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ISZ AMERIKOS
Szove in motina savo milemos 

su kuria ketina apsivesti.
Mount Cannel, Pa. —- Vin

ilas Pavlovskis, 39 senumo ana 
diena iszeme laisnus ant ženy
bu su pana Ona Sabaiiauskiu- 
te kuri vos turi 17 metu.

Pavlovskis gyvena 
mondtown ir kaip rodos ne tu
rės ramybes .nuo savo atėjusios 
uoszves kuri jam priesz ženy- 
bas Viadukui norėjo padaryti

Sabaliauekiene da- 
senesnes dukters, 
nakvojo pas savo

Din-

Oj daug panasziu asileliu ran
dasi ant svieto.

Detroit, Mieli. — Seni žmo
nis turi teisybe sakydami, jog 
nesiranda dvdesnio asilo ant 
svieto, kaip vyras, kuris pasi
duoda visame savo moteriai, o 
lankei tokis asilas ir netenka 
moteres, kuriai nubosta tokis 
lepsze ir ant galo jin pameta.

Teip buvo su Fredriku Din- 
gemann, kuris dabar meldže 
sudo idant jin paliuosuotu nuo 
paneziu moteriszko luomo.* 
Sztai ka tasai asilelis kentė
jo nuo savo moterėles: ne bu
vo
ko isz savo 
ino savo pacziules, 
paroda ant uliezios tai jam

“ baderio. “ 
girdus nuo 
buk Onuka 
jauniki nuėjo jeszkoti dingu
sios aveles ir pasiymti iiįimo, r...... .... j..... .....
bet Viadukas ant uoszves t(»ip buvo valo josios pažiūrėt, pa- 
inirszo, jog jam norėjo atimti cziule jam
Onuka, jog szove in jaja kelis tkyt pas jojo motina kuria la- 
1 X v • Y • a •! 1 • 1 • Y 'V 1

sios a voles ir pasiymti npmo

kartus. Nežino kaip tas viskas 
užsibaigs, bot galonui spėti, 
jog ton gyvenimas ne bus isz- 
klotas rožėms.

bet

Meldže Ameriko suszelpti 
mirsztanczius vaikus.

— In EuroposYork.
Paszelpini 
maldavimai 
mirsztancziu

su
isz Bosijus.

‘W
Komitetą pribuvo 

ant suszelpimo 
isz bado vaiku, 

nuvarguseis tėvais 
Tukstanczei 

t uju pabėgėliu pribuna iii Bal
kumi. Paczioje Salonikoje ran
dasi penki tukstanczei pabėgė
liu su vaikais. Szimtai tuju 
nekaltu anku irpre kelionėje, 
o juju kūneliai guli pakelije 
isz kuriu paukszczei ir žvėris 
turi gera puoti.

Raudonas Kryžius prižadėjo 
suszclpt 
ir gialbeti 
darni.

kurie 
bėga

tuosius nelaimingus 
vaikus kiek gale- 

V

Mažas Iwunitis.

i
San Erancisco, Calif. — Mrs. 

yru locnininke 
“Rose

jam vale paymti ne penktu- 
pedes no pavelini- 

kada o jo 
ne

uždraudė atsilan-

bai mylėjo.
priverstas mazgoti tm lemus, 
szluoti ir isztrint grindos, 
skalbti, prisiūti guzikus in 
marszkinius ir darvti kitokius 
darbus namie. Ant galo pa- 
ezinle pamote taji asila ir na
minis gyvenimas tojo žmo- 

Įgaus, nupiszkejo po velniu.
Tokiu asilu randasi kožnam 

mieste, o jaigu tu, mielas skai
tytojau esi vienas isz juju, tai 
pakelk 
kia moterie,

Kas diena buvo 
t arielkamazgo t i 

isztrint
<r

ir 
prisiūti

gyvenimas tojo

revoliucije priesz to
nes prieszi ngai 

boba nuo tavęs pabėgs su 
ru” vyru, o tu pasiliksi ant 
ledo. - . .

Prižadėjo $400 idant nužudytu

vyru,
l I tik-

josios vyra.
Chicago. — Mrs.

Dittman, 24 motu senumo, li
kos aresztavota už pasamdima 
dvieju vyru idant nužudytu 
josios vyra už ka jiems priža
dėjo užmokėti 400. doleriu. 
Piktadarei ant tiek turėjo sav- 
žines, 
palicijei

Alberta

jog- pranesze apie tai 
kuri nelaba motore 

uždare kalėjimo, o vyras da
bar meldže sudo idant atskir
tu jin nuo savo prisiogeles.
Apskundė tęva už žudinsta.

Petersburg, 111. — Bijodama 
jog po smert

jaigu nepasakys val
džei apie žudinsta kokia papil
de josios tėvas, Lorena Cooper, 
doszimts metu mergaite, ap- 
jisai nužudo josios motina du 
metai adgal. Palicije tęva už- 
skunde palicijai savo tęva buk 
dare kalėjimo, o laike kvotimo 
tevas,rprisipažino, buk nužudė 
savo paezia laike barnio.
Kudykis sudege prie pecziaus.

Utah.

dangų ! y

O*
i 4 ne nuejs in

S. S. Karlsou, 
szito mažo szuniezio “Roscoj” 
koris svėre tiktai 13 uncijų ir 
a ra mažiausiu szuuicziu tosios 
veisles. Jojo verte yra penki 
tukritanezei doleriu.

y y

— Mrs. K. 
iszojdania pas 
“ant trumpo 
paguldo trijų

Motina neteko proto, nužudė 
save ir keturis vaikus.

Lowell, Mass. — Staigai ne-

turtingo farincrio,
tekus proto Mrs. J. Walter 
pati gana
nužudė keturis vaikus užmusz- 
dama juosius su revolveriu, 

po tam už-

— Už vėlus

juosius 
pažeido tris kitus, 
jirovindama isz naujo revolve
ri pati paleido kėlės kulkas 
sau in krutino.

Vyras tame laike radosi pas 
kaimyną su reikalu, o kada 
sugryžo namon, rado duris už
rūkytas ir langus užstumtus. 
Supratęs, jog namie atsitiko 
ka tokio nepaprasto, iszrnusze 
duris rados ant grindų penkis 
lavonus. Priežastis tosios tra
gedijos, badai buvo dydelis nu- 
bodumas nelaimingos moteres, 
nes artimiauses kaimynas gy-

rinF rl1lYlfCi Ynilnl

su reikalu

Ogden, 
Tliornockiene 
tįavo kai įninka 
pasikalbėjimo, 
menesiu senumo kudyki prie
pecziaus idant jam butu szil- 
cziau. Kada sugryžo po pusei 
valandai rado kudyki iszkopta 
ant smert. Anglis nuo pecziaus 
užkrvto ant szlebukiu ir kudv- 
kis sudege. Motina dabar pri
žadėjo, jog daugiau nolakstys 
pas kaiminiais, 
prižadėjimas!
Vede savo paezia keturis kar 

tus; nori vela persiskirti. 
Bloomington,

Moose stengėsi aplaikyti per
siskyrimą nuo savo pacziules, 
bet sudže neprisilenke ant Jo
no maldavimu ir paliepė pore
lei nesztis laukan isz sudo. Su
dže turėjo tame gera priožaste, 
nes nubodo jam tuja porelių 
perskyrinot nes jau keturis kar 
tus perskyrė taja pora, po tam 
vėla apsivesdavo. Toji nesu
tinkama porele yra' vedus isz 
viso asztuonis metus. Patalpyt 
abudu ant kokios salos’ir pri-

Ind. — Jonas

<s
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Kareivis iszvaike ponu susi
rinkimą.

Kepenei (Mažeikiu apskr.) 
Viena karta asz sužinojau, kad 
pas musu ponu fabrikos na
muose buvo ponu suvažiavi
mas — kongresas. Asz, kaipo 
szaulys, tėvynės gynėjas, pasi- 

revoliucijos yra niekam ueži- ėmiau szautuva ant peties ir 
nauji su-
Revoli li

REVOLIUCIJE PLATINASI

Visi ymasi už ginklu. Karei
viai žudina aficierius. Tris 
brigados pasidavė. Žmonis 

bėga isz Rusijos.

London. — Vadai rusiszkos

nuėjau 
susi važia vo.

ko tie ponaipatirt i,
lnejau in virtuve

nelaimes likos 
uos, kurioje likos nžmnszta 37 žmonis 
Miczigano ekspresą ant skerskelio per žioplyste A b-zniono, 
signoli;.

<!( I.............  ...................

o daug >|ižeista.
< 

ekspresas 1 renko inNajoikinis
kuris nenustato gerai geležkelio

Norėjo apsivesti tiktai ant Bolszevikai szito ėdiko nepri- 
trijų, menes:u.

Detroit, Mieli. — Kokis tai 
atejvis isz Collins Ave. Ham
tramck alėjas in su'da parei
kalavo nuo rasztininko idant 
jam ižduotu ženybas laisnus 
tik ant trijų mepcsius Raszti- 
ninkas ižglrdes toki pareikala
vimu vos nesukryto ant grin
dų,

ymtuį
Ed Wardsville, Ill.

Vietoj Plebescito Siunczia- 
mos Delegacijos.

o kad buvo drūtas vvras 
užsilaiko ant kojų, klausda- 

“Dziano“ del ko jisai no
ri ženybu laisnus ant trijų me
nesiu. Ant ko atsake:

“Wei, mister, asz no noriu 
apsivesti ant 
tėvynėje paezia 
kns, o* mano boba gali atva
žiuoti bįlo diena ir noriu su ją
ją gyventi, bot man nubodo 
gyventi be bobos dabar tai, 
mat norėjau apsivesti nors ant 
trumpo laiko.“ 

negavo 
iszejo nulindęs.

mas

Laisnu

ant

gero, ba turiu 
ir kelis vai-

bot man

ir Dzin na s

Su dukteria meilavos, o turtin
ga jos motina apsivedė,

Chicago. — Winston Phi
lips, devyniolikos metu senu
mo ir jo jaunavede ponia Tue- 
11a Gaines Phillips, 43 metu 
amžiaus užsiregistravo Audi
torium kotelyje kaipo vedusiu 
pora utarninko nakti. Tasai 
vaikinas 
duteria ir jos duktė ji *mylejo, 
bet sztai jos motina eme ir pa
veržė josios mylimiausiaji. 
Gal todėl, kad jinai pinigu ne
mažai turi.

nakti.
vaikszcziojo su jos

josios

Asauga Omahos palicijantu.

Juozas 
Kiss, iszlaimejo 25 dolerius už 
suvalgima 58 kringelius 
(doughnuts,) ižgere 33 žalifis 
kiauszinius, 5 svarus kumpio 
ir ižgere 2 kvortas pieno ir tai 
in laika dvieju valandų. Stebė
josi susirinkia žioplei kurie už! 
viską turėjo užmokėt ir da ne • 
teko 25 dolerius. Juozukas ap
silaižęs nuėjo namon.

Sudege visa szeimynav
Pensacola, 

szeimynos vyras, 
tojus, nakti užsimanė parū
kyti ir užsidegęs cigareta už
migo. Nuo i 
lova ir gaisras kilo name. Vie
ni isz szeimvnos 5 nariu sude- 
g<5 
nen 
nimo dienas.
Rado keturis vaikus gurbe.

Dallas, Texas. — P. L. Leo- 
nardiene neturėdama vaiku, 
ėmėsi ant budo gavimo juju 
kitaip. Pastate dydeli gurbą 
priesz savo narna, su paraszu 
idant tosios motinos, kurios 
geidže atiduoti savo vaikus, 
gali juosius palikti tam gurbe, 
o suras gerus namus.

In laika pirmos sanvaites 
rado gurbe keturis vaikus. 
Leonardiene ne nori, žinoti isz 
kur tiejoi vaikai ne pravardes 

Taji būda užtvirtino 
miestas ir suszelpineje 

jiai ant užlaikimo vaiku ir pa
sirūpinimo jiems geras pri
glaudus pas gerus žmonis.

nakl i

58

Cal. — Vienos 
didis rukv-

Nepasitikedami, kad Vilnių 
gales laimėti plebescito keliu, 
lenkai pradėjo siuntinėti in 
Tautu Sąjungą savo delegaei- 

įjas, kurios praszo prijungti 
Vilnių prie Lenkijos.

Kovo 
[gautas yra. 
imas: 

4 4

4 diena 
toksai

isz Kauno 
kablegra-o

Lenkai pasiuntė Paiyžiun 
in Tautu Sąjungos Tarybos 
Konferencija V'iliiiaus miesto 
Tarybos delegacija praszyti 
Vilniaus prijungimo Lenkijon. 
Vilniaus lietuviai 
ir žydai

eiga reto užsidegė užprotestavo.

kiti apdegė nuvežti ligoni- 
greit pabaigė savo gyve-

baltgudžiai 
formaliai priesz tiri 

Balutis.
Vilniaus miesto taryba arba 

rusu laikais miesto durna vi
sados buvo lenkystes tvirtove. 
Vilniaus miesto savivaldybes 
instatai teleisdavo balsuoti tik 
tiems gyventojams, kurie ar
ba tur nejudinamąjį mieste 
turtą (namus, 
kurie užsiima

y

plecius), arba 
kokia stambes- 

nia prekyba. Be to žydai netu
rėjo teises dalyvauti rinkimuo
se, ir t i ts žydu

kurie nustoję savo

motynu. 
visas

niI 
iS į?
!
I
l
I
I
I
II
K

I 
<

SfF-I
I

rtgK

,Z'

■W;

J

11
Z

X < 4

'vx****i

<4 :<«•.■>?

>:

$ 3i giI?
& l

l O

M

OS
fe 

r/

:<K;

44rnvu

t!|
■1

A.

4

I?
M ;

•x

Omaha, Nebr

i 
$ 

$ 
v> 
M 
i 

fe 

$

'./AA/ZA'

i

Paveikslas
perstato apsauga kokia neszio-
jo ant krutinės tonaitino pali- 
cijo idant apsaugoti savo gy- 

visokiu užpuoliku. 
Toji apsauga yra padirbta isz 
kiecziausio plieno ir svero tik- 
4 «k i ncir/Li aYiio oirntnici

va s te nuo

800 kineziku nuskendo su 
laivu.
Kinai. — Guborni-

Tung Ant upes 
Minko, nuskendo pasažierinis 
laivas su asztuoneis 

Tiktai 
iszsigelbejo ir apsakė apie 
šia nelaime.

Pekinas; 
joje Kwang

žmoniu.
szimtais 

szosziolika 
bai-

ATSAKYMAI.

S. J. K. Hazelton, Pa. — Jau 
ne karta raszome, jog parapi
niu ergelhi korespondencijų ne 
priymi nešime.

atstovai buvo 
paezios valdžios paskyriami.

Kadangi iii Vilnių yra susi
spietė buvusieji lenku dvari
ninkai,
dvaru iszsigalejo tai ten koki 
narna nusipirkti, ar tai užves
ti kokia prekyba, tai daugu
ma sziu balsuotoju susidėdavo 
isz lenku. Ir todėl rusu laikais 
ant viso miesto durnos nariu 
apie 50 žmonių lenkams pri
derėjo daugiau 30 balsu, o lie
tuviams, baltgudžiani, rusams 
ir žydams tepatekdavo vos tik 
po kelias vietas.

Tokiu budu

Saules“ re
dakcija ne yra Apasztaliszka 
Dolegacije idant priyminetu 
skundus ant kunigu, parapijo- 
uu, gaspadiniu, vargoninku, 
szpitolninku ir kitu. Jeigu kas 
kyla parapijoj, tai tegul ir pas 
jus pasilieka, kam erzinti vi
sa svietą »n jusu ergeleis. Kož- 
nas žmogus turi gana savo er
geliu apie kuriubs turi rūpin
tis, o neklausyti kitu pasakų. 
Su visais parapineis ergeleis 
žinoto kur eiti, o jeigu turite 
masz.ati tai geriause kaip Bai- 

W\ . <1 *toT\ s* » T !
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vargoninku

rusu laikais 
miesto durna buvo visados 
lenkystes tvirtove ir tokia ji 
pasiliko ir Želigowskio kariuo
menei Vilniuje užsigyvenus. 
Lenkai nekuomet netiko prisi
leisti visuotinojo lygaus, slap
to ir betarpio balsavimo prie 
miesto tarybos rinkimu, nes 
tuomet jie nekuomet gave dau
gumos atstovu.

