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ISZ AMERIKOS' I*nauja3 p^entas aplai-
Washington, D. C. — Nau

jas-prezidentas Hardingas ap
lai kvs metines 
tanezius doleriu
vaitos po $961,53.

Motore

v.
f

Apkaltinti po 46 ir 36 metus in 
kalėjimą,

Philadelphia. — Sudže Mo
naghan apsudiuo du nigerius 
— viena ant 46 motu o kita ant 
36 metu in kalėjimą už užklu
piniu ant’baltos moteres Mrs. 
Marie Sterrett, kuria ba i sc i 
sumusze ir apiplcsze kada to
ji ėjo isz bažnyczios.
liūdino prieszais piktadarius 
visa apdėta bandažais ir vos 
galėjo paejti.;
Nužudė paezia ir nuėjo ant 

josios laidotuvių.
Allentown, Pa. — Ana die

na likos nužudyta slaptingu 
būdu Simbata Saczarese, grai- 
kiszka motere. Josios laidotu
ves atsibuvo in tris dienas ant 
kuriu dalibavo josios vyras, 
bet toip nužinretinai pasielgė, 
jog palicije jin aresztavojo 
kaipo žadintojų. Ant policijos 
prisipažino, buk su
karsztai susibarė ir jaja aplei
do. Policije mano, 
yra tikru žadintojų moteres.
Kapuscinskis nekaltas už žu- 

dinsta.
Wilkes-Barre, Pa. — Miko

la Kapuscinskis, isz Hight- 
land, kuris nužudė buvusi sa
vo burdingieri 
monta, 13 diena 
paliuosuotas nuo
koniybes ir paleistas ant liuo- 
svbes.

Džiūvo Atrado, buk Kapus
cinskis turėjo priežnste atker- 
szyt savo burdingieriui už pa
vogimą jojo paezios.
Pamėtė kunigysta idant dirbti 

fabrike.
Mo. — Re v.

moterie i

buk jisai

Mikola Sker- 
Sausio, likos 
visos atsa-

algos 25 tuks- 
arba imt snn- 

Priek tam 
aplaikys dykai ant savo priva- 
tiszko panaudojimo puiku lai
veli, privatiszka geležkelio va
gonu su visokeis smagumais 
ir narna ant Pennsylvanijos 

prezidento 
ženklivai susimažins, nes turės 
mokėti valdžiai 
dotka 
kai.
Detroito fabrikai priėmė 18, 

000 darbininku in darba.
Detroit, Mich.

kaip 18,000 darbininku 
priymta in darba per visokius 
fabrikus czionais. Dabar turi 
užsiėmimus 79 dirbtuvesia 62,- 
878 žmonių, o 140 tukstanezin 
da randasi be darbo. Detroite 
ir aplinkinėje fabrikai prade
da dirbti geriau ir kaip rodos 
už keliu menesiu visi dirbs. 
Tejei ka buvo iszvažiave in 
kur kitur pradėjo sugryžti ad- 
gal.
Didele pasportu prigavyste.
Washington, D. C. — Rapor

tai in Valstijos Dcpartmenta 
isz Europos rodo, jog 

placziai

ant 
A ve. Alga. naujo

K

I

I

’ I

“uždarbio pa- 
kaip ir visi darbinin-

Daugiau 
likos

pasportu 
veikia ir 

in ima visa Kont i- 
Amerikos

Kansas City
Joseph Meyer, priezeris Budd 
Park Christian Church, pade- 
kavojo už savo dinsta, nes ne
galėjo iszmaityt 
nos isz aplaikytos algos 
jo dirbti in fabriką kaipo pras
tas mckanikas. Yra tai nepir- 
mutinis kunigužis kuris panic
le savo dinsta, nes protestonu 
kunigai aplaiko mažas algas 

užlaikvti savo szei- ■ a

V *

savo szennv-
, nuo

v u z 
skolingas

ir negali 
mvnu.
Nužudė savo drauga už 5-dole- 

rine skola.
New York. — George Mc- 

Carmick likos uždarytas kalė
jime už nužudinima savo gero 
draugo Edwardo Shannon, 
tai, kad jam buvo
penkis dolerius. McCormickas 
sutikės Edwarda ant uliezios 
pareikalavo pinigus, o kada 
tasai iszsikalbinėjo, jog pinigu 
ne turi, szove in jin kelis kar
tus, padedamas jin ant vietos. 
Tėvas geidže apsivesti su mi- 

. lema savo sunaus.
New York. — Henri k is De- 

ppe, 62 metu segtukas iszkelia- 
vo in Washingtona aplaikyti 
pavelinima nuo valdžios idant 
galėtu apsivesti sir milema sa
vo sunaus.

Jaunas Deppe 
randasi
Francijoi susipažino su naszle 
Madame Julia. Venmet, 32 me
tu senumo, prižadėjo su jaja 
apsivesti, bet žodžio nedalaike 
ir iszvažiavo in Amerika. Tė
vas dažinojas 
ve i d ma i nysta,
idant pribūtu in Amerika. Ka
da motore pribuvo in ezionais, 
emigracijos valdže neleidže 
josios tolinus ir mano sugrąžy
ti adgal. Tėvas norėdamas ap
saugoti Julia nuo sugrąžinimo, 
apreiszke valdžiai, jog jisai su 
jaja apsives >ir rūpinsis jaja. 
Kaip valdže taji dalika nus- 
prens, tai da nežino.

kuris dabar 
Panamoje, būdamas

apie sūnelio 
nurasze Juliai

apgavikai 
prigavyste 
nenta.
^ficieriai iszrado jog organi
zuoti būriai iszdirba ir parda
vinėja neteisingus pasportus 
ir net padirba amerikoniszkas 
vizas del i n leidimo pavojingu 
ateiviu in Suvienytas Valsti
jas.

Konsuliniai aficieriai Lcnki- 
», Aus- 

I tali joje 
Graikijoj ir Vokietijoj 

isz

konsuliniai

joje, Czeko-Slovakyjoje 
t rijoje, Franci joje,

su lyg 
užsakinio isz Valstijos De- 
partmento, jau per dumenesius 
bando isztyrineti tas pastan
gas iszszaukti nuo Amerikos 
Imigracijos instatymu. Pasek
mingai konsuliniai 
veda ta darba.

Neseniai Rotterdam’e

aficieriai

neteisingi. Gotegorg’e 
vienos apgavin- 

Kitame

valdže

LAIVAS KAMATH UŽMESTAS ANT AKMENŲ.

<>•.

Ji M:

•V?
<

S*
>>• £

ai- m.

I

milici-

Laike dideles viesulus laivas Klamath 
ant akmenų artimoje Del Mar, Kalifornijoj.

likos
Ant laivo

užmestas 
ra

dosi 46 žmones ir visi gilukningai iszsigavo isz laivo.

Priosz kare buvo statoma ko
nia 400 /tukstanezei stubu kas 
metas, 
žast ies

bot sziadien isz prie- 
pabrangimo statomo 

materijolo, niekas ne nori in
deli savo turtą ant statinio 
naujo najno, nes tai neužsimo
ka.
Burdingierius nuszove savo 

gaspadine, josios vyra ir 
pats save.

AVąstville, III. — Vasario 24 
vakare, 
niaieziu 
baisi t raged i je.

vietos 
szeimynoj

Buvęs karei
vis, lietuvis Kazis Szerauskis, 
ant vietos nuszoVe Adomaitie
ne ir labai pavojingai paszovi
jos vyra Adomaiti. Po tam jis 
atsuko revolveri in 
taip-jali nusiszove.

Szerauskis gyveno pas Ado- 
maiezius. Kodėl jisai szove in 
gaspadiiie ir josios vyra 
tikrai 
kiausa, 
nors 
rimto pamato.

Isz Lietuvos
— —. ■——

Bravorelei dirba diena ir 
nakti.

Lygumai (Sza Ii u aps.) Ly- 
gumiecziai tiek turi degtines 
bravorėliu, kad net ir in kitus 
valsczus . iszveža. 
nepersekioja,
tine patinka. Vertėtu tuo daly
ku nors szau(iams susirūpinti, 

lietuviu Ado- Bet szauliai bijosi, kad ant ju 
invyko neužpyktu milicija ir nepradė

tu kratų darvti.

Milicija j u 
nes ir jiems deg-

save, ir

nieks 
pasakyti negali. Vei- 

kad tai buvo kokie 
vaidai,

negali.

turėjusioji y t in

Žmogžudy bes metu buvu
sieji tame name žmones, isz- 
girde szaudymasi, iszlakste — 
kas pro duris kas pro langus.

t visi trvs

Isz paskutiniu seklu varo 
degtinia.

Jūžintai (Rokiszkio
Einu karta asz pusžiliu Mažo
ji iu sodžiaus lauku ir žiūriu — 
krūmuose durnai 
simenu isz Szventos

Mažiesziifs,

aps.)

Visoki prasižengimai auga 
Raseinuosia.

Raseinių apskrities 
jos vadas patiekė indomia nu
sikalstamu darbu statistika. 
Per 1920 metus Raseinių aps
krityje buvę nužudymu 7, api- 
pleszimu 20, arkliu pavogta 
59, karvių 
riu vogimu butą 325. Invairiu 

(vagiu suimta 
ark I ia vagiu, 
imta 239, girtu

• v i in m / 

,mah t

arkliu
12, kiaulių 1, invai-

292, ju tarpe 30 
Degtindariu .su- 

82. Pesztvniu 
vieszose vietose buvo 18. Kaip 

statistikos, 
visokiu vagiu

F. W. BOCZKOWSKI, Editor

ARTISTE NEREGE.

į

*ę

isz szios
’daugiausia.* yru
’ A - A A- •ir degtindariu.
Nepasiseke pleszikams darbas.

Bagotoji, Vilkaviszkio ap^ 
Pareitu metu gruodžio 19 d. 
pleszikai užpuolė ūkininką M. 
B.

Pirmiausia.
i nėjo trobon ir pa

x’i su

2 apsiginklavo

ten esnaeziu 
Paskui vienas 

ži buri, o

szaudvti iii

<&

e<

Aeregfjus szviesos nuo 
mimo dienos, 14 metu

g»-
Rozali-

Jonas

ris staigai
Po

debesiu 
pamaldų

ISZ VISU SZALIU
*  —1 "

Žaibas iszspaude kryžių ant 
biskupo peežiu.

London. — Biskupas
Still isz Wells, laikydamas pa
maldas episkopoliniai katedrai 
likos pataikintas per žaibu ku- 

puole isz 
laike szturmo.
biskupas nusirėdė ir paregėjo 

at muszta 
žaibas

laike trenkimo.
Daug panasziu atsitikimu at 

sitiko apie kurios galima daug 
paraszyt, bet trumpai ezionais 
paduosime tokius atsitikimus:

Laiko karos Chest re y stovė
jo kareivis po medžiu,
sužaibavo ir pataiko in kareivi.

atsipeikėjo rado 
atmuszta paveiks-

ant peczui 
krvžiu, kuri

aiszku 
atspaude

Tame

Kada ji>ai 
ant krutini 
la medžio po kuriuom stovėjo. 
Šiene et Marne, mergaite ganė 

sužaibavo ir mer-
aite likos pataikyta, o ant jp- 

krutines likos atspausta 
Mergaitei nieko blogo 

neatsitiko, bet karve
muszta.
Kas bus su tomis moterimis ka 

amerikonai apsivedė?
Parvžius. ■

tris- 
deszimts-penki pasportaį buvo 
peržiureti ir tarp ju atsirado 
penki 
trisdeszimts
gos vizos buvo rasta.
uoste, aficieriai sugavo Biurą 
iszduodant pa sportus, per vie
na menesi szis Biuras iszleido 
390 pasportu.

Kitose vietose klykos turė
damos neteisingus pasportus, 
ant spaudos del vizų, t. t. bu
vo paimtos, Kožname atsitiki
me Amerikos konsuliu para- 
szai atsargiai nuduoti ant do
kumentu.

Valstijos Departmentas de
dant .visas pastangas sustab
dyti tas prigavystės, paskyrė 
žmogų vientik del peržiūrėji
mo pasportu New Yorke. Per 
viena diena, vasario 24 d. sep
tyniolika ypatų
neteisingais pasportais; 
tuoni isz Lenkijos, 
Italijos, vienas isz Graikijos ir 
vienas isz Anglijos.

Vasario 28 d. dvideszimts- 
szeszi ateiviai atkeliavo Ame
rikon sn neteisingais paspor
tais ir visi laikomi del depor- 
tavmo. Isz tu dvideszimts sze- 
sziu
keturi

atvažiavo su 
asz- 

septyni isz

- dvideszimts isz Italijos, 
isz Lenkijos 

Graikijos.
Amerike yra 1,250,000 stokas 

stubu.
Washington, D. C. — Su

ir du isz

Kada atėjo policija 
žmones gulėjo ant aslos — 
kraujuose paplūdę. Adomai
tiene dar buvo gyva 

nepratarus
bet žod

žio nepratarus numirė. Pats 
szovikas buvo nebegyvas. Ado
maitis dar gyvas, bet ncsza 
vilties, kad jisai pasveiktu.

— E. Z.
Grinoriai šukele 4 4revoliucije 

ant laivo.
New York. — Ant francu- 

” kuris 
su 358

g v va sn.

