastis kožnoj stuboj, nes 

jis,yra netik reikalingu bet ir pagražinaneziu namus daiktu. Nerasi žmogaus 
kam szitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai lengvai indei nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bot mos-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinesime tik po $1)4)5. Laik
rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
DYKAI A'ISISZKAI DYKAI iszsiusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iszflirbhno laikrodi. Laikrodėlis 
yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vidu
riais, laiko laika teisingai. Parduodamas po $1.00 ir dauginus o mes duosime 
jumis DYKAI tik po,r trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
iszradimo laikrodi. Taigi jei nori nirkt sau ar kam nors dovanu, lai prisiusk

geresnio už szita negausi.

rials, laiko laika teisingai.

Su kožnu laikrodžiu

SI

Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 
mums rankpiningiu tik 50c. o mes tuoj iszsiusime laikrodi su laikrodėliu. Likti 
sius užmokėsi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus.

| Practical Sales Company, 1219 N. Irving Ave. Dept. 43. Chicago
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SAULE
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Jau metas suėjo 
ekspliozije

kaip baisi 
Halifaxe užmtisze 

126G žmonių o tukstanezius su 
žeido. —
baisios ekspliozijos ?

Ero!
11

i

Dega! dega! Ugnis! Gel- 
— ir mėtėsi in visas pu-

MB[I I 
f

ii

Ū/Z/z

bėkit!
sės nežinodami ka daryt.

Tsz savo pa k a ja m
I teipo-g

s iszbogo j 
i Elzbieta, ar kas senam ( 

dedei arba del jos žmonių ne j 
Karvedis, kuris sau 

atslinko prie 
vieszpatavo| 

I................nepamirszo apie j
fpaguodone jos ir savo davad- 

)umo predermes.
— Buk rami ponia mano— 

nieko bijotis,1 
nes mes visi esame czionais ant |

atsitiko.
malszei stotojo, 

'jos ir no r visur
sumiszimas,

tare neprivalei

sargybos o ugnies prie musu ne) 
Kiek vie 

paišinsime,
Į 

kar-

I
I

daleis mano ž^nones. 
i nam kart?*- vienok 
apie saugoj ima ponios.

Elzbieta padėka vojo
vedžiui, kuris in jia, buk in pa
veikslu. kokios dievaites insi- 
žiurinejo. Iszbegdama isz pakai 
jaus iiiiinde savo ploszcziuka jKur yra auka tosios numoto snvo ploszcziuka j 

(nuo pccziu ir dabar da patogesl 
tiesus, mitrus 

laibas liemuo aptemptoje szle 
PIKTA beje ,da daugiau tas užgavo se 

na karvedi, o ypatingai užem. 
(jin tas, kada paregėjo kisze- 
' niuose ant
i užkabintu ant kaklo revolve- 
(rius, kuriu rankgalei

iždave kai

iniu iszrode jos

&

u.K
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i BOBA paregejo 
szi I k i n i u szn i urel i u

— Labai menkas, suvis men 
kas veikalas - atsake po va- rj 
landai nulesidamas akis žemyn jsz kiszeniu ir tas a .'l • . . . • • •teiksiesi ponas karveli, jeigu vecp>;nlj slaptybe/
galimu yra tas nuo apajszkini- 
mu mane atvnlnyt.

— 0 del to -
mas i s ir pa p lojo
— del to prislegiu, jo
grajini tanu1
Negali but

T

kA
r4r

■i

<

IiiV ?xz

■<>"

1 •
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nia iszsirengs.
— Ar ne važiuotume-gi vi

su draugo? butu linksmiau.
Tas iszvere ant seno Eligi- 

jaus ne smagumą, vienok pri
bėgo prioaSaverino ir pasznabž 
dėjo:'

— Važiuokite pirmiaus! bo- 
1 * 1* 11* 11*

■mmmmii mini ■■■ ■— ■ « ■iimiiii.—m -

Vaikai aprėdyti,
Visur szvaru, 
Visur gražu.

i

I

' * I
1

Viena bobelka keliolika vy-

1

*1!=^

! ‘i i

I

ru ant burdo turėjo, 
Na ir viename insimylejo, 
Kada josios vyras ' apie tai 

dažinojo, 
Tuojauš ant to vyro iszjojo.

Boba labai užpyko, 
Kad neteko saVo meiluko, 
Ir ant piktumo tai padare, 
Jog visus vyrus isz burdo isz

■ vare.
Barnis buvo didele, 

Žmogelis tai padare,
Iszkeliavo in kitur, 

Jeigu pakajaus namie ne tur. 
Aplinkines žmonis rodą padare

laukus isz- 
pravadyt

Kaili gerai iždirbt, 
Ir ant kitokio perdirbt. 
Vaikinas baisei pabūgo, 

h- del visu prižadėjo, 
Jog ejs kur jin kojos nesz, 

Ir daugiau nesugryž.

»»

ba sziandien ko tai pyksta ir 
neužganėdinta,
idant m* kimbt prie jos ir ne py 
kint labiau; važiuokite pir- 
miaus, mes jus pavysime.

Saver i n as nulindo, nieko ne-j 
atsakydamas pastovėjo 
< 
ke ant tarnu: 
in kelione mnrsz! 

smagiau ir

II
mSraKF? ■ •<

j■*>
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K
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LINKSMI VEIDAI SUGRYŽUSIU AMERIKONU ISZ FRANCUOS.

važiuoju jr

st i rojo
atlankyt. Ik 
sveikata

už

geriau hutu ’ i

valan- 
lole duryse ir po tani paszau-

‘‘balnot arklius!
” I

Velei smagiau ir lengviau 
pasidaro ant szirdies senam Eli 
g 
rina su savo 
jenti isz miesto;
kas kaip prie maldos atsiduso: j 

Garbe Apveizdai!•

;ijuj, kada paregėjo in Save 
žmommiis isz jo-Į 

sudėjus ran

, r szt a i
jau ir atsikratom nuo ju. Dabar 
reikes szvenst lyg ryt rytuireikes szvenst Ivg

1 r visi susitarė 
Ta meilavyri in

, nes paregėjus, 
pa-įjuos nusistebjo baisei ir 

szauke:
tarė juokda-
jam per peti

g anioleli
kokia nors

tas,
role.

