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ISZ AMERIKOS

kuri 
už savo vvro 
menesius, už 

idant

Edna Murphy, 
isztekejus

Pasamdė žmogų idant nužu- 
dintu josios vyra už 150 

doleriu.
Philadelphia. — Palicije už

dare kalėjime 19 metu senumo 
moterių 
buvo
tiktai asztuonis 
prikalbinima žmogaus, 
nužudytu josios vyra.

Nepažinstamas 
rejo proto, jog 1 
les paliepimo neiszpilde bet 
pranesze apie taji szetoniszka 
užmanima vyrui ir palicijai. 
Laike tirinejinio susekta, buk 
Edna 
vvro idant 
smertinia 
kompanijos 1500 doleriu, 
manimas neinvvko

i ant tiek lu
tosios nedore-

norėjo atsikratyt 
aplaikyti jojo po- 

a sek n racijos 
Už- 

ir nedora
paeziule randasi už groteliu.

nuo

|X*

r

nuo

Surastas negyvas terp savo 50 
szunu ir 37 kacziu.

Swan, Nebr. — Kada 
mvnai neužtemino nuo keliu •»»
dienu
davė žino
lauže

kai-
neužtemino 
farmeri 

palicijai 
in jojo narna.

rado gulinti mirusi nuo raupu.
Tam paežiam kambarije rado- 

kacziu, ku
rni Įėjo ir 

Stalcziuje su
su groma-

1

Si lias Breon, 
kuri insi- 

Senuka

ir 37 
labai
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si 50 szunu 
rias senukas 
gyveno sn jeis. 
rasta 4500 doleriu 
telia, kurioje buvo paraszyta
idifnt ka.^ surastu jojo lavbna 
ir pinigus,’tai idant 
sunaudotu ant jojo keturkoji- 
niu prietoliu, bet sveikatos 
valdžia visus žverius iszžude.

pinigus

Ka vyras uždirbo tai motere 
praleido ant ajskrimo.

Uniontown, Pa. — Pati 
Savage apskundė 
jog jiai nedavinėjo pinigu ant 

bet kada Eli stojo 
, papasakojo, del 

ko negalėjo iszmaityti savo pa
eziule. . Vvras darode sudžiui 
buk jojo pati praleisdavo kas 
diena konia penkis dolerius 
ant ajskrimo ir kitokiu saldu- 
minu, o vaikai neturėjo ka val
gyt ir kuom apsirengt. Sudže 
davės geru pamokinimu mote- 
Tei, liepe apmalszyti 
valgino 
dažiureti vaiku ir namo.

•I 

maisto, 
priesz sndžia

k on i a

Eli
savo vyra,

norą ant
ajskrimo ir daugiau

Barbariszkas pasielgimas tėvo 
su savo vaiku.

New York. — Kranas Bar
bate, doviniu metu vaikas, ate- 

stoti, parode 
kokius 
Vaiko

apdegin-

jas in
1en baisius
jam uždavė jojo tėvas.
rankos buvo baise i
tos, kurias tėvas priverstinai 
uždėjo ant pecziaus.
vienas isz bjauriausiu atsitiki- 

pasielgimo tėvo su savo 
vaiku. Nedorėlis turėjo pasta- 

ant $13,000 lyg

m u

palicijos
žaidulius

Yra tai

tyt kaucija 
teismui.

— ■ . ' — .................. .....................■-

Pagelba žemes drebejimo nu- 
kentejuslėms Italijoj.

Rymas. — Amerikos Raudo
nasis Kryžius paskyrė beveik 
už $135,000 invairhi reikmenų 
Italijos žemes drebejimo nu
kentėjusioms sziai žiemai, pa
gal praneszima isz Centro 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus.

Kabeliniai praneszimai ra- 
szo buk Italijos kur kas di
desni vargai ir žmones kenezia 
daug dauginus 
apraszyta.
lett, Vedėjas Amerikos Rau- » 
donoje Kryžiaus Italijoj pra- 

kad septini miesteliai 
kuriuose randasi po 2,000 gy
ventoju visiszku i sunaikinti, 
neskaitant 25,OCX) kurio likos 
be pastoges. Visiems nukentė
jusioms viskas žuvo.

sunaikinimo kuri
, n u kentėjo nuo

>•
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F.'WiBOCZKOWKKJ, Editor

III n I Hu—  Ml • -

MOTERES KRAUNA ANGLIS ANT 
LAIVO.
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Lietuvos užsienio
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Kaip matyti isz 
dvieju jau paskelbtu ir szian- 
dion skelbiamo' isz Kauno ka- 
blegramo, 
politikoj yra invykiisios szio-
kios-tokios atmainos ir tarsi 
galima spetH^og yra jcszkoma 
naujuju musu politikos taku. 
AInsii valdžia vra sutikusi ant P 
plebescito, reikalaudama, kad 
butu pirmiausiai
Lietuva do. juro^kaipo teisėta 
nepriklausomą Europos Vals
tybe, kad szio plebescito pra- 
'vedimui butu suteiktos Ivgios 
teises agitacijai ir kad ton, kur
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<os 1000 rubliu kokias szia-Sztai paveikslas bolszevikiszk ‘ . .. ..L
Toji bumaszka yra atspandyta 

i su paraszu “

pripažinta negu spaudoj 
Pulkininkas Bart-

M nesza
<

(bus daromai plebescitas, nebū
tu svetimos knriuęmOnes.

Kadangi mums svarbiausiai 
rupi, kad Zeligowskio karino- 

s <'■ A .fe

tu svetimos kariuomenes.

dien soviatu valdžo naudojo. r“
devyniuosia kalbesiu ir angliszkai

yra verta amerikoniszkais pi-•Svieto 
nigais keliolika coliui.

Vien y kitos.” Bumaszkn

Sekama lie
pen kesde-

Amerikoje daug žmonių neteks 
savo džiabu.

AVashington 
pos menesi apie
<zimts tukstaneziu žmoni u ne
teks savo vietų. Kas yra ju 
samdytojas ? Tai karo depar- 

priklausantys žmo- 
ir iki szio] jie

Kas

reikalui — kad 
prirengus 
prieszo.” 

kvaitu

daugiau 
nuo 

prisirengimo

szia

Darbininkai > I Negana; parszaliula, tai su-- 
ant

kaip ir sutinkame, 
plebescitas butu ir 
daromas. Kaipo szio sutikimo

: mene but . < 1 .: itinkant i plebescito 
kad tasai

Vilniuje

mes. ► žemes drebėji
mo, bet po tam pakilo baisios 
viešnios kurios teipgi blodin-

4

Mirė Clevelando vyskupas.
Knoxville, 

('’z i a mirė 
vyskupijos 
Parrel Iv. , 
žiaves pasivieszot i, 

vieton,
Byrne, Na-

T ..... V.
Clevelando, 

; vyskupas 
Jis buvo .ežia atva- 

kaipo sa- 
pirmiau

Poiin. Vas. 14. — 
Ohio, 
J. P.

Japonijoj dagiausi* moteres dirba prie-prisiuvu prie viso- gai atsiliepė. Sziltinc irgi szio-
pasekme - tai yra griežtas Tau
tu Sąjungos Komisijos isz Len
ku pareikalavimas, idant jie 
insakytu Želigowskiiii isz Vil
niaus iszsikraustyti. Lenku 
Valdžia yra atsisakiusi iszpil- 

•■W . * « • « a. A' . I a . a

kiu darbu, neszdamos visokį (avora ir
buila neszdamos anglis su 

’Urbais kaip ant paveikslo matomo., 
darbo iszrodo kaip skruzdek‘s.

anglis in laivu pagal senoviszka 
g

daiigiause prikrauna jo dalyje Italijos platinasi, to- 
ku budu Amerikos Raudono
jo Kryžius darbuotėje Italijoj 
jokiu budu neapsidirbiama.

paduotas suraszas 
reikmenų kurias Aemrikos 
Raudonasis Kryžius Italijos 
žemes 
siems paskyrė:. 30,i

Tosios moteres prie

Czion
Aemrikos" ISZ VISU SZALIU

ji ISZ-

kaipoVilniuje,btivima 
maisztininko ar vilko buvimą. 
Atsisakius 
kraustyti, prisieina 
jungos" Tarybai 
tasai klausimas, o patsai Zcli- 
gawskis jau nerimastauja, sti
prinąs, nujausdamas, kad jam 

Tat
uitoji kablegrama isz Kauno 

kuri buvo pasiimsią vasario 12 
diena.

4 c

vo gimtinėn 
aplankęs vyskupu 
szville, Tenn.
Motere 600 svaru palaidota.

Delmar, Del. — Estella Cann 
didžiausia motor iwtinei Marv- 
land pasimirė Vasario 14 ta. 
d. Grabas buvo'4 pėdu ploczio, 
ir 8 pėdu ilgio.

grabas buvo per 
, tokiu 

iszneszti

tamentni 
nes. Karo metu 
ir siela ir kimu buvo atsidarė 
vienam 
szali juo
“apsigynimui 
Tasaj ‘ ‘ prisirenginio ’1 
lys augszcziausio laipsnio pa- 

didžiojo karo metu. Ir 
tarnaujantys 

tamento žmones 
dėlių vilcziu ant to 
bamasai “prisirengimo” rei
kalas turės užtikrinti jiems ju 
vietas. Bot atsitiko kitaip. Nuo 
liepos menesio l dienos kon
gresas, turbūt, atsisakys skirti 
reikiama j u algoms 
suma pinigu.

Tuo tarpu 
dar svarstoma 
mil i tariniams reikalams 
kyti komisijoje, 
sekamai: karo 
reikalavo, kad jo departamen
to reikalams butu paskirta 
$690,000,000.
to komisija szita 
žino iki $328,000,000. Vadinas 

kaip puses.
tiek,

sieke 
ve,

daugio u 
reiszkia

karo depar- 
dejo y tin d i-

kad kal- 
prisirengimo

Kadangi 
didelis inneszti in stuba 

turėjo kurni 
diena laidotuvin ir 

Ka- 
galima gaut 

tad pasamdyta

padengti

szitas klausimas 
atstovu buto 

tvar- 
Dalykai stovi 

sekretorius

budu
laukan
prirengti prie laidojimo.
ravano nebuvo
gana didelio,
paprastas vęžimas. Mrs. Cann 

‘ibnvo 50 metu amžiaus.
, Miegamoji liga dusina ir 

Milijonierus.
Atlantic, Citv, — C. rį\ Lip-

't, i ’ -----

butu
Bot atstovu bu- 

suma suma-

Tatai
kad Jungtiniu

V^lstiju armija turėtu susidėti 
nedaugiau kaip isz 150,000 ka
reiviu ir 14,000 karininku-ofi-
cieriui. O civilinis karo-depar
tamento sztabas, 
susidedąs isz 
tukstaneziu žmonių, turėtu but 
sumažintas daugiau 
puses. Vadinas, 
szimts tukstaneziu žmonių tu- 

kito

kuris dabar 
netoli szinito

dyti toki reikalavimo, pasitei
sindama, jog ji tegalinti duoti 
tik morale pagalba, tai yra, 
kad ji tegalinti tik
v_ a *

tai vra 
praszyti 

Zeligowskio, o jeigu jis ne
klauso, tai rods telieka tik vie
nas iszvadas, jog patiems Lie- a a ~ JU. —Ya a « — a

o jeigu

lenkams
Tautu Sa

ve 1 svarstvti

drebejimo in/kuiteju- 
,OGX) poru

paneziaku; 10,000 poru rakti- 
Hill rl 1111 i 111 • 1 AAA A

Pereitais me
ant -geležkeliu

pineott
mus milionierius
kas, vakar numirė ezionai nuo

Pasirodo, kad 
toji naujoji epidemija szluoja 
kas tik pasipainioja jai po ko
jomis.

isz Pbiladelphijos, žy- 
ir bankinin-

miego ligos.

Isz Kariszku Lauku
Kaunas, 17. — Steigiamasis 

Saimas po pustreczio 
Atlaidų vėl susirinkęs.

• bežio ministeris

kaip ant 
penkesde-

Prisipažino, jog jam pavogė 
$3000.

Oil City, Pa. — “Geri jus 
vyrai, ‘Mikai, gudbai jusu 
pinigai gudbai viskas.” Tokia 
tai gromata aplaike isz Najor- 
ko du 
vagies, kuris
2000 o kitam 1000 doleriu.

Tiejei du vyrukai likos už- 
prašzyti ant pasilinksminimo 
kur juos vagys nugirdė ir da
vė užmigdinaneziu laszu ir api- 
pleszo abudu. Nuskriaustiejei 
ketino važiuoti in teviszkia 
ant rytojaus, bet dabar yra 
priverstais da koki laika pasi-

retn eit ir pasijeszkoti 
darbo.
Kaltina motina kaipo užmu- 

szeja kudykio.
Herndon, Pa. — Palicije su- 

aresztavo 18 metu amžiaus Sa
lly Lebokl, arti Herndon kaipo 
užmuszeja savo trijų menesiu 

Charles Hoffman 35
metu amžiaus, 
buvo arosztavotas. Mergina 
sako kad Hoffmanas vra tėvu 
kudykio. Abudu tapo nuvežti 
Sunbury kalėjimą. *
Kontrabanda po andaroku.♦

Now York. — Szeszios mote- 
“Ginsseppi 

kuris sustojo iczionai

sūnaus.

“Geri 
gudbai

czionais nuovyrukai
vienam pavogė

likti Amorike pakol užsidirbs 
A t 1*

15,000 vilponiu 
15,i 
T^pOO^žipoiįiį, 

doviniu drabužiui ir

niu drabužiu;
marszkiniu; 
užpiklojimu;
&),000
szieniku. Prie szio suraszo/iar 
randasi vaistu ir vaistines 
medžiagos.
Numirė Princas Kropotkinas.

London, Daviniai apie prin
co Kropotkino mirti pasitvirti
no. Dabar praneszoma, kad 
jo lavonas yra pargabenamas . 
in Maskva, kur jis buš palaido
tas. .

Liliii] vilnoniu
ir

238,975 vagystes vienais 
metais

Berlynas, — 
tais Prūsijoje
buvo papildytą*Vagys
tes. Dažnai jos būdavo papil
domos laike traukinio operavi- 
mo. 
nas

tuviams'prisieina 
isz Vilniaus iszkraustyti. Ir to
kiam Lietuviu darbui pati 
kontroles komisija turėtu jau 
dabar padėti, o ne ta darba 
stabdyti, kaip yra dariusi isz 
pradžios. Tai viena gera puse.

Antra gera pasekme yra ta
me, 
go w s k i o i szk ra u s tymo 
rjtorijos, ant kurios lenkai tur 
pretenzija, jie privalo atsisa
kyti ir nuo tolvmesniu ant Vil
niaus pretensiju, jeigu jis butu 
musu kariuomenes užimtas.

Be to sutikdama ant plebes
cito ir reikalaudama, kad Ze
ligowskio kariuomene butu 
praszalinta, Lietuvos 
dar tuomo nėra prisipažinusi 
jog ji tinkanti 

i paežiam Vilniuje.
Valdžia nesyki yra skelbusi, 
jog sutinkant su visuomenes 
nusistatymu ji niekados nesu
tiks ant plebescito Vilniuje, 

(kaipo savo sostinėj. Reikia 
tokios nuomones te

besilaiko ir Steigiamojo na
riai, kurie jog pirmame 
posėdyje yra 
tuvos ] 
roiszkimo formula

Zeligowski

Lietuviu

jos atsisakydami nuo Zeli- 
isz tu

ligowskio

ateina galas.
<>•!

patvirtina

Lietuviu Lenku klausymas 
bus svarstomas Genevos Kon- 

21. diena, 
atstovaus

padedant Mila- 
sziui ir Klimui. Plebescito nus
tatymui komisija

ferencijoj 
Lietuvos 
Galvanauskis

vasario 
reikalus

i

Kai kada pražūdavo pil- 
prekiu vagonas.

Tai bent kur vagyseziu!
Graiku armija Azijoj smunka.