Taigi tokia paprastai vadi- 
noina “kanueniezniku“ mies
to taryba sziandien ir kelia 
baisa apie Vilniaus prijungi
mą prie Lenkijos. Supranto- 
ma, jog ji netur-teises kalbėti 
visu gyventoju vardu, nes di
džiausioji miesto gyventoju 
dauguma, kaip butu samdyto
jai, amatniukai ir invairiu ru- 
sziu darbininkai sziuoso rin
kimuose nedalyvauja. Be to 
vieno miesto gyventojai netur 
jau jokios teises kalbėti var
dan viso kraszto gyventoju, 
kaip tat yra priprato kalbėti 
Vilniaus miesto dumininkai.

Kovo 7,1921.
D_______ _ .. *n‘J -- * •

nomi, bet kas diena 
kylimai kyla visur, 
cijoi daliyauje kareiviai laivo--ir klausiu virėjos, ar yra, ponu 
riai kaimuoeziai ir žodžiu, vi
sokio luomo žmones.

Garnizonai Sskovo, Smolen- augio insitikrinti. Žiūriu, po- 
ske, Tūloje. Koloirejoi ir kitur'nu pilni stalai 
perėjo ant pasikėlei i u 
Ukrainoje, Sibire ir 
kamuoeziai griebėsi liž 
Kareiviai žudina savo 
uitis, kurie pameta 
ir bėga in 
gel bodam i savo gyvastes.
Kronsztado perdetinis nusiun-

idant
25 kovo, o jai- 

nepasiduos, 
lai Kronsztado forteca pradės 
bombarduot visa miestą; 
Kronsztado randasi maisto did 
37,00 kareiviu 
liszku žmonių kurie 
prie revoliucijonieriu.

brigados bolszeviku 
Moskvoje prisidėjo prie panike 
lėliu, nes tonais randasi labai 
mažai maisto 
Trockio susmirdusi kuna, tai 
kės penkis milijonus 
(250

pias jus. Virėja pasakė, kad nė
ra. Tada asz nuėjau prie prie-

Sibiro
b/.alirs. asz szautuva

I rale t ra kszt 
ginklu, j k iltį

kamanda.' 
saugesnes

te petragradinei valdžei 
pasiduotu lyg 
gu lyg tai dienai

Tris

visa

apsode. Tada 
tuojau trakszt, 

ir viena syki pliupt, 
s v k i

syki pliupt 
pliupt, iszszoviau. 

perdėti- Ponai visi akimirksniu iszsiri- 
to lauk pro duris ir iszvažne- 

v ietas, Į jo.
buržujų kongresą.

Rytmetį szauke mane vadas 
Asz maniau, kad 

szaukia manevnis daryti. Bet 
kur tau. 
tuojau kad • ims 
szaukti: kur 
vau, 
kam ponus
na u. Ponas vadas už tai žadė
jo man net kelnes sukapoti. 
Taigi asz dabar nežinau, ar 
ginti savo tėvynė nuo buržuju 
ar ne ?

ir .17,00(1 civi- 
prisidejo

rubliu 
ameiikoniszku doleriu) 

už galva genotrių Kozlovskio, 
apgar- 

kas pristatys jam 
, tai 

ca-

Generolas ižgirdes ta’ų 
si no, buk
T rock i o sus m i rdusik un a 
aplnikys desziints milijonu 
riszku rubliu.

Revoliucijonieriai jau inejo 
in Minską kuriame tęsęsi dv- 
deli kruvini musziai. Revoliu
cijonieriai tonais iszžude daug 
komunistu terp kuriu radosi 
daug Lenku.

Žydai supratę, jog su pasi- 
valdžios bus

jiems per karszta Rosijoi, pra
dėjo bėgti tukstanezeis, nes ži
no, 
du turi būti su pasibaigimu 
bolszevizmo.

Badai Kronsztado
jau pradėjo bombarduot Pet
rogradą. Krasųoczruka jau pa
junta, o Kijeve prasidėjo teip- 
gi musziai.

baigimu Lenino

jog baisios skerdynes žy-

fortecos

Isz Lietuvos
Užkasti pinigai supuvo.

(Sziauliu apskr.) 
Czia viena moterėlė paslėpė sa
vo pinigus krosnyje. Paskui ir 
pati juos pamirszo ir pakuye 
krosui. Kuomet atsiminė, pini
gai jau buvo sudege. Pinigu 
buvo apie 4000 auksinu. Rusu 
caro rublius ji paslėpė žemose. 
Kuomet sudege auksinai, ji 
puolėsi žiūrėti paslėptu žemese 
rusiszku pinigu, bet nelaime 
— ir juos rado supuvusius. 
Taigi del savo tamsumo szi 
ihoteriszke prarado savo pini
gus. ...............................

Prie kiekvienos iždines vra
taupomoji kasa, taigi pinigus 
reiktu ten sudėti — ir nuo- 
szimczjai butu mokami“ ir nei 
iiuo vagiu nereiktu slopti.
“Raudona Brigada* ’ Kaune.

Kaunas. — Czionais likos 
atidengta^ bolszevikiszka ban- 

? kurie save 
“Raudona Brigada,“ 

kurios tykslu buvo iszžudini- 
mas visu virszininku lietuvisz- 
kos valdžios ir iszneszimo in 
padanges su. dinamitu visu 
urediszku namu. Keli isz to
sios bandos jau likos suszau-

da razbaininku, 
praminė

1’okiu budurp

prie saves.

iszgainiojan

Kaip tik atėjau, tai 
ant manes 

asz szianakt bu-- 
k a dirbau

_w
pas Zioteni 

liniojau, gaždi-

Gyventojai susimažino.
Sziaulenai (Sziapliu apskr.) 

1920 metais S.'zįpįo parapijoje 
gimė 160, < 
tuo budu per praejtus metus 
gyventoju skaiezius 32 žmonė
mis sumažėjo.

_ ..................I Kiihte

o mire l02 žmonių^

Girtuokliavimas ir varimas 
degtines.

Pasziausze, Sziauliu apskr. 
Szioje apylinkėje pastaruoju 
laiku pradėjo platintis gir
tuokliavimas. Priesz metus 
musu Pasziauszyje tebuvo tik
tai dvi krautuves isz kuriu vie
na vartotoju bendroves. Parei
tais metais buvo atidengta alu
de, o nuo sziu metu pradžios * 
net “traktieriu&P su svaigina
mi ma is gėralais!... Be to dar 

degtindariai valscziuje ’ 
degtine varo!... Szvietimo da
lykai — kaip ir pamirszti! lai- 
kraszcziu pareina labai maža 
— vos keli akzemplioriai.

Visi dirba guzutia.
Traszkunai, Panevėžio aps. 

Tarszkunu klebonijos rnsyje 
milicijos surastas nemažas 
bravoras, 
je degtines 
saiko. Dirba žmones, valdinin
kai ir net kunigai... Persekioti

Sziaip

Priesz

t

keli

surastas
Panevėžio apskrity- 

dirbimas yra be

gy-

maža i tepersekiojama. 
žmonių upas geras.

Brangus pragyvenimas Len- 
kijoi.

Vilnius. — Varszavoj
ventojai gauna 3 svainis duo
nos savaitei; cukraus nėra, 
saldainiai ir skanėstai už
drausti.

Isz 6.000 — 8.000 lenku 
markiu algos menesiui pragy
venti visai negalima, nes per
kant produktus laisvoj preky
boj tos sumos užtektu tik 3—-4 
dienoms.
daugiausia

isz nstaigu kur tarnau-

savaitei;
ir

Tarnautojai laikosi 
invairiais “davi-

niais” 
ja.

Ankszturnas ir susikimszi- 
mas mieste neapsakomas. No
rint gaut vieszbuty kambarėli 
reikia duoti 5.000 — 10.000 m. 
komisijos. Už suradimą buto— 
po 100.000; už užleidimą buto 
— net ligi milijono.

Būna streiku ir grasoma 
streikais. Takiais atvežais dar
bininkams vadovauja komu-

X
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Ryme. Ceremonijos 
iszkilm ingai.

na kepure
atsibuvo labai
Naujas kardinolas piąsunte te
legrama in Amerik’mc/ąn^ svei-

Tanoiziui.AUr4iRlka»
Subatos diena aplaikeme te- Mahanojaus,

*

STARAPOLE I •1 ‘ I ■

sAri.ft
. , ( . ■ ,A ..

eilėmis ir krūmais, 
pyle iąkus žvyriiiąi; tuomet ir

taz VISU SZALIU
‘ \ /' ♦ ---- .L r- ■ ■

Luųkiiiei maino kailius ąnt pa-
A t " A» I 
/IJ •* '•«!

\?'l
4 < f *T¥(

„ . pyk- takus zvvriuni; tuomet ir
Aatramskn. ‘ ■ zuionąs visi dasfjjyato laid bus

-------- įhicšto kodas, ties 1 i)1 gyVdje 
Mariampoles jaųųas miestas tvpra. (erszketine) apsodino.

‘j Naujai susodintus iriėde- 
lius kas rytąs kas vakarak’-ap- 
laisto vandenių Atvežtu isz 

1 baczkotnis. v\------
' F A 1 b ' I 1 ’ !

miesto
D

Aidas, he^ 1 ir
kindamas juosius ir dekavoda- 
mąj? už gerus velinhnus.

'1 Dangberty yra
Šhulkiuo paviete no toli

‘‘pikiavo szleitus^ ant bro
kerio .todėl likoš 'pramintas 
“angliniu kardiiioln 
jam ’

Kąrdiholąs 
ginies !

legrąma Icuris pVanesze mums ir 
mirti musu 
Tamosziaus 

Nesilikejome 
m irt n, nes 

nuo jojo gruma- 
“esmių dabar

liūdna žino apie 
seno prioteliaus 
Astramskio.
idant tęip greitai 
apturėjome
ta, kurioje sako 
sveikas ir turiu norą keliauti

♦ > r

I

Lietuva

Pirm utinisturi du vardu.
miesto vardas dar giliai
mas

cziul ir tiki iją V^įa«
Panamą. - In briojfąm".pri

buvo keleivis Georgo 1\.“ Cber- 
keliolika

X ą i ViA

7
1

Naujai susodintus iriėde-11) • In ėzioiiW’pi'i-
/<'_ i> /.i

to 
zi ųo- 

ka imi e- 
nevadiną 

Antras va.r- 
ir rasztuose nau

dojamas Marijampole.

valstiecziams,
dirbo kasiklosih, ežiams kurio kitaip

sntiko
ant uz.manimo

v a Garbe

kaip Starapole. 
das vėlesnis

s u Lenka is 
Svieto

idant sifvažiupi V1 Brulyselą
I 1 . • 1 V ‘ , fe. ’ J. .A .. ‘

t

- naujo rubožiąus
J 1 _i

. Starapode vandipamas dėlto, 
kad pinui gyventojai apsisedo

< b i 4 ;

L
J

»!V 
j A

. Z‘1X<

luisto vandenių 
Szo.ęupos 
buvo 1 
ninkas kursai 
įlinkais per dienas trusosii 
šokio sztamo juodeliai teip gą- 
rai 
dėstomi, tetas kad neprigijo.! 
Po keletą motu gražu jau buvo 
ių sodą pažiuręt, tuomet vidib 

Įje pastatė miešti gražia aiik- 
isztai iszkelfomis grindimis al-| 
tenka kur vąk’ąrnis muskolin 
pu lit ava mbkyke į 
marsžus o podėliai ir aflciorią?

Vienas 
suk on t ra k t uol a s o ’grod - 

sų savo darbi- 
Vi-

dažiurimi, traszomis ap-

ris, kūjis 
motu 'Ekvadoro

perlui v o
t iri nedarnas

tenifitiup aplinkine
gyvontojus.
sai, buk tenai!inei 
maino žvėrių kalius imt moto
ru, o juju' tkejimas yra

ir josios
A praszineje ji- 

indijonai1
t

k

t

*

* /

užtikrinę savo kūdikiui ilga ir
< J!

■ ■*♦**•

t r <
f

'•M r7?ru, o joju tkejimas yra garbi
nimas velnio ir kitu piktu dva
siu.
Ųžrhusze mergina kuri kentėjo

Bruksole,
perkratinėjo 

apie

gyvent gala kaimo Trakiszkju 
lauko, ir fa 
jau lenkai,

LINKSMA GY.VĖNIMA DUODAMAJAM 
TUOJ KAIP TIK

j

C:Ligos
....... ‘.j, ir

ir nnstatimo 
terp

neužilgio in tėvynė.
keliavo in tėvynė, bet ne i n ta-

atlnnyti tiktai G«| susitaikins prioteliszkąi 
gyvens sutikime, i.v ...........

kas idant terp t uju sklypu nž-

• i ------- '

feip. nu- pradėti derybas

ja kokia mane
n i amžina tovvne.

Velionis neseno i sirgo trum
pa laika, bet pasveiko po kp-Ltolu “broliszka meile, 

ir vela emosi ’ --------- —

gyvens sutikime,

sąyes.
l ir 

nes jau ląi-

va rd a davė regis 
nes senas

lenkiszki — Starą pole.
Mąrįampoleje Garine melny- 

czia 
žydu 

pamūrijo

“ĘACfLE BRAND’
4 *» '■ «» *«'>,, . . • .4 , ‘ į

1865 s tm idėjų si 
mflny-

pu I kava m hjzyke

sužeidimo.
Angliję. Sudas 

akvva

> >

: TAVO PIENAS' SUSTOJA
.. fi . ’■ " • ,1 w « • * t

jft

f * I JI' 4

liu sa n va i ežiu 
prie darbo “Tėvynės 
teje Brooklyne. Turėjo apie 
metu amžiaus. ] 
Amerike apie 25 metu, darba- galerna būti ižgelbeti, jeigu 1i1- 
vosi labai del labo S. L. A. Iž 
davinėjo “Garsą“ I 
ah ii' darbavosi daug del kilu muose metuosia po užgimimui 

“Sa ule 
po vardu 

Paliko Lietuvoje

red v s-
I 

pergyveno milijono vaiku kuriu gyvastį
. « - a • a

Ko/.na meta 
0 Vaisi ijosia

Su vienvtuosia 
mirszta ketvirtis

retu geresne priežiūra. Szimtai...........  ’ 1 ;
Shenando- tukstaneziu vaiku miTSzta pir-

laikraszczip o in 
szinejo ta ūkei 
nas Kapsas, 
du sunūs 
ketino atlankyti sziruet.

1 ♦

ra-
( k

4

nnn neprižiurejimo.
Kokia tai butu naudinga ož

iuotis ižgelbejimo nors dalele'
ir dnktere kuriuos tujų gyvaseziu. Po visus mies-
1- “* .... T tus tvėrėsi drauguves moterių,

Laidotuves atsibus utaruiti įteksi » mokinimo motinu 
I • • • •

i 1 uri elgtis su nanjei ;
a. Tamosziaus I kndikeis.

ko 15 diena Kovo.
Su mirezia 

visuomene 
tiszko veikėjo

i t uri elgtis su na n jei
1 a* -• ------------------- j
ne teko gero tau

kuris dirbo be 
pasilsio del gero lietuvystes ir 

Lai s'dsysi senas
* i amžinam al

su n ki a m darbui ant

apszvietos.
prietelis

____ 4 ? i____ j...

szio asza.ru pakalnes.
f" "

^įuųnai skaito ir skaitė kiek 
paskutine s vietine kare kaszta- 
vo svietui, kuri jokios naudos 
niek^n nęatnesze tik pražudi- 
no milijonus žmonių. 
tiejei žinunai apskaitė buk vi
sam svietui tasai praliejimas

musu 
silsi po

kuri jokios naudos 
t ■ A ▲ _ 4 •

Dabar

177 bilijonukraujo kasztavo
‘ o kąriszkos bledes isznesza ant 

sumos 139 bilijonu.
Didžiausios blėdes pripuola 

ant Francijos kuri turėjo net 
$54,227,915,000, antra vieta už
ima Anglijo ant sumos $51.- 
052,634,000, treczia vieta uži
ma Suvienytos Valstijos $44,- 
173,948,325, Italije $18.630,- 
847,000, Belgiję $8,174,731.000, 
Kinai $565,376,000. Japoųije 
$481.618,000.

