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ISZ AMERIKOS
J’alicijantas paszove viena o 

užmusze kita.
Kulpmont, Pa. - 

licijos Kazimieras 
kis, atejas in salima Juozo Zu- vagio da 
bio, kur prasidėjo pesztine. 
Laike tasiniu Jonas Movickis 
permusze palicijanta, kuris 
pradėjo szaut, pataikindamas 
Frana Goldboski, 
mas ant vietos o 
tinai Joną, Mavieki. Palicijau
tas Malinovskis likos areszta- 
votas.
Newjorko geležinkelei perve

žė 2 bilijonus pasažieriu 
1920 mete.

Czionaitinei

— Vadas pa-1

Apiplcszimai ,banku ir trukii 
nepaliauna.

Chicago. — Willinmas Dal 
ton, 17 nietu vaikas, kuris tu 
rojo užsiėmimą Northeri 
'Trust Co. banke 

doleriu.
nesuome.

- .Jonas Mae

užsiėmimą

Malniovs- tilksta nežeis
dingo su 77:

Jaum

palicijanta,

užmuszda- 
sužeido mir

pervežiavo 124, 
užmokėdami 

6.250,(M)0 dole-

New York. — 
geležinkelei praejta meta per
vežė' du bilijonus jiasažieriu, 
arba 284 milijonus daugiau ne 
kaip praejta. meta. Požemineis 
geležinkeleis 
951,575 žmonių 
už važiavimu
rin. Visokiu atsitikimu buvo 
42,218, užmuszta 
riti.
Dydžiauscs palicijantas mirė 

nuo moteres inkandimo.
Kansas City, Mo. — Smith 

Cook, dydžiauscs palicijantas 
ant svieto, mirė czionais ana 
diena sirgdamas deszimts me
tu.

Cook buvo 64 metu senumo, 
6 pėdu ir 9 coliu augszczio, 
svėrė 275 svarus. Mete 1904 
nrųsztavojo jisai papnikusia 
n^otere kuri inkando jam' i n

221 pasažie-

koja, nuo ko užsitrucino krau
jas ir neg 
szczioti. - 
kandimas 
už žalti 
ir nuo liežuvio.

Susilaukė trinukus.
Meshoppen, 

L\ nn James

alejo daugiau vaik-
- Nekuriu bobų in-

vra
ne tik dantimis, bot

pavojingesnis

Mrs.Pa.
apdovanojo savo 

\ x ra L inukais — dviems mer^ 
gaitems ir sunu. Visi yra svei- 

Jamesai sziadien 
in laika

ppwell,

vaikus
ki ir augs, 
turi septinis 
penkis metus.
Septini auglekasiai užgriauti 

kasikio j e.
III. — Loenininkai

Kathlen kasikiu patrotino visa 
isz deganeziu 

anglekasius 
užgriautais laike 
Vieta, kur ugnis 

užmurita idant

kuškiu

New 
! Kenz.ie,I

York.
prisipažino, buk jisa 

prisisavino 149,347 dolerius is> 
Chemical National Bank. Joji 

likos sutris draugai teipgi 
vintais.

Roadhouse, II). — Ketu r 
vyrai apiplesze A ton pasažie 

ejnanti isz Kansa.
City in Czikaga. 
suymta.

Toledo, ()ho. — 
žiūrėti vagis likos 
tais už 
bau ko
aresztavotn randasi

rini truki
Plesziku ne

nu

Ter]
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ISZ ROSI JOS INCOME TAX 
MOKESCZIAI.stengėsi apmalszytSoviatai s 

pasikelelhnus rytinei Rosijoi 
fy • a • A 4 

pasikėlimai pra 
rytine Bosija, 

kur soviatu valdžia Lzsiunh 
daugybe vaiski) ant 

’mo tuju pasikfdiiiiu. 
tis,

Moskva, 
buk didf'li 

'platino po

II
I

jinios prancsza,
1-

Sausio menesi isz Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Svetimu 

in Kalbu Informacijos Biuro ta- 
• 1 • A A 9 1 •

Keturi 
a resztavo 

npipieszima czionan 
ant $1.609,000.

Juozas ii 
Pranas l’rbaitis, lietuvei kurie, 
likos pastatytais 
kaucijos.

Užraganauta

po $10! >,()()(

(< J f

apsaugodamas

mergina isz 
koše peili ir špilkas.

Prescott, Ariz. — Ant pra 
szimo gyminiui Jevinos Baea. 
sūdąs patalpino jaja in vaisti
ne priglauda,
tokiu bildu mergaite nuo toli
mesniu persekiojimu kitu gy- 
miniu, kurie norėjo nuo josios 
atsikratyt. Mergaite nuo kokio 
tai laiko buvo
Rauta, o ana diena pati ne- 
jausdama ka daro, iszkose pei
li, keliolika špilkų ir cielu kor
ini, nes tuosius dalikus nurijo 
pati nežinodama kokiu bud u. 
Gymines užtikrina, buk jaja 
turėjo kas tekis užraginanti, 
o būdama tokiam padėjime 
tuosius daigtus nurijo.
Suvalgė 37 virtus kiauszinius.

1 enn. 
valstis turi dvdžiausia 
kiausziniu kuris vra Herbertas 
Sibert, 16 ihetu senumo. Ana. 
diena iszlaimcjo jisai 25 dole
rius už suvalgima 
kiauszinius, 
kmn])io ir švara medaus.
Milijonai ezeveriku iszsiunsta 

isz Ameriko.
Washington, D. C. — Praej- 
Novemberio

kai]) apragrt- 
o ana diena

Knoxville.

37 
keturis

k 
edvka

nukelia via in Francije, at lanko kariszkus laukus
iszrodo sziadien toji puik‘5 Soissono katedra sunakmta 

ežius. Panaszvi iszrodo ir Itciniso katedra, 
milijonus doleriu.

Amerikonai 
la> parodo mums kai])

Isz Lietuvos
Girtuoklystes

Szakei.
Lietuvoje 
degtines. Gerui seni ir maži, 
ypaez jaunimas, 
dažnai

pesztynes visur.
-- Pasibaigus karui, 

atsirado begales
O

Girtaudami
tarp saves susipesza,

Atstatimas tuju katedrų užyms daug

Paveiks- 
])t*r vokiv- 

rnetu ir

vilti i/.gavimo
septinis 

kurie likos 
u žgi < loginio, 
s i au ežia likos
liepsna užslėgti. 
Vyras “numirė,” 
kitu, dabar turi dydeli ergeli.

La t a y e 11 e, Ga. — 44 Ka tik 
pribuvau isz Francijos ant laij 
vo Akvitania ir pribusiu na
mon. Lauk manias su džiaugs
mu.” Toki tai telegrama nu
siuntė savo paežiai 
.Williams savo paežiu les. 
nenudžiugo motore aplaikyta 
žinia, tik labai nulindo, nes 
pasisveikinimas su vyru ne 
bus teip linksmas kaip sau 
Fredas mano, Tame visa prio- 
žaste yra ta:

Mete 1917 kariszkas depart- 
mentus apreiszkc moteriai buk 
josios vyras likos užmusztas 
ant kariszko lauko Francijoi. 
Motore tikėjo tai žinei, pneme 
po vyrui posmertine ir iszte- 
kejo už kito vyro Robertsono. 
Po kokiam laikui aplaike no
vos savo vyro kuna ir palai
dojo ant
Sztai ana diena aplaike tele
grama, buk josios vyras yra 
gyvas ir randasi Najorkp. Ko
kis bus pasisveikinimas 
rnsio”
sios antro vyro, tai sunku in- 
apeti, bot galima spėti, jog ne- 
1 n kn i ci'/ir/lintyac

loki tai 
savo

apsivede su

F rodąs
Bot

nulindo, 
su vvru

vietiniu kapiniu.

“ mi-
vyro su motore ir jo-

straipsnelis po
Uždarbio Taksos

» po iszleistas
Jantgalviu “Uždarbio Taksos” 
. kuriame invyko klaida ir dau- 
r gelis naudodamosi sziai klai- 

SUV() da buvo nusistatė jog esti vis- 
mio taksu 

apraszy- 
iszdesto 

reikalą:

a ] )inal>/.i
I ’i iežas 

tuju sukylimu yra ta, jo; 
soviatu valdžia nedulail

su.-zelpimo i^zkai paliuosuoti 
gyventoju su maistu niokojimo. Sekantis 

drapanoms, mas teisingai 
per ka daugeli žmonių siu žalo “’.... . rr,rt~”
arba iszmire isz bado.
Bolszevikai gavo i n kaili

Francuzu.
Moskva. — 

vai plaukeli!i 
Juodųjų Mariu

pri žadėjimu 
tbnait iniu 
iri

ant
<r

rei kali ngoms

nuo

m’as
Income Tax
LIETUVIAI IR INCOME 

TAX.
Lietuvis, szioje szalyje, jei

gu “neapsigyvenęs” (non-re-

i i

4 i

vibii

Franci'.ziszki l:ii- 
pakraszcziuoHa'sident) ir nevodes, jeigu lauž

ant

rs

lirba dauginus $1,000, paliuo-užklupo ant A 
bolszfviku Gagryjoi, penkioli-guotas nuo mokėjimo taksu.

uždirbtus $1,000ka myliu nuo Sukim Kale. Bol- Į-’ž snvirsz
|es jau turi mokėti 8%.

“apsigyvenęs“ (re
sident-alien) lietuvis turi pa
ežius teises su amerikieeziaie, 
1. y. turi mokėti 4% už suvirsz 
uždirbtus $1,000.

Lietuvis, jeigu vedos, ir gy
vena su savo žmona ir vaikais,

Ulei 
szuviu.

ui
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tar])'pulko kareivis naktyje netiko- 
i vie

ta, rodosi, nieko tokio juokin
go, nelaimingas atsitikimas ir 
tiek. Bet kur tau! Visi minėta 
kareivi pradėjo pasziepti, pra- 
vardžiimti ir galu gale karei
viu suerzintas, 
visu pasziepiamas, 
verstas uiisiszauti, Paskui visi 
suprato, kad sąvo kvailais 
juokais priverto žmogų nusi
žudyti, bet jau vėlu buvo gai
lėtis, nes k la ida-nebepataiso
ma. Kiek asz pastdbejati, 
kiekvienoje kariuomenes daly- 
je-kuopoje randasi vienas ar 
keli kareiviai, kurie būna pa
juoka visiems smailaliežu- 
viams. Labai gaila, kad ir pus
kapiui tikai dažnai patys smai- 
laliežnviams pritaria, vietoje 

arba nubausti.
Bet labiausiai liūdna padėtis, 

sakant, užjotųjų (pajuok
tu) kareiviu, nes jie neturi sau 
ramios vietos, 
metu, 
tycziojasi, isz ju juokiasi.

Laime dar, kad pasziepia- 
mas kareivis yra stiprus, ener- 

jis gali nuo smailalic- 
venain 

nuszluostydams, 
Dieve būti pa- 

szieptam silpnam 
nelaimingas ix * d lu

pasi lieka vien tik gailios 
aszaros a.rbu 
veda.

Kad kas iszdestyta yra tei
sybe, man rodosi, 
patvirtintas, 
jatsai nustos užsiimti budin
gais juokais, , bet ir kitus su
draus, net ir baus.

I
ir ramvbes

cyventojn, turėtu imtis griež-|tai inkrito in iszeinaniaja 
sziu “

iszgandymui

mui tvarkos
<r S

t i priemonių
paukszcziu”
t i nkdmam nubaudimui.

net ir mirtinai užmusza. Ypaczl"1'
girtuokliavimas 
Szakiu apskr. 
lyje. Jei tiktai

virtus cz,u
svarus

naktiniu
J

Gudai ir lenkai. Lenkai sni- 
milieja gudu darbuotojus ir 
laiko kalėjime. Viename Dam- 

gudu darbuotoju.

gudu

esą 500
prasiplatinęs iNuimt.uju padėtis labai sunki.

sziaurineje da
lie pesztukai, 

vadiaml kriukininkais, sužino 
kus vestuves ar pokili, tai tuo
jau ateina ir pasigėrė pradedu j111*, 
pesZt,mes. Dažnai net paežiam 
szeimitiinkui tenka isz namu 
iszbegti. In teismą tokiu pesz- 
luku negalima paduoti, 
nubaudžia 2— 

jmo, o paskui 
biau korszija.

Dabartine 
szeiku nevaldo, 

metu ])(‘sztyniu nebuvo. 
Del tokios netvarkos ramus 

gyventojai nežino ne, 
ryti.

I Jaugei i s mirszta, 
imtųjų iszsiplete 

su kuriomis lenkai 
visai nekovoja, matyti noreda- 

kad suimtieji greieziau 
iszmirtu.

nes tarp su- 
užkreczia-

mos ligos,

Vilniaus

paneszo
Badai vie-

nes. 
Kiek

snnervuotas, 
buvo pri-

szevikai. panesze diddrs 
nuo ugnies franciszku

Tiflisas da vis randasi geor- 
giam raukusia, kurie 
nemažas bledes.
nuolikta bolszevikiszka armija 
likos iszsiunsta prieszais Tifli- 
sa, tyksle atėmimo miesto.
Kazokai užklupo ant trūkio.
Ryga. — Sukilę keli pulkai 

kazoku, užklupo ant einanezio 
trūkio ant Mpskvos Orenburgo 
linijos. Tasai trūkis buvo loc- 
naste Ubockio ir buvo b range i 
papuosztas. Muszije užmuszta 
keliolika geložku’t/fn xlarbinin- 
ku. .. .. t
Sukilymas Kronsztade, muszei

Moskvos užmiesti j e;
Ryga. — Nanovnikove

]](*S JI

3 parom ktileji- 
iszejes dar la-

< i

ii mai iiCVilniaus

tu milvaldžia
Kodėl vokie-

kas da-
J K I

Seimas.
C i

atidėti ir manoma,
invvks. X’ilniaus
riunii ’ ’
Gausybes
ninkas Raczkeviczius.