12. — Pasak 
venizelistu

Graikijos armi- 
visai 

sudarinėja 
miestus ar 

k a ra 
mili-

vaistu ir

kuri 
dabar Varszuvojo, keliaus ly-

vra

gi u budu 
Žemaitis 
13 diena

ton. Be to 
ir Jonynas 
iszkeliauja 

von, kad pasitarus

Balutis, 
vasario 
Varszu- 

su ta ko-

Paryžius, vas.
Paryžiuj esaneziu 
gautu žinia, 
ja Mažojoj Azijoj baigė 
smukti; dezertirai 
bandas 
veda
priesz turkus ir graiku 
tarine policija.

Isz 
siuneziama

ir pleszia 
partizantiszka

misija priesz jos iszkeliavima
(Genevon), Taszkas.

“Lenku kariuomenes
centracija. musu

,,. . t . . . ' _
Lietuvos • —

Valdžia

ant plebescito

VincasGraikijos in 
naujos divizijos, 

prisibijant turku 
atakos.

Smyrna yra pilna dezertiru, 
bot militarine policija nedrįs
ta juos .aresztuoti, bijodamos! 
iszszaukti visuotina sukilimą.

Buris Vengru užmuszejai 
keliauninku.

Budapest. — Du imigrantai 
grįžtanti isz Suvienytu Valst.

apipleszti ir užmuszti 
Razbain inkai 
vadovai, ty-

Smvnia

Isz Lietuviuku kaimelu

Vitondale, Pa. • t 
Matuleviczius 72 ’ metu am
žiaus, Vasarjo 3czia d. tapo pa
gautas per mainu karus kuri 
labai sutrynė, ir mirė ant kelio 
vežant in szpitole. Velionis 
pergyveno amerike 20 metu. 
Paliko motore ir 10 vaiku. Pa
ėjo isz Puncku para. Velionis 
buvo skaitytojas “Saules” 
per daugeli metu. Lai ilsisi jo

nacionalistukon- 
visame fron-- 

te, o ypatingai apie Maisogale 
ir Turmonta aiszkiai yra pate- 
myta. Lenkai mobilizuoja jau
nimą nuo 19 iki 30 metu Ops.oj, 
Braslave, Vidžiuose, Duksz- 
tuose, Baginiuose ir Valsz- 
czianuose. Lenkai pardavinėja 
isz licitacijos žeme tu gyvon-

, Vidžiuose, 
Bėginiuose

szpitole. Velionis

skaitytojas

kūnas szaltoj žemele je.spėti, jogmenesio 
Užru- 

Dr. Purickis 
pareiszke, kad Lietuvos 
džia nubalsavimui 
ale Lietuvai turėjo ta paezia 

suteikti kaip Len
kams. Bet Lenkai esą apstaty
mo laike dide agitacija vare.

Kaunas, 18. Naktyje 15 Ja- 
ftuarijaus užpuolė staiga Len
ku pulkai Lietuvos sargyba 
prie Novo Aleksandrowsk ir 
juos sugavo. Lietuvos valdžia 
padaro Tautu 
troles Komisijonui 
del laužimo ginklu sustabdy
mo. Isztvirkusieji Lenku ka- 
reivei pleszia bei muczyja nuo- 
latai 
dien 
kenezia beda.

Kaunas, 18. Visi Apskricziu 
direktorei 
džios, atsisako del nesutarimu, 
isz urėdo. Tautiszkieji demo
kratai prasze, kad Želigowskio 
suvadintasis saimas __
Vilniaus

val- 
pr i tarusi,

šavo 
patvirtinę Lie- 

i pa- 
o ten jog

toju, kuriu vaikai yra atsisakė 
stoti in lenku kariuomene su- likos

galimybe

Sajungos Kon- 
pro testa

Pittsfield, Mass, t Vasario 
d. mire Valeri jonas 

Gesztautas 50 m. amžiaus. Ve
lionis paėjo 
Telsziu

12ta.lyg ju insakymo. Taip daroma Budapest.
Priesz r-nepriklausomybes 

< ■
skelbiama Lietuvos nepriklau
somybe su sostine Vilniumi. 
Kaip praneszoma, Vasario 4d. 
buvo svarstomas užrubežio 
politikos nusistatymas ir jis 
buvo užgirtas užsitikejimo 
balsavimu.
Valdžia butu tos nuomones 
kad reikia sutikti ant plebes
cito Vilniuje, tai tokio užgiri- 
mo nuo Steigiamojo Seimo ne
imtu susilaukusi, 

j patsai M’misteri u Kabinetas, 
syki pareiszkes, jog jie niekuo
met netiksiąs ant plebescito 
Vilniuje, negalėtu toliau pasi
likti prie Valdymo vairo, ir 
varyįį politika, 
jis yra iszsitarcs.

Dclei visu sziu priožaseziu, 
reikia spqfi, jog Lietuvos Val
džia ir dabar norą dar sutikusi 
ant plebescito Vilniuje, o tik 
ant plebescito, kurio pamatai 
buvo ir pirmiau s pareiksžti/

Duodamą savo sutikima 
bendroj formoj ant"plebescito 
Lietuvos Valdžia isz naujo

1 A i* • 1 L A • Y • t •

svarstomas

u žg irta s 
Jeigu Lietuvos

apisrengia kaipo 
koja aplink stotis ir pagavę in 
rankas nužiūrėtus keliaunin
kus apiplesze ir kartais užmu- 
sza.

Kelios dienos atgal kūnas 
George Bodnar buvo surastas 
Danube marose kuris likos in- 
mestas pers pleszikus. Bodnar 
atvažiavo, i 
Conn su $3000.
Columbus, Ohio sn $2000, bu-

Val-

Svcntenu apskrityje.
toki elgimąsi Lietuvos Valdžia 
yra iszkelusi griežta protestą.

Lietuvos Valdžia yra su-
padekos

Raudonojo
Kryžiaus darbuotojams: Ame
rikos Raud. Kryžiaus atstovui

“Vy- 
pirmojo laips

nio menesio Kaune oficieriams surastas nužudintas. 
•džia daro tyrinėjimus.

Lenkai mobilizuoja savo 
kariuomene.

Berlynas, — Vokietijos rai
žiniu Londonui,

organizuoja savo 
ant lenku-vokie- 

cziu rubežiaus. Jau apie 212,- 
000 lenku kai'elviu esą sukon
centruota.

Praneszimai
kinu nurodo » apie iaji kariuo
menes koncentravimą ir pasa
ko, kad lenkai meluoja, šaky-

c <

teikusi aukszcziausi 
Amerikoslaipsni

Baltijos valstybėms pulkinin
kui Ryan yra intoiktas 
ties Kryžius” 
nio. Be to esamiems nuo sau-

isz Katino Red., 
apskr., Navarenu 

Valscz. Paliko Lietuvoj mota • 
re ir dvi dukteres. Lai buna 
jam lengva szios szalies žeme
lėj.

Sheboygan, Wise. — Czion . 
darbai sumažėjo, fabrikai dirr 

Pete Kelen isz ba po 5 ir 8 valandas ant die
nos, o nekurie fabrikai visai 
nedirba.

Lietuviu gyvena ežia apie • 
devyni szimtai. Tarp tu atsi
rado ir smarkesniu kaip sztai 
pavyzdis Vasario 2d. paduoda. 
A. Zanizauckas ir Jonas Szi- 
melis parsitraukė isz Chica- 
gos dirbėja pinigu su tikslu 
padaryti dvigubai pinigu. Su
dėjo po koletą szimtu padavė 
dirbėju kuris indejo ,in maszi- 
na ir liepo laikyti ir nežiūrėti 
ten per tris dienas. Nesulaukė 
dirbėjo, pažiurėjo in maszina, 
bet pinigu nerado tik czys- 
tas popieras. Policijai pranesz- 
ta, bet jau per vėlu. Tegul szis 
atsitikimas buna persergeji-

in Budapest isz

fabrikai
%

o be to ir loiteri. Bridges ir d-r u i do Sa- 
moskoy paskirti tokios pat ni- 
szies atžymos.”
Lietuvos Informacijos Biuras.

teipgivedos, 
arosztavotas.

gyventojus. Maistas kas- 
brangsta, vargingieji

priėsz kuria
Garsingas dainorius (Mniso

Zeligowskio val-
res, atlankė laiva
Verdi” 
su tavoru. Kada tosios mote
rėlės rtpleido IniVa, iszrode la
bai sutukia del imigracijos 
valdžios ir pasiszaukus visas 
in kambarėli, padaro ant juju
krata, surasdami dvideszimts 
ponkos kvortas geros guzutes,
_______________Ax-. -------------------

tikt del 
miesto te nutartu. 

Demokratai bei socialistai rei
kalavo, kad saimas maco turė
tu, zokanus iszduoti, bet tau-

' t \ ' '

tiszkieji demokratai palaike

savo

mirszta.
■ „-r.K,- r. - ..........-,

New York. — Enrikis Caru
so, italiszkas garsingas daini
ninkas mirszta, nes dtd<tarisz- 
ka galybe jin apleido ir lauke 
kas valanda jojo mirties.

ATSAKYMAI.
Philadelphija, Pa. —- Kores-

«•■ ▼» f

poridencija netilps. Nebuvo pa-

džia pasiuntė
Paryžiui, llymui ir Varszavai 
kad lenkai 
kariuomene

smulkmenisz-

dami, buk jie demobilizuoja, I * 1 •
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KAS GIRDĖT
% •

nli o 
pa- 

prehistoriszko žmo-

I į

Žmogus ne tik paeina 
beždžionių, bet beždžiones 
eina nuo 
gaus kuris pasidarė už daug oi-
vilnuotu ir turėdamas už daug 
proto vela pastojo laukiniu ir 
barMriszku 
mas vela in bezdžionia.

Svietas pereina vela per laja 
permaina ir jeigh nepames savo 
“netikros kultūros” tai 2000 
mete gal vela persimainys ant 
beždžionių, nes

persima iri yda-

tai

tuju per virsz 
mokytu smegenis susimaiszys 
ir pavirs ant beždžionių.

Teip davoda profesoris 
Linkeviez isz. universiteto 
Vuninians kuris turi jau 85 me
tus amžiaus ir Žino ka raszo ir 
yra garsingu bijologu. — Ir bp 
tojo profesoriaus žmones žino, 
jog nok n r ie žmones 
džįonys ir nereike laukti

isz.

4

A.

yra bez-
lyg

juju pripratyt prie rukimo.

DuBois, Pa. — Vietinėje szv.
Juozapo lietuviu .R. K. bažny-
ežioje atsibus 8 dienu Misijos.

JPrasdes vasario (Fob.) 20d. 
1921 ”

Cžsibaigs vasario 27d.
Misijas laikvs Tėvas Prancisz- 
kus, T. T. ‘ >
Pamaldos ir pamokslai bus ry
tais ir vakarais.
Klausyti 
bon pribus daugiau 
kunigu.

vietiniai 
lietuviai vra 
vau!i ir naudotis isz specijaliu, 
laike Misijų 
maloniu.
Kum M. J. Urbonas, klebonas.

iszpažincziu pagel
bėt uviu

Visi ir apielinkes 
užkviesti daly-

teikiamu, Dievo

savus ir kai

2000 meto, nes sziadien turime pamatome.
užtektinai beždžionių su skys
tu protu.

Kas skaitome
kuriuos svetimus laikraszezius, 
tai nors ne viską, bet dali misi- 
davimu isz gyvenimo vioszpa- 

, o tas mus vis 
daro akvvesniais ir norineziais 
matyt dangians 
svdetelij dedas ypaez

kas margam 
ktdmv-

Kasztai išdavyste* la ikras/.- niszkpose prie Lietuvos szaliu.
joziu yra didesni ne kaip kada 
buvo ir nuolatos kvla in virszn, 
kalbėjo T. R. Williams isz Pit- 
tsburgo. pirmsedis susivieniji
mo laikrasztininku 
nijoi.
pigimo laikraszcziu 
ratos ir apgarsinimu, nes kasz- 
tai iszdavvstes vra milžiniszki.

Lietuva nors randasi tarpe 
nenuoramin kaimvhti, 

I *
bot va-

Pennsylva- 
Ner ka kalbėt apie at- 

prenume-

d as.
Isz laida s 

szalis vi šok i 
riumene.

didž,i.ahsias ryja
mjedninkai ir ka-

V s. 1

C red n inkų valdiszku Lenki
ja turinti

SAULE - '

MBKSIK09 RUBEŽIAUS

■ r* » *• ■ 'I ■<« **'

410 tukstaneziu, jie
• A _  'L. - _ - -

* 

t

YPATYBES.
1 11 . z >

szaliu visoje Sziau

, 4,

Ne viona szaji^vikoje Skiau
tinėje Amerikoje ne p.rasižy-
mojus trip laikrasztyjoj da-

peruneta kasztupja^) milijar- buciniuose laikuos kaip Mek
sika, raszo Frederick Simpich, 
hnvusis Amerikos lionznlis 
Nogale, Meksikoj, bet laikinai 
vienas isz tyrinėtoji! Nati’onal 
Geographic Society,

Nuo Meksikos Ūžlajos iki EI 
Teksu rubežiaus link, 

Rio Grande upe atskiria Mek
sika nuo Suvienytu Valstijų, 
hot nuo Teksu Ramaus Okea
no stovy los, murinos sienos, ar

dams ir partijoms reikia isztart 'kairiusius t. v.

desziniuju i? kai
ri a miniu s savo Ir 

ekouomiszkus bei pohtikiszkus 
reikalus pataiko pakreipti teip, 

! kad Lietuvos

rimtai, kad labai gerai daro jo- 
gei partijos 
riuju visgi

Iždavysteje
‘‘Naujienos” 
kage kylo terp darbininku

Dienrasztis ant to

dienraszczio
iszeinanczio Czi-

straikas.

! kad 1 sietuvos nevidonai nnsi- 
džiaugt negauna;
vargus visi gana kantriai nors 
Lietuvai niekas ik szioi pagal
bos ranka neisztie.se iszskiriant 
Amerikos lietuvius kurie atiko-

nesza savo

daug nukcns ir nežino kas iszimis pagal iszgalia szelpia. Alli-
Tokis streikas 

daug su
to gali iszkilt.
spaustuvėje padaro 
gaisztiies ne tik del laikraszczio 
bet irpinigiszkn bledia del sze- 
rininku kurie ant to gali daug 
trotyt, TtoMaikraszcziui kerszi- 
na subankrhtinimas.
zuojame su' ‘* 
velniam 4d4ht 
greitai nžaibftigtu.

r 
teismas

Hampshire atrado lietuvi An-

jautai kurie pasaulio vieszpati- 
joms ypaez
drapvalcius skambina, ik szo- 
liai besi valda nezia nauja Lietu

Europai visokius

Simpati- 
” ir 

ergelio
Naujienoms 

tasai

Valstijos**
Ham&f_____ _
1aha Marcinkevicziu • isz NtL- 
phua kaltu platinime komunis
tu literatūros.
ežius likos nubaustu ant tuks- 
tanezio doleriu ir atsėdėti ketu
ris menesius kftljime. — Ar ne 
geriau Antanėli buvo 
san malszei, dirbti malszei ko
kiam fabrikėli ne kaip užsidavi 
net i platinimu
sziam laisvam sklypia knr kož- 
nas žmogus turi 
ukpsiszkas tiesas!

.\ew

Alarcinkevi-

sėdėti

komunizmo

liuoeybe ir
(F

tabakoGarsingas fabrikas 
iszsiuntinejo ppikius katalogus 
su naujausio sztamo pypkių 
del moterių.* Moteriszkos pyp
kes yra daug mažesnes ne kaip 
vyru bet daug brangesnes. To
sios pypkutes yra padabintos 
su brajigeis akmenais.
Moterėlės rnkis pypkes o vyrai 
bovins vaikus...

Gerai!