Suma kokius reikalaųje ąlli- 
jentai nuo Vokietijos už pada
rytus bledes, vos neuždengs 
luju milžipiszku kasztu. nes 
paežius vieszpatystes tinęs ap 
mokėti savo kasztus.

vos 
milžipiszku

Sir Ernestas Schakellton, 
žinomas isz savo žieminiu 
mokslu,

m.
kompanija
ežia garu varomą atstu i mies
to su auksztu nei boksztų ką 
minus.

Koksai tai buvo gyvento
jams dyvas, kad be vėjo ir lie 
vandenio, be sparnu sukosi gir-

v* ._ . »y * . - .

uos ir gražiuos sumala miltus.
Kompanija padare sau dide

le klaida, kąd melnyczia. pa
mūrijo vietoje kur nesą vaiide- 

1 szullniuš, 
bet vandens nerado, tai td.rejo 

baezkoinis da- 
vožt. Mat tuomet ir ghxriu bu
vo ik valei, »

le klaida, Icąd inelnyczia pu-

nio; inegiiio iszkast

isz szęSzupes 
i kaip 

gimusefs

randasi 
fabrikai 

Krnppo, kurio priesz kabe iš
dirbi nėjo visokius ginklus del 
vokiszkos ciesorystes. Tope 
fabrikuose dirbo 107 tukstan
eziu žmonių, dirbdami kas va
landa po 4,000 Įtaiku ir \'iena 
anuota kas 45 minųtas.

Kada europine kare prasidė
jo. Kmppo fabrike dirbo 38 
fukstaųczei darbininkai, bot ir 
tai buvo per mažai, nes vėliaus 
dirbo liet 107 tukstanezei dar 
bininku kurie dirbo diena5)!* 
naktį idant pristatyti karisžko

Dideliam
>zi6dien
Krnppo, kurie

apleidime 
inilži.niszki

eiesorvstes.

fabrike dirbo 38

• • * 
materijolo ant apėmimo fader-

ki fabrikai stovi 
lanko ne

lando. Dabar .tiejei inilžinisz- 
ir jhisos at- 

darbininkai tiktai 
žioplei isz visu daliu svieto.

■------------------ — • i '•

Ameyike randasi telefoniniu 
d ra tu 28,827,188 mil i u 
tiek, jog galima
d ratu apsubt musu svietą 1153
.kartu aplinkui.

r,___ isz savo
mokslu, ketina nusiduoti in 
žiemius už keliu menesiu vela. 
Payms jisai susavim kelis žmo
nes kuriuos 
kada ndbuvo 
turės lekiojama maszina ir ga- 
zoliues rogutes.
Ko jisai in topais keliąuna tai j 

vai žiemai kokia turėjome szi ! 
mot tai ledas labai pabrangs, 
o gal butu, gerai nuo žieminio 
poliaus atgabenti keliolika mi
lijardu tonu? o tada nors 
pigtu “ aiskrimas".... Koki 
tai butu džiaugsmas del Koi- 
des, Meimes ir Eiles!....

turėjo su savim 
pirma kelione.

arba
butų tuprp

Sjteite Mieliigane yra stokus 
net du tukstanezei mokytoju ir 
isz tos priežastes daug inbks- 
ląiųiu būna uždarytos, nes ne 
yra kam moksli vaikus. Prie
žastis to yra mažas apmokėji
mas mokytoju, nes sziadien' 
mokytas ir reikalingas' žino- 
gnjs aplaiko mažesnė mokeste 
ne kaip kukorius arba tarnai-

Ca, juk pilvas yra svar- 
ne kaip galva... O jeigu

mokytoju,

te.... .
besu i*
teip ilginus eis, tai moksląines
ir mokslas A muzike susilygins
su rusiszka bolszeviie.

I » ,r. I —
nežinome — bet po teip leng-LIETUVOS ATSTOVYBES

I
AMERIKOJE 

PRANESZiMAS
*......

ai skrimas "....

1 .‘ Ąųt sodo vartų 
stoveddvo visa#Demskis ii: na

šu nauja 
neinliąs-

sau spacorap

baga kAimiėti kad ir
« ’ X W ■ fe k ■

sejlnega apsivilkusi 
daro. ' ,

Nuo meto 1870 iki 1886 t. y. 
per 16 m. suaugo tas sodas 
toks* puikus, Jtad mivlti buvo 
mat.vt, bes tartum tik giraites 
tarp kuriu vasara buvo ir ž>> 
idihėziu kvjėtku.
gto susulanke Užmanytoj ai so--

per 16 m.

grajindavo jc/aojuiis 
atsitikima apie užmuszima 
iperginos per vedusi vyra, kuri 
pati mirtinai pažeido su re vol 
(Actiu tyksle savžudinstos. Vy- 
raš iszsiąiszkinejo tuom, jog 
mergina radosi mirszta n ežiam 
padėjime ir melde jojo idant I < , \ W i *> > • « • 1 . I b

pati mirtinai pažeido su re vol

padėjimo ir melde .jojo

mat,vi, bes tartum tik

padėjime ir melde .jojo idant 
dąbaigtu josFos baisus kentėji
mus per iluszovimą jos.

Sudilk paliuosayd .|eramina 
Tlermoua, 82. inOtu senumo ku
ris uŽmusze tąja mergina var-

TUtrcleAtS
y brand,. t A 'd A K % • « 1< "» < **

E AG L
' •' (CONDENSED' MILK) . '

J ft

yra /szvarus 
prirengtas

t ■*

į * 
.t

•i* 
s

, saugus ir gausus maistas, 
specialiai kūdikiu maitinimui.

• • » • 4 5i • < ' r '4'1 _ L.

saugus ir gausus

Lengvas prirengimui — ir jusu kūdikio y|duięĮ
<jin suvirszkins lygiai taip kaip jusu pac^io^

, tai vare kurą ne 
anglimis bet malkomis.
labai pirmutiniai
tad kasztavo, snbankrntijo ir, 

kita žydu 
neda lai k e

stovėjo

tuojau s apipilk o 
kompanija 
subankrut i jo:

Daug 
kompanijai

ir toji 
galop 

toks didis mūras tuszczias, to- 
liaus Ipiyo maskolių kazarme, 
dabar girdėjau kad 
jau nugriauta, ir n-p 
Alariayripoles 
ezid$ neliko. t!

Aid kiek ffeni žmones

garines

visiszkai 
ženklo 
rnel.nV-

Arit k.iek »sem žmones mąn 
augant pasakoju tai priesz 100 
metu Starapole t mojusi vap-metu Starapole t mojusi 
(lenine tnolrtvczia ant Gieronio 
upelio, I 
prie Kvietiszkts 
iszape.

o naczialpinkas ir buhnistras.
Po Priėnti 'žydiszku progro- 

ma, liaeziaininka valdžia amit-J 
te nors j<‘nerolo vibm jau turė
jo atsiuntė už naczialninka 
maskolių isz Kauno palidmoi 
tori, tuomet. tas 
Monkowskis bulmist ra 
k i atstato, jo vieton 
maskolių Tridenski ir suclial- 
ninkas ųąezialninkas dattk isz- 
k rimto isz savo Biuro urėdui n- 
ku kataliku o ju vieton insta
te vis maskolius. . "

rreJ<ia. tai praeito isz' nusida
vimu buvo inieste Mąiųampo: 
loję. Senas Kapsa.'į----- -  ♦ . ♦ . i i'i.i
NAUJOS LENKIJOS PRE

S- 
maskolius 

Zilins- 
padejo

du Colma Vandyck 18 metu se
numo. > 'Už tąją “geradejis- 
tą° Hennonus persėdėjo kalė
jimu ą^tuoips, menesius. Dak
tarai pripažino laike- geismo, 
jog merginos ža id ui is bilVo t o- 

jog butu mirus ij- teip in

Už tąją

jiipę aštuonis, menesius. Dūk-

'* t, '

yhnu buvo iniepte Aląiųampo;

> t.LL.

o

pieną.

v THE BORDEN COMPANY
Bordėja^ąijdmg New York* ,■ ft J K

* f

Brada vietos damai 
‘ ; jiuomin inkusjiuomininkų

« b

1865 m. Vok ietis Beris pąsi 
stale vėjinė i
ant Szpszųpes krantų vandiųa
stale vėjinė

*1

mg Ąngelsta.
rTi \ 'S 4

vejiąi nifelnyczia, toji sfjnoyisį
ka vėjinė i ’ 4

‘pralenkė, t urą jo
r * .’ • 1 1 * -/S'* A J 1

nauja mehiyczia

"I

j •,<

I 
’i

B 
į 7
I '•*" •
I 41'^

7

*n> 
ft

Iszkirpk‘s*/d kuponą dabar, ir prisiusk sziaftdienir teipkis
Roles donas.
Tamsportas vokiszku ginklu

S
ir gaUSi’Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVIŲ 'kuri paaiszkins, kaip užlai- 

___ Taipgi gausi mai-

(0107) iii

.,4 
X. 
A

kyli kudTk'/'svėiku. r~
tinimo instrukcijas jusu kalboje

’ Vardas ..............................•:..........
Adresas............................................

likos suymtas.
Stalupėnai. — Czionais likos 

sulaikyti du transportinei au
tomobile!, kurie vožė visokius 
ginklus iu Kauna dol liotnvisz- 
kos k a nu mene s. Allijentu ka- 
misije jau ųuo senei nužiuri- 
jiejo. vokioezius , už gabenimu 
ginklu in-a.-'Lietuva ir pradėjo * 
nisežiau daryti krata mnt vi-, 
ąokiu automobiliu ejnancmu. 
pęj* rnbožiu

»*r

Silpni,liguoti ir nervoti žmones
automobiliu

in lūetuvJa ir ant 
.siiymti /Visą

• ’ '* ‘J "

k i : L i o y i? j Vy 0 X-
• • *’4 p.1hA:

TENZIJOS.
~-U. ii.', .. ■

’ ' ’ > * • *

žinomtą iszlyginimui 
ą i e n os tarp L ibtli vbs i r I ja tv L 
jos abi. vaistyki * yra-Hiidlariu- 
sioą tam ., tikra gineziu .iszyya 

‘szi.mųj arbą arbitpazb ‘Upthisi 

komisijoj pmtnnikavilna ąnge
L A. Au - K * » * 1

isz. Ežairuio

t

Kaip galOi pasiseką 
iranspoijta.
i

Pc r P
..........,-t M J ’L • ■

. Mijtojalnio agentūra Lictu-

Kreipkitės in ten kur gausite teisingą
. IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIĄU0IĄ BĮUJ)k
Mano pasekme kaipo specialistas, paeiną nuo to kąd tuojau

t atrandu teiding'a priežasti j ūso ligos.’

Tai buvo jau naujos- mados .• . A *: v • i •> 1

Št ą rpo J es’ \ ųęb 1 y ežia 
/‘r 

m.el-A

ja ir sutikusios pavesti• ą^ioje
• * a > a « * a * . ' *

;v6nsn Įnirti “Miinęhurid” tiesiog in

k a vėjinė
alus nuįtdli

1 Šeno'yišzka ' . ., 
nyezia stovėjo netoli seno ką- 

Taigi Sfayapoles sc-

Stąrapolęč (Mariampoles) ką 
rąliszįąį,

1 Kas nu,Q .Mąrįąmpples

ir nugriųt.

piriyno.
nos melnyczia visos pranvko.

.» . • - < ■ * • . < r- * . % .

raliszkaą, sodas.
, Kas nuo ALąriąmpples vė

liaus Amerikon atvyko, tai pą-
LS

visokiu me-
šakoją kad szia.dięn tas soda
• i t . ”. .(v, . , " ‘. , « 1 ;.

p/...; g; a,z;;.; gj ’
----- -*2, Taigi ą.sz pą-

briežiu to spdp vjąą pradžią, 
nes tas ne visiems dar žinoma. .

Apie 1870 m.

esans gražus su 
dzių giraitėms.

» ' 4. . . *« . • ' i . ..* ' » • • " i

bpiežiu to spdp vjąą pradžią.

Afąriajpppląjj 

kijoje turfingiąusia pąyiįt.o 
nąėziidųiąkų bUjVO Sza^laų's- 
kaš, miesto bąlmistra. Žilinskis

> ' '■ » » • /Ft\ <■ ..

;'lui prof. Simpson u i. « 
mątyti >

Atinistm’io d-ro .k' JAiriekio
kalbos ^teig. fc?pime Sausio 17

Kaip

iriajūburga' ir EitknnUs 
l.layo., j

Benediktas Bp/<jiszis

3 kovo iszke
i

i!

diena, $zjos koųpąijos idąrbąt 
eina pasekmingai ir.Lietuva 
y*'* pąsitUjedipna prof. 
Sįmipsono beszaliszkumui ir
pilnai pąsilikcdifuią

1 • — I* • * A Z • ft

•objektingmniui

prof.

i ramini laukia
sįids komisijos darbii užbaigi-

1 ft* .ft • ’ A ** »

I

iv Mažeikiu srities g.incziaL jaii
1 I J J » ».,» ♦ • • • •

’■W • F' T

’ . y ry . 
< • ♦ T

4 .i

Alano ekzarnmavojiina.s yra pafcek-'Mano ėkzamin^vojimas yra7 pasek
mingas treinokdhlgas. • • • Jeigu-SBftto- 

klaidos ka kiti dare, ateikite pati mane • 
ijpatiszkai ir paslaptai yasikalbWlmfe 
Laukti pra pavojinga, p1 > fe ( •

Visos kroi^szkos-ligos yra,pa»ėt- 
miiigai gydomi per mani*. ’ Ydrfii 
turite - už kietoji m u, kataro uosles, •
gerkles, .viduriu ar inkstu, .kepenų 
netvarka, nervuotl, nusirpne.UkiaT'utt- '■ 
srdli, rovus, pūsles--ir artapunąs lign^ 
kreipkite* pas mane nepafsantž koklain 
padėjime esate. Daug ilgu Užgydyti 
ku kiti daktarai atsisako gydyti.

-arba iszsikiszusla žarnuke’, 
iszgydyt'd ant visados, 'paiig žmonių 
serga salta liga ir kęnczia neiszpasa- 
kyta skausmą, ir kitokias panaszas 
ligas bijodami operacijos a’t plaustimo

/

■ v n?
IMK

'¥
*

1*

t 
k A

1 •

%

• ’ L ii
J..

*

.-l) 4

'*jj’ *

>*/’ I ’
G BNS

sUpąi, nervuotĮ, ligudti,. nd darykite 
klaidos ka kiti dare, atBklte paS maif . 

h fHave. 
1 ' < •> . I

Anėle. BėrelAzlute

{K*azln)|et^B Vftltąiąs

, Visi Ifiz 
Ignotas Czcp

Isz Phiiądėlphia, Pa.
Petros Ausztra su szelmina 
Jonas Bieliauskas bu szciinina 

isz Derliy; ,Cpnn.
BronifSlpvgs Juodvalkis' 
Aleksandras Szlepctys 
Jdnaš Siuhiikis 
Aptąhas Vaivada 
Razy$ Vilimas 
Jurgis Annonas 
Stasys pažeckip,

visi isz Leoclpjurg, Pa.
Visi isz [.eechburg, Par j

pasai, 
nakvyne, palydėjimas

■ Prabas Žostautai • ’ ‘ 
■Ka7.tn)|ęrUs Vldipiąs 
Pt apa}4. 7 \ r,. Brook J yno. 

nils isz C’hk
Jyoza« Grindis hu žmona

I

1/4
I

Visos kroąlszkos ligos yra, 
mihgai gydomi per roane.

r

j !|

H

Chicagos.

