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EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
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ISZ AMERIKOS
Negalėjo prikialt numirėlio, 

gavosi in kalėjimą.
Miami, Kla. — Juozas TV. 

mas, senas nigeris, likos uždą 
rytas kalėjimo 
Juozas prižadėjo 
ninkai prikialti isz. numirusiu 
josios vyra, l’ž savo darba ap- 
laike 15 doleriu ir auksini zie- 
goreli nebasziiinko. Taji ziego 
reli užkasė ant 
su vilczia, jog 
vins, bet kaip 
jimo žodžiai negiliavo ir Juo
zas nukeliavo in kalėjimą.

Tim-

už apgavista.
-savo kaimi-

Juozas

kapo mirusio 
jisai ji atgai- 

matvt užkalbe-

Pagal

Amerikoniszkos moterėles pra 
leidže milijonus doleriu ant 

smagumu.
Washington, D. (’. -

valdžios apskaita, tai motei e 
les praejta meta 
perfuinu ir I 
ant padabinimo 
praleido daugiau kaip 500 m i 
lijonu doleriu, 

kasztuoje 
amerikoniszkos f lotos.

Isz visu daliu 
bena ] 
muilą, deimantus, plunksnas 
del padabinimo musu motere 
liu ant kuriu 
nūs doleriu.
padotku 
suvirszum GO milijonu doleriu. 
Amerikonkos suvalgo daugiau 
saldmninu ne kaip 
tas sudėti in vieniu

ant milteliu 
kitokiu niekio 

> savo veideliu

1I

kaip
arba daugiau 

užlaikimat

pertu mus, 
deimantus,

svieto atga- 
pauderius.

ižduoda milijo 
Valdže surenka 

nuo t uju niekniekiu

r

DIRBIMO MUNSZAINES..“SAMAGONKA”

Ne seneo kada prohibicija uostinėjo po miestą Filadelfi-
ja ar kur ueužtiks katilėliu del dirbinio munszajnes, 
užliko vienam name 
buvo ncsziotis su savim.
se kvortos arielkos ant
turėti tokia “
kur jaises dirba.

REKONSTRUKCIJOS 
BO SUTRAUKA.

DAR-

Kongresas. — Atstovo 
j Walsh inneszimas Senate Sau- 
.sio 20 d. kad Suvienytos Vals
tijos siaustu atstovo dalyvau- 

Kamisijon,ti
Tautu Lygoj

i

Nuginklavimo
tapo sumusztas 

Svetini Szaliu Dalyku Komisi
jos.

Senatas patvirtino 
lando
1 loover’io dabartini 
Pasząlpos vaju.

Į Sąusio 20 d. Atstovas

Suther- 
rezolueija ūžt ikrinant 

Imi ropos

pridavė

"... ..... ......... ....................... .. -ra

Isz Lietuvos
W. I>. BOCZKOWmKI, Frew. & Mgr.

DIDELES VOKISZKOS ARMOTOS.||SUF/JAUSTIMAS

Žinoma kad laja vokiszka arrnotj ne pjauna su pjūklais
tiktai su acotelinio žibinti' kini iždegina sau kete teip kaip

Isz Vilniaus. Atvykusieji isz 
Vilniaus jiranesza, kad Vil
nius paskutinėms 1920 m. die
nomis turėjos daug baimes, 
kaip kad buvo vasara priesz 
ateisiant bolszevikams. Daug 
lenku szeimynu važiuoja isz 
miesto, nes eina paskalos, kad 
bolszevikai gali užimti Vilnių. 
Ne 1 i 11 k s mos szven tęs.

— Tuo tarpu gyventojai 
moka po 800 markiu padui ru
giu, 17 m. svarui juodos ir 25 
markes baltos duonos, o už 
cukru 180 markiu svarui. 
“Pre k i u pakaktu, kaip raszo 
laikraszcziai, bet pirkėju, kad

‘ ‘ maža. ’ ’
mėsa, tik pinigu'

pranesza,

Reed- 
Senate 

Valstijos 
i pinigu

d. Senate tapo pa- 
kad

imieszima 
Suvienytos 
i neskolintu

180
agentai 

kuria galernakeliaujenczia distilerije 
Toji distilerijf' galėjo isz.varyt pu- 

vieno kart.
samagonka” bot ant nelaimes ne turinio adreso

4 ♦ į 1

Gal ne vienas geistu

Perszove paezia ir atėmė sau 
gyvas te.

Wilkes-Barre, Pa. 
kės aut savo paeziuk 
ji ne norėjo g 
Intanas Vorelis 
buvęs isz Cortland, X. Y. 
tiko 
lu kartus, po tam paleido kelis 
szuvius sau ‘ir atliko aut vie- 
os. Bet motere buvo giluknin- 
<esne n (‘s 
raudasi Mercy ligonbutci < 
nais. Kai]) rodos pasveiks.
Kiek kasztavo svietine kare.
Baltimore, M d. — Daktaras 

Richardas Strong, isz universi-

— Perpi- 
•s, jog to

ly vent i su juom, 
.‘>7 melu, pri- 

susi-

A mo
ka i p

200,000 žmonių turi maityti 
milijonus žiurkių.

Washington, D. (’. 
rike turime daugiau
szimta milijonu žiurkių kurios 

iau kai]) už du 
dolerius maisto kas metas.

ant iszmaitinimo tujų 
reikėtų 200 tuks- 

Dabar valdže 
stengėsi visom pajėgom kovoti 

tik lik^)s sužeista ir priešu taisos bjaurybes, kurios 
ne tik del žmogaus padaro 
blede, bet praplatina visokes 
limpanczes ligas.

sunaikina daug 
maisto

su paezia. szove in ja ja 'Todėl
darkytoju 
tancziu žmonių.

ežiu žmogaus

visas svie-
* - *

Viesulą užmusze 27 žmonis, o Įc,<’ Hopkins, laike prn- 
daugeli sužeista. ;<ali,o,s’ įkaite buk svetine 

kare kasztavo daugiau kaip
Ga. — Dvideszimts 

s likos užmuszti 
sužeido per baisia 

viesulą kuri praėjo per Georgi
jus va 1st i. 
land t tconi'e

(>conee, 
septini žmoni? 
o daugeli

Plit vnieze
Co. sugriuvo ii 

lenais tai daugiause žuvo dar
bininku. Daugeli namu sugriu
vo ter]) tuja ir mokslaine kur 
daug vaiku sužeista.
Imigarcijos bilas neužtvirtin- 

' tas.
Washington, 

kongresą ketino perleist nau
jės tiesas ant uždraudimo imi
gracijos per viena meta, bet 
tas likos nepriymta. 
stengėsi tiktai 
idant inleist tam tikra skaitli 
atejviū in Amerika kas metas, 
o daugiau ne, nes jaigu nebūtu 
skaitlis 
(•žirniais 
grūstu visa 
koniszkam 
butu ezion vietos.

Bulves parsiduoda Miczigane 
po 25 centus už buszeli.

Kalamazoo, Mich. — In lai
ka penkiolika 
teip neatpigo kai]) szimet. Far< 
merei neturėdami kur jiaises 
dėti, ])ardavineja po 25 centus 
už buszeli, bet ir už taja preke 
mažai atsirado kiųk'ziu. 
menesiai adgal bulves czionais 
parsidavinejo po $1.30 busze- 
lis.
Ir da rugoje ant Ameriko su

rinkta dydelis turtus.
Boston. — Du szimtai rusu 

pribuvo in

(’leve

D.
perleist

C. - Pei

Dabar
užvesti tiesas

aprubežiuotas tai iii 
in kelis metus susi- 

Europa, o ameri- 
darbininkam ne

metu bulves

Keli

kurie pribuvo in Amerika 
septini motai adgal kaipo var
gingi ateiviai konia be skati
ko, sziadien apleidže szi laisva 
sklypą ant kurio mgoje, jog 
jiems per mažai ezion laisves, 

su savim daugiau

34<4 bilijonus doleriu, 
sios milžiuiszkos sumos ižduo- 
ta tiktai ant vedinio kares 186 
bilijonus doleriu.

Isz viso toje 
milijonai vyrai 
metu amžiaus, 
daugiau

ISZ VISU SZALIU
>1 I ■ II ..................I.......... .......

Allijentai rengėsi ineiti in 
Vokietį j s.

— Penkes deszim-
ts tukstaneziu kareiviu suside- 
dansziu isz Angliku, Prancūzu 
• » • f • • ...

(langiaus 
svetimoms szalims.

Sausio 22 
tvirtintas 
Taikos laike kariuomenėje ras
tųsi tik 175,000 kareiviu. Teip. 
pat Kares Rasztininkui buvo 
praneszta. kad (langiaus rekru
tu nepriiminėtu 
neturi 
kareiviu.

• Sausio 24 d. Svetimu Dalv- 
ku Komisija patvirtino dabar
tinio tvarka, 
pirm atvykimo turėtu paszpor- 
ta ])asirupinti nuo Amerikos 
Konzulio toj Valstijoj isz ku
rios vyksta Amerikon, ir szio- 
ji tvarka pasiliks iki Birželio 
menesio.)922 metuose.

Sausio 25 d. Keliu Komisi
ja raportavo kad sziam metui 
budžetas $100,000,000 paskir
tas del viesžkejin, ir tuoj pra-

inneszimas

pervirszineti
nes skaitlius

175,000

kurioj ateiviai

Paryžius.
•/

pjūklas pjauna medi. 'Taisos vokiszkas anuotas jiradejo sunai
kinti Kielo fortecoi, po padariniui sutaikęs.

Isz Kariszku Lauku se ir Dalvse 
kos, Suvalkų, 
gustvo Apskriczio Rytu Daly
je.

Balstogės, Sokol- 
taip pat ir Au-

karėje žuvo 43 
nuo 22 
PTancijoi 

moterių

lyg 44 
žuvo 

turinczios

ir Belgu stovi pasirengia ineiti 
Prancūzai par

gabeno sunkia artilerije 
tokius kariszkus innagius 

vokie-

in Vokietija.
ir ki- 

ant

dės paskirta komsija rūpintis 
pagerinimu vieszkeliu, ir tuoj 
pradės paskirta komisija rū
pintis pagerinimu vieszkeliu.

Atstovas Sherman
26 d. padavė imieszima 
atstovu algos

$12,000 metams,
kabinete iki $15,000

Valstijos Departmentas.
Departmentas

iki

Sausio 
kad 

butu pakeltos 
o nariu

tiek metu ne kaip vyru. Prof. u^erabno Kulno, jeigu
Strong tvirtina buk 
metu ant padauginimo 
toju kiek dingo, laike karos.

Vaikas banditas.

reikes 70 eziai nesutiks ant iszlygu.
ffvven- Ar tik ne bus kare terp Angli

jos ir Ameriko?
London.

ir szventes 
pirktu szuo

anot 'lietuviu patarles. 
Visok valdžios pastangos pa
gerinti ma i tin ima 
kais. Tik kooperatyvu 
gave per du menesiu po 6 lo
tus cukraus, tiek pat riebalu, 
truputi pupelių ir žuvies. Tai 
ir gyvenk žmogus, kad nori. O 
kooperatyvu nariu ne daugiau 
kai]) 20rc gyventoja.

— Su Lenkais padaryta 
prekybos sutartis, kuria 
dūrine Ivetuva” 
muitu visas prekes vežti Ijen- 
kijon, o kaip bus vežamos pre
kes isz Lenkijos — nepasaky
ta. Tikriausia, kad tokiu pre
kių visai nebus.

Pasitraukė isz Joniszkio.
Nors Joniszkio miestelis tu- . 

re jo biit? ai nfffofiFs 'ITetuviams, 
bet Zeligowskiniai iszbuvo te
nai ligi sziol ‘ 
pasitraukė isz 
Skardžia.

— Neutralineje zonoje daž
nai pasikartoja lenku pleszi- 
mai, kai]) antai 
vintu valscziuje,

Lenkai — žvėrys.