Kada tik bus padalyta sutai
ką Su v. Valstijų su Vokietija 
tai in czionais ketina 
mažiausia penki milijonai 
kiecziu. T _ ___ ___
keliauti teipgi in Meksika ir ki 
1us miestus Pietiniam Ameri-

Daugiause isz tuju vokie- 
cziu yra sveiki ir drūti 
vargingi an šia s sztamas žmonių 
komunistai, radikalai, bolszevi 
kai ir kitoki. 
dien padotkai yra teip 
jog žmogus aplaikantis 
didesne alga, turi atiduoti ko
ne viską ant padotku. 
milijonai rengėsi apleisti savo 
faderlanda.

pribūti 
vo- 

fasai Amaras ketina

ke.
vvrai

V’okietijoi szia- 
dideli, 
kokia

Todėl

Verbludas gali greitai iszmo- 
kti rūkyti cigarus, kaip apsaki
nėja pakelevingi. C 
verblndu, jeigu turi su savim 
keliolika cigaru ir iždalina terp 
i^ztroszkuriu vorhhidu, tai pa
mato didele permaina terp tu
ju gyvuliu.

Kada verbludas suruko ciga
ro, kuri indeda in tarn tikra pa
dirbta cigarnyezia, atsikelia ir 
eina daugeli myliu be vandenio 
ir paszaro. Bet paperosu ver-

Ganytojas

gludai nemėgsta - ir pagalima

vos szalele sumaniai, nępripa- 
žysta už savysto iszkkiriant to
limesne nuo Lietuvos Italija. 
Gerai, nors kaip sakant nenori 
tie muzikantai
kreipt savo atyda ant Lietuvos 

j aitui _ « • _ •

Allijentai at-

nora Lietuvos jatbji sūnūs 
krinta po užpuoliku kardu, vie
nok Lietuva sziadien gerinus 
su savo gyventojais žiba negu 
toji Lenkija apie kuria Allijen
tai ypaez Franrdpai tiek’ daug 
tursuoja. Lenkijos viduje, 
verda szalininkvscziu nesutiki
mai nei katile jos bedu priežas
tis viena kitai primetineja, o

Lenkijos
r>

kitai primetineja, o 
prastas svietelis merdi bado at- 
klonvse.

Nedarome mes nuo saves jo
kiu apie Lenkija iszmislu, bet 
pamatykiin ka jie patys f. y. ju 
laikraszcziai apie Lenkijos ric
t ėjimą kalba:

Organas szalininkystps Lu- 
dowen “Przyjaciel Ludu“ tal
pina artikulą po vaivju - Manio 
trauma gospodarka.”

on i j nurodyta la
bai piszkiai daug 
deliai kuriu I enkiju

Przyjaciel Ludu“ tal-

Tame strain
priežnseziu 

sziadien 
invyta in placzius raistus bedu 
net aukszcziau jos pnkauszio.

Priežasczia to viso blogo gas- 
“ Przyjaciel Lu-podarevimo

du“ sako: per dideles eikvoji
mas pinigu ant visokiu valdisz- 
ku reikalu. Budžetas sziome- 
tinis isznesza 60 virsz milijonu 
iszeigu, o ineigos isz szalies ne
siekia 5 milijardu mark. Koks 
tai deficitas!!!

Ta deficitą padengia 
teris skarbo iszleisdamas

apyvartoje esą 
negu reikia — apie

inims- 
n ari

jus popierinius pinigus be ver
tes; tu pinigu 
dauginus
40 milijardu markiu ir kasdien 
dauginama.
led tūkstantine dalis; taigi len
ku markes vertos tiek kiek turi 
Lenkija aukso, o kad ju mar
kiu turi pridirbę (langiaus, 
tuomi kursas nupuolė ant tiek, 
kad isz užrubežes negalima už 
lenkiszkas markes pirkt net pi
giausiu Lnkijai reikmenų, ir su 
tuomi Lenkijai viskas prisiena 
labai brangiai ingy t.

Tolinus Ludowen organas sa
ko — Jeigu bus teip, tai užru- 
bežeje negalėsime nieką 
pirkt.

Przyjaciel Ludu

Aukso gi esą tik

nusi-

du
V 1,,

Kariumene .‘Lenkijos kasz- 
luoja per meta 60 milijardu 
markiu, o kiek trtV'Shko iszine- 
toma isz valdžios iždo ant kitu 
v iso k i u n e re ik al in gu 
Minis t ere i ir vice 
net spacierns laiko 
liais, ir vis lai valdžios kasz- 
tais. In Vi boso 
nuo Varszavos 
meta apie 500 milijonu markiu 
tik automobiliai.

Per dau& esą priveista jene- 
rolu net višai jauną žmonių vi
sokiu afieferiu ris tai užlaiko
mi su didesnėms .ilgomis.

Tns valdiškas organas pyi- 
rodo tokias nereikalingas isz- 
laidas dar kairiųjų valdžiai, 
bei sako tas viskas jau iszpere- 
ta laike kada valdo Lenkija 
desznįuja szalininkyste, 
vija dar kairuju szalininkystoi, 
rii tuomi gerai apsirokuDl.

Prie tokiu aplinkybių, dabar 
doszniejie norėdami prašzalint 

. Pilsudski ir jo 
szaliniukus, kuria vieni po ki
tais priradymus Lenkijos neti
kusio gaspadorevimo priežas
tis ir su tuomi Lenkija netiktai 

nesuteikia 
namieje 
svietelis 

bada velka. Skolint Lenki
jai pinigus jau kapitolistai ki
tu szaliu nenori.

Czion tai ne mus lietuviu isz- 
mislas, bet isz ju paežiu pagar
sinimu darome primdynms 
kaij) stovi Ixmkijos reikalai.

Malonus “ 
dabar norint 
tom kas dedasi pa$ mus tevv- 
pes prieszus. kurie trypia vi
som pusėm Lietuva paglemžt, 
mes gi matom 
kaip Lietuva 

nepripažinta

dalvkn.
ministereiĮpaso, 
automobi-

rezideneija 
kasztnoja per

valdžiai

valdo
rAda-

Amerikos

j

Nerimavo.
— Kaip tai? Jau tu niisiu- 

ke teip greit sugrižai isz Atlan
tic Citv?

— Sugrįžau, 
labai neri n in va u, 
niszkis prisiuntinejo pinigus, 
norint ne praszati, 
žonkili, kad jis turi 
gerus laikus.

kurnu te, ba 
nuolatos ma-

o j tas yra 
narni oje

Geographic Society,

ka d k a i myn iszka j 
su kaimynais, bet. ir 
naujausi,, o prastas 

velka.

darome

Saules skaitytojai 
apieziupai ma-

nors n e viską 
stovi. IJotuva 

nors nepripažinta savistovo 
demokratine Republika, pini
gu norint bet ir bedu tiek netu
ri šventojo i Lietuvos nehedu- 
voja duonelei*, 
da randasi, 
(partijos) dirba iszsijuosia pa
gerinimui savo gyvenimo ir ne
sigirdi kad jau 
tarp saves ninutusi. Faktai 
matomi isz laikraszcziu Lietu
vos kokiui gauname.

Anot priežodžio - 
bos kad savo durnu 
Tai ir Lietuvoje desziniejie

pini-

bet ir lasziniu 
szalininkvstes

teip asztriai 
niautusi.

- Nėra stu- 
neturetu.

su 
kairiaisiais jaigu ir susisznai- 
ruoja, bet gi jie tarpsaviszkai 
ta vėl pataiso, isz ko mumis a- 
merikonams n-a smagumas 
nors mes Amerikonai po teisy
bei elgiamės negorians kaip 
szalininkystcs Lenkijos, 
musu tėvynėje lietuviai toli 
gerinus apsitaszc negu mes ku
rie jokiu budu savo geismus 
vienyti nesugalim.

vra

bet

S. K.

Saugok Dieve kad neinsi vel
tu mus Lietuvoje kaltūnai pa- 

1 W i *W* 1 • •naszus kaltūnams Lenkijos.

xy.n-^WH ,1 ,1 I,r „m, ,, q„, i ...

NUGA TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus . 
ir moteris.

’* duoda1 
rodą kad isz bedu isz&igelbejus, 
užkraut ant turtingu Lenkijos 
gyventoju didesnius teisingus 
mokesozius, it sumažini iszlai-

* > i,..,. ‘ M * < L’. * . ? A .. 1

i c \

Kožna dalis Kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingus fosforų wvaw» Mi
ežiu—kraujui. Sųsidęda isz asztupnlų 
brangiu, sveikata duodaųcziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestlja, dbjpep 
sija, konątipacijų, galvos skaudėjimas, 
inkstu Ilga, gaza nuo pilvų Ir viduriu, 
pilvo m Raude j i m a, užgzald|u(a Kvapu, 
liežuvjo baltumas ir Ritos ligos yru ue- 
paprastai greitai iazgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaista. Duodu gera 
apetitą, padidina svarumą, nuo ju mie- 
garjia gęral. padaro kai naujų abz-’ 
menj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kjino dalis, Subųdųvoja tvirta vyrą ir 
syoika, gfažia moterį. Tukstanczial 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk sz.i skelbimą, paimk in aptloka, 
gauk bopką NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal
andą apietKoriui ir gauk pinigus atgąl 
Jęt pųgąuąt ąptlekoj, priplusk mums 
$100 ir gauk pilpat gvara^tuojąma vai 
sta. ui siuntimą primokama.
DRUGGISTS rYo« caa get Xug**Totte

National laboratory, W7 Bo. Dearborn

NUGA-

from your Jobber or direct from The 
National laboratory, M7 No, Pearborn

bent koki murai randasi rube- 
žjum, teip kad keliauninkas 
visada žino ar ant Suvienytu 
Valstijų ar ant Meksikos pu
ses stovi.

Atsitikimu pilnas, 
tas, ir prieszpryžinis pagarsė
jus kaip ji yra szi rnbežine tvo
ra yra net 1800 myliu ilgio, 
vietose teip pavojinga ir sunki 
pereiti, kad gal nesiranda 
žmogus kuris ja iszt.isai perėjo.

Rio Grande upes rubežius 
yra priežastim ir szaltinin ne
mažai nesusipratimu ir nesma
gumu terp Meksikos ir Suvie
nytu Valstijų. Lietaus 
lajaus atsitikimuose vandens 
nesza vieno kranto ant kito 
viską kas tik pakliOVIij 
budu kad J<as prie^^lipt^^įyo 

i kartais po 
antMeksikos

rubeži au s lĮttlj^e-

Gerai pasakė.
— O k a ponas 

ne kaitimas mano boba vargi
na.

Daktaras:- Ar žinai ka 
pirk žmogeli pauzei, nauja 

o .kaitulio neturės
žmogeli 

skrybėlių, 
ne nedejuos.

daktore, ar

1 nu-'
i a I

• |
} •

į

KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS

* .. ♦ X * •* ♦ i <

Mes paskelbiame visuomenei kad
esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU* 
VISZKA VAIpTINYCZlA viaoj,.Ame
rikoj, kuri iazdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiu Ugu.

H Mes turime ta sekhela kuriuom 
t PERGALIME visokias ligas.. T< įh»- 
J k reta sužinosite kaip vartosite MU£U - 
< VAISTUS, nes musu PaAŽLOVUOTT

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKO8E visoj 

' Amerikoj galima gauti szias miuu 
į nekarštam ' . .,
Į Selutara Biteri del viduriniu .Hgu, 

Regnlstorins del moterių. F

ar ant Suvienytu

pilnas

kad

Ant uliezios.
Kunigas klausia .

P!,,'vuo;inaf '

9

ubago 
Nuo ko tavo nosis teip raudo-

Nuo sarmatos, jėga iria s- 
eli, kad turiu ubagaut.

. i. 1.....- .L \ .
“ ........ - 1 ‘ 1 —1 ■■ 1 T.................. *" * ....... .. '■■■■"■—1 "

Naujas setas 
Knygų tiktai if

Krnujo Valytojas' kurie pats užvardljlmas Iszaiszkina reikalingumą. 
Snluinro Llnimcntas del visokiu kaulti skaudėjimo ir klioktu skausmu. 
Trajanka. Kasgi dar jos nežino? Tos garsingos namu gyduoles. 
Reikalaukite niurni sttrnszo vaistu ir žolių — siuneziame už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Haltted St. TeL Canal 6417. Chicago

A- 4-
1 2

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
.... .  ‘ axIRUp skyriai$1*1

VIsoh jjekanczlos iRtorljos'Jr pasakos 
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ajit trumpo 
laiko tikini už $1.01). Prisiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 

t old 11 skaitymo ant daug vakaru.
Visas tas istorijas ir pasagas .audė

jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 0117 puslapiu.

ar u z *.

v*1 * ' f *kartais poant Teksu kranto 
lietum randasi 
kranto.

Sieninio 1
ležkeliai randasi ties ftroxVns- 
villo, Laredo, Eagle Pass, ir 
EI Paso (Taksuose) Dobiąs, 
Naco ir Nogales (Arizonoje) 
Calexico ir Tia Juana (Cali- 
fomijoje). Tik tada permato
ma tusztpma ir (pduma Tekįh
kada mastoma apie Moksikos
rnbežine dali ir spagai statis- 
tiszka surasza skaitome kad 
randasi du g^'entoju del kož- 
nos kvadratines mylios.

Ne vienas rubežins neataižy- 
mejas teip trag&ijoms 
ri ; ; ” 1 .. -
vėsavo Franci jos,, Iszpanijos

kaip
rekąu. Sąvo laikais czion .ple-

i ir
Meksikos vėliavos. ;

Szip rubežiaus’ link randasi 
didžiausias pasaulio irigaei- 
ios reservoras, tefp EI Paso ir 
Naujos Meksikos Rio Grande 
Upejej. vadinamas “Elephant
Butte-Dam, kurid net ir dides- 

upeš garsųjį As
suan Dam. Sziam reservore li- 
koma. net tiek vandens kad 
vamzdiję 11 pėdu ploezio nuo 
EI Paso iki menulio butu gali
ma 
Massachusettes 
szeszin coliu.

Czįon taipgi 
lis sausumu, kartais net per 

1 A * — f ■ • t. j

nis už Nile

supilti, arba ilžbeti visa 
valstija iki

į

Istorija Istorija

Maurus

Puiki ilga užimanti 
apie .lannsza Korczaka ir Patogu 
Karvedžiuh*. 262 puslapiu.
Istorija apieSzakina^, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas Isz. XVIII atnžio. 
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Valdciota 
apinaka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszlmta isz Lietuviszku užlie
ki). Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pas
arba Dievas neapleidžia tuju katrie

, . . ’ ) ‘ f Al , ■ | ,

Istorija apie VieszkeJIo Duobei 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus, 
istorija apie Sunuš* Mulkinus. • ' 
Istorija apie (Jaras Medėjus. .
Istorija apie Iszklausyta malda Vnrg-

IA » ' ■ * I »■ J

Francuzlszka pasaka apie 
Akmenorians. , .

Istorija apie Klara, /lorn mergaite.
Isterija apie Nusprenstasls. isz Mas- 
kolfszko. *■» ' n i •- , y

Juokinga pasaka gplp Ant klek 
terš užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie’ Sierata,

Mes tikrai gvarantinatn, kad visos tos 
istorijos ir pasakos jurpis labai paliks, 
tpdęi prisluskito 1 doleri ir sakykyte 
kad norite 15 Istorijų už ta doleri o už 
kuliu .dienu frimsitp perpaczta. • •>

■ W. D. BOCŽKQWŠKI-CO. 
MAHANOY* CITY, PA.

Pasaka apie Kariilaltis Žmogus, 
istorija apie Simus JITiilkiiiiis,.
Istorija apie Gerus Medėjus.
1
SZiO.
JhUki
hiikie

t4‘rs užlaiko pasilipti.