SpeeDjlkfai uLjsene.iusili ir krupifefcn
llgti.' Praktika v ♦‘k’ iHdžiąnšfosb''

nivvuhulvhe Vhlladelphia. i

ASTHMA i
kentfjihiais yra liga*-k korio 
malaperts bijo.. J^eJaąjdtfi kolei ibvšiie 
priverpti jes.'kpii 'pažibos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvopo ir' £al busile'-pt’lversti sustoti 
dirbai. Dr. HoiĮgonfi ndrėtu turfąi pro
ga paroriyti jinrijp joirRASEKMIN0A 
BU PA PYDIME JUSO ‘ PUSULTO.

njo. Kąip girdėtis, ir Palangos 
iv Mažeikiu srities g.incziaii jau 
tą.po aptarti ir komisija jau 
sva r s taii t i p 1 a t esu i k la neimą 
apie llnksztos* . ^raszfa.- Lietu
viams didžiai svarbu turėti' 
prieiga prie Dauguvos, - B<x to 
nieks neužginc^ją, {jog Iluk- 
sztos srityje, uuo seųu-soųoves 

lietuviai ir kad jir

afba dusulis 1r‘ baisomis bCt linksma bus ž.irtotl tokiamši žmo- ‘ 

polio ir skausmingu operacijų. ° 
NEKVISZKOS LĮ(W \ua kurtu 

paeinu t rot Is minties, * Silpnumai, 
neramumas, bcmiegls. -fitoka , ©netgi- . 
jos ir teip tolintis i8^'(M>itĮl pa. gV»»- •’ 
rauci.hu Rodą ir slaptinguk pMisikat- 
bt\Upins nyjiAl. ' .'m: ‘ .

kožnas nems kad asz tokias ligas gydait be 
I : 1111S i Ii' i v ub rru nnflrnAilji UV *

priverpti jes.'kptf pagalbos, 'kolei ne NEKVISZKOS LĮOOSr huo: kurtu 
__  , silpnumą.*, 

heąiiegls, stokaėneyęl-

Koda ir slapti nok p^sikaK 
kv</'*ii « - k h'A ■ * ■

DOCTOR HOPGENS MEDICAL OFFICES; *’ 
^■.4 1 ■ ? '.J ’ ? v- _*■ l_ _ ,t? ■. _ T" r \S a;
L,   . , .. «.. . v v

Ant vyrsziaus1 fWtfis Drapanų Šžlo 
60 South M^ih1'Street. 

4

kvopo ir £al buKite^priversti sustoti
i

gn paroriyti juirijp. jo(>.RĄ‘SEKML'SGAVisiems keleiviamri lapo .parūpimi 
gera 

Custoi.n
pasi,tikimas an,t' dypo, 

1 in
House gavroiid ‘ laidu iszkeliauti, ap-

buvo pilnai 
savo d.rau- 

kad per

miesto IjUisa būvą visoje Suval
kijoje turtingiausia pąviįto 
nąėzialųiąkų bUjVO Sza^laų's- 
kaš, miesto bairnistra. Žiliąpkis 
Jiedu pa (Jare pljąpa kad ini.ės- 
tą reik pagražint' įjdąisanl 
spaceravą poneliąpas soda.

Tas jų sumaninuis gyven
tojams miestų, nelabai pamėgo 

kaąis, nes sąkydąvo kad $žą- 
.bląuskas su Žilinsku tai mjes-

gyvena 
skaiezius ■ iszncsza neniažiau' 
3.0 nnoszimczįu visu gyvento
ju. Galima prisimint, jog Iluk-, 
sztoj ar Gryvoj lietuviai rengr 
davo pirmuosius savo teatrus,1 
kuomet buvo dar negalima 
gauti leidimas ežioms spoktak-

T Oflsost Valandos 0 n to Kg 8 vakaro, NcdeJioniJs lO ryto lig. 
iro. ’

iupiėjmas bagažu, 
laivo. Visi 
užganėdintais 
i ,v7 
P.. Mikęiainio agąntilra yra gejiaii- 
Ma keliauti, nes yra pilnai apsaugoti 
būo visokiu isznaudotoju, kurhi New 
Yorke yra Ipbgl daug.

Pasai tapo parūpinti isz kalno ir vi
si kėiievlai atvyko in. New Yorka tijc 
dvidi^ni pirm 1 
teip, kad

palydejhnfts ant 
laivo. Visi keleiviai 

‘ > ir rasze 
gam's, iikusl-ęms Amerikoje, 

yra

Visi
-j-r rpopiet-.
DVh*In IsF.'dėflzines* 'puses. 2 floras.

Wilkes-Bajre,Pa.
_______

t reik pagražĮni' ijdąisaąt

Tas jų’ sumanihuis ^yvęn- 

ypacz žydams namu sąvniiįi- 
kams, nes sąkydąvo kad $žą- 

to vėląją?!
Nukirto 

plota žeines, 
na sujaise 
gudriai.

Pir/nįąuse 
e^ąlųinko I 
v;

ta T ■v

/
/

‘•4".''rT-.-'f'* a 4,\'> ■-> . >va ' >S*** ■ ■ J ’< m :

MONEY ORDERS, DRAFTS * ’
IR CABLE TRANSFERS

»'■’ * 1 • S 1 * ' ' . < V . -C . • , 4 _

H*
4.

I.
Dele iszgavimo pasu,

D

d y ji mo paga ben imui
į isz Lietuvos ir delei patvirtini- 
hno ingalinojimu, '

bap- s/Jes dokumentu ir delei nujie- 
szkojimo turtu, 
visados kreipkite^ prie Lietu-ė 
vos Atstovybes ofiso sziuO ad
resu. : Lithuanian Legation.
703 — 15th Street, N. Y. Vfe

at- vizos 
uit pasportu, affidavit u palių- 1 • • ' • •( t ««•giminiu

visokios ru-
Draugove nąjorkinru 

kieriu apgarsino, buk bankai 
Suvienytuosift Vftlstijosia turi 
11,427.556 doleriu padėtu per 
žmones, neskaitant prie to kiek 
žmojies turi audėja 
pacztiniuosia I

bylu vedimo

jnnigp
Lithuanian Legation

bankuosia. Viso shington, D. C. '
l

6,536^47'0,fXX) dpleriu,
Kgriszkas departmųnia^ 

' mano 
apgirdyti vardus visu slęke^in 
ktiiąą slėpėsi ‘ ’ r
nuo karszfcos 
kares, 
kilpcijos 
tuom darbu

žmones turi suezedinė bankose

Kgriszkas ’< 
AVashĮngtone neužilgio

IL 
persiuntimo pinigu

ktirie slėpėsi ir iszsisukipejp
tarnvstos lako

Kožno miesto kons- 
/• v _ <Ll-

Ipmitetai užąryms 
ir garsys savo 

miesto szeszkųs kurie bijojo
ir garsys savo

v '

miesto gera 
iszmiąjavo, plią- 

"'J *4 a / . Y ' ' * '

szone

ir prądęjo darba

suszauke in na-< ' 1 * t ff " f * t 4

Szabląiisko Biurą
aikųą Kviejiszki^b Sztinskų iv

liams buv. Kauno gubernijoj.
Einant laimingai szioms de

ryboms, pradėjo kisztis lenk.ai. 
Kovo 5 diena. Lietuvos Atsto
vybe, yrą gavusi nuo Baluęzio 
is?

«t

Kovo 5 diena. Lietuvos Atsto- ‘ * * 1 ‘ ‘ .
►

Kąuno toki kaVdegramą;
Lęukų atstovas Rygoje .pa

davė nota arbitražo pirmiujn-
kui profesoriui Simpsonub pa- 
reikszdamas c Muki jos preten

Jfirvnravo valiem, 'iiwke P’’W JMszt.o.s Iqaszto,
t rkakdieų dąstatytu' po tam tik;

išplaukimo laivo,
neturėjo bereikalingu isz-

' kurie . manot’ę tuojaus
laidu belaukiant iszplaukfino laivo. 3^

* ’

£
i

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La- 
, už maža preke. 

£ Parduodame europos pinigus. ludedam, 
pinigus in europos bankas. Ęręipki^ 
iji bjlė l^oki oflsa American Express 66?'

‘ Tidigi visi 
gryžti in Lietuva, kreipkitės 
Mikolainio Agentūros, 
tikra ir teisinga pafaynavima.

Nnujao laivas ' “
i
31. Laivo didumas

dviem lovomis, su ketiųlomis ir sze- 
Kzipmis loyęmltt ątskirlai nuo kitu. 
Szis laivas gabenu tiktai tredziofe klia-

tas iu Eitkūnus IJ3O.00.

siuąkite savo’ pptogyahjaš

Naujas

kur
prie P. 
turėsite

»>5JJNNHKAHDA 
iszplauks HtaczlMi In Hapiburga kovo
31. Laivo didumas yra !17,*220 tonu. 
Visiems kejeiviaąis yru Ictuąbayiai su 

Kziomis loyęmlit atskirlai nuo kitu.
i

V*! C

, K-

tvija, Lenkija ir kitur,
i

I 
A
Vi

i 
F*
I

arba ras'zykite Lietuviszkai tiesoj in '
AMERICAN EXPRESS CO

; < !"»• ' ' ? 1 * S rv < •* X c ’■ d r -y. . i’
> *.Money Order Department .

65 Broadway New York

soą keJeiviiis. Uaivąkpvto ir tikię- 
tas iu Eitkunųą |J.30.00.

Jtėikalaudami pasui aplikac’jii at- 
siuąkite savo’ pptogyahjaš 2x3 coliu 
didučio prie paso irv 410,00 už paša, 
l 
dos adresuokite; ■ :

♦># Hudson Am, 
- , f v 'f Brooklyn, New'York.

? fe k fe J * 1 ’ \ > l v ' 4
—į-----; -'-J;.;’*• '"> *

LIETUVISZKAS
K __ _ i .. _ "JU L. ’ L • ■ *' ■ ‘ ' >.!.>’

apsunkinant Lietuviu-
Balntis.

tuonii ; ,
Lą t v i u , su ta i k i n inia.

Su tokią* savo nota lenkai

SI

ra skaitlį pad vadu i n vadiną 
ina paiiykfka, ir r (‘ \ ,
bobit.. fyofybs su užmokesėzin 
40 kąp. tiiąpai, o padvadas liki'- 
niąlįif viį. nieką. i
; Piątųę darbai prasidėjo d art: 
gupiąs žmdhiu nežinodami jką- 
me dalykas kalbejo.si -- koki

Sžaliyar- 
s, kas žui f »j - - v.. . _

‘.r

ma paiiyArka, ^amdiiiink^ū
7 > , / >'» r -

pad vadas ukr-

De lei
Lietuvon giminėms, nuo ka.ro 
nukentejusiems arba dele i par
siuntimo auku Lietuvos Val
stybes reikalams, Lietutis Gy* 

.Lietuvos
, Liet. Tiaud KrvŽiui

.... .      o tO'PfP 
visais Lietuvos Paskolos i'oika-

T „ .... ... Įft y’;,
sados špilio adresu: Liiįųani&n

.v^,

TxP'* *• lt 'r • ?
40 kąp. dienai 

t rf' t 1 '* /»'' ♦ ‘ A • *

nim,o 
Šiauliams, I

^onpletųi
Platus darbai prasidėjo da& 

,» i v “vz '■ i ■ ‘. iv?
F..... ...... ......

■' j '■ .4- ąv''. * •’ x 1 - tįLc , iv ■
Foreign Money Order Department

Avi ' ’
atidengė savo kortas Ir priesz 
latviuš. Lenkams rupi .užgrob
ti PoJsk’e rnHaniy jr paverž
ti juos nuo latviu. Tokiu ^ąyo 
darbi) lenkai privers Jątvins 
dar szirdingiau dėtis ąu lietu-

Lįetuvoą Infdrihaeijos Biurus, 
----A----------1—-i   k------------  .  — - *• J . '

igmo pinigu 'iigonia- 
, ? *• ' J-JŽ.
iffn’Ū Knygele pz£ugy$eme, <tel 

KAHerlftUB uog suflęta . pinigu «nt 
^Įl^U į £-sTę.,

K • ' f

latviu#. Lenkams rupi ūžgrob-
kaip viskas bus parūpinta ląiku Vlsa-
dos adresuokite;

’G Broniuyn, New' York.
r ♦ ?'■ k U J * L ' a> -. ‘L- 1".'V fe • o!'. M *^7*t

'' » r t » „ ’

v

. /i
t >'

tI ii' 1 w - r v ». r
I 
l

r - ' Y
m.

r8»' (I».

* fti Fu » M l* M
ii wOi ftft w o o or .

TV'TjJ 7<U * - . ' i ■' - . - %.’ll

Daktaras KOL^R y r* vienatinis tarpa Lietuviu OakUran
7-4. *

"X, ' Ka v
b>ii^h o < „ , ,\J \ ,Vi * vsapninykas

Patelksiu.

kaibejoąi koki VYRU 
LIGOS

viais. Tilt mtims gerai.
,*• • j < I <*■» i * • »* Ta •

Knygele Draugybėms, del

J4’:

kas paljyauom.^ Žąną
j^aibeli cziį reng^

I >as pauvadomis žąmes, Kas žui 1 
fez kųi^ ilimfatę,* klonius Zievoi- 
'įlo ųperm’ lygiiio, H?Vfeją

J kas Žni ‘ botySą;
. _ ________ t4su pžiRais ja ąpfpjaustia, per-J

12 dęjn yisįiir klojų gMop prądeįfd;
J VV’dk’ds jaunus . jnpdeli us 1 soy

ir kifimes ręijį:ąląiną? ' 

lain, Prekybos itį jjyąų\opėd dą.-
, ./ Pįl^T

czĮii regi.^rąąijofj rdszykify frfe

11 * % “ • *' ’ ’ i ■ '* . I t**’ < - k l } *

kanszkos tarnystes.’ Bus aky- lynais u;‘tjelei Lifetnyju
vaduoti ] t< , 
kits mylėjo sava tėvynė.

♦
naujas *' kąi’dinolas

ka$ buvo o

Nfųsu naująs •' kardinolas 
Daughęrty, jati ąplaike rando-:1

V*1 F «T*.

ncvvftvy^ n^ivi.v

Representative <6!

'/ n

? *» ♦

v

W U pe 
kas Žni

1 i O' lygino, veją žalią

iufiliais ja ąpjįįjjaustią, per-

■n^’u?. wife >

4
: n

• .n’t. 1 ' ’ .,
b. BOCfc

■ -< ‘ '-MA^
“»■ . k 1 p*♦ 1 r.. r >■ ,4 rw • k l r*

:AV^KA4<>b., s
A 1 -f > <

11 

■i

piktai '75c. ir mes užmokame 
nu^iiintinio kasztus. Prisiuškit 
75c.''3 6 ttioj'aus gausite khygą

p. BO0ZKOWSKI 00.

nusiuntimo kasztus. Prisiuskit

per jiadJstą. Adrešavolute;

4

T*5!

ir 
^.*7'*? ■ t

A V
< <

•L.-i,,

4*

Ptttsbąrge. ■ J lirai mokinosi 'VąfįzfcyokS įądįįry®

nia! pdžlnkU. 1 Gydo'uislnuodtntfna kraujo ir aHfftWa 
▼yru, Spuogus, nlefėjimus, Ilgas tinimo, InralrtM ttlfM 
paelpanciiĄS nup ntCEyątuino Kradjo.

kai ii LenkisikAV Ofisoš valhndoS puo' S-t-yto.ftt'S-VftJta'tM'

F' Dr. KOLER, 638

' 1 v.f* ’W

‘ 82 motus invkldas Ilgu vyru Ir moterų, todol jas n1nuoy- 
niar pižlneta. uyuo uzsinuoainima ktbujv *r 
vyru, spuogus, nlefėjimus, ilgas tinimo, UvnlrtM fttfH

tiszkal, per lalszkUB as« negyriau, Dr*. K<il«r kalba
*3 \ i-* ; k 1 A -xk. L 1*ik. j At* Mittrv Vti

.d* kai ir L- f .
•J hedeUoVnlš OdU .2 poj>1ot.