Matvti

nesA 9 9

nuėjo nie- 
nariai

Bolszevikai kerszina Lietuvius 
idant neinleistu allijentu ka

reiviu in Vilnių.
Kaimas. — Rusiszka Šovin

iu valdže, apreiszke lietnvisz- nesusidarytu 
buk jaigu Lietu-!

va pavėlins allijentams inejt’ų 
in Vilnių kada ejmi darybos 
apie plebescita, tai bus ženklu 
peržengi mp tioSiu Yra tarkor- 
szinimas prieszais svietinia 
lyga.

Sovitai
szingo, jaigu in
Ameriko ir Italijos kareiviai, lauja Nubalsavimo tik 
bet staezei prieszinasi 
inejima angliszku 
ziszk u kareiviu.
Lenkai padare sutaiką su so- 

viatais.
Helsingfors,

Sutaiką ter]) soviatu ir Lenki
jos likos priymta ir pasiraszy- 
ta Rygoje praejta ketvorga. 
Teip skelbia telegramai isz 
Mos k vos.

kai valdžiai,

prieszais

Lenkai reikalauji', kad Lie- 
tuvihi liautasi kariavo su Len
kais, kad Lietuvos Krasztuoso 

priesz 
svetimos Sv

Lenkija 
I jokios svetimos Sylos. Len- 

, kams tur but leistas laisvas 
Transito Gabenimas Jūron. 
Taipojau nor jie užmegsti eko
nominius Rysznls su Lietuva. 
Lenkai pripažinsiu, 
nius ii’ N'ilniaus krasztas

I

“Vi- 
leidžia be

kad Vil- 
ne- 

nieko ne turi prie- priklausąs prie tu krasztu, del 
kuriu eina Gincziai. Jie reika- 

krasz- 
Zeligovvskio 

ir Lietuviu vaisko tose vietose, 
kuros pirm ateinant Bolszevi- 
kams buvo Lenku užimtos. 
Tai}) pat Lenkai pasilaiko sau 
Teise 
no,

Vilnių inejs

priesz tuose užimtuose 
ir f rančų-

ir tik dabar jie
Joniszkio in

nesenei Szir-

Alytaus 
valdžios instaigos nuolat gau
na skundu isz lenku užimtųjų 
Lietuvos vietų. Pavyzdžiui isz 
v. valscziaus M. sodžiaus ne
pratusią raszyti ratika, bet su
prantamais žodžiais, raszo, 
kad “pr. m. lapkriezio 30 d« 
ju sodžių užpuolė lenkai ir pa
ėmė viską, ka 
negalėjo paimti, ta* sudegino 
arba gapadino. Jeszkodami 
pinigu visaip kankino gyven
tojus, pav. Motiejų L. kruvinai 
sumuszc ir iszdure akis; pas
kui suvarė to paties ūkininko 
vaikus in troba ir eme pro sie
nas szaudyti, tik laime kad 
jiemtv.dik kurpeles perszovp, \ - 
vaikai gi like gyvi. Muszta 
visi—ir moterys ir vaikai. Vai- 
kams, 
iszsukineta pirsztai.
K. vede suszaudvti ir muszda- 
mi kalbėjo, pažink lenku

” Puses metu vaika iszmete 
pro Įauga. Viaduką musze puse . 
valandos, 
szautuvo gala gerklei), sakyda- 

“Geriau nebūk 
nes kai kita 
netik jusu 
vieta sudeginsime, kur jus lie- 

Petrui B.,

pranesza kad 
pagal isztrauka isz “Isvestia” 
Sausio 6 (1., Maskvoje bus ati
daroma Sovietu Valdžios mo
kykla kurioj mokins svetim- 
szaliu iszdirbvstcs.

Pagal praneszima
vos
kaip

‘ ‘ Isvestia Finlandije. — 1‘aliniu Pataisymu Kau- 
i ir Ežerenu ap- 
kur

Lenku Skaitlius.
Iszgirde Lenku Pasiūlymus, 

Lietuviu Delegacijos Pirmi
ninkas D-ras Staugaitis ir De
legatas Jurgutis parvyko Kau
nan, pasitarti su Lietuvos Vy-

<)• , -------
k merges

skricziuose, 1 esąs didelis

žodžiais,

e

isz Mask-
Sovietu \aldzia bando 
galima panaikinti ta teip 

žymu skirtumą, kuris platinasi 
tOrp Komisiaru 
liaudės.

Krasos

4 i P1’.Angliszkas bju- 
1 veikalu pak

vietė visus amerikoniszkus re
porteri u s lai kraszcziu, 
mi jiems suprasti, jog artinasi 
laikas, jog terp 
Valstijų o Anglijos kare prisi- 

da ugiaų 
kaip, 

vieszpa’- 
rvsziai A

Minneapolis, Minn. — Paliei ras užrubežiniu
jo suėmė czionais septiniu me
tu amžiaus vaika kuris apiple- 

Tasai vaikas
v 

11Z-

szinejo namus, 
nagai policijos tirinejima, 
skambindavo duris, o kada nie
kas jam neatidarydavo duriu, 
žinojo, jog nieko nesirado na
mie, tada i
vidų ir apipleszdavo narna, ant 
galo likos suynitas per pasis
lėpusi palicijanta 
namu.
New Yorke randasi be darbo 

40,000 moterių.
New York. — 40,000 moto

ru drabužiu siuvėju vakar ap
leido dirbtuves, iszejdami in 
straika. .Jie reikalauja i n vesti 
in juju neunijes dirbtuves lo
kes darbo sąlygas, 
unijinėse dirbtuvėse, 
darbdaviai 
tokės Į pat

isz veždami
kaip puse milijono doleriu ir 
daugeli visokiu brangenybių.

rusai dirbo Lvnno 
fabrike ir suezedino dydelius 
pinigus laiko kares. Nuplauks 
įn Libava 
Bzcimvnos.

Tiejei

kus juos pasitiks

duoda-

Suvienytųjų

Reportereiartina.
nieko negalėjo dažinoti

inejdavo drasci iii .i<’K t uju dvieju

vienam isz

kokios vra 
rn • •laipgi

privalo mokėti ir 
Treezdalis 

mote-

ir pa prastos

Departmentas.
Praneszama kad

Kaunas, 12. Sziomis Dieno
mis važiuoja in Moskava Lie-

tik galėjo. Ko

tyseziu diplomatiszki 
yra labai iszteinpti. o kare ga
li būti iszszaukta bile diena.
Vrangelio armije nužudo savo 

aficierius.
London — Atėjo in czionais 

žino isz Konstantinopoliaus' 
buk, po pribuvimui armijos ge
nerolo Vrangelio ir Gallipoliu, 
terp kareiviu kylo pasikėlimas.

i, franciszki ir 
aficieriai likos iszžu-

])asikelusius karei-

nuo Sausio
24 d. galima siunsti Latvijon 
siuntinius sveriant iki 
ru

22 sva-
primokant 12 centu už kož- 

na švara.
La i v vno

franciszki

Departmentas. — 
Rasztininkas Daniels pranesza 
kad laivininkai pakeieziaut sa
vo antraszus ar persikeliant 
nopranesza apie tai Allotment 
Skyriui, ir tokiu badu mokes- 
tys uoiszmokanubs, 
bar 
czekiu.

net ir da- 
randasi 60,739 gryžusid

tuvos Pakajans Komisija Su- 
tareziai. vykdinti.' Komisijos 
Susidėjimas yra sziįoks: Pir
mininkas Pilietis Vincas Kai
mietis, Vicepirmininkas Jonas i

tokes / pat. algas, 
sziu streikininku 
rys.

Nepaprasta vaizduote apsi- 
reiszke laike apskelbimo strai- 
ko. International Ladies Gar
ment Workers unija tuojau 
atidavė 
straikininkai 
ra šia.

Szis straikas palieczia 1,200 
drbtuveliu, kuriu daugiause 
randasi aplink Union .ir Madi
son aiksztes.

Sakoma, 800 fabrikantu siū
lo darbininkams reikalauja
mas algas, tacziaus darbinin
kai nepriimsią tuju salygit iki 
pasirodys, kad straikas einasi 
trnrni. *

via

vaizduote

Workers
dvi instaigi, kuriose 

sau prieglauda^

Visi angiiszki 
rusiszki 
dint i per

Kareiviai eina in Kon- 
tautinopoliu pleszdami ir ža

dindami pake liję 
Viena banda kareiviu, 
dancziu isz keliu 
eina ant Uodosto.
Bolszevikai szove in Amerikos 

kareivius.
Tok io, J a pon i ję. — Než i no- 

Vladyvostokc, pa- 
Amerikonisz-

vius.
S

gyventojus.
suside- 

tukstaneziu

O’ 
r*

kareiviu
Vėliaus likos

mos ypatos
leido Hzuviu in
kus kareivius apie 1 L valanda 
naktije. Vienas isz 
likos pažeistas.
aresztavoti trys buvusioje ru- 

BoLszevkai 
taji užklupima tyczin surengė 
idant suerzini prieteliszkuma 
terp amerilconiszku ir japonisz- 
ku kareiviu kurie, randasi VIa-

! z 1 YtriF/A

siszki aficieriai.

Gaila.
Ėjo jaunikis su savo mergi

na priesz juodu ėjo kokis tai 
ponelis.

Jaunikis:- Ar pana pažinai 
ta poną ka priesz mudu ejnaL 

Pana:- Pažinau tai labai ba- 
turi daugybegotas žmogus 9

riausvbe.
Megįno taisyti geležinkeli.
Lenkai kelius kartus mėgino 

geležinkelid tilta per 
mums pasi- 

Tas 
zono-

taisyti 
Merkio Upe, bet

Sabaliauskas, Nariai — Vincas priesziiius jie atsitraukė.
,/Pel.

VI. Szerncanas 
St.

Matulaitis, S. Goldberg i s 
Grigaliūnas, 
Butkcviecziiis, 
Bendradarbis — O. Kaczkinas

rupga, 
Maszinistes,

9

Pikelis,
9

Po v ils Brazaitis
trys Raszti- 

du 
Isz vi-

tiltas yra neutralinėje 
jo-

Turėjo baime, 
turėjau dideleVakarSek re toris 

ir Juozas 
ninkai, dvi 
Szaferu ir du Kurjery, 
so Komisijoje yra 25 Perzonos.

Lietuviu Lenku Sąlygos.
Varszava, 14. Varszavos Ra

dio Praneszimu Lenku Lietu
viu Konferencijos Sekretoria
tas paskelbė Lietusiu ir Į^enku 
Sąlygas. Lietuviai reikalauja, 
kad nepriklausomoji Lietuvos 
Valstybe butu
Juliji 1920 Metais pakajaus, 

I su tartyje su Rusija
Rubėžiuose.

pripažinta 12.

nustaty
tuose Rubėžiuose. Lietuviai 
nieku badu nesutinka pripa-

klausiant,^kur pinigai, 
Vincuką

< i

po medžiu su

baime.
— Ar lsztikrof kai]) tai bu

vo?
Sodžių sode

Mare, o ežia tiktai plikst!
— Ar sužaibavo?
— Ne! Mares tėvas priseli

no su lazda ir kai]) tempe per 
guogiai net man žvaigždes pa
sirodo!

Tarp dvieju daktaru.
A * a a a

Kail> tau einasi sii tavo li
goniu.

— Gerai

pinigu o da. jaunikis ir tai so- Uinta leistina Gyventoju Alsi- liaus surasiu.

labai! Da ne ži
nau kokia liga serga, bet jau 
gyduoles užrasziau, liga to-užrasziau 9

nas.
J,- Tai gaila kad butu vo

lu k sena mergina!
P. - O tai del ko?

apsipaeziuo- HJ. 
tau.

Tuoj aus

f A---------
Ne paiso.

X

i

Jis> Juk teisybe jog sunku 
nutikti aįliptybes ?