> >

ziszko laivo “Chicago 
atplaukė 17 vasario 
pirmote klasos pasažieriais ir 
94*2 treczios klasos, kylo 
voliucije.” 
15 uliezios 
44 France”
kos sukiszti ant laivo “Chica- 

pakol emigracijos virszi- 
• v • ri*

‘ ‘ re-
Laivas sustojo prie 

teipgi isz laivo 
visi pasažieriai li-

go,” pakol emigracijos virszi- 
ninkai visu neperžiures. Terp 
pasažieriu atsirado iszmintin- 
gesniu, kurie nurodė buk kom-

vienituosia. Valstijosią štokuo
se daugiau kaip milijonas if
czvertis stubu, o konia keturi 
milijonai szeimynu’ neturi tin- 

Ikamu vietų del gyvenimo.

karve, 
f r

S I OS

karve.dienomis už
baigi' mokslą su didele 

del
Loji mergaite puikei 

ęrajina ant gitaro, mandolinos.

je Cohen, tomis
garbi' 

neregiu likos už-Sunshine Home 
vaiku. 
O' n 
pijano ir skripkos o teipgi pui
kai dirba visokius mezginukus.I

pleszikai 
reikalavo 
pakelt rankas, 
isz plesziku užputo 
tuo laiku i nėjo ir treczias ju 
drangas. Pradėjo
virszu ir iszsieme virves ir no
rėjo suriszli namu 
ir kitus.

Pasinaudojęs tamsa ūkinin
kas turėjo progos iszmuszti 
enga. ir pabėgti. Szokaht jam 

per langa 
ji, bet nepataiko, 
u k i n i i ik u i, pl esz i k a i 
namus. Rytojaus diena du isz 
)lesziku buvo sugauti.

Jaunimo girtuokliavimas,
Kaunas. — Kiekvienamo 

kaiine,
1 r I Zl t -» .A 
slapta, bravorėli. Kada yra’ 
degtines, tad atsiranda ir gc-* 
rikli. Geria seni ir jauni, c Del 
seniu girtuokliu asz ežia ne
kalbėsiu — pasigėrė, pasirito 
>o suolu ir pabaigta. Ne taip

savininku

i . • r. , , •
I 

pleszikai szove in 
Isztrukus 

apleido

<ainie, net kone 
viena1 ūkininką.

bravorėli.

))as kiek- 
galima rasti

rr

rūksta. AL 
; Istorijos, 
iszejes isz 

deganti kru- 
4 ‘ i__

kojas, nes ežia, szvonta vieta.” 
Asz manau, kad ir asz iszgir- 
siu baisa, kuris nurodys kelia, 
kaip iszeiti bežemiams ir ma
žažemiams isz vargingo gyve
nimo. Priėjau artyn ir radau 
Mažoniu ir Pasziles sodžių ma- <hirba 
žažomius

kaip
Egipto pamate 
ma ir iszgirdo baisa: nusiauk >’rn 811 jaunaisiais.

dažnai kupini

nimo. Priėjau

varan-ūkininkus, 
ežius degtine. Mat pernai val
džia Južifitu ir Tarnavos dva
rus isznuomavo mažažemiams 

ir sekios.
paskutinio

iszvarys degtine, 
paskui vėl valdžios praszys.

Jaunuoliai, 
jogu, energijos. Ir neturi kam 
os energijos suvartoti, neturi 
irie ko jos 

to rato, 
naudinga 

dirbti.
iszsigeria, jausmai jo labiau 
buna suerzinti,
daugiau atsiranda, kuri jeszko

pridėti, neranda 
kuri galėtu sukti ir 

sau ir visuomenei 
Kai jaunuolis

onergijos dar

ir bežemiams, davė 
Tai dabar 
svarelio

jie isz
o

Joniszįciecziai apsileido e.
Joniszkis. Nuo dienos imd- 

kurimo Joniszkio savivaldybių 
(nuo 1918 m.) Joniszkio vals- 
eziaus ir miesto valdvba dirbo 
kuo puikiausiai. Biednuomene 
buvo aprūpinta maistu instei- 
ga vaiku naszlaicziu prieglaū- 

<4geros” glo- 
vadinamas

da; perimta nuo 
bos 
“ubagynas.” 
lai s: in kurtas 
sios mokyklos,

klebonijos
Szvietimo reika- 

pradedamo- 
viena vidin i-

o* J
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panije pasielgė su jeis kaip su'ue 4 kl. mokykla. Rekvizicijos
gyvuleis, laikydami anksztame 
laive tiek žmonių. Terp pasa- 

prasidejo neužganadi- 
mai ir,kylo maiszatis: pradėjo

ir pyliavos buvo progresingai 
Mažažemiai visa i pa -imamos.

žievių

daužyti kas tik papuolė in 
rankas. Pasažieriai

paipas neteko van
dens, per ka taniai laivo turė
jo neszti viedrais, o kaip ku
rie pareikalavo net po 50 cen
tu už stiklą vandens. Valdže 
invede slieetva.

vandens
sudaužė

800 panamiecziai. užmusze 50 
kostariecziu muszije.

San Salvador. — Costari- 
kiszl^i kareiviai likos užklumpti 
GultDulce. 
kostariecziu.

Muszije žuvo 50

sau darbo. Kūnas stengiasi ta 
energija kur noi*s sudėti, su
naudoti, bet del savo tamsumo, 
del nekultūringumo jaunuolis 
suvartoja ta energija milszty- 

naktimis, vi- 
dirbime ra-

nese, šukavime 
šokiu 
miems 
kam s.

Kai sužino, kad pas ka nors 
keliamos vestuves ar sziaip 
koks nors pokylis (krikszty- 
nos ir t. t.), tad isz tolimiau
sios apylinkes susirenka ne- 
praszytu jaunųjų, kurie roika-

“sztuku” 
gyventojams ukinin-

— Amerikoniszki 
kareiviai stovėdami prie Reno, 
Vokietijoi, pamylėjo labai rie- 
bes vokietaites ir lyg sziai die- 

trys tukstanezei 
“boisu 

* su vokietaitėms.

O ar5 milijonus.
! Žinoma, 

kad nepirks nes jie sakys, kad 
pinigu neturi. Teisybe, jie 
nigu neturi, neš visi ju Įfinigai 
in Varszuva nuvažiavo.

Kairenu kaimo 
prie savo 
miszka,

u zpirkti 
dvarininkai pirks

pi-

yventojai 
pono

g 
lauko turi 

bet sėdi be malku. 
Buvo pasiimto pas poną 
vyrus prasžyti miszko, 
juos iszvadino vagimis ir isz- 
vaiij. Kas dabar

Kad neturėtume savo 
iszrinkto Seimo ir jo pastaty
tos valdžios, tai eitume ir kirs
tume, bet dabar negalime

Bet kada ne
teksime kantrybes, važiuosime 

kirsimo. Rekvizicijos tai 
valdžia jau tris menesiai kaip 
iszdirbo, o miszko pardavimo 
tvarkos dar lyg sziol nėra isz- 
dirbusi.

prasžyti
tris 
bet

mums lieka
daryti.

sau
valiszkai elgtis.

ir

BALTOJI GVARDIJE PAĖ
MĖ KRONSZTADA.

Anuotos atkreiptos ant Petrb- 
* Moskva ir Petro

gradas randasi pasike- 
leliu rankose.

grade
b,

Washington, I). C. —- Aplai- 
užt virtinanezios 

oviatu vaiskus li- 
Kronsztade.

kyla ezionais 
žinios, buk 
kos 
Laivai

nai, daugiau 
musu amerikoniszku 
apsivedi
bar terp tuja vedusiu poru ki
lo didele baime, kada Dede Ša
mas prisakė karėiviains apleis
ti Vokietija ir keliauti namon. 
Daugelis kareiviu mano pasi
likti Vokietijoi su sa,vo puezių- 

o daug tokiu yra, ka
Amerike turi paezias ir vaikus. 
Mat nekuria apsivedė tiktai isz 
nuobodumo, manydami jog ka- 

sugiyžt namon, tai 
vokiszkas pacziules pames, bet 
valdžia davė prisakimus, jog 

apsivedė tai, 
motere 

drauge in Amerika arba pasi- 
Daugelis da- 

ir kaip

t J

Du

lems

da reikės

kareivikatras 
turės pasisiūti savo

likti Vokietijoi. 
bar nežino ka daryti 
iszeiti isz tojo padėjimo. 
Drebėjimas

250,000 žmonių.
Shanghai, 

ir Shensi 
baisus drebėjimai žemes
riuosio žuvo apie 250 tukstan- 
cziu žmonių, 
sakytos.

žemes užmuszo

Kinai. — KUUsu 
plovinei josi a kylo 

ku-

Bledes neiszpa- 
Raudono Kryžiaus 

ilrauguve nusidavė in 
su pagelba.

tonais

Tolimesniu žinių vra stokus 
isz tonais, |iakol ne bus tolinus 
isztirineta apie nelaime.
Sin Finai sudegino 30 namu.s

sumusztas
atkreipė armotas ant 

Petrogrado kuri mano bom
barduoti bile valanda. Pasike
leliai nusiuntė žino in

l suszaudi- 
mo tuojaus gubernatoriaus Zi- 
novjevo.

Moskvos garnizonas 
ke kariauti prieszais

lx u r i mano

Pet ro

Irlandije. Pro

lauja degtines, o pasigėrė, taip grada reikalaudami
szelsta, kad ne tiktai sve- 
cziiims, bot ir patiems szeimi- 
ninkams tenka isz namu bėg
ti- v

Žmones jau pradeda szalik
tis valdžios pagialbos, nes per 
tuos girtuoklius, per tuos mu-

kad ne

liuosuojami buvo nuo pyliavų szoikas negali gyventi. Reika
lauja juos malszinti, reikalau
ja juos in kalėjimus sodinti.
Baigia kūrinti malkas, o pirk

ti negalima.
Grinkiszkis (Kėdainių aps.) 

Pas mus žmones be malku gy
vena. Dabar jau baigia tvoras 
kūrinti, o paskui turbut reikes 
pratintis žalius produktus 
valgyti, nes nebus kuo valgis 
virti. Mums už ponu miszkus 
reikia rekvizicijos pilti, o po^ 
na už savo miszkus sau kisze- 
nius auksu pila. Girdėjom^

a įsisu
pąs i kele

lius, o didesne dalis Petrogra
do randasi 
rankose.

Visoi

revoliucijonieriu

Ūkininkai su- 
visus mokeseziu^ 

Bermondto lai-

ir rekvizicijų.
mokėdavo
skirtu laiku.
kais tai valscz. ir .miesto val
dybos organizavo .ir teikė 
maisto visam 2 pulkui, net kė
py lose iszkopdavo puikiausia 
duona. Ir taip po dvieju me
tu darbo (mažos pertraukos

Ros i jo i 
didelis sukylimas, 

revoliucijonie
riu ir neužilgio galima tikėtis 
dideliu permainų bolszevikisz- 
koi Rosijoi.

pasiduoda del

vieszpatauje 
bolszevikai

t
Urigaru kareiviai sukilo; 31 

nūszauti.
bolszeviku, kurie iszsiveže su 
savim visa kasa, pinigu apie 
200;000 rub. osto.) Savivaldy
be turėjo savo elektros stoti, 
kuria pirko isz vokiecziu, ma- 
hina ir daug namu savo žinio- 
jo. , ......... -Z______ I I^ad Kėdainių aps. reikeg bouu

žalius

už ponu miszkus
Viednius. — Kareiviai 

zarmesia Raabe suk vlo užmuž- 
danu du aficierius ir kitus vir-

Trisdeszmts

ka

szininkus. Trisdeszmts vie
nas isz maisztininku likos su- 
szaudyti. _ __ _

Dublinas, 
vincijoi l’lsteri, Sinfeiniecziai 
sudegino 30 namu Rosslea, pa
vieto Fermanaugh, po tam už
klupo ant republikoniszkos 
armijos.

— Brigadieris general Cu
mmings likos užmusztas Corke 
per ajriszius.

Moteres ir merginos dirba 
kasiklosia.

Rybnik, 
priežasties dideles stokos vyru 
moteres ir merginos dirba czio- 

vi šokina
Mergaites 

ir vaikai nuo deszimts metu 
kasa graikes, stūmė karukus 
kasiklosia ir kitokius darbus 
atlieka kur 
vyrai-.

Rybnikas, kuris randasi 
Szlezingeje, priguli prie Len
kijos, bet ir vokiecziai spyrėsi, 
kad tai jujii szalis, 
klausimas bus užbaigtas kada 
žmones balsuos ar Szlezinge . 
turi prigulet prie Lenkijos ar 
Vokietijos — pa n as ze i kaip 

isziadien eina ginezai už Vilnitų

an t

Szlezinge. Isz

naitinese kasiklosia 
vyriszkus darbus.

pirma dirbdavo

kuris

bei tasai

/ i
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Kas tebyriiuu laike prikalbi
na darbininkus ant striuko, ta
sai yma ant saves atsakom yla* 
vargo daugelio s^eimynu.

Po visas Suvienytas Valsti
jos valdžia iszsiunte sznijms 
ant t i vine j lino L \V. W. drtui-

♦ . ..
gijos spnariu, kurie žmones jia- 
kurstineju visokeis budais 
sukėlimo maiszacziu.

ant
Su val-

t
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SAULE

kuri nupirko laivine

Majos- ”fe..
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turi 50,090 
ir yra jankis
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FARMOS — PARMOS
►

ki, laukiu. Paskui biski palau
kes, mėginau ja patamse paki
bink Ir mano .akisc. sužaibuA’Oy 

į žvaigždes pasirodo* asz. paju
tau platu delną aut savo žan
do...

Subraszkojo 
“meczisf” ir 
kad Maryte degu lempu 
manos sėdi jos mama...

Mat, Mare pabėgo nuo me
nes jeszkodamu.degtuko; o tuo 
tar])u jos mama prisėdotprie 
manos, žiūrėdama, 
veikliu su jos dukteria...* 

kad durian per 
dpris, tai net visits namus su
dundėjo.

Tni antras artymo meiles 
vaisius.... o jau treczio nenoriu 
sulaukt...