---------; - - -----------•’
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Kareziama.
/.■" 'T '

<
1 kruto. viri

Sžitas apraszimas prasidędą 
nuo kaimynines 
kurioje ja,unnve A • Al. % % •

mosj— kada ineini in vidų 
tuojaus atsimusza in 
arleįkiuis raugalas. T j( f 
apffnk sienas bąrijievai, Rącį'sV 
dysieliaia sienų nęsugnautu 
arlią Įauga hėišzdąrtu, toliaus

karcziiimos, 
susirinkdavo. 

Žinote kokios pas mus karezia* 
mosj— kada ineini in vidų, 
tuojaus atsimusza in nosį 
arielkiuis raugalas. Ląųkia

‘ i 
sienų nęsugnautu

• • -i r ai*

sznĮjnĮs su ąvirezia arba pam
pa, ir tai viskas, ka tnojaiis 
gaji pažint, jog tai kareziama. 
Viąurij pirmutinis kambaris 
didelis, aplinkui suolai, vienas 
kampas su groteliais, už kuriu 
yrą pasieniais lentinaites, ant 
k.urJu stovi plcczkos, papirosai 
dvylekines bulkos bleszines, su 
kurioms miernoja degtine.

Tankia use tokiose 
mošė, hz tu k rot e Ii n.

Izraeliaus

atsimusza 
raugalas.

dyzeliais

pirmutinis kamlfaris

karezia- 
sedi pei

zotas Izraeliaus sun uh (žy
das) su je|’mulka ant galvos,

niųkai prądejų. pp kąrę^UĮmą 
landyl, Įpu( ka pagriebt, o sjj- 
ną cigąnka’ Vptf prąkęĮbeją ip 
.szpkikus?

Na ,mano uogeles! na,

ną ęjgąiiįca' prąĮtąĮbęjų >P

‘ ' 'Na ,mano uogeles! na,
mąno paukszteles! dribjuje sa
vo baltas nj^kęįės asž jums 
viską pąsakyąiti: kaip bus ir

t

? Merginos pradėjo viena už- 
laf&i‘šlo|Itis, ka cigonka maty
dama kalbėjo tolinus:

— Ach Dieve!... juk cigon
ka tokė jau motore, kaip ir vi
sos -- tiktai žino apie slapty
bes ir atėite.

Kad tai griokas — atsi
liepė viena isz merginu Magde.

-- Ąch, Dieve, ar gi tai 
pania vagysta,

baltas njttjsk's

kękius jaiinikinš gausite.... •

r*

ŠOS - tiktai žino apie slapty-

molinoms lig keliu panezia- 
kotfis ir nuszleivotais pantap- 

Tokis tai sutvėrimas di
džiausiu yra liiiminu, ha ne 
viejia suėda ūkininką ir isz ąa- 
mu iszvaro. Szitoja ant gi
liuko kareziampję nebuvo pei- 
sitdtas szinkąrius, tiktai kril 
szęįionis, per ku szvariau 
du jo iszrode.

vienok ir musu krikszczio- 
niszki szinkoriai novisada bu
na su savžiąė sutaikus — tokis 
kaimyninis szinkoriųs tankiau
si dalyvarija vagistoja ir kito- 
kiąse nedorybėse.

Karcziama-gi, tai guszta vi- 
okiu piktybių, o apie ka szi- 

tanje aptaszime iszsirddis, jog , -
tai. yra teisybe. Sziias apra- duoli<

leis*

Szj t o ja

A-

V).

dalyvauja vagistoja ir kito-

šokiu piKtymu, o apie ka szi- 
tanje aptaszime iszsirddis, jė<?

a t ™ k * ,, . A t t

ir sų jau-
V TT    4' *7'* 7 .1 1 ? .‘V T < A \ ’
įį kožnas pažinojo ir turėjo su

uapjienu, <į
wvia bi|
įį kožnas pažinojo ir turėjo su 
jrioni, veįkąla.

Veikalą, vienok kaip riiėka-
1 KawJL. * * •AėrJ*'*

’dviszakft
.; i- -' -

‘ 'NorinvŪp’ejo jis pas sziųko- 
riu Reikalą, viėhok kmp biėka- 
dęja's ĮĮcį^sbjosj ‘iri szekapėžius 

ąavqgloštlridįlri^A’s
7' j • 

ei i—

c^ins atėjei
jąuhnvo šzoka ?
si pasisuki ?....

—- Asztam nemoki.
— O ka tu moki ?
— Asz moku kupeziaut!

barzda”,o Szinkoriųs paklausė
Na ka/ar iv ponas kuf>-

pasižiūrėt kaip
Ar gal ir ei-•\ *

SAULE
F »

'*£ r * • 4 ■. rr
ję^ąmastiene!.tarka!... t _

na!" pažiurijšįnję,''fe 
m zl*.

hpikęlė. /ąę udėl T sžhriię.s deįz-

mn
>s ĮS7, jos■y r»-

bris... Teks'jtai'Ahtąriąs... tegul
>__ V ateiti . < *-1 £ fe w : '.’'jv/’iĮ'*/

ra!...
Tuom laik szinkoriųs su 

M f 4 *a1 •//.»!Mauktum pąkąlbęjaą, 'pradė
jo koliot skiltus, jog tojp il
gai neina- namon. Visi negalė
jo ąupęast, ka tįi.iželdina; jog 
juos apie.ta laįkh namon vari
nėja. Ne kurie kalbe,jo: jog gal 
bijosi čigonu į gal žaiujarąi či
gonu jeszko, tai'to jis bijo! — 
Tai ir eisimo, tegul jin kvara-

jo koliot szokikus, jog teip i L

J9 sujjęas^ ka tiii ž^iĮtlina,' jog

Irijoąi čigonu; gal žaiujarąi ei

•Jl ■

Szinkoriųs suniurnėjo

atnesze! naudos j6kios,*o per-
' 1 *» i r m * . . i •

wzinkorius sumurnejo xsau 
po nose: Kibą ę^ją. jin velnes 
atnesze! naudos j6kios,’*o per- 
'ązkadądos daug. Tėgpl miega, 
dūbąvmę wfa” ir išžejo iii sa
vo kamaraite.

Žalnierius pąąiliko pats vie
nas:
rapm! baime žmogų ima; neš 

ko bijot, ir tyczia nakvosiu. 
Ant akiu gali nedora žmogų

\

« > -r

1|

*

f

Į

ir IsZejo iii sa-

Czia vyreli baisu! no-

asz Žalnierius, neprivalau nie-

įf4

t 
* I

. r f i

r

v?

r;
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Ą
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ar-gi
ar tai ir grie

bus; jeigu cigonkai 
ranka ?

— Kąd kunigas barėsi — 
atsake Barbora.*-

• — Ach, Dieve! ana , Vilktu 
viszkio ęigonką pralotai viąku 
nubme — irtas viskas išzsi- 
pilde, paskui ’ pavelijo visai 
szeiinynai i.n rankas žanre t. 
Asz gerui nuburiu ir naczcl- 
ninkui ’buriaib'ė JV bunnistrui 
kortas iszdejau... ir jie grieko 
nebijo, nei eigonkos.

Tada viena. isz
I ».«..-» * ’ "* * i1

merginu, yardibKat 
i 1
mergaitę tarė:

— Tai ko,kvailes bijotės?...

rankas 
nuburiu

atkisza

drąsesniu
I , «   v* «. ■ *. .■ . • » • .T

merginu, yard u. Katre Tsztri- 
niulfe, pųleistrinn/to gyvenimo

ar jus ėigorika suos? — Te ma
no ranka pirmiausę!

Ii- atkiszo delną. Cigonka il
gai žiurėjo in delną ir pradėjo 

A "• ■* Ml •

delis giliukas tave patiks — 
gaspadoraftis apie

bet

visokius’ niękus pliovot: — Di-

isz žmo- 
niu gyvenimo iszimtas.

: Jnž^Ugk it^ in szita ką rėžomą

siu^taiktai tiek pasakau,' jog
r- 1-V0 4 V ’ 7. — - - ’ L . L

sime (riji kriima Girksznai. To

sziipas yra teisingas

turtingas
tave rūpinasi; kokis tai užvy-

1 pėrszkadoja,
pieko nępadąrys ir tu liksi tur-

‘ 1 : - - . a

(ingo gaspadoraiezio pati.
Ir man, ir man nubark -

tdi hžtylęy 
siu,.taikiai tiek pasakau,' jog 
tai bųyp Liętąvojri, ir prajnin- 
sime taji kitimą Girksznai. J’ri- 
ji kareziama stotojo gale kai
mo, kaip tai tąnkause būva.

pieną, nuo kririos pradedu
mo, kaip tai tankause buva.

Diena, nuo kririos pradedu 
apraszyt szita aitsitikima, buvo 
mi nedeldienis. Kaip kone 
visose teip ir in ta karcziamd
tai nedeldięnis.

buvo prisirinkių jaunyves pib
na ir teip uŽeJ; kaip bites aVili- 
X...

Y*!}!?’ Utsįseski-t*$ p < del1 r;
mą.prm pęcziaus ant suolęlię 
ir’deminkime, kas joja dedasi.

Ant stalo sėdi du i n irik an
tai: su burineliu, antras smui
ką turėjo, kurio tai buvo pa- 
risztas kaklas ir žviegė- kaip

rbubnelipai'szęlis, o kitas m bubneli 
inusZa ir nykszcziu užimu, jog 
net po krutinę atliepe. Vidu
rys kąjcįiąmo? b^XQ 
szokaricziąis.1 / 4 /
ir kone kęžna pora ąnt vienos

Karcziamoja buvo 
troszku, jog negalėjai kvėpuot. 
Nuilso szokikai pasileido po
ros ir kožnas su rankove szlno- 
stė nuo kaktos prakaito.

, Taip tu susirinkusiu buvo ir 
keli jonvaikiai, kuriu liežinviai

Ąpxę 20 poru 

vinto# sukosi ir su alkūnėms 
stumdėsi.

bųvo/ eusisukia/ kaip kiaules 
uodega, u kaip snuki katras 
atidaro tai reikejp ausis 
knitszt.

Vienas isz tu jonvaikiu atsi
liepė:

užtfl-

4
I ■ ♦ ?

szarike1 viena už kitos irierirf-j 
nos.

Taigi ir pradėjo cigonka įsz. 
kalėlnbą kožnai isz delno bur- 
tieį.už ka nuo kožnos gavo P* 
treezioka ir po dvyleki,treczioka ir po'ĮIyylolp, kiek 
katra galėjo, o^Katre davė'15 
kapeikų.

Apie ęigonka buvę visi ap-Apie ęięonka buvę vi

•niukai triūse a^tibkui ir kas
«A’f » ’• A' ’ ' ’ t . t... _ viską

stoja, o kitos cigonkoš ir cigo-

ti k in nagus papuolė, 
errie. ‘

Cigonaš-gi pamėtės ariniams 
phiošžfcli sžiehb, teipgi in kar
ėdama inejo ir hiektTbekalbė
jus .prisiartino prie szirikiaus ir

viska

ėziaina mėjo ir hiektTbekalbe-
a a a JT -a a ** * a -- a , • a*

kadžiu k a szitikoriu šznabžde- 
jo, kiirs puskvaterka’ pripylęs
padriVe čigonui; tas iszgere, 

paėmė dvylekinia
tas iszgere,

— Tai vyreli, ezion gerinus 
kaip aut neszpiuo!...
' Vieni tai jonvaikio kalbai 

pritarė, o kiti tylėjo , ba Girk- 
szniu kaime kone visi buvo 
niekam netikie tiek vaikinai, 
t iek merginos, 
Opute buvo doru

, Vienas isz jaunujh tarė:
: — Kikie Mauszkuti su mu- 

miem szokt.
Mauszkus nieko neatsake, 

nuėjo pas pęcziu ir atsisėdo, o 
prisiartinęs pas jin keturioli
kos metu yaikįpąs sėdo skale o 
žydas prakalbėjo:

— Nu, kairi tu Jokukuk ne- 
rhukei papirhosus ui! tekis 
dklelis virhas, keip Simus irh 
JozuSį

*• I ‘ r ,

— Kad neturiu pinigu.
— Ui! pinigu, arh tai as 

tave venų rhozu matei rhukant 
f)ę pįpigęį papęrfjo.suB? Arh 
tavo tevei neturhi rhugei irh 
kiloki .jevai?

Kad nežinau, 
tūlis
kluoną,-pats užrakina, pats at-'

) ' ’ f

žydas prakalbėjo: ' —tKr - . * ai ' •'* i

r Įnikę i papirbosus ui!

tave venų rhoz.u matei rhukant

kodėl te- 
nenori manės leist in

, W . • I X • ‘ ' ♦ 1 ' • ” -

rakina ir nuolatos kluone sėdi.
— Hum, tai visztus pavog, 'll I • 1 • . • w / J A •

pakelis papirhoąu.
arhba antis, a^ž tau doąi už tėi 
pakelis papirhoąu.

— Kad’ nežinau, ar pasi
seks, vienok asž ka norint vią 
pagriel/siu.

— Nu, tai ns tau dosi ant 
barhgei, as žinai kad t-d gerhas.

pagriebsiu.

ar pasi-

yeikąs, tik nęuzmirhsk....
Iszeme isz anezio pakeli pa

pirosu ir niekam pemųtant in- 
bruko vaikinui, kurią ka grei- 
czianse užsirako viena ir insir 
maįszo terp ijąunųyes, kaip 
grapas.

Alauszkus su visais bernu-

ba! —- dv pradėjo visi rengtis 
namon.

Tame visuose kampuose da
vėsi girdot ruŽijimai ir skun
dai mergų ir vaikinu:

— Kur maim žiurstas?.... 
kur mario skepeta?... kur mano 
kepure?... o-gi vyreli kas mano 
pypkia isz 
ke?!..7

■ Lermas pasidaro

kiszeniaus isztrau-

ii\ vienu
balsu visi pąszauke:

— Tai ęigoriri) 
ge! 
U
— paszauke szinkoriųs — žiū
rėkis tų juĮ namie paliko, o

Tai čigonai mus apvo-

Szelauk isz karezemos!

czia čigonus kaltiiia !
Ir iszvąre szinkoriųs szoki- 

kus. i : 
' Iszejo visi, 
Kasžin, ar jau 
(lažinosim toliaus.

• * '

pasidaro tyka4* • 4 
ir bus tyka

į

Naktiniai s ve ežiai.
v \ 1 A. , -

Po išėjimui isz karęzemos 
jaunuves, likos tiktai Mausz- 
kųs Su szinkorium. Abudu pa-

Aw- v* a. i * > g*1 m .U 1;. i , * t -ji 1 . i HL

Mriuszkus
iinji neyimaątę, norėjo krigręi- 
cziause pasikalbėt. L Z L ...
pinnutinįs in szinkoriu pra 
kalbėjo:

— Arh buvo?
— Buvo.
— Tuyhi viską?
— Teip.
—- i Koidą jrt’hibus ? :

Szia naląU-Ą gaidžiu. 
Na tai gerhai — užbgį-

Ifais ta pati padrire kožnam gC žydas — rytoj butu pęrli
............ ~ Vejupo viena ir po dupaperosu [

bakšclįijs inb*;ūko: ’

Tame paszaUko keli balsai:
— Ona ih karėziania ritei-

liana! kas czia yra! ar gal

htLspjove, 
bulka, užkando ir dar sznapsa 
iszgere ir vėla sznabždejo. Ant 
galo padėjo už goryma užrno- 
kęsįi ir iszejo. ; Kerta ciela 
ląika szinkoriųs tiktai yierią 
čigonui pasakė žodi, lyąip ro- 
dpš gaha'jiėdiV gerui pąsipaži- 
riojo.