>< i

VILNIUJ
. fANEVĖŽY J rt * ' 

SZIAULIUOS
A RASEINIUOS 

LIEBOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

' ; 1 MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per spvo 
KVARKE. ICol žemas auksino tursas, 

. ' Ten gausi
7 nuosz. padejup 2 metams.

in

I

t -i r
<

randasi danger ,

isztisas dygumas niekur ik i i 00 
myliu vandens negalima gauti. 
Iszskiriant Rio Garnde Upes, 
tik penkiose 
ar szaltineliai randasi keliau
jant visa 1800 rhyjiu ilguma.

vietose upeliai

----------- —r---------- » > < • ■

KUR BUNA?
< ■ * X -* v 1-4 >

Pajeszkau savo deveri Vin
cas Melinkas paeina isz Mari-
jampples apskr., Szunskiii pa
ra., ~
atsiszaukt ant adreso.

Agota Melnikiene

Gribines Kaimo. Meldzui

Box 83

(t. 14)

Merrimac St.,
Mėthuen, Mass.

Asz Oua Greicziune po vyru 
Dagiene, pa jeszkati savo broliu 
Vinca ir Daminika GreicZjuku 
paeina isz $kirsnemunes para. < »• _ • ?• . t o _ j ...

kaip Apicrike. Kaip atvažiavo 
isz Lietuvos j

jeigu kas žino apie ji mhlįziu 
prancszt. ' ‘ ,(t. 1.4)

Mrs. Ona Dagis • 
’ 5433 Carnegie St.,

Pittsburg, Pa.

-- --___
Puls žiu kaimo, apie 18 metu

Lietuvos 
Mass.

gyveno Boston,
Turiu; svarbu reikalo,

prancszt. * ‘ .ft 14)
- 1 * " k r

5433 Carnegie St.,
X 1 vvouui

■ S I <Pajiosjzkau Antaną Mac^anskau^įHz 
Szidlavos inieatelio; mano azvogtris; 
pajienzkp jo pąU Ir Hugųa, taipgi Fra- 
noH Batura Ir Vladlalovaa 'fikulazia ar 
Valiulla, viijl Kaiminiai. Traszau at- 
Hiazaukt arba joi kan žino apto juos 
maldžlu prąnos'zt. > 1 ” ‘

; ^ĮiĄNĄR YANKUNa’s,' ,
mųidilu praaeszt.

? Putnam St., Hertford, Conn.

(F*|V2D
1 ■. .

fr

mo*

kiiogreiczi ausin
AGENTŪRA NEW ARO 

pinigus L. P. P. Bankan.dek

5 nuosz. padėjus 1. metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui 

pasiuntimui priima ir informacijas apiePinigus pasiuntimui ;
susidėjimą banke duoda Bango agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 ?road St. Newark, N; J.
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iDirbtuvės

KAS NAUDOJA PA)rN-EXPELLER|? ' 

palengvinimui
- _ - --4 - - - - - - - T---------- --------------------- . ........... -- --1--------r—V*

Darbininkas nhudoja palengvinimui 
•kalidamųi muskulų nuo jt^mpio sunkaus 
kasdjęninio jjarbo. , , . o , /

Ūkininkas natųloja jj ir negalėtų apStitt Hl 
be jo. Pain-Expėfteris laikomis gitrbin- 7| 
goj vietoj ikiekvįfpo .ūkininko,^rpmuose, M 
kur gali atsitikti nętijcčtas statgus lijjos 14 
Užpuolimas. " helaimingas atsitikimas ir r 
daugybė kitų ųelųimių ištikti.. v . . A
Uzpuolima*.

\ n

k iK' *
Į

T 
i ♦

I

’3*

l

t

jDirbfuvės. darbjpinkaJl.naudoja Pa0n’?*xPeh*n, nuo pečių s^dudrjicRO, 
skatiflmo sbhė, Saičro* ir 'kljtų mažų hesveiktinių, kurie grumoja'iį»eniAukioĮU 

: 4 galimybės uždirbti kasdienine’dm>b4. r ’» "’r r*/r ■ '' ' h,^ 'Ii '* ''

r, Angliakasy®, P|ainTExpeU«n ;
nuo reum.'itisku skausmy.-stržnij diegimo, 
neuralgijos? Ir kitų atsitikimų jo pavojin- 
gaju už^iėmline, kad užtaikius savo sveb 
katį ir energiją. .. <

Namų Seimininkė naudoja Pain-Expel- 'A 
lerj, kiH/iptt vaikai nupuola ir susimuša-^ -fl 
nuo i 
TUO i*

. gas.-.'
Visi naudoja Pain-Expellerį.

>, Angliakasy.*

,tą ir ęųcrgųą. .
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- J

mupu. įkandimo ir kitų vabalų ikilįt J 
Jr ten? kur geras Jinimentas’ reikaiin? W

: '.rįiL ■ D '' h ■*'

mu <rn! ■ *•'
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Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai įr

“Ball-Band?*

Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Tcmyk

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį?*
L t 1 i 1 ’I •

«

r • '

»

' ’ J" lito *

LOPAC

I

I 
f
i

i
.!r

Tamstai mažiau ketuos ant pataisymų kada giriai 
“Ball-Band?*

' . 1 ■ I* • ’ C : ■: |
Tamsta gali gau| “Ball-Band** Batus, Himiner ir

•' 1 ' f"’ • k ■> ’ r

\ > r * h 4
Padai “Ball-Band” yra skytiami ypatingai makleri

ams; jie žymiai išsitempia toliau ,nęgg pats virbus
'/ (t ' 11 * ** i; * * 2 *

ceverykų del, jo apsaugojimo ir yra taip„ sunkiai 
nesine^iojami.ir drpti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali ipjaut ar jpl£št jo.

t 1 
4

A. ?

• I
F

BA L LIBANO
/ . « t A AZaaVC h. *» ' | J

.i . k . k , ■. .< ■*. r,' ,,i(

Iš tokios priežastips jie y^a ilgiau nešiojami mainote.

kad btitų Raudona Koulys kada pirfcsL Tai ženklas 
augščiausio laipsnio dirbtuvės. ’

* Į * A | r' > " • r '

• 1 d t i j
Mishawaka Wooleii Manufacturing Company

460 -Water Street, Mishawaka, Ind.
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Mainerio čeverykai su 
■ tvirtu padu*
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neisztie.se
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KAS KETIN KIBOT - RIBOS
...... *................  I

Tai yra senovės 
nes norint yra priežodžiu, bet 
vienok isz teisybes.

Seniaus kaip žmones pasako
ja, buvo genaus, 
kad buvd gerinus, norint nevi- 

Buvo svietas prastes
nis ir teisingesnis, buvo dau
ginus geroves mažiau nipcsties 
ir visokiu ergeliu, ypacz pro- 
voste nebuvo 
gaiszaties, 
jeigu kur kas pasidaro, tuojaus 
tnimpai pabaigdavo.

Kitados provos 
skaudesnes, ba tanke i 
smčrozia, 
sziedion suvis kitaip, ba tik už 
gyvasti koroje gyvaste o iv 
kaip kada palengvina, o tai del 
to, kad žmogui nedarytie 
skriaudos, kad duotie ant mo- 
tavones laika, teip lygiai, kad 
kaip Dievas su nusidejeleis da
ro; nes; seniaus be jokio iszsi- 
teisinimo žudindavo ir ne vie
nas, kaip szedien, butu pora

priežodis,

Tai teisybe,

same.

kad

— ant lęclio nieįęo nematyt, per
ka stojo prie arkliu, paglosto,
sėdo in rugotes jr vela riktelejd 
ant arkliu:

— Berūki sąriuk !
Nes nieką negelbsti — arklei 

ne isz vietos nesijudina, tiktai 
yrėsi in sząh.

Tada Vaitiekus pradėjo žiu-

pąklguse vį^ui pati.
— Teip, tai asz, mano du- 

szytia, atidaryk duris!
Nepoilgam durys atsidarė, o 

drauge ir paezioš burna,

szytia, atidaryk duris!

fe I

tiek tasyniu ir 
kaip sziadien, ba

buvo daug 
kovojo 

ypacz už vagysta;

kovoje gyvas t e

ret in pnszpli ri' suprato arkliu 
' *k.-<*3* *

---------------------------------->

Pakeleje stovėjo kartuves, o 
ant jin kabojo žmogus. Neimsi- 

A A * i”'-. -

baime.

dyvijo tai pamatęs, ba tai ne
buvo naujiena, nes tiktai užsi- 
nusltfo tuom, ko tie arklei bai
dosi — kas tai galėtu but?

Pakartas turėjo 
marškonius rubus, su vyžoms 
ant kojų, kabojo spakainei, o 
ties juom skraidė daugybe var
nu ir juodvarniu, kurie norėjo 
sau iszkelt puikias Užgavėnės. 
Ir tai nedyvai, 
patemijo, jog tos varnos ir 
juodvarniai apie negyvėli 
skraidė, o prie jo nesiartino.

— Oria kas norint turi but 
— tare Vaitiekus, iszlipes isz

ant saves

, nes Vaitiekus 
tos varnos

apie

menesiu kalėjimo atmetavojas rogių ir prisiartino prie kariu- 
savo visa kaltia, turėjo sau vir
ve ant kaklo užsiniart : w
pasikąbint, jeigu nenorėjo kadjsu koja; ar-gi tai ne vėjo teip 
kiti pakabintu. < 
giause — jog spaudini as 
kur negalėjo toliaus 
kad gaut palengvinimą, kaip 
tai szedien turime žemesnius ir 
augsztesnius sudus. Tada kož- 
nas miestas bei miestelis turė
jo savo sudus ir ant smert galė
jo sūdyt; burmistras su lovi- 
ninkais ,ypacz

ir pats
viu.

Tame pakrutino negyvėlis

O kas da blo-|butut sztai vela su koja krus
telėjo ir visas sukrutėjo. Da
bar viską Vaitiekus suprato.

— Turėjo nabagėliui Kuo
sai virve ant kairio uždėt tai už 
tai da nepasibaigė; kažin kas 
but, kad asz virvia nupjauezia, 
o gal ir but gerai, juk iki rube- 
žiaus tiktai trys mylios!

Apsidairė. — Niekas manes 
pakart ir po visam. O žinoma1 nemato, niekas mane ne žinos, 
tada mokintu nebuvo apie pro- 
vas nieko neiszmane, per ka ne 

isz szio svieto 
Kožnas 

miestai turėjo ir savo kartuves, 
kurios gale miesto stovėjo o ir 
savo budeli. • f * #

Netoli vieno tokio garbingo jog pakartas pabėgo, 
kartuvės, pro 

, Toliaus 
iama. Pui- 

tfzvarus o teipos- 
gi ir kitos triobos grožei iszro- 
de; galima suprast, jog tame 
name radosi apsukrus gaspa- 
dorius. 1 
buvo gaspądąftiLs o da geresnis 
žrno£u*’. Buvo ,milžiniško ūgio, 

i A- ne viena 
alejo pergofcįirit, nes kas jin

nie- 
szauktis,

vagi, liepdavo

viena nekaltai 
be laiko aszstume.

miesto stoyej 
kurias ejo*vL
miesto stoye.ip z Rar 

i&zkėlis.
stovėjo puiki karezi- 
kns namas ir^zvarr

telcjo ir visas sukrutėjo. Da-

o gal vargszas pariprovis, jog 
stebuklingu budu liks iszgelbe- 
tu. '

Ne daug mislydamas, 
mete skranda ir nžsluoge stul
pu ant kartuvių, džiaugdama
sis, kas mieste per sumiszimas 
pasidaris, kada rytoj pamatys, 

Po tam 
iszsieme isz kiszeniaus peili, 
virve nupjovė ir pakartasis in 
sniegą nupuolė.
Vaitiekus, virve nuėmė, 
lenke prie gulinezio ir klausė, 
ar da. kvepuoje.

Kvėpavo — ■ buvo i_■ — / b •

nu s i’

Tada nulipo 
pasi-

gyvas.
Teisybe, geras isz jo Tuojaus perpjovė yirvo, su ku- 

~ 1 ’ *' 
sieme isz kiszeniaus

dmtas, pctityjks •*— ne 

pažinojo, tai su szirdžia ir dva-
šia prie jo’prilipo; nebuvo go
dus, teip kaip daugeli szinko- 
riu turime, netmeįjo žmonių szalls daii’ytis, 

gir-okokioms pamazgoms, 
tuokiiu ir paleistuviu nekente, 
per ka puikiausi žmones pas 
jin isz miesto atkeliaudavo, ba 
Vaitiekų pažinojo ir negalėjo 
jo iszsilenkt, ba kožnas, jeigu 
ne geri, 
norėjo.

Ir gerai ėjosi del Vaitiekaus, 
ba turėjo gerą paežiu kuri nie
kados ant jio nerėkdavo, hame- 
buvo už ka, tai ne be to, kožna 
gera moteriszke privalo trupu
ti pabaust.

Taigi, viena karia Vaitiekus 
per gera savo szirdi didele ne
laime apturėjo.

Buvo tai priffz
Szalo gerai, o sniegas nuo me
nulio žibėjo kaip stiklas, kada 
vėlu Vakara ponas Vatiekus ro- 
gutems gryžo isz Poznanians 
namon, kur turėjo daugeliu vi
sokiu reikalu. Teisybe, keti
no jia sugryžt ankstį nes kaip

tai pasisznekucziuot

užgavėnes.

Teisybe, keti- 
fe A * » *

kelionei visada atsitinka per- 
Bzkados: ne viską greitai atlie
ka, kaip žmogus 
sueina žmogus 
tuom, tai neapsieha ba czerke- 
les. Užtrukias pora dienu, 
gryžo pats vienas ir labai nu
džiugo kada pamate savo mie
stą; norint važiavo per miestą, 
bet nesustojo, tiktai norėjo ka 
grėicziause 
ežioje.
botago, ba jaute netoli 
skranda ‘ glamžytis.
kaip jio pati džiaugsis pama- 
czius jin.
ba parėjo jam ant mislies,- jog

nori, o vela 
su sziuom ir

rastis savo grin-
Ir arkle i nereikalavo 

szilta 
Mislijo,

Teisybe, susirūpino

gaus szuns poteriu, kad teip il-

ria rankos'buvo suriszįos, isz- 
sieme isz kiszeniaus bonkutę 
su arielka, inpyle keletą laszu 
in burna ir su ta paežio, arielka 
pradėjo vilgint smilkinus. Ne
gyvėlis akis atidarė 
pakeles, pradėjo i

ir galva 
su dyvu in 

nežinodamas 
kas su juom stojosi.

— Vaikia — tąre patyka 
Vaitiekus — iszgėlbejau tave 
nuo smerties, tai dabar saugo
kis ir pasitaisyk, ba kita karta 
teip del tavęs nepasiseks. Pa
imsiu dabar tave ir per pora 
dienu paslepiąs laikysiu, pakol 
nesusidrutinsi, o tada galėsi 
dumt in užrubeže. Tiktai nie
kam apie tai nekalbėk, ba man 
bėdos padalytai, 
taisyk, sakiau, o tai bus del ta|- 
ves pamoknimu.

Tai pasakęs, eme jin in glebi, 
nunesze ant rogucziu, užklojo 
savo' skrartda ir sziaudais ap- 

Norint jjats buvo be

gai užtruko, nes vela jd mįsles 
iszsiblaive, ba atsiminė kad ve
ža puikia muczelia, tame sžtai 
roges sustojo ir pradėjo arklei 
atbuli eit irprunk^t. Nulipą 
nuo rogelių Vaitiekus ir žiuri
atbuli eit irprunfctaL Nulipo

tiktai pasi-

i
tarsze. Norint joats buvo be 
skrandos, szalczto nejauto, ba 
jam ir teip buvo szilta.

— Dabar gulėk spakainiai- 
nei nekrustelk!

Padalino arkliam pb botaga 
ir važiavo toliaus; nes vela su
stojo, kad atrisztie skambuti, 
norėjo'patyka parvažiuot? Už 
mažos valandėlės buvo namie, 
o važiuojent gyves' d va sės ne
pasitiko.

