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Isz Amerikos
Kliosztoris sudege; perdetine 
mirė nog apdegimo; 5 teip- 

’ gi apdegintos.
Wilkes-Barre,

lyg pa
peri le-

landų mirė. Penkios 
miniszkos teipgį apdegi' 
susižeidi) szo k d am os

mire.

teip-

Kitos minisz- 
ant mi- 

l’gnis padare blodos ant

Pa. — SI. 
Marys kliosztoris, kuris rado
si užmiestije. sudegė 
mato panedelio ryta.
line kliosztoriaus sesuo Marija 
Teresa, 62 metu amžiaus 
baisei apdegė, jog po keliu va- 

kitos 
arba

per lan
gus, nes negalėjo kitaip gelbė
tis nog smert. 
kos radosi tame laike 
sziu.
150 tukstaneziu doleriu.
Keturi vaikai suszalo ant smert 

eidami isz mokslaines.
Bismark, N. Dak. — Keturi 

sūnūs farmerio Gustavo Wol- 
ko gyvenanezo Rydere suszalo 
ant smert kada ėjo isz mokslai
nes
sulos.

laiko dideles sniegines vie- 
kimus

va-v uz-
ne-

Su>t ingusius 
sura>ta po sniegu. Vaikai 
žiavo vežime kada viesulą 
klupo ant ju, o kada arklei 
galėjo toliau 
sus užputę, 
landų jieszkojimo tėvas 
kaimynais surado visus.
Turėsime tik 316,000 

regulariszko vaisko.
1). C. — Ana

jieszkojimo

eiti, sniegas vi-
Po keliolika va

šu

Washington, 
diena likos priymtas armijos 
Bilas, pagal kurio pakajine Su
vienytųjų Valstijų armije su
sidės tiktai isz 316 tukstaneziu 
vyru su 17,800 aficieriais. Vi

toj i armije susidės isz l.uos 
noriu.

Sziadien aplinkinėje Koblan- 
co, Vokietijoj, randasi suvir- 
>zum 15,000 amerikoniszku ka
reiviu.

Metodistai pavėlino savo 
parapijonams szoki ir 

linksmytis.
Harrisburg, Pa.— 

tu tikėjimas buvo

sa • •

Metodis- 
uždraudes 

savo parapijonams szokti, losz- 
li kaziras ir kitaip linksmytis, 
bet dabar ant sejmo rnetodis/.- 
ku kimingužiu, tasai ukazas li
kos praszalintas ir duoda pa- 
velinima visiems metodistams 
linksmytis pagal juju iszgale.

Meilingas” pasielgimas 67 
metines pacziules.

Fried re riek, M d.— 
dės tik viena meta 
senumo Mrs. Ludvika Ahaltie- 
ne, skundže savo vyra ant por-

< l

kar iie

labai nusiminė.

Vokietijoje 
griu- 

a t skyrė 
valstybes

beduoda

AreSztavojbnas Revoliucijonieriu Vokietijoje.Protestonai pavojuje, buk juju 
tikėjimas dings.

Chicago.— 150 liuteronu ku
nigu dabar laiko savo suvažia
vimu Morrison vioszbutyj. Va- 

iszklause kun. Schuh
praneszima apie liuteronu baž
nyczios padėti Vokietijoje ir 

Kun. Schuh 
jiems pasakė ,kad seniau labai
tvirtai stovėjusi 
liuteronu bažnyczia jau 
na. 
bažnvezia nuo valstybes ir 
daugiau ne beduoda pinigu 
bažnveziu užlaikvmui. Dėlei 
to szimtai bažnveziu nebegau
damos paramos isz valstybes, 
turėjo uždaryti savo duris. 
Žmones tai})-gi nustoja lanke 
bažnyczias ir kunigams 
nesza tokiu duosniu aukų, 
dar blogiau butu, jei spartakai 

tuo svk 
su- 

Tas pats esą ir Ro- 
Pen bažnyczia ir-gi bė

jau nie
kas negalįs iszgelbeti liuteronu 

Vokietijoje,

valdžiaEberto
nuo 

ne
užlaikvmui.

valstybes 
savo

ne be-
Bet

užvaldytu Vokietija, 
liuteronu bažnvezia visai *
griutu.
sijoje. T
veik visai sugriuvo.

r r

baznyezios
tik amerikoniszki doleriai.

kaip
Ir 

bet ir \ i-

nu- 
pajiegomis 

in- 
nesusi-

griuvanezia 
kad

ne vien Vokietijoje 
soje Europoje.

Susirūpino kunigėliai ir 
tarė visomis savo 
gelbėti savo
staiga Europoje, 
laukus tokio pat likimo ir ežia 

Tuo tikslu nutar- 
$2,000,000 fondą 

parėmimui liuteronu bažny
czios Vokietijoje iy kįtose Eu
ropos szalyse ii-kiek galint ko- 

raudonuoju

Amerikoje, 
ta surinkti

m

voti su “raudonuoju” pavoju, 
kuris gali visai sunaikinti baž- 
nyczia, kad net ir Amerikos 
doleriai nebeinstengs jos 
gelbėti.

isz-

Isz Lietuvos
Žuvusieji už tėvynė atminimui 

pagerbti.
Vasario 1 1 d. Kauno ingulos 

bažnyczioi buvo gedulingos pa
maldos už pirmąsias aukas ka
ro lauke, būtent, kareivi Povi
lą Lukszi ir karininku Antanu 
Juozapa vieži u, kurs eidamas 1. 
pešt pulko vado pareigas vas. 
13 d. žuvo ties Alytum kovoje 
su rusais.

In pamaldas atvyko V. Pre
zidentas,
Aps. vicemin., Gener. 
virszininkas ir kiti.

Pamaldoms pasibaigus, in
fulos bažnyczios aikszteje bu

vo paroda.

Vyr. Kar. Vadas, Kr.
Sztabo
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Visi revoliucijonieriai likos apsiaubti per palieije ant rinkaus ir 
Revoliucije ant tikrųjų platinasi po visa Vokietijų.

Lygi praejk) szesztadienio siautė generalis .draikas

aresztavoti 
Paežiam 

smarkios
Išberto palieije.
(Leipzige.) 
priesz militaristns.

Lygi praejto szesztadienio siautė generalis .draikas 
turistus.

Paskui pakylu anarchija ir miesto valdymą 
bes kariuomene jiagaliaus apgulė miestą.

Praejta penktadieni Yolkshaus buste buvb susirinko apie 2,000 žmęn-rth
Szoviniai pakele buste gaisra,

pagrobė

per 
Lipske 

agitacijos

smarkios agitacijos priesz mili-

s parinku sovietas. Vvriausv-
• te

atidare anuotu ugni priesz ta busta.
žmonių.

Pirm to dar galvose pt r kelias dienas buvo seko kruvini susirėmimai. 
Abelnai imant, Leipzige turėjo žūti apie 3,000 žmonių.

dėti, savo grobiamąja karo po
litika, tai bedarbiu
Lenkuose be abejones, dar ke
lis kart padid(»s, o tuomet, žino- 

netolv-

skaiezius
ti durų,
kamara.
ve latviu kareiviai iszejo. Mer
gaites tėvas,

iszeinant

szaudyti in
Keletą kartu ,iszszo-

ga įsra& kuriam
- Kareiviai 

žuvo szimtai

Isz Lietuviszku kaimelu

ha i tiktai prie kasyklų 
o dirba tiktai po 
ros dienas.
na didelis būrelis ir sutikime 
gyvena.

tris it ketu- 
Liotuviu yra ga

Nors turimo kelos 
draugystes, bet nelabai gy
vu oje.

Ponia Baltruviene neužilgio 
pribus padaryti paredka su 
bobelkoms kurios 
vienam žmogeliui jojo moteri 
o Bingeliams perkineja 
szinius ant Velykų, 
pravardes visu turi ir 
visas apgarsyti neužilgio. 
bus beldimo su kocziolu, jeigu 
tuojaus neapsimalszys.

nelabai

lia red ka 
atkalbėjo

kiau-
Badai ir 

ketina
Gj

Peoria, Ill.— Kovo 17 diena 
mirė czionais Juozas (’zika
nas (Rice,) palikdamas dide
liam nuliudimia paežiu, 
sūnus ir tris dukteres. 
n is paėjo isz
Kalvarijos pa v. 
Dauksziu para., 
pribuvo in Szenadori 
gyveno koki laika Mahanojnj 
ir apsivedė Szenadori jo 
Magdalena Navikiute ir
veno koki laika Spring Valley 
Velionis sirgo ant 
dusulio, turojo 60 metu 
žiaus, pergyveno laimingai 
motore 32 metus ir buvo skai-

” per daugeli 
Likos palaidotas

t ris 
Velio- 

Suvalku guber.
Plinu kaimo, 
Isz L i et u vos

9 paskui

su 
gv-

angk'kasiu 
am- 

su

tytojum “Saules 
metu.
bažnytinėms apejgoms 20 die
na Kovo ant Szv. Juozapo ka- 

Likusi szeimyfia
deda szirdinga aeziu 
kurie dalyba^)„1 ąidotuvesia.

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

su

piniu. su- 
visiems

ISZ VISU SZAL1U
Vokietijoje vis da 

neapsimalsz i na.

Tvere nauja valdžia. — Rau- 
donieje paėmė Weaeli. —

Kareiviai nupjovė ausis ir no
sis savo aficieriaus.

Berlinas. — Vokietijoj 
tvėrėsi nauja valdže kuri susi
dės isz vienu tik socialistu, o 
valdže sutiko atszaukti visus 
kareivius isz Berlino. Redik i- 
lai kerszina apszaiikimu isz 
naujo straiko, jeigu valdže 
nenubaus visus 
kaltininkai tuojaus nubausti.

Adlersliofe darbininkai už
klupo ant kareiviu straiklnn- 
žiu, ateini' ginklus ir iszztuii- 
no visus afiecierius pirma nu
pjaudami jiems nosis ir 
ir kitai}) subjaurinia 
de.

Jeigu Vokietijoj tasai erge
lis greitai neapsimalszys, tai 
beabejones civiliszka ka»\? už
stos visam sklypia.

Czeku prezidentas pasiliks 
lyg smert.

Prezidentas Czc-

jeigu 
pas i kelelius o

ausis
suszan-

Praga.— 
ko-Slovakijos, pasiliks prezi
dentu lyg smert. Pagal nau
ja konstitucije, tai kožnas isz 
czikiszku prezidentu po miri
mui tebyrio prezidento Masa-

H
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Vi Iniuje 
lietuviu 
kuri in- 

esant. Va- 
revoliuci- 

m i iš

,<lkriko, piWyirflififitn rfitteartus- ” ' 
po septynias metus.

Neliudejo paskui mylema 
tiktai josios turtą.

Paryžius.— Poni S..... . ame-
rikonka, po pabaigimui kares, 
nuvažiavo in Paryžių su 
dukrelia 
lauku, 
sugryžo in New Yorka palik
dama dukrelia po apgloba tu- 

francuziszko

Bolszeviku užklupimai ant 
Lenkijos nepasiseke.

Warszava.— Praejta petny- 
czia ir subata, bolszevikai 
karsztai 
ant viso lenkiszko frunto 
Lenkai 
užklupimus, atmuszdami bol- 
szovikus, paymdami in nelais- 
via apie devynis szimtns ir 
daug kariszko materijolo.
Bolszevikai vela užklupo ant 

Finlandijos.
Bolszevikai 

pradėjo naujus užklupimus 
ant Einlandijos nog Ladogos 
ežerio lyg Žieminiu mariu — 
ant 1500 frunto. 
turi sukuopinia daug 
Hrysloje .
Lenkijoj surado gyslas aukso.

Warszava.— Artimoje kai
mo Miechovo, aplinkinėje Kro-

savo
pažiūrėti kariszku

bet po keliu menesiu

subata,
p ra d o,j o u ž k 1 u p i m u s 

, bet 
naršei atspyre visus

SHENANDOAH, PA.
Ketverge czionais lanke- 

Lietuvos
nesu laukdamas 

dukters iszeinant, atplesze 
kamaros duris ir ton rado jia 
nuszauta.
vo

Vilkaviszkis. 
yra gana daug 
tent: apskrities 
ra, apskrities virszininko 
skrities milicijos vado, apskri-

Nelaimingajai bu- 
pakliuve keturi

si ijietuvos Misijos atstovai. 
Penkta valanda vakare 
buvo didele paroda kurioje 
dalyvavo beveik visos 
viszkos draugystes ir tris 
imi.
divizija.

alsi- lo francuziszko aficieriaus, 
kuris pasiutiszkai insimylejo 

mergina, na ir nepoilgai 
Motina 

nukeliavo

sroviniai.
Vilkaviszkyjo 

, bu- 
Komendantu- 

ap-

instaigu

Ilelsingfors. — 
naujus

ličtU- 
bo- 

Paroda susidėjo isz tiiju 
Daktaras M. J. Pet

rikas buvo pa rodos inarszalka. 
Visi bizniavi namai buvo už
daryti laike parodos. 7 vai. va
kare buvo prakalbos iligh 
School saloje, pasibaigus pra
kalboms buvo surenkta 
riene Maherio saloje.
kariones radosi suvirszum 490 
žmonių.

ma, ir in bolszevizma 
mas keilas.