Čigonas nuejas pas arklius, 
sugiabinejo sziena ir arklius 
pažabojo. Rodės* ant vienos 
komandos cigorikbs ir čigoniu
kai iszejo laukaij>w sėdo Iri ve
žimą ir nuUrsikėjb.

Ne kurios t |ųęrgo,s gailėjosi 
davusios

tiktai yieną

dės ganrijiėdiV gerai pąsipazi

■ H

įima ir nutrirsVAcėjo.

čigonu, ba da butu 
rankas del būrimu.,

’ Nėtrukuš vela-ant 
nžgirgždino f 
kąfcziainbja kaip viesulą

smuiko
ir vėla pradėjo

# * * • fe r.

Antano jeszko! gal mislina, 
jog isz vaisko sugryžo.

Ir isztikro inojo in karezia-
A A , - ' w

ma patogi mergina. Buvo tai 
Vi >« iV vv! sz<i l ty szifiiis, ciįjiv 
motu setnypo, sąajsti kaip
dūkte szaltysziaųš apie 20

.r< _ T_ zandarbąi visose «ąly-

sžotusr tori veųa isz mųąiszkrii 
turliį mižiurheją... '’.r 
likoa prhisakita . suimt musisž- 
kins... • 
nėrinis, tai . jeskos pas nu- 
žiurhętus kaimose.

’ —Arii Tamoszis nnžiųrhė- 
tas?

be vektuoje... seden, apię- Alek

tuf)iį nužiurhejn Saltyšėipš

Jaigu. rhitoj A lekuoti 

žiurheįus kaimose.

i

kviptkelę ii; didei iszmintinga. <
Užauginta dorai, dievobaimin
gai ir bjauriuosi tokois ber
nukais ir mergelėms, ka jeszko 
kąreziamoje džiaugsmo. Jn 
kareziama; niekad rieėjdąvo, ba

gai ir bjauriuosi tokois ber- 
t > * * « * ■

kąreziamoje džiaugsmo.

Bsįvėntoįriis diėpomiri užsiim- 
dftvą skaitimu gyvenimų.

-'!• « 1 • A 1 ♦ *1 •

— lag sziol da ne.
r Tai gerhai. O arh Ta- 
moszis žino apie tai?

— Žino ir jis tuojaus in 
czia ateis.

Stalinas Žalnierius. Juodas ant

dftvę skaitimu 
szyęntuju ir kitokių naudingu 
kųigeliu. - Ęa pas tėtuli buvo 
visokiu knigu. 
/-Nedyvrii, jog 
paregeja ateinanezia. szalty- 
szaito. Inejo, pagarbino Dieva 
jr tuojaus prisiartino f" 
sziųkių ąii vęįkąlkL ”

Ant akiu gali nedora žmogų 
’pažint. O gal ir geras žmogus, 
her Ra apie tai mislit.

!• “Mano prangiis Dieve! už 
trumpos valandėlės
jmt pas mano milemiausius tė
velius! nes tegul palauksim 
rytojaus, tai inyąles prisi- 
džiaugsim. Žinau, kad sveiki, 
lytoj pamatysiu. Septini motai 

I nebuvau namien... Labai iszsi- 
ilgau. Acziu Dievui, norint 
gyvus rasiu. Prisiverkė gana 
kada ėjau in vaisku. Jiem nu
davė, jog ant visados ding
siu.”

Teip mislese praskendes, sn-

Acziu Dievui, 
gyvus rasiu.

jog ant

galeeze

laukę pusiaunakti, norint buvo
karszta poterėli pakalbėjas, 
da karta atsidusias persižeg
nojo, pataisę pundeli po galva 
insisukes atsigulė.

Ar žinai, brangus skaityto
jau, kas tai buvo pakelevingas 
kareivis? Szitai Antanas, kuri 
Onutėj, kada su reikalų ih kar- 
ėziaina atbėgo, jaunuve priki
što.

Už valandėlės, vela szinko- 
rius isz kamaraites iszejo, no
vos ka užiriirszo padaryt, nos 

su uždarinio kar
ma lomai ka 

* I. 4 «

insisukes atsigulė.

tik tyczia 
Czemos vilkino, 
Jokio lauke.

Tame inejo žmogus, apie 40
metu senumo, ir nepagarbiuos 
pievo, prislinko pamaži prie 
sžinkoria.us, kaip rodos ko bi
jodamas. Sznkorius 
Iphskvartierke arielkos, kuria 
godžiai pri Inrišzas
szlhkoriųs tarė:

- Da per greitai, Tamosz,

jOdai pripilė

nurijo, o
3

I 
pribuvai. '

J, — Tai nieko! ' 
laukt, ne kaip pasivelyt... 
i

ii

vėl u k pa

Ai“ t i škaš parengta?
— Viskas! Dubkiė dd pns- 

i'kvartierke.
Į Szinkoriųs pritt^des1 pus- 
kVartierke, insitrauke pribui- 
sž’ą in saVd kamaraite ir tonais 
pąmažr sznabždejąsi.

Kareivis susiruphies paszo-

p rrpyiea1 pus-

sia in srivd kamaraite ir tonais 
pamaži' šznabždejbsi.

ko nuo suolo ir iu save kalbe-
Lię;’ "'M

v

tarAdaika,
< L

—.... ■ "'■y.T

R. M.S. P.
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Europą
A įį f K

Kas dvi savaites ant “O” laivu
NEAy YORK—HAMBURG 

ąuSTOjA TEnibl hriiri
Cheribdurg ir Southampton 

ORBITA . . 21 MOJAUS’ 
OR'OPFAA 
ORDINĄ .

J, 2 ir 3 klesos pasažleriai 
Pulki vigada del 3 klesos 

pONDzierli).

• Tk i. # r

Kas dvi savaitei ant. "P" laivu

sustoja yuidbi britĘ

. 21 MOJAUS" 
. . I .IUNIAUR

. IK .H NIAUH

Kaip man rodos
Tai'kuosos it bobos 

Daugiausia riksmo padaro, 
IV sznektu be galo.

.• į 
girdėjot e*?

Jog ne visds bobos 
turi, 

žmogystos isz- 
žiuri;

Taigi vienojo vietojo, bedu 
szes susirinko, 

Badai ant kokio mitingo, . , r> “

iTai kuosos

Ar žinote 
Ar

Noriais ant

9

>

(luszia

1

Kokis tai pranaszas prakal
ba turėjo, 

Apie galybių bobų kairiojo:
Kad bobos ilgus liežuvius 

turi, 
kori*, ant 

nieko ne žiuri, 
Tegul kuopeles tvėre, 

Munfizaiąe gerai gere, 
O bus narsesnes, 
t r sįnagefcnes.

Tvėrimo lietuvystes, 
Ir bodievvstes.

Teip, teip bobiszki liežuvoi 
pabrangs,

Už tat in puikybe pasikels 
Jau d;d.?ąr blakes sziur vir- 

szu gaus, 
Ant akiu vyrams spacieriaus. 
Geriau kad
' O ne ant (Įžiuręs važinėtu, 

Kampus vai i tu, 
Blakes vaikytu.

> Dabar nieko ne reikės, 
Nes kaip liga ateis, 

Smerties lauks,
i itnnigoj ^zauks:, 

•Teveli brangus/ susimilek 
Mano dusžeiia
Juk kol sveikos ir gyvos 

nieko nereikia.
Ant Dievo ir kunigo keikia 
Munszaine drąsą priduoda 
Suraminimą; visame duoda. - 

Teip, teip susaides bobiszkos, 
. Bn ka su liežuveis padaro, 
• Tai buna 

Na, 
; / Isz poru

Dydžio vargo 
Ne vienos

Tegul lietuvyste

paredko žiūrėtu 9

THE ROYAL MĄIL
STEAM PACKET CO.

Nlįty YOBK2« ItgOAppĄY
' 1 Arba pas bile koki agento.

1 » • ' 4 • ‘ • r v
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VISIEMS DYKAI
Kuris tik prisius savo ir nors 
poros lietuvių adresus, galis 
dykai labai naudinga kny 
gele kuri susideda"isz 16 
ptVlapiu vardu “Keno Nau
dai Dirbsime ’ ’ ? Reikalauk 
sziandien adresuodamas at 
virute sziteip:

Lithuanian American 
Trading Co.

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

dykai labai naudinga kny

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

>■

■

I

9 ' 

ižgialbek.

9

9

9

Slunczla piningus ln visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes' 
ant geriausiu Linijų, ui kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. .Iszdirbu Ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems In TSvyne. Banka esanti 
po didolia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento • > 
su kuria atliekant reikalus nžra 
jokios baimes. Raszyklte ant 
žemlaus padėto adreso o gauaite 
visada atsaklma:'* ' «.yi'

. t* .

. Joseph jĮ. Bogdęn, 
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159. '
Cor. W. Long Av.e. A S. Main BL 

DuBois,* ta.
■m ■■■ ................. .. 1 t——

ANT PARDAVIMO- '
* 

žeme gerą 
kvie-
> f°? ■

V 
ties pardavimo senatve, o Vtti-

Karma, 40 akru, 
molis, ■ ąpseta rugiais,

• A • “ -n m ♦ -t • rr> * ’

t

: kvie-
cziuis ir dobilais. ..Tįupgi

1

K
*

*Į

*

I 
i i

* 1

szinerijos ir gy Žuliai# Priežas
ties pardavimo senatve, o Vrti- 
ku neturiu. Del platesniu ži
nių kreipkitės prie 

Kaz. Žvirgždas,
Fountain Mich.

— Juk tai mano brolis Ta- 
nioszius! Ka jis sziam laiko 
veiktu? ka tie ženklina žodžiai 
Mnnr orrnif nfnini M CziO kas 

Tamoszitis 
cĮsia turi kame dalibas! Keikia 
nuduot mieganežiu ir lauktie Asz ant to praneszimo buvau, 
kas ežia nusides...

; Gulė kareivis vela ant suolo 
ir su szinelio skvernu uždengė 
siių galvą ir tiktai ties akimis 
paliko plyszeli..*

Netrukus davėsi girdėt lau
ke koki tai balsai — rodos keli

’dęjo'aį.ijj).is 8Usi)j»JW ij.?apt|y«žimai priesz kareziama už- 
j i . t* • vf ; . «

kjifcžėma keli čigonai

Žino ir jis tuojaus ip

Tame inejo iri kareziama at-

bilieto kaspiiielis aisžkiho, jo^ 
ikos nuo vaisko atliuęsuotas.
Odą inejo in kareziama, pyi- 
gtdincz.iai- pagarbinęs Dięvą, 
pnią^e nakvynes.

visi apkvaito

likos nuo vaisko atliuosuptas.
J. . * "i t » '

Ka jis

i per greit atėjai, 
turi but negero!

velniui anpgiaro^ 
pamatysite, 

pasimest te 
sulauksite.

plaukai jau žila,
Trandis kaip isz puvėsio bira 

O vis pajutima, savo varo, 
Ant kerszto Deyui daro.

Gal jus vyniezoi nežinojote, 
Jog beduszes bobas turite?

9
(M.15)

R. F. D. -1

tuojaus prisiartino

! Žydas, ir sfcitikorius isz pra-. 
džiu sudrėbėjo isz baimes —- %
toliaus pažino, jog tai ne žan* 
dara^, ir vienas in kita pra- 

f J M * « a • • V M a .a .

Tai taisės beduszes maeziau.
Kaip su rankoms plojo, 

Su ilgais- liėžuveis lojo. 
Visko dabar da nesakysiu

Ant toliaus palaikysiu, 
Tik tiek dabar pasakysiu,
Pirma žmonis - kalbėjo,

GERA PROGA! 
PASINAUDOKIT!!!

Parslduosiu savo visa Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, talppogi stubos dai
ktus. Geras Biznis, geroj vietoj, apgy
vento] Lietuviu, Lenku ir Anglu, su 
kuriais yra daromas biznis Ir Iszdirb- 
tas per 20 metu. Priežastis mano par- 
bavimo: pati mirė ir asz turiu iszva- 
žluotl in Lietuva užimti ūke. Kas nori 
turėti gera bizni ir dar prie to iszino- 
kinsiu drukorlszko .darbo, koliai Už
važiuosiu. Kas nori ir' žino, Jčas tat yta 
biznis, ateikite arba atsiszaukite se- 
knncziu antraszu:

T. P. KRIŽANAUSKAS, 
137 S. Main St., Shenandoah, Pa.( M25) 
.............................  4.. Į ■■ .......-I"

ANT PARDAVIMO, z
Aptieka Mahanoy City, Pa*, 

geroj vietoj. Daug daktaro re

Jaigu isz szhckfos parėjo, 
Ilgas plaukas, 

Trumpas faznmąs;
io S .io MriitsžKus 'Mišžejo.' Sžink'6- 

riiiri truputi jau drąsesnis pra* 
dėjo klaust.

, — D. ięz kur, Žalnieriau ?
— isz toli ~~ net Isz Aštro

ką niaus.

važevo
k iT . * ► t

Tuojaus inpuole in. w.Ta'me' A nd rtus' pasza.uke:
— Ona! ar tu kareziainoje? 

ka kunigas pasakys kaip da
linosi

O tai tyczia ant piktumo 
kalbėjo, ba juom Onute nieki
no ir nei kalbėt su juom neno
rėjo.

— Asz neatęjau in kąręzę- 
ma szokt ] *

ir to man niekas
l!»-» < **4 • g* ♦ ♦ I ’’i ’’ ,

I.

in šzinkorių

kalbėjo, ba juom Onute nieki
no ir nei kalbėt su juom neuo-

tis. . f
Tame atidarė pamaži dūręs 

ir inejo paiitapliuotąs to kai
mo skmduliūs ir imMyre prie 
______ _ 1 Tas bteigis teįp 

□o ruda ’ dvasiszka 
barzda iszblyszkias, czesnaku 
ku prašmirdės: ’ buvo tai 
Mauszkuš,'x kuris, tai Girkszniu 
kairtie gyVend 4- Rnpczovo ga>- 
žu, ' IriiipklVcziaii ,adatdiriš, 

savo szokeja ir leidosi suktis k ringeliu is .ir visokiom sinuBc- 
mehbms. Tavoiii turėjo savo 
ktontėlja ant keliri desetku ru
bliu, pradėjo isz kėliu "čayo 
liditiu ir5 saVd Sorėą.' ’'

O ve: vare jiAŽlaptą su ūki- 
n įrikii vaik ai ą i r' bernai s kuri- 

kaip’del kokio ir kėlią rublius, 
įsi-ud.

' Vieni tai jonvaikio kalbai

kaime kone visi

tiktai viena 
mergaite, o 

kuri dabar tame pulke nesira- 
d<į.
pradėjo lialadot bubneli.

Vėla užlviege smuikas ir 
Su

sikabino jonvaikiai kožnas‘šu

Ir te ip a nt pe rmiunii 
Tamo davėsi

valca. ‘
szoko ir * gėrė.
girdėt balsai isz lauko:

Čigonai! čigonai atva
žiuoja !

'Nustojo šzokia, visi nutykb,
t

ir inejo pantapliubtąs to kai-
, _______________________ ___________________ ~ ~ ~

szinkiaus. - 
isz^dde: turojo ruc_. „. „ _____

bri kožrias apid čigonus mislijo.
Priesz kareziama ' užvrižėė6 

vežimas cigonuT ’ ^\nt'vęXnrid 
sėdėjo trys eigonkos iy 5 ci^o- 
unkai. Vienas tiktai vyrąs, 
juodas kaip, ąąįctis, yado^j prię 
vežimo. Iszjipia cigojikos iri? 
vežimo inejo in kareziama. Su-

Priesz kareziama užvhžėVo
v* rlSL '"3^ veznnas čigonu

Vienas tiktai vyrąs, 
a • < - >' f "i i .