! ! Rinki- 
įSeimal’ vėl 
kad jie ne- 

4 i

visiems

gubernato-
bus rodos Lenku vy- juos sulaikyti 

delegacijos pirmi-

Lenku provokacija.

tai p

vietoje

ta Novemberio menesi isz A- 
meriKo iszsiunsta 1,161,334 po
ru ezeveriku verties arti pen
kių milijonu dolel’U.
radosi 333,903 moteriszku eže

rai k u ir 264, 
Dau- 

c zo ver i k u i s z s i u 11 st a 
Peru, Japonije

sika ir kitus sklypus.

Isz tuju

veri ka i, 562,821
600 vyriszku Czoveriku. 
ginusia 
in Kuba y Mek-

valsz- 
gyventojai labai inbau- 

;inti vagimis ir pleszikais. Y- 
]>ucz szie pastarieji dažniau
siai lanko \ ienkiemius ir pa- 

, gyvenan- 
atokiau nuo 

Nepraeina tos dienos,

Nem. Radviliszkio 
eziaus 
(>’ r>

vienius ūkininkus
ežius szie k-tie k 
kaimu.
kad neužgirstmn kur .nors ap
silanko sziu negeistinu “sve- 
cziu”. Vietines savivaldybes 
instaigos ir milicija, palaiky-

negeistinu 
. Vietines

Musu 
irgyba Gudakiemiuose girdė

jo lenku pusoje szaudyma. Vė
liau pasirodo, kad lenkai ai

žomi 7 ka- 
isz ten neva 
Paskui pri- 

pasiraszy-

L’ Jr >(.
net ir poilsio 

visados juos peszioja;
vietos

siuntė in neutralu 
roivius ir padare 
lietuviu puolimą, 
verte g.
ti praneszima
kad juos puolė lietuviai.

Lenkai pleszia Lietuvos 
turtą.

iszarde
geležiu kelius ju užim-

Ryga. — Nanovnikove už- 
miestije Aloskvos prasidėjo 
szuvei kuriuos pradėjo leidi
nėt te na i tine i s t mik i oro i. Mos- 
kvoje te])gi prasidėjo snmiszi- 
mai.

Laivoriai ant keliolikos ka- 
riszku laivu Kronsztade suky
lu. So via t u vaiskas 
apmalszyt sūky lėliu.

padaryti su
taiką su maisztininka.is idant 
užbėgti prasiplatinimui 
keliniu.

Moskvos

negalejo 
Dabar

valdže stengėsi

pasi-

gyventojus
Zeligowskiui

visus siau-

gi ugas: 
žuvin 
k t am

apsiginti joga
UOSI 

bet neduok

ir tokiam
jis staeziai

varg-
HZ U

turi paliuosavinia del $2,000 ir 
$200 už kiekviena veika, kuri 
jis užlaiko* ir kuris dar nesu
laukęs 18 metu. Jeigu vedes ir 
turi vaikus ar tėvus Lietuvoje 
kuriuos užlaiko, ir gali duoti 
užtikrinanti dnrodyma jog už
laiko, turi teise $200 paliuo- 
suyimo tiž- kiekvum* užlaikan- 
czia y pat a. Temykite, jog nėra 
paliuosavimo žmonai, kuri ne
gyvena szioje szalyje su vyru.

Vedes 4 ‘neapsi gyvenos” 
lietuvis turi

SESUTES SUĖJO NET PO GO METU.
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M rs. 
sesuo Mi 
suėjo mieste

Jane Pass (isz

I jcnkai 
ruošins g 
tame Lietuvos plote, iszvežda- 
mi medžiaga, in Lenkus; o da
bar pradėjo 
geležinkeli 
nuimdami

ardyti ir platųjį 
Igną Ii no stotyje', 

bėgius ir veždami 
Lenkijon. Matyti, nesitiki Igai 
ežia bebūti.
Nesityc?iok isz kito nelaimes.

Kaunas. — No vienoje szaly-

bėgti kur akys

kiekvienas 
ir ateityje, netik

Kaunas, 1. 26. Steigiamojo 
Seimo 57-tame posėdy 1921 m. 
sausio men. 25 d. 1). svarstyta

■ je nėra teip, kai]) pas mus. Lie- *r priimta pirmuoju skaitymu
filiai insigy venos dar Savivaldybju rinkimu instaty-: tavoje, g

isz senovės iszlikes blogas pa

4 4 

(non-resident) 
mokėti 8% už suvirsz uždirb
tus $2,000. '

A’edes “apsigyvenęs** (re
sident-alien) lietuvis turi pa
ežius teises su amerikiecziais, 
t. y. turi mokėti 4rž už suvirsz 
uždirbtus $2,000.

Szimet lietuviai pirma syki 
gauna paliuosavima kaipo 
letuviai. Lig sziol lietuviai bu
vo paliuosuojami kaipo paval- 
dininkai buvusios Rusijos. Ne
seniai Kasos 
iszleido instatyma pripažinant 
Lietuviu teise gauti paliuosa
vima kaipo Lietuvos piliecziai, 
nes Lietuvoje amerikiccziai 
nemoka Income Tax. -

Visi privalo mokėti Income 
Taksus, t. y., visus, arba pirma 
mokesti neveliaus Kovos 15 d. 
Jeigu visus pinigus ant syk 
negalima iszmolVti,

apsigyvenęs

gauna

Departmentas

Lietuvoje

25,000 baczku aliejaus ant 
dienos.

El Dorado, Ark. — Nesenai
isz ku-

,.-ę į 
B

valdžia 
duoda iki 15d. Gruodžio iszmo- 
keti paskutini mokesti, 
mas mokestis 
virtadalis taksu mokamas ne- 
veliaus Kovos 15d., antras 
mokestis neveliaus Birželio 15 
d., 
Rugsėjo 15d., ir ketvirtas ne
veliaus Gruodžio 15d.

Kuomet 
svarba iszgaiit 
ceptus,”

Pir-
nomaziaus ket-

15d

treczias mokesti ą neveliaua

užmokate taksus 
rasztus ”re- 

ir visus kitus paro
dymus už 1920 m., kaip ir už 
visus pereitus metus.

Atsitikimuose kur lietuviai 
jaueziasi tapo isznaudoti

trccziuoju
i “Nuo in vežamu iu 

Kauno miestą krovini miesto 
naudai rinkliavos”

mas;
protys pravardžiuoti, pajuokti skaitymu 

Tas pa-

2). priimta 
Nuo

i kai kuriuos asmenis.
protys pasižymi tarp kaimie- 
cziu, 1
p{icz kariuomenėje. Kita karta 
net labai dora ir protinga žmo- 

!g o
žasties, ar tai atsitikimo pra
deda pasziepti, pravardžiuoti 
duodami juokinga vardu ir 
žiūrėk protinga žmogų paver* 
ežia beproeziu, nes visados be 
reikalo užkabinejamas ir pa
juokiamas
nervuotis ir juo jis labiau pyk
sta, irorvuojas, f
erzina ir neduoda jam ramu
mo. Kartais priveda net prie isz Gomelio, Vitebsko ir Smo- 
labai liudnu .atsitikimu, kaip

insta.tymo
tamsiu darbininku, o y- pakeitimu; 3). Vidaus Reika

M misteriuTeisingumo
iu paklausima atsto-

lu ir
atsakyta

fu isz kurios nors menkos prie- vo Požėlos del invykusiu sau-
šio 11 d. suėmimu.

Kaunas, 1. 26. rp 
belaisviu gražinimo 
prancszimu,

Tremtinip ir 
skyriaus 
27 d. at-

žmogus pradeda

y... ——) sausio
vyksta in Obelius 400 Lietu
vos tremtiniu isz Rusijos. Be 
to\ dar atvyko Lietuvos trem
tiniu eszolonas,

ta po 
darbvietiese ar kitur, kuriems 
d a r bda vi a i a troka vo

nelegaliszkai
Biuras stengsis pagelbeti at
gali t permokėtus pinigus.
AMERICAN RED CROSS. 

Lithuanian Section,
15 West 37th. St,, 

New York City.

.ko
ar atli- 

suma, szis

deszines) 82 metu
Missouri McCrary, 80 metu tik

> Atlanta Ga., po nesimatimui
Pass'ieno dažinojus kad josios sesuh gyvena Buckhead, Ga.'tai .pesztyniu, net ir gyvules 
> > 11 L-11 o t i n 4/iv>nic! n 4 I turi lz iri i čiAbiilzi i Ui 4 Amino TlllTY. TfAV W.d Žili i "NT

amžiaus, ir josios 
tomis dienomis 
per 60 metu.

. susidedantis 
juo labiau ji isz 1200 žmonių, nes isz Betra

pilio, kaip buvo manyta, bot

bnliot'n i *i 4 u i 4 1 L trf i

lensko. Su vtuo eszelonu atvy
ko taip pat keliolika musu ka- 

i cjrz i iria *lwil <11 o\ri n

likos iszkastas sziilinis
rio iszeina kas diena po 2.5 tuk- 
taneze baczku aliejaus.
veikslas parodo taji szulni ku
ris yra didžiauses visoje aplin-

I 1» 1 .1 z\ • rv |

Pa-
§

ku iszsigelhejo 
priglaudos Szv. Jono ant Wya- 1* a. a. M.

Philadelphia. — 600 vai- 
isz deganezios

1 using avė., kada kilo eksplio- J 
<71 in o-wrinin L’uiiln »
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VĖŽIO TRYS PAPRASTO-

r* -’’ i
inveikti tai in ten siunezia mo|'sunkesnės, bet kai kurias teip)toli gerinus pagerino, ’pradėjo
riaušes pol it i kiuris negales ko Ini apgavystes lc\ U. Tecziau
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su
New Yorke ketina 

pradėti ilibti daugiau 
szimtas visokiu 
briku, kūrinusia ras nžsiemimti 
lino 35 lyg 50 tukstnncziu dar
bininku.

Darbminkui dirbs po 48 va
landas ant dienos be jokio sri- 
mažinimo mokesties. 
kai bus “< 
bin inkai gales josiu dirbti 
priguli in uiftjes 
brikui uniju nepripažinsta.

Akyva, kokia ko\il gali pa
kilti, terp susivienijusiu darbi-

ik<
. t traukti 

Į vius.

kaip 
metaliniu fa-

I

Fabri-
open shop” arba dar-

it r
Lar nu, nes fa

• «

ninku ir tokiu fabriku.'

<

tore. — Duokite vale 
Boboms, o tosios pastatys ant 
savo!

artiirio 
nuo 

npsisnu- 
Jeigu negali isztarti ant 

tai vėlu k sit- 
savo liežuvi už-

—.. ’ A , -

Žmogau, niMpkalbiuekie sa
vo artima *r jojo ncapjuodinek 
nes nežinai rivlaridos, kada rel- 
ImlnuKi nuo to paties
pagelbės tavo nelaiiiieje 
ktirios niekas negali 
got. 
jojo getą žbdi, 
kast druezei 
dantų, o tuom jam nepndarvsi 
ite gero ne blogu ir busi 
d v tas. ik

tai Vehik

TiHobtektni- u __ l J 
lis, Pafaszinė, Marbžiiikulis, ir?) 

laiĮcotnrpij teip visi iSzėjo uilt kolipliiju Ii- 1
1 kosi kaimuose lik Karto Ntįip ;

visame • lengvai prnseziausiam’ ’ žiuogė-Jr kiti judintis
liui intempt
adatoj skylele.’

Darbart iniaine ]
plaeziaiisi iižinctmejimai tai
rinkimuose Lietuvai auku, lai jieuii, kur kliudė piisiįikimas 
pirkime bonu ir t. t. Czion tai •*” *“a 
paniekos tarmi‘se panaudoja
ma bedievyte ir dievybe.
Tautininkams tenka bedievy
be, klerikalams <lievybe, 

• Beszaliszkai, žmones gori

kai aszmeninejo Nartris, Nietictfkaiii$is, Napte?*

nors tas ri’nk- 
|tas ir yra‘ žinomas * reikia pą- 
(temyli khd tas tik • yta: terp

RII

uzga-

apreisz-

bedievy-

ikai-kuriu baltųjų pelių rusziu>
i < •'-»«.* • / »

s
ne terp visu veislių ir niekuo- 

tevpo

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

kėžha dalį» kuuo ir ko^na jo veikme 
reih!ti«t ant uefVu pajėgos.£ i met nebuvo jiatdi'riyta

baltųjų žibrkiu, mariu kriuly-Įtoni' turtingas fosforu nervams, gel
ežiu, zuikiu ir kitu gyvuoliu ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu

NUGA-

Kr’angiu, avclkUta dnddancžtu medi
cinų, Tekohicnduojamu ir^priraazomofl 
daugumoH gydytoju.

Viduriu netvarka, fndigdatlja, dlfijj'ep 
sijų, konstipacija, galvos skaudėjimus, 
inkstu Hga, gftza nuo pilvo ir viduriu, 
pttvo skaudejinia, užszaldihta kVaUa, 
liežuvio baltumas.Tr kitds llgos yrą ne-

t ės ligos 
LriBai nenatura- 

les sąlygos, kuriose tie bandy*- 
mai yra vedami’yra taip skir- 
tingoš mio tu terp'' k oriu i‘a n - 
dasi žmonių 
tikrai

kurie yra vartojami 
bandymams.

i su huvplu kin m- 
“----- 1 įr Vai-

t iszkiai -— mat tie kairUai buri) 
Doui.yės, bet ir

nu vėliaus apie 1810 m. Begu- 
cziai tai net po kelis kartus isz-

i nes nevi su 
k u lygios, Gustaicziid
sodybų

prie pat upes

BIOS ĖUPESNĮO PRIE
ŽASTYS.

jog toji liga 
tiek baimes ir rupus-

lipant domun, 
padaro 
ėzh) ir, tikrai sakant yra labai 
baisi, yra svarbu žinoti tris 
paprasta is ias
žastis. Pažiūrėkime in jas ar- 
cziau: •• • 4

(1.) Ar Vešio liga yra limpa-

fiė išžėjb nrtt kolionijn jnrt pilvo skaudcjlnia, užazaldihfa kVaUft, 
liežuvio bftltumas.Tr kltoH llgoH yrą ne
paprastai greitai iszgydbiiios, vilioj
ant NUGA-TONE vaistu. Duoda geru 
apetitu, padidinu svarumą, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai pailja asž- 
menj.