Ir kitam pasakysiu 
gian su meile artymo

ffj* 
Iširkite, formasdidžiausi o i Lic- 
tuvin l?kimoku Kolonijoj,, kur 
ja,u yra apsipirkia snvirsz 400 
lietuviu f urmas,, tai yra didžiau
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;j- ■’ ,« r’<

■WA>'•
:• feji-K

x •>:
> • ''A/

r .' .*4 ■

’"kY1
i4k d

Bt" * ib

''•'4V
i i c ’■ I

iuark'\ 
kompanijų White Star Line ir 
]HM*kriksztiuo jin ant ”

Laivas jilauks po ang- 
liszku vėliava.

Tasai milžinas 
tonu sunkumo 
kurtus didesnis ne kai]) laivus 
buvo padirbtas 1889 mete Lai
vas, 
pasažieriu nepriskaitant 
to tavoro ir bagažo.

Vokiecziains szirdis plyszta 
i s z ga i l e sez i o, jog j u j u p u i k i a u 
sias laivas randasi

#. galės talpinti, lengvai 3.500 
prie

tižios agentais darbuujvsi kiti sia ran]<uMm
n btikni 

red i kai isz- (
kils agentus kurie pulicijui yrn kziadirn
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palicijuniai ir lyg szia 
turi suraszia visus
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amerikas Norinti pirkti geru 
tarmu ir ąpsigyvent tarpe savo, 
tautos žmonių, reikalaukite 
farmu katalogo, ten rašyto pil
na aprasz/ymu didžiausios lie
tuviu ūkininku kolonijos. M15 

vlm usz| J. A. ŽEMAITIS,r 
EOUNTAIN, MICILR. L

Baszokes,
J

. ? t )' i,' > iį Sc.1 ’v t ■
. UETUV1SZKAS .

SAPN1NYKAS
/
***\«V'

oIV*■' »k X *><Xj

Cunard linija isz New Yorko 
aavo knblegrama. kad

IltMll W-
uVVAtyhr >

* ranCTinn.
iM/..//re Z,'r’iz<7t//juos ant akies.Į pr;u|C(|nn| >n iszplaukiinu lai-žinomi ir turi ,

laikas idant 
darkytojus tvarkos 
jaus uždarytu saugioj’*- vietoje

Didelis tuosius T Y Z
;ri ■vjfe Arba iszguldimat Sapnu

205 puslapiu — 310 Paveikslu,.
' *■ . I ‘ S k \ •» X ' ■

Tiktai 75ct>, ir. mes., užmokamu 
■r nusiuntimo kasztus..,Ęr išjoki t, 

75c. o tuo jaus gausite^ knyga
» , ' L

į W. D, B0CZK3WS|3'Q0f ? 
MAHAKOY. CITY, PA,

kuris iyz-* I• ‘ hnperator, 
Liverpool ‘praeita 

mbata, prisius per

\ 0
ir puka- p|tul|<e j

nrbu isz sklypo iszvarytu. doi-illlu varda ir pravarde kiekvie-
gu jiems czionais negerai tai no i 
tegul keliauna in sovietine Ko- iszplauks isz
sije ar kitur.

sziadivn

O F

kablegra-
1-

pi(‘paid pasažieriaus kuris 
i Europos ant ju 

laivu ir kad szitos informaci
jos bus kuogreicziąusia pasius* 
ta 
agentu.

Vdennolika sklypu 
vra kalti Suvienytuose X’alsti- 

10,4034)24,887 <
Toji skola ]>asidare laike svie-

Didžiausiu skoli-įplauks in Suv. Valstijas, a • •

joms
T „
tinęs kares.
ninku yra Anglijo antra 
užima Fra nei jo kuri yra 
A me riku i
$211,542,703 proceiituosia.

Jeigu laja skola turėtu 
vienyti Valstijei ir geistu ja ja 

mokesezeis. 
po 236.3 i

arba-pirkėju laivakortes
Sziteip gimines arba

doleriu, draugai atvažiuojaneziu tikrai

$3,04/ ,947,7 < 7

p
r'l

žinos kada pasažieriai at

vieta tas daug pagelbės ateivius nes
kaltu pit važiavę in szia szali iszvengs

11 daug vargo.

iszmoketi metinei* 
tni turėtu mokėti
712.30 doleriu kas metas
dvideszimts ]a*"kr metus

< *

Sil- KA RASZO1 GIMINES ISZ
LIETUVOS.

Kriaucziimas isz 
aplaiko se- 

. J. Ado- 
'maiezio isz Vilkaviszkio:

Sztai vaisei iusikisziino Į 
uoszves in szeiminniiszka gy-' 
veri ima
Mihvaukeje:

Zofijė Kaltohbaclh 
de savo Willemuka.

vtusei

»
) . • Simanas 

Pel |i*ort Carbon, Pa. 
ikanczia gromata nuo

Duodu jums žinia.a])ie mu- 
j*u padėjimu czion Lietuvoje. 

Williaino KHmuku lioĮ.Sakot. kad Amerikas Lietuviu
Socialistu part i jo smeiže Lie- 

apskuu -tavos vtddže. 
buk jisai 1 apsiriko teip

aplaistė jaja karszta ka'a, mo-jr kunigu valdže. Pama
te in jaja telefoną ir išzvmlino nykit patys koki ponai’grtl but 
bjaufeis žodžeis, per ka slidžiu- ']<alp Lietuva pradėjo tverti tai 
vo 1
menesiu nuo apsivedimo. Zofi-

» k

)

sinerzo 
n'aigi baisoi jie 
kalbėdami kad

nykit patys koki ponai‘grtl but

ant 20 svaru in laika trijų turėjo
■ markiu, 

je ne nori ilginus gyventi sulyti ir drabužiu, lųuisto, viso- 
tokiu vyru, o slidžia Gehry da amunicijos ir reikėjo giiv 
ve jini persiskyrimą. I ]is nuo prieszo. I...

AViiloinukąs visa kalto ne>u Įlnivo visko ir kunigu, 

jojo paežiu visaip pakurstinejo

ve jin i persiskyrimą.
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penkes
ežia, reikėjo szautu- 

lųuisto, viso-

Isz pradžios 
, bet da- 

tikimo sudėjo ant uoszves, kip i pav jau nėra kam kiszti uosi in 
. _ _ _ _ 1 ne savo reikalus lwi .gauna
ir mokino jaja idant vyra lai 'tiek vėjo, jog bijosi ka-ir* vcik-
kytu po prtntnpln, o to Wilie-I(i. o apie Vfikiinitikta’ f.iottt. 
niūkūs negalėjo niikenst. L’osz- vos turiu daug iai pastebėti, 

nes mažni yra |>as mus patrijo-ve isz vare, bot ir pacziulo ne

O apie* Va klibi tiktos fjiutu- 
__ i. daug ka pastebėti,

norėjo būti namie be motinėlės (U |<ul-iP wikiu del gero tevy- 
— ir szeimpiu persiskyrė.

Princeton, universiteto pro- 
fesoris William B. Scott, turė
jo prakalba, kurioje j)asak<\ 
buk už tukstanezio metu (29’21 
mete) anglis visai iszsibaigs ir 
turėsim kraustvtis in sziltes- 
nins sklypus ant gyvenimo.

Kam ežia rūpintis kas bu 
metu,už tukstunezio metu, juk ir 

teip nesulauksime tuju laiku.;
o lyg tam laikui iszras koki ki-Į 
ta būda’ant suskilimo, o gal ir 1

- “ I
! -• žino.

nes. i ra. daug czionaifc' cn- 
riszkn ir prusiszku patapliniu 
bernu o katras ir turi koki (liū
sta, tai nosi užrietos vaiksz- 
czioje tartum turi kokio mini- 
sterio vieta.

Tie jo i “pana L
rus patrijotu, kurie del tėvy
nės aukaujo savo tikra szirdi, 

Atoiteje 
snsitvarkvt ir

Yra daug

užrietos

7 9 9 smeiže tik-

sveikata ir gyvastį.
i viskas duosis
j bus gerai. Lenkai su musu ne

pasielgė žveriszkailaisveis 
ui i/uviu imi .>us7Hmuv, u uulu i • . • • i. :. lapie ku visas svietas jau geraiinunszame bus geresne. i •

Netikiu idant anglis iszsi-į 
baigtu už tukstanezio meto nes 
kapitalistai iszkas jaises grei- 
cziau idant uždirbti milijonus, 
teip, kaip baigia iszkirst pui- 
kes amerikoniszkas girres

surinktas
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Reainlrsxldte kad dabar .“SAULES”
/ I

prenumerata jrre $3.00 aut rito meta pert paeEtog. Adre&ąYPJrįJę: 
n $1J*O ant oaoca melo.

Londone galima pirkti siutą 
už 18 doleriu ka už ta pat i rei
kė mokėti Amorike 69 doleriu. 
Del ko trip? Lž tai, kad lenais 
pinigai yra brangesni o darbi 
įlinkas pigesnis.

uukas del 
; Sziauliu isz t ari ik „aeziu, nes. tai 

draugu, nors ir asz 
tarnauju L. S. S, V. S, Kibartu 
būrio I granadines vadu.

Jeigu siunezote pinigus 
muloje 
didelis ])avojus.

L.f 
buri oi

del mano

gro
tai to nedarykite nes

'.k>. Vilkaviszki, 
granades vadas

<
Raszyta in redvste

les”
Asz Juozas

szi rd ingai

Kibą rty

I. Adomaitis.
‘ ‘ Sau-

M iesfe
miri- 79 motu senukus

Poplar Bluff, Mo.. 
Willia- 

mas li. Tillman, knri praminė 
galincziinn moteriszkft luomo, 
nes 
moteliu. Jojo vienuolikta 
pati mirė keliolika sanvaieziu 
adgal. {$eplynios jojo paezios 
mirė o su keturioms persisky
rė. Turėjo tik du vaikius isz

Pasako ji-

buvo vedi‘s net vienuolika 
Jojo

isz Triszkiti: —
Simą na vi ežius 

dekavo ju 
siuntimą laikraszczio 
puikaus kalendoriaus, gauna
me hdkraszti
Lietuvos valdžia gana spaudže

uz prr- 
ir teip

regula riszka E

v
,,i/L

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos KckauczioH iHtorįjoH ir. pasukos 
yra pulkim NknliymaJ; Jeigu-pirktumėt' 
irtz njusu knygū katalogo tai turotn- 
mel užmokėti liet. $1.65 bet pastaiia-Į 
vijtMu visak fiarduotl tik aut trumpo 
laiko liktai už/$lJM)» PriBluHklto $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus padeg
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo aut. daug,.Vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena kuygn pasidarytu didele 
knyga uet isz 1)37 puslapiu,
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PREZIDENTO
X

ARTYMO MEILE.

I ' / ’ ' . V I- J

Į Apgarsinimais
, GeriauaĮįaf .

Puiki ilga užimanti 'istorija iRtoriJa 
apie Jannpzu., Korrzaka ir l'atoga 
Korvcdžiute. 262 yiislapid. I

į J )&ug ■ paturimu> buvo du^Ui 
“n..:., i-...i.', ir ką’’ apgar- 

Daug, buvo apie t^į 
rus/.} ta.. Bet, riinda^l; vienas 
apgarsin.inųu.kurrs pprvjrszhm 
visits kitus, ir tai yru. ŲŽįjXt

kai|>, kada 
sinti;
4 fc upgnr-

Bet randasi- vienas 
« • a • ’

ir tąi yrą. ŲŽOĄ*x
«NEDINTAS ■ S^KlNJfcKĄS

ir mes ju.; turjmo tukstamdus 
po \ i.sn valstija. Da turite pro-, 

rzetu imnpke- 
laini visus pinigus ant syk, ar

Pntkim apraszymas isz XV11I ninžio.
Istorija apie Dii Draugu,

puiki istorija apie Vnidelota 
apisaka isz pirmutines puses sziuiV 
mee/.io, iszimtav isz. Lietuviszku užlicr 1 
ku. Su daiig-patelksiąs. „ J)o $5 nnt mensio.

Klaiiskiti* tu kurie turi ju 
nusipirkm, arba klauskite bile

, Jie

Ilga ga ingyti musu

[Htorlja apie Neviliojo imis Matinis 
arba. Dievas neapleidžia tuja katrie 
Jam yra atsidavę.
Istorija apie VIcszlioMo Duobes, 
pasaka aplo Karalaitis Žmogus.

Istorija apie (vemsi Medėjus. .
Istorija a pic Suims Mulkinus.

kokio musu darbiniiiko 
yra mtisu agentai.

• Su ])ugurba,
L ' A " f >

1 Peuns>iv«nU, I*,vwcr At. light. Cę«.
PramoDe kurios reikalingumau ' 

yra papjovus.
v .............. •

Pennsylvania Pow or & tight t’o. Tti-
vęBLmeni DepL • ** *-•

8th tx. Hamilton S.t«. .AllcnXown, Pa*
Send n»c free illustrated booklet an'd

t. j

Istorija ajUo Iszkluusyta maldų Varg- j 
' • ‘ 1 v. ■ . • ’ .- |

Frapcpzisr.ka. pasaga ( apie j

. 0/ Cortrrerce

HARDINIO PAGELBININKAI/ANT VEDIMO VALDŽIOS SUVIE
NYTU VALSTIJŲ, ............. ................. ...... ... ....................................

Į 9 Mariuk, mudu su Levu gal; vidų, pasodino 
tik 'rytoj vakaro (busim namie.
Tttf tu tik* gerai- 
bok,”

Progų... sakau asz, pats sau...
Gretai pavalgiau, poru benku 
iszsidrožiau
dailinau* plaukus susigįos- 
cziau, na, ir prie darbo — HiuL 
les, artyma savo...