.IX!

la.

mi:

o paskui inkiszo

lietuvis, 
kart ateisime, tai 
trobas, bot ir ta

klausima Vilniuje,
Lietuvos" Miestas 

Centras. 
Taip pat Lietuviai nesutinka 

visuose

vvriausias
jos ekonominis

kuris yra v

ir

su Nu balsavimu
Krasztuose in Sziaure, ]iuo Do
mą rka ci j os I j ii i i j os 
Varėna,

Merkyno, 
Bastūnai Molodeczna. 

Lietuviai reikalauja Nubalsa- 
vimo senuose Disnos, Vileikos,

Ji jįjį Asz niekad to nobaii-' Pruženu Slomiirio, Nugardar-

Tai da nieko.
Sziaucziriis į 

del burszu jog isz 
penkdolerio teip plona bleku- 
tp iszplaka jog 
dengti.

Burszas:- Tai da nieko inu- 
o miesteriene te i]) moka, 

plonai sviesta ant duonos tep
ti, jog puse svaro užtenka ant • 1 Y 1 •

gizelis pasakoja
; auksinio

ark Ii gali ap-

su

tuviai, gyvenate.” 
nuvilkdami kailinius iszsuko 
deszine ranka. Joną V4 ir jo 
žmona- paliko pusgyvius. Eu- 
geniui M. perszove revolveriu 
deszine ranka ir sulaužė kaire 
koja. (Greitai nuo žaizdų mirė . 
apskriczio ligoninėje.) Pabai
gė ta darba ir iszvažinodami 
isz sodžiaus, suvarė vienon 
vieton visus vyrus, sustatė

suvaro
vyrus,

oilen ir jodami kiekviena mu- 
tai szautuvo 

buože, tai nagaika.
tiesa,

sze, tai kardu,
“Viskas 

kas ežia paraszyta? - 
baigia skunda 'ir szaukia 
gzaukiames stipresniu pageb 
bos, kas esate žmones, padeki*

♦♦
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liezdžionku, ana diena padare 
operacija ant 70 metu senuko 
angį ik o Voh*elino L i arde t. In-

Kur ir kaip dingo Sasnavos 
tamsios girrios?
1863 m. Maisztinoczio 

girrios , jeneroliuj
Po

Kelmynu Vienarkliai,
Mariam poles ir

i

1
į

t

u
I11 w ’ M j. r W!

1

i AkI®B

iKB

Kg; i®"'
R
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i

K

JU

. K
IKUR BUNA? Y A U AS ISZB1DIMAS PLAUKAMS. Sugryžo.

gazietninkas 
pranoszimu o jojo a • a 9

Sasnavos 
Gapielinkeje vienarkliu t. y. vie-

grojo muulojant luękujnąObuvo
. . . cziepino jam bezdžiokos gile ir pateko tęs gntiw , juuvrunu; u»‘iri;n A'nvinninn^'/in,Jeigu iramsburge pereis bi- senukas pasijuto 30 motu jau llilferdingui su dvaru EI«Mo!X“n«n.lAfi 

' ’ 1 4 - • i jrii ui iik kiu u
tkol keJmininkai• nėių>^

la per legislature, tai kožnas Česniu. Operacija
atievis neturintis nkesiszku po- tįktai pen]<es miliutas.

užtruko tiszkhi, ir kaipo caro dovana

metini ]>a- 
dolerius.

pieru turės mokėti 
dot ko penkis 
gyven a Pe n nsy l v a n i jo i. 
gu tasai bilus pereitu, 
rinktu kas metas 
daugiau kaip 3.7 
Pen nsy Ivan i joi 
si suvirsznm milijonas

kuris' 
Jei- 

tai SU- ! 
nuo ateiviu

Tirinejiniai padHryti*per tris į 
profesorius 
svieto, | 
nijinia poru kaip

Dekevoje % milijono trooniu ef 
DUlkiiH pinukUB, o tetp-gl nulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, it

Amerikoninis 
gryžo nuo | 
motore pasisveikinus su juodi 
[klausia k a parvežei 

Vyras:- O ar žinai

Pajoszhau s«qvo deveri Vin
cas Moliukas pųeina isz Mari
jampolės apskE,. Šzunskln pa-

atsiszaukt ant adreso.
Agota Molui kieno v . 

Box 83

t
vieta tazpuolUHhi, atauga tankun plan- 

In formacija* dykai 
Ratay-

kai: Gvaranty.
T’aMftkyJrlte kitoms tautoma.

Djre. Rrnndaaa Coametlca,
SI a. M. Brooklyn, K. T

I

Meldžiu 
(t 14)

girrias maskoliszka (
vardntos Elzbiecinskie Liesa.

Dvara rtmdavojo vokietis p 
Niežas, o girrias!

puikiu 
medega parvežiau iii laikrasz- 
ti...

tapo uz- įjfc nKjos,kelmininkary* tai jau m T 1Aan ' '

i ijįsOfięyvOja
i A • ; # * f ..i1 .. >■

ir vienarkliu priviso
a * ‘ J* J . -i k *

dalysią Liudvinkas
parode, buk per susi vie- Sasnavos jau pradėjo pardavi-į^ek atį?mt’na 

I
,750.000 dok-i hi. Ai’lgiike, T'i uncuzus

t ri josią Apie , Sasnava 
prasi žengimai buvd ®ikuO|it

ūkininko įJa'gi
Morri mac $Įt.?

• ■ py,"'

kito pus:

▼

r

AiitflikaA sn not svnoyi^kni - teip vadina ,liftus su . - - ....... IJ.i/Jliii T W1 #"\V"A <1 C i M iFran- mas
sziadien randa- 

ateiviu

su
su Vokie-euzoju’ba Vokietis

ežia, gema 105 procentas dau-’ževe
kurie ne turi nkesiszku popie- gįnu yyriszkos lytie

Padlesnas Neimonas.
Laukininkai ukįuih^ai at,va-į 

prisigamindavo

E... kad butun)vi 
medegos parneszias ant 

60c,!naujos szlebes, tai turecze di-
** T '■*' to • B

/iPati
Methuen, Mass.*

i . * i’ *1 ■/ • f" L tf

,, . : v-.'

A sz Ona Greiczinnė po fį’nt'i
• .■•••' T ’ . ‘J*1 *i • ’

1 . ■ , , , . , r.
inca ir Datninikn Grėiėziuku, 

paeina isz Skirsnemunės p Arą.,

KVITU
I

Knygele DraugyBtema del 
iHZniokejlmo pinigu ligonis- 
ma ----- |

man

KVITU Knygele Draugystėms, del dėsni džiaugsmu.ant plonto, K i vytos jctomo 
m wHimw ii7iioiM'/r> wnmiji. !%y* _

Paszesa i
(Sasnavos sunns užmnsze sAktin-1^i i ___j ii. . .

■ za VnszkeVicziu,'vis tai : buvo
jjpie 1881. m. o kiėk ten lokali kaip Aincrike. Kaip' atvažiavę 

isz x Lietuvos gyveno Boston 
Mass. Turiu svarbu 
jeigu kas žino apie 
praneszt.

Mrs. Ona Dagis
5433 Carnegie St 

Pittsburg, Pa.

piijeązkuii Hiivo broli u.
'v :'Ti::J ,J7. _ _ l, UuRlrlnkimu

R!
nog sudėtu pinigu ant
-............................. 60c

„I - » *w ■■ ■-irli ■ II ■■ ■■ ■ 1111 ■ II ■> .. .............. I ■! — ro r-1—" ■ 1 IW«

AeuaiuirsKklte Uatmr •‘SALLiMJ* 
pyenomvrata yra SBJM aat tiro meto 
4* *1.541 aut nuneš iMlu. .
k i .. ■ j

i sklodus 
vaiku ne'malku ar rastu padlosiias ap-j•į vos kitrcziamoje ukiiųnką^Įuo-

I ** ė • • • i *'• < »'p W. D BOCZKAUSKAS-CO.;
MAHANOY CITY. PA.Puisziu kainjO/, alpte 1$ pietų .Jt aje kaip moteriszko.. Ketvirta, dalis i>z

in taji pavietu maiszvtu tautu arba tėvu kito- 
snrink-

ru.
pmlotku ritu 
isz kur padotkas likos 
tas.

Vaisi is ne teko pinigo 
laisnu, tai dabar ketina 
sunkenvlie ant
tuosius pinigus sudėtu. Tai tau 
prohihicije. Ant ateiviu nupuo
lė stmkiause naszta.

ateiviu

nuo 
uždėti 
idant

kiu tautu, tai gema 
mergaieziu.

Terp nigeriu Suv. \’nlst. 
ma daugiau i 
pats terp vakariniu Indiju. 
Kas reiszke, jog veisle mažta. 
.Jeigu veisle arba

Kas kiszasi kainavo
'sau vožėsi kur jiems reikėjo gi 

daugiau rininkai gi ne striokavo,
po szonu jiems buvo

ge-

užsimokeja žiiioneM - *
Diepadorumu senovėjenes 

visko.jiems buvo 
Kad tai buvo hado metai, tai 

mergaieziu ir tas'ūkininkai noinstenge ar bijojoL*
vakariniu

Teodoras Mo- 
apskaitr.

Profesorius 
reiiax isz Franci jos, 
buk muša svietas turi 500 mili
jonus metu senumo, o žmogus 
radosi ant svieto milijonai me
tu o ne G<MM) metu kaip Biblije 
mokina. Profesorius
as,t virtiną, buk gyvastį 
szio svieto radosi 
260 milijonu metu, bet n<» buvę 
tai žmogiszka gyvastis. - 
Kam mes turime 
pintis!

Morraux ’ 
ant 

mažiausia

g\ vast i*. - 
apie tai ru-

tauta turi 
platintis, tai turi užgimti dau
giau vaiku vyriszkos lyties.

brangesnius 
sau iy 

nežinojo kad 
iszkirs. 

gir-

užeina klausimas 
tikėjimas 

daugiausia iszpažntoju.

Nekarta 
torp žmonių, kokis *
turi
Sztai, apie 1,500 milijonu žmo
nių gyvena ant musu 
Isz t uju 600 
'.insta tikėjimą Bramos 
Buddos; ; 
szczioniais

zmnes.
milijonai iszpa- 

arba
500 milijonu yra krik

; 200 milijonu pago 
nu; 180 milijonu yra mahome 
tais, suvirsznm 10 milijonu yra

Badai nauja kometa 
prie 

greitumo tūkstanti 
valandos, 
in musu žeme, tai 
ant

prisiart i na

szmoteliu.

i 
žydu, o likusio no turi jokio t i 
kojinio ir in nieką netil|j.

Sasnava, Sasnava ir Sasnava!!!

Pons, 
musu žemes 

myliu ant, 
o jaigu pataikintu 

suteszkintu 
Gal perlėks,

szale kaip llaleyo kometa ke 
liolika melu adgal, nes ir astro- 

klaida aproka-nonįai padaro 
vimosia-

Jaigu žmogus 
yra nelaimingas, tai jis patssai 
tame kaltas, nes Dievas teisin
gas, ne nori nei vieno 
je laikyti, ir mus dėlto sutvėrė,
kad laime iszgytUHienh

dejuoja, jor

nelaime-

Ne senei iszrasta Afrike nau
jas kuras del varinio automo- 

Tasai iszradimas atėjobilin.
in lika nes j
labai pabrango ir baigėsi.
sai iszradimas vadinasi “ 
Iii’*, susideda isz etero ir alko- 

Iszradejas dar neap-

Žmogus 
apivlinke žinai, 
raszti paskalyti kas apie S

negu

kursai Sasnava ir 
griebėsi la»k 

n > 
nava girdėt, bet nieko ten gero, 
daugiau blogo pamatai
buvo priesz trejetu desžjmcziu 
metu. I * ’

Sasnavo su apielinkomis 
laikarszcziai parodo, kad 
daug razbaininku, 
.1920 m. ruden 
prasikaltimai jnvyko, vieni lie 
tuviai ir in kapus nuėjo kiti in 

inpuole ir t. t. 
girtybe.