Beszaliszkai, 
nemelagiai duoda, pinigą ir, .no
ri kad tas nueitu naudai Lietu
vos gelbejmo, nori matyti ftts-' 
kaitas ar tie pinigą i atiduota 
kur reikia. Ir nevieni pinigu 
rinkėjai atskaitas szduodu kad 
pinighi atiduotu Lietuvoš Vrii* 
<lž?ai; o kiti rinkėjai atšiattja 
—* Mes žinosime kur tais aukis 
atiduoti, atskaitos

mieravu Jaukus ir vėla likosi 
'szniuTuose, ba kaima daūgiau- 
sei trukdė ūkininkas Bridžius.;

„Senas Kapsas.

rupesniu prie-

jog galima 
S 1)11 fu 

Jprifrimtas tarpe'žihoniu. Kitais 
žodžiais sakant, bąiidymau pri- 
rodimai negali ldar užstoti

. » .1 .
sakyti, kad vėžy

gama gerai, padaro kai nailja 
NUGA-TONE sustiprina visas 

kunp dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tąkstanczial iri.“ K'V •'Z** * fnz.J-j/

negali ldnr 
prirodymu^ kurie

rodimai 
statistikos 
paėodo, kad 
ginltimis. Net tie 
ežia lįsiu i st ovi užtai , 
insigima i 
vėžio, ligos, ’

vežys yra iiepri- ržnmnifi ima ir giriu NŪfcrA-ToSfi'.Suvienyt i Va 1st ijei
• Bi'lgijei buk nutarė isz- 

isz Reino savu karei- 
Franci jo sutiko ant to

buk s

raparta„ tai vjns ] 
mieste Paryžiuje yra apsigyvv- ir dabar pradės savo vaisku su

Pagal valdžios

svetimžemiu, torpnia 294,434 
kuriu randasi 23,630 Ameriko
nu.

kuopyt ir nusiunsti
u žl a i k y t i j >nted k a.
nams nubodo tarnauti Vokieti-

ir keliausijei be jokio tykslo 
ls' namo.Į

Į --------------------

ATSiMINlMABIRnSZSHL

in tonais 
Ameriko-

atiduoti, atskaitos nėišzdųoda 
niekam apart savo sžHkiis’ Ži
nias.

?' Sunku tikėti idant kūdiki 
kūdiki 
teisvbc 
diena atsitiko.

VienUolikos metu
mergaite prigimdo kūdiki sve-lniarju ]vg mariu.
renti septynis'svarus. Dūkta-j)le pvriėkv in ]ni|<
rai tvirtino, buk punaszaus nt- op miliutas su 350 svaru pa-

prigimdytu, o bet tai
kaip tai Uzikage anai Ana diena keli

i perleki1 skersai imv
italiszka||0 ^uv Valstijų lyg kito

arooplanai 
nuo vieno ga- 

• — nuo 
Tuja kelio- 

» perieke in laika 33 valandas

Arm* rikv
Daktariszki

parodo, buk karta kimus orinio
Eurojioje atsitiko, jog mergai- ke|j

senumo. pa-jIIV| puspenktos dienos.
| MfiiiB m 1 ilbuiiwMIii— nu ».* •

sitikimo da- ezionais 
ue buvo g 
užraszai

Jeigu klausia, atskaitos 
kur'—gariuV ko negirdėja. 
Tai ka ir pasakyt reik apie toL 
kius aukų rinkėjus ir ju Foie 
dus kokie jie nelJU't.

Fž iszkelihmš aulksztvn' -to
kiu pasielgimu tai garina rim
bą bedievio arba kryžioko.

Faktus iszykella szalininky 
ežiu prtozuv Titikraszcziai, ir ne'-: 
reik niislyt kad

GIMAS JAUNYSTES.

Kol hštf jttiMitts Vdiks buvau,
Viirgū dtįf kol4nepažinau —

iria? Tiek kibk UiėėViabar žirni
enė, jt Vra. ūnliiUpanla. Jokiu 
pėrn, kurieriWMsti arba inei- 
riaiiti' iri’ žmogaus hr gy*valio 
knna Butu' ” priežastimi 

MigosV ‘4 ly^-ftkoluii’

kurie tvir- riccibmjft, berile iii ahtioka,

sako, kad gauk bonka NUGA- T 
nebusi užganėdintas, fingrrižihk Ikil-

TONE r jot visni

tik palinkimas pl*i<‘ anen apielkoriui ir gąuk piriiguė' atgal 
Jei negausi aptlekoj, prisiusk mums

inlet i.

te deszimts metu : 
gimdė teipgi kūdiki.

isz Kalifornijos in New 
Yru tai svarbus atli- 

paczto, nes ta ja 
kelione atbūti su trukiu užima

ezto
Yurka.

mergaites

' Bu s
^•‘ihJv’artėsiris, 
Negu i’kiadiėh esu. 

^ręVėlfš milhe PlokiilO. 
Miūnyte irinrie globino,

Tarė: Vhllbėli 
Mus' brttriguiuėli,
Bu k Vi^rtd ib'Zmintings! 

Visokis mokyklas ir lankiau 
Isz jauhystd'k sunk dirbau,reik imslyt kad' žmonės aut 

tiek jau dtibhrMUrni, ir nėiŪUlo 
kame apmunezikrii nori teisini- Tėveliams džiaugsma>

I r visad Ii'nkSinds *' ,

vėžio 
nesurasta. 

Teip-pftf her a jokio pamato, 
tikėti pd^ko’niš, kurios taip 

“ve- 
arba 

Sirgiriuts tu-

bet ne pati liga 
Bali giliu šiai ka galima patart 
lietus žmonėms,' kuriu

.’ į $1.00 Ir palik pilnai g varant uojama vai 
' * .Kia, už siuntimą pHmokafah.

pen|<j Glikui, dvi
Paryžiuje likos parduota ant,ir ,trVs sūnus, nuo 8 lyg 19 me- 

licitaeijos kiniszkas yazonin-pu, vaikai J. A. Martino, 
-eptynis colius :m»ivgei, likos ana diena iszvež- 

tukstaii-įti ja vaistine prieglauda del ne- 
vazoni-1 jpgtn įn Rohmey. — Toji szei- 

melu.tnvnn erai vra įlelainiingiause 
valstijų. Wisconino.

Keli metai adgal toji nelai
minga szeinlyna susidėjo isz tė* 
vo, molynus ir devynių vaiku. 
Užėjo liga tymai. Molyną mite 
keturi vaikai nuėjo in kajms 
paskui mot>Tia, o likusio penki 
vaikai apjako nuo ligos.
vas serga neižgydoina liga ir

Baronas Roff JIeyking, rusi- nedirba

kas turintis vos 
augszczio už szeszis 
ežius doleriu.
kas turi apie tūkstanti metulinyna gal yra 
senumo. visam

Jeigu ta^ai žmogelis mylim 
lis senas szukes, pribūtu in Ma- 
hanojii, tai pririnktu pilna ve
žimą senu Vav.oninku, o gal tai • 

/buvo karaiiszko gymiino vazo-1 
nikas, kad už jin tiek užmokė
jo.

Tasai 
tūkstanti

visi

Te-

nuo kokio tai laiko.
szkas aristokratas, pribuvo isz Valdžia buvo priversta rupin- 
'Anglijos ant laivo “Welch-|tis nelaimingais, 
man”, 
bernas prie arkliu,

laivo 
ant kurio dirbo kaipo

Baronas

Welch- t is nelaimingai
* ’ J - -

Kitados kada žmogus galėjo 
Heyking pasakė priesz emigra- gauti gero llėnessy, Overlialt,

mosi skraistf? apsiinesti.
Tie muilinimo žmones akiu 

žibintuvai, jie tik ant 
žiuvio 
tos žmonėmis,

szei-|i)iku(JG18TSf You CM get VajU-Tone
myliose randasi vėžio liga, kad į į*0“1 !°%r
jie patirtu ir ypatingai sau
gotu ligos apsireiszkimus bei, 
kad saugotus tos ligos taip 
kaip ir kiti protingi 

Tecziau,

National taborot(»ry, 637 Sb. Dearborn 
St. Chlcngo.
Retnll Price 11.00

Absolutely guorantėd.d a ž nūii pri šoko janiOs a p i e 
žiu nž'kriėsfUSt 
c‘v<)Žio sotlžiūs;
jaMigii, kuriuosb nors namuose 
rirba ^ritvojo, dilūginu kaip ki
tuose? atydžial'dhlyka isztyrns 
pasirodo,'jog tuose namuose ar 
tdjė" gritVejo i%gyrima daugiau 
zitiOnhi t'ifrittėziu kai puse am- 
žftntŠ.< Kadangi 
vidurinio arba senesnio am
žiaus, taigi suprantama, tokio
se aplinkybėse, 
tinka ir vėžio 
pasakos apie 
liga serganeziuosius kuriame 
nors sodžiuje paprastai iszty- 
rns pasirodo kad tai yra so
džius isz kurio dauguma jau-

mmrns 
M .

žmones ' 
jie neturi ruy 

Nut(‘i-
daro.
piritis nieko daugiau.
singas supratimas, kad v<‘žys 
insigema kila isz to. kad liga 
taip placziai insiplatinusi duž-*
Uai užpuola kelius szeimynost 
narius toje paezioje aJ sėkan- 
cziose gentkartese. *■?

(3.) Ar vėžys yra kraujo 1L

pami-

1/ ...

r '
"* » "W 5 «*i.

į KVRSVI NUPUOLUS I
I Tai geriaušiu Vrofen ’.daug" į
II auksinu in LIMuVa mislustl. <1
I Greitume nuijlunUnlb pinigu I
II nieks su manim ncgal lenk- |
I tynluott; visiems plnigh šlifu-*;J 
ii tojams pristatau kvitas •Uij|
II parastais priėmėju pinigu.
|| Laivakbrcžlu agentūra fu U

r ■» I

A? 

b

nieks su manim uogai lenk*
vėžys yra liga 
senesnio

M

iiivaii:
s,

Paklusnus jiems 
Kada ir užaugau berneli 
Pastojau druts 

Mane žiurėjo 
Manim kalbėjo ...
Irii. ei, ak jaunyste!

Daraszais priėmėju pinigu.
r ■ _■ ■ ■ ■

f A A VLiepoja, Hamburgą ir visur. į 
Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lictuviszku do 

knmXntn. * *

dažniau atsi- 
liga.
daugiau

galo be
stato save lietuviu tam 

nes kitaip prie 
vargo žmonių neprieitu, dvas<‘- 
je visai yra kuom kitų, tarnau- 

svetimiems. Tai pabaltinti 
t.

tarpe j u su gerais 
tikrais linkėjimais,

žibinta reik jesžkot. Jie yra 
nuirus teip kaip seno ves lietu

viu priežodis 
duris jeig 
auk sžįi n i i n s i ra n gy 
mil
tai jis.’toks gudruolis kitu s*Zo- 
nu saėo 
tikro iszsiteisinimo moka pa
kreipi?

Jau ne ka su tokiais gudruo
liais padarysi 
bet ka<l 
kenkti Lietuvai dabar kada to 
ji szaliute isz 
tai! jaii anotos pasakos 
baczni’jos nėra ir but 
Ateis laikai istorija tiška po
sakis.

Ne vienoje lietuviu tautoje 
toki stebukladariai mėscziojU- 
si, turi ir kitos tautos pasaulio 
juosius, tokia sėkla nekaip ne- 
iszkanagojama ne patvoryj da
giai, ta mums prirodo istorijo
se už rayza i.

TiesiogiauSih budu žiūrint, 
jeigu tik dabartinialme laike 
auku rinkėjui jus atiduotu ten, 
kur liūkautojid skiria, nidūre- 
tu laikraszuziuose ergeliai vie
tos. ‘ \ *
Starapoies (Mariampoles)

Kolionistai.
Seriovėje visi dėburtiniai 

apielink Mariampole koliohis- 
tai Buėo kahnmrie ne ir Tarjm-

- ir mergeles
Tai p-pa t 

vėžio

i

ga? Jis nėra kraujo liga ir ne 
toli Imti 
sziu Veneros 

kurios

.|a 
tikri grabai Ik'isVbe

tautai ttim
bet tokiu

v ra ir
❖ ❖

SU
e

sako — Kipšzni 
uždarysi, 

s;
s\ vylingystemis sugausi,

vilingystas

jisai per 
jeigu Vie-

prie tam

i laikais kitais, 
jie kenkiu atba norį

O Jaunos dienos 
Plaukelei—kodėl pražilot ?!!

Mano amželis 
(i.reits, kaip vėjelis, 
P'rauž ak kaip'skubriai!

Vargit, oi, kirik akz pritapiau
Žilus plaukus‘kol ingavan,

Ir kiėk kaltybių, 
Kiek negerybiu;
Vėtrų kiek porteidau!

•i

pasakaitomU
ligas arba iu li

pdei na isz nedoro 
iH'inoraliszko 

walctu suteikti

i kumentu. ‘
Pinigus siuskite per prieito , 

Monęy Order. Raszydnfnl^ 
pridekite ic stampa Ir visada? 
adresavrikhe Bzltėip: *

gus, 
ir 
kas 
niu žmogaus ar szeimynos isz-
tvirkeliu varda.

Ra s žydam! 
pridekite ic stampa ir visada 
adresavriklte szltėip:

P. MlKOLAUrre, 
G3 Hndson Ave^ 

t Urooklyu, M. Y. 
m—i—isiii įi iitt

pasielgimo 
aut pa vie-,

r
džius isz kuriu dali

, kur nors iszke- 
liavuš. Dėl tos priožastieš tiiip 
daug mircziTi 
v riv '
shire Valstijose Ueš isz t U vii Iš
lijo miestus. Vakariuose vals
tijose kame gyvena daugiau- 

’ šia jaunuomenes amo 
mirszta labai mažai.

Paša ko j ima
užsikrėsti
žmogiiūš yra riėpmilattmth's.
Isz daugel tukstaiicziu užte- 
kordpotu vėžio op’errieju,1 iieril

kur dingot? nuomones yra

Pkt |S pi i t o 1ė a ps i Vėdž i ai 1,
Vaiku pulką nžaii'ginau, 

.Trijų jaunyste 
BuVo mum draugyste, 
NekaItujų szirdeliu,

nuo vėžio Ilgos Į ’ II
!• 

> f !