Bolszeviku žiaurumo auka. 
1919 m. Sausio 25 d. 
bolszevikai aresztavo 
karininku Stromski, 
tarė lietuviu sznimi 
sario 10 d. Vi luinus
uis Tribunalas nuteisė ji 
tin ir nakty isz vas. 11 d. in 12 
d. karininkas Stromskis buvo 
suszaudytas, sukakęs 28 m. 
amžio.
Lietuvos žemele!

Žasliai. Stovint musu karei
viams užtvarose priesz lenkus 
reikia jiems gabenti maistas. 
Tam tykshii priseina imti isz 
žmonių pastotes (stuikos.)

Milicija, prisilaikydama vy
riausybes insakymo, be 
kesnio nesutinka duoti 
reikalui vežimus, o 
kiams sziam tikslui nėra duo
dami pinigai. Deliui to karei
viai priversti dažnai prievarta 
reikalauti isz žmonių vežimu.

nepasiten- 
vakarvksz- 

verezia-

28
Tebūnie jam lengva

Ladogosties komiteto, miesto komite
to, Vilkaviszkio valscziaus ko
miteto ir notaro rasztines, 
pasztas, iždas, teismas, kalėji
mas, ligonine, prieglauda, in
tendantūros javu sandelis. Vi
sos szios instaigos susispietu- 
sios Vilkaviszkio mieste, kur 
butai keleriopai pabrango ir 
sunku ju pasamdyti, ypacz be- 
tureziams. Todėl valdžiai dau
gybe pinigu tenka leisti bu
tams samdyti. Spėju, kad me
nesiui gL‘ 
5,000 auksinu.
puikiai inrongtos Vilkaviszkio 
kareivines (kazarmes,) kurio
se galėtu sutilpti visos apskri
ties instaigos ir“ju vedėjai, 
riogso tuszezios. Vokiecziams 
esant, kareivines buvo 
montuotos ir net elektra 
invosta.

Dabar 
in jias: 
langai iszdaužyti arba su 
sais rėmais iszneszti, 
taip pat nyksta: tai jias isziau- 
žia, tai isznesza kur. 'Tokiu

isztiri-

m 
su jiaja susižiedojo. 
daginius apie tai 
vela in Paryžių.

Kaipo moteriszke datirta 
tokiosia dalykuosia, pasamdė 
detektiva idant tasai
netu apie praėjusi gyvenimą 
savo žentelio. Tirinejimas pa
rode, jog per skolas, paleistu- 
ynga gyveiiima ir girtuoklia
vimą, aficierius likos prasza- 
lintas nog dinsto. Motina ap- 
reiszke aficieriui, jog turi per-

Bolszevikai 
vaiskovaka-

Prio va

Apsivc-
57 metu

er 
r> kavo, likos surastos turtingas frauktį susižiedaviina su jo-Bentleyville, Pa. —

ved eIszkilmes
pulk. — leiten. Tvaronas.

Iszsirikiavus aikszteje invai- 
rioms kariuomenes dalims, isz
kilmes sukomandavo: “ 

pasiprieszino prieszais josios sj

siskyrimo ir kad jiai 
menesiui užlaikyma. Bet writs •r *

duotu

tvirtindamasužlaikyma, 
ant to nesutiks, nes jojo Lud- 
vikele žveriszkai pasielgilavo 
su juom. Už mažiausiA daig- 
teli jojo paeziule inpuldavo in 
pasiiitftna ir plakdavo jin kaip 
szuni, jog negalėdamas paši
le ialt isz lovos in kėlės dienas. 
In meta laiko sudaužė ant jojo 
pakauszio 224 torielkas, 18 
puodu, 29 stiklus ir 
pas .— Jau laikas jiems persi- 
skyrtl
Vyras pavogė paezios žiedą ir 

ženybu laisnas.
Scranton, Pa.— Mrs. Stella 

Biglene, 35 metu senumo, mel- 
dže palicijos idant jiai surastu 
josios vinezevones 
laisnus, nes 
gulėjo, kas tokis atėjo iii josios 
kambarį, uždavė 
vaistu, o kada pabudo nerado 
tuju dalyku, kurie liudytu kad 
jiji ym vedus motore.
\Už vagysta kaltina savo din- 

kuris tik trumpa 
aii Stinlln nnn

Už mažiausiA dai

224 torielkas
dvi lam

žiedą ir 
ana vakaru kada

kokiu tai

sukomandavo:

gu Suvyra7
Inilrn nno'vvnnn

Žuvu
sioms už Tėvynė karžygiams 

’•erbk! Orkestras pa-szautuvu g 
grieže Lietuvos himną. 

Paskui V. Prezidentas 
riuomenes eiles.

Pasisveikinęs V. Prezidentas 
pasakė trumpa prakalba kurio
je paminėjo pirmutinius 
riszkius žuvusius už 
laisve. Savo kalba V, 
(lentas baigė žodžiais: 
gyvuoja laisva 
Nepriklausoma Lietuva 
sziojanti dorybes idealu!

Lenku bedarbiai.
žinomis 1919 m.

Lenkijoje 
inregistruota apie 250 

menesi laiko tasai skaiezius pi:- 
tukstaneziu bedarbiu. Per 
didėjo iki 300 tukstaneziu be
darbiu, isz kuriu trecziadalis 
negauna jokios paszalpos. Toks 
didelis bedarbiu skaieziaus au-‘ 
girnas yra tiesiogine nesuskai
tomu ir nesiliaujaneziu lenku 
karu su kaimynėmis tautomis 
pasekme.
ir»

ka

ka- 
tevynes 

Prezi- 
“Lai

demokratinga 
, ne-

vyriausybes 
grudžio 1 d. visoje 
buvo

bedarbiu.

Lenku

Jei lenku - valdžia
V‘l WC! n lai r/ual n»/l

užmo
tam 

karisz-

Žmonose atsiranda 
kinimo, ypacz, kai 
ežiui važiavusia 
mas važiuoti, 
reiktu geriau sutvarkyti.

Szvent. apskr.

j vėl
Szis reikalas

Paszamene,
Stovinti ežia lenku kariuome
ne dirba invairiausiu

Kuczin vakara nusigėrė
szaudyti

szuny-

Pa

biu.
kareiviai pradėjo 
kur pakliuvo; žmones negalė
jo ne pro duris iszeiti. Pas vie
na ūkininką girti lenku kari
ninkai pradėjo szaudyti
veikslus už tai, kad ant ju bu
vo lietuviszkį paraszai. #

In lietuviu vakarus bei pasi- 
linksminiihus lenkai siunezia 
net po kelis savo sznipus.

Latviu žaurumas. Juos kan
du kaime, Palangos valscz. in 
ūkininką Kerą atėjo 10 latviu 
kareiviu, kurie norėjo iszge- 
dinti jo dukterį, 
hecrn in

Mergina in- 
knmnrn ir nžairnlrirm

ali būti apie 4,000— 
Tuo tarpu

nesmagu

vedėjai

atre-
jose

žiūrėtigi nesmagu zinreji 
daugumoje trobesiu 

vi
durys

tai isznesza kur.’ 
budu sniegas ir lietus patenka 
in trobijs, j i as pūdo ir drėgnu
ma vaiso. Gaila ir nesmagu 
žiūrėti, kad musu valdžia duo
da žūti tokiems puikioms ^na
mams, kurie dabar knsztuoja 
deszimtis milijonu rubliu, 
szalies žiūrint, negalima

Isz 
su

prasti, kodėl tu kareiviniu ne
naudoja.

PRASARGAI Visus laiszkus o Ir 
piningus In iszlclstuve “S^ulo” relko

i JI _____A ___1___ __ HWF Trv

Turime ir pavapi je

Darbai 
czionais eina gerai, del pribu
vusiu in czion nesunku aplai- 
kvti koki norints darba^ Czion 
y it apsigy vonia pusėtinas bū
relis Lietuviu ir Visi sutikimia 
gyvena.
susidedanti isz ketin iu tautu: 
Lietuviiu, Lenku, Ajriu ir Hor 
watvi, kurioje yra prabasz- 
czium Lietuvis ir užganadina 
visus tikijimiszkosia apejgo- 
sia ir yra geros szirdies kuni
gas. Bet czion atsiran hi ilglie- 
žuviu.

— Randasi ir keli

le ur i oje

biznio-

nemažai
ir

Taja žinia pra- ar ^aĮ mano(ej jOg paleido sau

gyslos aukso, isz ko
nudžiugo gyventojai, 
pati valdže. r
nesza Amerikoniszkas Raudo
nojo Kryžiaus sanarei.
Kinczikai budeleis rusu, 

jiems bolszevikai paliepė, 
tai daro.

Moskva.— Bolszevikai turė
dami keliolika divizijų kinezi-

bet

ka

ku, naudoja juosius kaipo bu
delius del praszalinimo neken- 
cziamuju žmonių, nes patiems 
bolszevikams nubodo žudinti 
nekaltas ypatas, jtodel naudoje

riai terp kuriu laiko sztoreli ir tuosius Rasuotus žvairuotus
tūla inotero, bet kiti jiai labai velniukus ant papildymo viso-

kenkt.

Jeigu jiemskiu bjaurybių.
boltsjak” (bolszevikas) pa-

Pir-
raszi- 

už-

užvydi daryti gyvenimą ant sa
vo užlaikimo, platindaihi viso- 
kes paskalas ir net in laikrasz- 
czius korespondencijos 
neje, kad tik jiai • visame

Tokie apjuodintojei 
motoras vardo bus nubausti 
sunkei o ir svietiszkam teisme 
gali atsėdėti keliolika metu ka- 

Geriause kad tokie 
gerai apsvarstytu

apie savo gyvenimą ir kitu ne
kaltai neapjuodinetu. —

lojimo, 
šmeižikai

Radastas,

Portage, Pa.— Miestelis'no- 
rli/lnlia mili Yinilrirnn irininin

sios dukteria. *
Aficieris iszgirdes apie tai,

aroszta
visokiu brangenybių,

kulka in smegenis isz gailes- 
czio, kaip tai nekurie daro? 
O ne, ėmėsi ant kitokio budo. 
Sztai apskundė amorikoniszka 
milijonierka ant 150 tukstan- 
cziu franku ir uždėjo 
ant
idant moterėle negalėtu ap
leisti Francija, priesz pasibai- 
gima teismo. Teismas ketina 
atsibūti tomis dienomis, ir ti- 
kysi jiaja aficieris iszlaimeti, 
o tada sau palcibaus už ameri- 
koniszkus dolerius!

. ............... Mk « ............... .......

Amerikiecziu komisija. Pas ’ /( 4

liope žudyt, tai žudina.
miausia kinczikai liepe savo 
aukoms iszkasti duobia po tam 
szauna in jia su szaltu krauju 
ir pusgyvi užkasa. Kinczikai 
no turi mažiausios jaustos. 
Kinczikai badai _ nužudė arti 
du tukstaneziuk' bolszevikisz- 
ku pricszininku laike paskuti
nio sukėlimo Moskvoje. ^atlieka su dideliu pasiszventi-

Teip tai Jeruzolimo szlekta 
maudosi žmogiszkam kraujuje 
ir isztiknijp galima paradyti 
bolszcvikiszka valdžia

mus yra Amerikos Raudonbjd’1 
Kryžiaus Komisija, 
darbuojasi Amerikos karinin
kai ir civiliai žmones.

Szita komisija skirsto Am 
rikiccziu paaukuota ir
benta Lietuvon medžiaga: 
bus, maista, vaistus ir t. t. Sa
vo prakilnia užduoti Komisija

kurioje

3- 
atgn- 

ru-

m u

s

v

‘1 rau-
rlnnnin finlr v.mnnin nn*

suszelpdama neturto! ius, 
prieglaudas, ligonines ir t. t. 
Visiems kariszkiams, prio ku
riu kreiptųsi nariai virszmine- 

inccilzmiIna Irnrniciina
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GIRDĖT
jSAULB

VINCO NELAIME.

viensėdi joje gy- 
senu senovės

4■........... . ......... ..... . ■ ■ ■ ,■
veideliai užkaite nuraudo kaip 
žarija, kaip putinab, mėlynas 
akeles susigėdusi nuleido že
myn ir nedrąsiai pratarė: — 
Atleisk tamista aaz išmistos

esame lygus visi 
instatymu

•Daugeli žmonių apleidinoja 
kasyklų aplinkines 
šri in virszutinius fabrikus 
ypatingai jaunieje 
kurie ne turi szeimynu, isz- 
nipkti naudingo ahiato ir ap
lošti ant visados sunku darba 
kasyk losią. Daugelis pabijojo 
kėrszinanczio straiko.