, gal apglobos virszi 
(nvbes reikes r<‘ikalauti.

Elzbieta nusijuokė.
i Asz virszinybes, 
mano veikale no

Zigmantas czionais o jie teip ilgai ant mus— Ne vienos pėdos!
— Kada Važiuosite to liuli s?

—- Ryt da priesz .diena, jei- 
;u rata mums pataisys.

sau ponas Eligijus po 
tam, bet labai 
paskubino tuojaus 
brolunaite.
ju apsidairė, patrym1

o*

Nuėjo

na ir pasiinesnnpnelauks
ni kitus — ka duok Dieve!

(Tolinus Bus.)

vie-
iI
Į
Paskui josios vyras parkeliavodel sa- 

pažinstu 
o tos

vos
kitokios, kaip tik savo, 
bus man užtektinai.

Vienok tiktai praszau apie 
musu iszvažiavima nieko ne sa 
kyli ir paleist juos pirmiau sa
vos.

Bu nuo kaimynu žinia gavo, 
Kad nieko nebijotu, 
Namon parvažiuotu.

Sziandien gyvena su savim, 
Kai], kate su szunim, 
O boba su visais lojesi

Ir net pliovojesi,
<) norint pati kasztus užsi

moka, 
Vienok kitimus in akis szoka.

BALTRUVIENE.

--------------—,-----
tęs. Volens nolens,

Jasz paskui, jus, tikiuosiu tuo-
>met, kad Drezne pasimatysime 
o ir jog tamista mane teiksiesi

Tuolaik geriu
gražios Elzbietos bro- 

lunaitos tamistos ir už visa
'dvara jos keliones.

nesigraudins,
! leidosi in jia, nes jeigu vyro ne'įa ir rankas užlaužė.
(ras, tai szlovintojus desetkais

Jeigu ant dvaro pasi- 
ka v i enok

»,ir karalius Jio Mvlesta

i naru karte1

u z
Kiekvie-

jog

užsierge laves;

pas savo 
Inejas iii paku

kavo kak
IJ

Ant Dievo gyvojo! o ka- 
gi tai ponia apsiginklavusi va

liuoji ?! ant saves daugiau skai 
savo karavano .’ itai negu ant

idant muse^ ]<a.gj ženklina tie ginklai? 
ne pultusi prie palikto jom 
paslėpto cukriaus ar medaus!!

suniurnėjo 
asz nieko pasakyt 

1

— Hm!
Eligijus — 
negaliu......

ne

senas

Asz nieko pasakyt negaliu....1
— Ponas Pinkauske — per

trauke karvedis 
važiuoju in 
sižinosiu,
uždengta nuo manės 
da.

- asz teipo-gi 
Drezna, visko da- 

slaptybe m1 pasiliks 
ant visa-

asz gi niekados no

skait ys. 
rodytu,

Elzbieta paraudonavo labai, i
— Ponas karvedi — tarė —!

žinau, jog tas ginklas rankoje os daduot 
moteres
(

ne vėlinu, 
, kuris

I mažai paiso apie-vieszpatystes 
reikalus ir apie tvarka sklype,

i užsidegtu prie jos, o del Don- 
-’■•-'••-■t viena sebraite

isz rod y t gali stebėtina Į daugiau.
lalyku, bet-gi asz pripratau pa | 

ti sau rodąs davinet ir visados j 
daugiaaše skaityt ant saves ir

Kalbėjo tuos žodžius 
karvedis, kada 
pasikėlęs nuo kėdės ir žiurėjo

ponas
Eligijus buvo

rant savo rankos piulet atyda! |P01' 1,nt ‘Ilgesiu sudegin- 

imt Dievo gyvojo 
man esi ponia su

Apie viena isju, ].pj ve| įrau]<e medžius su-

— Matai mano aukso 
bitdele, kas tai do beda jaunai 
moteroi iszsirengt in teip pavo
jinga svietą! Kas žingsnis, 
tai nauji ergelei.

— Koki? 
juk asz ne '

mylemas 
esmių kalta 

perkūnas trenkt1 ip karezema!
- Bet sztai 

negu karezema Užsidega

Trzaska plynes nesza. 
Kai]) tai ir Saverina?

biau, 
prie lavos! 
na T

J

< lede ? 
jogi

karvedį s la-

o czion ir buveri-

ir

— Teip, jeigu nusiduos! — 
dūdavo Eligijus.

— Ir praszau myletnas dede 
buk malonus, jeigu pasiklaus, 
nuduok, kad apie tai suvis ne
žinai.

rr
1"

!
1

i'

•I
Užtvirtinu ir tai supran

tate Eligijus — tiktai tas 
dosperatas ko-

tu 
Severinas tai 
kis!

Ulevelande vėl neva, 
Penais kad ir Lietuvei

Tai ne visi geri,
Tiktai randasi keli.

Jau ten bobeles gana,
Daugelis be szliubo gyvena..

Arba pas skvajeri susi ponioje,
Netrukus susirupeziuoje.

Velei pasimeta.
Ir payma vyra kita,

O j didele kuka,
Tegul žaibas nuplaka!

rp yra,

,SrrLaiszkeli raszau, 
Baltruvienės praszau ■

privalomo! — 
ta -

Kad in Deivisa atvažiuotu 
lu moterėlės pakoeziuotu.

Nors ne daug ju czion yra 
Bet visokiu czion yra, 

Vienos striukos ir kuprotos, 
Kitos drūtos ir.pilvuotos;

O žioeziu didumas,
Ir liežuviu ilgumas.

Viena pas kumutia nuėjo,
Ir jiaja labai pamylėjo, 

Jog namon ppreiti negalėjo,
Tai parvesti jiaja turėjo.

said voko par- 
' gri uvo 

Kūmutes ant jos užgriuvo
Visos ilgai gulėjo.
Ir labai stenėjo, 

Kada atsipeikėjo, namon pa-

įulejo.

I:

■I;

( tos karezemoš, kurios da bu
vo a])stoja kuopos žmonių žiop 
sojeneziu ant ruksta^eziu dege

k u r ?
— Ah!