’ buvo tai

. 4^ kupezevo gai
žu, ' IflifpldiczialV ,adatoms,

Tavom turėjo savo

liibliri ir šaVo Sores.' K 
O ve: vare*prikUt>tą

Pz^sta. Reikale ]>akkdlindavo 
kaip ’del kokio ir kėlią rublius, 
hęs į^ręjb •’Mįgūbąr^ mt'/paju- 
kaU.ąią^upt/’ ' ' \

Ne lid ir dabar peisuotas iz-

vėlimo.

Ta- 
Inibszius su szinkorium iszbego 
isz kamaraites ir pradėjo tarp 
saves kalbėt:

— Ar ežią kas yra? — pa
klauso senivas čigonas, su juo
dais plaukais, kaip smala.

> — Yra ' ‘ J_ 11 
gas, nes nuvargęs, miega kaip 
negyvas...

‘ -4 O gal jin nudėjus butu 
gerinus... ne reikia niekam isz- 
tiket...

I i

O dabai** tai:, ilgas liežuvis
J k. .4*. A 1 'V < L

/Tai jau niekai suvis.(re. „n' r.., t'r įr L" *£ n ų : S

M

Guriau "vaikusw Apvalykite,
................................................................................. ........................ „

ANT PARDAVIMO?
Vvrams Valgi1" priminkite,

1 Kampus iszyaly k i te,
Nanmą.pėriąh prižiūrėkite, Įceptu. Czionais randasi didelis . 

yytuęžėL tps bus, " • • - - --
Jojjį Voba isžsipuą,

Kampus iszvalykite, 
Namus. g^riati' ’;

Vyruczei, tas bus, ■
Jog boba iszšipųs, 

Teip kajp; daugelis pabėgo,

O in kur Dievas veda?
Najnon.
Ar toli nuo czia ?
Netoli.

vienas pakelevin- skaitlius Lietuviu, lenku ir ki- .I r i

tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra

I gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galiniu ‘

1

nei riziąnt, tikįaj , —

Kaip yodos tęyąą ir motina ga-

— Oj laukia, labai laujcia

Asz hogule^taų Ipirczia-

szokt
su reikalu

Ir alsigiyžus 
tarė:

— Mano tėtulis in czia pri 
siuntė pakląust, amehųvo czia Į *—

neužgins ano patą kunigas
— Tai kpdel nejni namon?

* — ’ A S .•’ 1

na iszsiil^e laukia.
*«l — »

del to skubimibsi; 'n Tolinus bus.

Vyro ir yaiklj iSzsižadejo.
’ ’Tada 'ka padarysi,

b

sziadięn čigonai, ip ar ricžinpt moję, tik,tai skubintausi na-
ip kur jię nusidavė? irioii.

— Buvo, nes tvaraba. žino • — Negaliu, labai esiu mi- 
in kur jie nusivilko!
' — Ar senei?

— OI.jali bus toli.
— Gal tu, Maųszkuu, žinai 

ln kur. nųvaževo?
jriergina atsigryžus pas žydą.

S.H r—. -

' « ' ■Mm ■»»

as žiurhi mano handeli! as visokie nakties lail^e. atsibalar 
ž1;11 m av-

Tai bukite sveiki —

ip kur jię nusidavė?

Uj! kam man čigonei II

mon.
. ’ t

avygiąą, b yębi nenoriu nakties
Įtaiko pergazdirit tėvu.

> Cziri7-nėgali nakvot, ba 
i ./neturiu lovosnei sziaudn.

— klauso
siu, bų papūtęs.

As? ant suolo pergale-

Czia tau peyszkafjis, ba

T

7f

matiki
’ — Tai bukite sveiki — ir 

įiubego merginą kaip žaibas
____ ____ ______  M_____ ____  namon.

rąėlitas in kąrozjamu Atslinko, • j. Tuojaus pasipylė visokie, 
įaip tlktąiIsri tnaiszes/žodžiai: ‘r ' 
pinei it dažinot del saves rei-[j — Tai ve! davatkai...“ kąų-

r **ą. ■ ‘ v
• J ‘ 'i. < * - J ‘ .p A,. X

i

<.> w - .
* utX V * ? ijr • , —*4 ’ ” įT ’ ^*1

po didelei kelionei. Pakelėviri- 
gi man nieko nekenks. \

-e«J.
~Į'X Asfc arielkos negeriu su-

>

ir gųiaiu ant, suolo,
.U . f’ « J ■ t ....k,“ >l» * 5 1 * R . • , « , 4

Ąs^ kietai miegu, ypjaęz

vis. sukalbėsiu poiehdi 
iy< gulsiu ant, suolo.

'i 4
-

KURSUI NUPUOLUS 
Tai ' gerlatiala proga daug 
auRslnu In Lietuva dUbIubU. 
Greitume nuĖiuntimo pinigu j 
iyntuotl; vlaiemp pinigu sldA* | 

ąarašzaU pdėmėju pinigu. / 
7* ^IAt^korcitą;p'sgėntur& in 
. Liepoja,r Hainburga lir flėur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
; Padarymas Lletuvlszku do-

Pinigus siuskite per paėsto
‘^”7'1 7,'„ ..1

pridekite 2c stamp* ir visada '

..■y-a.'*. —-

V

r aujrslnu ta Lietuva nusiusti, 
v Greitume nujsiuntiino pinigu 
! nieka m/ marilin negal lenk** 
’ iyniuotl; visiem? pinigu sidn* 

tejaini1 pristatau kvitas su
* Ugpuizals' priėmėju pinigu, i 

■ 5* ialvakorczttj!? sgentūrk ln
____ at Aak_T' •

i,.
v . ...

\ kunlėtitū.
■ /

7 ■* OrUerr -L Maszydami

■

7. *' '

■' > Ur<x>kljfn,lJ.T.

. } .l

Kaip įidpps ąpšidąirvsi 
’lė'pasakysi:’ '/ , 

Ka ctabAJį darysi u

Tėip su ‘icožnu 'pusgalviu vv- 
’tH- v'pJ'< m!; 'rų mis,

Katrie ant ‘ paczlūleš žiūrės

pąšhtysi
a » O -A ! z* w i 1 >

Ki|)a piišisltnndysiu,

M •' ».V'

r ąsz pasidesii

n r*\ r s'* it:z y rų bus,

per pirsžtus! ‘

DAKTARAS NAMUOSE.
* . 1\. " m. • ; .* • / tfri ' .

ir nupirkti narna kuriamo tart- 
dasi szi riptieka. Apie daųgiaųs 
atšiszaukite in u 
sa.

Saules” of i- .
(t. f.)

Merginu balberlu azapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra
Bzom. Teipgi Iszmoklname

"l

• k > '5
44 ..... \

• k

. J 5.‘ ■ \ .*/, 5 • ’ ' v ’ ■ - ’ ’

Ka tik Iszejo Isz • spaudos nauja 
anyga "patarus Namuose". Knygute- 

’■■Je apraszoma visokios valstiszkas Žo
les, szaknls/žicdai,'lapai Ir t. t. nuo 
kokiu Ilgu*yra’vaistai*Ir kaip varto- 
jarhV "Su lollniszkais užvafdljhnals, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekoje. ' Aprlčž to yra daugybe 

I geru pamokinimu, slaptybių ir reėep- 
|.j hi.v' Tokia knygutė’ yra reikalinga

• «

M. Znknitls,
"’ ^ėehestor, N. Y.

‘ »■" * Ik *'« h »■ p ’'

vyrąs Ir merginas balbė-
> rlautl. Neužmirszklte BU- 
i maro. Netoli Union R. R.

_ Į stacijos.
K. Nossokoffs,

1202 Penn Avė. Pittabugh* Rb 
v

JSZBATAITE PIRKTI; *
APSZVIETA! - *

Asz pavasari rengiuosi lszvAŽluoti ln . . . . k - >A • A

u

t

> r Apriči to ’yirft daugybe 
getu' pamokinimu, slaptybių ir reoep-

^lekvlonani. Preke $1.00

4^1 Hudson Ate.
11 t f '** M

.-.t

Boėhcstor, N. Y.
4 
k

Liėhiva, o da turiu kelis šžirirtus,
APSZVlfcTĄ/ 

tai noriu iszbaigt parfludtrptfmestinat: 
Apszvieta su 780 puslapiu, 7x4, dniko 
kašztuoja tik 25c., ir 10c., prisiuntimas

Dauginus pas nieką ju pirkt negau
site. •

TAM. ASTBAM8KAS,
307 W. 30-Ui Street, New York, N. X

t

1

4

K
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4

i
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/

/

1

r r _■     „Į ĮTt A—Į -- > tol Jb ***** ^*1 ■ Aįg,

Žinios Vietines!
4b MM*. A * eta

SAULE
A Atarti 4b *

Estu po

Siunczlu piningus

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai suduti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul.
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresą voki to;

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

KUR BUNA PROPOSALS 
♦ > 

will be received
FARMOS — FARMOS

. ..........

Pirkite farmas didžiausioi Lie
tuviu Ūkininku Kolonijoi, kur 
jau yra apsipirkia suvirsz 400 
lietuviu farmas, tai yra didžiau 
šia lietuviu ūkininku kolonija 
amerike.
1‘armu ir apsigyveni tarpe savo 

reikalaukite

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO ’ SKYRIAI

Sealed proposals
by the undersigned, I he Controller of 
Schulykill county, at his office in 
Pottsville, Pa. untill 10 o'clock A. M.

24, 1921, 
Almshouse, Prison and Insane Hos
pital with supplies, (including knit
ting and weaving material,) (or three 
nibntha ending Juno 30, VJ21.

Pajieszkau Zignionta Grigaravlcziu 
pirmiau gyveno Chicago 

Jei kas 
meldžiu .praneszl.

.Mrs. Anna Wetkay 
Vogel, 
Chappaqua,

Ketverge pripuola Szv. 
arba “I ---------

tai ajrisziu pa-
I Pat rieijuszo

” Vra
į tronas kuri apvaikszczioje isz- 
; k dm ingai po visa svietą.

kėlu riu

Patrikine s> ?,,?’Ran 81 •
' Diena.

Capitol Stock $125,0<XUd< 
Karpiai A Profits

Mokame antra procentą ant 
nudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie Jubu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- t 
suošė, nepaisant'ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turB- 
tumotFroIkala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis 

Bankas adams nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai. popiet, Subato- 
tnls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vico-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasterint.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville

Su vtaoras ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda lai ryto, 
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS - '

Buvusls Daktaras Karlomcaoje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Mrs. M.

Amile, beturiu metu 
Vlado Sandavieziausdukrele »i«uv

G26 H. Mahanoy Avė., po trum- 
uždegimo 

mirė praėjusia
I

i • >'plati ežiu ,,
Pi’Hejta 

menesi teipgi mirė trijų mene
siu sesute.

P(dras 
įlinkas, pirko narna

pa i ligai
seretla.

Kasparu saliu- 
nuo Petro 

MeUougile, 22 N. Main uliezios
in kur neužilgio kraustysis.

Kazimieras 
likos iszrastas

vazine,pmo

Szeszkevi-
Pottsvi-j ežius

lies slide nekaltas
!su automobiliam greitai. Kasz- 
hiis turėjo užmokėti skundikas 
'.J. J. Burke.

Du vaikai Jonas ir Ka- 
Vaittekūnai likos suymtais 

palicijanta Sammds už 
girna Ereido kroma. \ ai- 
užtemino policijantas isz- 

ir pradėjo 
vytis pakol juju

•zis
per

Įnpvo
knsI

'ejnant isz klonio 
paskui juos 
uesiirme.

I (arniuke
kada a. a. Irena, milc- 

rednktoriaus
Ant josios intenci- 

atsiluis iniszios.
gaH, 

Jatejti paaukauti kelis pot 
dius už duszia 
' kiidvkio.

Ka tik gryžau isz Xew 
IYorko kur prisipirkau visokiu 
dailiu daigtu 
mu.

1 ežia k u

sis nuo 
j na duktė 

mirė.
diena

M eldžeme

1

Jos 
jos laja

* 1

t uju,

1

Samuels

suejs iiicnc-

kurie
- . I

4 i Sau-

ere-
inilomo musu

did iszsiuviueji- 
Tuipgi naujos mados pan- 

visokiuose
Priimu užsakvmus del visokiu
gvvu ir padirbtu

< Velykų.
<1 Jmmio Kpfowich, 
J (t. f.) 129 W. ( vilt re St

koloruosp.

kvielku ant

!

I
I rr

SUSIRINKIMAS.
susirinkimas

J uoztipo 
Kovo

Trijų menesiu 
parapijos

1 laikvtas
I

7ta. vai.

bus

po No. 3347 
žino apie Ji 

(to 22)

county,

N. Y.

Pajieszkau mano dodos Carlin Bar-
pirnUau

Paeina isz Stunguriu

March for furnishing the

Samples required for the Almshouse
Norinti pirkti geru

nauskle, 
don h.
Kauno Rcdybos,
ant adreso

J uozapas

gyveno Shcnan-
Kaimo

Praszau atsiszaukt 
(to 22)

Box 21
Barauskis,

Lowsville, \V. Va

Pajieszkau Vinca 
isz Hazelton

Rapids, Mich. Turiu svarbu
W. Wauclaskl,

552 (’levoland St.

žlavla
Žemaiti, 

1902 in Grand 
reikalu.

iszva-

Hazelton Pa.

I’ajleszkau Ignaco Bredi ir Klemen
są Kriszczluna 
Jonlszkes Para., 
metu amerike. 
nes
raucklcze arba.

Ona Yankauckiene, 
Box 22 West St. Mechanicsville, N. Y.

and Insane Hospital mpst bo delivered ;/ , y ’ .
to the institutions on or before date limtDS Ž1DO1HU 
ror opening blds, and those for Prl- fariDU katalogo, ten ITlSyte pil

na apraszynia
uvin nkininku kolonijos.

J. A. ŽEiMAlThS,
EOU

non delivered at County Commissio
ners office.

Schedules of supplies may be had 
at Controller's office..

Mark envelopes plainly 
for Almshouse'', 
sane Hospital", 
Prison" addressed to County Control-

Proposals 
“Proposals for In- 
or “Proposals for

ler.

»

t

R. 1,

K aunlszkiai, 
I.. <Jz.,lzx 1 9 I

abudu 1 
Žadveinlu 
Meldžiu 

turiu svarbu reikalu. Ona Zaka- 
(l 23)

Sodo. 13 
atsiszaukt

Asz Barbora Paplauskluto pajiesz
kau mano broli Motiejų Paplauska 
teipgi Jo kcturlu sunn kurio gyvenu

Motiejus paeina isz

Motiejų

Chicago.
riszklu.

Meldžiu atsiszaukt arba žinantieji
apie JI malonėkite praneszt

Barbora Stoczkeliene,
139 Ogden St. Girardville, Pa.

(to 23)

Asz Ona Stoniki po vyru Kukauc- 
kiene paeinanti isz Viduklės, pajiesz
kau pusbroli Juozapa Buitkaus, girdė
jau, kad Hudson, N. Y. Turiu svarbu 

apie ji, mel-reikala, jeigu kas žino 
džiu praneszt.

, Ona Kukauckiene, 
707 Washington Ave 

Moundsville \V. Va.

PranciszkusMano brolis Pranciszkus Klimas, 
paeina isz Kauno Red., teipgi Pran
ciszkus Dirvonas, abudu 
Apskr. 
dabar nežinau kur. Turiu 
reikalą, praszau atsiszaukt.

Jonas .Klimas,

isz Szauliu 
Pirmiau Jie gyveno Du Bois, 

kur. svarbu
(to 23

Box 81 « Wendel, T’a.