Isz Mount C’armu, Szamoku, 
Skrantu ir kitu miesteliu, jau 
daugelis apleido ir 
in Nauja Angliję arba YVestus.

, .... 7 .. . dydeliojo republikojo abelnaiFiladelfijos diecezijos arci- 
hisknpas Dougherty davo pa- 
velinima ant suorganizavoji- 
mo vaiku drauguves 
lie Bov Scouts.“ 
tai jau likos sutvertas Skumi
no, Berks, Carbon, Luzerne ir 
kitosia pavietosia.

važiuoda- 
? .° ir tieje, 

szeimvnu, • 7

milijonai pan
ku ip stiklas

Filadelfijos

ant

iszkeliavo n

diecezijos arci-

“Catho-
Vaiku skau-

Pardavėjai 
naszauje,

verikus Iv

czeveriku

žemus cze-

ne

pra
būk szia vasara tu

rėsimo mokėti už
21 doleriu už pora 

nes sako padirbimas žemo cze-
veriko kasztuoje daugiau 
kaip augsztas.

Kalnierelei kurios galėjome 
pirkti už .10 ir 15 centu keli 
metai adgal, parsidavines po 
35 centą nog pirmo Apriliaus.

ant dan-

czei, tai tokie žmonis mažai 
ženklyną ant szio svieto. Tokie 
dykaduonei, ne turi priesz sa
ve jokios atejties, idant galėtu 
dasiegti paskutini laipsni gy
venimo, idant galėtu norint 
valandėlių žybtelet ant svieto, 
nes tiejei visi
ežioje juosius ir
kulnije, siege juosiu^ tasai 
auksas nog kurio negali 
kratyt.

Todėl, pagal atyda nekuriu 
autoreliu, jog ne turozoi ne tu
ri jokios atejties priesz save. 
Tai-gi kas turi ? Ir ar yra to
je garsingoje, galingojo ir teip

atsi-

atejtejo žmogaus persistato? 
gi jau visi turime susiėmė 

už nilvu szaukti: tab
Ar

“Beda, beda 
mums, idant butumom ne gy- 
mia!’’

Kodėl konia visi persiemem 
ta ja nuomonių, jog jau viskas 

kad

Panodelio vakaru 
gaus davėsi matyli nepaprasti - 
ženklai ir elektrikiszki žaibai 
isz vienos vietos in kita. Bu
vo tai nepaprastas regėjimas, 
rodos dangiszkas 
stengėsi susineszti su musu že- 

Daugelis žmonių persi
me baime regėdami 

paprasta szviesa. 
Juk rasztas 

j)abaiga 
matvti ženklai 
kurie apreiksz žmonim, 
pabaiga svieto artinasi ir t. t.

plan i e tas

me.
e taja ne-

4 ‘ Priesz
szventas sako: 

svieto bus 
ant dangaus, 

jog

pasisekimą turi 
žmo-

Nepaprastu 
prikėlimą isz numirusiu 
uis kokia tai Burgmiese moto
re aplinkinėje Rangovu, Indi- 
J°.J-

Toji motore tepa nebasznin- 
ka su kokia tai mostia ir pila 
in gerkle nebaszninko vaistus 
per soptynes dienas pakol la
vonas atgiję, 
prisikelias 
dai turi g 
dailesni kuna.

kitaip ant svieto virto, ir 
jau gero nesusilauksime?

Szitai pirmiausia, jog žmo
gus paeziame drūtume ne turi 
priesz save atejties del to, kad 
novos didelios kompanijos ne 
nori duoti žmonim užsiėmimo 
kurie yra pabaigė 4Q metu.

Sziadien,
40 metu ir ne yra. tinginys, tai 
yra paežiam drutumia ir ne
privalo paiseti ka žmonis kal
ba ir žiūrėti tamsiomis akimis 
ant atejties.
nieko nekenkė, bile da turi pa- 
jiegas. Ant to darbdavei ne
paiso, bile žmogus prigulinezei 
del ju dirba ir gali isz tavęs 
iszcziulbti paskutini švara ta
vo pajiegu.

Atejtejo visu žmonių randa
si kape. Gyvata žmogaus yra 
suvis trumpa idant rūpintis. 
Dievas davė kožnam dantis, 
duos ir duonos.
rike kožna žmogų lauke gera 
atejtis, jeigu no tingi dirbti, 
paezedžiai gyventi ir pildyti 
szio sklypo tiesas kaipo geras 

. u kęsas.

jeigu žmogus turi

Amžis žmogui

Czion A nie

Nekarta užejna klausymas: 
Ar visi žmones lygus pagal4 4

Sustatymu?”
Ne buvo ir

Tok i s žmogus 
isz numirusiu, ba- 

eresnia iszmintia ir 
Po adgijimui 

nepalaima tepti ir gerti tuju 
vaistu per visa menesi.

Suvienyti Valstijoj gali pa
sigirti, jog turi dydžiausia eini 
ant svieto, kuris randasi vals- 
tije Montana, artimoje Riding 
Mountain.

Tojo elnio ragai turi septy- 
nes pėdas ilgio ragus ir svėrė 
szoszis tukstanezius svaru. 
Yra jisai karalium 8,000 elniu, 
kurie randasi po apgloba val
džios.

Y’ellowstone parke randasi 
apie 30 tukstaneziu elniu ku
riu ne vale užmuszinet. nesvale užmuszinet, 
valdže jiaises rūpinasi ir sze- 
re.

Tankei duodasi girdėt, 
kas kartais laikai blogyn e j na, 
jog del žmonių kas kartas ant 
svieto blogiau gyventi, ir jog 
czion Amerika ne yra atejties 
del darbszaus ir doraus žmo
gaus. Labai tankei girdime ir 
apie tai, jog

• gaus jau
in laime yra uždaryti, jog din
go viltis svajojimo apie atejte. 
Vėla girdime, 
jokios atejties del
ir gero darbininko, kuriam jau 

ketu resd eszi m ts metu, 
buk jeigu lyg sziam laikui nie
ko nedasidirbo,
gero

yventi

iraus.

suėjo

jog

del senyvo žmo- 
visi vartai vedanti

jog nesiranda 
amatu i n ko

tai jau nieko 
negali tikėtis, jog jau yią- 

kas dd jojo dingo. Jeigu tiejei 
tvirtinimai rėmėsi ant teisy
bes, jeigu žmonis ne biustu, 
tai isz tikro net szirpulei žmo
gų perima ir pagal tuju varg
szu (J) nuomones, tai tik/inili- 
jonieriams kėlės atviri in vi
sur. es 
auksineis 
kuriuos 
jo, dq

būti tuju,
szauksztais

supa sidabrinėje vyge-
yra užganėdinti, ne«

kurie su
valgo,

užganėdinti 
kaip tikrina tiejeį patys

Teorijoj 
akyveizdoje tiesu ui9WVluu, 
lygus turtingas ir beturtis, mo
kintas ir prąszcziokolis, 
praktikoje turezius 
teip tiesu, kaip praszoziokolis,' 
nes už ta pati prasižengimą 
pagal praktikos, instntymai 
daug sunkiau baudžia beturti,

—— bet 
nesilaiko

Skorsbaliu 
veno jau Isz 
darbsztus, taupus ir dori žmo
nes Plikbarszcziuis vądiššmi> 
nors ju tikroji pavarde b^yo

O >>Biestusiai. .
,. KodeL juos praminę '■* vajimiI 

sunku inspeti.
Vieni sako kad Riestusiaį ne* 
labai paranku esą i^zt<irti,

sPlik

/—
A

ne bus žmones 
lygus visame ant szios pasau
lės, nes žmonis ;
ant skyrių ir luomu.
iszsitobulines, mokintas, nega
li būti lygus su tamsiu prasz- 
cziokeliu, turtingas su vargszu

yra padalinti
Žmogus

doras su niekszu. 
mokytas, draugai!je tik 
kišis pat 
velei iszmintingas, gražaus gy
venimo, szalinasi nog kvailiu 
piktu,
Praszcziokeliai linki sau drau
gaut su žmonimis tokeis, kaip 
jie patys, nes bendrijoj žmo
nių isztobulintu, turtingu, jau- 
czesi kaip kad suvaržintas,. ne
drąsus, kadangi nepripratęs 
prie turtingumu, prie visokiu 
blizgėjimu, nemoka 
ko“ apsiejimo ne kainos, žo
džiu, nustoja visai prigimtos 
laisves.

Turtingi lanko tik turtingus 
nes vargszas neinsteigia 
ymt juos teip puikei, iszkil- 
mingai, turtingai kaip turtin
gas, bet nereikė to no aiszkyt, 
kadangi kožnas žmogus ir žino 
apie tai.

Žmogus 
su to- 

žmonimis; žmogus

pasileidusiu ir kitu.

°ponisz- 
apsiejimo ne kalbos,

pri-

onverse

ACE-HI
oĮ©

Atleisk tamista asz 
nomaeziau.

O asz tamistos tyczia 
laukiau.
. oManes laukėte? ,

— Taip asz turejati prie/ta
mistos reikalu. <■

— Prie manės reikalą? Tur
būt koki darbą turite ar andy- 
inui noro joto duot,

A<*x*<* ,

negu turtinga žmogų.
?>Daleiskim, turėsite prova su 

turezium, nors po tavo pusei 
bus teisybe, bet jis veikiau gali 
laimėti, negu tu. 
mas piningu gali jieszkoti var
telių pro kurias galima iszejti, 
atidedinet prova, tenst kelis 
metus, ir galop, jeigu jo prie- 
sziningas yra neturtingas, gali 
[jin visai prapuldyt. 
prova yra kriininaliszka, 
tingas gali pasisamdyt geriau
sia advokata, kokiu
Amerike netrūksta ir už pinin- [pagarba, tai reikia 
gus pasirūpina atrasti 
liūs pro kurias ięzlois savo [veikti arba but turtingu. [ — Bet asz turėjau ka kita 

Iklientą, ir iszranda bųda isz-|. Ar Plikbarszcziai buvo ku onieneje,
pagirtino nuveikė ar ne asz nc-r Į — Ka-gi tokio? 

buvo
kis, kad sūdąs jokios kaucijos Į per tai buvo visu gerbiami 

,1-e

bamcziais,

* Mainiero Czebatai 
vj ir Czeverykai♦

9

o

6
t *

kurias

Jis tureda-

Jeigu
tur-

1 esu iĘjzt^rti 
tai ddto parankesne pavarde 
pramanyta#

■ į n >r I ro 
Skurinei czeve- , » 
asztrus akmens*

** 1

I

bet asz tla-1 kiti dar kitaip
tvirtina, bet bene tik bus tei-lbar einu iu dvaru dienas už bnĮ 
singiau kad už ju taupumu, vos, ta negalėsiu tamistai pa- 
kad jie mažai mėsos tova’gy- si žadėti'.
davo ir gavo Plikbai szcziu — Tai-gi asz kaip tik ir no- 
garbinga nors ir noperdailiau- reieziau kad tamista man pasi- 
sia pavarde. Ižadetumei.

Bet pati paviiyde žmogaus r-*- Dar turiu tris dienas in

Mainieriai reikalauja drūtu apsiavimu. 
rykai užtenka tik ant keliu sanvaieziu, 
ir vanduo greit juos sugadina. Net ir 
metalineis padais turi taikei but pataisomi ir jie ne ap
saugoja nuo vandens.
ilgiausia nesziojasi yra. padirbti isz gurno ir vadinasi 

Aee-Ili”.

czeverykai su j J

Czeverykąi ir izobatai .kurie

i *

nei garbingu nei geru nepada- dvara atlikti, tai paskui gale- 
norint turėt pas žmonos siu ir pa» tamistas dirbti, o 

arba ka pirmiuus jokiu budu 
vartė-Įnors garbingo prakilnaus nu- siu.

czion ro;
iiogale-

Žiūrėkite kad ant 
pado butu didele 

litera MC” * *

Ace-Ili apsiavim ’ yra padirbti isz spceialiszko gurno

gialbejimo jo nog bausmes.
Bet jeigu prasižengimas to-1 žinau, bet turtingais b f . . . , ... . .. i ... . ,.

nepriyma, tai ir tokiame karte Įbent akyse kuomet 
turezius tokias turi 
jes, apie kokias 
ne mislyti negali.

privilegi- Įmatė, ir girdėjo.
Tai tie. Plikbarszcziai

— Asz norėjau kad tamista 
man pasižadetumei 

patys [visados.
Nesuprantu^...

ir
• • • « • ant

padrutinti per musu sokretna spasaba. Jie yra extra drūti 
ten kur daugiausia nesziojad. 
nuo vandens ir ilgai

vardo
“C”

Yra szilti ir apsaugoja
nesziojasi.