9 , J

v ermoHfo ių New Ilūmp-Į
Zeligowskio “kariuomene.
Kaip jiVanešzri gudu binras, 

* yra, 
irtuoklinujn ir 

kauk i na gy veutojus.
’ < ■*." • / I?* < m* c- , ''

_ - .. T--. - .   _ ... n .-...1..--.  _______________ n 

DAKTARAS NAMUOSE.

. Ką tik Iszcjo Isz'spauifčė ‘ nauja 
I
Je apraszoEia visokioj vaispazkės žo- 
r**’ '' ' ’
kokiu ligų yęa vaistai Ir kaip varto- 

Ji . t < I . _2 . _ _ " ... . . < • u _

vėžio

s, • kad gulima 
Vėžio liga nuo kito 
vra

Ze I i go\Vsiti ė ka li n omon e 
i <r .......... ...... 1o orieierlui

'4

i! H I.A| ■ i . .................... .... r - ■■■Ui ■
. . • 'i T S 'f-* • r F * ,

R. M.S. P.
IN • ' ■ ,

Europa
Kas <h l tėiraitcs irtit "0” lafvti

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA TEIGTI PIUĖ . " . <

Cherbourg ir Southampton ‘

OtfOPKSA

Jxas dvi Savaites atat yo” lafvti
r-Į

knyga "DriUrria Nainuoše”. Knygute-, 

les’, szaknls, žiedai, lapė! ir t. (. nuo 

Jami. ' Su lotlniEžkal's už va ėdi jinia! s, 
teip kad kožąąa guli juos gauti bile) 
aptiekoje. / 
geru pamokinimu,, slaptybių Ir recep
tu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00. .

M. Zukaftfe,
451 H nd son Ave. ItoclicRtor, N. X,

Jį

ORBITA 

oWjna .
. 21MOJACS
. 4 JUNIAtft ė

. 18 JUNfATS L
1. 2 ir 3 klešos pasažierial
Pulki vi gaju de! 3 klcsos 

pHsažIvrhi. ?'
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO'.

i« BKOADWXT NF.W YORK
Arba pas bile koki agento*. *
i5LiJ.,u.. . ... ........ .. .......... .. .... ■ • .....

nei Yiėno ntsitikirtio, kėd ligo^ 
nis butu Užsikrėtė^ nuo cliiriir- 
gb ar slauges. Pasibaisėtinas 
apleidimas kai-kuriu 'ligoniu 
atsitinka vieil del to, kad jo 
prižiūrėtojai bijosi užsikrėsti 
taja liga, 
nelaiminga 
kuomet

Mirė gera dukrele manoji
grabo atsikelia 

— pra- 
negali.

Ir jos szirdele nekaltoji, 
$k Dieve mielės, 
Mėilė Tu vienus, 
Kam mane nubaudei 1

Dieve priyrtik dukrele manaja,

sztiupseliu 
ant kožno kampo,' tai paežiule 

savo piri
tas persi- 

Ten kur galime

cijos virszininkus Ellis Island, Mikheūrey ir kitu 
buk jojo tėvas per daugeli me
tu buvo sąnariu rusišzkos tary
bos ir geru prietelium paskuti
nio caro Mikalojaus.
Heykingas nusiduos in Kali-

< fornia kur užsivms sodininkvs- 
ta.

Klausimas nr mokes... Czion 
yra geresniu!

I, II < ■ I.

Gyventojai Suvienytoju Val- 
metas ižduoda ant ta

bako 200 milijonus doleriu. — 
Kiek iai gero galema būti pa- 

pinigus pa-

stiju kas

Jaunas

žinojo kur jieszkoti 
siege Ii o. 
maine.
munszaines, tai nesiranda elek- 
trikiniu paraszu ne szviesos, 
todėl varginga motely 
kur jszkoti
jeigu motere turi gera uosi ir 
gali suuosti kokiam skiepė jo
sios senis randasi. — Oj sun
kus laikai atėjo del moterių!

Szi adieu
gauti

szviesos
» nežino 

savo vyro, gal tik

bacznijos nėra
Xk niovė mielės

Apricz to yra daugybėj

Josios duszrilia iiokaltaja!
Atverk vaitelius
I )an g i sz k u s nai ne liūs, 
Amžinosios k a r a I y s t es!

— Nulindęs tėvas.

Ypatingai till yra 
kadangi vėžys, 

LS’ 
ir žmo-

' i t T jis yra neiszgydomh 
rėikalaujn 
ni szkos ] nriežiuros.
pavojaus g 
serganti vėžiu ligoni, teeziaus 
paprastas szvarumas reikalai!

kantrios
1, Nors nėra 

ydyti ar apraiszoti

a l''

-rr

daryti už tuosius 
leistus su durnais!

Ui. „ ■ i..... . > . n

Pagal apskelbimu žy<hi, tai 
Fordas vra iždavikas 

szali
sklypo, 

vagim, laikantis szali vokie- 
cziu, anarkistaf, imperialistas,, 
prusiszku junKeriu, 

’žodžiu visu piktu ant svieto, 
koki sau tik galima perstatyt 

to, jog kovoje 
prieszais žydus ir juos panieki
nę ja. tiems Amerikonas, per

ukai tos ka žydai raszo ir kalba 
'apie Fordą, gali sau jM»rstatytl 
• ka žydai mano apie Suvienytus 
1 Vaišijus, kas pasidarytu su 

sklypu ir kokia

*V tai vis del

slekerium, 
svieto

kas pasidarytu 
musu laisvu
iu‘upv kauta turėtu žydai prie- 
szais tuosius kurie neapikauta- 
turėtu žydai prieszais tuosius 
kurie eina priesz juos, tai yra, 
jeigu žydai turėtu valdžia czio- 
nais. — Butu arsziau 
Rosijoi!

ne kaip

Kaip skaitytojai turi elgtis 
>u laikraszcziu.

Pėrskait'es svetiniu htikfašzti^ 
niekada nepadek jo išzvirksz- 
u7jo, bet su lankstyk teip, kaip 
buvo, ypacz nesugftnhŽyk jo 
Yrįi Yai‘ didžiausiu nemandagm 
md* suglamžyf‘ laikraszti firbiv 
iszpliekus jiri pamest tint stalo*'
Ypatingai turime su Iriikirisz- 
eziu gatžiaV apsieiti, kiti tau 
dubda jin peskaityt 
arba knygpic.

Kaip tai ateini pas ^avo.i 
<1 raugti at kaimyną, gauni pa
skaityt laikrasztiį het th* isž jo 
jorith’i padarui, srimaisžėi,' su
laužei ir sari 'ikžėini. 
profa!* Thu iszbjhsį 
turi laikfttsztl isztbisyt ir su-

E- - ■■ • " -M

Naujaiues tiesas kokias iip 
vedė czion Amerike, yra tos, 
jog moteres gali maiszytis po- 

• litikbje. Jeser! Dabar ant tik
rųjų galėsime dažinbti, kas to
je mylimoje musu' ’politikoje 
datos, ba kaip žinome ne viena 
motere negales sulaikyti savo 
liežuvio už dantų, iszplepes 

;’viską ka tik iszgirs visam syie- 
. .strik O gal manote joxr moterų 
^tviskb*' nedužhibs f Blbstate b jrtk • 
^ Kolumbas pasakė,- jog kur ge-

.V

už dyktv,

irt eini paš

Senovėje

H{V v

1

iw

5 f

V* 
" -. t> K

’i ’*T

Ms1

< ’

♦s 

t <MOTYNA.
tJ - - - -

Ar yra kur jausinai gilesni, 
Ar keno- inelingesnc^it^li^/ 
Ar kas myli tei’p nuolat ilga'/ 
Kas del meiles keiiezia vargu ? 
Kas graudina verkimas vaiku? 
Tiktai motyna inyli tikrai. 
Ji praleidžia be miego nakti. 
jei vargai yr’ už vis saldesni. 
Misi is ūži m fa tik vaikais, 
Ji sargyba jautm dukterim 
Nebaisios nei kanezios del ju, 
Ji kovoje styprei su vargais.
’ "* • ’--v- /
Ir paezijos jausmu gilaite!
..........r.!,./ „m...... ■

Pirmutinė Uetuvisidca 
BANKA 

’ ji . . V

> ^1x3

ja, kad sutepti aprasiszalui ir 
inVairiiš neszvarmnai apie li
goni serganti vežiū, 

surinkti
buln at- 

sarlai surinkti in dishifek- 
tuoti, o apraszalai sndegnti. 
Tai daryti reikia nė dėlto, kad 

užsikrėsti vėžiu

A r

I Z \ > A\ * L V'

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
■ 'X' v_• . i.. ....

1

'* »

.ii Vį

4 «

\ t,

A

■'tbijoti užsikrėsti vėžiu, bet 
dėlto kad pūliuose ir aprasza-; 
luosė randasi invairiii perti pa
našinu in tiios, kurie yra prie
žastimi voezin, 
odos uždegimu.

(2.) Ar vėžys gali būti pri
gimtas? Praktišzkai sakant, 
vėžio liga’nėra prigimta. Nie
kas negali taip gerai to daly-

'V
TAUTOS TURTAS

I H I « . .

Jeigu jus negalite žindyti savo 
kūdikio
kitu, bet duok jam

rožes ir kitu
niekad nerizikuok kuoežiai Buvo didis kaimas, to kai

mo liekana ir dabar yra link 
saulelaidžio kitoje prisėjo S'ze- 
'szupes sodybos apstatytos stu- 
bomis ir stubelehris ka sziadien 
vadinoma Mairiumpoles Miesto 
prieinieseziu. Tarpuczin uki- 

žmohetf 
pasakodavo’’iszvare ant kolio- 
ųiju Valdžia kibai seniai bene 
lik bus jau koksai szimtas me
tu. "

Areliaus visi kaimai buvo nu 
kolioTiijose bet gruposė ir gy
veno skurdžiai, nes laukai?

Būdami iiegalihuV 
•apdirbt kttip

prieiniescziu.
' ninkiYs kaip senovės

’Tid’rik
ŽUlOgUH

dėti.' Jeigu-’fail tari) kfiiiėy-
nas . maigai Ii duoti tari baskais 
tyt laikraszti, tai jin sugrąžyk* 
kaip buvo,

. Begaliniai ergeliai. ,
TaiTkė' mus j

t. y.Klėrikalu ’ir thhtiniirkri tUi 
ergeliui * ne turi' paliovus. Vlrinf 
kifiėnriTbeY' Ihikriibzezius bri?, 
kaisrio prasižengimus, riOriĮ* ir' 
kiti s^alininkyšcziu pritiiVojdl 

' diirbris vis keliu, 
net tankiui nėapsi- 
su inelaigj’Stemis in 

kurias rokuojama žmones ne- 
irpžiuri ir nieką nesitpratita. ..

Anot’ žeiiiaiicziri ^*iėžodžio: kiszkiu, tolitlus primato kiti 
^•VM^jus apnMtaeiticai ap- 
tanfeccikMl! jusu krii kurie me-

nos

labus savo* 
ank'šžtyUi 
lenkia ilt

A

^3?

skatini riky semi

szniuriuoso
'j buvo imIdyl ir 
kad duoto naudingosU<‘ iszuo^ 
sza, priegtam sloge ir baudžia-!’ 
vus.

Po
ėjus, pirmas kaimas iszsidrai
ke aiit kolioniju
kitigi kaipo tartum bijodami 
lukurnevo kas žiu ko nors’ ge-J 
rejosv kolionistu pasekminges-r 
niu gyvenimu. ' į

Apie 1867 m. iszejo ■ ant ko* 
lionijri ūkininkas kalino Titu

’hus toj info baudžiavos

Kumelionifi
■* t*

; A

kamhi kad' kolionistai’ kol-tssS 
kaimu persikėle 'lutojo driug

Ji — vidurys pakajaus saldau^,

><*iWNr«ra»

y <

5^. r.<
< - i 

l". \ ' ' L j*. • i ‘ ‘ V ’ l • : V J ‘ * t * X V *J 1

Slupczla piningus in viešą <Mie
pasaulio. Parduoda Ląivdkdrlea) 

*1iumL ..k.u..»ąnt geriausiu. Unijų, uS koinpianP' 
prekes.. Priima plniugve deĮ

Baugaus perlaikymo, teipgi moka , 
procentą nuo padėliu paliktu no 
rtiažiaūa .6 moneBlu. Aszdlrbn ii. < 
.Notadaliflakai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportua vaŽiuo-c 
jantląuiH. iri TSvyno) Barika esanti' 
jk> Midoliįi kaucija ir kontrole 
.Valdžios Bą.nkltalo Ddpartąm^rito; 
,aų kuria <illiokant ,reikalus jrira* 
Jokios triimfcs. Raszykite ant*

kd’ pliti krinti, ’ kaip gyvenimo 
apsaugos bendroves, kurios 
žiriri in 
prises.
spre nd žia iir risthud' y?h' ^ood 
risk ’ ’ ’afhieta prirodiihhs; ’ kad 
vibnaS drifts kitas tovhšrrirba •<
■kitris ndrs'įii’btėvlu s yrii’ Sirgęs 
taTligttf Ju* pariziu •atbhrįęlhi’ ■ Ye- 
diiirir rekoYdhi ]iėr idangril ftiotu

bendroves, 
ta dalyka isz biznio 

TOs inrithigofep kuomet

atmeta prirodirhlts; '■ kad

ta? li^oA Ju* pabžln at’sHrgihi' ^e- 
' . ’ \ i

prirodb,' kadetas nėparOdb dar
krid ashtiiO ' th jd liga tu ret u
šii’gti. Isžtikruju1 ridšohiai ir

» i,, t- jkt v V q
V

A Vi
C

* >' C’

EAGLE i B R AN D
* « VI m* S < *' ' • » „ *' *

vIeD MILK)
'' i ivtif

i;
'■.i^ąugine.^ užimtus tukstaueziu
tai yra ąiaiatąa^kĮtttis pasekmingai
• ... •>. A . .. . v •'

Žeiniaūs jjadflto adreso o gausite 
tlsrid»irtaąkiftB
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kudi^įu kegyje praėjusiu szesziii 
deszim^^^tu

Tl < • i". B BORDĖN COMPANY
į Borden Buildirų. . -.. t New York, N. Y. .