Tykiai iszejęs per savo rdu-
“ Ka- 

asz ir iu-

M až ie-Sako, kada- Dievas 
sziui davė deszimts- ]irisaky- 
mu, —r neatsimenu tik (int ko
kie) kalno, — tai pasako: 
leki artyma savo, kaip pats- 
save.” ,,■...

Tokis pasakymas yra geras 
ir naudingas i 
teip, kai]) jis turi but; o jeigu 
kartais peržengiu savo ilgom 
kojom |>or 
bažnyczia, lyg 
kada susimurzina, 
vaudęns,

11 M w

i mus prie pat

savo

ir asz ji pildau

ji, tuo szmakszt in

gerai< namus-.da
li* jie nulipo. 1 re pais

mažas vaikas, žengiau...

o iszlendu
i u kubilu

nuo to grieko, kaip na u-
jan ginies...

i ant drąsos,/apsi
plauk us

ris, pabarszkimm in’jos. 
mini” ji.pasakė. Na,

vėl ežy s* paklausė:
Papasakojau ko at ėjau,..o ji

“Kur,- tamistu gyveni#,” 
Kad tave velniai, misliju

tam i st a

Qzia norėjau pasakyt, kaip savo sumenej, jau tu ne stlyo
asz, geram-sa\ o draugui Lietu
voj būdamas, nedelioj. susirin
ki^. pas Mauszienoki^įj. pas Mauszieno ausis ap-. 
daūžiaip ale nesakysiu — suk 

Jis d a 
, asz dabar- Amori- 

i grinorins ne kal
bos- negali but;
1 Asz gyvpnu 

ant dvieju galu, 
ir musu kai m v- 

nams reikia lipt tais paežiais 
tropais ir augszts n ir žemyn, o 
musu ir susiodu duris irgi vie
nos prieszais kitas.

Kaip tik atismutinom in ta 
stuba, tuo patomijau, jog ežia 
gyvena daili... kaip ežia pasa
li i us... pa u kszty t<\ ..

Atsiminimu kad reik 
” na,

Įkas karts kaip-nors.’su ja susi- 
O- žinot, tas 

ypaez, kad ja.

ji devyni raguocziaL.. 
gritoorins, o 
kcj tai apie

ant antro 1‘lai-
to. O st ubą 
ta-i ir mums

let artyma savo,
“mv- 

ir ėmiau

žmonis, atima* jovus ir varo in Įeita; pasimatyt... 
stoikas o jeigu teip da ilgai labai, sunku, 
knnkys, tai nežino kaip iszlai- mama labai daboju... 
kyšime, Lietuva sziadine yru 
tikra “aszaru pakalne.” 
tik ka neduoda' ramybes gy^ 
vieins, bet ir numirėlei ne turi 
atsilsi o nes kada dažinojo kad

tojo pulko bobų.
sai,» jog padare didžiausia klai
da kada apsivedė su savo sep
tinta paežiu kuri turėjo tiktai
19 vasarėlių o jisai tame laike kas mirė tai milicįjo. ateina ir 
turėjo 58 Žiemeliu.

.iszaitcrujit iviimimmuis -nvigu; i 
eis impekla ne in ezyseziut Jau Įsavina, 
jisai gana atpakutavojo ant 
szios aszai u pakalnes!

\ ---- 7—
Didžiauses laivas kokis szia- 

diaiu. plftuke ant mariu yw bu- 
vnsis vokiškus laivas *

Isztikruju Williamukas

Pakrapszczimi sau. kelis syk 
Ne ipakauszi, laukiau progos... 

kad. k raju j, to

artymo uepažisti.
“Man rodos, us^ tamistti 

esu maeziusi, kažin kur/
— O kai]), o kai]), maeziau 

ir- asz jus... Asz gyvenu sztai 
pri(*sz jus, anoje stuboje...
; — Tai musu susiedai, — 
ii.tsako ji. O kodėl pirmiau nie
kad negi ėja i ?• ■ ■ i

— Del meiles Dievo ir ar- 
girdejau, tamis-

labai
tvmo — asz 
tps mama 
neatėjau..;

pikta, dėlto

in f runt*

man

steieziaus.
Dievulėliau tu mano, kokis 

puikus buvo tijatras... SunkuJ 
ir apsakyt! Dit ])irnia syk savo 
gyvenime maėziaįi... Kur' pir
miau eidavau,4 tai niekad tokio 
neparodė, o juk ir ten defežim- 
tukas, kaip ir ežia; visada ežia 
eisiu, midijų sau...

— Kai])patinka tekis szio ? 
— ji paklausė.

— Orait, — sakau asz jiai, 
O ji vėl;

— Tekis
burlęsk.”
Ka tas burlegkjįS reiszkia 

asz ne dabar nežinau, 
Vieno burlioko nemaęziau...

ji vėl parsivedė 
, o po tokio

jaueziausi, kaip 
4 4

11

SZIO vadinasi

o»

9 

ba ne

fresz.M Nor ka
nakti. Kitu

kiszeniuje

artymo nioilcs

Puiki. :
Dūkti) Aknienbriuds.
istorija apfe Kiūtau tlorš 'iriergaiUv
(Hiorįja apie NuNpren^tuHiiu Jaz/Mas- 
kollHz.kp,.,.
‘ntoklh^ii' pasaka apie Ant klek uio- 
'ers užlaiko lutslupD.
Puiki istorija apie Slerata.

Mes tikrai gvęiraŲtinartf kaū viąos,‘tbs 
.storiuos Jr pasakos jumis Jabai patigs, 
lodei prisluskJM dolęri-ir sakykyt® 
kad norit0 15 Istorijų-už ta dolcri-o už 
keliu dienu .p*a,usit,e por paczta^

W. I). B0CZK0WSKI-C0, 
MAIDVNOY CITY, PA,

E

1

I

‘ '••*v f ' m

Send n»c free iliuBtrated booklet an'd 
niorę ię/oriuaiiou about your Prefer
red Stock.
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Koznos Motinos Klausimas

*4

Yra aprūpinimas, užganėdinanezio' ir» tvirtinau* 
ežio maįsto jos kūdikiai 

,4. * I ’ * r j ; j. į» ■?

Lietuvė motina isz Brooklyno raazo:
f I

«I T*. •

%

i4U y /'I \ ^^>.4 v i " ♦ - i ............................ s

Kada ip^np paczios jpienąs pasilove, .aa^vįską.
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b-

v
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bandžiau — ant galo gydytojas mamužrasze
».? e\> ‘

Po viskam 
mane pus save 
“szio” asz 
ji pavadino, 
pasakot apie ta
syk prasze vėl ateiti... Kai ma
mos nebus namie, tai’ateisiu, 
asz jai sakiau.

Ant rytojaus, suradęs koto 
visa- jczencziu, ką

vakar gavau perkant tikietus, 
nagi tik pusketvirto dolerio!. 
Kur kiti dingo/? Mat už sėdy
nės užmokėjau po 75 centus. 
, Tai pirmas 
vaisius-.

Praleidus, kelis .vakarus, ka
damano szirdis jiųi pusiau at-, 
sileido, sutinku ja taipduryje, 
j i, vėl | )as sa ve pusi va d ijio.«

Ku padalysi —< einu..- Bet. 
ant szio daugiau., ne vadinam..

Iki vidurnakcziuL) prasėdė
jau su jajiut sofos, bejuokavo- 
darnas^ 1 Ugi sztai iueinujos 
ipamuur liepiu eit gulti, u<m 
jau vėlu... • Mama, sakau asz* 
mos ir vieni atsigulsim, be* tiv 

Asz apsipratau,, sėdžiu
ir neinu*,o ji suko:

—- lįlhit gult;; o no, tai asz 
tuo lempmužpnsiu!’ ■

— P.usfe, —■ aszi jai 4itsu* 
nemisly Janius* kad* j V 

tikintus,-.taigi)teip padarys. ' , • |
' Ji priėjus tik fu! ir 'UŽputeJ 
o asz du* labiau nudžiugau. —’ 
Mare, sėdi szalo.5 z; Asz: tikj 
įfiybszti jai itž pae^ones, Jil sibi; 
ri ko*, tad. asz: a t gi t rąukiau ‘ bite* '

N us i v ode j i. i na n e 
ruimi, pradėjom kalbelis... Jau 

visa kalba iszsibaige;
ji; vis da varo... Vis^nevos su-,
laukiau tarpelio, ir sakant Gir
dėjau, tamisfos vardas Mare.
ar. no L ’> ■

— Taip, ji atsake. Pui
kus vardas,.ar ne/ •

— Kurgi ne... ale.asz norė
jau pavadinti tamista ant mm 
finpikczieriii, - nusibos 
v i sa lai ka na i nie.,.

9 9 
9

» h

T

mums

(CONDENSED MILK)
.................................... '-.*. ■' Į

jfc pradėjo tarpti.
? Sziandien jis yra pavyzdžiu sveikatos ”.

* "s, '• ■' ' ' i'-v ? * - U’ ' ė* •*£ ■/ '

THĘ. BORDEN COMPANY

Borden Building New.Yprk,
•» Imt L't» U *

>c .'i <

TTTU

7 
r?

(0W7)

t

’X.

A < '* *i i
ilaukiau

M,isjiju sau, 
vams dabojimt, tekdavo kar
tais net ])er stogą insikraustyt, 
o kas ežia man/ tik per pi’ie- 
mene pereit — ir pay* ja...
i :Vienu subatos vakaru val
gau sau vakariene. O gaspar

P Neatsisakau j i t ą re, tuo 
skrybėlė ant*, galvos, 
rankos ir iszsivede.

‘Atsiveda mane

man’ uz ves. f ’•■•'h\ .............

r1" .... . .... ...
k . UV,.K.STY * J ' > t ' \

Iszkirpk szitkutoO’lUi.dkbMr, ir iiri^iusk 
ir gausi

” 4 1

j>. , s

prie vieno 
dailaus.Mszio’1 ir saku:,“Nip 
pirk tįkiotus^^ : - .

Sarmata inap įuyo paįląbduj 
‘ ’ 'v • - - - - •■ - - -

114

u

} S

i Dykalhių^u Jaiygu, 1<U DIĘZU 
» «« « e* « **♦ • *'-1 • n •' vi • 4

Tiiipgj gausi mai-

l

ir pas- jagatavi palaidoti numfeli nuo- 
Valdžia viską? prisi- 

žie- 
mal- 

ku negalima buvo isz- niekur' 
gauti, o ponams uždraustu pur- 
davinet1 girres i»dels žmonių. 
Tnomt kart* esame visi* sveiki. 
Likite eu Diutjtu_________ x_

ne i gm

nia

viską
Gerai kad: 

bu y o lengva,

aszi
szi 

nes
’ # “ l J.

deszimtukiii
kas bus.uuu iszsitmukiąu penkine* qhji JcaĮ

1 1 * * ______ J * 4' i * • .1 *• . 1 •

Artymo . mano,duris1 kietus* o^as/v drabnus susĮpy*,

dhio. su diędu. buvo iszejusj in 
miestą j

-UędU; Dl 
Mialiju^

v

veiktu per' szitv nukti. ir rytoj ten. pasuke, tuo; iszmotu. ijmti
diliui... , .
Hiigirgždąjo, as# klausini, paid- jiau iw> kiszonius, Aioxpfesktri
$ird£.bąjftas: _________ _ muu bą»iiogtttĮj&u,J fiicdom-in

A ’ I

kian, k
[Jt

C kyli kūdiki sveiku.
?<U’P užlai

"T

grybsztt jai itž pasėmęs, Jit sj

(iip j i to instruk c j ja s jus u 4 k ulboje.
Vardai • • •••• <į( j •••• •••••••• •••*«••••

1 , fniftTYb

tI

if Adresas
t

. WASH >*.« .>iUi J
■toW«.

*>«**•• ■» —Į |R .»>*■ > Mil <.l
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SAULE
• “.'"'T*'

K

/

K

Į AUVIB Gyvastis dviejopa, kaip dve
jopas -svietas p

Juos žmogui, jungia pasląp- 
. , , tinis lįęptasj,

- • , * ’ * * - ’ . <

. .............  ••yy.n ..'jf'-y; į........ .  "......

DEI.K0 ASZ NEAPSIVE '

xr
.X i\V« 

mSyb t

A' . ■ ' '

Kiekvienus žmogus 
but, laimingu, apie

,s
Kiekvienam 

tamsoje žvaigžde spindi. ant 
daigaus, kiekvienam ji L- 
taip porsista.tor kadąngi laįnie 
vi?|ąip j žmones, suprąuta- Vie-

abejones. 
Laime! v

li augaus,

norėtu, 
tai nėra

kt\ip

ki

niepi laime yra zenitas svajo
nių, nepasiekiami, idealai,.ki
tiem tas yra niekniekiu, nes ju 
laipie yra kiti dalijai, kiti tro-

Ir gyvastis dvasios.yrą szir- 
dles,.

ir p ra gai
šaties...

Ir svietas viltas

Darbos
III,

ir įmoksiąs užeini-

I

i

M, h 1 *

■nėjo Serafinu nuo ritnieczio iki ,
♦

nąkczeį. Laisvose valandose ; > A

Lr
R'1

v

LV

r

Įraipo natural i st i|S ar bo|api- 
kas bnsteste po kalnus kalbėjo 
surkožnu žiedeliu 
mile jo 
gyveno, bot ne žmonių sviete,

M i Įėjo bet 
jau nevilingas būtis

TAMĄDAIIA.