— Ace-JIi 
butu didele litera “C” ant pado.

Ju«a apclinkejc randasi sztoras' kuris parduoda Acc-JIl

Neužniirszkitc ir Žiūrėkite kad

Norejau paaiszkyt 
ka'kita ir parodyt tikrai, kad 
žmonis visame ne yra lygus 
žmogui, 
klausymai 
lygus pagal instatymu, 
akyveizdoje instatymu ? ’ ’ 
ant to klausymo galim d rasei 
atsakyti — “

Biustą tas labai kuris sako: 
“Ka czia Ąme.rike asz toksai 
ponas, būdamas prastu darbi
ninku, kaip ir jis, būdamas mi
lijonierium, nes czia visi ly
gus.“

No brolyti, tu nelygus mili
jonieriui arba pinišguo>ezini, 
ne tik kitame įame# bet ir aky- 
voizdoje instatymu. Kodėl? -

Geidžiu iszaiszkyt 
“Ai* visi žmonis 

arba 
Ir

nes
r>

paklausi, gal brangus skaity
tojau —> jeigu asz esmių ukesn 
szio sklypo tai lygias tiesas tu
riu su juomi; ka daryt, 
leidže išstatymai man, 
4aleidžc ir pininguoeziui. Teip 
tas teisybe, bet jis turi galinga 
dranga “pišingqt

nedė
to ne-

to(le|, su
r T . . , .. - lf 

tur- ko tu neturėdama* jo, negali.
pagialbp to draugo g(Ui daryt
| -j i1 . L * •

i — iNUBiipraniu.... asz turiu 
biedniokelis P Tai tia Plikbarszczini susi prižiūrėti sorganezia motinėlė, 

Turcziiis lauke sunn Vinca ir ji iszaugi-Į turime savo darža ir 
sėdėdamas kalėjimo igi> provai Ino in vyrus, 
visai nemato mažiausio vargo, 
valgo skanius valgius, 
gėrimus, o biodniokelis?....

>I||W > III. I«lll III Į Į II. j J R Į

Lietuviszku laikraszcziu Re
daktoriai, gauna koresponden
cijas kai isz kur tokias svar
bias, kad isz keturiu kampu 
nors mėgina priejt ir, daprast 
kas raszyta neprieina, tai meta 
viską gurban.

Tai-gi jiems tokiems raszy- 
tojams atkerszina, nes inmaiz- 
goje in laikraszczius tarp kitu 

filiologiszkus naujus 
kores-

gere

žodžiu
žodžius tokius kad ir 
pondontai isz keturiu kampu 

nesusi skaitydami 
turi laikraszti mest gurbam

Mat, jeigu rodaktoris sz,ale 
1‘iliologiszko žodžio kalentose 
pažymėtu kas tai yra, tai visas 
laikrasztis negautu kopfiska- 

Sziadien tik kerszta atsi
lygint galima.

ži u rodami

ta.

NE GIRELE UŽE.

Ne girele gailiai uže, 
Ne vėjelis pute. 
Jojo broliai in karuže 
Visi linksmi drūti. 
Juos brolelius iszlydejo 
Seses ir motutes;
Jie iszjojant prižadėjo 
Joms parsiust laiszkuti. 
Miszkas verke jiems dainuo- 
Kariszka dainele; [jaut, 
Ji ne vienam sugraudino
Jautriąja szirdele.
Ir su prieszu bernužėliai 
Jauni susikirto, 
Ir ne vienas dobilėlis 
Isz balnu iszvirto.
O seseles ir motutes, 
Karžygius minėkit, 
Gave žinia nuo laksztutes

JVeltui/neliudekit....

Nepirkite pavogta Ford 
automobiliaus.

Jeigu jum kas norės par
duot Ford automobiliu ant 5 
pasažieriu tai'pirm a pažiūrė
kite ant numavio. 2,671,122 
nęs tasai automobilius yra pa- 
vpgtas nog maiioft ir persergs- 
cziu visu idant ta j i automobi
liu nepirktu. Kas man danesz 
apie tąjį automobiliu . ir at
siims numera, tai tam dovano
siu $50.

Aleksandra Kinkus, 
*. 610 E. Pine St.

Mahapoy City, Pg.

reikalinga.

t?

Sziauczįszka maszina del paęhj
siuvimo^ vadinama Stitch Ma?
ehipe. . . «(Mar. 30.

Wm. Navitski \
Ę. F. D. Box 26 Seltzer City

Pottvillę, Pa.
KALENDORIAI ISZ LIETUVOS; '

kalendoriuApĮaikenie koletą kalendorių Ihz 
Kauno. Kalendorius vadinaąl “Kaylsz- 
kiu Kalendorius 1920 ipeUuns“ 64 
puslapiai. PrisluHklte 50c. stempoinis

1920 ipetamp 64

Vincas taip pat buvo darb- 
Bzįus kaip visayPlikbarszcziu 
veisle, buvo sveikas, stiprus ir 
raudonas kaip burokas) vienu 
žodžiu žaliukas ir vienturtis te 
vunainis. 1

Kaip apie toki, tai 
apylinkes merginos 
dienomis svajodavo,
naktimis sapnuodayo kaip tik 
jam patikus ir patekus Plike 

Bet 
raito in

su viena su

vlsos 
ne tik ka 
bet net

barszeziams in marezias.
Vincas sau ūselius 
mergeles pažiūri, 
kita paszneka, maloniai szyp- 
teleja, bet apie apsivcdiina tai 
ne motais.

Palei Dubysa ant krantelio 
buvo menkute bakūžėle.

Vienui viena stovėjo lazdy
nu paszlaitcje tarsi senovės ty
ru vienuolio stubele.
trobele buvo nedidelis darbu
kas su burokais, kopūstais, 
bulvėmis ir darželis, su invai-

Aplink

bulvėmis ir darželis, su
geldomis 

garbi- 
Nors trobele

riomis žydineziomis 
ir pora loveliu žaliųjų 
šiuotu ruteliii,
buvo prasta sulinkusi, bet dar
žas ir darželis buvo pavyzdin
giausioje tvarkoje. Nei vienos 
piktžoles nei už pinigus nosu- 
rastumei.
iszpurenta sutvarkyta. Mato
mai kad trobelėje yra kas nors 
kas tvarka palaiko ir 
rankas darbo nesibijo ir 
darbu myli.

Sucziulbo, susuoke, sutraiia- 
liavo pilkos luksztingaleles Pa
dubysiu karklynu krūmuose. 
Sugaude daubos, szlaitai ir gi
reles visi klausosi saldžiausiu 
giesmelių.

Viskas iszraveta

keno
ta

Žoleles isz savo žiedeliu pa
leido skaniausi kvapsni,, rasa 
perlo laszeliais pradėjo kabi
nėtis ant žolelių lapeliu, 
oras pradėjo in vakaru atvesti 
vien tik nuo 1 
cziurendamas tyra kaip krjksz 
tolas vandeneli ir liesirangy- 
danias tarp karklynu užgula- 
sių krantu skubinosi in motiuA 
Dubysa kad su jia susijungus 
greieziaus pasiekti tęva 
murni ir 
krantus.

Nei mažiausio vejalio, tyla, 
ramybe vien tik laksztingalu 
daineles puikios treles kaip 
brilijantu kaskadomis ritasi.... 
žuvėja pasauli.

nes
i

kalno upelis

Ne,-
Liotuvos Bultmarįo

Priėjo prie Dubysos Mariu
te, pasikaisze už juosmeniu si
joną, persižegnojo ir 
Juo tolyn juo; gilyn.

breda.
Jau il$į 

pusiau blauzdp, jau iki keliu 
jau dar augszcziau, augsz
cziau....

dar augszcziau, 
>r fl .

Mariute stiepiasi, einą yien
a . <■ a L Vi «<■ m ' f ’

r p. )

pirsztu galais iir-Jed-tneled per
brido per patį vidurį, per pg* 
ežiu gelme iy in pakraszti isz-
bridusi pradėjo rankomis(maz-

o gausite tuojaus per paczta.
W. p. Bęe«k«4iska8-Co 

MuHatpy City,
v;"

apsinviniuH. jeigu negausiie tai raszykite tiesog pas mus.
Converse Rubber Shoe Co. Malden, Mass.

kitokius 1 
darbus, o žinai tamista, 
asz užsiimu audimu ir.

kad 
turiu 

jau daug kam prižadėjusi aus
ti tai asz tamistai galiu pasi
žadėti tik didesniame darby
metyje kelias dienas padirbėti 
O no visada.

I Kad tu Mariute manes 
nesupranti, asz noriu kad tu 
už manos teketuniei.

Czia Mariute in Vinca drą
siai pažiurėjo ir matomai no
rėjo jam atkirsti koki nemalo
nu ar asztru žodi.
Vinco rimta ir 
iszvaizda, ar kas kitas jia nuo 
to sulaikė ir ji tik pasakė:

— Sudievu Vincuti, asz krū
muos apie tokius dalykus ne- 
szneku. Ir tai tarusi kaip stii> 
na’ spruko link savo grinteles 
taip greitai, kad Vincas nei ne
pasijuto kaip pasiliko bestovįs 
patsai vienas.

4
Bet ar tai 

nemelaginga

*

nelaukite

■-JL-
h ■

DYKAI VISIEMS.
Brltva “Gold Medai’’ padirbta 
isz geriausio Anglijos plieno, 
gvąrantyta, pulkel padirbta, 
naudojama per balbierius. Bus 
iszsiusta dykai visiems kurie 
no mus pirks geležinkelio lai-

>v w

JLp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
iii pualapla. Preke 35c. W. D. Boc>kow*kl<C«. Nabaaev City, Pa.

i

t

krodeli 17 akmeniu, viduriais,
/ storai paauksuota puikei iszmargintasu

SzIr laikrodėlis parduodama sztomose 
nuo $21 lig $35 bet mes parduodame 
už fabrikantu preke už $9.76 apriez 
gvarantytos britvos duosime priedo Ir 
pulku storai paauksuota Žiedą puikei 
iszmarginta su paveikslu merginos, ir 
paauksuota lencugeli ir puike špilka 
su Mextkoniszku Diamentu. Szitas 
pardavimas tik ant trumpo laiko todėl

bet orderuokltc sziadien. Užganųdinlmas gvarantytas.
American Novelty Supply C. • Dept. L-2«, P, O. Box 1034, New York, N. Y. 

,, ■ J.,....——----------- -------------------------------------------- -= ■ -.----i.?-

k r

F * _J__L

*

goti savo kojas kad butu bal
tesnes. ! . i'

Jai taip kojas bomažgojant 
nei nepastebėjo kaip ,įsž už
pakalio priėjo Vincas ir tarė: 
° Padek Dieve Mariute.
į Kaip reloktTos' padilginta

M

szoko1 is/J vandens Marititėį jds

MAGDE. ^Ak, kaip man nititi pai
rą t llbanAUau vitainut matpojimut, 
trinkimu*, muiUitimus — ir vi*ka* ta* 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pUit* 
kanu... Man pėia net darosi!” $

MARfi. “Na, tai kam tau kfst be* 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- 
kai grains, ivelnus ir Čgsti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEFLES!,f

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? No!! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausjs

Sziandion kaip sykis suėjo 
du metai kaip Vincas su Ma
riute apsivedė. Juodu gyveno 

? jau turi susilaukė 
net sunu. Tos laimes jiems net 
kiti pavydi, bet kiek buvo in- 
Vairiu invairiausiu szneku kol 
Vincas apsivedė. Kiek invai- 
nirnsiu intarinejimu ir. szmei- 
žJmu Mariutes ir Vinco — net 
baisu.
myliu aplinkui szaukte szauke 
kad Vinca prie Mariutės trau
kia nelaime.
usus raitydamas isz tu visu pa
sakų szaiposi ir tiek to. O kuo
met Vinco tėvas užklausė:

— Vincai kodėl tu ta varg- 
sze Mariute nori imti, juk yra 
gana daug turtingesnių nami
ninkių kurios, su mielu noru 
už tavęs ejtu, juk tu turi žinot 
kad mes nebile koki tenai sus
kiai, kad ir mes dar szi ta tu-z 
rime ir esame szio to verti. Bu
tu gerai ir in gimine susiejus 
su sau lygiais.