1 1 fIšžftirpk sfei* knponh'dubar, ir‘prisiu*sk sziuųtMea

4
l

V

labai tikrai' vb0feWF|^rineji- 
niai 'gyvėjimo ‘ apsaūįĮds ben^ 
dror^iii ' • t ~
prįrodo kali nėrii priežil^iies 
tok liįįfbk bijotis, iiork hv ąbudįi 
tėvai mirė nuo vėžio ligok. ;

ATieka, kad kai-kuriuo^o 'bhtį- 
' su ]jeleihis',';

galmWui V

• A- ■

A

*Vi

■r

)?
T

> 4 ’grittri- D^kril mithltd^iygii, KŪDIKIU
[ kriKROVK, kuri kaip užlai

T kytb kūdiki';^eiku'^ Taipgi gausivmai

• Y ■ *

(0107)

(iKROVlC, kurt phaitfwhis, kaip užlai
siM i 1 y a $ 1 • ė. * jc >  t*. *11 " • •

i a ; *fiihimu instrukcijas jusu kalboje.

Adresas
M i'

i„-h; a t. < u *

t diniilOSe su ^elemis', 
Hėip pltlėžiai buvo apYhSZbmi* 

lyg nurodo,-

įFokfeph & Bo^den, 
Bririkdr & AldėrniBkri

’ 4 \i.* ‘.k*’ r 1

I

I 

.Ml

VtWdas ...Bahkdė & Aidermtto. !■ A<

ė i

CdT. W. Main
!< '•

... — DtfBois, Pfc.
........ 'a “■‘i- ■ ■ ■LAvftfdr ’

I

1^ \ • ,J
I

’ (lHikraszcziuosef
jog vėžio liga dažniau rižpriohi 

'tuos gyvulius^ kuiriė yi» gimė 
isz arti stovineziu giminyste ja 

Ii

i

"I

baltumas.Tr
bftltumas.Tr
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PAPŪGA Į

nf- U-- *T‘* * 4 ‘ ^-1h. 1ft-. Vi.s*--"—   

Gcrtvs tėvas cine papūga- -su 
kletka ir ėjo namon, O'-eida 
mas nuolatos in ja tuos žodžius

I

i ' * 4
ant* stalo

4* A

SAULE
«<■>>!*> «<■

1

j

t
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• -Daktaru* KOLEK yra Y lenai Inle tarpe Lietuviu daktarai, 
Plttisb'iifgo. Jisai mokinosi Varszavoje, atudijavo bcglje 
R2 ffifctua invalrias ligas 'vyru Ir moteni, todėl JMa nuodug^ 
ulal ratlnsta. Gydo’ užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
Vytu, fjpuogus, niož.ejlmUH, ilgas tinimo, InValrlaH Ligas 
jiacinancziaH nuo nečzyntumo kraujo. Atsiszaukltc ypa-

> tiszkal, pot laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Kuslsr-
[ kai h; Leiikiszkai. OflsV'. valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare
’ Nl-dt-llopild 9 iki 2 popiet. !

MEDALEI ANT ATMINTIES NAUJU PREZIDENTU. B

S
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BALTRUVIENE.

..<■
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k*
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VYRU
LIGOS\ U i!•» 1
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* \kalbėjo, v

Kada parneszias 
pastate, toji pradėjo kalbėt:

— Katriuk! ar sveika ? Ka
bink! buk linksma! Katriuka 
gera mergaite į ,

KatViuka labai uusidivijo ir 
ta pamuezius ir 

ižgirdus, pradėjo tuojaus szokt 
.po stuba ir juoktis,, 
suvis po ligai nedarė.

Nuo to Įniko atgavo links
mybe ir dienos jiai kaip van
duo begu, ba dubu r jiai numien 
vienai nenubodo ;ir turėjo su 
kuom pasikalbėt. Tr viskas ve
ld buvo gerui* 7 •

In kelis

f ; j '; m - ' į ? ”< •> ii** ■K i

Vienas labai geras tepliorius 
neteko paežius,, kuriu labai mi- 
Jejo; liko jum tiktai duktė 
natine palieka.

Neturėdamas 
kaip tik remesta rankose, netiD 
rojo užtektinai pinigu, vienok 
kada tik koki savo ranku dar
bo daigta^pai’duodas O, -ka no
rint, dėl dukteris pirkdavo.

Katriuka (teip buvo jo*duk
ters vardas) vefta buvo tėvo 
meiles: paklusni, meili, darbi
ninke žiurėjo tėvui in 
kuąhi jam patarnaut.

Katriuka viena karta labai 
apsirgo, o tėvas labai apie jaja 
rūpinosi. Sėdėjo diena ir mlkti tepliorius apsirgo, 
prie dukters lovos ir karsztai vaktavo tėvu 
prie Dievo moldesi, 
teiktųsi už lai Ryt g} 
rinka keliais dienas buvo kaip 
numirus; geriausi daktarai pa
sakė. kad nieko negelbės 
nas tėvas net isz proto ėjo.

Tuoui Įnik, netikėtai, po ke- ka tik brangesnio turėjo — del 
letii dienu pradėjo lyg biski užlnokejimo gydiiitojiui ir už 
būtie gerinus, jog net dakturai gyduoles; nle ir to nebuvo ga-

M

> vie-

kįtokio turto,

akis

idant jiai 
v vast e. Kat-

Bied-

nudžiugo ir pasako 
jau pasveiks.

Nes 
labai buvo 
daigtelis, 
K airi vilui 
vo linlifina, greita ir darbinin
ke; dabar pasidaro smutna, lė
ta ir jau niekam neverta.

nusidžiaugė

ko pirihn
i

Nusidaviau

menesius po tam, 1 >,

Katriuka 
labai, stengėsi 

tėvui palen 
tėvas dvi jos.

•kaip galėdama
Vint, loip kaip
Liga kad ir nebaisi, vienok il-

Jąu ir pinigu nete- 
- sa- 

auskarus ziegvreli ir viską. .... ... . . j

ga? tęsęsi. «
ko. .Jau Katriuka pardavė 
vo

g-

levui kad na ir jau dabar Katriuka neži-

pargihžimas in sveikatų 
ilgus. Mažiausias 

szaltis arba teip kas

nojo ka.daryt-.
Isz kur ežia imtic pinigu

— kalbėjo su verksmu in save 
-t jati nieką parduot neturiu, o

ii kenkė; pirma būda- czie tėvui reikia gyduolių.
Taine prakalbėjo papūga:
— Tėvas geras yra, myliu 

tęva; Katriuka gera mergaite.
Ir sztai ka Katriuka pamis-1

i

i

Tėvas norėdamas jaja sura-1 
mint, pasakodavo visokes pa-Į lijo ir tarė: 
sakas, rodo jiai visokius abro- 
zu$, savo rankom nutepliotus; pūga, esi tu man 
pirkinėjo visokius daigius, bet|t 
V* ~ a1 A A - A. A— A A . ■ W - - A. A — A

ka visada buvo nuliūdus.
TeVas jos buvo susirupinos, Dievas mato, jog pinigu reikia, 

matant jaja tokiam stone. Vie-i<> neturiu isz kur imt.
na diena ome ja ant keliu ir 
ta iv:

— Mano brangus j 
kad asz gale^ze atmint, kas ta*

miela pa-Dabar, mano 
gera ir myliu 

pirkinėjo visokius daigius, bet | tave, bet vienok mano tėvas 
viskas ant tuszczio — Katriu- yru geresnis, kai {Ji tu. Turėsime
— --------------- . nu savim atsiskyrt, ba pats

ome .ja Erne papūga kada tėvas mie-
. ;v. . ' ---- v* r—- - --- *-■ , |
kūdiki, tus pamatęs teplioriaus dukte-

ri ir dažinojas, kad nori papu- 
tuojaus parduot, davė jiai deszimts

, . . ■ ' I raudonųjų. i
žodžiu'akj^s Katriu- j . Tepliorius neilgai trukus pa-

nuėjo pas- 4a kupeziu; •

suramini, 1ve galėtu
tau pirkeze.

Ant tu :
praszvitoi.įr nicilitiį nusi-jsveiko,- o. toįdjujJjt/Uiojų, jo«Į 

i " 1 • i Katriuka* paYJuvc" i$iQ>ugu dvi
— Mieliausiais tetuk! asz joTigos, labai gailėjosi, vienok 

pati gedžiuosi, jog toke navat- ir ne mažai dyvijosi, jug Kat-

juokus tarė: 1 Katriuka xpH1’duvc' paaugu dvi 
jo'ligos, labai gailėjosi, 'vienok

na-po ligai.pasidariau; vienok rinka pardavus papūga neliu-
. • _________ i *___ i ___ ______________ • irodosi man, kad turoezia papu- dėjo. 

oil> ’ ' . ' ‘ .
tada bucziuu linksma.

Tėvas nuėjo 1
kupeziu, kuris visokius pank-

kuria muki’V'ziau kalbėt -
L.

tuojaus pasUiaus ir labai brangiai užmokė-
• jo. Tas ponaitis negalėjo atsi-

Ta papūga nupirko vienas 
grapas del savo 12 metu su-

szoziuH pardavinėjo. Tas turėjo dyvyt, kad jo papūga, nuolatos 
’ b su ža- rėkė:

ir raudonoms plunks- ’ _
num. Pardavikas tvirtino, kad j triuką
tai labai iszmisli, nebaili ir j Visi norėjo ^d^žįnpt kas toji 
gales gerai szneket; ale neut-.per Katriukę t ...k.
būtinai norėjo deszimts auksi-|Puga nuolatostmini. Nuėjo tu-

jauna gražia papūga 
1 iorns

su za- roke:

iszmisli, nebaili iri 
gales gerai szneket; ale neut-jper Katriuka.

Katriuk! ar sveika? Ka- 
geru mergaite.

apie'kuria pa-

niu pinigu. I da pas kupcziu’ir paklausė kas 
L • • 1 1 t 1 • 1 tt*
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O _ . . _ . _____________________________•j.________ ;----——___ ____ __ ____________________

DVIGUBAI 8WZELPE T’ASjiszAiiok.-ta
X

l> tB e on

25 d. Sausio 
Reise h *,viczi ui A i reguloj.

7) 7,000 Auks.,
— S4th Sir., Brook

lyn, N. Y. 12 d. Sausio, iszmo 
keta K. Zarskiui Kaune 25 d. 
Sausio.

8) . 3.000 Auks.

Dav.
KAS GREITAI SZELPE.

7,000 
Wise, 317

siuntė J.
B 3^ i

iti'ijiij tjfi

Sztai.modulei. (abi puses) kurie Ims atmuszti ant atniin- 
ir Coolidge.

kongresmoiUims 
Washingtono

'N-A ■> CM% IrP hĄ , S

X ' • ' 4 /’ •
i

L ud vikiui
miešta.

I^VAVAV ,tl\> . ! L,A "JtI • • -f i v • 1*1 T I •. u™™ iav L-nv O.U jWoiizinei del žinomu. Art įstos Hannan isz • rtTilWi. .1 n/j Kili U“H* . •• •» »•

in

Ten. užtikau porele ne prasta 
Mergele ne.

t
■ iies nauju tnusu prezidentu Harding
, bus padovanoti prezidentams sidabrinei

>> I Jot u vos žmones vis dar rei- 
paszalpos --- ir juo

atkeliavo, 
prlgĮauda ga 

Nusisamdę 
Ir kaip pats

Pas žmonis
■• ' k h

Vo.
sau narna,. • ' 
su paežiu gy

vena,
tuo susivin- 
<*ziav.os,-

negali niekados

dirbo taji medali
; * _ ■*. •* • ■- v*-*

K A RASZO

uksini* i 
o 

pa-

kalauja
greieziau ta pašaipu juos pa

lengvinu 
apsiginti nuo vargu ir skurdo, 

rūpėjo 
smnezia-

Ba

O gal maitele
V •> 

teip būti, 
Jaigu Lietuvei susitars,

Tai abudu pakars. 
Nubegkite pas kunigėli, 
Tegul duoda szlubeli,

J

Tegul duoda szlubeli, 
O jaigu da vilkinsiu*,

Tai nuo manės szliuba gau- 
, site,
1' . 4

Su ' kbczehi, 
galiu.Ba

Ne senei keli Lietuvei 
Veselkos važiavo 

siena pora

isz
$ 

vos gala ne 
gavo,

. Automobilius apvirto, 
Mptorei baisiu galva prakirto, 
Daktaras daug triūso turėjo

Kol skvles
Tai vis atsitinka per girtybe, 

bjaurybe, ■

Tai

>
susiiivincjo.

Per munszaine
() veselka, kad ja kvaraba 
Jau novažiuoezia niekada I 
v .Jau tai veseilo nekas, 

Jaigu būna smuikas.

Ei mergeles, 
Lszpust plaukeles

Tai bjauru 
uiuB rankas

SABAKINAS
APIE PADĖJIMĄ ROSlJOI.

II J -*Įį-----------------

amerikiccziai 
stovi.

Gal 
kaip sziadieii 
padejmas musu su via fi nei Ro- 
sijoi.

Sztai musu miliinoi Rosijoi 
jau nubodo žmonirn 
vežimais in cigaru 
nupirkimo pakeli poperosu/ o 

_ .. i :
Kada darbininkas 

soviatinis paymdavo savo alga, 
tai turėjo gabenti namon karu- 
kije, o kada atveždavo namon, 
tai ir teip nieko negalėjo už

nežino 
piiriginis

vežti su 
sztorus ant

pOteisybei visai pinigai 
isz mados.

is'zejo

vyram in kisze- 
/t ii:Lur> kaiszioti, i
Ant stryto pinigu jcszkoti.

ne užfundisi, .Argi kendžiu
Ar da ilgaį stovėsi ?

Ne vienas tokois žodžeis su-
sisurrhatina 

nenžfundniu.
Tai tai musu

O žinau apie

Na ir
pipieles,. 

lokes kėlės,
Tiktai da ne noriu pasakyti 

Ir sarmata joms daryti.
Badai Hazel tono mieste.

Gali tokios mergaites rastie. ‘

ant Richmond 
szalies,

iii ten, viską

EiladeU’ijoi

Temykite New Haven, Conn, r T
Lietuviai.