DŽIAU?
' ;.“f "'’"^75,AV5

(Monologas.)

dydžvyrbi

, , ----------------

ANT. PARDAVIMO-

Trr Darnią* .40 njki'u, žemo gera

NUGA-.T.ONE padaro tirszta 
kraują, stipi’ue, nuolatinius

trolis, apsėtą . rugiais, . kyię-
nervi^H, tvirtus vyrus

i i
I

Bylu i ž’ųi^įkpdęl teip.. ii?zinislį- 
lu^.Ąr įuj>& ka pikto, padaliau, 
kad uoaįįSiyedziau ? Asz mislį-

•Seąbprpys,”' ‘ Šepbęrpy s,” dyd ž vy ri s ’ ’ 
tai pįj.’Uips, foirt įs tau in akis.

Ąr aiji» kii pikto, padariau,
P'Il. t V • * I) A F • 1 •

im, kąd pfa<$iąu bjogąi pado-
A' J ’ W”’^' • k'/*'*' • '' *«

cziajs ir dobilais., 
sziąerijęs ir g 
ties pardavimo sematvę, o vąi-

neturiu. Del platesniu ži
nių kreipkitės prie’ (ALTO)

Fountain Mieli.

Taipgi, imi- 
įyvnliai. Priėžiį-L TT.^VL’!' •' 1 ; remiasi ant ner

|qi .neturiu.

it f. d.

R. M. S. R
IN

Europa
' ‘ Kas dvi anvaltCB ant "O” laivu
NEW YORK^-HAMBURG

SUSTOJA TE1GP1 PRIE
Cherbourg ir Southampton

O KBIT A .
OKOPJnSA,
ORPLNA,, .

1, 2 Ir 3 kleaos pasažieriai
Pulki vlgada del 3 klesos

pnNažloriu*
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

IIIIO AIIWAY

Ik

ir moteris.
,. —’r—r-

Kožua daliK kūno p’ kožna jo veijune 
•Vii -pajėgos. NUGA- 

TONE turtinga^ loatom irervuina. gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata dupdaneziu. medi
cinų, rekomenduojama ir priratizoiuos 
daugumos gydytoju.

.VidųrJu netvipką, indjgęstpa, dlspep 
siją,. kpnsUpacljn, gąlvos skaudejipias, 
Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudojima, užszaldlnta kvapa, 
liežuvio.baltunias ir.kitos ligos yra nėr 
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUG^A-TONE vaisia. Duoda gera 
apetitą, padidina svaruina, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
tnenj. NUGA-TpNE sustiprina visas 
kūno dalia. SubUdayoja, tvirta vyra ir 
sveiku, gražia ' moterį,  1_‘
žuuuiiu ima ir giria.NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimą, paimk lu aptieka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
ueuusi užganėdintas, sugražink lial- 
anea apiotkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi nptiekoj, prislusk mums 
11.00 ir gauk pilnai gvarantuojama vai

DllLIiGlSTS'? You can gel, Nuga-Teno 
irom your Jobber or direct from The 

į National Laboratory, .787 So. Dearborn 
,SL Ulilcnga, Absolutely gnnranted.

I

(M.Tp)
J i . '. ?

. 21 MOJAEb
. PJŪVIAI H.

. l^JEMALS

I

Kaz.‘ žvirgždas 
i :

GI1RA TJUMM!
res, ja,i^ųvbxitiujr apsiyęides.

J user, . t ure jąu gy vonima 
I s mugu, ka i būva,u, jaunąs; N er ( 
ką.sąkyL 
apsigiu (Apgalėju

i. turėjau 'PAMNACDOKIT!!!
.Mlb * «»

Mąrgįl kaip smalų Parsldnosiu savo visa Bizni,-Krai.i- 
ęjau. Ne, tik męv- 

go^.in^l^JAYlejojt bęt buvau 
pagirląiį^^ .inoterju, 

^Vi&kas pik.sztele-. 
A * A •» Jka J- * Ji r

llei, jus lu^rgjcą

Del žuioniu.’dantn nerodykite,
Bu ant juoko ąuo visu, pasi

lieka te,
Ir iH'iszmąu.elems pasirodote, jo po velniu! Įliugo • • . ta

a • a t ' \ *° >

mos pro szali, uosi užsuka nuo 
i manės. Smirdu, asz joms 

jos sako.
faunas, būdams

uni Rain
PU nestovelęite, tnve jr Spaustuve, talppogl stubOH dpl- 

IciiiH. Geras Biznis, geroj vięioj, apgy» 
veikoj, pioluviii, LCnlųi ir. Ąng|u, su. 
kuriais yra daromas biznis ir iszdirb- 
tąs per 20 inetu. Priežastis mano par- 
bavlmo; pati mirė ir asz turiu iszva- 
žltioti in Lietuva..užimti ukc. Kas nori 
turėti gera bizni ir dar prie to Iszmo- 
tiinsiu drukorlpzko darbo, koliąi isz- 
vąžtuoslii. Kas nori ir žino, kas lai yra 
bizniu, atejkjte arba at^iszaukitu se- 
kapczlu aniraszu;

T. P. KRIŽANAL'SKAS.
137-S. Malti Si-., Šhenamlmib, Pa.i M25)

DAKTARAS RAMUOSE., 
t " rir.\i p,;1, ■1 .

Ka tik; iszcjo isz. spaudos . nauja 
knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszouia visokios valstiszkoš žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t, nuo. 
kokiu,ligų,.yrą vaistai ir kaip? varto
jami. . Su loliniszkais užvardijlmaia, 
i' ' - “ " 
aptiukojc.j

eli NEW YORK
Arba pas bile koki agentu.

t ........ MM.. . MW—tii^-j^iuoterjjesįkojo laimes, bet ne ant že- 
inos.4.
\ Jautc/ū. laimbigu
nias vienas tarpe

szliimai, kuriuos,atsiekus butu, 
jau laimingais, kaip .tiki; ne 
vi^us atsiek imas troszkiinu»pa,- 
dąro lamingais,’ nes niekad 
nei?ur gana, vien kasakart rei-!dvasiu gaivalu, kaip tėvas tar-

kaip J iki; ne

nias vienasdtufo lamingais,* A •
klijų uja ko kito, kadangi trosz-jpe šžeiin^nos sanąrin, 
kilpai‘žmogau s uotu r galo.

gyvenda- 
gamtos ir

| Kada teip ėjo keliu ir gere- 
jBet žmogus, viuiąs gyveni-1josi. , grožybėm

O dabąr

Ir mamutes po, miestu vai- kąįp ,kąiąparas.
1 • • • * ’*> .''i

Ttikstancziai
tv.iskuu 

Mvj’go^. ejda- VISIĘMS DYKAI
Kuris tik prisius savo ir nors 
poros lietuviu adresus, gaus 
dykai labai naudinga kny. 
gėlo kuri susideda isz, 10

kięjesi, 
kalbinusi 

Kad iu svvczius ateitu,
Buteli munszaines

Tokios tai

Vyrus pus save »
4* 

eraboS M
I lenta, -
I ’i” . . . •

hecos dedasi pa- reiki,'Cziujau. prieszais snve

i ,i
atsinesztu.! turėjau, lau «ta, u^. Huint.įmą primokama.ir stebuklais 

i jam kelia, 
savo gy veninio j iiabiliu,^ balsu -duszios meldo

Serafinas atszoko iszvydes

me, niekad laimingu bu b negali, i gamtos, ji užstojo 
kadangi mato f ’ ’ 1 1’“
tuęztybe. , . ’a.tleidijno...

Tokioms mislimis buvo.už-Į f
imtini Serafinas e.idainas dru-^UURi jįriesz.. sąye paveikslą

jft.

kadangi mato

savo numiloti-siaj in namus 
nes.

A tsieki mus
i szs i piki inui^ja ^rpš^kium jaų i 
didžiausia laime.*

J

svajbnįuzenito j 
’ ’ ’ '! 
iTcjls nert- i 

bejojo apie jos nieile ir isztikL.1 
mįfste. Ėjo pas ja. <"

>1 *

L jo pas ja.

niarije,
Ba.dn.i Eiludelfijoi ir Bąlti- 

morąje,, 
Bu ten merginu.daug randasi

jos ir su iiuęštcbd žiurėjo in
* . n ■ ; t .

— Szalin nelaba !•• •
— Serafinui tai j is...

r*/ « J— Žtna.ią kad jis....

Ir visoRį szposai darosi. 
Kad. iv^laip eĮgtusi, 
Darniu lailvjdusR 

Kvailiszkai nesirodytu, 
. Įi; bri|i.u ne nęszi;Qtu>;

kad. kl(aip elgtųsi

( I

tik rink* • Bet nemokęjąu p»‘b 
ymt...A 
iąe.d^i fca,b n te įA
tekę^jau.', Sn v n 
kailn, itai'’kelios isz tolo sznąin 

iHioję,jia.\ig()ją.
' . O tąp.jp^ąfę, ne i ^/.pasakyta :■ 

A * ' 4 1 A •' 'S. * '

from your Jobber or direct from The

Jis pa-.neatstumi^nuo 
mii'szo,.visu praėjiu, vien ko- • —
vojo su abejone ir szirdžia, ku- Szalin nuo man.es>. 
ri inilejo. -

Linai .sudrelK'jo^ 
sunkesnes už pilku 
besi užklojo, jo

Prigląysk t' kenezianezin 
j savos, ,

Cląudę*... toglaudžia.

iJiji nubalo, užsisv’irojo. 
gal misi i > | ■ 
szalta, de* .‘jis

Serafinui, nekaltink, tai

vilties žvąįgž-j.
M* •

—. Teip jis, o gaj. turi dar 
dę.Buisi regikla, prikaustė ji kitus ktdis, l^rie tur. savo pas-
prie žemys ir žingsnio tolinus Įkirtas valandas ? 
žengt negalėjo. Ji sėdėjo szipj JIJi sielvarto, btflsu 

galva savo (uszaros riedėjo stambiais szla- 
ant kito ketines ji glamonių; įkais isz akiu, bet 

szaltas, szirdies

žęngt negiliojo. Ji sėdėjo 
Ją kito, jį sudėjo

sukliko,

jis jau buvo 
gyvastis nu

jok i o san
žiuri iu akis, ne joju.

.Szirdi suspaudė jruu skmis-1 marinta ir nejauto 
mas, aszaros: aptemdė akis, jausmo, 
rus ' * J 
krauta prapulties už kurios no laimes!

Tu pirma nužudiai nui- 
, viskas pra- 

Gąlit siolvartaut gali 
iszleides isz verkt, manija inatai vien szal- 

kfutines smurke banga atsidu: ta.uolą ncjąustaiiezia jau. L 
idant isztusz- gesinai.Jg^yęąto§,<«jnęile^ ugjii,

uszaros;
stvbe blaszke duszia.I * l

ūkais užklota.
soje nakties jo ateitis

r- Viskas ]
tarė po valandai

o •

Daejo Serafinai j nežudink ma-

liaskendo tam-

pragpiszo!
ho o paskui savo,

i s z- žuvo.

r z
sejiiup tartum, 
tint savo krutinės...

ll
Sugi’ižes nežinomu jam ke

liu in savo samdoma kambare- 
kur neiszsivilkes griuvo 

medis ant gul-
li,
kaip pakirstas 
tos...

Giedras ritinėlis atgaivino 
ji. Pasikėlė ir pažiurėjo pro 
Įauga laukan, kur saules spin
duliai nubraukė aszaras nuo 
medžiu szakeliu ir žaistesi gla

jų žaliais lapais.•mtjhiai su ju žaliais lapais. 
Gražus svietas, giedra diena.
bet jis mate nakti, jaute audra 
perkūnijas ir kanezias mate 
baisu paveiksiu’..’? j

Prjitrine a}ds isaspaudes isz
C • « K I « >4ju aįzaras ir palen^vele sugri- 

ir atmintis 
spindulis 

sklaste ukns pruejtięs ir rode

T,

paniekinai szirdžia/ kuri vien 
del tavos gyveno niekinu tęvi-
imi neteisinga! Te buna szalta 

_  ________ , szirdis, matyk 
nuolat paveikslus, savo piloto
tau kiekviena,

darbo. • ir, mano kanežiu. T«įp 
prakeikiu tave!..
• Ji isztiėse rankas ir su žod
žiais Serafinai, sugrąžink 
man lamo, sugražink savo szir
di!” norėjo mestis jąm in gle
bi, l\el jis pasitranko jį griuvo 
ant žepies. kaip ąpąlpus.

prakeikiu tave!..

ymt. 'Steigęs kąip npises ant
;■ ■kiiq kątrai 

ie;ią, būdavo,

Absolutely
Kctuil nrice

ANTPĄRD AVIMO?

1 wkl#Y

Bn kas pamato.
didclei.s brileis

Tai nuq juokn jj^il^i

mergina su

i ai imą juokąjįąsi^s.,
O j turite kitaip užsilaikyti, 
]r isz savęs, fiiolm nedaryti.

*.

■>.; Y’

Skrantonę keliolika bobų,suėjo,
Nu i r,gerdamos vaidus pradėjo

Krėslus panaudojo, 
kalci y t i pradėjo.

Kra u jas. teszkcjo,
N< kurios baise i stenėjo. 

'Tai vis kiąuliszkąi. 
Ir boLzevjkį-zkąi.

lllniojaim imasi ė viename, 
LidflBGszkąme nuine.

Su puodui

Per Gavėnią grąžei apsiėjo, t 
Knip pasiutėlei iždariuejo. 
O tai vis per bobas pradže, 

Kurios vyras.josios ąe draudže.
Girtavimai nuolat .atsiprovi- 

; nvJd*.
Visokius szposus iždarineje.
Turbūt bobele protu jau pra

gėrė i. 
Ir dorybes’ visai iszsižadejai.