1 Nathiė

ir važiavo toliaus; nes vela sų-

buvo tyka — visi 
miegojo, tai Vaitiekui buvo po 
duszei, pamaželi užvaževo ant 
kiemo, arklius iszkinke, in ve
dė in stoinele, paszere, po tam 
dirstelėjo in roges, pakele pa- 
korli, kuris jau buvo atsigeivo-
Haves, nuvedu in stoinola ir ant 
szieno paguldo.

drauge ir paczios burna, nes 
Vaitiekus tuojaus uždaro pfu 
ežios burna su grąže muėzele, o 
įio tam tarė:

Ar neturėtai duszyte kokio 
szilto viralo, ba labai esu isz- 
alkes ir perszales.

Apmalszinta pati paėmė nuo 
prižados bliuda, kureme buvo 
žimei su laszineis, ka Vaitie
kus labai mėgo ir ant stalo pa- 

Nes Inbai Vaitickiene 
nusidyvijo, kaip tas 
kita bliuda, pusiau perpylė žir
nius ir lasžinlus padalino.

— Matai, mano duszyte ne
toli namu radau pakeleivinga 
pusiau suszalusi grabeje. 
negalėjau jo palikt.

paguldžiau jin 
stoineleje ant szieno, ba grin- 
ezoje nedaug yra vietos, Varg- 
szas alkanas ir perszales, turiu 
ir jam nunėszti, o man bus in- 
vales.

Nesiprieszino pati 
Vaitiekus 
stoipelia 
valgė., vatiekus in jin tarė isz- 
eidamas:

— Na, dabar bukie spakai- 
nas, nieks tave 
viskas apsimalszins, tada ta
ve pergabensiu per 
Miegok sveikas!

Iruuejo Vaitiekus džiaugda
masis in grineze, kur suvalgius 
savo vakariene, 
paežiu 
tam atsigulė, nes negalėjo nie
kaip užmigt, norint 
vargias, o labai 
užmerkt.

Ant galo užmigo, 
baisius sapnus — rodosi 
jog sėdi ant kartuvių ir pjauje 
virve, nes nestengia o ežia kibo 
dą gyvas žmogus, tai vela sap- 
nuoje, jog jin pati ketina kari 
ui' tai, jog nuo smerties atgel- 
bejo piktadarį; ant galo 
sUpnuoje, jog užlipo ant kartu
vių, per daug pasilenke ir nu
puolė ant žemes — suruko pa-

State.
paomes

Juk 
Paėmiau

jin su savim,

per k a 
in 

ir kada tas godžiai

y

nuncsze jam

neras, o kaip

rubežiu.

da truputi su 
pas i sznekucziavo, po

buvo hu
tu alone jo aki

Sapnavo 
jam,

vela

szoko lovoje Ir pabudo.
Buvo jau treczia adyna nak- 

Mentilis jau nusileido — 
buvo tamsu, kaip mąiszia, o 
Vaitiekus isz nenoro patempęs

U.

ketino
Ant galo teip jin ap- 

y

ausi klausė, rodos ka 
Lšzgirst.
ome nerimastis 
dagulet, atsikėlė pamaži, užsi
mėtė ant pecziu skranda ir isz- 
ejo laukan pažuretie. Kada bu
vo ant kiemo, iszgirdo

lenciūgus;

jog negalėjo

barsz-
kanezius stoinelei 
tame stoineles durys atsivėrė.

— Vardan Dievo Tėvo 
sūnaus, o ežia kas 
stoineles isz jojo? ir tiesiog joja 
ant vartų.

— Vardan Dievo Tėvo su- 
rtauą, o czia>kąs dabar isz stoi
neles isz jo jo? ir tiėsiog joja ant 
vartų. r

Ir butu nujojąs jeigu Vaitie
kus nebutu stovejas ant variu,

ir
dabar isz

— O dabar gulėk spakai- 
niai, isz vietos ; nesijudink — 
atneszin taiv,kumorint isž stu- 
bos pasidnijdnt^ba kaip misli- 
ju, tavea.ant kartuvių niekas 
nepądrutino!

' Tai pasakina, emo skranda 
visus pirkinius f

bos pasidrūtintu ba kaip misli-

nepadnitinof
XlM Vlirv rMVA UAllAClj

visus pirkinius ir nnejas po 
miegstubes langeliu patyka pa-

—• Ar-tfdrtu, Vaitiekau t —1
t

bąmkino.

SAULE
i1 'M

» / ’ *

gal sūdo, nepriyąlp ,but gyvu, 
o kokiu budu pasibaigė, nieks 
nežinos...

Pąrvaževes ženklus kraujo 
praszalino, apžiūrėjęs arklius 
atsigulė] bot užmigtio ir dabar 
negalėjo, norint turėjo spakai- 
na savžine, ba padare, kaip 
prigulėjo; vienok labai rūpino-

• ' Isi.
Toliaus bus.

A -

TARADAIKA.
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ANT PARDAVIMO.
> ‘ *

Aptieka Mahanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lio
tuviszkos nptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daiyti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieku. Apie dauginus 
atsiszaukito in “ 
sa.

»

Saules0 ofi- 
(t. f,)

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite Huczertinti $3.00 

, ant poros ezoveryku, tai fiarsi- 
1 traukite musu katalogą.

> The Waterbury Mail Order 
c Corporation,
? 502 S. WILSON STREET.
? WATERBURY, CONN.

Ncpamiiflzkite nusipirkti szera ’ 
szios kompanijos. Da galima 
pirkti po $25. tuoj bus $50.

A

Ant (fcanrtttnH

TA

’/ y

Kas dvi’Riivaites ant “O’’ laivu

NEW YORK - HAMBURG
SUSTOJA TEIPGI PRIE

Cherbourg ir Southampton
ORBITA ISZPLAUKS 21 MOJAUS IR 2 LIEPOS 
OROPESA ISZPLAUKS 4 JUNIAUS IR 16 LIEPOS 
ORDUNA ISZPLAUKS 18 JUNIAUS IR 30 LIEPOS 

1, 2 ir 3 klesos pasažieriai.
Puiki vigada del 3 klesos pasažieriu.

The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway New York

t

Dievas padrtro Stebuklu, 
Net ižgydo ir akla, 
Lątrus nubaudžia, 

Dorus priglaudžia.
Apsakysiu apie viena, 

Kas atsitiko ana diena 
Lincolno dienoja,

Vienas nusidavė in palavonia 
Puczka užjodavo,
Na ir iszkeliavo.

Pulkeli visztu užtiko, 
Ant savo negiliuko, 

Szove.... pliszo karabinas. 
Ir tas žmogus ar vaikinas 
Likosi sunkei pažeistas.

Ne teko pirszto, veidas su
draskytas,

Bjauroi ant gimio likosi pa
dabintas,

Kad žmogiszkai butu gyve- 
nias,

Butu tos nelaimes noižpažinias, 
Kasžin, ar dar

Dieva kariaus?
Ar plovoti ant tikybos nepa

liaus?
Tai vyruezei ne kas, 

Tiktai gyvas stebuklas, 
Tegul kiti pamokinimu turi,

Apie save apsižiūri, * 
Porkrecze savo savžine, 

Ba kaip su juom bus nežino!

Ten kur dydeliame mieste, 
Buvo ant kriksztinn snejte, 

Buvo mergų ir bobų, 
O ir keletas vyru.

Gere ir szunijo, 
Kiek kas tik galėjo. 
Sztai padare paroda, 

Viena pasigėrus boba, 
Szoko ruska kazoku, 
Pasikėlus andaroka.

Žinoma kas nori sorkias 
matyti.

ant liotuviszku krik- 
sztinu nusiduoti,

Ba ka pasigeria bobos iždaro, 
To ne piemenis ne daro.

Toliaus du vyrai susikiviezi- 
no,

Na ir už krutu susikabino, 
Ir tas buvo,

Jog abudu ant aslos sugriuvo; 
Gaspadine namo,

Kasžin, ar dar

y

Arba pas bile koki Laivakoreim Agentą.

PINIGAI IN LIETUVA
Uždėtas
1841

Kapitalas 
$18,000,000.00

»

vis priesz
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•Ii

v

if
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tu

r

fie I
I
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Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompaniją, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti trauki ja trijų sanvaieziu. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitala $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi-' 
naši musu glauni ofisai.

Naudokite musu
Money Orderius“ del iszmokejima 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in . 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai siuskite per

/

GRGYVENIMAS IŽGANYTOJAUS į 
t
zaiitt Kristai™,, paraszy t as pagal V 
keturiu evangell«tu per SzV. 5 
Pranclszku seraflazkuji ir Szv. 5 
Bonaventūra, bažnyczlos dūkta- * 
ra. 366 puslapiu hu' daugelis pa- T. 
veikslais. »Druczial apdaryta in 5 

pamarginti & 
....... $1.50 į

SVIETO, Vieszpatles musu Je- J

f Juoda audimu ir
4 vyrszal. ............... .
ė No. 113 Graudus Verksmai, ar 
j ba Paaibudinimas prie Apmisll-
3

/■

/ 
/
J

'Jei!

ll
P,

s 

!GLQ 
iilB 
i&B 
IŪQ

IS 
pfi 
ss 
EQ 
EQ

Glaunas Ofisas 
American Express Co.

“Dolerinius

Parduodame
Kada siusite

o kada paszauke “sustok“! tas 
nepaklausė; Vaitiekus pagrie
bė už stovinezios prie vąrtu 
szakes ir smeige jojanti jog tas ' 
net nuo arklio nusiverte.

Tuojaus Vaitiekus prisiarti
nęs prie gulinczio ir kaip persi
gando, kada pažino ta pati pa- 
koreli, kuri nuo kartuvių nue-* 
me.

— Ar tai sziteip, tai tokis 
tu pauksztis? Nenorejei 
laukt pakol asz per rubežiu bu- 
c2ia pergabenes, tai tu norėjai 
pats pabėgt ir da norėjai man 
genause arkli pavogt.

pa-

Bet gulintis nieką rieatsake, 
ba• teip gerai pataikė in kairi 
szona, jog tas nei ne aiktelėjo.

— Na tai rods pasidariau...
— ir ęrądęjo Vaitiekus kasytis 

k'varabu ,daiyt? ' . '
’ Tamė gjliukningą mislis 

jam in galva atėjo. Iki diepai

ba teip gerai pataikė in kairi
• v ■ v 1 ’i 1 'k' " ’ • » r i a ' ■

paausį. — Na ka ežia ddbar po m e • «. ? 4 • j ; 4

gjliukningą mislis k . * • • -* • •
da^tolį.emo greitai arkli, pa-
kinkė in rogutes,/ižcjejo negy
vėli ani Vogiu, ėmė virve ir nu- 
vaŽevo • greitai pas kartuves. 
Uždėjo negyvėliui virve ant

in rogutes,^uždėjo negy- 
it Vogiu, ėmė virve ir nu-

kaklo, pakorė ir greit parva- 
žovo namo.

’ Na, tegul dabiir norint 
vienas dftžino, kas su tuom ne
gyvėliu p-tsitiko. Nes jam jo-
ke ,skriauda nepadariau, ba pa

S ' 'b ■ i n a ' ,

? . ..V , .i** /* ' •

S
/ 
/

/ 
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/ 
/

/ 
/ 
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Dimo Kanczlos Vfedzp., Joztiflo 
KflstUHO. Pagal senoviszka būda 
Preke......................     10c

No. 114, Stacijos arba KalvarP 
ja, Viesz., Jezuso Krlstuso

*. 1 . • 1 I
No. 116, Maldeles Arcibrostvos i 

Szvencziausio Veido Viesz., Mu- C 
su Jėzaus Kristaus ...............10c i j

MALDA KNYGOS. |
Didelis Aukso Altorius arba I 

SZAJDTINIS Dnnglszku skarbu. į 
Naujausias spaudimas pagal i 
tikra devinta ir szeszta perspau- r 
stas isz naujo. Puslapiu 992. 2 
Skurlniu apdaru, paauksintas r 
su pakalimu........................ $2.00 į

Ta pati knyga apdaryta sza- r 
griuo minkaztuis apdarais ir j 
zalatytals lapais, su kabe. $2.50 J;

No. 105, Aniolas Sargas, smagi įį 
malda knygute, spaudinta Saules 
spaustuvėje, 350 pus., visos rei- 
kalingos pialdos, ątaęijos, grau- į; 
dus verksmai, t.t. Drucziai ap- r 
daryta in tamsei rusva audimą, j 
auksuoti krasztal ............  75c

No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, j 
puiki maža malda-knygute, 256 a: 
puslapiu. 'Pulke! apdaryta sku- S 
rineis minksztais iszmarglntais 
vyrszais, auksuoti krasztai. Szita 9 
knygute yra mažesne negu Ma- j: 
žas Aukso Altorėlis .......... $1.25 J:,

No. 416 Balsas' Balandai is arba ;4, 
Mažas Szaltinells, 448 puslapiu. 
Grąžei ir drucziai apdaryta sku- fi 
rineis rpinksztais iszmarglntais : j 
vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75 U

No. 416^, ta pati., baltos celū- 8 
loidos apdarai, auksintais krasz- Q 
tais, briauneles apkaustytos pa- K 
auksuotomis bletelemis, su ka- S 

: buto........ ...............    $2,75 &
arba knyga cr 

Paprastais apdarais g
...................................... .........................

KANTICZKOS
giesmių.

10c

tiktai
• Ta pati knyga, drabuža apda- 

durytan paauksintais vyrfizals, 
geltonai^ lapais. ...... $1.60

Ta pati knyga, szagrlno mink- 
sztu apdarų/ zalatyfals lapais ir 
auksu iszmarginti virszai. $2.00

PEKLA arba amžinas proga- ji 
ras, ir giesmes apie kanezias 
pekloje ir apie keturis pasku- 
cziausius daiktus. Szioi knygoje 
teipgi randasi ir apie Stebuklai 
Dievų Szventose duszlos czy- 
szlaiis. 500 dideliu puslapiu. 
Druclzal apdaryta juodais yyr- 
szais................................  $2.00

No. 110, Istorija Szventa, Seno 
ir Naujo Instatymo, su 60 pavei
kslais. 110 dideliu puslapiu, dru
cziai apdaryta popierlncis apda
rais. Puikus 50 paveikslai per
stoto Seno ir Naujo Ipstatymb 
Preke ........ ...'..................... 35c

✓

/
/

/
✓

/
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Turi

norint po 
ligai, 

vyru staiga iPriszoko prie
Ir per snukius abiem sudavė 
Ir per snukius abiem sudavė 

gerai,
O tiktai to ir reikėjo, 

Ba tuojaus visi musztis pra- 
ilHi I* ' i dėjo,
Pasidarė riksmas dydelis,Iii

‘Bodos kad insisuko budelis; 
Stalai ir kėdės braszkejo,

< Langai ir stiklai skambėjo! 
O kad ne butu paliemonai 

pribuvia, 
Kasžin kas butu buvia 

Surankiojo visus, * 
Girtus ir blaivus, 

In automobiliu susodino, 
Iii koza nugabeno.

Sukimszo kaip gyvulius, 
Po kelis, in mažus ruimus,
Bet ir czion larma padare, 
Ba už gerklių susitverė, 

Pradėjo szaukt “mordor!
Koman greitai mister!

Subėgo paliemonai keli, 
Razbaininkus atskyrė,

In tamsius kambarėlius už
dare,

»>

65 Broadway, New York. American Express Kompanija ir 
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant

Kreipkitės in bile koki musu ofisąturėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.
Foreign Money Order Department.

65 Broadway. New York

APSISAUGOK NUO NELAIMINGU ATSITIKIMU
..   I—I !■ II— —■ I ■— ■■■II—II » ■■ —MOWM—feM— II ■ II11—11 II     ■"■—I I mil—^1^——fe———

Nemesk szalin progos, bet gauk sau viena isz revolveriu, kuriuos parduodame 
už žema preke. Szie revolverei geriausio padaro, gvarantuoti ir per tai kožnaa 
yra užganėdintas.