— Tai-gi teveli asz ir nęriu 
Mariute imti dėlto, kad ji yra 
man lygi. Mano rankose dar
bas tirpte tirpsta, taip-pat ir 
Mariutės rankose viskas degte

O antra vertus, tai man 
labjausia patinka jos būdas: |tlui gali būti ugnijp ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyveniipa. 
drąsi, atvira, maloni nuolaidi, 
su visais sutinka, jokio nepa
doresnio žodelio niekuoniet ne
prasitars, o jeigu kas kitus Pd’ 
noatsarguma prasitaria, tai ji 
nuraukta kaip žarijk

laimingai,

dega.

wi yĮ a

0-5

Visa apylinke keletą

Bet Vincas sau

I IV I

1'$ jj
!■

t \ ' plaukų ir odos sustiprintoms,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagėsnio už čystą neniežinčių galvoą odą? z

KUFĮM/EO |
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių gaivos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti ■ 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- t 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Į 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos .vertos daug daugiau. Paaiškinimai z 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoįe, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER 6 CO., 326430 Braadway, (few York*—*—*

t

1

Dėlto 
teveli ji man patikę ir asz iio^ 
riu jia imti sau ųž ippteri ir tir
kiųosj kad su jia bujsiu lajminr

1 f j | j' jt (f1 t !
Geftd yaikcli ir imk ir

gas.
I ■' ' i ,: 1 "* ,|[ i j'1 'A!'' F ♦ *į f T (

ksz su motina tani pritariame,
imk n

4 ftegul judviem Dievas pglaimi- 
na. O> žmonių sznekos, tai v,o-0- zpippiu sznekos, tai ve
jas.- m ’ '-;t

Dabar gerbiamieji pasaky
kite kas Vincą trauke prie Ma- 

Juk visirintes, ar nelaime., 
taip sake?

Ji trauke tikra męiloj o mei-
Ję sųžaclino Marintas gerumas. 
Tokia nelaime duok Dievo kož- 

. . ’ F. V.nam bei vienam. '' ■'m '

*

Dovana Visiems DYKAI

jo praktinguma kalba žeminus paduotas apraszimas: 
mlnutas, kaip ir paprastas laikrodis.

Tai kas nors nepaprasto. Nustebetinas laikrodis, naujo iažradinio, Bple kuri 
dar nėši girdėjęs. Laikrodis yra naujausia Iszradimu laikrodžiu srityje, Apie

1—Rodo valandas, 
2—Padirbtas isz geriausio metalo teip

3—Augszczio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau negd koks nors kitas laikrodis if 
nesuvetins nei minutes. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris 
teip smarkai skamba kad ir kiecziausei mieganti prikelia isz miego Ir iszkelia 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereike keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzlkutl ir visas laikrodis aįb^l- 
svjeczla elektros szviesa. 8—Gali kartu szvlesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar oflsinis varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
dantų. 10—Turi clektrikos baterija labai pasekminga gydymui nervlsz^u Jlgu. 
11—Turi savvje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpintas slaptingotnle 
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti'paslaptį ypata. Su ko|nų laikro
džiu prisiuneziame pilnas informacijas. Kombinacijos numerius užsistalA. 
Dabar pamislyk, klok naudos Ir parankamo gali turėt isz tokio' laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktųm, yisgl geresnio hž szitn negausi. Sžl- 
toks laikrodys privalo rąstls kožnoj šluboj, nes jis yra netik reikalingas bet ir 
pagražinapeziu namus daigtu, Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodlje gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai leųgva indeti 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per 
trumpa laka pardavinošimo tik po $11.05. laikrodis yra tokis kaip apraszytąf. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus. DYKAI, VIŠISZKAI DYĘAI iš
siusimo kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas Užsisakys pas mus 
apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonėms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais vėdarais, laiko laika tejsinjtb 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau, o mes duosim jums DYKAI tik per trumpa 
laika, jei užslšakyst tuojaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Tajgt jei 
nori pirkti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinlgu tik 
$1.00, o mes tuoj iszsiusJmc laikrodi piji Jalkrodcliu. ĮJkųkijus Užmpb^RU® 
daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga, raszyk tuojaus.

<■■ l>ept. 2U. CfiljPtfK
■ m' ’.'..S L.’

idant pamatyt kokia valanda, 
i 
kambarinis ar oflsinis varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypatos. 9—Turi

dantų. 10—Turi clektrikos baterija labai pasekminga gydymui nervlszkujigu.

pinigams, antras byangakmenims sudėti.

džiu prisiuneziame pilnas informacijas.

daiktus. Norėdamas pasihaudoti proga, raszyk tuojaus.
l‘» ACTUAL SALES COMPANY, 1210 N. Irvlng A v
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1

Skaudus Naulaicziu 
Likimas.

Vos tik užsibaigė statymas 
naujuju triobu, dar net visko 
ga luti na i nesu t va rk iu s, 
Antanas jieszko sau žmonos. Ir 
vienur, ir kitur, kur tik buvo 
žinoma, Antanas atsilankė. Te- 
cziaus tinkamos neatrasta Jau 
na, graži ir “pasiturineziu” 
tėvu duktė nemano in pamotes 

O kuri jau sutiktu už 
Antano in pamotes nutekėti, 
tai Antanui netinkama. Ir taip 
jam bejieszkant sau tinkamos 
žmonos, daug pinigu bereikalo 

ir jau inprato gir- 
Nieko in namus,

I

jau

namiszkiai 
Arti- 
rupi- 

ir kaip jau

teketi.
nutekėti

Laikas greitai bėga. Czia jau 
ir diena Antano svodbos. Sve- 
eziai supraszyti maždaug ap- 
truse grin tele, nes 
dar ..negalėjo atlikti,
minusi Antano gimines, 
uosi užkandžiais, 
paprastai tuose laikuose, o da 
nęt kartais kaip—kur ir sziuo 
laiku, daugiausia rūpinosi 
svaigalais.

Susirinkusieji svodbon žino- 
nes tarp savos i n vairuoja. Blai
vesnieji krūvon 
sznabždoinis kugždasi 
kasdami viens antram sunkiu 
gyvenimu, tai atpasakoja, 
ris ka girdėjo kalbant apie ko- 

, apie 
gyve-

uosi; klausinėjo, teiravosi kas 
atsitiko, ko jis verkia?

Nieko verkiantysis nesakęs, 
tik matydamas, kad jau mažu
tėliams laikas ilsėtis, pavadino 
draugo su savim atsigulti.

Per isztisa nakti dar vis te
is oi pa-

daugiausia

sueje
>

pa- 
nusis-

ku-

F
J

ii

I

I

i

1I
I

1
I

*

r

I

*
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II

nes liuosas ta

kuriuose suaugti tvirtai jiems 
nebuvo lemta. Vienok, neil
gai vargo dievaitis jais tesi
džiaugė. Mateuszelis arklio 
pritrenktas tuoj numirė, jau
kesne už ji sesute. Aldonele, 
atmindama savo matuszele, ku- 

, norėda
ma papuoszti jos, niekeno 
apžiūrima kapa, rankioji gėlė
lės nuo Vilijos krauta, kur ne
tikėtai' audrai isztikus, žiauru- 

vandenin 
Nors varg4

ria veleną jau donge
ne-

GUKITA.
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingime, skausmu strėnose, yra greitai prafialinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
Draugų lioJkale,,

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančią jiogą, dauginus bojo neapsieina. 
Yra tik vienas I’ain-Expellcrls ir del jusu apsaugojimo, jis yra pafcenklintM 
musu voizbažonkliu

ANCHOR Ikaras''
.Toiftu ant pokolio nėra vaizbažonklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neihikitę. Visose uptiekoso-po Boc. ir 70c. Taipgi galima gauti pas ifidirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

ir raumenų

f

9

kurios karty diižinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina. , I

I
i

sis vėjelis ja inpute 
Pagel bos nebuvo.
sze naszlaitele kovojo isz pas
kutiniųjų už gyvasti su mirti
mi, bet bangos ja nubloszke to
li ir, špoku apleista Vilijos dug
ne gulėt paliko’.
ežia, vargdiene, kūdikėli 
nanezia toli laukuose žąsis, už-

Žinoma ne visos, tik ŽIEMA JAU PRAEJNA. Žiemai vietos czia neliko.
Saulute ausgztvn kyla 
Szildyti žeme pradėjo, 
Medelei sau linksmai siūboje 
Nog pavasarinio vėjo.
Medžei neužilgio pradės žaliot 
^enklyn, pavasaris bus, 
Neužilgio pamatysim, 
Ant medeliu laims.
Pauksztelei ežiui bet pradės.

9

bes i 1 i n ksm i no žmones, 
galinus , auszra. i’npsireiszko, o 
jau nuo tada kiekvienas skubė
jo kas sau, idant dvaru varpai 
neužkluptu juos dar sveeziuos 
beesant.

Tik laime Antanui, jis turi 
laiko dar ilsėtis,
diena nuo vergijos...

Sztai ir diena. Saulute augsz- 
tai pakilus džiovina žeme, kuri 
gerokai sumirkus nuo tirpimo 
ledu, kuriuos žiemos metas pa
rūpino.

Subudo visa Antano szeiiny
na, dabartine jau jo žmona, ap
žiūrinėja gyvenimą, kurio dali
mi savininke jaueziasi dabar ir 
.i>.

Viskas jai atrodo neblogiau
sia, bet.... Kur žvelgs, kur 
vis susiduria su būreliu

Czia jau nekaip pa
tinka, bent taip stygavo ja. jos 
žvilgiai, kurias tankiai nusmei
gia isztolo žiurinezius ir dar 
neiszdristanczius prie jos gla
monėtis, naszlatelius. Bet; tai 
dar tik tuomi ir užsibaigė, nie
ko daugiau.

Kaip jau ten
tiek prasideda naujasis gyve- •Ai r #

pa-
J

S

O szia, tre-
9 ga-

ki tai žmonių gyvenimą, 
koki tai goresni žmonių 
nima, apie pripažinimą žemiu, 
kuris kiek turi ir tt. Girtesnieji 
linksmi, szukauja, dainuoja, 
trepsi kuris dar sziek—tiek pa- 
jiegia kojas 
turn jie priesz viską laimingi 
liuosi nuo visko, 
paudžiami... ot, betariant, 
dos, jaueziasi 
esą.
ežiai leidžia valandas 
darni sugrisztant isz bažnyczios 
jaunavedžiu.
tolius, niekas ne 
niekas ju nepaklausia, kaip 
niai valgė,

iszbarste 
tuokliauti. AieKo m namus 
o isznamu kaskart vis daugiau 
iszneszama. Sumanęs Anta
nas, pardavė 21) margu žemes. 
Gavės 17 rubliu, 
kas daugiau pasiturineziu be
esąs, negu kuomet nors, 
giau jame atsirado drąsos jiesz- 
koti tokios sau žmonos, kokia 
jau seniai buvo nutaręs. Jiesz- 
kota gana ilgai ir veik visi pi
nigai, gauti už žeme iszeikvota, 

nesurasta.
.Jau ir pavasaris praszvito. 
Kaimynai vergijos dienas atli
kę, jau rausia savo žemele. O 
Antanas vis dar tebejieszko sau 

apie žemele jam neltie mažutėliai vis sukinusi. 
Pardavė ir antra 20

jautėsi kur

Dau-

szukauja, dainuoja

pavilkti, — tary- 
bb 

niekieno nes-
ro- 

savystovais be-
1 r taip susirinkusieji sve- 

belauk-
laiteliu.

ne, 
nasz-

klūpo smarkus lietus su ledais 
ir nuplaki' mirtinai.

o vistik nieko gero 
pa vasaris 0 apie naszlai- 

neužsimena, 
se

non* tarpe svecziu ir
žmonos, 
kam ko.
margu, tik jau ne už 17 rubliu, 
o iszderejo 23 rublius. Na jau, 
dabar tikrai Antanas mane, jo 
noraį iszsipildysia.

Turint tiek pinigu,
sziaip—taip varytis, — masto 
sau Antanas 
žmones,

galima

būti 
kaip 

nusprendęs, — pasidi-

Nusamdysiu 
jie dirbs žeme, o jau 

asz sziuomi laiku tikrai apsive
sim Ir vis dėlto turės 
taip, kaip asz norėsiu ir 
jau esu
džiuodamas pats save ramino.