} Ne grąžei rateliu darni, 
Jeigu toki gyvenimu varai,

V įš ok i u

Geriau pasitaisyk, 
Teip nedaryk 

Ba ant niek nežiūrėsiu 
i apie 

sakysiu.
Baltruvienei

) 
tave pa-

s:

žq ptie jo mislis 
kąri/ kaip Y 1 4 , A 1
jum paveiksiąs, vesdamos, kas 
kart poliaus ir tolinus in pra- 
ejti, įkuriojė troszko pasifc^pt 
nuo baisaus paveikslo... Veltu 
jis sdke paskui; ji vis mate 
Valerija glebije Flerskię.

Su visu užsidegimu mėtėsi 
prie darbo idant jame jeszkot 
pasislėpimo. Pasislėpimo 
rado, vien rado 
žeistąi krūtinei, kuria tacziaus 
troszko numani, one gydyt, 
bet lįįkimąs j 
cziantiems gyvenimo, jeigu ne- 
perkerta gyvasties siūlo ranka 
s ięl virtau ja nezio pas i u teito.
jSęrąnnas per daug buvo reli-

• "• <lr • ‘*1 V • V • "* • i

saules

s ię 1 vartau ja jiez i o

Ir tuomį, ncpergalejo 
kietejusio szįrdics; .i 
žiurėjo iu nelaiminga, kalbė
damas :

— Sugražint laime, kuria 
atemiai man,

rinai ii\pajudxu4i
be. To ne nuo manės reikalauk. 

Prisilenkę prie jos> idant pa-

uzsi- 
jjs szaltęi

Badai Ohajaus 
pakampes vąlkiojesį.

" * * V p

kurios neturiu 
sugražint, szirdi, kuiua numa- 

. gy vam gra-

kelt, jeLjįrveną, 1 bęt, ji pirma ’ * • • V/ ♦*< < 4 « • t •

poslapiu vardu “Keno Nau
dai Dirbsime”? Reikalauk 
sgiandien adresuodamas at 
virute sziteip:

Lithuanian American 
Trading Co.

Room 27. 112 N. Greene St. 
Baltimore, Md.

I i 
i Aptieka Mahanoy City, Pa.,I 
geroj vietoj. Daug daktaro re- 

tdlp kad kožuae galitjuoa gauti 6U<iKj6])Lu. Cz ionaįs .raudasi didelis I ti h LIA AniiLv-r i/% m ’apsikabinus ‘J ; ? •
i

»* f i ■. * * * ‘ ‘ # * .•

„/įįukau.,; kad ir. akni,e-

ežiaudi,J * I ' *J . ; * TJ/Tt /J JT f 4 * ip . f e

liįž.kaklo.v;ATpącz kada esi }>rie
i ;. • ' ’ ‘r< i ' t i
. - j . V.’/' .-v ■ •

niniuA szit’dL žmęgns tnrętum,
pinigo..

tąi siąnteksztątii kaip kosze.... 
Kąijąį i r- but ą( g^rtiu..

I Bet žėnytis bjjim kaip žydas

!. Aprlcz to yra daugybe 
gęru pamokinimu, slaptybių ir

kiekvienam^ Treke *1.00
. k L : ' i '

rccopY 
reikalinga

Yla Zuknilis, { • .
UI Ilmlsvu Ay«r
■ (• r —r———------

kryžiuos.. Kąd teip ant kokia ’
trijų meiięsįu, tąT puti. siĮsigą-j 
dytu. O ant . vj^o aiužiąą^ 
lęur tau.. žiuęgąul...

•

. Kas tgd.ą 
vgiku kokiu puse, 

tpzjno apstotu?
'.puo 1,

butu, kudu-, i;
Jąk ženotas į 

to neiszsi lenksi.
!akiu. įietąkeziąu isz sarmatos.; 
() du c.ze pati ejtn paskui: - ne 

ne isz pėdos
V . / " ", .1 .1, <, 9H % * 

tai., sveiks 
dingės. Isz stubos nefszsileis, 

kaip norėtum 
išzejt ant szyiožio oro, arha, ki
tur. Norėsi iszejt, tai ne nėjusi, 
kaip, tąve apezystis, iLžKaįktą

* skinkiu jie, tokia, o
l% ’ii' su* 10$zja

i neats i leidžiu 
t Sakau,

kad ir kanžiu

>

myrgięos po.

Kad kas munszaines užfnn

O kada kunigas
dytu pro vijoki, 

►. ateina ka- 
lekta\otį,(

Lendu po lova kąd pasikąvoli.

Tikrai

/ 
✓

/

^Tplpą knygutę yra
I : ,

Hociicsti r, N. Y,
-------------“

Aut (Šaltelima

skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lio- 

aptiekos, todėl yra i, tuviszkos
gpru proga. Lietuviui nusipirk-;

g'
• f

•f

ti ir/laryti giara. bizni. Galimai 
ir nupirkti narna,kuriame ran-į 
dasijtzi aptieka. Apie (langiaus 
atsiszaukite i n 
su.

I k

t
K , « 1 |

Saules” ol i-Į 
(t. f.)

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Merginti balberlu flzapa®. 
Uniojfl preke® tiktai. Pra- 
flzoin. Teipgl Įsliuok Įname 
vyrus ir merginas balbe- 
riaiitl. Neužmirszklt® nu- 
maro. Netoli Union K. R. 
ctaciJoB. z . .

ęenta ir tą pa^ypn#, Qvbu pini-į 
gu knr ojsi ? TszsniuegoL

Pamisimus apie poros gy
venimą, net plaukai ant galvos 
stoja ir kairiam petyj yma tru-
kezipt. Bet * senlwrn iu i būti irgi 
negerai. Negerai 
ta itžejna kokis paibelis 
žipau ne ka

< 
/
/;

/'/

GTVKNpIM IŽGANYTIMAI S g, 
.1 

zaus Kylstuns^ puras'zytas pagal 
•> * >•* • ’''ii** • . 4 a1 • t 1

» .«w v |1 " * «. *FF’ •>1’ •' .T

. Praiucisztm scralisąlįįfjt «

36G puslapiu su daugelis pa- «. . A'
pamarginti S' 
........ *1.50 g.

• . No. l|3 Graudus Verksmui, ar q 
I ' ••
nlmę Kiinczipu Vieszp

SVIETO,į V|eN4i>ittkp. uijijiu. Ję«5
fc. «w , ■ • r , -W —-z y y ■ ' ”**■/ U.' - —

Htetuvjii . eynJigolbpu

, Loji aveniu ra. bažiiyczios (laktu-1 
ra. b 
vefkHlulM.

'. juoda
V J l'BZUi. ...

N. NeMSokoffs 
Pittsburgh, Pa... T.,»---- - 

lįiZM tlKn E, riltkTi
A P SZ VIE T A!

1202 I’cnn Avo,

Drucziai apdaryta in 
audiniu ir

ba Paaibudinimas prie Apnilsli- 
. nlmp KdncziQH Vieszp., Jczuso 
‘ Krist ūso. Pagal senovlszka būda

8 Preke

/

Asz pavasari rengiuosi iszvažiųoii in
Lietuva, p da turiu kelia.užimtus,

AP S Z VIETA.
tai noriu isz.baigt parduoti pamestinai; J 
Apsz.iicta su‘78U puslapiu, 7x4. druko Į

Slunczla piningu® in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakorte® 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Išdirbu Ir 
Notarialiflzkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija Ir kontrolo 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios 
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Ęogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. * S. Main St. 

DuBois, Pa. 
p 9 ►

baimes. Raszyklte ant

kiisztuoja tik 25c., ir 10c,, pritaunUmaH
Daugiaus pan nieKa ju pirkt negau

site. - ,
.. ..................a,.... joc a

No. II I, Stacijos arba Kalvarl- g 
ja, Vicsz., Jezuąo Kristuso.....luc 3
,• No. 116,' Maldeles‘Aroibrostvos S 
Szvencziausia Veido Vlosz., Mu- 3

k TAM. AKrjLlMSKAfš
307 U, 80-tą •Street, Non York, N, Y.

-----------------------------------------------------------------------------------------,T------------------ --------------------J. ~r~ T

y
/ Pramones BankasLietųvos Prekybos ir

IR JO SKYRIAI

Szvencziausioi .Veido Vlosz.
......10c

MALWA KNYGOS.
Didelis Aukso Altorius arba

5 SZAIŽI’J MS DuMgiwzkU.. skurliu, 
spaudimas

‘i pp gąhą,Kaiv 
” ” — ne-

dąiyt. Ner kam 
.. •• Bet asz 

to nepaisau. Tokiam ptiibeliui 
geriausia pagialba szaltas van
duo: perlieji sziaip ir teip ir 
viskas tani sykiui gerai. Tęgul 
jas bala tas moteres!

— Senas Jurgis.

KUR BUNA?
■' . * —T------

PaeJszKau szvogcrio Liudviko Rut- 
kaucko Ir’sesCTH
Seiriju Para., Gudonių Kaimo, 
bąt- gyyeniv .SĮieuandoah, Pa. 
atsiszaukię, apt adreso:

P. K. RUTKAUCKAS,
451 Hudain-Ave Rochester, N.Y. (M15)

pa glostyt, su r: i niy t...

; su Jėzaus Kristaus ...
J *

l

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

Į I I- » H' ■

lį
I

tt'

I

SZIAULIUOS, 
RASEINIUOS 

L\'EI»OJUJ

NaujauHiaa spaudimas pagal 
tikra devinta ir szcszta perspau- 
stas isz naujo. 
Skuriuiu apdaru, 
su pakalimu......................... *2.00S

Ta pati- knyga spdaryta sz.a-ž* 
S4 gi'luo minksztuis apdarais i r S’; 
G zulutytaĮs lapais su luibc. *2.50 g 
& No.. 105, Ąniolas Bargas, smagi &

5 malda knygute, spaudinta Saules a 
;L spaustuvėje, 350 pus., visos rei- 5 
L Alingos maldos, stacijos, grau-ffi 
A dus verksmai, 1.1. Drucziai ap- n 

■ 3’ daryta in toiusei rusva audima, 
g auksuoti krasztai ...... .•........... 75c
fi’ No. 408) Gilus Atsidūsėjimas, 
įĄ puilp mūza mulda-knyguto, 25G 
« puslapiu. Pulkei apdaryta sku- 
g rineis minksztais iszmargintais 
5 vyrszais, auksuoti krasztai. Szita fi, 
,a knygute yra mažuąne negu Ma- 
8, žas Aukso Altorėlis .
įį No. -11G Balsas Balandėlis arba M 
S Mažus Szallinelis, 448 puslapiu. S 

Grąžei ir drucziai apdaryta sku- fz‘ 
2. rląeis. minksztuis isziuurgintuis 8

Puslapiu 992. 
paauksintas

RASEINIUOS

i

l

i
J

1 X

KLAIPĖDOJ 
MARIJAMPOLĖJ 

VIRBALYJE
? kuogreiczįąnęia. iszmoka. pinigus pasiustus, per savo

Tfcn gausi
Kol žemas auksino kursas, 

dek pinigus L. P. P. Bapkan.
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

“ AGENTŪRA NEWARKE.
-i i * • • xr V'l Vi 1

t
Drucziai ap-J uzes, paeina isz 

TŪl’ 
Tegul

Ir nekurios bobelkos niekam 
ne tjkįu 

Tvipgi suvis iždykia. 
Urvuosią randą vietą,, 

Po tam vyrus savo painctu.

Jeigu

// s
4

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus

f V f • • ' •

pasiuntimui priima ir < informacijas apie
Eusįdejima banke duoda Banko agentūros vedėjas

i r .5M7'.. , _______...... .. ........... ..... .... ......................... .............. .

4

M:. NWAUSKAS. 747 Broad St. Newark, N. J, •ir

pastvėrė jiuž rankos,, besivilio- 
dąiną? jog jau, pergalėjo, jis * <v • < * . L « -w-•

rr ” < 
smarkiai isztrauke ranka ir at
szoko.

— Myliu tave sza.uke klup- 
szczia isztiesus fn ji rankas.

Ne!
muiliję tikėjimo; žodžiai

sumiptsztejo, bet apsiriko. Jis

Paieszkau Joną Šankaus, paeina Isz 
Suvajku.Ue(R Vilkaviszkio Apąki‘o Os* 

18.. melu atgal
Jisai mažo ūgio, dideliu

y.
»■ ■vT^vr'i;,

"T
—r*?,TT—r... $1.25gti^pąd iąeles iąegstate 

užmokesti ymti,
Tai turite vyrus geriau, prižiū

rėti,-
Jeigu katrie naktį nuo dąrbo 

pardną,, ...
Tai bobclkas tas suyią.neap- 

mąą,.

TT**—v

VYRU
I U .. L *

kknią Gnilno,.
Pittston, Pa,. _ .
akiu, rudo veido, amžiaus 70. Tegul 
atajszaulcJa*.nes jam liko didelį, turtai.
. MISS..AD. SĄNKUTE,

Box 117, Retsof, N. Y. (M 18)

Mano dėdės Kazimierais Glabauski ir 
Mikola Venckus, abudu pueipa isz, Su-r. 
valką Ręd., ^aąopjunūs Para,, pirmiau 
gyveno Gilberton, Pa. Praszau atsi-» 
szauk;, turiu; svarbu reikalu, ^uąo tcr 
vas iąke o/jnolinu su kitu apsivedė.