Stebuklinga
(tais revolvereis.

girdėjau, kuri su token 
i ginklais važinėdavo — 
Igul Dievas saugoje, 
i vardu iszreiszktau 
I nia!

tį k ta i

i' ()-gi yra czion 
kalba, Įnik

miesteli-
>

retorendo-

vi r"y H
nak

Mes apie jin ir žinot ne
pertraukė Elzbie 

kas mums prie jio o jam 
prie mus? >

Po audrinem vakarui 
lis praėjo mnlszei, oras pusėti
nai atvėso, bet rytas apreiszki-

Ausztant

je, Kaina, dūk jin 
rius in Saksonija iszsiunte!Bo
ne tai /teisybe...
donos Akmtmyczios paskui ta
vi1 velkasi.

— Elzbieta pajudino nekant 
re i pecze is.

Uždraust jam to negali
ma, idant tuo keliu no važiuo
tu, kuriu ir mos 
bet klysta, jeigu 
keliomojo suojsiva in 
Matau, kad yra

i

bet te- 
idant jos 

priesz po-

’ v ' 
drystau teip maloningam antį 
musu ponui geradejuj, 
augsztam senatoriui daryt slap ! / 
tybes, jeigu tas ejtu apie mane i 
vienok, tas dalykas yra ne nia-1 O kad ugni steilgesi 
no o tik Elzbietos Pientkienes, 
o svetimu veikalu neiszreiszki-! lietus, viesulą apsimalszino pa 

man palaiky- maželi ir pavojus jokis ne gra- 
Elzbiėta pasiklo- 

niojus adgal nuėjo in savo pa- 
ka.’ikaju. Eligijus norėjo ejti pas 

jeigu tamista bausme patiktu?,kui jiaja, bet karvedis 
— nusijuokė karvedis. i jin.

mas, negali but 
tu už pikta, del to-gi

teip

gesini,
■ o priek tam dasidejo ir didelis

kaddn’sino tolinus, 
priek tam turiu josios bijotis

— Kas-gi butu tada?

jieszkodamidegusius in szali 
ko užgriūto; teip bežiūrint se
nas Eligijus ant kart suklyko 
nusistebėjas ko tai.

— Ka ton tamista tokio ste
bėtino paregejej? — 

f
paklausė T V

Jis isz Bau-
nėjo giedra diena.
žmones karvedžio pradėjo trus 
tis apie iszsirengima in kelio-

Kada Eligijus iszejo in
priemene rado czionais karve
dį su jio mažais tarnai 
jau buvo apsirengęs

ne.

1
4’' ji

ll

F]

s karvedis.

sulaike nešalaikinėjo tuo-

kuris

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

n

Smarkei ant
, pare 

garsei.

— Ta tiktai žinau, jog isz-1 — Da žodeli turiu, buk ma- 
statyt ant jos save niekados ne . lonus ponas — 
drystau, nes tai motore, 
patogu, kaip dora, 
ir rūstinga. *

Jau senas Eligijus pusėtinai | 
iszreiszke būda savo brolunai-1 
tęs karvedžiui.

■ tarė ejki-gi su 
kaip.manim pas mane. Žinau kad- 

teip narsi i kukorius vakariene gatavas pa 
'duot ant stalo, tamista turi jia
ja su manim valgyt, tai nieko 

_____ i-1 ne bus ir ponas neatsikalbesi 
o ponei Elzbietai nu- 

jeigu priėmė mano
- viskas ajszkei matyt ant jos, pastoge tai priims ir duona'. 

Teip ir buvo.
vakarienes

nuo to, 
Tsztikro! — tarė karvedis siunsiu, o

veido, o 
kraujas motert 
/or doras

žinomu yra tas, kad |
?s

nes 
kaip pas ark Ii arabiszka.
ta s vis pažadino mano akyvu-
ina.

Toje valandoje
kalbėjo

gislose teka Į Eligijus ant 
baisei karsztas, I karvedi, prie kurios ir 

Bet nestokavo, o

Nuėjo ponas 
pas 

vyno 
pripildinejo stik

lelius ponas karvedis
| norėdamas gal 

kada teip sveczia, idant po tam tas-gi 
stovėdamas aiszkiau iszsakytu priežaste ju 

su savo mažais lakajeis ir Eligi keliones. Priimtas ir pavieszin- 
įurn, prieszpakaji, blikszterejo' tas teip per augszta virszinin- 
languose didele szviesa ir grio- ka ponas Eligijus netrukus už-

f

karvedis

I

sveczia,

vi toje valandoje baisus trenks ( keikes, 
mas davėsi girdot rodos 
namas griuvo;
no ir smarve 
jaust tuojaus visiem.
d is persižegnojo, 
esanti padare, 
ant keliu. rp 
szais j .

liepsna,
pasidaro

nusigando rėkdami;
rnas

gausei, 
apgirdint savo

!|

v
t

j 4

s, 
gatavas 

važiuot tolinus in kelione 
gėjas Eligiju tare in jin

—- Sriuba vvnine ant tam i s- t'
tos lauke! o del ko teip su isz- 

matau,

na.”

važiuojeme — 
mislina, jog 

paži nti. 
nedoras žmo

gus, ne daug guodoju jin! ?
Tai pasakius nutylo gylei už 

simislinus.
— M y lemas dede!

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakoi sau neparsigabenan 
isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 

szimta doleriu. Su pa- 
Vincentas Malaiszka

Sparrows Point, M ’d.

' [II i 
1

— Nieko tokio ypatingesnio 
— bet pažinstama viena tiktai, 
kuri’ czion matyti nesitikėjau. 
Turiu pažiūrėt kas jin iii czion 
at gujo.

Karvedis
met seno Eligijaus. Priesz kar
ezema sustojas buvo su savo

ponas Saverinas 
Trzaska ir dairėsi in kur užjot.

— O ponas ka veiki 
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miu girdėjas ir skaitės kokias

saidvoko par
griuvo, 

K umutes ant jos užgriuvo,
A’isos ilgai gulėjo.

stem1 jo,

Siuncziu szirdinga padekavo

c 4 r]

, >
Tūkstantis Naktų ir Vie- 
l)a tokiu istorijų ne es-

|tos lauke!
važiavimu
kad pas jus niekas

( I

vėlinai e ?
I r labai

■i

Kada atsipeikėjo. namon pa-'radau toje knygoje, kuri mane
I M ‘si misi i mis.