Mes kepam 
sas ir žuvis.

geriausias me- 
\*erdam visokias 

strovas ir gardžiu kopūstu. Lž- 
valgomiiju

J j i e tu v i s zk a d uo 11 a
daigtu

Tepliorius, kuris per tu Jai-> toji butu per Ištrinka. Kup-
* 11 *?k° ežius apie viskt^j^myis^kojo igJ$ka, kada . sir^° 

neuždiroo, iszdave visus pini
gus, tikini du ruudohikius tu
rėjo ir' tuos siulino. Vienok 
pardavikas nei klausyt nenorė
jo^ ir tepliorius ėjo su nickuom 
napiom

Einant namon, atėjo teplio
riui aut mislies, kad gTyžt pus 
pardayika. Kada sugryžb, ap
siėmė jam nutepliot toblyczia, 
kuri kada bus prikalta lauke 
ties durimis, 
nuteplioti gražiausi pauksz- 
eziai, koki tik sviete randasi.

, jog

ant kurios bus

G va-dave Katrinkos?adresu.
pas dabar nusidav#>pas teplio
rių, kad pamatyt ta gera Kat- 
TiUka. ’ Ir isztikr<įnę tik jaja 
gera pamate, ir jos gera 
szirdi, Grapas/- p'aprasze jus 
tęva pas save ir davę jam daug 

Kada pamate teplių-

Ir isztikrq iię tik jaja

darbo.
rlaUs puiku darba,’prasze, kad 
ir jo sunu 
kintu.

Viena kurta

teplioristos iszmo-

laikome 
krautuve.
cziszczinusiame užžiurejime ir 

Turint 
pikniu-

malonėm jmtarnav i me. 
baliams, 
t. kreipkitės pas 

darbu teisin-

užsakiihus 
kains 
mus.

ir t.
Atliekame 

gai ir už žemiausiu preke.

tai ir teip nieko 
jutos pirkti.

.Biznieriams teip ilgai reikė
jo szaityt'pinigus už petneszus, 
jog kada kostumern 
už jeis mokėt, tai buvo laikas 
'Uždaryti kronui, o 
reikėjo tureli gera darbininką 
kad galėtu patarnauti iri jiems ; 
kostumer.iams ant dienos.

iJeigu žmogus geide

pabaigė

prick tani

Brolei Skai'ulei
v 34 Broad StI .

į-KS.K'i'vN’
ir

T~
r A j.v d. « '< * «-x 7JĮ \ ' J Ii lt, . H4 '>

nusi
pirkti Kordo automobiliu tai { 
turėjo sukrauti, pinigus iii na
mu didumo katedros.

Taigi soviatinėi Rošijoį visai 
pinigu nesiranda Daliai- likos 
investos knygutes. Kožpas dar-' 
bininkas aplaiko toke knygute/ ’►bininkas aplaiko loke knygute 
in kuria, inkerpa .skylute už pii-
daryta darbu q-kati a pejka ko- 

ui, ( 
Jeigu darbininkas *\ra dirbės 
pusantro menesio, lai uždirba.

k į daigia,-tai iszkeppa k upon 
yi’u u ’

. J* 2 o■■X

■5

V \ >'■ ; 7 s
Ži’n

4

v y». i < ,^3,
<* ■ i k jh . u 1 .*" viiAutJaunime

t t £- rri-(

<*■,

'Kv-
įį!

X:

_ .... . .‘si. a-a A —1 — jL._. ... a. - .. __ J k

>iiiliMlKTi?iTiitt^ 'naniszytas plikai-.
per '.S z v,’5< kehtrln' e\"aūgcllMū

■ J‘i-h'itdiszttfi seVafl'flžkaji ir '’Szv/ 
? Bonaventūra, bažrf^czldri (laktas 
: ra. *J6fl puslapiu; au daugelio pat 
> veikslais.
I juoda audinia
■' vyrrzni. ...........

Kas nusiduos
dažninti gales 

Ten yra garsi boba. 
Baisi ragana, 

Tai gana.
>įtnspeju žmogaus gyvenimą
v Daugybe pas jaja bobų atke- 

• ii, ■

u

o

paklausė tep
lioriaus* del ko pardavė papū
ga? o kada taškam apie viską 
pap^tdjoį1 grapas net apsi- 

žmoniu pas jin pri- verkė.
Į Ant Yytojaųs tepliorius su 
dukterų'likos pas grapa užpra- 
szyti in sVeczins ir meiliėi li
kos priimti, o kada papūga pa- 
* . 1- t • « * • »

O teip puikiai padarys 
daugeli 
trauk-s.

Kupczius tiko ant to. Tep
liorius gryžo linksmas namon, 
užsidarė savo kumburije ir e- 
niesi 0rie darbo.

Stengėsi kaip 
idant patikt kupeziui su darbu 
ir gautie ta, ka jo dnkte geide. 
Kas dien tepliorius eidavo in 
kupeziaus pauksztinyczia ir 
mokino papūga 
“Katriuk! kaip tau 
Katribk! buk linksma! Kat
riuk gera'mergaite! ”

Papūga girdėdama tuos žo
džius, tuojaus iszmoko.

Toblyczia teip janr pasiseko 
padarįH, jog kaip1 tik kupczius 
pamate, tai ne tik jlate papū
ga^ ale ir’kletkar^ -j

Kaip tepliorius pasako, teip 
ir buvo — žmones pas kupeziu 
isz< visu szaliu kaip vanduo

papa^id^ojd, grapas net apsi-

galėdamas

tu

J

žodžiu: 
I 

einasi 7

kaip1 tik kupezius

plauke ir už paukszczius bran* 
gei mbkojd.

sieke, tuo yra jiems 
‘ - - - . , .
Musu instnigni visados

’ir rupes, kad pinigai,_______ __
k i i o v<» i k i; i u s i a i pa - Į A i i.

i

kliiid v-
Dabar teip

< pinigu siuntimą 
kad pinigams, pa

pa prastais 
gauname

liu p<-r mu 
[siektu >aVo tikslo, kad adn

siuntė J. 
Tranauskas, 27 Pasayunk Avė., 
Philadelphia, Pa. iszrnoketa 

Meszku

5

greitai ir Ir* jokiu 
! mu pinigu gaut -u. 
siitvarlrcme 
I ael iivon. 
siųstiems 
keliais, 
kvitus 
tus tu, kam pinigui 
riarni, 
mokėjimas

20 dienu nuo d i 
siuntimo. Pinigai,

tai

18

perlaidu 
oi'igiualiu- i 

isz Lietuvos, p:isira>z\ 
bu\ o 

dienu,
atliekama

cn<»-

begyj< v * » *'} <>•/

Pa.
Tranauskienm 

ežiuos** 25 d. Sausio.
9) lll.OUD Auks..

Bhiden,
10,000

1665 
Brookhn, N. Y. 
iszrnoketa Laivei Šcherui vŽa- 

22 d. Sausio. 
5,000 Auks.,

gareji*
10)

siuntė B.
«tr..rd st

14 d. Sausio,

siuntė J.
iK. Plunge 9 \V. 17 Str.. Bayon %. w w • • t<ki- ne, X. J. 14 d. sausio. Užmokė
ta Kaz. Plungei Radviliszkij<* 

b<‘gyj<> 22 d. Saudo.
5,50U Auks 

s,
111 .siuntė G.

1726 So. loth Str.s i m i u z i m n i j Tamoszaiti 
kalilegramais, iszmokami nesu-1 Cedar Rapids, Iowa, 14 d. Sam
lyginamai gr< • i e z i a u.

Czia, paduodame kvli> pavyz
džius, (originaliai kvitai yra 
pasiusti pinigu, siuntėjam.*-):

i u ate

šio, iszrnoketa Onai .Janulitei 
MeszkučZiuose 22 d. Sausio.

12) 1.500 A ūks., siuntė P. 
Feinburg, 82 Madison St., N.Y. 
Ci tv, 20 d. Sausio.

iszrnoketa

1,000 Auksinu
perlaidos keliu M. Krill, 12 Ex-;L»*ibai Vitenbergui Prienuose

D 1 iszrnoketa

cha ugi* 
Sausio, 
Ailiolik. 
\’iso 

.. 2)
kablegramu

St r.. N. Y. ' 
1921*, prie m

22 d. sausio.
13) 75,000 Auks

City. 1 <1. 
ie Moi.-is

Kaune, Sau<io 26 d.
22 dienos.

1,000 Auksinu,
L. Miller,

siuiite 
723 Wy 

\|thp Ave., Brooklyn, N. 5r.. 6 d. 
Kaune 13 

■ rpinigiii Lzmokot i 
15 |l. sulis i o. kvitassausio.

20,650'Auksinu. sum-

siunti* 
Ant. Sadunas, 139 Thames Str. 

, 21 d.
Kaune M. Sadunui, 

(pagal

000 ’

Brooklyn, N. Y. 
iszrnoketa 
isz t’tęnos 
reikalavimu) 

o

Sausio

siuntėjo 
2 d. vasario.

14) 2,00(1 Auks., siuntė 
Vincas Okmanas, 155\ First St. 
Elizabeth N. J. 21d. Sausio, isz- 
mokejo Paul. Rczlerienei 26 d. 
Sausio Kvėdarnoje.

'Tai tik keletas faktu isz vi- 
greitai iszmokaniu 

perlaidu, Muiu'ziamu per BAL 
T1C STATES BANKA.

KAS \(>R
TEISINGAI PASIUSTI PINI 
GI S SAV1SZKJAMS LIETU 
VOJ, 
ADRESU: -

BALTIC STATES BANK 
294 EIGHT AVE

i

i Sa u** i o k: i b legra mu 
d. Sausio. - 
bSausio .
.\merikos grvžo Iii d. Vasario.

-A .3)
te Ch. Mozdeika 86 Jackson St. 
.Newark-, N.’ J. 4 di Sausio, Kau
ne priėmė pinigus 26 d. Sausio.

i Kaz. Vaiezvilns isz Baisogalos, 
siuntė J.

Dj’uczhd apdaryta in M 
pamarginti a 

r ______ _______ ! . . $1.50 g
g No. 113 Graudus Verksimai, ar n ■

I’D I' ” ” ’ ‘
! niino KanczioH \ ieazp., 

Kristupo.
t Prekė ....1

No. 114. Stacijos arba Kalvari
ja, Viesz.,’ Jeznso Krist ūso

No. 116, gaideles

ir
sos eiles 1

JJlUAHięi k? II J v. IIC k, l v, teu IA/jVIIJL UCL , 

tiek, jog gali npsipirlęti tuziną*,g
špilkų ežiu ii

I

Rusijoj tjek buvo, J
rykams.-

Pinigu

znurelus ezevo

jog buvo didele sunkenybe del 
žiponin. ' 
m,us isz ryto 
bumasz,ku, jog
su savim \nilizojc idant apmo
kėt už szmoteli duonos.

i Jeigu pas jus Amerika 
tų panuszus padėjimas, tai po
litikieriai patronai

v /

Žmogus apleidus un
tie k a t sj įaudino 

turėjo nesztis

užei-

prohibici- 
jos reformatoriai ir geradejai 
szfio laisvo sklypo pastiptu isz
bado.

r

■1

I

t -

No. ris Graudus ’ 
l’uslbudlrth'nas prh' Apinlali- i

.leztiHU J
.Vagai scuuvJszka būda i

...........:.............................toe i

loc
A'rofbrosl vos*

Szv^rtbzikusia Veido1 Vioaz., 
.su JwauH Kriktmis <

•4) 3.869 Auks’
Skritulskiš New Briliiin. Conn* 
7 d. Sausio^ isžmokcta Lietuvo
je 15 d. Sausio, Adeliai Tarese- 
v i c z i u te i Pi 1 v i szk i u ose
rCi l zdaVhiis' A'alkininkuost 

»• • >)
[Babbnskas; -1-22

ir Ma-

2 -1H M t ’ ‘ A u kP., - (441 ul e J.
Bridge Str.',

1TE GREITAI IR

KREIPK1TES 8Z1U0 
k-

"i

F

H■ *
'i I
,r.Mu-

JAc
i5 i----------------r? ' . " . ’ *' >§*1 Brooldvii,- ’ N. Y. 7*d. 'Sausio <
» lišmokėta 25 d. Samdo Ohai'Su- 

jbacziukei Kaiszedoryj, klebo
nijoj.

6)

arba
ALTINIS hhhglsMku skttrbu. 

spaudimas pagal į

M ALKA KNVGOS. 
hhlelin Aukso Altorius

1

Naujausias
tikra devinta ir szenzta perspau- Į 
stas isz. naujo.

g' '

Puslapiu 992. g 
paauksiiltna C 

.............. $2.00 8
Skuriiiiu apdaru 
eu pakai Imu..........

Ta pati knyga spdaryta sza-
> ndnksžtais apdarais ii*3' griho

£ zulntytuis lapais, su kabe. $2.50

0/ f

Kai'szedoryj, klebo-

3,500 Auks., siuntė Ru
bin Rosen, 152 New York Ave., 
ff-ersey City, N. J. 12 d. Sausio,

Kampas 25-tos Gatves 
NEW YORK, N. Y. 
valandos:Banko valandos: kasdien 

nuo 9 v. iszryto iki 3 v. p. p.; 
subatomis — nuo 9 v. iszryto 
iki 7 v. vakare; panedeliais — 
nuo 9 v. iszryto iki 8 v. vakare.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas 
IR JO SKYRIAINo. 105, Aniolas Sargas, smagi S 

maldų knygute, spaudlnta Saules 8 
spaustuvėje,'850 pūs., visos rei- ^r;t VILNIUJ

PANEVEŽYJ
SZIAULIUOS

RASEINIUOS t 
LIEPOJUJ

KLAIPĖDOJ
MARIJAMPOLĖJ 

VIRBALYJE
knogreieziausia iszuioka pinigus pasiustus per savo-

,---r-—* v-*-

*• 4. i
"Z-

‘ 1

* .t
M

*

f

(PSpkaMngos maldos, stacijos, grau- 
g,’ dus verksmai, 1.1. Drucziai ap? X 
S“ daryta iii tamsei rusva audimu, 
45. auksuoti krušniai .....