END- ŠPRKN0ĄUKIS;
Box 244, Kingwood, W, Va. (M 18)

( Baiejszkau, Jurgi Karulunių pinuluę 
gyveno ŠcrunĮ,on.v Pa., dabar nežinau

Pittston, I’a
DaktarM KOLER yra ▼ Iena tint s tarp® Lietuviu daktaras 
Pittsburgh. JhsJ mokinosi Varszavoje* studijavo,,beglje 
82 metus. Inialriaų llgaa vyru Ir motoru, todėl jau nuodug
niai patinai a- Gydo užBinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru,,spuogus, nlęicjlmus, ilgas, tinimo, luvairias Ilgas

tlazkai, per labuku® asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiaz- 
VM I.. 1 nniriuYkni nr i sos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarė

Flttsburgę. Jlsal mokinosi Varszavoje» atudijavo .beglje
vr . **ay****M. 1FA* —-------- --  —p - —

plat pĄžIpatJu .Gydo užsinuodinlina kraujo ir allpnybea
#

e

f

jb? paeiu#nczku» (nuo- neezystumo kraujo. AtstazauRit® ypa-

f vyražais, auksuoti krasztai. $2.75 
Į No. 41614, ta pati., baltos celu- 
L1 loidos apdarai, auksintais krasz- 
L ’
f auksuotomis bletoleinis, su ka- 
>• buto. ....................
p KiynczKOs.

glosni iu
į. tiktai .........................     *1.25

Ta pati knygą, drabuži! apda- 
da rytas paauksintais 

Ą geltonais 'lapais..........
Tą. pati -knyga, szugidnu mink- Į 

,A sztu apdaru, zalętyluin lapais? ir j 
" auksu iyzmarginti viražai. *2.00 !

į» lAKKLAi arba amžinas, prngu- .!
Į ras,, ir giesmes apie "kanezias

cziausius dulktus. Szioi ('knygoje 
teipgl randasi, iv apie •Stebuklui 

8,; Dievu SzveutoNV dilytes czj>
5 sziaus. 5po -dideilą puslapiu, 
g' Druelzui apdaryta juodais vyr-

„ *2.00
No. 11.0, Istprlja Szventa, Seno 

ir Naujo Instatynio, su 50 pavei
kslais. 110 dideliu puslapiu, dru- 
cziai apdaryta popierinois apda-

6 rais. Puiląuu 50 paveikslai per-

v

atšakomis rustai.ne- 
vduoles .su- Aeru muilijo UKejimo; zoaziai 

iszejna isz šutersztu^viltyilrsjtę 
lupu. Neko

netpiuipiua, kun^ \
ęn dėsi remit7 rtfo 
jm

lauju, e 
žodžiusSi oif

» nuo tavęs nereika-
ik szalin... Ir pridūręs

M r* a . a Al,

m? (Iširait rieji 
norfrir”.... nuo-

k.**x

‘•V ' ‘ ’

Vyrai ne randa ne vandenio,

giszk^Jr godžiu žinstos moks-
idant. galėtu, 

pasiutimui pasiduot,
• ' ' '4 • s/ -i - •

lo ir [gyvenimo,
pasiutimui pasiduot, hemirsz^ 
dąmap.prię žodžio: lęad inJyię- 
nas jau graudinosi ka bu aps- 
varsnmo padare.

.Tikslas gyvenimo žmogaus 
jo fijozofisz)<p 

ir jis valandoje
reįkąĮuvo, mio 
isįreisžkimo,

P

ka bu aps-

1 KpSLĮ KLTUėlįį t
• Ta| ?; BurUuaia: dauį ’
} atikuluu la Lictuva nusiusti/

■ Greitume. .igjMlbatkno; pinigu '
r. tUęks su mnim nėgę) )®nK’ 

tyuliKjtl; vislume jjlnigu siim-,

>• * -I •

sielvarto ir abejones.. iszgi|do
savo dūkioj- klausima: Kuo 
esą , Tąąk A’icąa?
kljiuįymaa patduie .paperu 
jam jo gyvenimui. Ir -jis iszvi* 
do nauja gyvenimui tikslą. -

esą gyvenines.Tąą, .viena?

• tynluQtl; vislupiH plnigu aiup 
tejamp -.pr|at^#u i kv^as bu I 
parasKąiMr pricmejų plqigu.
/Lalyakofcziu ...a^ent^ra Jn 

lįlopojii, Hamburgu irt visyr, d
PusiLbk«JlpuU.ĮbĮ Liftu

: Pa dar J m au Licluviszku do- 
kumoąpk \ -j . t
ą PiąitftiJI Bląaklte per £>aęjto, :l 
Money Qrd<aXv.; (Ra®»yda|ol 1 
pridekiteIv visad*

« « A i < . • *

i

/Lalyakojez^U,. agentūra Jn 
lįlopoju, llamlsirg^ lrtvisyr, • 

Pus|LLk«K9«U|fM Liftuvj, 
: Padarymas Llcluvlszku do- 
kuxno>ą»v \ -į . r
L-:.;-.'
Money ,y Q<dųjĮXu , (Itasayda|nl

■4rc#ąv^d||f|;^zU^į[)
• >. r. MNltUiW^

l<

h

Ne szilto vyralo, 
O misiuke lovoje .
I risi vyniojus tyso.įe,

• ♦ •v ,
Vienoje peczeje ,bobos viena

. kita pesza,.... ...
KįlMP isz szuhlio Y’andęnį. nėzsu, 
Jule vandenio nepavydekite,

••Kiek norite, gerkite, 
lla tai nuo Divo dovani
I Bus del visu gana,
Lž tai ne.reikią vaidytis, 

Ne bjaurei plūstis, ■
<; O kaip nenustosite^ 
ibui nuo manės gerai velniu 

__ z gausite!/

l7

Pęaejtb pamitezo, yien mate

' 1 L

'4
ji

*■ !

o.

b

ateiti tik jau su v to kitokia...
i i

kur. Turiu svarini reikalą.
'Atsiszaukt ant adreso:

JONAS; URBONAI,
340 Walnut St., Luzerue, Pa.

Praszau

(MII)

Ąflz AgpĮa Szątrkszniute, po vyru .Že-
Joniene, paioszkau savo dėdžių Szių’k- -i
sznu, Petras gyyeno BaUlpipre, Md 
Jurgiu Pittsburg, Pa.
ant adreso:

SIMON ŽMONIS, (M15)
Box 494, Minersville, Pa.

i»,

‘f Q
Tegul atsiszkla

u ,

taiK, briaimeles apkaustytos pa- g, 
.............  $2.75 ž 

arba knyga n 
Paprastais apdarais K

vy ražais,
..... *1.50

1

4
E? 
hkiS

X® —M

I

pekloje} ir apio keturis pušku-
I '
taipgi raudasi, iv apie •Stebuklai

Kai ir^Lęiikiszįąl. Qtisos valandos nuo 9 ryte li6

... Dr. KOLĖR, G38 Penn Ave. Pittsburgh, Pa, .
1 .................................................■«"" -- ---------------------------

S*-7 Nedelioivu.i.y'j jki 2 popiet.
■>>,?. ,k 1 j j i - .v *1

’.ia*V£w

*

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS. ,

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La- 
i tvija, Lenkiją ir kitur,
'* Parduodame europ.os pinigus. Indedam
P • »_ ” i '■? .. “ _ , ■ ' 1 . k ■ * _k______  „ . A
H '

už maža preke.

į 
I 
ti 
i

||<iilT|| Knygele Draugystėms del 
Kll I U iszmokejimo Jjtalgv Hg^Vkt 
-r-—«« - ■-
.i:<vrru Knygelę. Draugybėms, del

A . r m. « t A a m 1 JL. A   - A.

ĮUęJrlnklniu ’ r’ - - ? - - - ’50d.
W. D. BOCZKA.USKA.S-CO,, 

MAHANOY OJTY. PA.
•■■•■•j (

KlUlieriaus noą 8udetuv plpliąi$ aąĮ;
- -- ,r - - - 50c.

NAUJAS 1BZRADIMAS PUAUKAMB.

Dekadoje % milijono ftmonlu ui 
puiku® plauku®, o .tolfi-gi sulaikė puo> 

_ „j ~ " i ’? W p ' t

vieta tsz^uoiuBlu, atauga tankus plau«

Pasakykite taftoms tautoms, 
kite pas: |)rs« Ilrnndias Cosmetics,

i

; bziniiB*

L sząi,8«

l
1

. I

11

17
i j

phiigus įą europos bankas. Kreipkitės

ttm iį skito, Šę»o h* Naujo Instiitymo j

W>.1

-1__... lUszy-

Broke........................................ 35c

. W. D. BOI ZKOMMU - CO^ 
Mahnnoy City, Fa.

p i c
<1■ llrnndiftN Cmnnetlcn, Į z * M Si

H t u. W. Bronklf®, M, T SSSXKS\XXSNXXS%SNSNNNX\xsx%

in bilc koki.ofisą American Express (?o. 
arba, raižykite Lietuviszkai titsog iu

AMERICAN EXPRESS CO.
I •

Foreign Mhney Order Departmentii ■■■<

A

▼ v j i Ir „

65 Broadway ’ Nęw York
HV, t ’»-/ r v < ' kov

4

į
■I■

*
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Tvircziausia Lictuviszka 
BANKA

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Kalu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. įla
užykite apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietine
Miete malszu darbai ge

rai t‘ina, o sutikimas terp Liū
ty iu gana broliszkas.

kasikius mo-

Tamaqua, Pa. — Pribuvo in 
czionais žine, buk dažiuretoja 
ligoniu pana Veronika Gra- 
bauckiute, serga, mieganezia

Yra tampramanyta. 
metodu, kuriomis

Szitie
duoda kraujui savo 

Iv a.

suskaityti.

t ikru 
tai galima 

kūneliai 
• raudona

, .....             Kliu ^lll- l f W Nlfll I ■■■■.-sy —

ir tokiu budu tas visas darbas
užėmimui naujo ruksztadario,

kursą.

/ T J '

i ^SĮ N į
NATlOtiAU 
į BANK J 
K MAHANOY

F 

f
i

Capital Stock |12r»,00(LM 
Karpiu A Profits

Mokame antra procentą ant 
sudCtu piningu. Procentą prt- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir IJepos mene- 
ruoso, nepaisant - ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. poplot. Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN. Vtce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua.

DAKTARAS W. BURKE <
LIETUTIS ;

418 W. Market St. PotUviUe j
» II I ■ ■

Su vlpoms ligoms priima, nuo « 
valandos Iki 10 valanda Irs ryto, < 
1 iki B vai popiet 6 Iki 8 vakare. )

— Readingo 
kes seredoje

— Nedėlios diena mire
Ashlando ligonbuteje Kasparu 

jnu- 
isz Kauno

Szabliu par., Bertasziu
Velionis paliko 2 bro- 

Lietuvoje dvi -seseris —

paeinantis
Ulczina, 44 metu senumo 
nikis, 
guber. 
kaimo, 
liūs
Elena Pauliuniene Camden, N.
J. ir Barbora Murzdiene 
ladelphijoi. Kūnas randasi

i F. Lesezinska 628 W. South SI 
Laidotuves atsibus seredoje po 
direkcijų

Kūnas

g
ko.

Phi-

raboriaus Traskauc-

'/“UVlVlllVV, ....v,.

liga Adclphios botelije nuo 241spalva. Jeigu iszimsime juos 
iįiz kraujo —- o tai ir galima 
dalyti — kraujas iszrodo gel
tonas ii’.skardrus, kuip ..ginta
ras.

Aiszkus dalykas,

dienos vasario. Padėjimas nor- 
ses Grabaiickiutes 
jingas. Musu taulieje 
užbaigė mokslą norses; dažiu- 
redama ligoje kitus, pati puo
lė auka, pasiszventimo.

— Darbai cziouais ejna ge
rai, žmonis gyvena sutikime o 
parapijos veikalai ejna kanuo- 
geriause po vadovysta 
])rogresiviszko

yra pavo- 
nesenei

mušti 
prabaszcz’mus.

MUSU KRAUJAS.

prasideda isz naujo.
Kiekvienu kvapo traukimu 

mes iszkvapuojame tam tikra 
kiekybe azoto, 
azotas musu kunui yra nuodai 
mes suprantame, 
reikė szviežiaus

Žinodami, kad 

kad dažnai 
oro inleisti in

musu namus, o tai ypacz tada 
sugyvena

AiHzkus dalykas, kad szitie 
kūneliai yra labai svarbi krau- j(‘’MT daug žmonių 
jo dalis. Jiems yra paskirta 
svarbi pareiga aprūpinti 
kubin ruksztadariu 
stoff). Ruksztadaris kunui. yra

visa
(Salier

J

viename kambarije. s
I k i sz i o I i a i g i r< lojo me t i k t a i Ž

Bet apžiūrėdami aky-|g
•Japie raudonuosius kraujo nar- ž 

t vėlus. —-...... ’ —l5,
teip reikalingas kaip ir inais- l*1111 musu kraujo laszeli ten at-

vėlus.

Puse Prekes Pardavimas
Moterems Siutai, Kailinei, 

Kotai ir Andarokai.

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, 
Skribeles ir Kepures.

.. ...   i—« ............  <■—. OTWM. «,

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

rasime dar kitu kūneliu, kurie 
turi dar daug indomesniu pa

ti ie vadinami 
jie kraujo narveliai 
juos gr

tas, o be jo jokio gyvasties ne- 
K va puodam i mes 

traukiame ruksztadari su oru 
plaueziuosna; ežia kraujo nar
veliai apsikrauna juo ir ji isz- 
neszioja, szirdies plakimo vari
nėdami, iu visa kuna, nepa- 
mirszdami nei tolimiausiuju ir 
slapcziausiuju kampeliu. Jeigu 
liktai viena kūno dalis negau
tu ruksztadario, ta dalis labai 
greitai paliautu gyvavusi 
mirtų, 
kad

gali buCl.
reigu. “baltie- 

B-et apie 
ii kita karta raszysiu. iGal jau kiekvienas isz musu 

insipjoves in pirszta yra pama
tęs isztekant savo krauja; o 
tie, kurie buvo kare, gali pasa
kyti, kaip ten kraujas net srio- 
vemis 
kas bus

in visa kuna,
2 Visokiu Panczaku ir Szkarpetku ;

už labai numažintas prekes. I
MT. CARMEL, jį

Brolžudžei
Teat raliszka 

saloje 
l>a-

Publikos susirin-

Teatras 
kuri losze Rūtos 
kuopa N. ..' 
Nedėlios vakara nusidavė 
sėkmingai.
ko daug o kalba p. Sziinuczio 
patiko visiems labai.