Žiuri, Antanas, kad jau ir 
antrieji pinigai baigiasi, o vis 
dar neatranda sau jieszkomos 
laimes.-

— Kas bedaryti l — stato 
sau klausima. — Tiek 
vėjais paleidau, o vistik

Turbut reikės pa

pinigu
nau-

dos nėra, 
likti kitiems jaunas, pasiturin- 
czias, o man kreiptis prie ne
turtingu... tiktai ne prie su
augusiu, — nenoroms žmogelis 
pusiau atmainė pinnesnius sa
vo norus.

Na, dabar jau kas kita. Ne
ilgai trukus, gal begyje dvieju 
ar trijų savaieziu, Antanas jau 
surado net dvi merginas, ku
rios su mielu noru sutinka už 
Antano iszteketi. Masto sau 
Antanas, kuria isz ju vesti. 
Pirmoji netaip jau jauna, bet 
ir nesena ir dar,
apie 10 rubliu pinigais, 
antroji, visai jaunute, ir teisy
be gražaus veido, betgi pinigu 
tik apie timpa teturi, 
nemastes ant žūt—but, 
prende vesti antraja, taigi gra-

Ta diena ir ant poteriu 
Dabar jau 

Tik laukiama,
Antanas 

Kaimynai su-

turbut turi
Gi

Ilgai
nus-

Alenute,Pagalinus mažoji 
beveik jau apsiaszarojus, skun
džiasi savo sesutepis:

— Asz jau ir /valgyt 
nieks nepaklausia, nieks ir
paduoda, o pat i pasiimti — 
pasiekiu.

Tuo tarpu, kada tai 
smarkiausiu isz visos 
sze i m yn os va i k i u k u,
Antanukas, lyg ir su praszvitu 
šiom akutėm, 
lenanczia Alenute.

— Neverk Alenute.
svetimi.

kas iszvažiavo motinėlė 
visiems bus

nebūtu, o vis-

r-

BALTRUVIENE.

senesnes, 
Katros in perima greitesnes, 
Priesz kaina ejdamos Stenėjo, 

Nekurios net skepetas 
moti nėjo.

Ant galo suvis pajiegu neteko, 
Jog net sukniubo ant kapo, 

graudumas tai 
daro, 

Apsilpnina ir aszaras iszvaro, 
Reikėtų ta gailesti apmalszyti 
Zmoniin su tuom nesi rod vt i

Ba kas per daug, 
Tai szelauk!

Tai mat vis

# #
Daug yra tokiu merginu, 

Ka rugoje ant vaikinu, 
Tai ant joju nežiūri, 
Jog piningu ne turi.

Ne, mergaites, ne reikė teip 
sakyti,

Žino-

nickam apie lai sakyt,
i sniego

Sztai žiema jau .praejna 
Pavasaris atejna, 
Džiaugės dydi i r maži 
Kad atejna vasara graži. 
P ra e j ta žiema szalta buvo 
N e re i k
Kiek ant žemes niipuoh 
Kožnas galim ta užtvirtyt. 
Daugeli vargo visi turėjom 
Taja žiema praleisdami, 
Daug kartu mes nuylsom 
Per sniegus lyg keliu brisdami 
Szalin ejna žiema szalta 
Yma su savim sniegą balta, 
Jau Įiavasaiis atvyko,

Džiaugsis kad žiema praeis 
j Pradės krauti sau lizdus.
Kur žada vesti vaikus.

— B. Tamoszaitis.

Nenžmlrszklte kad dabar “SAULES" 
prenumeratų yra $3.00 ant viso meto 
o S 1.60 ant puses meto.
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noriu; 
ne- 
ne-

yPasekme po 20 dieno 
arba grąžiname jums

ii.

Nuga-Tone
. * . . ■ /. v n • • ■' k * > i 5. ■” 1 * : • k

pinigus.
Vaikinu ne labai peikti 
Piningai ne užganadys, 

O ir ne iszganys.
Piningai greitai iszgjna 

Teip kaip atejna,, 
Reike ant proto žiūrėti 
Ne ant piningu godeli.

Kad ir biednysteje suejsite 
Sutikime gyvensite, 
Paczoduma užlaikysite

Dievo sveikatos praszysite
Tada ir piningu turėsite,
Jeigu pri(» paezedumo pri

prasi te.
Geras vyras tai skarbas,
Tas mergina visada ras, 

girtuoklis niekados,
Tokio ne myli mergos nie-

J

J
/dP i . J !

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,^ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture

■ 1 
■1 
'■J ■■Ji

ii

1 
ii
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fe. J,ll&vį
damas neaišku mintę ir nusilpnėto kūną; pasibodisfew 
imant vaistui del padidinimu veiklumo ir vaistus «vaiginan- 
čiu», bn^yk Nuga-Tone fr peraitikrik kaip greitu laiku jau- 
Ho«i visai nauju žmogui Devynes i» de^imtcM visu žmogaus ligų,K' 
tokiu knlp biogik apetltAp, ncgruomulnv imas viduriu, gnzai ir\ 
išpūtimai, užkotČjimaN akilves, tulžinin, anemia, kankinimai rru- ’

*nimas Antano namuose.
gelis, būdamas aprūpintu, tiek 
daug vargo paklojos jau prade
da mastyti, žiūrėdamas in nu
alinta gyvenimą. Jam tuoj pri
siminė žodžiai senio kaimyno, 

graudeno 
nuo gražiosios Rožytes 
kas sugražina praeiti'

jau sziuo 
Žinoma, kas

buvęs
Antano kuriais pastarasis ji 
mažasis

kad ežia visi

Ne-gi
— ko ir

ramino

Mano rūteles tiek
Al

torių nuo-

, niekas 
triobelio ne turi kiek asz. 
.sveika ar sergaute, 
latos lakstyt po svieteli 
nors tasai mano meisteris in-
taisytu man koki fliveri' 
areoplana tai ne tiek paylstau.

jog užstojus szven- 
kiek pasilsėsiu, 
Da bjauriau pa-

negu kitokiam laike. 
Juk meldžesi, bet kaip ?
v e 1 n i sz k u k n y g u cz i u.

kad

ar
t

)tokiu knip biotfAb apetltAįi, ncuruomulnv ima# viduriu, 
iw 
matizmo, akau#mai galvon, nrurahria. ntokas 
jimas nervu if negalėjimas miegiioti, 
imjiegOH, akinto vandeniuoto kraujo ir nei 
kraujo. -f

Kofcnn dalis kūno ir ko£na jo veikme romiame ant nervu naiiocrop. J t • • « • • • Mill . .
grobus, Girdos plakimo, kraujo cirkulavimo. 
protingas gydymai) i \ __  __________
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaikyti ia aAtoniu brangiu, 
Hvcikata dundančiu Mudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojui. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fo^forą-muiktu# del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobu# teip, 
jog jc tuAtinane roguIariAkai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
podinica atmatas. Niern dAURiau# gazu ir auputimu, niera smir- 

j ’titą, giarą gru omu lavinu*, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą? 
Xr.iga-Tonc sųstipris kraujo ir 
numo veidui it* žiburną akiems!

vazai ir
___ .. J-

energijos, nunilpnr- 
purina

i '
jlman nervu ijr ncgalejImaH miegnoti, purina nuo Rtoka nervu Vf Ii’iiiu nuu HioKa nervu #

už tek t in los cirku locijos
------------------------------------------

&

kraujo,
r " , ___  „________

kurios didžiauFcj užlaiką geram atoviuje pilvą, jaknaa, inkstus ir įl1!
no, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra kibai u/ 
nuo nuailpnctu nervu ir abrlno sunaikinimo

z

T

Kodėl? i _ , __ , . _ ________ ____
Hvclkiitą dundančiu nudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytuM islinau, 

tai Gavėniai 
bet kur tau! 
sielge

Antanas padaryti 
kartu nevaliojo, 
del naujosios žmoneles, dar nie
ko panaszaus.
vyriausias klausimas, tai k lau
šimas liecziantis visos jo szei- 
mynos sziolaikini ir busiantiji

— neperge- 
kurios 1 

margeliu

//i

s

vii
rIA

Fosforą-muišturt del Kraujo ir Nervu.
T ‘ ‘ ‘ ‘

jog jc tuAtinase reirularinkai.

^nčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jurr« stebuklingą
S e.—. . i -r- 4 . . I A . . ..... * A . A. S  -^1  A.  i

pageriu4 cirkulavimo jo, priduos raudo- 
Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus

i

5
i ' J

■ql
'k

R

Matai
Tetu-

par-

9

vežti, tada mums 
geriau.

Bet, ve, patsai
T 
Nes

mergos me- 
kados!

Tai-gi szirdeles a-lia, 
Ant sziadien bus gana!

Isztikro 
turi anio- 
jeigu nieko 
jog pin i n-

—Tu kvaileli, manai tėtukas gyvenimo likimą,
9parvesz ta paezia motinėlė, ka

tra 'pftlrtidojom neperseniai? — 
insikiszo Mateuszelis. — Gau
sime pamote.

Bet, kad mažutėliams nebu
vo aiszkuino, kas slepiaisi po 
žodžiais: palaidojimo ir pamo
te, todėl, Mateuszelio pasaky
mas ir pasiliko vien tik jam su
prantamu, o mažesnieji jo bro
liukai ir sesutes, tese ir toliau 
ta kartu liūdėsi ir skunda, koki 
jie kuomet galėjo suprasti ir, 
\ ištik lauke greieziau sugrįž
tant tetuszio ir jau su motinėlė.

Naszlaiteliai laukia motinė
lės, raminasi. Viens kalba, kaip 
gera bus, antras dar priduria, 
o czia treczias ir ketvirtas taip- 
pat insimaiszo
niems nebaigus kalbėti. Džiau
gėsi, kryksztapja, net ir pamir- 
szo, kad seniai nevalgo, — bile 
motinėlė jiems tetuszis parvežt 
žadėjo, — tai ir viskas gerai.

Subildėjo, — czia pat jau ir 
vežimas kieme. Pakilo pirkio
je trukszmas, grudžiasi per du
ris patikti jaunavedžiu. Smui- 
kinikas kiek drūtas
smuiką, jam pritaria jo sėbras 
su armonika, o naszlaiteliai ne
sitveria džiausmu, net aszare- 
les kiekvienam riedi per isz- 
blyszkusius veidelius bet links
mumo, gyvumo pilni. Ir jie 
grudžiasi kieman nori būti pir
mutiniais prie motinėlės,
blogumas tame, kad nepajiegia 
per žmones prasigrusti. 
vienas Mateuszelis žinojo, 
negryžta praeitis, todėl, tuo pa
ežiu laiku, kuomet
linksminosi daugiausia, ant jo 
veido nesimato linksmumo, nu
siminęs liūdėjo.
siduso, rankytes užlaužė, rodos 
bauginasi permatomu likimu.

— Antanėli ir visi kiti ko jus 
grudžiates in tarpa suaugusiu 
žmonių? — pratarė nusiminusi 
balsu Mateuszelis.
nes jau ir be to veikiai patirsit 
ka už globėja tetuszis 
duos.,

Toksai vaitojantis atsiszau- 
kimas, besiskubinanezius kie
man mažutėlius, * 
pasiiyžimo.
nute, o jau paskui Antanukas

• e . A a . M ' t A

nusisukęs Mateuszelis gruudi-

žiaja.
nunesze. 
sutarta, 
užsibaigs užsakai ir 
vėl bus vedes.
žinoję apie Antano sutartis su 
gražesne Rožyte, pradėjo ji 
barti:

— Vistiek, 
tingai darai, 
pasijieszkoti savo amžiaus! 
Dabar, tokia jaunute... Ji neap
kęs tavo vaiku. Nebus san
taikos jųdviejų tarpe, — isz- 
metinejo Antanui viens isz kai
mynu.

— 0 bracia, tai mano laime. 
Kas isz tos senos! Czia tai gė
lė mergaite: balta, raudona ir 
geltona, — pasididžiudainas, 
nabagas, savo prieteliui atsake.

— Taip, tai taip, 
žiūrėk vargeli, kiek tavo 
užrtiaezios blėdies tau pridirbo. 

<Prio nabaszninkes valdei apie 
60 margu žemos; beiszdykau- 
damas pasilikai tik ant 17 mar
geliu, o kuomet pasiimsi Rože, 
atsimink mano seno žodi, kad 
turėsi pasitenkint szeszmargiu. 
Ne tu gero matysi, no tavo kū
dikėliai, — graudeno Antanu 
antrasis kaimynas.