No. 10 — Walther revolveris, auto
matinis. 25 kalibro, 7 szuviu, molino 
plieno, mažas ir gali būti nesziojamas 
kiszenyje. .................... . Preke $14.75

No. 14 — Automatinis brauningas 
revolveris, Padirbtas Belgijos vardu 
“Bayard” mažos mieros, 32 kalibro, 
^molino plieno. Vienas isz geriausiu 
automatiniu revolveriu. . Preke $26.50

No. 15 — 22 kalibro, 6 szuviu, nike
liuotas, labai mažas moterų revolve
ris

No. 11 — Kaip ir pirmas, tik turi 
9 szuvins ir hiski didesnis. $16.50

No. 12 — Nikeliuotas, 
ar 38 kalibro, 5 szuviu, be plaktuko. 
Preke tiktai ................................ $15.75

laužtas, 32

T
1

»J

*

*

JI"

Preke $7.50
No. 16 — 22 kalibro, 7 szuviu, nike

liuotas, biskl didesnis, negu No. 16. 
Preke tiktai ................................ $8.95

No. 17 — 32 kalibro, nikeliuotas, 5 
szuviu............................... Preke $9.50

no. 13 — Molino pilono, laužtas, 32
kalibro, 5 szuviu............. Preke $16.90
PASTABA: Kas užsisakys revolveri už $14.75 ar daugiau, duosime revolveriui 

makszti vlsiszkai dykai. Siuncziaut mums užsakymus, atminkiteskuros
duoti reikalaujamo revolverio numeri, teipgi $1.00 depozito, likusius užmokė
site kada revolveris ateis in Jusu namus.
pasiūlymas yra geras. Adresavokitc sziteip:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave. Dept. S. Chicago, Ill.

j.

Užsisakykite dabar, kol szia

Ant rytojaus sude prova 
padare, 

Užmokėjo pusėtinai už nak- 
.. yynia» , 

Tai tau lietuviszkos krik- < 
sztinos vaikine.

Tai vis lietuyiszkai 
Blozniszkai!

I 

d

•Ca V

» f .

Sii3
^mo

kad pa _
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

A žino, kad jam niežti, jr 
į vist kiti tą žino. *• 

r- “ — - - —■ — -

niežėjimą nuo pleiskaną, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašaliną. Nebus

gue kasosi galvą, I1 
lengvini niežėjimą. | 

čiu, ir tuomet žmogus ką- | 

, kad jam niežti, jr t 
kiti tą žino. »

Vyrai ir moterįs kenčia I
w -J W

kenčia bereikalingai, !

I
i1^

w .......................

daugiau niežėjjmo, kasjmosi, plaukų slinkinTo ir kitų nesmagumų, 
jvykstančių nou pleiskanų. •

RUFFLKS
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų, atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus ąptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
ime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto

Ir

IfeaimlrflRMte kad dabar “SAULES* 
, prenumerata yra 98.00 ant vlno meto

i • '• • -

J REIKALINGA— Dldella dirbtuve rel- 
; kalnuja pardavėju drapanų, panczlaku 
i stiebiu, jeku Ir del pardavimo marsz- 
: lduu, apatinu audaroku, tiesog in na- 
i mua. Raszyklte o Kausite eempelius 
! dykai. Madląon MUU, 508 Broadway, 

. adv.

o t140 ant onm Mato.
■L. ^4.^______ :-------------

g W. D. BOCZKOWSKI - CQ„ 
m Mahauoy City, 1’h.

York Gity.
. 1 ' ' į » ■ " iULLmL ‘'adiMflbihv!

4

I jvykstančių nou pleiskanų.
| vRUFFLK®
! panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
| Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką** 
j nų. atsinaujinimo.
j RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
1 RUFFLES, jei turite pleiskanų.
2 Jus ąptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

į* I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto
| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: >

AO, RICHTER O CO,t 316-330 Broadway, New York •
’f J < ■’ " . " • ■ * 1Ji įlFi# u ra - < a h1 > lik'd »i .* 1 . t. 1 M
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KAS KETIN ĘIBOT - KIBOS

Tai yra senovės 
nes norint yra priežodžiu, bet 
vienok isz teisybes.

priežodis.

voSe nebuvo 
gaiszaties,

gyvas t i

— ant Jęelip nieįęo nematyt, per|paHlftP^ Pati- 
ka stojo prie arkliu, paglostė,,

TARADAIKA.
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'if

gal sudo, nepriyalp but gyvu, 
o kokiu budu jĮasįbaįge, nieks 
nežinos... . ‘ "

Pąrvaževes ženklus kraujo 
praszalino, apžiūrėjęs arklius

1

— Teip, tai asz,. mano du- 
szjytia,: atidaryk duris!

Nepoilgam durys atsidarė, o 
drauge ir paezios burna, 
Vaitiekus tuojaus uždaro pav
ežios burna su grąže muczele, o 
po tam tarė r

Ar neturėtai duszyte kokio 
szilto viralo, ba labai esu isz- 
alkes ir perszales.

Apmalszinta pati paėmė nuo 
prižados blind a, kurerpe buvo 
Žimei su laszineis, ka Vaitie
kus labai mėgo ir ant stalo pa
state. Nes labai Vaitiokiene 
nnsidyvijo, kaip tas paomes 
kita bliuda, pusiau perpylė žir
nius ir laszinhis padalino.

— Matai, mano duszyte ne
toli namu radau pakeleivinga, 
pusiau suszalusi graboje. Juk 
negalėjau jo palikt.

paguldžiau jin 
stoineleje ant szieno, ba grin- 
ezoje nedaug yra vietos. Varg
szas alkanas ir perszales, turiu 
ir jam nunėszti, o man bus in- 
vales.

Nesipri'eszino pati 
Vaitiekus 
stoipelia

szytia, atidaryk duris!sėdo in rugotęsį įr vela riktelejd 
ant arkliu:

— įbruki sąrtuk !
Nes nieką negelbsti — arklei 

ne isz vietos nesijudina, tiktai 
yrėsi iii szgh.

Tada Vaitiekus pradėjo žiū
rėt in paęzpli ij' suprato arkliu 
baime.

Pakelėje ėtovejo kartuves, o 
ant jin kabojo žmogus. Neimsi- 
dyvijo tai pamatęs, ba tai ne
buvo naujiena, nes tiktai užsi- 
mislijo tuom, ko tiė arklei bai
dosi — kas tai galėtu but?

Pakartas turėjo 
marszkonius rubns, su vyžoms 
ant kojų, kabojo spakainei, o 
ties juom skraido daugybe var
nu ir juodvarniu, kurie norėjo 
sau iszkelt puikias Užgavėnės. 
Ir tai nedyvai, i,_„ ________
patemijo, jog tos varnos ir 
juodvarniai apie negyvėli 
skraidė, o prie j<ynesiartino.

— Czia kas norint turi but 
— tare Vaitiekus, iszlipes isz

baime.

ant saves

Seniaus kaip žmones pasako
ja, buvo genaus. Tai teisybe, 
kad huvd genaus, norint neri
šamo. Ęuvo svietas prastes
nis ir teisingesnis, buvo dau
ginus geroves mažiau rupestiea 
ir visokiu ergeliu, ypacz pro- 

tiek tasypiu ir 
kaip sziadion, ba

jeigu kur kas pasidarė, tuojaus 
tmmpai pabaigdavo.

Kitados provos buvo daug 
skaudesnes, ba tankei kovojo 
smėrozia, ypacz už vagysta; 
sziėdien suvis kitaip, ba tik už 

koroje gyvasto o ir
kaip kada palengvina, o tai del 
to, kad žmogui nedarytie 
skriaudos, kad duotie ant ino- 
tavones laika, teip lygiai, kad 
kaip Dievas su nnsidejeleis da
ro; nes; seninus be jokio iszsi- 
teisinimo žadindavo ir ne vie
nas, kaip szedien, butu pora 
menesiu kalėjimo atmetavojas rogių ir prisiartino prie kartu- 
snvo visa kaltia, turėjo sau vir- vilt 
ve ant kaklo užsiniart 
pasikąbint, jeigu nenoro jo kad 
kiti pakabintu.
giause — jog spaudinta-s 
kur negalėjo toliaus szauktis, 
kad gnnt palengvinimu, kaip 
tai szedien turime žemesnius ir 
augsztesnius sudus. Tada kož
nas miestas bei miestelis turė
jo savo sudus ir ant smert galė
jo sud.ri J burmistras su lovi- 
ninkais ,ypacz 
pakart ir po visam.

kad
, nes Vaitiekus jin su savim, 

tos va mos
apie

Tame pakrutino negyvėlis 
su koja; ar-gi tai ne vėjo teip 
butu? sztai vela su koja krus
telėjo ir visas sukrutėjo, 
bar viską Vaitiekus suprato.

— Turėjo nabagėliui liuo- 
sai virve ant kaklo uždėt tai už 
tai da nepasibaigė; kažin kas 
but, kad asz virvių nupjauezia, 
o gal ir but gerai, juk iki rube- 
žiaus tiktai trys mylios!

Apsidairė. — Niekas manės 
nemato, niekas mane ne žinos, 

tada mokintu nebuvo apie pro- o gal vargszas pasiprovis, jog

ir pats

O kas da blo-
nie-

vagi, liepdavo 
0 žinoma

Da-

vas nieko neiszmane, per ka ne stebuklingu budu liks iszgelbe- 
viena nekaltai 
be laiko .iszstiune.
miestas turėjo ir savo kartuves,
kurios gale miesto stovėjo o ir 
savo budeli. ■

isz szio svieto
Kožnas

• » e •
> I

AL ' f

Netoli vieno tokio garbingo 
miesto stovejp f kartuves, pro 

Toliauskurias ėjo •vieškelis.
stovėjo puikįkarcziarna. Pai
kns namas ir Užvarus o teipos- 
gi ir kitos triobos grąžei iszro- 
de; galima suprast, 
name radosi apsukrus gaspa- 

Teisybe, geras isz jo

jog tame

dorins. Teisybe, geras isz jo 
buvo gaspadopns o da geresnis
žmogus. Buvo ^milžiniško ūgio, 
drūtas, petifyįhs ne viena 
galėjo pergaMinf, nes kas jin 
pažinojo, tai su szirdžia ir dva
sia prie jb” prilipo; nebuvo go
dus, teip kaip daugeli szinko- 
riu turime, netmeijo žmonių 

, o gir-

žmones pas

tai pasisznekucziuot

užgavėnes.

nes

Paėmiau

atsignle; bet užmigtie ir dabar 
negalėjo, norint turėjo apakai- 
na savžino, ba padaro* kaip 
prigulėjo; vienok labai rūpino-

• Isi.
Tolinus bus.

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Mahanoy City, Pa., 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais mndasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lic- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir dalyti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie daugiaus 
atsiszaukite in “ 
sa.

Saules” ofi- 
(t. f.)

i
J ■’ IN

Europa
*

Kas dvi’fihvaites ant “O*’ laivu

NEW YORK-HAMBURG
SUSTOJA TEIPGI PRIE

Cherbourg ir Southampton
ORBITA ISZPLAUKS 21 ROJAUS IR 2 LIEPOS 
OROPESA ISZPLAUKS 4 JUNIAUS IR 16 LIEPOS 
ORDUNA ISZPLAUKS 18 JUNIAUS IR 30 LIĖPOS 

1, 2 ir 3 klesos pasažieriai.
Puiki vigada del 3 klesos pasažieriu.

The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway New York

Dievas padaro Stebuklą, 
Net ižgydo ir akla, 
Latrus nubaudžia, 

Dorus priglaudžia. 
Apsakysiu apie viena, 

Kas atsitiko ana diena, 
Lincolno dienoja, 

Vienas nusidavė in pala vonia 
Puczka nžlodavo, 
Na ir iszkeliavo.

Pulkeli visztn užtiko, 
Ant savo negiliiiko, 

Szovc.... pliažo karabinas, 
Ir tas žmogus ar vaikinas 
Likosi sunkei pažeistas.

Ne teko pirszto, veidas su
draskytas,

Bjaurei ant gimio likosi pa
dabintas,

Kad žmogiszkai butu gyve
ntas, 

Butu tos nelaimes neižpažinias 
Kasžin, ar dar

Dieva kariaus?
Ar plovofi ant tikybos nepa

liaus?
Tai vyniezei ne kas, 

Tiktai gyvas stebuklas, 
Tegul kiti pamokinimą turi, 

Apie save apsižiūri, 
Perkrecze savo savžino, 

Ba kaip su juom bus nežino!

Ten kur dydeliame miesto, 
Buvo ant kriksztinn snejte, 

Buvo morgu ir bobų, 
O ir keletas vyru. 

Gere ir szunijo, 
Kiek kas tik galėjo. 
Sztai padare paroda, 

Viena, pasigėrus boba, 
Szoko rnska kazoku, 
Pasikėlus andaroka.

nori sorkias 
matyti.

Turi ant liotuviszku krik- 
sztinu nusiduoti,

Ba ka. pasigeria bobos iždaro, 
To ne piemems ne daro. • 

Toliaus du vyrai susikiviezi- 
no, 

Na ir už krutu susikabino, 
Ir tas buvo,

Jog abudu ant aslos sugriuvo; 
Gaspadino namo,

»
i

Arba pas hilekoki Laimkorciiu Agentą.
............. .« . . .. ._ .. .  .....  1 . . . . 4 .. 
.. ------------ .____________________________________________________ %___________

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite Buczedinti $3.00 

ant poros czeveryku, tai parsi
traukite musu katalogo.
The Waterbury Mail Order 

Corporation,
602 S. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.

PINIGAI IN LIETUVAper k a 
in 

ir kada tas godžiai 
valgė, vatiekus in jin tarė isz- 
eidamas:

— Na, dabar bukie spakai- 
nas, nieks tave 
viskas apsimaJėzins, tada ta
ve pergabensiu per nibežiu. 
Miegok sveikas!

Ir nuėjo Vaitiekus džiaugda
masis in grineze, kur suvalgius 
savo vakariene, da truputi su 
paezia pasisznekucziavo, po 
tani atsigulė, nes negalėjo nie
kaip užmigt, norint 
vargias, o lahai 
užmerkt.

Ant galo užmigo.

!)

nuncsze jam

neras, o kaip

nibežiu.

buvo nu- 
m alone jo aki

Nepamimkito, nusipirkti szera 
szios kompanijos. Da galima 
pirkti po $25. tuoj bus $50.

r

Kasžin, ar dar vis priesz

Uždėtas
1841

Kapitalai* 
$18,000,000.00

r

a
iig i

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti trauki j a trijų sanvaieziu. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi imnoketa 
kapitala $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi-' 
naši musu glauni ofisai.

Naudokite musu “
Money Orderius” del issmokejima 
pinigu ir išzsiuntima Amerika ir in , 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai siuskite per

j a
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fi 
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tu.
Ne daug mislydamas, 

mete skranda ir užsluoge stul
pu ant kartuvių, džiaugdama
sis, kas mieste per sumiszimas 
pas id ar is, kada rytoj pamatys, 
jog pakartas pabėgo. Po tam 
iszsieme isz kiszeniaus peili, 
virve nupjovė ir pakartasis in 
sniegą nupuolė.
Vaitiekus, virve nuėmė, 
lenke prie gulinczlo ir klauso, 
ar da kvepuoje.

Kvėpavo — buvo
Tuojans perpjovė virve, su ku
ria rankos' buvo suriszt,os, isz- 
sieme isz kiszeniaus bonkute 
su arielka, inpyle keletą laszu 
in burna ir su ta paczaa arielka 
pradėjo vilgint smilkinus. Ne
gyvėlis akis atidarė 
pakeles, pradėjo i 
szalLs dairytis, 
kas su juom stojosi.

— Vaikia — tgre 
Vaitiekus — iszgėlbejau tave 
nuo smerties, tai dabar saugo
kis ir pasitaisyk, ba kita karta 
teip del tavęs nepasiseks. Pa
imsiu dabar tave ir per pora 
dienu paslepiąs laikysiu, pakol 
nosusidrutinsi, o tada gales'! 
dumt in užrubeže.
kam apie tai nekalbėk, ba man 
bėdos padalytai,
taisyk, sakiau, o tai bus del ta
vęs pamoknimu.