Mylemas dede! Iaiv' 
via a nl f o visko «

N ieko ne rei ke t iem po 
mes isz v a

, palinksmina diena ir nakti. Ka 
| da pareinu isz darbo tai tuo- 
t _ .

ryju
i.

j nu lo
ta 

aiva, 
busime ir mes no 

žinoma su
iszsiretigl nie

I Igai lovo j<‘ guleji 
Yra ezion ir dav at ka viena, 
K ori aploję kožnu bev iena,

Ir v isaip iszb jau r i na, 
Nors ražaneziu ne-

po valandai 
rodą.

i jaus griebiuos už knygos, nem- 
! pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 

f ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
neparsigabenan 

” yji-

if

lenkdamasre, <

I pa- j minis <ak vt.;alavas pa!
loot ant stalo, tamista turi jia klauso Kligijus priėjus

Kligijus pusėtinai 
brolunai- ' ne bus ir ponas

I

' nuo to,
s a v o

tarė karvedis

drv -tau, 
patogu, 
ir rūstinga.

Jau senas
isz.reiszke būda 
te- karvedžiui.

- l-ztikro!
v i.-ka- aj.-zkei matyt anl jos 

žinomu yra tas, 
mot eres

v eido, o 
k ra u jas 
nor doras 
kaip pas

svi- pažadino manota 
ma.

Toje 
kai bėjo 
su ?

g’ kada
\ a r žinosi me. m gai a vi, juk

ja su manim valgyt, tai nieko dan Dievo Tėvo....

o

kai t 
gi s lose lek'a 

bai.-ei karszta.-, 
liet

ak v vii

ne< 
arkli arabiszka.

Tegul rala taiso ryt
diena, mos palauksime ! motorom kad jo 
o jie

'loja, 
liet visur b.įaurei aplojo.

Kuom mot e re prot i i įgesne, 
Tu i i r prot a t u ri geresni, 

Aut kumueziu nežiūri, 
\ i sodos st u boj darda turi, 
Vvra ir vaikus prižiūri, 

iszvai v t i.

J!-

mes
iszvažiuos, mislin 

pirmiau ju isz 
važiavome; v vda m i esi 

nuvažiuos ir
ei p mes i r alsi k ra t vsi me

visa
ezion, l

neatsikalbesi I
i

nu- į
.jeigu Įirieme mano tai Savrinas

iszsiunle mane iii Drezna turiu , mus

po ne i Elzbietai
sinusui, o 
pastoge tai priims ir duona.

Teip ir buvo.
Kligijus ant

nta.Kaip matai tamista
atsake szal darni, kad mes

kados greit ne gali, bet mos ju
ne (‘smili ereglije

rel'erendori lis

Nuėjo ponas j važiuot norint in kelione ir su-'r-'Tei

pavysime.

vakarienes Svarbus rei- 'ju.
karvedį, prie kurios ir
ne.-t oka vo, 
lel i m 
norėdamas

i d a i d

o pri pi Id i nėjo st ik- 
ponas karvedis 

jd< r

ga pakoi sau 
isz redakcijos

pas | vis ne pasirengs, 
vyno i kalas st nine.

Navalnai žiurėjo ant jio Eli-

-1

1 J
Tll
/J

l; ’ Ali

Saules.”
i linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
lyti o turės smagumo daugiau

I

i kaip už 
garba 
Sparrows Point, Al’d.

Na lai ir 
'žinot turiu

Ii e na k a rszt i s, 
si paplovei.

nes va 
karvedis

gerai, 
tan'

pask m ! 
nuvažiuos

nuo i 
J ie negali važiuot su ma 

nes asz ant to nie• 
jeigu

su

< geriau pave-
1

szimta doleriu. Su pa-
Vincentas Alalaiszka,

J'a
nim draugi', 
kados ui' pavėlinsiu 
katras mėgintu,

Ižgere po kelis
s poną karvedį 

karieta, tarnai sprii'szalinei 
savo vMu užpaka- 

visa proeesijo ka
rio! u judinosi tolinus isz mies
telio lydėta per viela pulką rai- 

Ponas Kligijus 
da dar vištoj krutini', J'- 4 - ,

kad sunkofivb(‘

stiklus vyno, 
poną

r J.

11

I

Ruimai

] SIGKOR, WHKUmo THREAT
LaĄ orlahA&tN ET

nurodo Eligiju 
iii
susėdo ant

, O 
mokėsi ugausai, 

savo i 
, I

gijas.
apgirdint 
po tam

Stebėtinas dalvkas ta Juonį pasielgt, 
pasit i nkava, tartum, jog 

ju rsaverinas

rsv eczia,valandoje, 
ka rvei lis 

avo mažais lakajeis ir Isligi 
jum, prieszpakaji, blikszterejo 

a i r grio- ka pom

kada
-tevedamas

roi los

languose didele szvies
v i toje valandoje baisus trenki 
mas < la ve-i gi r< let

visus
siel kos i 
visiem.

po rsižegnojo, 
nuli padari*, lakajei

anl keliu.
sza is
jo liepsna, o riksmas
mas
nusigando rėkdami:

namas griuvo; 
no i r smarve 
jau.-t tuojaus 
du
t ‘ padare, 

rr

teip I 
aiszkiau iszsakytu priezasle j 
keliones. Priimtas ir pavieszin- 
tas teip per augszta virszinin

as 
kol kes,

iszpasnkojo

Kligijus net rukus

re
L < seka paskui mus.

Sa veri nas
Kas jum sapnuoji'si

Pasako tai t ei p garsei . 
kia drąsą, kad senas dedis

k ros t e lojo peczeis.11 i r po.

už- važiuoju, nes to
I * K I ■ ‘ . A ! • ■

kad las pasiliktu tarp manes reikalauji'.
l
manės

reikalu nuo . la

i su t o i Ii ka riet os i r vi
nu

Rot....
poną karvedį ne galima

Elzbietoje mie teliu.