Sasnova Lietuvoje

•su
turi 

nes vienu 
apie 8 stambu-

kitas nelaimes 
vis (ai atsitikę per

y Mariam-
gazolinas ozonais|p0|es apskrtij, prie kuuniszkio

Ta- 
aceto-

Boliaus.
garsino savo slaptybes aiszkei. 
pakol neaplaikys 
Amo riko
daug, o jaigu ne galimo jin pil- 

’ ti in gerkles, tai nors juom va
žiuosimi*.

patento.— 
alkoholiams

Honoves

Samara 
tai l uvo

turime

Konektiko legislatnra mano 
investi tiesas idant pras/jdinf 
visus tuos kurie serga ant pro 
to, trti yra, maut vLipyhs bep'o-
ežiams atimti gyvasti.

Geras užmanhnas, bet pir- 
mianse reiketu toji būda pa

ura-naudoti ant reformotariu. 
hibicijos pusgalviu ir politiku 
riu ir ant t uju, kurie geidžiakurie 
taisės tiesas invvkdv’ti.

kokis atsibuvo 
pal it i kiuriai 

ant

;e tams-n
lenkai 
va rdo

png'il senovės val
gi rri u

prezidento lenkiszkos 
kos turi būti Tivmo

Ant seimo 
Warszawe, lenku 
apsvarstė, jog kandidatas 

rrpubli- 
Kataliku

iszpažinties gimęs tikru Lenku 
ir turėti ne mažiau kaip 40 me
tu, o tarnysta pildys ne ilginus 
kaip per septynis metus ir isz- 
rinktas jmt žmonių balsus, teip 
kaip yra renkama prezidentu> \ rn
An; rike.

saves.

plento bažnyt kuiinis, 
Marijonu Mariampoles tilta. 
Kol kas žmones apie 
seninus kalėdavo, 
kaimas (ne kolionistai) vidu-

ųii riu, kur daugumas 
buvo puszu ui; muset 
davė varda kaimai nuo 
Sasna.

Tennis
Ižios parėdymus, buvert 

stražninkas (ant strielcziu vy
resnis) kursai gal buvo 
dingas žmogus ant 
kapiniu pastate maža 
koplytėlių, o kad tai buvo ku
nigu Marijonu parapijoje, tai 
vienas atvažiuodavęs nedeldie- 
niais atprovyt Sasnaviszkianis 
Tniszas, nes Mariampole jiems 
pasiekt toli. Davažinet vėliaus 
Sasnava turėdavo jaunas Mari
jonas Daukszys, o sziokiom 
dienom ten kunigo visai nebu
vo ik 1865 muset meto, nes ne
buvo kun. gyvent ne tam tikros 
stnbos’. Tolinus Sasnaviszkiai 
gyventojai apie koplytėlių ap
tverė szrventoreli ir kapines at- 

Per kiek ląiko atsime
nu kad jau koplytėlė apipuvo, 
pradėjo smukt, ir jau 
viszkiams buvo pel' maža, lai 
reikėjo statyt IsiLdidint. Girias 
žmogaus kurvis ptio Sasnavos 
geniojo vis tolinus 
Maskoliszka valdžia taisyt 
kopt, daliaido, bet nedirbt. Na 
gerai bile duoda taisyt tai mei
steris isz Aleksam!rtivo Rama
nauskas apsiėmė taisyt isz ke-

O

m d- 
Sasnavos 

medine

' Ii

Draugove Raudono Kryžiaus 
innesze skunda, buk paskirtas 
maistas del suszelpiino iszbade- 
jnsiu Vaiku Vokitijoi, patys vo- 
kiecziai vage ir sunaudoję del 

Maistas siuneziamas
isz Hamburgo in Amerikoniu
kas stotis 
dingsta kelionėje.
sanvaite dingo maisto už 170 
tukstaneziu markiu. — Žmo
gus, kuris pavogė maistu pas
kirta vaikams privalo būti pa
kartu, bet vokioeziai yra pasi- 
renga ant visokiu szunybin.

tosios draugavęs
In viena

Daktaras Eugeniuszas Voro- 
nOvas, kuris L,________iszrado būda at
naujinimo žmonių su pagalba

giriose medžius 
i szp i rk t, pa s i i u a 1 d a vo 
gana ir niekas 
tais girrias 
rnislio — kaip nuo amžių 
ries t<'U buvo ir bus.

Tsz laukininku ūkininkai gu
dresni kaip atsimenu isz Pabai
gų Augustas Vosylius griovė 
agles dangų parėmusias ant

visiszkai

agles dangų 
szono, rastus krovė in sklodus, 
tolinus triobąs naujas 
M ai tuomet Sasnavos 
pamest i nai parda vot a.

Per trejetą metu Sasnavos 
girriu jau neliko, tik kelmynai 

Laukini n kai bėda
vojo kur reikes gaut malku ir 
jau nuo tada apie durpes mis 
Ivt pradėjo. '
Kas atsitiko su Sasnavos gir 

riu kelmynais.
Mat tu kelmynu žemo 

uosi dvariauskaja žemlia,

rioksoja.

state, 
gi rriosps

ini vo ir 
į* -i’.' > ■

daugiau!... per atlaidus r A Sas
nava reikėdavo del tvarkos da
rymo suszaukt isz kaimu szal-Į 
itysziai, isz Mariampoles zems- 
kiai -o net ir kazokai. I\‘r kiek
vienus atlaidus Sasanavos upe
lio tiltas būdavo kruvinas; vis 
tai buvo g 
ka pri<‘žasczia. 
navos
tamsio atsitolino, bet isztv i rid
inąs, stambus prasižengimai 
nepranyko net iį po sziai pie
nai ka

Lietuvos Ūkininkas.’ 
Tagi skaitydamas

Lietuvos l'kinipka

irt y be'pas žydą Eni- 
Mat nuo Sas- 

bažnvtkaimio gi rrios

4 i
piipayodo laikrasztis

Ameriko- 
rades

o

9 I 
reikalu, 

ji meldžiu 
(t. 14)

•J

Bajicazkan Antana Maczanakas isz 
Szidlavos miestelio; mano szvogerls; 
pnjieszko jo pati Ir sūnūs, teipgi Pra
nas Batūra lt Vladislovas Tlkulszls ar 
Valiulis, visi Kaiminiai. Praszau at- 
slszaukt arba jei ka» žino apie juos 
meldžiu praneszt.

PRANAS YAKKUNAS,
55 Putnam St., Hari ford, Conn.

(Feb.27)

fr

žinos nesmagias apie Sasnava, 
užsigeidžiau szi taiparaszyt isz 
praeitos, kad ton 
blogu vaisiu buvo Ii žilai.

Szi raszta su žinioms isz priv
ities raszau tik ik 1886 m. nesi

J J

ir senovėje

f

Prie mokslo plaukimo.

ALTIC STATES BANV
Kapitala* ir Pervirši* $250.000.00 4 JBLsks

V ienintėlis Lietuvių V aisti jinis Bankas 
_________ Rytinėse Valstijose.

J ■ ’ “ *

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4Ve.
liūs galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus j Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų

J 
h

■

Pade-

perlaidas. ■ .
Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 

kitokiua dokumentus.
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir

va< li
tą 

žemegalejo pirkti bent kas ga
balėliais
kreslianskoj žemli be

net pusmargiais, o 
margu 

pirkt niekur gaut negalima bu 
vo (nevalo).

Greitai pagarsimo pardavino 
jimai Sasnavos kelmynu 
Ilėliai marga 
paszaliu isz 
k u ir iszi

sklv 
visu 

'Samtvvku ir Dzu- 
kitur pribuvinejo 

smulkus pirkikai ir kaip cukru 
iszpirko daržais neturtingi lie
tuviai, isz turtingesnių nusipir
ko 40 margu 
Sakai; rusk as, u ža ug i n o 
(lichanolia) isz Sasnavos Kur
tinaitis, ir-žydas Enikas po 40 
margu isz Kumelioniu
l iūs 40 margu padare kolionija 
Lazdauskas teip pat apie kolio- 
nija apsipirko, o būti visi gy
ventojai, ten Sasnavos kelmy
nuose apsigyveno 
kant daržininkas

Neimona kuriam teko pad- 
lesno pasoda apie su 90 margu 
kelmynas.

Sasnavos girriu kelmynuose, 
susidarė trys nemaži kaimai — 
Podgolembiszkiai, 
ka, ir Podvengliszka; vardus 
jiems duVe tuometinis

s
f'A

isz Alksniszkiu
giraite

Jeko-

genaus sa- 
iszskiront

Venglisz-

Kvie- 
tiszkio valscziaus vaitas Ant'a- 

užraszydams

inbrukdams

kaimo

ki

e
vėliaus jau nežinau nieką.

Tamoszius Stramskas,
307 \V. 30tb St. New York ( it v

*

Viena mergina klausia pro
fesorių tts plauk i mo:

Kaip ilgai ponas profe- 
mokslas plauki-j.soriau tęsęsi 

i mo:
' . . . ;

Vyras turi mokintis dvi ! 
node les o mergos ir moteres i

RENGIASI PRIE LIETUVIU 
DIENOS.

i daryta.
I *

o mergos 
paprastai tris.

— Kodėl moteres ilgiau?
— Ba josios turi pirmiau

sia mokintis turėti burna

b
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BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUKATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.

• PANF.DfcLIAlS — nuo 9 vbl. ryte iki 8 vai.,vakare, pi
S U MATOM IS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294— 8th Avenue , New York, N. Y.

KAMPA* 2S-TO* GATVE*
f

'HĮT-jT

77^37.'.

DAILE

BE KO ŽMOGUS
turos, dailės, juoką, meiles ir 
šeimynos ir S^cilęatcs Sarpo.

r
I

Kad sėkmingai 
paminėti Lietuviu Diena, ko
lonijos jau 
Newarkas, 
mftsis sukruto 
toju minėtai 
jus nenori pasiduoti,

prisirengus
4
I

pradeda rengties. 
kaip visada, pir- 

joszkoti kalbe- 
dienai. Mahano- 

taip put
visomis spėkomis rengiasi pri- 
doraniai ta szvehtę paminėti. 
Kochesteris ketina visas kolio- 
nijas sumuszti, kvieczia ge
riausius kalbėtojus iv taip vie
na po kitai kolionijos ruosziasi 
iszanksto, kad nauda tėvynei 
atneszus kuodidžiansia. Tad- 
gi, T. F. skyriai darban, laiko 
jau nedaug beliko. Pasthruoju 
laiku sekanezios kolionijos da- 
pildyinui savo kvotų prisiuntė 
szias sumas: Cleveland Ohio 
nors jau pilnai kvota iszpildy- 
ta, vėl $488.97 prisiuntė; viso 
bus $3,214.00, kvota buvo tik 

Valio Clevelandie- 
cziams! Cicero, 111., $167.40; ju 
kvota taipgi jau pilna buvo.

J •

y

$2,000.00.

Bridgeport, Conn., $P25.50; iki 
kvotos dapildymui truko $115. 
00; ju kvota $1,000.00. Kanka
kee, 111.-, $174.00$ kvota gi $150. 
00. Tamaqua, Pa., $161,00. 
Springfield, 111. $167.14. Mi
nersville, Pa., $400.00. Gi Sha- 

, j u \ kvota buvo 
gi padare $713.25. 

Negana to, kad kvota dubel- 
tavai surinko, jie ir T. Jj\ Sk.

, knpe 
kas menuo mokes T. F. palai-

moki n, Pa, 
$300.00; jie ,

• * L tavai surinko, 
putvere isz 24 asmenų

Kh rusz«» apie knyga •‘TiikMtantls 
Naktų ir Viriui"

i I 
I
! 
I i

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplai-! 
kės puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena" l 
siuntėt,* norint asz prisiuneziau už 
mokesti už ta puikia knyga, bet vb - |

*

'*“uu į . 
kuria man pri- | i

už tai;nok aplaiklau kaipo dovana, 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavono kurią praszom nuo manės pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinusi 
puikus upraszitnus. turi neapsakytai 
vertumu. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszezioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta*visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni* 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri guli suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, tclpgl deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir luimo sziame 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prisiusklto $2 
irų “Saules” iszleistuvcs o gausite tuo-
jaus Dor paczta.
-J- - - - .... .............