— Asz žinau. Jums visietns 
isz pavydumo invairiausi bau- 

#bai isz mano gyvenimo rodosi! 
Szitąip atkirte# Aptanas savo

viskas 
kol

Antanai nepro- 
Ar negalėjai 

savo

Bet pu
tos

geradariams nuėjo namo.

dar pinnes-

czirpipa

tik

Tik 
jog

kilti visi

Karcziai at-

Eikit ežia

Žemeriausias.
jau liko apie 17
siszkai apleista, javu rudenije 

, o griebtis 
o, nėra ga

lima, kuomet keturias dienas 
savaitėje iszdirba veltui

nebe r iszkur tikėtis, 
in szali prie uždarbi J

dm
Vi

savo
In dvipavergėjui — ponui.

dienas neką nuveiksi, kad isz- 
ku rioje, 
G vvena

szeiinyna,liui itillUS

pats devintas beesąs.
žmogelis ir pats sau iszmetine- 
ja už padarytas savimi skriau
das, o gyvenimas vis 
eina blogyn ir blogyn.

Už kiek laiko, Antano 
m yna ant vienos gyvasties pa- 

Szitokis atsitikimas,
ne

I

kasdien

sze i -

d įdėjo.
pamotei suteikė daugiau 
apkykantos priesz povaikius. 
Jau tankiau Antanui pradėjo 
inkalbineti vyresniuosius vai
kus reikia iszlesti tarnaut. An
tanas iszpradžiu tam prieszino- 
si, bet.... vereziamas aplinky
bių, turėjo tai padaryti. Viena 
todėl, kad nuolatinis jo žmonos 

, tai 
visu.

barszkejimas, o antra 
negalėjimas iszmait’mti 
Ir szitos dvi aplinkybes priver
to varguoliu pasiūlyti tart i il
gesniam žmogui.... stambiam 
pavergėjui, savo dar nesubren
dusiu kudykiu pajiegas.

Alateuszelis ir jo dvi sesutes 
iszeina tarnauti, pasižadėdami 
daugiau nebesugryžti in namus

gesinam

tosios moteriukes 
liszka kantrybių, 
savo vyrui nesako)
gus pralosze. 1 O ‘ kad dabar 

kurneturi piningu 
tai per naktis losze 
Padarykit teip:

Tiesiog palicijai pasakyt, 
Taja urvą parodyt,

Tegul in lakupa gabena
Ne reikes grayt, bus gana.

Ne vienas sztopo užsitraukė

])ragert, 
kaži ras.

y

Prietelei prie stalo pritrauko, 
Tas visa uždarbi palieka, 

Ne cento nepasilieka.
_  - . - . k • -Juk visoki loszimai czion už

drausti,
Jeigu pražengė tiesas, buna 

nubausti,
Ii; tas sarmatos nepanosz, 

Jeigu apie tokia urvą val- 
džei danesz.

* * ’*
Jeigu jus szirdeles ant szto- 

t; po pasigėrė te,
Tai nors po velniu nekly

kaukite, 
Dievaž, klausyti bjauru, 
Kaip eina žmogus keliu, 

Vienoje stpboje kriksztinavo,
Tai per tris dienas gere ir

Idainavo
Anglikai labai divyjosi 

Ir baisei piktinosi.
Arba ant vienu laidotuvių, 

‘ Susirinko misiukiu puiku, 
Ejdamos po pora strapaliojo,

Mat isz gailesties paejti ne- 
giliojo.

vyru* ir sveikesne# ir puikesnes moteres. Nuga-Tone n< talhin savyj lokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundclel. Yra apvilkti cukrum. pHimno

“DIDELIS SZALTINIS”

keletą ‘ ‘ Dideliu
. ir jszparduosirne po

Aplaikeme 
Szaltiniu”
$3.00. Mes brangei užmokėjam | 
ir negalime piginus parduoti. 
J u mažai gavome. Juodi apda
rai, apkaustyti. Agentams ne 
galime duoti jokio nnoszimezio.

W. I). BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

ihhuiiiu y i .» I m* i n 11 r\ litru puiiuu.ui. t JU LURIUHI. JJFIimilV

nkon| ir vartuoti galerna be jokio neparanuKumo. Bandyk juos, Rekomenduosi visiems 
sava pretelcms.

MI’SE ABSOLTI’TISZKA GVAltAVClJA: Preke Nuga-Tone yra vienas 
doleris ir 25c. ($1.25) už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deszimta

szoszlns menesius gydimo už szeszis dolerius ($(>).

l’reke Nuga-Tone yra vienas 
. -7-_________ i

(00) pilluln, arba y leno menesio gydimo. Galite pirkti szeszlns honkutes, arba 
NzeszInH menesius gydimo už szeszis doleriui ($(>). Imk Nuga-^one per 
dvideszimts dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sinrražlnk bonku- 

Negalite prapuldyti 
ne viena centą. Mes imame rizika.

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

Gerbiamieji: įdedu čionai* $.................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuica-Tone.

te ir pilnus, o mes urnai sugražinsimo jusu piningus.

Vardas ir pavardė

tankui

Gatvė ir numeris • • • »«

Miestas Valstija

Geriausi Mainieriams
kojoms tikra gerove, jei atvesite guminiusJus suezedysite pinigus ir suteiksite kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 

avalus “Ball-Band”. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-
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Pirmiausiu Ale-
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ne Viktorijų mirjo (1901 meto.) '■
das Septintas?

daliu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

“BAU L® B
“Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie 

apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių 
Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 

“Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato, ar czeveriko. Toji žyme rciszkia

»

D
Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 

ar czeveriko.
geriausi išzdirbini, koki jus galite. Ball-Band” batai, pus-bacziai (Iliminer) ir czeverikai

kriaukszles uogai ju perpjaut, nei perplėszt.

Kur josios sūnūs Ed war-

' ■ 'V* Ū i. .T." w. *4 . ■ I , ' > ’ ’ " , “> ‘ ’

JJevyniolika metu jau suojo nog il^da Anglijos karaliO’
T?!.

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju.
. ; Mishawaka Woolen Manufacturing Company
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’ - Nedeloije pHpuola “Ver
tu Nedelia.“

— Sziandien
Apreiszkimas Szv. P. Marijos.

— Sziandiej) R^e.dingo ka
syklų pede. u' *' ' '

— Visi laukia l d. Aprilaus, 
da- nežino ar straikuos 
vis-gi bus perstojimas darbo 
1 d. Aprilaus.

— Oras per
buvo labai gražus, bet szi va- 
kara ar gal nakezia turėsime 
lietaus.

— Ant praejto susirinkimo 
Szv. Liudviko draugystes, bu
vo nutarta laikyti dideli balių 
15 d. Apriliaus, 
saleje.

— Mahanojaus ženklyviau- 
tvksio 

tvėrimo naujos gazinos kom
panijos kurios szerai parsi- 
davines po $31.25 vertos $50. 
Viso iszsiparduos szeru už 

Lyg sziam laikui jau 
parduota szeru už keliolika 
tukstaneziu doleriu ir kaip ro
dos, vela turėsimo neužilgio 
gaza mieste.

— Sztorninkas p. W. Ryn- 
keviezius, dalinasi su visais 
linksma žinia, buk pasiseko 
jam nupirkti puikiu siutu ant 
Velykų, kurios parduos del sa
vo kostumeriu.
jausios mados, bet už juosius 
nelups kaip kiti daro, o par
duos tikrai krikszczioniszkai. 

užejkite ir

LIETUVOS MISIJOS 
MARSZRUTA.

Schuylkillo apskrityje.
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(Ketverge)

9 bet

keletu dienu

Boczknusku

si žmonis susitarė

$32,000.
u z

su-

szeru

Siutai nau-

Geriausia dabar 
pirkite nes paskui graudinsi- 
tcs. (to 2G)

karta 
Jauk

— Nedėliojo pirma 
buvo laikomos miszios 
šono mokslainoje per kun. M. 
Munley, kuris 
žioje in Ellengown. 
vietos randasi 
terp Mahanojaus ir

teip-gi dava- 
Tosios 
kol i jopusiau

■ Shenado-
Žmoniu buvo susirinkiar i o.

daug jog ne visi tilpo in tuom 
laikini maldnaini. Ajriszei to
kiu budu pritrauks daug sve- 

savo 
prigulėjo in 

Muhanoju ir Szenadori.
- Praejta meta musu paviete 

mirė 651G ypatų: 
mirė 297;
Tamaqua 341; Frackville 59; 
Girardville 32 ir t. t.
nojui 1918 mete mire G08 dau- 
giause nuo influenzos.

— Pati saliuninko 
Sakalaucko,
likos nuvežta in Ashlando li- 
gonbuti, staigai apsirgus.

— Pirkite mesa ir grose- 
riua pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visokį tavora ir 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Parsiduoda geri namai po

timžemin (atejviu) in 
parapijos, kurie

Mahanojui 
Shenandoah 445;

Maha-

Juozo
539 E. Pine St r.,
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Kovo 2G-ta d. 7 vai. vakare 
Mahanoy Township mokyklo
je Mahanoy City, Pa.

Kovo, 27-ta d. Girardvillle, 
Pa. 7 vai. vak. bažnyt, svet.

Kovo 27-ta d. Maizville, Pa. 
7 vaL vakare bažnyt. svet.

Kovo 27-ta d. Frackville, Pa 
7 val. vak.

Kovo 28-ta d. Tamaqua, Pa. 
Odd Fellows svet. 1:30 popiet.

New Phila
delphia po bažny. svetpineje 
7:30 val vak.

Kovo 29-ta d.
Pa. Unijos svet. 7 vai, ak.

Kovo 29-ta d.
7 val. vak.

Kovo 30-ta d.
Po. 7 val. vak. •

Liet. Mis. Pr. Komitetas.

Pajieszkau Joną ir / Antanu 
Bartusevicziu isz Lietuvos Rai- 
supo kaimo, Suvalkų Redybos. 
Jeigu kas žino apie juos, mel
džiu praneszt.

Joe. Sanda,
20 James St. Waterbury, Conn.

(to 26

1

$1.50 vertes dovanu
l , * .r \ k

Kovo 28-ta d.

Minersville J

St. Clair, Pa.

JMt. Cannel, 
(to 25)

KUR BUNA.

Pajieszkau 
sandra Kunevsko

Alek- 
du 

Rumford,
Me.

szvogeri 
, suvirsz 

metai atgal gyveno
isz ten girdėjau iszva- 

iavo žin Nashua, N. H. Gavau
svarbia žino isz Lietuvos nuo 
jo moteres Franciszkos isz 
KurszenU miesto kuri szaukias 

Kas apie 
žino, malonėkit praneszt.

St. Czepaitis, 
1 Pennoyer St.

Franciszkos

vyro paszelpos. ji

Hudson, N. Y.

Pajieszkau Tania Kazlausku 
Meteliu 

vveno DuBois
isz Parczenu Kaimo, 
(Imino, g\ ____ ____
19 metu adgal, vėliaus 
jau kad buvo Pittšįprge. 
riu svarbu reikalą, praszau at
siszaukt, arba kas žino apie ji, 
malonėkit praneszt.

Prane Kvederavicziene, 
507 South Avė, 

DuBois, Pa.

apie 
girde- 

Tu-

P rau c i szk u sMano brolis 
Martiszius, isz Szakiu apskr., 
Sintautų Valscz. gyveno Hazel
ton, dabar nežinau kur1; taipgi 
mano pusbrolis Jonah 
szius gyveno Freeland, 
kas žino apie juos, 
praneszt.

Jonas Martiszius,
23 Scholes St. Brooklyn, N: Y.

JUOS

Marti-
Jeigu 

meldžiu

Pajieszkau Antana Maczaus- 
>zidlavo miestelio. Tu- 

reikaln nuo 
paezios ir sunaus. Meldžiu at- 

(to 2G

k a, isz Č 
riu labai svarbu

siszaukt ant adreso.
Fr. Jankūnas

55 Putnam St.
Hartford, Conn.

Mano draugai Stanislovas 
Juozaitis ir Juozas Szenauc-

No. 321 ir 323 W .Centre St. ir kns ab’.,rtu Į® Laipuszkhi kai-
320 ir 322 W. Railroad St. At- 
siszaukite tuojaus pas O’Brien 

» Bros. Drapanų Sztora.
4

’ Juozo Stankovicziu.
? piginus negu kitur 
j gera tavora.
t ...............
«

Atidai-Atidai

(A.
pas— Pirkite apsiavimus

Pirksite i 
ir gausite 

05 W. Centre St.O

mo; taip-gi Juozas Povilaitis 
isz Moniunu kaimo, Kazimiera 

, visi9 Sziburke Getautu kaimo, 
Klovainių 

Tegul atsiszaukiti:
Jonas Venslovas,

8 Green St., 
Waterbury, Conn.

Petnyczioj 7 vai. vakare Town- f A * <* m * A A * M —L. —r
t:d - ..
1 L-

Panevėžio apskr 
para.