''m

■'’•i
■j®

:i s
•J

atsiduso

nuslinko 
sztai apsi-
ankstvbain

O kad yejei atitolint ir jio pagalbos karte jmis
žmogus tas jam nito szAli 

ir gryžes žiuri, stovi

IS f 

klausyu 
(graži musu Elzbie-

visa istorija. Į pasit ikova, ykd to-gi 
apkurti- t lodu turėjo klausytoju 

. , I . • • I • ♦ I

kad, ju,

Ia vesi g i, <

k a-gi ir
Karve

visi

i g<
savo, kuris juokėsi 

klykavo nuo nusistehejimo, gir
I

i dorije
jispa-- ■ kaip t m isi 

ir ta?
i
i Kaip! sveika ir rami

piiole būda moli* 
Tame isz kito prie-' I

isi (lodamas apie toki karei viszka tarė dedis mažiaii-gi jiaja kėlioj

virszi ninkns
Kasžin paredale Saveriuas ant slenks- 

ežio vienos karezemos.
Laba diena!
Dekavodama^ vėlinu ir 

lamintai!

;■ F

IM ^'i
■ i J!

■■S

i
O

I
• $

galima reikalauti: 
via augsztas 
daug ženklina dvare, 
kas da gali slot is.

Asz su dvaru karaliszku
.jokio veikalo ne turiu ir ne te

atsako motoro.
Kas tai gal žinot ?

j niurnėjo po uosi' senas Kligijus!
to raganos juk randasi dva-Jrukus, bet, žinoma, kad da už- 

ry karaliszkam.

' ui' ir vi'jkalas kankina ir vai 
negu mane! Bid tamista rosiu! --

i '

j t uri nakvynes jieszkot.
- Akyvas-gi esm i u — t aro
kaip toji istorija pasibaigs

Į ir kaip iszsirisz isz savo užduo-

1’0.
Kada Kligijus pabaigi' apsa- gina 

-toviiK-zio namo nžszti'lc-, kyma, karvedis užsimislino.
ir siuniszi 

pasidarė miestelije. Visi H

l
Sll-

/
i

— O ezion kas su jumi
— Karvi'dis inowroelawska.'
— Vietos hebesirandu?

I 
i

Na k a važiuojate?
- Teip, t ('i p važiuojame no

SANAREI NAUJO ĮTALISZKO GABINETO, KURIS NE
SUORGANIZUOTAS.Kadžiu kur į truks valanda lyg kol mano po] SENEI LIKOS ISZ NAUJO

\

f
>7 '* i m ■ ’ Pili ■ ' i i

f
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Žinios Vietines
— Vasaris — February.

' — Žiemos kaip ir da nebuvo.

czedžiai 
užejs.

Dabar laikas gyventi pa- 
— blogi laikai sziur

— Aplaikeme telegrama kad
Viktoras Boczkauskaš likos pa 
leistas isz kariumenes ir 
sanvaite sugryž namon.

— Žmonelei priesz Gavėnia 
linksminasi; halei ir szokei at- 
ibuna po kelis ant sanvaites.
- Linksminkimės sziandien, 

nes ryto gal mirsim!
— Jeigu mieste randasi Ka

zimieras Matlauckas, tegul duo 
da apie save žinia, nes jojo pa- 
žinstamas 
kas isz

szia

S

qdiunin-

Vincas Kvietkauc- 
W i 1 k es-Ba r r e ge i d že 

apie jin dažinoti.
— Badai daugeli

ku neiszeme laisnu ant sziu me-
Pottsville szeszi saliunin- 

kai neiszpirko laisnu kaipo ir 
kitosia dalysią Skulkino pavie- 

Saliunu biznei visai nuėjo
ant szunc uodegos, 
viete 30 saluninku 
iszeme laisnius.

+ Pati

tu.

to.

o30
Visam pa-
sziinet ne

Sali uninko 
J uoza pa v i ezi aus m i re 
valanda subatos ryta, 
ne sirgo tik trumpa
pergyvimo Malianojuje 
szum 16 metu, 
šiam nu lindime vyra,

Petro 
apie 9 

Velio- 
laika ir 

suvir-
Paliko didžiau 

6 sūnūs 
ir dvi dukteres, tėvus, du bro- 
lus ir sesere Girardville.

— A. T. Raczunas 
krutaneziais 
i i

su savo 
paveikslais 

Bolszeviku Darbai
apie

Rosi joj”
pri bus in Mahanoju ir rodys pa
veikslus vakara 17

Boezkaus- 
(t- f.) 

kas i k los visos

Panedeli 
diena szio menesio, 
k u salėjo.

— Read ingo
dirba bet kaip girdėt tai gal ne 
nžilgio pradės mažiau 

kasikiuStantono

labai pigei. 
iara piana, tai

dirbti. 
Gilbertone 

Panedeli jau nedirbo ir nežino 
kiek dienu iszdirbs.

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500. Pa rs i d uos 
Kas nori pirkti g
dar turi proga pirkti už maža 
preke.
“Saules” ofisą. t i f.

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

Atsiszaukite tuojaus in 
” ofisą.

In parapijonus parapijos Szv.
Juozapo Liet. Rymo Kat.

Bažnyczios isz Mahanoy 
City, Pa.

Praneszama visiems parapi- 
jonams Szv. Juozapo Liet. Ry
mo Kat. Bažnyczios isz Maha
noy City, Pa. kad specialiszkas 
susirinkimas bus laikomas 
Mokslaineje, Utarninke, 
rio 4-ta d. 1919 m. 8 vai. vaka
re, del padarymo nauju mokes- 
cziu už sėdynės, laidojimo pa
velijimus ir t. t. ir del padary
mo tiesu ir regulacijos kaslink 
tu dalyku. -

Visi užsimokėjusio parapijo- 
nai yra užpraszomi atsilankyti 
ant szito susirinkimo, (to 10.)

Wm. Kriczina, Prezidentas.
Fr. Klimauckas, Sekretorius

bus
Vasa

Naujas Lietuviszkas Graborius 

| Kazis Rėklaitis < 
| 516 W. SPRUCE ST. < 
J MAHANOY CITY, PA. j

Isz Lietuviszku kaimeli! KUR BU NA?