Ji
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EGAL GYVENT!a
BE sveikatos, mokslo, litcra- 
šeimynos mėnraščio: Meilės- 
Kaina metui $3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios , visame. sviete $ 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Dortugalų Minyškos MeUUkų LaiėkĄ 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
aįiie palcistuvybę: Baltoji Vergija. K ai h u $1.00. ... .

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogų* negali laimingai ir Smagiai gyventi; o kas mario kitaip, p 
tas labai storai klysta ir griauja sąvo laimės rūmą iš pat pamatą* Todėl g 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o laiyrtk •
tuo jaus "užsisaky t musų laikrafttį ir knygas. «’ f

Pinigus siųskite money drba express orderiais, »r- S - t
_ • Lįį a* i

truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų €
• AL. MARGBItlS PUB. CO. 1

2023 St. P»vfAv*.r|| 1 . ,
• « (Juokai) j

........  * ................— —      .1, ■■ »■ —■ ■ —    II

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio irknygų nei 
* a 4* « e e e g • > g f ■_ % > A <1

tas labai storai klysta ir griauja sąvo laimės rūmą iš pat pamatą* Todėl

<2

V bn bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis-

f adresus: 
į * j

te

/

i

__ ________ !
1 CHIOAOe, «LU4., į.........

(Juokai) j*

Lietuvos Prekybos it Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ 
PANEVEŽYJ . 

SZIAULIŪOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas,

pinigus L. P. P. Bankan.

kuogrėieziausia
AGENTŪRA NEWARKE. 
dek

1 '

i

I

Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz, padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir infonnacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vfedejas

' M. NARJAUSKAS,' 747 Broad St Newark; N? J. t

«

•>

i

Jūsų Silpni Nervai, Skystas. *

Kraujas ir Nusilpnėjimas 
Kūno reikalauja

Nuėa-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

4

kyinui Lietuvos reikalu. Garbe 
Shamokin’o Įietuviams! Dau
giau tokiu kolibniju! 
si

! Ndujo 
kyriaus , valdybon iuejna: 

pirm. E. Malakausku.s, Ižd.. J. 
perenezius,

priskaito
Tuos

ns Czarniauskas 
vis lenkiszkai.

Carniauskas duodamas tuos 
vardus kelmininku kaimams 
padaro klaidas
lenkiszkns vardus, ir apliaisda- 
mas Narto Naujienas 
lauko 28 margu varda, ka buvo 
vadinama ir Dannoje pažymė
ta Santaka. Jisai vietoje San
taka davė varda Podgolėmbisz- 

gyventojns da Santakos
Kalisziu ir net 
prie Podgalernbiszkiu.
tris kaimus daržiniku vadinda
vo valscziaus 
mininkais.

Isz prądžu žeme Kehnininku 
buvo labai naszi, grūdas pasė
tas davė 24 -grudus bot tai bu
vo neilgai,:bes žemele 
drasza nustojus, vaisiu davė 
mažesni ir keliniu inkams pra
gyvenimas pasunkėjo, ,nes isz 
žemeles duonos neužteko, ap
linkui ne pąbriku po stambiu 

tnrkamjioH koplytėlės pa<laKe|ukininku ncesant reikejo ' dai^ 
ąpskriezia ir tokiu budn ptuli-1 vytis, ir pradėjo daržus pdrda* 

vinet, Kelmininku margai buvo 
iszrežyti be jokios tvarkos, kad 
žmogus žmogų be vado jam Su
ra st nega lodavai;
tojai apsodo buvo yisokio men- 
eiaus, geri ir blogi, visur 
suplaukia Kohnininkąi padidi

ns man iszvažiuojant Ameri- no ir Sasnavos upielinkoje iifz- . . . 1<ad 
vis ju protu buvo pas gminata 

.. jtefsdari pilna.

skyrė.

susna-
•

gyventojai Kel perenezius, raszt. P. Kudžma.
Taip, broliai iy sesutes, dirb- 

i

i

ir tolinus, 
valdžia

girrios

padare |ukininku neesant reikėjo dai-
Marijos

kiuie tėvynei naudinga darbu 
lai musu djirbar už mumis kal-

Tautos Fondas,
ba.

2!>2 S. 9th. St.,
: Brooklyn, N. y.

_ ?•' ’’

ANT PARDAVIMO.
■■ - ■ j :>’• •

4 "V S
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puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus Ir Motens*

oviu kluį ujuuvuB iinuviivo nent taip Rems** ttdvfchos nenutyla
tokių n zulintų kaip Mds. Tas y m I ubai lengvai jsktiškinarnft todtt, kad Nugu-Torici yta 
sudėta i.4 sudėtinių aitu<miii'Lrflnj'ių gyduolių, kurios yru vartvofamosjr frkrjmctldU&jalrttJS 
garinusių (>nyaulyj tydytojų. Taip, jus gatmulc užtuonės gyduhs ui vkjtų kufoų. * } *

Nugn-Tone turi navyjo dmų/ Eosfcro reifaJingo nervams ir Grleliej, knnfju?. iJc stipriu

Pradek Šiandien grąllhiti savo nervu sistemą | stiprių, sveikų iwletj, vartojant Nuga-Tonc.

, NtVa kitų gyduoH lygių Nuga*Ttme. neivičnoB °-— - ------ - — -------
tokių rcztiltntn kaip PiOs. Tas yrti labai lengvai jskitAkinama todrt, kad Nuga-Te^c yta 
suduta iŠ sudėtinių astuonių*brenpu tiyduolhb kurios yru
lįVrintiMiil (>nyauiyj gydytojų. Taip, jus gatnutle uštuončs gyduku ui vkilų kuloų. * 3 -

Nuj{tt-Tone turi oavyjo dpug Eosforęi mkajingo nervams ir Grleliej, krmfjul. llc storių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jtjs negalit tikėtis sveikatos ir dfciaupticf jgjHtomtmi* 

. Kiek viena dalis ir veikimus kūno priklauso nuo nervų-—stipryM jo gyvenimo ir veikime. 
Pradek Šiandien grąHhitl savo nervų sistemų | stiprių, sveikų ixidetj, vartojant Nuga-Tone. 
lųs greitai pamatysite savo senųjų sveikatų, Mtipmmą ir energijų sugrįžtant. Jus įpjausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite (IžiaugtK'S gyvenimu išnaujo. ■« ' *

* ta . . '■ -■ Jl '■ l‘-b ;,u :IL:'

ir
t

dino 1868 m. kur per 
Varda szVentino.

Sasnavoje prie mažos bažny
tėlės nuo 1868 m., jau vienas 
isz kunigu Mariampoles beveik 
visada buvo M. Gilius, tolinus 
Senukas galop Pėstininkas ku-

kon 1886 m. ton ristti gyVetio 
turėjau jau ir tam 
klebonija. . .J,

tinkama

I

Ten gyven-

tyiljcetis prasižengėlius

.. >• r' v «■ - h-. -.."I’A ,Vi J.%, 1-' ' '■< 1 -V, ,;fL' i,kll

Aptieka Mhhanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re-
coptu. Cziouhis randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 
tuviszkos Ąptiekos, tędęl yrą 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giarą. bizpi. Galiniu

4 .< 
iJ* Jį '

1

Nuga-Tone 
1 » .<1 >>

stimulates and 
strengthen* 
the vkai pow
er*. It i * a , 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic, A 
combination of 
coereetive**dro« 
etorouve agento, 
that ha* the high 
app»!?»*i<rf Med- 
leai Scleace.

storaūve agents, 
that has the high 
approval of ‘

• t

Nuga-Tonc sustiprina ir stimulioja visus rcikalinęus kūno orgnntrt^ifdiil^kiivi,tfrGl>u^ 
‘ ’kepenis, inkštus if U. SutHUia pfcrq upetitn, pritaiso virškinimu, duoda rc^ulįoja^

tttstinitno grobų, sutaiso cirkuliacijų, prniahną glcivts puo lu^uvio. |rraxJinA nemalonų 
kvapų, prašalina oktivio nesm&gunms, kaip tai: skuud^jirnų. išpūtimų, liktumą, irtyutimų, koktumą, gusys ir 

panaiiujncinalonuinus. Nelauki to kitos dienos bet utdsakykil Nugu-Tonl 
tuojau; ♦

MUSŲ ABSOLIUTE OVARANCIJA. Kuiną vb ^lytą-Tone Vm >1.00 
US buteli pilkų, vituihi menesiui gj’dytics. arba ficSj buteliai ut S5XX). imk

pa 3 nemalonu mus. Nelaukiu) kitos ditfnva
liVėsV ABSOLIUTE OVARANCIJA. “tuoju

r*

i

UUlUlliU UZ, fO.VU, 4.U1M. 
nebdsit užganėdintasNųga-Tpne dvidešimt® ,(20) dk'im ir jrigu iu» nebdrit 

sekničmis, jiutrražinkit tikusios gyduoles ten kur pirkotfc ir atsiimkit save
pinigus tunįau. Jus matote, kad jus noftudoU: nai cenjo. Mes u& tai at
sakome. Nugą-Tone purkuodamas viduose geruoju aptmktaosb tomis 
irus sulytomis ir gvarantija,

....... ‘Prisųsk Sj Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORY, LM2

GerbiamiejiČia rasite idčtų S

persiuntimų, apmokėta...... ........

■4

tfi

$37 So. Dearborn St., Chk«<o.
• «*•*••*«••• . . « Biįi • »« ui kn malonėkit prisiųsti mat) ' 

..... buteli Nuga-Tonc. 

/MJbof j’wU-x . .' 4ir nup.ivkti nattia Jiuriupie ran- 
I* • J ’ ■ ■ “

atsiszaukite in
i i! . , 1 .

.J t . I f • *4 .

dasi szi aptieka. Apw dqugiaus 
<>4-0 ■ ars m sir *4-n
s<u 
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Saples” of L . ii (t. f.)(t f.) r ?
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ŽMONES SZAUDO O DIE- 
VAS KULKOMS VALDO.

Kad sztai tame

...aw ‘•ip - « «, " -n-' -» ■ w
SAULE

PHILADĘI.PHIJOS MERGINOS MOKINASI

V

SZAUDYT

M

v

dimui. Ja is(‘f mokina puikini i lįsti t tilo, suorganizavo 
Studentes isz Drexelio nkas Lyons.

szovimo kliuba ir mokinasi szauti kas
Merginos lavinasi gerai ir statosi su vyrais vi-

L/!

fe.

da buvo arti gaidžiu, atsisvei
kinau
su savo Barbute ir teip svy
ruodamas nusiyriau, nes ne pas 
kanauninku, tiktai tiesog in 
stonia pus arklius ir ten gulės 

Kada pabudau, jau 
Paszo- 

ku.u, rengtis nereikejo, bu apsi-

su netikėtais tėvais ir 
Barbute

inbegu in 
šluba mergaite, kaip stirnaite, 
o graži, kaip malevota.
gojus svetima 
nuleido, 
tijoniene tarė:

— Na, Barbute, pašovei- redes miegojau, nuėjau in kuk- 
kink su svoteliu, tai musu ka-inia 
nau n Lako, brolio sūnūs isz

Mergaite

Pare- 
žmogu, akutes iužmiguu.

apkaito.’Tame zdkris-Ibuvo geri pusrycziai.

Barbute,
1 nusiprausiau ir Jaukinu

. Į kanauninko.
Kada man ant mislies pare- 

sqi padavė. Buvo tai zakristi-ljo pereitos nakties sugertuves, 
morgi- tai net keli isz baimes ant gai

lia! isz syk mano szirdis prili- vos {liaukai stojo: Ka asz gero 
po ir pamislijau:

— () Tu Dievulėli, kad tik 
nereiktu man 
jaus su tuom anioleliu pacziuo
laus i !..