Tai pasakęs, eme jin in glebi, 
nunesze ant rogucziu, užklojo 
savo' skrahda ir sziaudais ap- 
farsze.
sklandos, szalczio nejauto, ba 
jam ir teip buvo szilta.

— Dabar gulėk spakainiai- 
nei: nekrustelk!

Padalino arkliam pb botaga 
ir važiavo toliaus; nes vela su-

misi-

Tada nulipo 
pasi-

gyvas.

sieme isz kiszenians

ir galva 
su dyvu in 

nežinodamas

patyka

o tada
Tiktai nie-

tiktai pash

- l n •

Norint pats buvo be

Sapnavo 
baisius sapnus — rodėsi jam, 
jog sėdi ant kartuvių ir pjauje 
virve, nes nestengia o ežia kibo 
dą gyvas žmogus, tai vela sap
nuoja, jog jin pati ketina kart 
uŽ' tai, jog nuo smerties atgel- 
bejo piktadarį; ant galo 
sttpnuoje, jog užlipo ant kartu
vių, per daug pasilenke ir nu
puolė ant žemes — snszuko pa-

jam

vela

szoko lovoje ir pabudo.
Buvo jau treczia adyna nak- 

Monulis jau nusileido — 
buvo tamsu, kaip maiszia, o 
Vaitiekus isz nenoro patempęs

Ii.

ketinoausi klausė, rodos ka 
Ant galo teip jin ap- 

jog negalėjo

lenciūgais;

Išzgirst.
eme nerimastis, 
dagulet, atsikėlė pamaži, užsi
mėtė ant pecziu skranda ir isz- 
ejo laukan pažuretie. Kada bu
vo ant kiemo, iszgirdo barsz- 
kanezius stoinelei
tame stoineles durys atsivėrė.

— Vardan Dievo Tėvo 
sunaus, o ežia kas dabar 
stoineles iszjojo? ir tiesiog joja 
ant vartų.

— Vardan Dievo Tėvo su- 
rtauą, o ežia kas dabar isz stoi-

ir
isz

/ 
z

GYVENIMAS IŽGANYTOJAUS J 
SVIETO, VleNzpatkM mnsn Je- ijj
saus Kristau#,, paras zy t as pagal 3: 
ketiniu evangelistu per Szv. j 
Pranclszku seraflszkajl ir Szv. j 
Bonaventūra, bažnyczios (lakta- 
ra. 366 puslapiu hu daugelis pa- j 
veikslais. ^Drucziai apdaryta in S 
Juoda audima ir pamarginti g

!;

Kutuliu uvuukuiiniii per nzv.
Pranclszku serąflszkaji ir Szv. 5

f vyrszal. • $1JX) į
No. 113 Graudus Verksmai, ar J 

ba Pasibųdiuimas prie Apmisli- i 
nimo Kancžlos Vtešzp., Jeztiso 3 

8 Kristuso. Pagal senoviszkd būda g 
Preke.................    10c S

No. 114, Stacijos arba Kalvarh 
.10c

No. 116, Maldeles Arcibrostvos 
Szvencziauslo Veido Viesz., Mu
su Jėzaus Kristaus ................10c

/ 
/
/

q Ja, Viesz., Jezuso Kristuso..

Z

I

|ta 
f Bf 
1

Dolerinius

Žinoma kas

kokioms pamazgoms 
tuokliu ir paleistųjų nekente, 
per ka puikiausi 
jin isz miesto atkeliaudavo, ba 
Vaitiekų pažinojo ir negalėjo 
jo iszsilenkt, ba kožnas, jeigu 
ne gert, 
norėjo.

Ir gerai ėjosi del Vaitiekaus, 
ba turėjo gera paežiu kuri nie
kados ant jio nerėkdavo, ha (ne
buvo už ka, tai ne be to, kožna 
getą moteriszke privalo trupu
ti pabaust.

Taigi, viena karta Vaitiekus 
per gera savo szirdi didele ne
laime apturėjo.

Buvo tai prisz
Szalo gerai, o sniegas nuo me
nulio žibėjo kaip stiklas, kada 
vėlu Vakaru ponas Vatiekus ro- 
gutems gryžo isz Poznanians 
namon, kur turėjo daugeliu vi
sokiu reikalu. Teisybe, keti
no jis sugryžt ankstį nes kaip stojo, kad atrisztie skambutį, 
kelionei visada atsitinka per- 
szfcados; ne viską greitai atlie- 

nori, o vėla 
su sziuom ir [pasitiko.

tuom, tai neapsieha ba czerke- 
les. Užtrukias pora dienu, 
gryžo pats vienas ir Ubai nu
džiugo kada pamate savo mie
stą; norint važiavo per miestą, de in stoinele, paszere, po tam 
bet nesustojo, tiktai norėjo ka 
grėicziause 
ežioje.
botago, ba jaute netoli 
skranda glamžytis, 
kaip jio pati džiaugsis pama- 
ezius jin. Teisybe, susirūpino 
ba parėjo jam ant mislies, jog 
gaus szuns poteįiu, kad teip il

ka, kaip žmogus 
sueina žmogus

Teisybe, keti-

i rastis savo grin- 
Jr arklei nereikalavo 

szilta 
M išlijo,

gai užtruko, nes vela jo mįsles 
iszsiblaive, ba atsiminė kad ve
ža puikia muczelia, tame sztai 
roges sustojo ir pradėjo arklei 
atbuli eit ir prunkalzL Nulipo 
nuo rogelių Vaitiekus ir žiuri

norėjo patyka parvažiuot. Už 
mažos valandėlės buvo namie, 
o važiuojent gyvotf d va sės ne

* Natinė buvo tyka — visi 
miegojo, tai Vaitiekui buvo po 
duszei, pamažoli užvaževo ant 
kiemo, arklius iszkinke, inve-

dirstelėjo in roges, pakele pa- 
korli, kuris jau buvo atsigeive- 
liaves, nuvedė in stoinela ir ant 
szieno paguldo.

— O dabar gulėk spakai- 
niai, isz vietos { nesijudink — 
atneszin taušku movint isz stu- 
bos pasidnitintj ba kaip misli- 
ju, tavea ant kartuvių niekas 
nepadrutino!

Tai pasakius, eme skranda, 
ir niiejas po

•4

m

I ’
Glaunas Ofisas

American Express Co.
65 Broadway, New York. American Express Kompanija, ir 
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant 
turėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai ties o g in musu glauna ofisą:

rj ar
f Parduodame

Kada siusite

Kreipkitės in bile koki musu ofisą
7

American Express Cd.
f

'•

*

7, Foreign Money Order Department.
65 Broadway. New YorkMALDA KNYGOS. į 

Didelis Aukso Altorius arba C; 
SZALTIN1S ihingiszkii skarftu. g 
Naujausios spaudimas pagal 3 
tikra devinta ir szeszta perspau- g 
stas isz naujo. Puslapiu 992. &: 
Skuriniu apdaru, paauksintas g 
su pakalimu........................ $2.00 {

Ta pati knyga apdaryta sza- 
grlno minksztaia apdarais ir t 
zalatytals lapais, su kabe. $2.50 j

No. 105, Auiolas Sargas, smagi S 
į. malda knygute, apgudinta Saules S: 
h spaustuvėje, 350 pua., vjsoa rei- 5 

kalingos jnaldoa, ^taęijos, grau- g 
dua verksmai, t.t. Drucziai ap- S 
daryta in tamsei rusva audimą, J 
auksuoti krasztai .............75c

No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, 
puiki maža malda-knygute, 256 S 
puslapiu. Pulkel apdaryta aku- & 
rineis minksztais iszmargintais 3

5 knygute yra mažesne negu Ma- 4 > X m A ca ą O f . '
į' No, 416 Balsas Balandėlis arba L 

C Grąžei ir drucziai apdaryta sku- §

/

i

!

neles iszjojo? ir tiėsiog joja ant i 
vartų. ' ;

Ir butu nujojąs jeigu Vaitie- i 
kils nebūtu stovėjus ant vartų, 
o kada paszauke “sustok”! tas 
nepaklausė; Vaitiekus pagrie
bė už stovinezios prie vąrtu 
szakes ir smeige jojanti jog tas 
net nuo arklio nustverto.

Tuojaus Vaitiekus prisiarti
nęs prie gulinczio ir kaip persi
gando, kada pažino ta pati pa-, 
koreli, kuri nuo kartuvių nue-

,•? į y'"i

Ar tai sziteip, tai tokis 
tu pauksztis? Nenorejei 
laukt pakol asz per nibežiu bu- 
cZia pergabenes, tai tu norėjai 
pats pabėgt ir da norėjai man 
gonause arkli pavogt.

Bet gulintis nieką rieatsake

me.

pa-

ba teip gerai pataikė in kairi
szona, jog tas nei ne aiktelėjo.

— Na tai rods pasidariau...
— ir pradėjo Vaitiekus kasytis

Z if _ 1_ _ L   • I.'. 71 Y 

kvarabu ,dary t ? ’ ,/r-
Tamė 

jam in galva atėjo, iki diepai 
da’toli, eino greitai arkli, pa-

paausį. — Na ka ežia dabar po

gjliukningą mislis

Z 
Zj

5L vyrszais, auksuoti krasztai. Szita 
knvcniirt vrn mn-zosno nntrii Afn- •:

J žas Aukso Altorėlis $1.25 į

Mažas Szaltinclis, 448 puslapiu. S; 
Grąžei ir drucziai apdaryta sku- i J 
rineis minksztais iszmargintais 
vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75 Q

No. 416*4, *a PftU., baltos celU- S 
loidos apdarai, auksintais krasz- n 
tais, briauneles apkaustytos pa- S 
auksuotomis blotclemis, su ka- a 
buto........ ..............................  $2,75 g

KANTICZKOS
giesmių.

arba knyga
Paprastais apdarais
......................... $1.25

visus pirkinius 
miegstubes langeliu patyka pa-

Ar4«Ttu, Vaitiekau? —>
barszkino.

—— '

kinko in rognte^uždejo negy
vėli ant f ogiu, ome virve ir nu- 
vaŽevo - greitai pas kartuves. 
Uždėjo negyvėliui virve ant 
kaklo, pakorė ir greit parva- 
žovo namo.

— Na, tegul dabar norint 
vienas dažino, kas su tuom ne
gyvėliu atsitiko. Nes jam jo-

k

Uždėjo negyvėliui

gyveliu ptsitiko. Nes jam jo 
kį .skriauda nepadariau, ba pa

!z
z
z
z z
z 
z

z
/;

<

tiktai
Ta pati knyga, drabužu apda- ’ 

darytas paauksintais vyršzals, < 
geltonai^ lapais. .............   $1JM) ’

Ta pątl knyga, szagrino mink-! 
sztu apdarų, zalatytals lapais ir • 
auksu iszmarginti virszal. $2.00 :

PEKLA arba amžinas praga
ras, ir giesmes apie kaneziaš 
pekloje Ir apie keturis pasku- 
cziaųsiUB-daiktus. Szioi knygoje 
teipgi randasi Ir apie Stebuklai 
Dievo Szventose duszlos ožy- 
szlaus. 500 dideliu puslapiu? 
Drucizal apdaryta juodais vyr- 
szals....... ...................;.......  $2,00

No, 110, Istorija Szventa, Seno 
ir Naujo Instatymo, su 50 pavei
kslais. 110 dideliu puslapiu, dru
cziai apdaryta'popierineis apda
rais. Pulkus 50 paveikslai per
stoto Seno ir bįaųjo Instatymo

apdaryta'popierineis apda- 
Puikus 50 paveikslai per-

Proke .......................... .  35c
‘ ' T I V

W. D, B0CZK0WSKI • C0„ 
Mnhauoy City, Fa.

norint po 
ligai, 

vyru staigai, 
Ir per snukius abiem sudavė 
Ir per snukius abiem sudavė 

gerai, 
' O tiktai to ir reikėjo, 
Ba tuojaus visi musztis pra-

JIHi : u dėjo,
b.Pasidaro riksmas dydelis, 
'ilodos kad insisuko budelis;

Stalai ir kėdės fyrasžkejo, 
• Langai ir stiklai skambėjo!

O kąd ne butu paliemonai 
pribuvia,

Kasžin kas butu buvia 
Surankiojo visus, 
Girtus ir blaivus, 

In automobiliu susodino, 
Iii koza nugabeno.

Sukimszp kaip gyvulius, 
Po kelis, in mažus ruimus,

Priszoko prie

gerai,

Bet ir czion larma padare, 
Ba už gerklių susitvėrė, 

Pradėjo szaukt “morder! 
Koman greitai mister!

Subėgo paliemonai keli, 
Razbaininkus atskyrė, 

In tamsius kambarėlius už
dare,

1 >

Ant iytojaus sude prova 
padare.

V • * . ■, A ' ’■

I
No. 10 — Walther revolveris, auto

matinis, 25 kalibro, 7 szuviu, molino 
plieno, mažas ir gali būti nesziojamas 
klszenyje.......................Treke $14.75

k

APSISAUGOK NUO NELAIMINGU ATSITIKIMU
Nemesk szalin progos, bet gauk sau viena isz revolveriu, kuriuos parduodame 
už žema preke. Szle re vol vore! geriausio padaro, gvarantuoti ir per tai kožuaa 
yra užganėdintas. •

No. 11 — Kaip ir pirmas, tik turi 
9 szuvius Ir biski didesnis. $16.50

laužtas, 32No. 12 — Nikeliuotas, 
ar 38 kalibro, 5 szuvin, be plaktuko. 
Preke tiktai ...............................  $15.75

No. 14 — Automatinis brauningas 
revolveris, Padirbtas Belgijos vardu 
“Bayard” mažos mieros, 32 kalibro, 
^molino plieno. Vienas isz geriausiu 
automatiniu revolveriu. , Preke $26.50

No. 15 — 22 kalibro, 6 szuviu, nike
liuotas, labai mažas moterų revolve
ris......................................  Preke $7.50

No. 16 — 22 kalibro, 7 szuviu. nike
liuotas, biski didesnis, negu No. 15. 
Preke tiktai ............................   $8.96

No. 17 — 32 kalibro, nikeliuotas, 5 
szuviu............................... Preke $9.50

No. 13
kalibro. 5 szuviu.
PASTABA: Kas užsisakys revolveri už $14.75 ar daugiau, duosime revolveriui 

makszti vlsiszkai dykai. Siuncziaut mums užsakymus, atminkite

— Molino pliono, laužtas, 32 
Preke $16.90

skuros
duoti reikalaujamo revolverio numeri, teipgi $1.00 depozito, likusius užmokė
site kada revolveris ateis in jusu namus, 
pasiūlymas yra geras. Adresavokito sziteip:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave. Dept. S.

Užslsakykite dabar, kol szis

4

t

Chicago, IU.
...... ,t.

4 M

Užmokėjo pusėtinai už nak- 
vynia,

Tai tau liotuviszkos krik- < , 
sztinos vaikino.

Tai vis įįetuyiszkai
. Blozniszkai!

• t l

/ y 
/A

Urmu

I i

▼
..f

k

f,

^moi 
kad palengvint

gue kasosi galvą, I 
lengvini niežėjimą, g 

Kasįmasi pasidaro papro- ♦ 
čiu, ir tuomet žmogus ka- | 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, jr 

iti ta žino. <»
Vyrai ir moterjs kenčia 

kenčia bereikalingai.
_.s. .t • — -

lengvai

čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom s. Bet jis

•’ ------------f -

| visi kiti tą žino.
““ - —■ -“ -

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o ! ” * *• - -■
nes tą

m

*
X; J

i\,ia u vi viaaiiiip ai| 
niežėjimą galima 

i prašalint*. Nebus
daugiau niežejjmo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. " " , i

MUFFIyES

11

t N*'
NenimlMskite kad dabar “8AULE8* 

prenumerata yra 18.00 ant vino meto 
n UJO ant pnne« meto. ' 

t.- ... < a
l i Jt#' i'f ? ’ »• i 11 '

REIKALINGA-*- Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
aeleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kiuu^ apatlnh audaroku, tieaog ta na
mus. Raazykite o gautite jsempelius 
dykal. JMadiąon MU1», 508 Broadway, 

• .... . . adv.

i

h JO ant DnRM mta.'