Frackville, Pa.— f Magda- ,r i i i t i r> «, ' 2 Mano sesers duktė Jule Pan-
lena, mylema pati Vinco Ura- . . . . TZ. ,i • . u-* i t» u ikevicziute, po vyru Kialmene,

i gyveno Shenandoah, 
dabar girdėjau kad gyvena su 
kitu, Anthony Walsky,

i Haven, Conn.’ Asz josios dedo . 
!<♦,___
rillie'pm^elM'Ulu^

V • • 1 -1 • 1

Mano sesers duktė Jule Pan-

baucko mirė subatos ryta Potts' .. .. .. . . .pirmiau I
villes ligonbutije po sunkei ope 
racijai. Velione turėjo 30 me
tu amžiaus, paliko dideliam nu 
liūdime vyra ir keturis vaikus, 
du brolius Petra ir Vinca La- r

F I I f U H ' ' • M ♦
|bu žinių kad jos tėvas

Praszau atsiszaukt ar
ba kas žino apie jia^ praszau ( 
praneszt o gausit $1.00 dovanu.

15
Wm. Lihnick,

Killarney, W. Va.

zauckus czionais ir dvi seseres 
Marijona Norbutaitiene ir Ona' 
R aga ž i e ne Mali ano j u j.

kuris

Amerike suvirszum 20
Velionis paliko dide-

.F-

Torrington, Conn.— Nelaba 
mirtis iszplesze mylema tęva 
M. Mažeikų szeimynai, 
turėjo 63 metus amžiaus ir per
gyveno 
metu.
liam nubudime paezia ir 4 vai- 
kuczius ir du brolius Lietuvo-

Prigulejo prie Szv. Vin
cento draugystes ir buvo senas
skaitytojas 
dotuves atsibuvo 27 Sausio su 
bažnytinėms apeigoms. Likusi 
szeimyna szirdingai dekavoje 

,f. Vincento draugystei ir vi
siems pažinstamieins už daly
bas laido! u vesią. Velionis pa
ėjo isz Suvalkų gub., Balberisz 
kio gini. Naujos kaimo.

i < ęSaules.” Lai-

c<

Lietuviu 
ezion gyvena apie 120 familiju, 
atskyriant pavienius, bet isz 
tojo mažo būrelio Lietuviu, 
kaip ir vispr, yra daug 
skvria. T .. ._____
ka bažnyczia ir gera

Braddock, Pa.—

mažo
bet

atsi
turime savo lietuvisz 

k ūpinga 
kuris darbuojesi visom spėkom 
del parapijos. Viskas butu go 
ra i ir smagu, kad tik vieszpa- 

broliszkastautu broliszkas sutikimas 
terp musu mažo būrelio Lietu
viu, 
sokius 
pirmiaus, tiktai primysiu apie 
viena.
Vycziu kuopa 56 ir po vadovys 
ta J. Senulio, vargonininko, isz 
mokino bažnytini chorą giedo
ti bažnyczioje ir grąžei dainuo-

Nedėliojo 
visa po]na 

paskyrė ant Tautos Fondo-Lie- 
“bol- 

ir geisdami viską

Daug neraszysiu apie vi- 
atsitikimus, kokie buvo

Jannumene susitvėrė

t i koncertus. Teip surengi 
koncertą 26 Sausio, 
teip-gi ir teat ra, o

tavoje. Dažinoja apie tai 
szevikai”
ardyti, parengė kokias ten pra
kalbas, bet vietine palicije da- 
žinojus apie tai pasirenge pri- 
ymti atsakaneziai tuosius bol-

Atejus 26 diena

su-

szevikus.
prasidėjo teatras su koncertu 
ir bolszeviku prakalbos. Pali
cije sustabdė juju prakalbas o 
kalbėtojui paliepė 

rn
nesztis isz 

Teatras su koncertu 
labai patiko susirinkusiai pub
likai kurios buvo sueja daug. 
Visi gyventojai Brad ikso isz- 
tare szirdinga aeziu Birutes 
chorui už parengima teip pui
kaus vakarėlio ir vargoninin
kui už jojo nenuilstanti darb- 
szavima.

miesto.

PIRKITE W. S. S. STEMPAS
SKAITYKITE “SAULE”

Istorines Knygos
No. 1 — PariŽiaus Nuskure- 

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

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

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

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka,
108 puslapiu. — Preke 25o 
t^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per pAczta.

w. n. BOCZKOWSKI - CO. 
MAHANOY CITY, TA. .

Peiliai;

Kupcziaus

New,

Vincas Linnick,
'V'^4 i

ir įdsios sesuo 
svar- j 
miros

ir t. t.

Dox 66

I

RUKINTOJEI, GERKITE 
KAVA.

- ---- /
Gyventoje! Suvienytu Val

dybų sunaudoję per metus, kai 
po parodo statistika, 720 mili
jonu svaru kavos, q kad Suvie
nytos Valdybos turi biski dau
giau kaip 76 nplijonus gyven
tojai, del to ant kiekvieno žmo
gaus pripuola apie 10 svaru sxt' 

Yra tai labai daug

(to 10) ■

Asz Ona Masl anokiu te po vy 
ru Baukiene, pajieszkau mano 
broliu Antanu ir 
laucku, paeina isz Suvalkų 

ub., Kadrenu gmino, Czesma- 
Meldžiu atsi- 

(to 10)

Palota Mas- 
paeina isz

<2* r> 
nenu kaimo.
szaukt ant adreso:

Ona Baukiene
Box 25

t

J.tmr mi.-jr" Ji.r ix--rt.nr" 'i l"  r“ ■HM**b*i*» f   i-aiiw—n im wim <nni'n*   11 n ■■ imui m   --r——n -n- t- -į -—,rtii—h im m jj ii n -r n m T — i._ i -fTi mi.- _ -

Insitaisykit Gerą Muziką!n

VISI GALITE TUReTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
.šiais laikais ir nemokantieji grajyli ant muzikalių instrumentų gali ingyti lokių inslrmnentų, kurie 

penkiais naujausiiūs licluviškis rekordais liktai už
groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. Štai mes suteiksimu grojaiiių mašinų grafafonų su 

>

$36.75
su prisitinliinu. Šilu gro
jamu mušimi urbn griifu- 
fonas parodyta 
veikslėlio 

prekčjc Columbijo* išdirbti) 

celinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

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

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

sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dieni).
5. Už šilingėlj ir Siu Nokcialy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbarcgislruotamc laiške ant sekančio antrašo:
1233 West 111 th Place, • 
CHICAGO. ILL.S. P. TANIS 9

ant pa
piginusi 

!* ,!-t * t instrumentų. 
Turi aiškų ir švelnų balsų ir grajina 10 ir 12

5 ra

i virszv;u.
'10 svaru sunaudot žmogui vie- 
’nam per metus tuom labiau 
stebėtinai, kad kava \gerti 
yra badai sveika žmogui.