— Na sveikas,

man ranka nodra-

jono duktė. Nes vyreli

pinigu, tai t uo

sveteli! 
užgėrė zakristijonas.

Teip vėlu po keletą iszvor- dažinojnu, 
tom. Isz manos pasidarė labai 
sznekus ir drąsus. Tuojaus pri
ėjau prie Barbutes,

I padariau! ka pasakys kanau
ninkas, kada apie tai dužiuos! 

Negulėjau rast vietos.
SztpiJr kanauninkas iii kuk

li ia i nėjo.
Na kur tu miegojai 
asz vakar sugryžau ir

y 

tave pamatyt ir isz-

zink?

Ai

K a-
vakar

jog tu atvaževai
norėjau 
siuneziau tave jeszkot, bet nie-

Turejei kur su

galėjo tiek

4

1
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Europa
Kas dvi savaites aut *‘O laivu

R.M.S.F.

NEW YORK-HAMBURG
SUSTOTA TKTPCII PRIE

Cherbourg ir Southampton 
ORBITA . • . Mojaus 21 
OROPESA . . Juniaus 4 

, Juniaus 18
1, 2 ir 3 klesos pasažieriai.

Puiki vigada del 3 klesos pasažieriu.
__  _ „ _ _ _ I _ _

ORDUNA .

The Royal Mail Steam Packet Co.

pradėjau kus nerado... 
su jaju szneket ir pažinau, jog kuom suejt! 
labai iszmintinga mergaite, o 
kad buvo tamsoku, drąsiau bu-'sakiau, tiktai ranka pabuezia- 

Tevas 
bažnyczia,

Asz kaip vilkas nieko neat-

tuom laikjvau ir stovėjau.
kad ant

nakties apžiūrėt; motina teipgipiesztie kava 
gyvulius apžiūrėt, 

tik likaus vienas su

vo szueket. 
nuėjo in Po tam liepe gaspadinei at- 

ir pnsryczius in 
asz jo paKaju ir mano su savim 

Barbukc ; iszsivede. Kada sodomos, pa
ir besznekuczinojant, pats ne--žiurėjo man in akos kanaunin- 
žinau, kaip meilingai in karo-Įkas ir tare: , - I 
lines lapukes ptibuezevau.
Mergaite
manės

iszejo jo pakaju 
iszsivede.

kur zakristijomis
imt pinigu? O! broliukai, Nau-j 

i ne tik zakristijonas 
bet ir szpitolnin- 

, o ypacz bie, kurie per 20 
metu puikia elgiasi, teip kaip 
Kaži m i e r o u o s z v i s.

Ot ir pabaigi 
tai tikro atsitikimo, 
dėjosi, tai ežia 
seno nesiranda, kad gi 
myt, kaip tik asz, ka 
szau.

m i es Liję
iii nulobt, 

Vpacz tie,
g<’ 
kai

i nepasakos tik-;
, o kada tai I 

Amerike tokio 
lietu pa

tai ra-

lapukes
sus i šarma tinus nuo 

atsitraukė.
Ne ilgai trukus,

26 Broadway
< v

Arba pan bile koki Lxivakorcziu Agentą.
New YorkVaiku ne.žiuri, 

Bile ji ji gerai turi, 
Vyra už niek laiko, 
Ne valgio nepataiko.

/ ' O

BALTRUVIENE.
ęil Wl III »■

Apie Bostoną

| 

( 
I 
iI

Nuo visokiu žodžiu aut vvro

I

’ L , b

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai tiesog iu

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway New York

plusta, 
Lupa patempus iszrodo rusta. 
Visada savo vyra nužiurinoja, 

, Ne butus daigius prikaiszi- 
neja.

Juk ne dyvai, juk teip užau
ginta, 

prie pikto pri
pratinta

Ba kokie tėvai, 
Jokie ir vaikai.

Atsigimus nuo žmonių, 
Turi būda gyvuliu, 

prie tauciaus,
A e prie rožaneziaiis. 
nauju

Geriausi kvepalai

Nuo mažens
— :GALA>S:—Kaziuk, ar tu— Kas tau 

sergi, ar ka?
Asz ne. ilgai laukes, puoliau a « • O ■sztai Bar-!in kojas 

butes tavas o paskui ir motina,' karikszti atsitikima 
o kai vela už puskartines s 

Kada iszmetcm po!
o jau

ir pasakiau apie va- 
nieka nc-J

jaimamarti I 
atsirado, 

luta vyra 
r.i’as ant visko

Nel’ai szirdelelepdamas.
Kanauninkas nieką.

ko, tiktai teip pradėjo gardžei į 
eitie in juoktis, jog net aszaros akise 

zakristijonas (pasirodė. Asz isz godos negale- 
tikrai net antjjau akiu pnkialt, klūpojau prie 

par- kojų ir laukiau vi roko.
Na tai tau ji ji patinka

ezerkeles.
ar tris, o jau ir nežinau 

po kiek, tada norėjau 
klebonija, 
patvirtino, jog 
vien neik tos kanauninkas 
važiuos. Asz vela .sėdau. I

Stiklelis paprastu budu vela ka? 
ties manim stovėjo. Jau norė
jau atsisakyt, bet kur tun — 
nuo svetingos zakristijonienes 
neiszsisuksi! 
giart. <) kad ir sznekejau ir bu- j 
vau apgirtias.

neatsa-
dvi

nes

I

kas isz to.

į
v

Z
't

Aut (^anriiiiiH £ I

GYVENIMAS IŽtiANYTOJAUS 
i ninsu Jc- 5 

paraižytas pagal

gavo, 
per pirsztus

žiuri.
Džiaugėsi, jog linksma boba 

I uri.
feisybe. linksma ir zulinusi, 

in akis kabinasi, 
Ne senei vienas gerai iszkolojo,

Na ir už tai proVa turėjo.* 
Ba. boba prigunde, 
Vyrelis apskundė,

Bet proves nelaimėjo, 
Pati kasztiis užmokėjo.

> v^ras. narsus, 
Nulaužė bobai ragus.

Tada nereikia provotis, 
Po sudus trankytis.

Pinigai be reikalo ant provu 
iszejna,

Kn szuke pritraukia, Į 
ne isz t ra ti

ki ii, 
jaunas pripranta, 

neat- 
pran ta. \ 

Gymiliszkai augintas, gyvu
liu bus, 
ir pasiliks.

Teip mano rūteles, 
Jaunos ir seneles, 

iszmokina 
szokti.

Tai ir jus turite iszmokt gy
venti.

pagnodokite, 
Szuns vietoje no laikykite, 
Ba per vyra gera buvimą tu

rite, 
vargu velkate.

po smertei friszi- 
nasi, 

Prit‘sz visus jauna statosi, 
Isz ko visi juokėsi, 
O net ir bjaurinusi.

Už keliu menesiu bobele pa
sileidžia, 

Nosi žemyn nuleidžia.
Tada ir apie nebasziiiiika at

simena,
Ir jau tu j u komedijų buna 

gana 
Tada bobele pakutavojo 
Nebaszninka vyra

C‘ o

Prie ko
Lyg vėlybai senatvei

T
Vyrams

J e- 8

'szV.
............... Szv. ■/
bažiiyczlos dakta-

Drucziai apdaryta In 
ir pamarginti 1

SVIETO, Vieszphties 
zaus Kristaus 
keturlu evangelistu per
Pranciszku scrafiszkaji ir

* 1 ->66 puslapiu su daugelis pa-

pamarginti |

III U Ml

♦» L 
evangelistu Keliaujantiems in Lietuva 

Szi Pavasari
Patinka, nes 

su skolininkais? 
kelk,

vaikas, pusznckesiva apie tai 
tikrai. — Hej! Jievuk! bogkie 
paszank ežia zakristijonu!

Už.valandos sztai. ir zakristi-* 
jonas, o kada tas ranka pabn- 
czevo, kanauninkus tarė:

— Nu ka, vakar sugertuves 
t u rejei ?

I Zakristijonas peczeis pa
ar neleistum už trauke, o už valandos tarė: 

Barbutes ?
nusztilo ir

asz vela jis jau asz žinau kad paskui ja 
mylės, nes kaip

— turėjau isz-

, vienuok man 
Barbuke galvoje .godojo,-ig jos 

tarpu stuboje nebuvo, 
sėdėjo kamaraitėje. Kada za- 
kristijoniene prisiartino 
manos, asz pagriebiau už 
kos ir tariau:

——— » klanui, 
manos savo 

Tėvas ir motina 
nei žodžio neatsako; 
paantrimtu mano klausima:

tuom

prie 
ran-

o kas bu?
i

ne esi mažas

peczeis

I
Teip, dvasiszkas tėve 
O

. f... •

ar jiedu pasidaboję

bėgtu kėlės
Ir tavęs, tėvo, po drau- ji ji ?

— Kur-gi tok i s puikus vy
ras nepatiks?

nei kas tokio ~ ur, tluos.i. J“1’
Isogos? t— klausė kanauninkas 
I— ba matai jis yra sztant gas- 
padorius, o tur biskuti skolos.

Su tuom jegamasti neži- 
o jaigu jau teip prireiks,

gei praszau, ar nori mane turėt 
už žentą?

— () kodėl 
puikaus vyro už žentą nenorė
tu, o ypacz musu kanauninko I 
giminaiezio. Nes nežinau ar tik 
tamsta mus nenaravoji!

Asz pradėjau kryževotis ir 
ka senei ir intikejo.

Nežinau kas darosi su Barbore
le, ba viską girdėjo.

Motina, nežino, ar isz gai- 
lesties, ar isz kolito su asza- 
roms akise nuėjo iu kamarai
te, iszvedo Barborelia už ran
kos, o utvedus arti narnos’ tarė:

— Na ka, BarJioreliu, ar tu 
nori eitie už Kazimiero ?

Barborele akeles in žiursteli 
paslėpė, nieką, neatsakė, ba 
kurgi toki seniva vyra galėtu 
pasidabot, o gal ir jos szirdžiu- 
ke buvo kuom kitu užimta, o 
ue apie toki puspliki seni

bažitis,

ar isz

i nau
tai gal kiek ir atsiras.

— Na tai sėsk, seni; o tu 
Kaži klausyk: Barbute yra ma
no kriksztudukte ir kaipo dak
tarei, kad už tavęs eina, duosiu 
du tukstaneziu rubliu pasogos, 
tai yra visas tavo skolas isz- 
mokesiu. Gera, paežiu turėsi, 
tiktai tu buk (lelijos geras, o 
tada Dievo padėjimas tarp jų
dviejų bus. , , s į

y

Bonaventūra,
»> 

veikslais.
audimuZ Juoda

vy ražai.
No. 11 3 Graudus Verksniai, ar

$1.50 jj derinusia, kaip

ž ba l’aslbudinlnius prl<» Apinlall- 
nlmo Kaiiežlos VicHzp.', Jezuso 31 
Ki lstusv. Pagal s< iiovisžka budh 

_j ............................... 10c g
No. 114, Stacijos arba Kai v ari- g 

g ja, Vleaz., Jezuso Krlstuso__ 10u a
& I

No. 110, Maldeles Arclbrostvos ■> Į 
., Mu- 5 ' 

.... 10c » Į

I .....
? Preke

nlibo Kaiibkios Vieszp., Jezuso

I 'Ą Szvencziausio Veido Viosz. 
£ su Jėzaus Kristaus .

Į
1
I

Lyg smort tokiu 
re ‘

Jaigu meszka

kitu užimtu, 
apie toki puspliki 

niislyt Motina prispyrus klau- 
rodanerodase, ka mergaite

puse lupu tarė:
— Na, juk pasidabojo
— 'O ar nori eitie už jo?
— No-o-o-riu.
— Nu tai pabueziuok — 

tarė tėvas.
— Kad jau jis mane pabu- 

ęziavo.
— 'Kada? — paklausa greit 

motina.
— O-gi buvo

nereikejo manos ra-

kaip tete 
bažnyczioje, o motina prie gj’- 
vulelin.