Perai žinomo 
į fabrikanto Gerhardo pati 

. . • • « S

rr i 4 * 1

Norkevicziaus

visiems
nu

re nuo užtrucinimo kraujo.
poliui jauto

mirė panedelio
— Pati 

Haselo teipgi 
diena.

seno

Bet varguiszsi liejo.
mastės apie tai: kas 

tai: kas tai yra — kraujas? Ka 
jis reiszkia žmogaus 
mui?

Kad kraujas yra kunui būti- 
naį re i kalingas, tur but visi ži- 

^mogus nustojęs per 
daug kraujo, tai per sužeidimą 
tai kitokiu bud u mirszta; o tas 
kuris turi per 
(mažakraujyste

Ka rauso nple knyga “Takstantlii 
Naktų Ir Viena”

ndme.

gyvcm-

I - 

j! MAHANOY CITY

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplai- 
kės puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena" 
siuntėt, norint asz prisiuneziau už-1 
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
knvono kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož-1 
nas turėti jla namuose, ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą, ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
nnmuosla su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dio5fc 
tamstoms sveikata ir Jaime sziairie 
gyveninio. Viso glaro velijentis pa^b 
lieku 1‘SAhlcH" sKhltytojrts, S. P. 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnctos knygos tiii prisiuskito $2 
In "Saules" iszlelstuves o gausite turi- 
jaus per paczta.

fc    ............. ———-———

A
IGUIINAIN’S

SHENANDOAH,
nu

pulto ir labai svarbu, 
visuomet kvapuotumem 

gryno, “sveiko 
yra gausiai ruksztadario. 
kvapave koki laika sugedusio, 
suvartoto oro, nebetalpinan- 
czio ruksztadario, mes turėtu
me nuslopti. 
kūno 
visas

oro 5

V J oro, kuriamo
In-

kuria man prl 1vXX4.X1ZY.AN v X Vili, MXJlXjAN 2111 U UAU, XVI1. V//A.XVAVAXXXJ. /

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

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

mažai kraujo 
yra 

Isz to jau 
.begalo 

gyvaseziui ir 
Dėlto ir bu

tu indomu areziau su juo susi
pažinti.

Tekantis 
kaip koksai 
Bet jeigu paimsime tiktai vie
na laszeli ir apžiūrėsimo ji mi- 

pastebesime. 
kad jame plauk Įlieja daug gel
sti rausvu apvalu kūneliu, va- 
dįpamieji

Bet -aprūpinimas 
ruksztadariu — dar ne 

įaudonujii kraujo narve
liu darbas. Jiems pavesta 

< 
ga. 
such'giiulamas ruksztadari 
atiduoda kita medžiaga, vadi
namoji azota (Stickstoff). Szi- 
tas azotas vėl reikia kaip nors 
iszmesti laukan, nesą jeigu 
kūne pasiliktu jis 
apnuodytu, 
darbu nusiima, 
kraujo imi vėliai, 
v.o ruksztaflarr, jie 
ap.slkrquna azotu, ir ji 
plauczius.; < 
rL.. c.......i

sergąs) 
nesveikas, ligūstas.*

— Reikalinga Mergina in 
Spausi uve.

44

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus
(Tiktai treezia klesa)

Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 14 ,Aprilaus.
Treezia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treezia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

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

J iems
lar viena lygiai svarbi parei

si! vartodamas, 
vol

matome, kad kraujas 
svarbus musu 
musu sveikatai.

1Saules l’uri
Įskaitvt ir raszvt Lietuviszkai.
1 < * > > rp

rs.

1 At sisza ūkite
I
I 

■*-----------------

iii ofisą.
Kūnas,

I

SHENANDOAH, .PA.

Stasis Sakulskis 
I Penu, likos baisui

in Ashlando

kraujas 
ramiomis

iszrodo 
svvas.

kroskopu, tada m

nesą
visa kuna

iszmetimo

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

Jonas Alendaviczins ir 
isz William 

apdegini i 
oN. 2 Packer kasiklosia. Abu-
du likos nuvežti 
ligonbut i.

Juozas \ alukonis 
pirko bizni nuo 11. Hubinskio 
ant S East (’(Mitre ui i.

— Ona Szukeviezieiio, mo
tina Mikolo Szukevicziaus mi
re praejta. sereda pas savo su- 
nu. Priliko penkis sunūs: Miko
la, Joną ir Motiejų czionais, 
'Antanas isz >Seltzer City ir

nu-

> ‘h niu J <-> na r vol i a įZ’.
• ik. I ? f* « ■. . . • JKiek daugiu yra,^e neįgalirhe • | • ! xj4 lA * * '' ' v *i tik i v a i z( l i i jei gu s 11 ž i no ja mo’

v i e nuline k u h i k i u i I lo n ie tte
► . . . 1 .f ė .• l

kad
I

vra 4 — 5 ?nllijonai tu kūneliu 
Tai nerr melas ir ne kaip .nors

Tuo 
ir raudoniejie

Atidavė sa7 
tuojau vvl 
„i nCHZĮl 

plauežius, * CziA jis atiduoda
mas )<vap(įorui L,ir iszkvapivp 
jama.s;.
stantiejie narveliai vėl

V'

Dabar musu nenuil- 
gatavi

I \ 4
* I ■y 1". . •: t tfA

I

įteku rsAhloH” skhltytojrtfi, S. P. itfz 
<, / fe *

in "Saules" iszlelstuves o gausite tub-

> * I f
<1
I, . V ♦ • **'“1! ■'V M £

%

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
W BftOAWA^h/ . - ’ne*/YOR^N Y.’NEtY yORtt,N Y r

1

M f
TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO •• 

rPer L! KAVA arba H A M BURGA --ElTKU^Uą
rIN LIETUVA

A

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Buvusia Daktarus Karlumeueje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.T 1
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 1 

Telefonas— Bell »59 It fi '
113 E. Coal St. Shenandoah A

ir Motiejų 
isz >Seltzer

Kazimieras isz Uzikagos.
— William Romanskis isz 

Lost, (’reek, 
ma kojos 
klosią.

— Ne

aplai ko 
Packer No.

s įdauži-
2 kasi- EXTRA!

11 I '

I
I

Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 
Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks

i"ESTONIA” KOVO 16
"POLONIA” KOVO 30

< <
“ESTONIA”
LITUANtA” BAL. 13

BAL. 27
%

W. TRASKAUSKAS
LIETO’1.8Z KAS GRABORIUS.mg
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

QRABORIUS
Laidoja kunus numirusiu, 
aųtonjoblliufl, rlglnua ir vežimus de. 
laidotuvių, krlkaztinlu, vesetllju, paal 
važinėjimo Ir tt Krausto dalgtus ir tt 
620 W. Centre St, Mahanoy City, Fa

-r-<- rJA

’ < r x> ’K T

visur gausite viso- 
ikin lietuviszku žolių, szaknu ir 
kitokiu gyduolių kaip tik pas 

jaĮitiekori Kazuna, o
gausite pas jin teisinga

ir prieteliszka. rodą visame.
dvieju metu 

Barkaucko bai- 
;sei apsiszutino nuo verdanezio 
vandenio.

visada
priek tam

I
MAHANOY CITY, PA , 

Pasamdė |‘

Stasiukas, 
šunelis Jono

VALGYKIT GEORGES i
Ice Cream ir Kendesti
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete
HARRY GEORGES

24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis s.
Lietuviszkas Graborius

i 
I

r*

JUODSNUKISlaidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagcibininke 
motore. Prieinamos prekes.

STASIS
Lietuviszkas Kriauczius

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suczedintl $3.00 

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

Corporation,
502 S. WII.S0N STREET.

WATERBURY, CONN.

Nepamirszklte nusipirkti szera 
ežios kompanijos. Da galima 
pirkti po $25, tuoj bus $50.

Siuva visokius siutus ir over- 
kotus pagal naujausia mada. 
Turu visokiu nauju sempeliii 
ant pavasario ir vasarius ir 
yra isz ko pasirinkti.
taiso, iszvalo ir iszprosina 
vyru ir moterų rublis. .Darbas 
yra geras ir užtikrintas. Prekes 
prieinamos.

102 East Centrė St. 
Shenandoah, Pa.

rr

Teipgi
isz valo ir

REIKALINGA.
Mergina del lengvo naminio 
darbo. Atsiszaukite pas (MI4

H. J. Schreyer,
112 E. Center St.

Mahanoy, City, Pa.

r i (

Pruneszame jog jau turime 
tiktai viena szimta Szieru 

. .. • .. , ■ (. .

Pilnos Narystes; ant parda
vimo, dar po $15 už Sžiera.f

>4 |

I

I

b

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

Ai

Sziczionais žmogus prisidčjis kelius 
dolerius, turi gana gera proga už
dirbti ant savo pinigu dideli uždarbi 
nes jau in metus laiko paaujgo tie 
szerai nuo asztuoniu doleriu ikinuo 
ptmkiolikos.

Ir jeigu 
dvideszimtis 
maszinu i n ateinanezius tris metus, 
tai musu szerai paauks kožnas sze-: 
ras i n du szimtu už viena szera.

Automobiliu taisymu szapu yru 
Amerike suvirsz du szimtai tuk- 
staneziu, kurioms yra labai reikalin
ga musu ma^zina 
musu maszinos 
automobilius du 
negu be musu maszinos.

Nes su pagelba musu masznios, 
mekanikui 

automobiliaus ir 
šiam ant žemes nes.su pagelba musu 
maszinos gali dirbti apie automobi
liu atsisėdės arba atsistojas ir gali 
matyti visa maszina aiszkiaus ni‘gu 
pirmiau.

Dabar apturėjome užsakymus, 
net isz pat Great Britanijos kur aj)- 
siima musu maszinas iszpaiduoti, 
kur pirmiau tiktai turėjome 
szapa Pittsbui ge o dabar jau turimo' 
dideli szapa Pittsburge ir Was'hing-

o
Cal. ir Philadelphi- 

agentura Great

iszpardnosini . 
penkis tukstanezius
mes

y 

pagelba 
kartu

uos jie gali su 
pataisyti 

greieziaus

narystes (Common) kurie dabar da 
yra po $15 už viena szera, 
tiktai tesites igi 13 diena Morcziaus, 
tai kurie norite pasinaudoti isz tos 
progos, tai raszykite sziandien nes 
pilnos narystes szerai ne bus gauna
mi po tam laikui, tai jeigu norite 

1 kad jusu keli; dole ra i atnesztu jums 
gera nauda, tai privalote prisidėti 
kelius dolerius prie iszdirbystes kuri 
iszdirba pasauliui reikalinga pro
duktą, tai tada beabejones jusu pini- 
Į-ai atnesz jumis gera nauda.

Buvo musu apgarsinimas 
paveikslu musu maszinos

tai kurie dar

bet jie

O’ 
n

4 4
sn 

Saules

jau nereikia listie po 
atsigulu-dirbti

mažu

tono miestuose ir Columbus, Ohio
San Francisco, 

irgi dabar
Britain ir British Isle..

Tai dabar da turime ant parda
vimo tiktai szimta szei;iu pilnos

joje,

21 Sausio numerije, 
norite prisidėti prie szios iszdirbys
tes, kur
doleriu atneszti in trumpa laika ant 
keliu doleriu, tai pripildykite apli
kacija ii’ prisiuskite su savo adresu 
o gausite platesnes informacijas.

galima pirkti ne mažiaus 
kaip du ir ne dauginus kaip d vide- 
szimts. Raszykite sziandien o musu 
Lietuviszkas vedėjas suteiks jumis 
visas informacijas jusu prigymtoi 
kalboi.

jums gali mažu szimtais

Szerai

Prisiuskite man pilnas informa- 
. . z i ,. • . z,........... x!~.. ’ >Gijas apie Morrison Corporation

szerup ant adreso:-

Vardas

Ulyczia

Miestas

Morrison Corporation
Sales Manager, Box 115. Mahanoy City, Pa.
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T . #: Šztai Koki Prieteli Turite
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Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
C procentą ant sudėtu piningu.
J Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboi
> kada perkate namus.
| Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
J lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.

h"i

1
t

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziat ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
— • • • * • . _ •W _ A 5Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pre*.D. M. Oriihnm, Pire.

J. II. Garrnh&n. Attorney W.F. Rynkewicx
P. 0. Fenton

I‘Slaptybe Antgrabio”
I

I

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewici M. Garola 

T. G. Hornsby

Apysaka isz gyvenimo Francfizu 
£87 pa,lapių. Jr«le 35c. W. P. Boc«ow»kl-I «

tu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bot priBiuskyto 
mums |2 o Knyga bus jumis tuo- 
jaus iszsiusta. Mos užmokame 
nusiuntimo kasrtus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. B0CZK0WSKI-C0, 
Mnlinnoy and A Street* 
MAHANOY CITY, PA.

In trumpa laika, vienos san- 
valtes, iszsiuntcm daugybe szi- 

Knygu in visas • szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplalke 
szita Pulk! Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Pnike apdaryta Audekliniais 
Iszmargintals Viražais.
dumna Knygos 6%xOK coliu. 
150 Paveikslu — 704 Puslapiu

!• jR . >

ARABISZKOS ISTORIJOS
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