I ...... .....
.j 4 ’ 11 ' ' ■< . • .1 • *

I

u.7 ■

įvykstančių nou pleiskanų. ’ , i
K U FF E> O

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš gaivos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų, atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
*i. jus negalite apsieiti be

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes tatoffi 
įme atsiust jums tiesio?, iei rausime nuo iusu 75 centus pacto

i nų atsinaujinimo.
i X---------
t . Ji nesugadins nei jautriausios odos.
i RUFFLES, jei turite pleiskanų.
,| galime atsiust jums tfesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
I markėmis ar money order, kuriuo* siųskite šiuo adresu: *
♦wwr. AD, RICHTER O CO., 3IM3Q Broadway, Now York

♦

ii

/M
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Tvircziausia Lietuviszka

BANKA
❖■ *

Didele kaucija sudėta Valstijos 
' Banko Departamente. Eslu po 

priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 

, pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dleąoa 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Eslu po

Parduodu laivakortes

i?
■į

M

į SnWN;fetlONAįj
į’BĄiiK r

t
Capitol Stock |125,(MMLN I 
Barplv* k Profit* |484M)OOAi

HqXame antra procentą ant 
eudAtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-rna 
dieną Sausio ir Liepos mene- 
kuoro, nepaisant ■ ar, atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraš nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. poplot. Subato
mic 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 F>. Pino St. Mahanoy City, Pa.

*

DAKTARAS W. BŪRKE
I LIETUTIS

418 W, Market St. Pottsville
r-.................. ■<

Su visoms Ilgoms priimu, nuo 
valandos Iki 10 valanda Iss ryto, 
i Ik) 8 vai popiet. 8 Iki S vakare.

Daktaras Juozas J. Austrą 1
LIETUVIS

Bumai* Daktaras Karlameaeje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS I

____  __ _    _* * ' f :i< X ‘ 
c'______________________________________________________t f -10 ■■■XT--an-•

elektrotechnikų inieste, sesute 
Adelina da ejnanezia in moks
lu ir dedes Vinca
Boczkauskus iždiiotojus 
les” 
IShcnandoali, kaipo daių 
niu po visa Amerika.

Laidotuves atsibus 
ryta, 
su miszionds ant

Žinios Vietines

saliuninko apsigynė su

— Palicije aresztavojo po- 
sztuka saliune Samulionio ant 
E. Center ulyczios kuris norėjo 
subombardavot laja vieta, bet 
pati
kuolu pakol pplieije nepribiivo 
ir pesztuka nepaome po savo 
apgloha.

Musu tautietis S. J. Nor- 
keviezius ana diena pirko savo 
sunui puikia skripka. už kuria 
užmokėjo du szimtu doleriu.

Kaczmarozikas, 
saliuninkas

M
SAULE *

PASIŪLO.

ir Victor i 
“Sau- 

ir diediene Kaziuniime isz 
g

Velionis 
žinomas del daugelio 

gyveno Mahanojui 
Paliko paezia

pirkti

mieras Diržis, 
dinsta iszbuvos

p. Kazi- 
savo

Gir-

Kas jojo vieta

— Jonas 
65 metu amžiaus, 
įgyvenantis ant 521 W. Pine St. 
mire praeita su ha ta. 
buvo 
ezionais
daugeli metu.
ir du prolius. Laidotuves atsi
buvo spredos rvta.

— Jeigu mislinate 
piana, tai užsimokės jumis ma
tyti Prof. (L J. Gomber 211 E. 
Center St. Jisai parduoda, viso
kius pianus už žema preke o ir 
galite pirkti ant lengvu mėne
siniu mokeseziu.

— Vargoninkas
apleidžia

Szv. Juozapo 
paraihjoi keliolika metu.
dot kad Prof. Diržą iszkeliau- 
na in Lietuva.
užims, da nedažinota.

Ar darj’site kokius pa
taisymus apie namus? Kreipki
tės pas savo 
manaiti 513 E. Mahanov St. 
Padaro atsakanti darba už pri
einama preke. (FeZ 22)

tautieti Joną Si- 
513 E. Mahanov

bet pati

t
Irena Boczkauskiute.

Nelaba mirtis sutrynė jauna 
žiedeli kuri paszvente savo gy
venimą del labo ir palengvini
mo sopuliu kitiems,
buvo auka tojo pasiszventimo.

Utaminko vakaru, deszimts 
m i nutu ant
Irena, inylema ir prielanki 
apie 20 metu amžiaus dukrele

i Bocz-
Saules” 

apsirgdama

pusiaunakt mirė 
mvlcma

Franciszko ir Cicilijos 
kausku redaktoriaus 
po trumpai ligai, 
Nedėlios vakaru ant uždegimo 
plaueziu. 
gosi visom 
jauna gyvastį

4 4

Nors daktarai stei
gei be t 

nors prietelei 
aplinkinia

? Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
1 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
| Telefonas—Bell 359 R.
4113 E. Coal St. Shenandoah ft !

pa j iogom
i

iszvažiavo po visa.
oksidženo (gazo

inkvepimo in

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

,n 4

Temykite New Haven, Conn. 
Lietuviai.

‘ Mos kepam geriausias 
sas ir žuvis.
atrovus ir gardžiu kopūstu. Už
laikome valgomųjų daigtu 
krautuve.
cziszcziausianie užžiurejime ir 
nlalonem patarnavime. Turint 

su gra-'užsakinius baliams, piknin-

apieNauja Malda knyge 
Kristaus sekyma. Tinkama vi
sados 

giini- laike.
ypatingaio ypatingai gavėnios 

Apdaryta.... $1.25
gaminimas.

ž : . _ _ ?
nie-

Verdam visokias

valgomųjų
Lietu viszka duona

Puse Prekes Pardavimas ii ’

Ąiibntos 
Ii e t u v i s zk o jo ha ž 11 y e z i o j e 

kuriu užsi- 
jažinsta-praszo visi gimmes, pazmsta- 

nuliūdusios 
atsi- 

graborin

prieteliai
Laidotuves 

bus po vadovyste 
f

ini ir
szeimynos.

rraskaucku.' ' •'
Mieli skaitytojai dovanokite 

redaktoriui 
kraszt ije nesi ras 
esate papratę skaityti 
viszka szirdis per 
teip mylemos dukreles 'plyszta 
isz gailesties. z

4 4 Saules jogu lai
to, prie ko 

, nes te- 
netekima

♦ I

Vai- 
giu gaminimas. Apdaryta 
$1.50 Naujausia laidos popie- 
ros laiszkams * . 
vus, 
žioni kvietkoms. 30c. ir 40c. kams ir t. 
tuzinas. Paczto stempas prii- mus. Atliekant darba tęisin- 

) gai ir už žemiausia preke.
Brolei Skarulei 

34 Broad St.
New Haven, Conn. 4

raszyti pas le- 
brolins, seseris, 
kvietkoms. 30c. ir 40c. knms

baliams,
t. kreipkitės pas

>!V

l ' Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai. I

■

imi. (Feb. I 
A. Rnmoszka 
514 W. Saratoga St.

Baltimore, M d. (M. 1)

►)0
M 4m^

isz gailesties.

ANT PARDAVIMO.

4 dideles kiaules, svėrė po dau
ginus kaip 300 svaru.
6 parszukai. Atsiszaukite pas 
J. C. Schroeder, R. F. D. No. 1 
Locust Valley, Mghanoy City 
Pa.

FARMA.

Teipgi

Ant pardavimo 20 akru ge
ros žemes ir geri namai, Locust 
Valley, 4 nutilęs nuo Mahanoy 

Arba duosim 
žmogių turineziam 

ir arki i.

City, 
dos 
vežimu 
pas.

ant ran- 
savo 

Atsiszankit 
(to 15)

W. J. Robinson,
214 E. Mahanoy Avę,, 

Mahanoy City, Pa.
M

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BQCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
Al yda t lėni h kurie turi mokėti 

Income Taksus. .

Pasidaryk sau už pareiga
valyt dantis kasdiena

Mokinkit savo kūdikius kolei#jie jauni užlaikyt 
j u dantis sz variai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukramto- 
mo valgio ir manksztinimosi?
Pagedo dantys užkreczia sveikus ir pagimdo

f

skaudėjimą.
Szveicziant dantis du kartu kožna diena su

Colgate’s” pataisys dantų sveikata, r
Seni žmones taipgi turėtu taip daryt kas diena
t <

kad palaikius gera sveikata.
“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”

»I

j

g

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, t 
Skribeles ir Kepures.   [ 

Vaikams Siutai, Overkotai, \ 
Sveterei ir Marszkinei. | 

Szkarpetku \

f

Į y ~ ? r
! \ Visokiu Panczaku i

*

l

g

ir !
už labai numažintas prekes.

OUINAN’S
SHENANDOAH,£ MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.

‘Slaptybe Antgrabio”

4

k

*

m

t

i

a’ia uz gyvenimo FraneuzU 
Preke #Se. W. V. B«c*owekt-(«

• AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu. 
Didelis laivas “Manchuria” iszolauks 3 Morcziaus

Mongolia” iszplauks 17 MorcziausDidelis laivas
Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus 

treczia klesa)

C C

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

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

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

ant fonetiniu daiktu gva^antuoja ,

H ' h

Vardas “Colgate's __ ______ _____ „,_wn____
Tcisfįma, Grynuma ir Geruma lluszlęs. Instolgta J806.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS AR^A HOTELIS NEW YORKŽt

LIETUVIAI KREIPKITĖS TRIE SAVŲJŲ:—
Jeigu ne norite būti apskriaustl atvikla in New Yorka, tai tlesog 

krelpktes pas Geo. .1. Bartnszin, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczla pinigus lYi visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų. Pasitinkam žmonis ant * 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam* 
nakvlne nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius 
ir ju bagažiųs ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus krelpkiles in musu agentūra per laiszka ar ypatlszkal. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas, Spring 0537. ' ,

Pradedant 31 d. Sausio (Jan. 31) 
Mahanoy City, Pa. rasią Deputy Reve
nue Kolektorls ir galėsite jin matyti 
Council - kamabruose, 
Income Tax.

Sekancziuoso- vietose atlankys 
Mahanoy Plane -15 Feb.

Reading Szapuosc.

Frackville—17 Feb.
Banke.

McAdoo—21 ir 22. Ant paczto.
Delano—24 Feb. L. V. R, R. Stacijoi. 
Sheppton ir Oneida—25 Feb. Paczto.

. . i____________________________ __________________________

del dadarlnfo

Phila. Ir
jeszkodami 
del inkvepimo in plauczius) 
bet pagelba buvo vela, atiduo

dama Dievui duszia,
Iparengta ant amžinos keliones 
pe r k u n. Czesna.

Szirdis plyšėta tėvui 
dainas apie mirti savo 
mos dukreles, kuri buvo' labai 
prilauki savo tėvams, mylin- 
rz.io ir malonaus budo ii’ numy
lėta per daugeli savo draugu 
ir draugiu kurie jaja pažinojo.

Užbaigus su garbe publikine 
mokslaine 
Irena iszsirinko sau 
norses (dažuretojos 
inžengdama in katalikiszka li- 
gonbute Misericordia Filadel- 
fijoi, kur p‘r du metus paleng-

būdama

raszy- 
myle-

First National

Tiesi kelione be persedimo isz New Yorko per Libnva 
arba Hamburgą - Eidkunus

IN LIETUVA laivai iszplaukia kas 14ta dienia.

Dideli dvieju szriubu paczto laivai iszplauks
S.S. “LITUANULKOVO 4- I S.S. “ESTONIA KOVO 16 

S S. “POLONIA” KOVO 30.

Visi laivai turi puikus kambarius del treczios klesos' 
keleiviams. Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste,

i J M1®
. MMl M - 1 I -d Vi,

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlgtnus ir vežimus dol 
laldotuviu, krlkaztlniu, veselllju, p&sl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
520 IT. Centre SL Maliauoy City, Pa

High School 
profesije 
ligoniu)

a.a.

|vinejo sopulius del ligoniu ir - -
I

Ice Cream ir Kendest Įaplaikydama 
•% A

VALGYKIT GEORGES

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 AV. Centre Street.

Merginu balberlu szapas. 4 
Unioja prekes Ūktai. Pra- 
Bzom. Teipgi iszmoklname £ \\ 
vyrus ir merginas balbe- 
rlautl. Neužmlrszkite nu- ’“*4 
maro. Netoli Union R. IL 
stacijos.

1202 Pcun Avė.
N. F os šoko f f s, 

Pittsburgh, Pa.

Kazis Rėklaitis-
Lietuviszkas Graborius

9

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 VZ. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

szi Juniaus menesije ketino už
baigti mokslą; mokinosi 

didžiausia
|centą už mokslus isz visu kitu 
mokiniu isz ko tėvams buvo 
džaugsmas.

Jausdamasi iszsemta ant pit- 
jiegu nuo darbo pribuvo 
mon ant atsilsio 
sanvaites, bet daugiau jau ne- 
sugryžo, nes nelabu mirtis už
kirto kelia mokslo tolimesnio 
lavinimosi.

A.a. Irena yra gimus Maha- 
nojui, buvo linksmo budo mer
gaite, su ’kožnu 
mandagei mylėjo mokslą dau
giau už svietiszkas linksmybes, 
buvo tėvams, broliams ir sesu
tei visados prielanki 
mindavo ir nuramindavo nu
liūdimuose.

Tasai sulaužytas žiedelis pa
liko neiszpasakytinam 
me tęva, redaktori “ 
motina, brolius Franciszka bu
vusi pulkininku kariumeneje, 
o kuris dabar gyvena Indiana
polis, Indiana, ir turi užsiėmi
mą prie Pennsylvanijos gele
žinkelio,

gerai 
pro-

na-
ant vienos

pasielgdavo

palinks-

skaufc- 
Saules’*

Florianą kuris yra

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes.. Priima piningus dol 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu Ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvynė. Banka esanti 
po didblla kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph . G. Bogdon, 
Banker & Aiderman.

P. B. Llc. 159.
Cor. W, Long Ave. A S. Main 8L 

DuBois, Pa.

Raszykite ant

t
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M. YUKKANIN, Vice-Prezldentus.S. J. M0CKA1TIS, Prezidentas.
VIKTORAS M, L’NGURAITIS, Kasljerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

VEDE BANKAVA BIZNI.’
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu, 
i,. , ——$——$——

Pinigai’ in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums

greitai ir kaip galint 
Mes esamo Bankieriai po kaucija,

nusiusti
gale

jus pinigus in Lietuva 
pigiausiai. Mes esamo Bankieriai po kaucija, turime 
leidįma nuo Pehnsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip

w ii e io w — i ■> i — i — 11

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOT.ER yra vienatinių tarpe lietuviu daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begtje 
32 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paeiąanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa-- 
tiezkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisg- 

kal ir Lenkiazkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdclioinis 9 iki 2 popiet.

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

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 pagalbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 
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 in 
Liepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei Jn Lietuva.
Padarymas Lictuviszku do- 

, kumentu.
Pinigus siuskite por paczto 

Money Orde*r. Raszydaml 
pridekite 2c stampa Ir visada 
adresavokite sziteip:

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Ave^

Brooklyn, M. Y.
' ' ’ 1

kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesirne jumis iszrupinti 
pasporta.

Mus visas laikas

Szipkortes.
Mes atstovaujamo ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, J
Danzig, Hamburgą, Ųavre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

dalykus. Noriai duosime patarhna DYKAI.
U^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
o o m o m o w *>» sr o » o o o o w o »■ wo » o o <*>

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai Ir 
pažinstami. < /

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs 
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 patinstama kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree. 
W.F. Ryokewici

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres. 
" J. H. Garrah&n, Attorney

P. O. Fenton

j

D. F. Guinan, Treo, 
A. Dsnisewict M. Gavala
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