—• O kad teip, tai turite 
dabar po tėvu akiu pasibu- 
cziuot.

Ugai
gint, ėmiau in glebi savo Dar
buke ir teip garsiai pabneze- 
vau, jog net bliudai ant leisti
nos subarszkojo.

f sugėrėme da po kelis, o ka-

l’ž trijų nedeliuy. pats ka
ita uni n kas stovėjo «J>ric alto
riaus ir Kazimieru šp Barbute 
vinezevojo. Puiki jai buvo pa
rodėlė: Kazimieras, Jcad ir se
nas, nes bagotas 
kad ir biedna,

tai viens kitam susi-

Barborele
nes graži kaip

aniolas, 
lygino.

Brolis Kazimiero buvo per 
visa veseiliu susiraukęs, bu 
jam ne labai patiko, kad jo 
brolis su HZpitolninko (kaip 
jis praminė) duktere apsipa- 
cziavo.

Prie pabaigos linksmos, se
nis zakristijonas kažin kur bu< 
vo • iszejas ir už poros adinu, 
sugryžo su dideliu mazgu; o 
kada visu akise ant stalo atvy
niojo, visi nusistebėjo, ba viso- 
keis pinigais atskaito savo žen
tui tris tnkstaiiczius rubliu. 
Tada Kazimiero brolis jau ne
vadino zakl’istijonp szpitolniu- 
ku, tiktai tėvu.

WMcnM£al dyvisifosr isz

veseilia susiraukęs

KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Saxonia” per 
Hamburgu pirma partija žmonių važiuojaneziu in Lietuva 
kartu su Jonu Romanu, “Lietuviu Prekybos Bendroves“ 
prezidentu.

Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pra- 
neszk. Mes iszgausim pasportus ir visus kitus reikalingus

— _ —. • • <• •« t *• A XO tas pinigas žmogui sunkei ■ Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėtidokumentus.
pavasario darba. Galėsite parvažiuoti be jokiu keblumu i*
nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki’Kauno. 5

Treczios klesos kaina isz New Yorko iki Eydkunu j
$130.70. Pirmos klesos $185.70. c

Raszyk tuojaus del platesniu informacijų. j
Lithuanian Sales Corporation j
414 Broadway,

i

i\

8
i

i
i

Sakalėli,

MALDA KNYGOS.
Didelis Aukso Altorius arba A

įį SZALT1NIS Dangis/ku sknrbu.
spaudimas pagal 

T tikra dominta ir szeszta perspau- p 

paauksinlas

Naujausias

stas isz naujo.
Skuriniu .• 
su pakuliniu....................... , $2.00

Ta pati knyga apdaryta szu 
a pilni ais i. 

zalatytais lapais, su kabe. $2.50
No. 105, Aniolas Sargas, smagi

Skuriniu
Puslapiu 992. 

apdaru,

£ grlno nilnksztais
a-| 
ir S

*w. xvuf muuia o himigi

Z malda knygute, spaudiniu Saulėn £ 
5 spaustuvėje, 35u pus., visos i*ei- & 
£ kalingos maldos, stacijos, grali- 5 

dus verksmai, t.l. Drucziai ap- S

parejna, 
diržągeriau 

mirkyk,
Bobai kaili iždirbk, 

O jaigu valia bobai duosi, 
'Tai suvis nusiszpicuosi.

pa- 1
I

O l)e vvro 
Ne viena

I
I
I

Nekuriu vyrai dydeli vargu
turi,

Norints dirba ir czedije kaip
priguli,

Bet kas isz to, jaigu niekszas
boba,

Ka vyras uždirba, tai jiji iž- 
duodil.

*

F^W’

Boston, Mass.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
y 

už kitus 
arbavoje.

Tiesiai be persedimu isz New Yorko in
Drucziai ap-

.............. 75c į.
No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, « 

puiki maža malda-knyguLe, 256 5

rlneis minksztais iszmarglntals 
vyrszais, auksuoti krasztai. Szita S
knygute yra mažesne negu Ma- 5

£ daryta in tumsei rusva audima, X
'/> auksuoti krasztai

i puslapiu. Puikci apdarytu sku- a 
IM I t J/ il»4«i Ll L< r> turi A L<

žus Aukso Altorėlis .........
No. 416 Balsas Balandėlis arba ji 

į Mažas Szaltinelis, 148 puslapiu. ? 
! Grąžei Ir drucziai apdaryta sku- į 
į rlneis minksztais iszmarglntals 
z vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75
1 No. tlGKs tu pat!., baltos celu- 
5 leidos apdarai, auksiulais krasz- 
f ta!s, briauneles apkaustytos pa-
2 auksuotomis Metėlėmis, su ka-
j butt,v ..................
į KANTICZKOSį giesmiųį tiktai .....................    $1.25 J
1 Ta pati knyga, drabniu upda- 5 
j darytas ’ paauksinhds vyrszais, 5
2 geltonais lapais................. !.-.... n
2 Ta pati knyga, szagrino mink- 5 
ji
* auksu iszmai’glnti virszai. $2.00

į PEKLA arba amžinas praga-
2 Tiis, ir giesmes apie kanežias 
5 pekloje ir apie keturis pasku- 
S cziaiisius daiktus. Szioi knygoje 
J teipgi randasi ir apie Stebuklai
3 Dievo SzvenUise duszioti ožy* 
2 szIihis. 500 dideliu puslapiu.
5 Drucizai apdaryta Juodais vyr- 
Z szals. ..... ................   $2,00
4 No. 110, Istorija Szvonta, Seno
5 Ir Naujo Tnstatymo, su 50 pnvel- 
k ksluls. 110 dideliu puslapiu, dru-

Vzlai apdaryta popicrlimis apda-
4 rais. Pulkus 50 paveiksimi per-
5 stato Šono ir Naujo Instatymo
5 Preke ...........    35c

gi HAMBURGĄ. 
LIEPOJU,

Kaino 3 klesos $125.
Kaino 3 klesos $145.

Kares 
Tax $5

i

S

............. $2.75 ;
ar bu knygų i

Paprastais apdarais i

geltonai* lapais........ $1.50 5

sztu apdaru, zalatytais lapais ir n 
oitlruti <4 i»<ri 111 i vlva'/ni

w. p. BoczKou ^Kr - co., 
Mahauoy City, Po.

/

KAIR STATO NAMUS SUMATROJE.
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“LITUANIA” iszplauks 4 Morcziaus

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste arba pas 
BALTIC AMERICAN LINE Ine., Gen. Pas. Agents, 

42 BROADWAY. ‘ NEW YORK, N. Y.

APSISAUGOK NUO NELAIMINGU ATSITIKIMU

I
t i

M si

Nemesk szalin progos, bet gauk sau viena isz revolveriu, kuriuos parduodamo 
už žema preke. Szic revolverei geriausio padaro, gvarantuotl ir per tai kožnau

ort
No. 10 — Wall her revolveris, auto

matinis

pi

<?

Padirbtas Belgijos vardu 
32 kalibro. 

Vienas isz geriausiu
]

! fIJ
Ant paveikslo matome duilyde statanti narna Sumatroje.

Tie,jei mokinukai aplaiko ant dienos po 30 centu ir ne inisli.ua . . . ' . . - _ • «
st raibuoti už daugiau isz prežasties'pabrangimodrapanų.

Daug žino. Ne jis.

plieno, mažas ir
kiszcnyje. ...

kalibro, 7 szuviu, molino 
* guli būti nosziojamas 

.. Preke ‘$14.76

No. 11 — Kaip Ir pirmas, tik turi 
. $16.509 szuvius ir biski didesnis.

No. 12 — Nikeliuotas, luužtas, 
ar 38 kalibro, 6 szuviu, be plaktuko. 
Preke tiktai ....................   $15.75

90
O-

No. 14 — Automatinis brauningas 
revolveris, 
“Bayard" mažos micros, 
inelino plieno.
automatiniu revolveriu. . Preke $26.50

4^4* kalibro, 6 szuviu, nike
liuotas, labai mažas moterų revolve
ris............... ..........  *.... Preke $7.50

22 kalibro, 7 szuviu, nikc-
biski didesnis, negu No. 15.

...........   1. $$.95
kalibro, nikeliuotas, 5 
...... ........ Preke $9.50

No. 15 —

KamMotina
Onute užsitraukei
ežia paneziaka ? 1

Onute:-Klid ana puse kiau
ra.,♦ y ■. *.

i n’ cl i ikre le 
iszvirksz-

Bosas namo:- Asz norebui 
idant sugryžias linkti teip kli- 
k antimi!

liaudininkas:- Tai no asz 
tiktai mano pati kjikaujal

>

No. 16 — 
liuotas, 
Preke .tiktai

No. 17 — 
szuviu. ........

'4
00No. 13 — Molino plieno, laužtini, 

kalibro, 5 azuviu............. Preke $16.90

PASTABA:. Kas užsisakys revolveri už $14.75 ar daugiau, duosime revolveriui
SiUneziaut mums užsakymus, atminkite

99•U O-

skūrofi maksztl visiszkM dykai.
diititi rolkalauJanio revolverio numeri, teipgi $1.00 depozito, likusius užmoke- 
«ito kada revolverio ateis in jusu iiamup.
poBlulymąB yra gotas. Adrosavokito sziteiip

“ PRACTICAL SALES COMPANY
121(1 North Irvin# Ave. Dent. S. Chimurrv T1L<

Užsisakykite dabar, kol szis I
A

inisli.ua


*

K■
*

i

I

t

4 SAULE

I

bfK1
U> ' »<

h-

'k i

I 'F

Ml

IiR "'J
E 

r 'ii

S 4į|j!

į.t
L t
E: * r V, h

RA"*

tt

Esiu po

Tvircziausia Lietuviszka
i BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, paga| dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
szykite apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

Z

1 f

Capitol Stock S125,(XXm
Sandas a Profits I4M.000.W

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri 
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mano
muose, nepaisant • ar atnoszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reiksią su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, 8 ubą to
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
V. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.

« -J ‘ v

LIETUVISZKAS GRĄBORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

3

DAKTARAS W. BURKE
LIETUTIS ;

418 W. Market St. Pottsville <
Su visoms ligoms priima, nuo

valandos Iki 10 valanda Ihs ryto, • 
1 Iki B vai popiet 6 Iki 8 vakare.

i

t

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Kartumeueje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 359 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS G KABO KILS.

Mr

A 4» ** **

V

Žinios Vietine s Isz Lietuviszku kaimeluį 
.—— 

SHENANDOAH, PA.pripuolasavaite
“Czvertis Meto.”' I’asniiikas
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.

rinkti— Rinkėjai pradės 
aukas ant Ashlando ligonbu- 

sa n va i te,

Nedėliojo po piet šiule
namai ant kampo 

ulieziu; na-

NĖRA MUS DŽIŪSTA IR R,UTELES.
'v?,..

i

Vai asriwl in sodeli,
Kur eziUlbU, ulba pauksztelei,

-b l! l f- r I _ M „ £

a iPuse Prekes Pardavimas*
į tos szia
Iper namus.

— Ant džiures 
paszauktos

tai yra, ejs

isz miesto 
Mrs.' Sara 

Flenora N or-

tiesas tai

likos
Gorman ir Mrs. 
kevieziene.

— Pagal naujas
vaikai Pennsylvanijoi negales 
dirbti kasiklosia 
kuosia, jaigu ne turi suvirszum 
18 metu amžiaus. Laike kares 
galėjo dirbti turėdami 
tu.

arba fabri-

16 me-

Elmer Jones prigulintis 
anglinesprie anglines kompanijos 

Jones,& Dodson Coal Co.
kuriu prigulėjo
ir Morena kasi k los, mirė Nedė
lios rvta llazletone.a

buvo naszlys, paliko motina ir 
viena dukteria.

— Praejta petnyczia 
uis paliko patogia dukrelia p. 
V. Jusaicziams.