J dus verksniai, 1.1. Drucziai up?
4 lt

7 ’

.. 75c "j 
No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, ;

i ». -4

J^ajėSŽkMi 
pirma

i

■' Jiaujii, 
į. Del kuriu paTaganuuje, 
Kur •btirdingieriai pinigus 

laiko.
ir kur katras vyras atsilanko, 

■ Ar da ilgai katros diedas 
ant svieto bus, 

Kelis da turės vaikus, 
užmo-

?

Ir už tai turi gerai 
keti, 

Jaigu nori ka dažiiioti. 
Penki dolerei kasztuoje, 

Katra pas raganų nu važiu oje,
Kitai bobai, ■“" 1—"L’1ka tai be vyro 

gyvena" > b J
G amis dovana adgabeno, 

Priymti dovanos ne norėjo, 
Tai in kokia tai vieta padėjo, 

puikiai-apdovanojo ir prižade-1 Bot kitos motoreIes u>iko>-
mate Katriuka, tai ka tik ne
truko, ^rėkdama. Grapas jaja 

jo josios tėvui duot duona iki 
smert. Grapo sudus, daejas pil
nu metu, su Katriuka apsipa- 
gziavo ir ilgus motus 'su jaja 
gyvenb. z

Be?t kitos moterėlės užtiko 
Toje vietojo ne paliko, 

: Garnio dovana paėmė, 
Gerai moteriai inteike.

paliko,

Toji bobele ka teip padare
A\

A į
.     ■* —»—~    ' ’* «■** so ■ ■■

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite uuozodiutl .$3.00 

ant poroa czevoryktb tai parsi
traukite -riiusju k^talogd.
The Waterbtp-y Mail Order 

Corporatipti,
502 ?S. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.

Nep’amtrszkite nusipirkti szera 
fizios" kompimijbs. ‘ gulima 
HikO-po tuoj bmt $50. '■ "■

traukite musu katalogu.
> 1 k r I I < _

t

In koza ant penkių metu už- 
- dtire.

O ta boba netikus,
i Nuo dorybes atlikus, 
Mat, bausmia nuo Dievo up

ini kei,
Jaigu su

LTotym Sabakinas.

KUR BUNA.

Joną SzatOiki,
gyvųito Westville, III. 

Paejnu isz Garzdnn Miestelio, 
Tęlsziu Apskr., Kauno Red., 
Jaigu kas. žinot apie ji, mel
džiu praneszt. • (t. 17)

Kauno Red

E. W. Usheoss,
15 W. 69th. Si., 

New York City.
S ... J. - - -L --4 

iPajeszkau Piano sunu Joną
. — A - - žJ1, A —

Jenicki; 8 metai kaip Amerike.
Puejnaiitįs isz Kauno Red,,

Apskr., Alsėdžių'!
Boziniu Kaimo. Jaigu.

meldžiu pra-*

Telsziu
Valsez. 
kas žino apie ji 
neszt. ‘a. fa.

J
•dl*/»ii •' . * ? • (U «

Jos,. Jeruekas,
u<^ '•

.... (t- 17)

. L. Box 2,73 - 1 1 Oglesby, Ill.

PajloszkaU' iAiitana MitcžaiiMtas is?/ 
Szidlavos inlestolio; nutno ^žVogeris; 
pajioszko jo puti IV ūunuū, tėipįfl Fra- 
nab Btitura’fr'VladlsIbvab'TiklliHzlš ur 
VaUiulis;-visi. KaUiilbidi. Pruūzau lit-

savo vyru nedorai
pasielgei,

■ S .. ...

Z

v

sidzaukt. a r bū Jei kas žino apie juos
« L. .. 'F .... . - f : ____t '

(Fėb.27).męldžlu pranėszt. '
PRANAS YANKUNAS,

55 Putnam- Sh*. iHurtfąid, Conn. ' 
.———   —;i, ,i,'.y.

iSzliAiH'fT1: PttlKTl 1
APSZVIETA!

AKZpaVaiHhrl* rėngluoni’i&z važi uoli in

A P S Z V I E T A.
Liotuva, o da turiu kėlįs-saimtus, 

, A P S Z VIS T A.

I

:i pulki maža malda-knygute, 256 
it
• rlncis minkoztais iszmargintaią q 
i: v/rszuis, auksuoti krasžtal. Szita S
: knygute yra mažesne negu Na- a 
: žus Aukso Altorėlis ............ $1.25

No. 116 Balsus Balandėlis arba ž 
Mažas Szaltinells, 448 puslapiu'. > 
Grąžei ir drucziai apdaryta sku- '5 

•' rineis minksztais iszmargintals 8.- 
vyrszals, auksuoti kvasztai. $2.75 9.

Nu. 4161/2, ta pati:; baltos celu- fi. 
loidos apdarai, auksintais kfasz- Q 
tais, briauneles apkaustytos pa- g

■ auksuognnlš blctelemls, su ka- S.
buty.......................................... $2.75 8

KANT1CZKOS arba khyga*Q 
giesmių. Paprastais apdarais 8 
tiktai .......................;............ $1^?5 S

Ta pdtr knyga, drabuži! apdu- 3 
darytas paauksintais vyrszals/8 
geltonais lai>nis. ..^........... $!J>0 įį.

Ta pati knygių szagrino mink- 
šžtu apdaru; zalatytdis lapais Ir 
auksu isžmargintl viražai. $2.00

|F
PEKLA iirba amžinus yragay/g 

' ras. ir giesmes apie kanė’zyis .5 
pekloje iiJ apie keturis paiku*-8 
bziauslus daiktus. Szioi knygoje g

■ teipgi randasi ir apie Stebuklai 8

500 didėliu puslapiu. 9.
Dfucizai apdaryta juodais vyr^.8 
szais. .... ............   $2.00 8L

No. 110, Istorija Szvonta, Seno 8 
ir Naujo Instatynio, su 50 pavei- S 
kslalė. Ilty dideliu puslhplU; dru-f 8 
uZial' apdaryta potfierhiois apda*;R 

:? tais. Plūkus 50 paveikslai per-, 9 
! stato Seno ir Naujo Instatynio 8* 
: Preke .............:..............   35o 5*

puslapiu. Puikci apdaryta šku

........... . ?:
arba

Paprastais apdarais

R IHtfvo Szventose dinizloN ežy- 
Q heIhiIs. I

t

1

i

I

lt

AGENTŪRA NEWARKE. e Kol žemas auksino kuosas, 
dek*pinigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Ban^o agentūros vedėjas

M. KARJAUSKAS, . 747 Broad St. Newark, N. J. 
T $ * *’ I fc * '• '* >

Ten gausi
/

I

1 : e

MONEY ORDERS, DRAFTS
✓

,z'
t

IR CABLE TRANSFERS.
Del iiusiimtima pinigu in Lietuva, La-- 
tvija, Lenkija ir Jdtur, už maža preke.. 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus iii europos bankas.. Kreipkitės.
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
’ « *' X ... r . iv

tai noriu iHzbftlgt parduoti pamehtinai: 

kaflztuoja tik 25Ch ir 10ėo priaiiintimad

v

k • ' •

SKAITYKITE “SAULE“❖ ❖ ❖•įt
SKAITYKITE u8AULEu♦ ❖ ❖

Skaitykite “saule”

Apszvietn su 780 ptlklapiU. 71-1, drukd 
y . X • a M A. At > *1 I ■ . * t 1 . A f '■ . » . '

Daugiuus ..pas nieku ju pirkt nogau 
šito. . Z . .

’ TAM. ASTKAM8KAŠ, 'lH>7 IV. B'.Mh S’llfeOt',' »eW VOrt, & Y.
' i

site.

j

i
t b

W. IMI0MK0WSKI < C(L
v

t

Foreign Money Order Department

65 Broadway , New York
Il . ’ • ■ •

A
< i

V-'v

t



%
I ►

4 SAULE
*»

*

t

I
i

/

į ,#*

L i ■l>

KOVAS. SHENANDOAH, PA.

Esiu po

Parduodu laivakortes

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Dcpartamentė.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano Lankoje negalt 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Ad r esa voki t o:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa.

.VnW
NATIONAL

V 2*-;baį»k
MAKARO* 
fe

4

Capitol Stock $ 125,000-M 
Sirpina A I*rollta MAOJJOOi

Mokame antra procentą ant 
Auditu piningu. Procentą pri- 
dedam prie justi piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Llepoa roene- 
Ruoae, nepaisant • ar atnešat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryto lig S vai. popiet. Subato
mic 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vico-Proa.
J. E. FERGUSON. Kasteriu*.

Kovas veže ardo, 
Sniegai visur spardo.
Dienoms vanduo beg’ in vaga,
Naktimis szaldo jauezio ragu;

tSniegas dienomis jau tirpsta 
į Ledas upeliuose mirkst a. 
Jei ve versis cziruliuoja, 
Jau ir pempe pargyvuoja; 
Garnys teip-gi parkeliauja, 
Žąsys lizdus ląstoj krauju; 
Bet vis Kova nepriteksi, 
Žiūrėk malku ar iszteksi.

mo mylema duktė
senu

užde-
li-

milui

Elzbieta 20 metu 
p. Taino- 

szitius t’tariu, mirė nuo 
gimo plaueziu Manhattan 
gonbuteje New Yorke, utarnin- 
ko ryta.. Yra tai antra
pasiszvenl imo del gero visuo
menes, nes velione buvo dažiu- 
retoja ligoniu toje ligifnbuteje. 
Klzbii'ta sirgo nuo kokio tai 
laiko prie kurios radosi josios 
sesuo Ona. Matydama, jog 
josios sės

Žinios Vietines
................ .. - —I -

— Utarninke turime jau 1 
diena Kovo-March.

— Pot ny ežioje 
!pSzvento Kazimiero 

Petnyczioje 
k inaugeraeijo naujei 

Į prezidento Hardiugo.
valdže re

pripuola

atsibus 
iszrinkto

Nuo to-
sies dienos prasidės 
publikonu.

Del daugelio
Charles Snyder, 

advokatas ir buvusis iždinin-
ikas Pennsylvanijos kuris paej-

mas
pažinsia-

gaesus

likos tomis 
paženklintas

na isz Pottsvilles, 
dienomis paženklintas per 
prezidentą, ant dinsto Akcizos 
Rinkėju del Snv. Vaisi.

Draugyste “

LIETUVISZKAS GRABORTUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mabanoy C^ty, Pa.

svetaine 
inžaiigos nėra

razin-

* ■■ rn h '■—-------- -—•*

neva atlenda, kaip 
, bet jau centu 

isz ju neiszviliosi. Bet jie vi
suomet ir vnrgsziai; ta “
ku gūzuton juos suvargina.

Iszskiriant tuos kelis neap- 
taszytus strampus, juk Dubo-Į 
jaus lietuviad visi puikus, geri 
ir d nosinis žmohes visokiems 
prakilniems .tikslams, jie auku 
nesigaili. Bravo Dubojiecziai!

Pakalnes Izaheliją.

Paaukavo rankas už mokslą.
-..... ..................................— ...............................................................................................------------------------ ---------- ------------- ---------------- - ---------------- - ..................... ..............—------- ------------------------------------- -------------------------------- — --------------------------- - ■

. 1

< hm.
lite truputi pasveiko 

pribuvo namo, bet už keliu die
nu nplaik’e žine, buk 
apleido szia pasauli.
paliko dideliam nuliūdime tė
vus pelikes seseles ir broli. Lai- 
i
ta isz namo 
ulyczios, su

<r

Elzbieta 
\Telione

lotuves atsibuvo panedelio ry- 
21)9 E. M t. Vernon 
bažnytinėms pa

maldoms Szv, Jurgio lietuvisz- 
koje bažnvežiojo.

T .
palaidota

Saules”

subata likos 
redaktoriaus 

lukte, kuri buvo da- 
žiuretoja ligoniu Misericordia 
ligonbuteje k’iladelfijoi 
ir antra auka turėjo

4 4

l’aigi, praeita
1 iena

<

o sztai 
apleisti 

svietą, kuri paszvente savo gy
venimą del kitu.

Antanas 
jog būti

Kulpmont, Pa. —
Svielki, manidamas, 
daktaru, daugiau nieko nerei
kė, kaip tik iszkabyt tobliczai- 
te su “daktaru” ant duriu, 
daryti pilukes
gydyt mulkius. Apsiriko neba- 
gelis, nes 
“daktaru”
ponuli ir pastale po tūkstanti 
doleriu kaucijos lyg

’ ant duriu 
isz duonos ir

dažinojus apie taji 
valdže aresztavojo

teismui.

j Puse Prekes Pardavimas \
f ---- --------------- , ------------------------------ .............................................................. ................ ... ■...........- ■ ... ------------------------- .... . ■ 1

$

J
M 
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Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

\------------ r—t—------- -į------------
\ Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines 

Skribeles ir Kepures.

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

p Visokiu Panczaku ir Szkarpetku
už labai numažintas prekes.

2

2

g

Ą

<

Grand Rapids Mich. — Va
sario 1 I diena mire p. Urszule 
Gramiene viena isz seniausiu 
gyventoju szio miesto. Velione 
buvo labai darbszi bažnytinio- 
sia veikimuosia, pirmutine vi- 
suosia užsiemimiiosia. kokie tik 
buvo rengiami ant naudos pa
rapijos, 
nia, < 
paaukavo d n nltorilis‘del!S. S.

ir Dovylo bažnyczios, 
i dydele figūra Szir- 

Prigulcjo prie 
zokono,

&
.Paryžius. — Laike 

visokio baudimo

GUINAN’S į
jj MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL, g
i

I 

?ję-

:• i 
i®*

1:^5 
į >

I

i 

a 

'f

daryto 
su radium, 

profesiris Vaillant, darė baudi
mus su radium kaip ižgydyt 
veži su pagelba tojo stebuklin
go minerolo, kurio vienas grū
delis kaip špilkos galvele kasz- 
tuoje kone milijonas doleriu.

GERA PROGA!
PAMINAI Dl>hIT!!!

, SHENANDOAH,
7.