Pajieszkau Joną Lignugari isz Kau
no Red., Telsziu Apskri., Alslenu So- 

adgal dirbo 
Brooklyn. N. Y. Jei

Jo, 18 metu
Shope 
įpie ji, meldžiu praneszt.

August inns Sheputls,
Box 121 Pori Chester, N. Y.

Kriaucziu 
kas žino

didžiausios lie-
M 1,5

J X ;tain, AlICH.

The right is reserved to reject any 
or all blds.

By direction of 
mlsHloners, Directors of the Poor 
and Trustees for Insane Hospital.

JOHN E. SCHLOTT.MAN, 
County Controller

Pottsville, Pa. March II, 1921.

the County Com- 
Directors of the

FAR MOS
Kani nusibodo dirbtuvėse vergauto. 

Pirkite farmas, ne matysite bedarbiu, 
tamstų gyvenimas bus užtikrintos 
ant visados, i 
szczlausia už viso pasaulio teipgi ir- 
žetne brangsta ir bus brangi, žinoma 

bet nežino 
naujo! lietuviu 

Lietuva 
nevartuo- 

xM<|s turime
*

ims

$1^Naujas setas 
Knygų tiktai
VIbob Bcknnczios istorijos Ir panakoB
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktpmei 
Isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $L65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko liktai už $1.00. PriHiuskito $1.00 
o tuojaus gausite visas žemlaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele

ameriko.s pinigai aulęi. fcQyga uef j8z 937 puslapiu, 
vlctn nnunlllln tltilicrl IVK ’

daug noil pirkti formas 
kur pirkti.
Michigan kolonijoi,
ežia,

Pirkite
tikra

galima gyventi visai 
damas svetimos kalbos^ 

draugystė?,;
plkninkuš ir Lt.

Lietuviszkas 
mitingus, 
Czia yra per

turgus,
parhpijas,

» * .J4 ■'

4k)0 lietuviu Ūkininku 
apsigyvcnla, musu tarpe yra ir gana 
turtingu ūkininku, kad prisiėjus rei
kalui ne privalom kreiptis prie sve

tur! m visokiu ma- 
malunu Ir 1.1.

tlmtaucziu, 
szlneriju, 
Patarėm sergėtis agentu kurie siūlo 

nes kitaip atsitinka, 
agentu, per getu

mes 
indžinu,

mainus, 
palis

Ir

aukso
pirkite patįs be 
žmonių patarimu, kur mes su tams- 
stoms kartu susiedijol gyvensim Ir 
po tam ne sakysit kad agentas apga
vo ant tuksianezio doleriu ar dan
galu. Sz. Antano draugyste turi tam 
tykslui paskirtis komisija lUir tams
toms perkant, teisingai t»atariiaus be 

Norėdami dau- 
krelpkltes

kartu

tukstanczio

skriaudos ir dykai, 
galus Informacijos 
Draugystes administracijos.
>(. Daunoras, Box 7. Custer, Mich.Box 7.

■■ »;

b .Ii■■ ■■

I in

Pdiki ilga užimanti istorija Istorija 
apie Jaiiaszn Korczaka Ir Patogu 
Karvedžlute. 262 puslapiu.
Istorija apieSzakluas, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas isz XVUI amžio.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga pulki istorija apie Valdelota 
apisaka isz pirmutines puses szlmt- 
nieczlo, iszimta tez Lietuviszku užlie
ki. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pas Maurus
arba Dievas neapleidžia tuju katrie
Jąm yra atsidavė.
Istorija apie Vieszkello Duobes.
Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Simus Mulkinus.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyta malda Varg
užio.
Puiki
Duktė Akmenorlaus.

apie

VILNIUJ 
PANEVEŽYJ r 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

L^EPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
X VIRBALYJE

kuogreieziausia iszinoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

dek piniguš L. P. P. Bankam 
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 ntiosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

AGENTŪRA, NEWARKE.
Ten gausi

r

V

Pinigus priima ir informacijas apie

s *Puse Prekes Pardavimasg

t

J

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines,
4 >

Skribeles ir Kepures.

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

ii

>

? Visokiu Panczaku ir Szkarpetku S:

už labai numažintas prekes.FrancuzlHzka pasaka

Istorija apie Klanų dora mergaite.
Istorija apie Nusprenstasls. isz Mas- 
kdliszko. C ' j ;
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Slornta.

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos» 
istorijos ir pasakos jumis labai patiks, 
todėl
kad norite 15 istorijų už ta doleri o uJ 
keliu dienu p-ausite per paczta. . * » , *'

D, ( BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

t. OUINAN’S'
žMAHANOY CITY, SHENANDOAH,

M

f' *
MT. CARMEL.

p

5 k 
* 4

prisiimkite doleri ir sakykyte

Nusa-ToneAsz Jonas Lictuvnikas 
sesers Urr.zules

pajieszkau 
Liotuvninkiutes, pa

eina isz Vilkavlszklo Apskr., Ir mies
to, apie 22 metai amerike. 
atsiszaukt ant adreso.

Jonas Lletuvnikaa,
Suvaiko Rcdybos Vilkavlszkio Apskr., 
Kaupiszkiu Valsez., Naujinfku Kaimo, 

Lithuania

szv.
16ta. Kovo seredoje 
vakare J/udnvin pa

rapijos mokslai ueje.
parapijomis yra, 
atsilankvti 

susirinkimo
sva rbii 

'svarst imo.
tas.

I
I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet

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

6 lig 9 vakare

Kiekviena^ 
k vieeziamas

I

minėto
daug

ant
vranes

ant ap- 
l’žpraszo Komite-

reikalu

SHENANDOAH, PA.

Meldžiu Sugrąžina man sveikatą Ir pa jie*.

Pajieszkau

W. TRASKAUSKAS
L1ETUYLSZK13 GRAII0RIU8. K.-izinierasi

kos sunkei sužeistas o
li

ūtas

Kazimiera N’orbutn ir 
sesers Urszules Norbuczlkoa po vyru 
Bezerinevicziene, paeina isz Kauno 
Red. Raselnu Apskr., Szimkaicziu 
Valscz., Bliūdžiu Kaimo, pirmiaus gy- 

Tevas Ir brolis pra-

paeina 
Apskr.,

W.
AMERICAN LINIJA

■« WmK
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

f.f. , Parankiausias kelias dvi Lietuviu ir Rnftimi. 
‘ Naujas laivas-“Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus'■

(Tiktai
Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.

“Mongolia”

M

flas, saka Ponas Matusevfcls
Dyzeli. UI.

“Ištariu savą neaprubežioutą pailčkavojimą 
A \ Nugk-T'one, kurion duoda 

visam kunui Jos duoda naują 
, , . išdaviau

dauį pinigu uA visokius vaistus bot nieką no 
geibiojo. Kaip tik prucįiejau imti NiigifTone, 

\ *- r / _ ' '
man lazda ir davi energija ir tvirtumą, 
dubar aUiVti trys sykius, dauginus darbi 
pirmiaus ir ne Jaučiu pavargimo ir 
pasakyti, jog Nujra-'Iono yru geri 
ir gvnaus’g atgąivitois sveikatos. 1
Salva pre.4 tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 

užmini patariu Nuga-Tonc.”
PETRAS MATUSEVKTS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumu ir

kiu! o.s duoda
♦ *

/ .UŽ ju.su vaistus, 
tvirtumą 
ųyvybę. Buvau labui nusilpnėtu?) ir išdaviau 
dautf pinigu uA visokius vaistus bot
atgavau savą eveikatą ir pajie^us. Jie numeti 
nmn lazda ir davi energija ir tvirtumą. Ga|iu 
dabar aUiVti trys sykius, dauginus darbu negut 
pirmiaus ir ne Jaučiu paVargimo ir par tai ęnliit 
pasakyti, jog Nufra-Tono yru geriausia vantas 
ir grnaus'ii atgąivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pre.4 tuos, kurio sutaisą tuos vaistus ir 

ožnani patariu Nuga-Tone.”
PETRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvy Ms paj iegums, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu* 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoms ir Ząrnoins, atgaivin 
inkAtus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus is išpūtimus, riepriimną kvapa ir 
LAvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruoniulnvimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą, ,

Kožna bonkuti Nugu-Tone tnlpln pilną 
vieną mčnesi gydymą* o prekft yra > 1.00. 
Gaukite bonkuti siatidlcn pas šuva aptie

I

NESITIKĖJO JQG JAM FADARYS 
TIEK MM A G ŪMO. < -

4 r* •! .

< c
treczia k lesa)

Didelis laivas
Didelis laivas “Mongolia” iszplauks 28 Aprilaus 
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00 
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00 

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

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

Slunczlu szlrdlnga padekavone u? 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis Ir Viena Naktų**. Da tęklu Istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokiai 
radau toje knygoje, kuri mane palink 
aminu diena ir naktį. Kada paeinu ls> 
darbo tai tuojau* grlebluos už knygos 
ne rupi man nereikalingas .vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz^redystci 
"Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir. skaityti o turės smagumo daugiau

Treczios klasos pasažioriai
veno Chicago.
»zo atsiszaukt

Petras Norbutas, Kauno Redybos,
Raselnu Apskr., Szimkaicziu Valscz.
Blindžių Kaimo.

.Sabui is
Ign

Kilioms lengviau per užpuoli- 
angl ies

Lithuania
imi anglies Shenandoah kasi- 

; klosią. Sabutis po keliu valan
dų mirė. Paliko szeimyna 

|tllVoj(‘.
Kožnas geidže idant li- 

laidotuvtu. krikflziiniu, veseiiiju, paM gonis pasveiktu kagreicziause, 
važinėjimo ir tL Krausto dalgtus Ir ti Let iaisill

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS
Laidoja kimus numirusiu, 
automobilius, rlginus lf vežimus do

MAHANOY CITY, PA ( 
Pasamdt

Lie-
Paeiszkau szvogerio Liudviko Rut- 

kaucko ir sesers Juzės, paeina isz 
Seiriju Para., Gudonių Kaimo, 
but gyvena Shenandoah, Pa. 
atslszaukia ant adreso:

P. K. RUTKAUCKAS,
151 HudsliV Ave Rochester, N.Y. (M15)

Juzės,
Tur 

Tegul

& 

koriaus, imkite per 20 dięču) ir, jeigu ne 
busite visai užganėdinti, aptickorlus nuarąžia 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pus 
a|>tiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gaubite 
Kietą pnčtą. ’NATIONAL TAljOrtATOl 
?J7 So. Dearborn St., Chicago, 111.

1 I «I

užganėdinti, tiptiekorlūs sugrąžis 
linigus. Jeigu negalite gauti pus 

pUekorhius, siuskite mums $1.00 o gaubite 
►liną mėnesi g varant uotd VAiloftATOi^Y*

520 W. Centre M.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAY N1.W YORK N Vkaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 

Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md TIESI kelione be persedhno isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
tit saka Aeziii gyduo- 

negausite tai ligonis nepa- 
aptiekoje re- 

padaro isz geriausiu 
gausite lenais ge-

Mahanoy City. P* !jju

i s v e i k s. 
ceptus 
gyduolių ir

. j., h.,...,i,i gyduolių ant visokiu
Ice Cream ir Kendesi Besmagumu.

VALGYKIT GEORGES
1 riausiu

Kazmio
Paieszkau Joną Šankaus, paeina isz 

Suvalkų Red., Vilkavlszkio Apskr., Os- 
18 metu atgal gyveno 

Jisai mažo ūgio, dideliu 
Tegul

kiniu Gmino, 
PittBton, Pa.
akiu, rudo veido, amžiaus 70.
atslszaukia nes Jam liko dideli turtai.

MISS AD. SANKUTE,
Box 117, Retsof, N. Y.

i
t

(M18)

I z/y
h a fe

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

KOVO 30
v v v

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Kaži s Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir inokvla. Turi pageibiniuke 

Prieinamos prekes.motei e.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

r>

I

v

i

i

1
1
11

r

Mano dėdės Kazimieras Glabauski ir 
Mikola Venckus abudu paeina isz Su
valkų Red., Panemunes Para., pirmiau 
gyveno Gilberton, Pa. Praszau atsi
szaukt, turiu svarbu reikalą. Mano tė
vas mirė o motina su kitu apsivedė.

END. SPRENGAUKIS,
Box 244, Kingwood, W. Va. 

....... . z
Asz Agota Szarksznlute, po vyru Žc- 

loniene, paieszkau savo dėdžių Szark- 
sznu, Petras gyveno Baltimore, Md.. o 
Jurgis Pittsburg, Pa. 
ant adreso:

SIMON ŽELONIS, (M15)
Box 494, Minersville. Ra.

Mes ne labai norim
skaityti szitus faktus

(M18)

Tegul atsiszkia

Publicznas Pardavimas.

120 akieriu

Bot teeziaus jie gyvuoja ir privalome gyliai apie tai 
apmaustyti. Isz kožna 100 ufegymusiu vyru, 64 isz- 
gyvena 65 metus, ir tik 5 buna turtingi, 6 gali savo 
užsilaikyti bet turi dirbti del pragyvenimo, 53 būna 
užlaikomi per savo vaikus ar gymines, ir 1-3 dalis isz 
visu naszliu suvirsz 65 senumo vos turi užsilaikima.

K O D E L ?
d

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suczedintl $3.00 

ant poros ezeveryku, tai parsi
traukite musu katalogu.
The Waterbury Mail Order 

Corporation,
502 S. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.

f Ncpamlrszkite nusipirkti szera 
\ szloa kompanijos.
> pirkti po $25, tuoj bus $50.'

Da galima

*e
STASIS
Lietuviszkas Kriauczius

Siuva visokius siutus ir ovor- 
pagal naujausia mada. 

Turu visokiu nauju seppeliti 
ant pavasario 
yra isz ko pasirinkti.
taiso, iszvalo ir 'iszprosina 
vyru ir moterų rubus.
yra geras ir užtikrintas. Prekes 
prieinamos.

102 East Centre St. 
Shenandoah. Pa.

------0 ..

JUODSNUKIS

Didelios farmos
iszdirblos žemes in 1.20ukierin

Bus parduota ant 
public sale”

grrios.
i l 21Pa nedid i 
Morcziaus. Teip*gi mulai ark
leliai, ffvvuliai, ievai, maszine-

Lž tai kąd tik 108 isz 1,000 ypatų ezedina pinigus!
Suczedinkilo dali pinigu kožna menesi ir invostykite 

Bus saugi ir atneša jumis
procent suvirsz Y1/!* procentą.
Roikaliujauto tik $5 pradėti.
PENNSYLVANIA POWER &LIGHT COMPANY

Pramone kuHow reikalingumai yra pastovus.

in musu Preferred szerus.

1 kotus 
! m
ant

i sz va lo ir

ir vasarios ir
Teipgi

Darbas

gyvuliai, jevai, 
Viena mile nuo 
ir 3 miles nuo

(M. 18.)
Mrs. Mary Gelgot, 

Sugar Loaf, Pa.

y 

rijos ir t. t. 
Tank stoties 
Rook Glen. .

PARSIDUODA FARMA
Farma 6 akieriu Iszdirbtos žemes. 

Vaisingu medžiu.Stuba ir tvartas.
Szulinjs. Nopcrtoli nuo Mahanoy City.
V10na mile nuo Lakeside.

Richard Garber,
, «r_.--------------D t.t TA

Pennsylvania Power & Light Co.,. 
Investment Dept.,
8}th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

Send me free Illustrated booklet and more information about your Pre
ferred Stock.

V4

Nanto

Street and No.

City

X

•4*

i I
> I

I
“ESTONIA”
“POLONIA

BAL. 27
GEG. 13

“POLONIA”
“LITUANIA” BAL. 13
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

I j f t

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

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelto* 

kada perkate namus.
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 tautiecriai 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

' rT»T'«r»
* ■«

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Šilta
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

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

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewic* M. Gavula

f

ju.su