> prie
New Bostono

Velionis

jrar-r>

ANT PARDAVIMO-

4 dideles kiaules, svėrė po (lan
giaus kaip 300 svaru.
6 parszukai. Atsiszaukife
J. C. Scliroeder, R. F. I). No. 1 
Locust Valley, Mahanoy (’i t y 
Pa.

Teipgi
pas

At yda tiems kurie turi mokėti 
Income Taksus.

31 d. Sausio (Jan. 31)Pradedant
Mahanoy City, Pa. rasis Deputy Reve
nue Kolektoris ir galesite Jin matyti 
Council kamabruosc, del dadarlmo 
Income Tax.

kamabruosc,

Sekanczluoso vietose atlankys 
Mahanoy Plane—15 Feb. Phi la.

Reading Szapuosc.
Plane—15 Feb.

Feb. First

Ir

NationalFrackville—17 
Banke.

I McAdoo-—21 ir 22. Ant paczto. 
iDclano-21 Feb. L. V. R. R. Stacijoj.
i Sheppton ir Oneida—25 Feb. Paczto.

NESITIKĘ JO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu nzlrdlnga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas • ir įkaites kokias 

I radau toje knygoje, kuri mane palink 
išmina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
[darbo tai tuojaus griebluos už knygos, 
' ac rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apio ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules“. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 

Su pagarba,

I

kaip už szimta doleriu.I
j Vincas Malalszka. Sparrows Point Md
i —— ——- —*-----------—

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, FA 
Laidoja kunus numirusiu. 
Automobilius, rlglnus ir vežimus dei 
laldotuviu, krlksztlnlu, voseillju, pusi į

520 W. Centre SL MAhanoy City, Pa

Pasamdo

važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

A

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Merginu balberlu szapas. 
Unfojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname____________ rex
▼yrus ir merginas balbe-
riauti. Neužmlrszkite nu
muro. Netoli Union R. IL 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Avė. l’lttMbargh, Fa.

—............. - -

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motere. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa,

Bell Telefonas No. 149.

Į 

i
i

I

I

ga keturi
Cherry ii‘ Gilbert 
mai konia. visi sudegė lyg pa
matu kaipo 
szeimvnu. a

ir locnastis visu 
Badai ugnis kylo 

nuo eksplozijos gazolino auto- 
niobiliuje g 
Bludes padaryta
taneziu doleriu.

raboriaus Flahertv. 
ant 75 tuks-

— Daktaras Albertas An- 
cereviczius, sūnūs 
J u rg i o Anee ra v i cz i u, 
pasekminga egzaminą ir pasi- 

daktaru.
daktaras mokinasi 
I i gon būtoje.

— Su receptais ir kitokeis 
reikalas 
aptieka Kazuno.

liko pilnu

ponstvos 
padare

JauntiH 
Jefferson

ejkįte iii lietuviszka

Pittsburgh. S. S. — Nedėlio
jo 6 to Vasario, Southside Lie
tuvei surengė puiku perstati
nio po vardu V 0

Zmomu 
tūkstantis 
statomas

JO. >)

J

Audra Giedro- 
prisirinko. arti 

nes veikalas buvo 
Raudono Kryžiaus

labai

ir tvarkos užveizdojo 
Veikalas 

nusiseko, 
artistams. 1’ei

acziu

po vadovysta J. W. Paczkevi
eži a.u h
A. F. M a re i u koi ii o.

puikei 
musu jauniem
mis ejs ant suszelpimo Lietu
voje nuvargusiu ir sierateliu. 
Publika ramiai užsilaikė, 
bai maloniu reginiu papuosze 
estrada Birutes Choras, po 
vadovysta J. J. Senulio. Ypa- 

padainavo vyru
Žinoma ir gražioji ly- 

užsitarnavo ant gi 
visas 

visa pelną.
Teipgi

Birutes Choras

tingai gerai 
choras, 
tis 
nes

ant 
choras 
Lietuvos 

buvo 
reivis ir Aficieris.

I ,a-

irbes, 
paszvente 

naudai.
‘ ‘ Ka-nuloszta 

” Visi buvo 
isz vakarėlio uįganadytais.

— Vasario 7-ta, staiga mi- 
vienas žmogelis,

gas atsisakė laidoti.
e.jta pas svetimtauti kataliku 
kunigą kuris palaidojo su'no
ru.
geras

re bet kuni- 
Tada nu-

— Tasai žmogelis buvo 
katalikas, tik uekuriem 

fonatikams nepatiko. — 
junas.”

žmogelis

< i Ate-

Slunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TGvyno. Banka esanti 
po dldelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemintis padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cur. W. Long Avc. & S. Main SL

DuBois, Pa.

Raszyklto ant

KURSUI NUPUOLUS 
geriausia proga daugTai 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorczlu agentūra lu 
Liepoja, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lletuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydaml 
pridekite 2c štampą ir visada 
adresavoklte sziteip:

P. MIKOLA1NIS, 
53 Hudson Ave^ 

Brooklyn, N. Y.

Gieda vahpigele ir laksztingeie.
Vaihmotiile ateidama, , 
Už runkeliu pa ynu huną, 
Veiksi, dukrele, verks tavo szirdele.

Kad irWerksiu, tai ne viena,
Kad ir verksiu tai ne viena,
Verks ir motule, kraiteli duodama.

Vai tėvulis ateidamas,
Už rankelių paimdamas,
Verksi, dukrele, verks tavo szirdele. .

Kad ir verksiu, tai ne viena,
Kad ir verksiu, tai ne viena,
Verks mano tėvulis szimtelius skaitydamas, 

Vai sesule ateidama,
' Už rankelių paymdama, 

Verksi sesule, verks tavo szirdele.
Kad ir verksiu tai ne viena,
Kad ir verksiu tai ne viena,
Verks mano sesute, rūtele skindama.

Brolužėlis ateidamas,
Sesutele sveikindamas,
Verksi, sesute, verks tavo szirdele.

Vai kaip verksiu, tai neviena,
Vai kaip verksiu, tai neviena,
Verks mano brolelis žirgelius vesdamas.

Motinėlė dūsaudama,
Po kletkele vaikszeziodama,

' Nėr mano dukreles, nei margu skrynelių.
Tevuželis dūsaudamas,
Po darželi vaiksziodamas,
Nėr mano dukreles, nėr nei jos daleles.

Brolužėlis dūsaudamas, 
Po slainele vaikszeiodamas 
Nėra mus seseles

Sesutėlė raudodama,
Po daržli vaikszcziodhma, 
Nėra mus mergeles, džiūsta ir rūteles.

K

j 
než ve ng i a žj rge 1 i n i.

- Ilex.

K '

NE KANKINA TAJI ŽVĖRĮ 
DANTIS.

TIKTAI PATAISO JAM

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

į;---------«------ ;---------------------------------- -—
f Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, 
| Skribeles ir Kepures.

t

t

A

1i

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

Visokiu Panczaku ir Szkarpetku
117 laKai nnmu’jmHo n vaizde

j

J
\
MT. CARMEL. {

už labai numažintas prekes.

^MAHANOY CITY
GUINAN’S

SHENANDOAH,
» •irf . •

‘Slaptybe Antgrabio” sa ra
puslapio.

isz gyvenimo Prancūzu
Pr.k. 8Se. *- - - -------H. D. Boci0wakl-C«

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko iq Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Didelis laivas “Manchuria” isznlauks 3 Morcziaus
Didelis laivas “Mongolia” iszplauks 17 Morcziaus

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus
treczia k lesa)

Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarį,je. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus. .

(Tiktai
-

1%:<

■

H

A t -r %

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA, HOTELIS NEW YORKE.

I

«

LIETUVIAI KREIPK1TES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti ap^kriaustl atvlkla in New Yorkfc, tai tlesog.00$1Naujas setas 

Knygų tiktai
Visos sekanczlos istorijos ir pasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žomiaus padė
tas istorijas ir pasakas ir turoiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istoiijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

istorija istorija
Korczaka ir Patogu

Maurus

Puiki ilga užimanti 
apie Jntuiszu 
Kurvedžlutc. 262 puslapiu. 
Istorija apieSzaklnas, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas isz XVIII amž(o. 
Istorija apie Dn Draugu.
Ilga puiki istorija apio Vnidelota 
aplsaka isz pirmutines puses szimt- 
mcczio, iszimta isz Lietuviszku užlio- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pas
arbą Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vieszkello Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus. 
Istorija apie Sunuifephilklaus. 
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyta malda Varg- 
szlo.
Puiki
Duktė Akmeuoriaus.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusproustasis. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apio Slerata.

tuklaus. 
Medėjus.

Francuzlszka pasaka apie

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
istorijos ir pasakos jumis labai patiks, 
todėl prisiuskite doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu /rausite per paczta.

D. BOCZKOWSKT-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

w.

DAKTARAS NAMUOSE.
■■ «

Ka tik iszojo isz spaudos nauja 
knyga “Dataras Namuose“. .Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szaknls, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
cokiu ligų yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardijimals, 
teip kad kožnas gali juos ęauti bile 
aptiekoje. Aprlcz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių Ir recep
tu. Tokia knyėuto yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltis, 
451 Hudson. A ve. Itanliestar/W- V*lineli estai*. V*

Brooklyne žverinciuje apsirgo : 
900 svaru, o idant jiai palengvint sopulius *

uit dailiu levione sverenti 
paszauktas 

negale- 
toki būda kaip 

pis pasielgimas

900 ,svaru, o idant .jiai palengvint sopulius likos 
daktaras idant danti isztraukt. Žinoma ponia leviene 
jo pasodyt ant krėslo, bet turej.jo panaudoti 
ant paveikslo parodo. Buvo tai 
poniute, bet kitokio budo nebuvo ant isztraukimo danties.

nemanda1°’ su

kretpktes pas Geo. .1. Bartasziii, Agentą, nes jis yra vlslėm 'gerai ifribM*5 
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir slunczla pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikotn narna su 38 kambarais. 
ir ju bagažius ant laivu.
kreipiasi in musu virsz-minčta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautlccziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per la^pzka ar ypatiszkal.

Reikalaukite laivakorczlu ir pinigu kurso ln musu artl-

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam 

Paleidžlam pasažierius 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

Restauracijoj.

— Asz baisei megstir 
szelio sniegenas.

v e r-

— Tai ne dyvai savas sava 
visada mėgsta!

— Tai tu ir mėgsti kiaulie-
na ?...

k

k I.

Patis Persikanuokite

ir, k;Ada po iszbandymui musu pienas, jeigu busite 
prieszingi ar ne, JUS VISGI PADARYSITE 6 PRO
CENTĄ ANT JU^O PINIGU. Yra tai musu pienas 
pabandykite o patis persikanuosite: z
Nupirkite musu sz^ru ir mokėkite po $5 ant menesio. 
Mes paskirem jumis 6 procentą už inmoketus pinigus. 
Jeigu nutartųmet kad reikalaujate sugrąžinimą in- 

_ • a a • a amokėtu pinigu, mes sugrąžysime inmoketus pinigus 
, SU6 6 PROCENTU, duodant 10 dienu žinia prtesz 

inmokejima paskutinies mokesties už szerus.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Prisiuskite žemiaus padėta kuponą arba klauski
te bile kokio mus darbininko, jie yra musu 
agentai:
Reikalaujate tik $5 pradėti.

Fill this out NOW; mall it TO-DAY

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Investment Dept., 8-t,h & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

Please send me (1) 8-pnge illustrated booklet
44The.Story of an Opportunity at Home,”
Moro Information about your Cumulative Pre
ferred §tock, (3) Details of Partial Payment

(2)
I

Plan, (4) Tiow to Judge an Investment.
, • * '■ H h 4 A

Address

Signed
Li 56

Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. 
minusia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas; Spring 9537.

VYRU * 
LIGOS

i Tn

M1 h 
į iV

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beflje 
82 metus invalrias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias Ligas 
paeiuanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 

» tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kai ir Lcnklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke

I

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banką in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboa 
kada perkate namus. •

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai Ir 
patinstami. i

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita

* <

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treat S'
A. Danisevric* M. Gavula

a