AMERICAN LINIJAPer josios darbszavi- 
draugyste RozįMnęzįaus Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

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

Naujas laivas “Minnekalida” iszplauks 31 Morcziaus

JUODSNUKIS

Moose” da
bar turi 1114 sąnariu isz kuriu' 
randasi daugelis Lietuviu. Ke-1 
Ii menesiai adgal turėjo tiktai 
398 draugu.

t Praejta Petnyczia
į te Worcester, Mass, mire Juo
zas Malžinskas senas Mahano- 
jaus gyventojas, 
metu adgalios iszsikrauste su 
savo szeimina in Worcester!.

1 Nabaszninkas buvo suvirsz 60
> m. senumo. Paliko paezia, tris
i suims Juozą, Vinca ir Petra, ir. 
dvi dnkteres B. Meldažiene ir. 
J. Butieiie. Jisai vra tetienas 

] Marcelo Lapinsko.
e

— - Vyeziu Kuopos 
susirinkimas atsibuvo nedėlio
jo 27ta d. Nariu prisirasze 1.’

įmes-

Pel ro 
nupirko 
dies P. Jezuso.
Sz v. F ra ,n c i s z kaus
Blaivininku, ir Szirdies Jėzaus 
Buvo pirmininko Rožancziaus

i

i
kuris keletą

ant ras

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W, Market St. Pottsville II
So visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda įsa ryto. 
1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki S vakare.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Burnai* Daktarą* Kariumeaeje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet

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

6 lig 9 vakare

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.
____ ‘

I * ~Ų

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus de’ 
laldofuvlu, kriksztiulu, veselllju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dafgtun ir tt 
120 W. Centre St Mahauoy City, Pa

VALGYKIT GEORGES

O 
»)

susirinkusiu kopui-
roilos vienu

[ Padaryta daug

STASIS
Lictuviszkas Kriauczius

l ’ pa s
< klausias.
i
; mil.

i

dvasia.
gražiu nutari-

Lai gyvuoji* Vyeziai;

LIETUVIU
VAIKSZCZIOJIMAS.

DIENOS AP-

I ž keliu dienu bus apvaiksz- 
cziojama Lietuviu Diena Szv. 
Kazimiero dienoje, 
kraszcziu matvt

Jonijos smarkiai griebiasi prie 'j 1* 1 I • • • ««« ■

Gi isz lai- 
nekurios ko-

; \ isokius siūlus ir over- 
pagal naujausia mada, 

visokiu nauju 
į >n vašu rio 

ko pasirinkti.
iszprosina 

Darbas 
v ha geras ir užtikrintas, prekes 
prieinamos.

102 East Centre St. 
Shenandoah, Pa.

tos dienos kad tik iszkihnin- 
Igiau apvaikszcziojus.

szi mot rengia
Mahanov Citv T. K 4 Sk. 

apvaikszczioji- 
ma Szv. Kazimiero dienos Ko
vo 6ta. d. su didele 
Norkevicziaus
A j > va i k szcz i o j i m a s

•> 
f)

programa 
svetainėje.

perkelta 
nuo Kovo 4tos. ant Kovos 6tos. 
dienos kadangi nedeldieni ge
resnes pasekmes; taipgi geres- 

apielin- 
m rengiama

Ice Cream ir Kendes
•Ja »J» ėja

Geriausio padirbimo visam 5 
Schuylkill Paviete

IIAURY GEORGES
24 W. Centre Street.

Merginu balberlu szapan. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
Rzom. Teipgl Išmokiname / 
vyrus lr merginas balbe- r
rlautl. Neužmlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
rtacljos.

N. Nossokoffjų 
1202 Peun Are. Pittsburgh. Pa.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblniuke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

draugystes per 10 metu ir la
bai nulindo, kada turėjo pade- 
kavot už taji 
žasties blogos 
dotuves atsibuvo 
szioms ant visu altorių.

Siuva 
kotus 
Tui-u 
ant | 
yrn isz 
taįso, 
vjfy-u ir moterų rublis.

isz valo ir

seni pelių 
ir vasario^ ir 

rl’eij)gi

LietuvosSaint Clair, Pa. —
Tėvynės reikalams St. Clairie- 
cziai, Slientownieeziai ir isz ju 
apielinkiu malonėjo sudėti 
$321. 35. Szifie pinigai esti pa

in Lietuva, 
reikalams

malonėjo

(liūsta isz prie- 
sveikatos. Lai- 

14 d. su mi- 
Kun. 

DcXnis su asistentais laike mi-
szes prie dydžiojo altoriaus, 
kun. Gervickas isz Saginau, 
Mieli, pasuke puiku pamokslu 
bažnyczioje ir ant kapiniu. Ve
lione buvo .sena skaitytoja 
“Saules” 
keli metai adgal buvo atsilan
kius in redysja. Paliko dyde- 
liam nuliudiiuia tris duktores 

Gedriene 
Raj iids, Mieli., 

Sabol 
du suims

I’arKliluoHiu savo visa Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, taippogi stubos dai 

Geras Biznis, geroj vieloj, apgy
vento] Lietuviu, Lenku ir Anglu, su 
tūriais yra daromas biznis ir Išdirb
tas per 20 metu. Priežastis mano par- 
bavimo: pati įniro ir asz turiu iszva- 
Žluotl In Lietuva užimti ūke. Kas nori 
turėti gera bizni ir dar prie to išmo
kinsiu drukorlško darbo, koltai isz- 
važiuosiu. Kas nori Ir žino, kas tai yra 
biznis, ateikite arba atsišaukite sc- 
kaneziu antraszu:

T. P. K R IŽĄ N A 1’8 K A S,
137 S. Main St., Shenandoah, Pa.t .M25) 
----------- ——   AfĮr

ANT PARDAVIMO.

(Tiktai troezia k lesa)
ktus.

>>

buvo .sena
kuri labai milejo ir pinasi salimas 

kito galo randasi 
dvieju szeimynu.

Magdalena 
Grand 
Hess

P*
Onn

isz 
Juo^a

Krusevicziu isz (Jiicago ir Izi- ■

ir Marijona 
Chicago ir

Didelis minias kurhime tal- 
ir sztoras. Isz 

namai ant 
Viskas ge

ram. padėjimo ir parsiduos ne
is?. brangei. Atsisza.ukite ant vie- 

(M. 8)
Atsisza.u kite 

tos ant adreso.
' Mahanoy City, Pa.

217 E. Centre St.,

S

»

i

K
I

Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
Treczia klasa isz New Yofko in Liepoja . $132.00
Troezia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00 

žieriai gauna valgi didelam valgomuTreczios klasos paša
kambnrije. Uždaromi kamharai del moterų ir vaiku. 

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

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE. I

in* jiroga atsilankyti 
kės Lietuviams 
" ikara.

Nauja 
Teatrale” 

'rodvs ant 
Imais.
tragedija “Brolžudžiai.” Vei
kalas įspūdingas - paimtas isz 
tikro atsitikimo taiųie kaim-e- 
fziu Lietuvoje. Geistina kad 
visi szi veikalu matytu.

Protarpiais bus invairiu |>a 
marginimu.
“Garso
Szimutis.

Lietuviai! Neatsilikit iie vie
nas. Susirinkit kuoska i t Ii il

giausia rengiamam vakaran.
ant parda

vimo pas T. F. Sk. narius. Pa-

organizuota
pirma
scenos

Sulosz penkių veiksmu

‘ ‘ Rūtos 
karta pasi- 
savo gabu-

i

t 1

Brolžudžiai.

Prakalba 
redaktorius

įsa k v’s 
p. L.

Susirinkit 
gausia rengiamam 

Tikintai jau yra
> 

tartimi tikietais kogreieziausia

siunsti
Valstvbos 
ežiai:

Per A. L. Prekybos Bendro
ve $210.50, per Lietuvos Missi- 
ja $60.85, per Tautos Honda 
$50.

Pažimef u 
pasidarbavo sekanezios

C a i pa s Sz m u 1 k szt y s,

Letuvos 
sek an-

per

aul< u surinkime 
vpa- 
\Szi- 

nias Stoezkimas, S. Kriauezili
nas, A. Giideleviczicno, \r. Pet- 

M. Virbickiene, U.

tos: m

raitiene, 
Zvairaicziute.

l’ž suteiktas aukas vardan 
vargstanezios Lietuvos - Tevy- 

aukuotojamsnes tariu 
dingiausi aeziu. - K. J. R.

DuBois, Pa. - (Kas

szir-

garai, 
tai gerai.) Szi karta tai Dubo- 
jaus lietuviai verti pagarbos.

Va, Vasarinas 13 d. ezion 
isz Kauno 

Naszlaicziii prieglaudos Kūdi
kėlio Jėzaus 
vas su

Vasarinas 
atsilanko J. Sz.

pasrrupinti kad kartais nepri- tikslu tuo
truk tu.

Po piet 2 valanda 
programa vaikams. 

į Vakare programa 
lygiai 8ta. valanda.

draugijos atsto- 
prakalba.

Gerbiamas Klebonas knn. M.
J. Urbonus paaiszkino, atstovo 

vietiniai lietuviai 
’Kauno naszhieziams

Kaip tik

sumėto
speciale $125.00. Argi negraži auka isz

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriatiRti atvikia in New Yorka, tai ticsog 

kreipktes pas Gco. J. Bartaszin, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Tszmaino ir slunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Vąlstiju/ T_ ______ v
geleŽJnkelio stoezlu New Yorke pritylivus Isz kitu miestu.

. . '__________ .'1.. 1
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

Pasitinkant žpionls ant 
Suteikiam

Paleidžiant pasažlerius
ANT PARDAVIMO.Grand Ra- 

amžinan
dorių (Irama 
pids. — Lai sjlsysi 
pa.kajuje už savo gerus darbus

isz

TELEGRAMAI.

New York. — Isz Italijoj*y
ir kitu szaliu sukatoje atplau
kė 3200 ateiviu.

§ Now York.
leris paaukavo del ižhadejusiu

- Ročka fe I

Aptieka Mahanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie (langiaus

Sauleskineziku puse milijono doleriu, atsiszaukite in

$1^
—----- ------------------ n------

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

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 037 puslapiu.

11 ofi-
sa. (t. f.)

it'f 
safe

Sztai Ka Sako 
Tūlas Pasekminga

Kupczius
Sztai juo nuomone apie muso 
Nzerus, kurias parduodame ant 
lengvu menesiu u mokeszcziu. 
“Asz mislinn kad yra tai ger
iausias budas/del tu kurie nori 
taupinti pinigus.
žmonis negnl pradėti cžviliutl l
Jeigu ne yra prie to priversti. 
Asz pats bandžiau czedinti pi
nigus per ilgu laika, bet ^isgi

NekuriuPulki ilga užimanti istorija Istorija 
apie Janasza Korczaka ir l’atoga 
Knrvcdžiute^ 262 puslapiu, 
istorija apicSzakinns, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas isz XVIII amžio. 
Istorija apie Du Draugu.
ilga puiki istorija apie Vaidelotn negalėjau pradėti kolei, prie

uakviūcf nes užlaikėm narna su 38 kambarais.
ir ju bagažius ant. laivu.
kreipiasi in musu virsz-minėia agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes

> nedatirs niekados. Tautioezlai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
/ kvieczlam visus kreipkitės in musu agentūra per lalszka ar ypatiszkai. 
t Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo- 
C nienej labuj. Reikalaukite lalvakorczlu ir pinigu kurso in musu artl-
> minusia ofisą.
{ GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
? Telefonas: Spring 95,37.

i

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

Tiesi kelione be persėdimo isz New Yorko per Libma 
arba Hamburgą - Eidkunus

IN LIETUVA laivai iszplaukia kas 14ta dienia.

Tlidoli dvieju szriubu pnczto laivai iszplauks
“POLONIA” 
“LITUANIA” APRIL H

“LITUANIA” KOVO 4 
“ESTONIA” KOVO 16 |

KOVO 30

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

apianka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz Lietuviszku užlie
ki!. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje Apa* Maurus 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vleszkelio Duobėn.
Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Hunus Malkluus.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie iszklausyta maldų Varg-

Francuziszktl pasaka apie

A e v ui o ji e £ 
neapleidžia

prie to pripratau. Juso plonas 
man ^Ipug pagelbėjo.,
kas turintis $5 gal pnaleU oze* 
įtinti Ir pacziati laiko.investyti 
pinigus in musu szerus, Udp 
put kaip yim mlnelas kup
czius.

“Bilo

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu pininga.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczUi ir 
pažinstami. A J ’

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa
cijos, kada norite kur Investyti piningus arba pirkti 
namus. | * r xv

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
—------------------------------------- _ r ---- ---------------- 4 ■

Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

Su Pagarba,
HZil).
Puiki
>ukte AkmenorluuH.

Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprentdasis. isz Mas-
koliszko. X h,
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierata.

Power Light Co.Cenasy h aula
Pramone kurios reikalingumas 

yra pastovus.tokio mažo pulkelio lietuviu, 
nusistebėti isz to- 

Da gal

“sportai” kaip 
tik prasidėjo auku rinkimas, 
tai “szmukszt”
kan isz svetaines ir jau j u ne
pagauta sti dorelinoms. Bet 
kaip žinoma nuo tokiu tamsu- L • a / • t t • *W" 1 4

prasides Reikia net 
kio geraszird i ilgumo.

Yra tai juso Banka.

Inžanga 75c. ir 50c. Vaikapis butu ir daugiau atiku surinkta
vakare 25c. Vaikams po piet 
15c.

Visas pelnas Lietuvos Gyni
mo reikalams.

Nuoszirdžiai kviecziame vi
su atsilankyti.

T. F. 34 Sk. Valdyba.

bet kai kurio

per duris lau-

my her ko nei tikėtis. Juk in

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
istorijos ir pasakos jumis labai patiks, red Stock. 
Jodei prisiusklte doleri Ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu gausite per paczta.

\ 1 . y "•

W. D. BOCZKQWSKI-CO.

Pennsylvania Power & Light Co. In
vestment Dept. .

8th & Hamilton Sts. Allentown, Pa. 
Send me free illustrated booklet and 
more information about your Prefer-

Name

Street
t

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

MAHANOY CITY. PA. City

D. M. Graham, Pree.
J. H. Gar rah an, Attorney W.F. Ryniewca 

v. P. C. Fenton

D. F. Guloan, Trema.
A. Danisewica M. Gavula

T. G. Hornsby K