Vienok dabar-gi paklausyki
me, ka apie tai raszo.

Ant susirinkimo, keliu gydin 
tojiszku susivienyjimu, 

stanavi- 
no akyva temata, kuris visisz- 
'kai naudingai iszpuola del....
įrakintoji!. Stebėtinų yra tas, o 
vienok teisybe ir teip yra! Pa
vesta gana aiszkei, jog kiokvie 

o nas isz rakintoji!, kuris gere 
ikava privalo būti lygei svei
kesnis ne kaip tas kurie ne ra
ko ne tieje kavos ne gere.
kad tabakas kenke tiem, kurie 
ruko jin ant inkstą ir nusilp
nina plakimą szirdies, del to 
jeigu naudosime jr to ir kito

i

no

dalv-

ir Ko liūdit

kas “gėrimo kavos, 
I

R. No. 3' 
Springfield, Ill.'

Pajieszkau Antana Pajauji 
2 metai adgal 
nentos

gyveno Ash-
nežinau kur.

Praszau atsiszaukt ant adreso:
dabar

(to 10) M*

) J

kuris

O

zb Privalote turėti Model Keystone Pecziu
K 
f Kv Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
s

J5 Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes S
& $5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar. S!

Box 45
W f .

Petras G ii is

yA. Kincinas
Thomas, W. Va. 

_  M* | 
paeina isz Su

valkų guli., Seinų pav. prasza i 
atsiszaukt*ant adreso: (to 10) 

Jos. Markeviczius,
Box 319 Republic, Pa.

Pajieszkau mano sesers, Apo 
lionija Popolskiutė, po vyru Pa 
kaimene, apie 6 metai adgal gy 
veno Antwerp, Conn., dabar no 

Turiu svarbu rei
kalu praszau atsiszaukt ant ad- 

- (to 10.) 
Antanas Popolskis, 

507 W. Maple St., 
Mahanoy City, Pa.

žinau kur.

reso:

IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽC25EDINO 

PINIGU.

kurioje radau kanuo-

Kada da tosios

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais
ėjau .po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu b 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
oemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 

Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 
«es. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. De 
karta dekavoju redystei už pa 
dirbimą teip. puikios knygos.— 
M. Baka. 412 -----Str.

ro.
v

Ii

ANT PARDAVIMO.

Sajiunas su namu po No. 166,0.
X .A .goį 

pypi’."' . io'iv>1L . .
Oneida £>ti, Šhąmdkfh, Pa 
roj vieloj, apgyventa lietuviais 
. , , '. , . lOVJOė 1 ♦._ i.

Dr. KOL.ER

ir lenkais, 
adreso:

Atsišzaukite ant
(Feb 20)

Simon Juris,
1666 Oneida St., Shamokin, Pa.

A. O. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

P W i ‘‘ *’’’ ‘4 L .

nereikalausime bijotis ne silp
numo szirdies ne didelio plaki
mo szirdies ir abudu jeigu nau 
(losime, tai ne tas ne kitas 
kenks sveikatai.

Kava vienok reike

ne

;erti pa
gy

8 
gal naujausia prisakyma 
dintoju: juoda ar be Smetonos, 
o teipo-gi be cukraus, 
kavos su cukrium ir smetona 
stojesi silpnais 
trovinejenti.

Jeigu-gi geri kava saldže ir 
su smetona tai paliauk tuojaus 
kanogreieziause pamesk

o imkis irž juodos ir kar- 
Rukink kad du

rnai užtenltu tau akis ir 
muoleis sukintusi apie tavo au 
sis — vienok neatbūtinai turi 
gert juoda karezia kava — 
busi sveikas!....

gert, 
ežios kavos!

Nuo

sąnariams sti

te i p

ka

o

FARMOS
—

Y 
h* d- i v 

• 1
. '1
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Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans į- V ,
Mahanoy City,

Shenandoah.GUINANS’ t r
H I

Mt. Carinei,

- :p I
!

T

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr> KOLER yra vlena- 

- tini s tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mo- 

„ klnosl Varszavoje, stu
dijavo bėglio 26 m. in- 

H vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažlnsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairlas ligas paeinan-

&
l*.

s®£

ežias nuo neezystumo kraujo. Atsl- 
szaukito ypatiSzkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenki s zk ai 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 8 
vakare. Nedeitomis iki 2-v. popiet

G
I i

Ar nori geresnio gyvenimo pirkti 
Farina ant saves neturėsi bosaL Pa-
liko miesto biznius, mesk fabriku dar
bus, atvažiuoki in Didžiausia Ameri
koje Lietuviu Farmeriu Knlonija ku
riam mes apgyvendinome su 438 Lie- 
tuveis Furmerels kurie ture 3 Ukisz- 
kas Draugystes 2 ju yra Laisvos jie 
viena Katalikiszka kuri ttfrl Letuvisz- 
ka Kunigą ir lietuviszkas Kapines. 
Musu ta Nauja Lietuya yra Puikiau
sia ir Parankiausioj vietoj Amerikoje 
Lietuviams apsigyventi ant farmu. 
Netoli nog Chicagos, Detroito ir Grand 
Rapids. Palei Ežerą Michigan, tarpe 
Turgaunu miestu Scottville Michigan 
ir Ludington su Laivu prieplaukia, ku 
riose yra produktu fabrikai ir 
kos Mainos yra ir uždarbiu.
gražus ligus su daug upeliu ir žuvin
gu ežeru, kelei zviravoti puikiomis far 
momis apgyventa, žeme molis su jod- 
žemiu ir molis su smielzemiu, derlin- 
giausid del visokiu jevu. Sodnu dar
žovių Pievų ir gyvuliams ganievu.