•9

Tik per 30 dienu duosim $1.50 
vertes dovanu.
aiszku adresu o mes pasiusim 
paaiszkinima kaip tas dovanas 

darbu.

Prisiusk savo

SAULE'
MMMMi

DR. I. W. HODGENS 
Specialistas užsisenejusiu ir

I g

PARDAVIMAS DYVONU \
II

♦

Q Į ' >

j; Suczedinsite piiiingri .pjrkdami dabar.
J > e a • t • ’ * M 9 . • i. • • j •
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Prekes pabrangs 
1 Aprilaus nes gavome Žinia aįpįįe tai nuo fabrikantu.

Prekes ežia paduotos yrii'paiintos nuo 1919 Smith s 
geriausio tavoro.

8

UNION 
national; 

BANK 
MAHANOr 

k CITY

w.. 
s 
1

v 
v
F

H
Capitol Stock 1125,000^0
Surplus Ac Profits S44MMXNLM

gauti tik už visai maža 
Raszykite sziadien adresu voda- * •
ini sziteip.

M. Mikelonis
27 Jackson St., Box 215 

Lawrence, Mass.

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprilaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakaru uždaromi G valanda va
kare. Iszskirent PANEDELIAIS, ir 
taia vakarais, kąda , buna atydąrytas 
krlmlnaliszkas ir civiliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH,

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK. Secretary.

inpuoles 
iszrodantis 

skausmą

PA.

(M.30

ATIDAI
MAHANOJAUS LIETUVIU

L. L. Paskolos Bonus galima 
gauti sziose Bonu pardavinė
jimo stotyse:

V. Lapinskas,
601 W. Mahanoy Avė. 

Fr. Sklera, ,
401 W. Mahaony Avė.

A. Baneviczius,
817 E. Centre St.

Arba Paskolos Komiteto susi
rinkimuose Boczkausku saleje.

(M. 30

Parsiduoda Farma.
59 akeriu arti Mahanoy City. 
Dasižinokite ant adreso 32 W. 
Spruce St. Mahanoy Citv Pa.

(M. 30)

arti

.1

ANT^crsQui&J*
INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR. 
Jeigu negerai jauozlates tai privalote 

apsiiiaugoti nuo Influenzos. Tankiausia 
apima silpnus ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apsisaukokite užkietėjimo o 
tada gerai jautesite.

GARFILAX 
yra priemnas luosuotojas 
peppermint saldainu. Prigclbes Jumis 
apetite ir czystai užlaikys jus vidu
rius. Prieinna imti ir greit velke, be 
veržimo ir skausmo. Yra gera del visu 
senu ir jaunu. Pabandykit GARFILAX 
szi naktį ir getai jausite rytoj.

Gaukite Garfilax iszbandymui dykai. 
Nesiųskite jokiu pinigu tik iszpildykit 
žeminus kuponą su vardu ir adresu:

Dykas iszbandymui kuponas: 
Frank Garfinke), Mfg. Chemist, 

141 Ave. A. Dept. L-10, New York 
Parszau prisiųsti man dykai sempeli 

Garfilax ant szito adreso:

pavidale

Vardas:

Ulyczia:
Miestas:

9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 
9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50

I

9x12 Axminster Rugs,vertes $60 dar $52.50 
9x12 Seamless Axminster Rugs $55.00 
9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.00 i

Vertes 
$65 dar

2

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mehe- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar'ne.

Mes norim kad ir jus tūri- - 
tumet reiksią su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subata^ ■
mis 9 ryte lig 12 vai.

■r*,

I r<*

i
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug* metu pratikos.

Ar esate nerviazkl, ifvzvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetije, trotinato 
ant vogos, be pomotles, sarmatinates, 
lengvai pailstai, naravus, 
akis, jaudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna, streina,
gerklėje, kaulu, Blokas energijos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar llguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir pasiaptai pasikalbckito su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, Inkstu, pūsles ir spccialiszkas 
Ilgas privatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS HODGENS, 
Didžiausias ir gorinusias Intaisytas 

iiiodlkaliSKkas ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 0 vai. 

Užima visus tris florų s.
124 S. Mnln Sf. Slienandonli, Pn. 

Nedeliomis: 12 vai. lig 8 vakare.

Galite dabar fcaiHszairinkti o mes palaikysime jumis g 
per tris menesius.
tai ateikite o mes parodysim — velau prekes pabrangs.

Jeigu mislinat pirkti Parlor Siutą

GUINANS MAHANOY CITY. PA. 
MT. ( ARMEL. FA.

SHENANDOAH, FA.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Du nauji veikalai. Notos dol plano.
Lietuva Brangi” ir ”Ka« Numaus 

Mano Szirdele** duetas
Abu veikalai su prisiuntimo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
Money Orderi, stcmpu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
Shenandoah. Fa.

64

315 S. West St.

IR SENIAUSIASPIRMUTINIS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

H0TE1IS NEW YORKE.

Lietuvos, 
piningus

Parupina

Lietuviai Rrelptytes prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvlkla in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlii, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomus žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 

Iszmaino ir slunczlu 
in Visas dalis . svieto

pagal dienos kursą, 
pasportus Isz Suvienytu Valstijų. < 
Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus ' 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine , 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 1 
rais. PaleidŽiam pasažierius ir j u 
bagužius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
piasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautiecziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus prlderlste 
yra tarnaut visuomenėj' labuj. ( 

Reikalaukite laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą. \

GEO. J. BAIITASZIUS, 
498 Washiiigion St. New York.

Telefonas: Spring 9537

<i • • i a wup » — aaee a e e • • e ■ e w

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Pres.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

7*

i DAKTARAS W. BURKE
; L1ETOVIS
; 418 W. Market St. Pottsville
• -----------------------------.

į Su visoms ligoms, priima, nuo 
valandoą iki 1Ų valanda Įsa ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare*

»

Sztai Koki Prieteli Turite
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 
pažins tami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720 

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

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

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

*

I

Naujas Lietuviszkas Oratoriui

! Kaži s Rėklaitis |
516 W. SPRUCE ST. I

MAHANOY OITY, PA. |

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Kynkewicz

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Prer.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

I). F. Guinan, Trvas.
A. Danisewica M. Uavala

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatlzmv o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO, (gerti). Prekė už bonką....................................$1.50
UKSUS UNI^ENTĄS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti)Prėkė................................... $1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkė..............$1.50
URSUS SK1LV1NIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė 

1 . 
kuriame'

$1.00
$1.50

Męs siunčiame kožnain ant pareikalavimo must] didelį Kataiiogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©
160 N. WELLS ST., DEP. B• t CHICAGO. ILL,

MT SQEHlDaQDDB 0130 00HED "W1S E
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K ------------- ------------- ----------------------
I LIETUVIS

■K BtivuMs Daktaras Kariumeneje.'i

ii

i

s

į Daktaras Juozas J. Austrą
5 LIETUVIS

GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 859 R.
S113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono tmonlu ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, !n 
vieta isz p uolus! u, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas: Drs. Bruudzas CosmeUcs, 

St a. W. Brooklyn. M. T.

Informacijas dykaL 
Raszy-

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampus Muin Ir Centre SL 
SHENANDOAH, PA.

Ne straikuokJ Bukta irto 
bosas. Neretk kitam dirbt. 
Iszinok balberaut. Geras C 
uždarbis, kad ir važuosl 
In kraju. Apie daugiau® 
raszykite ant <adreso: 
Nossokoffs .International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

tSlMvnttm Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di
delius 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 !>S.OO

rittsburgK Pa.

VYRU 
Lięos

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus Invalidas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paoinanezias nuo nedzystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Rusisz- 

kai ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet. 1 '

k Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
'■ ■'«" ..  ■ ■ < I '■ 111 ■ .. ........................... * ‘■» .................. „Į , . .............. .....................'.I—........ ................ UI ! ,

Lietuviszkas Graborhis

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY OITY, PA.
1 ie iw o iiio—■■ii isri »

Mano brolis Jokūbas Vai- 
czulis, pirmiau gyveno Old 
Forge, ir Duryea apielinkeje, 
dabar nežinau kur 
atsiszaukt ant adreso: (to 26.) 

Peter Vaichulis,
R. F. D. No. 1 Bor 34 

Seltzer City, 
Pottsville, I’a.

pirmiau

Praszau

uiai pažinsta.

MkimkiMtinitiieHHucra britvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita
' britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 

už taip pi^ę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

ship High School Salėjo. Ma
hanoy City. Nepaprastos isz- 
kilmes. Priėmimas Lietuvos 
Finansines Misijos atstovu J. 

J9’Vileiszis, Liet. Armijos Majoro 
Zadeikio ir Kun. J. Žilinus. 

Nno ju, mes iszgiraime daug 
labai indomiu praneszimu apie 

Tai-gi visi kas tik 
aisi-

I *

J /JLietuva.
t r'jaucziasi esąs Lietuvis, 

lankykite, pasitikti ir pagerb
ti Lietuvos atstovus.

>; i---------------------------- :------------—
VELYKOMS KVIETKOS.

Orderuokite kvietkas dabar. 
Turėsime szimtu visokiu kviet- 

*ku Velykoms. Tinkamu in baž- 
nyczia ar namuose.

CT
-t

REIKALINGA— Dtdella dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 

s įžiebiu, Jeku Ir del pardavimo maraz- 
klniu, apatlnu andaroku, tiesog in na
mu*. Raszykite o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, ra...------- 1. A—

Paa JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

**

Pajieszkau Vinca ir Antana 
Szimaicziu isz Baseinu apsl;r., 
Nemakscziu Valscz. 
gyveno Chicago, Ill. dabar ne
žinau kur.

pirmiau

Praszau atsi
szaukt arba žinantie apie juos 
meldžiu praneszt 
Juozapas Skrodenis ir, Kom
panija turi užmokėti už jo 
smerti, todėl noriu dažinoti 
kur jo szvogeriai gyvena. 

tĮohn Radzius,
Box 102 Cementon, N. Y.

noriu

♦ Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

. • M ' r • ;

e

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon tai
nes mirė

l

>

, Mano draugas Petras Vie
kus, 4 metai, adgal gyveno 
Osceola Mills, Pa. paskui isz- 
važiavo in Massachusetts 
Valst.* 
adreso:

Joseph Shukaitis,
FUv SR G annul n Milla Pn.

in
Prszau atsiszaukt ant

1 y*

Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios»yra atvežtos isz 
—J - - — ~ *** — * a L-/. • 1 *. L' »< A"- j* u 4 i» .‘‘J ’ i X* •' " ‘C.

Lietuvos, kad amefikiecziai nusipirkę galėtu nusiušt saviem-
• .. i. ai* * • la « i. * — . — ? * * l . '* .

siems netik del laisZku, bet ir didesne suma, pipigu vietoje, 
v • v j t i • * . v• • < • 'f 1JK 1 >“* '• 1 t

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą/kuri nusiuntus 
—» a — .. a —a i ' — . . * _ *Lietuvon kartu su Pasztb ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse? *

Paszta-ženkliai yra^szitokiu kainu: p6 10,15, 20, 30,40* ^.vvniu nan.u, *v, «v, MV, xvr,

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai persiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

* ■ S1

. Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas cėntro sekretorių: z

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.
-------———    --------------------------------- —................. - ... ....   .....................-   _. ... . ... 1 ...  

it

>
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

X A AUO

4"

*
CUlhSMIO 

FORTUNE 
TLLLING 
CARDS 

HADAnfiriįpRMAIID 

IfANPARO 
pLAYlNt C AM O C0k 

VHKAOO. u. u

ii

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros y ra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyni&kuosc iri 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

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

5Oc.

GUTEs; l)PnBlnptyH Burtininku. 2) Rnbolan. CJ)Supilu Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškus štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina SI.16

INcteiJnM P*ilnrt*4 OcnlcMlstM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J, Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia inouų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. <414 puslapių Gražiusc 
audimo apdaruose - ‘ ftk3.PSO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY ČlTYjPA.

■J1 I

Laidoja kimus numlrusl,Ur Pasftmdo 
automobilius, ilginus ir vežimui? del

važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt.
r»29 W. Centre SL Mnlianoy City? Pa.

4 I

laidotuvių, kriksztinlu, veąeijiju, >asl-

Mnlianoy CltyJ Pa.
4

Jeigu kada husito San Francisco 
tai nusiduoklte in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. TV. P RALE IK A. Savininkas 

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igt $1.00 ant dienos 

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam
ruime. Garine sziluma.

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