Drus-
Laukal

Mos turime toj puikioj Lietuviszkoj 
Kalonijoj daug farmu ant pardavimo 
nobrangei, mažu ir dideliu su budih- 
kais su sodnais su apstotais laukais. 
Kvieczeis, rugois su gyvuleis ir ma- 
szlnomis. Turime goru pigiu neisz- 
dirbtu lauku ant pardavimo nog $8 už 
akeri lyg už $18 akori. Mes vlenutelo 
Amerikoje Lietuvei pardavieja tar
nui kurie pardodame ant lengviausiu 
iszmokiejimu. Arklius, karves,'ią 

‘nas, padarine siekias ir farmas.
zi- 
*as 

jnus gali ingyti ir mažiausei turinti 
pinigo geras farmas. Tarpte Lietu
viu kur jums ir jusu szeimynai bus 
linksmas gyvenimas. Norint plates- 
nlos žinios prlsiusk už 6c. stampa 
gausi KalonijOs Žemlapl ir Farmu Ka- 

Atvažiuokite tuojaus kuris 
pirks tam geležkelio kasztus sugra
žinsimo, 
GAIŠ $25.

taloga.

DOVANAS BOSIME PINI- 
Dorelius k ožiui m vienam 

kuris atsius kostiinieri arba atsivesz 
su savim pirkti farmas ir pirks toj ža- 
dieta suma $25 Iszmokiesime. Tikras 
Kalonijoj Adresas:

A. Kiedis, & Co.
Peoples plato Bank Building

Scottville Michigan.

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460.000.00

Mokame antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos inenesuose, nepai
sant ar atncszat parodyt kyngute ar no.

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

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

R. T. EDWARDS, Kasieriaus Pagelbininkas.
mu f Mfr N IIII "m o II ■!» «■ aBim.i, ■ Illi —an II—a»

NAUJAS ISRASIKB

s)

0

H. BALL, Prez.

amžina atmintis motinoms ir tėvamsi
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminfts 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 žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonė, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite cavo 
piršto tnierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

i iCIIIO AalV tu » l«UI jn. UI llf Ollll M* V •••** — a j . W. ( —   — T l

liauja i anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pJve-
„ , ... ... V * ■ v » . v s % r _ • D I • __ ft _ f -1 Y ~ —   J ’

lima liauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite cavo a « v • > • f ____ _______________ . i f A f— —~ L

Sterling

1O 1€ Auksinis....

t

Prekčs šių žiedų yra sekančios:

$1.75

1-1 K Auksinis....

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti ? pilkos, 
paveikias kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim 
prekė 315c. už kožną.

Siųskit* užsakymus ir piuiįus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ino.
1E0 Worth Wells Street, Dep. 60

....10,50

... 13.50

CHICAGO, ILL.

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

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Ii

9

i

ri MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Pres.

A. Danisewicz M. Gavula
T. G, įlomi?by

D. M. Graham, Pres.
J. U. Garni han, Attorney W.F. Rynkvwice 

P. U. Fenton
" '4

^72222'

I

1 ■*»nd*

«•*» «*• «•» **•
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D. F. Gninan, Treas.
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to! PrakJfcojar.čitį toji)
Frakai!avima# imo- 

£aut> kojų, Ui y*a c L 
<3žia« Jb kunlt i irimas 
<aip di jehems teip *r 
maiirms. DilcEa ne- 
smagumas y a ii re

skanaus kv. po kaip ir kenkcnt i žmo- 
£au8 Fvcikptai. I r5
pradžia vis ikių žmojįas ligų ir pivargi- P 
mo v»so kūno. Midų naujai iiraatca įv- 
d no lis išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jusų kojų ) labai trumpą laiką ir męs 
užlikrinam jo£ nieko ne kenks Jutų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas; su paaiškinimu. I 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UKSUS REMEDY CO., 
z Distributer

160 N WELLS St, Cap. 0. CHICAGO, ILL. 
8 l

įaus ivcikrtai. Prakaituotos kojos Ui

j

.bu> lietuviai.. J
Preke #1, 9

;)
)
3

H

W. TRASKAUSKAS
^GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA^ 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir Lt.
520 W. Centre SL

1 >

Mahanoy City. Fa-

NAUJAS UETUVISZKAS 
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCIAS
801 E. PINE ST.. MAHANOY CITY.

«■» e

Phone. Kensington 1106 W |
DR. E. G. KLIMAS | 

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. I 
Atidarė nauja ofisą South pusejo I

Priėmimo valandos 2 Iki S podIcL 
Nedelloje 6 iki 7 vakaro.

1624 S. 4 St. Philadelphiai
i<P *ii .

i
' Reikalaujamo u.
ri liueso laiko vakarais, gili uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę. pereidami per klubas 
su musų nauju išradimu, 
laišku; ----- —

Dtp. B.

4
AGENTŲ Jauni 
vaikinai, kut :c J 

ri liueso laiko vakarais, uždirbti nuo 5 
» ----- ----------- .j*jmi prr stubab f

, AUliaukif tik |
UKSUS REMEDY CO.. < j 

160 K. WFLLS SL, D,p. B. JįHICAGO, ILL. I

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

IL V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12tb. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinusi savam bndinke kurio verte iszuesa apie 
1160,000 ir vartoja szemo laiko apie milijone dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsyjvanios. Už su
taupytus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernascriu 

.(.rAM ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
2u'r " 7Wfj4A**> žinia skyrius randasi po va? “’ " —’

< Karoliaus Vnrasiiaua v aid Įsuko
vaioviste gerai iinomo 
_"_j NotarijuHzo.

NAUJAS ISZRADIMAS.
. DEL PLAUKU.

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

atauga tankus plaukai:
G va ran t y. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms 
Raszykite pas:

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

lusiu

tautoms.

* *.
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