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w. h. IMTCZKOWMKI, I’rrR. & Mgr
F. W. noCZKOWHKI, Editor 33 METAS

ISZ AMERIKOS Kardinolas Gibbonsas mirė 
turėjo 86 metus.

Pasiaukavo už tūkstanti dole
riu del motinos sveikatos.

Trenton, N- J. Darata Miller,
16 metu senumo

!
I

patogi mpr-, \ 
gaite, apgarsino laikraszcziuo-
šia, jog isztekes 
kuris duos jiai tūkstanti dole-, 
riu, idant galėtu iszsiunsti

ny, žmogaus, i
I I sa-: 

vo serganezia motina in ligon-J 
būti ant operacijos.

Ana diena alsiszauke jauni
kis su pinigais ir tomis dieno
mis liks padarytas kontrak
tas, nes mergina greieziau ne- 
isztekes už savo geradejo, pa-” 
kol nepabaigs 21 metus.

Marti apskundė uoszvi ant 20,- 
000 doleriu.

Atlantic City, N. J. — Fži 
tai kad josios uoszvis pabudo' 
)>askala apie ja ja, bpk jiji buvo. 
m‘teisinga savo vyrui, Mrs., 
Bessie Singer apskundė jin ant' 
girdės apie tai

tukstancziu doleriu. Iž- 
buk tėvas užmetuieja neteisin- 
gysta paežiai, atszalo moilejoe 
prieszais savo moteria ir neru- 
pinasi josios užlaikimu. Už tai 
Singėrieno dabar skundže 
uoszvi, jog per jojo iszsitarima 
neteko vyro meil?s ir paguo- 
dones. — Kaip kada ir uosz- 
viai inkisza nereikalingai lie
žuvi in gyvenimą poros.

josios vyras,
20

dabar

— Penki 
o 

kurie likos

I

Paaukavo gyvasti už arkli.
Stevens Point, Wis. — Hen

rik is Szulca, farmcris, gyve-
I ' 7 4 . 7

nantis ant artimos farinos czio-
• B B • • •nais, geisdamas ižgialbMi sa

vo m i lema, arkli isz deganezio 
tvarto, pats
kada stogas sugriuvo. Velionis 
paliko bevaike moteria.
Kiek moterėles iždavs pinigu 

ant Velykiniu paredu.

amerikoniszkos 
szimet ant

žuvo liepsnosią

New York. — Vyruczei 
k i e k 
i iždąve

žinote 1 
moterėles

ar

/Velykiniu parodu ir visokiu
blizgucziu ? 
kaip

Sztai > nemažiau
200 milijonu doleriu. 

Szeszi milijonai moterių turėjo 
naujas skrybėlės ant savo gal
velių per Velykas. — O gal už- 

, k i e k amerikoniszkiklausyt
v

paeziuoti vyrai iždave ant pa
rodu? Ugi kaip nieko, 

d tsziojo 
I I

nes ne- 
praejtini siuteli 

prisiegeliai

Baltimoroje, 
7 juniaus iš

KA PADARE VIESULĄ MIESTE DOWNINGTON.
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ELTOS ŽINIOS
Vilnius. 11. 12. Gautomis ži

niomis, Vilniuje praeita savai
te buvo padaryta krata 
rodzenie” bute. Paimta
dokumentai ir net privatinai 
laiszkai. Taip pat buvo krata 
pas advokatu Kymantą 
niaus valdžia pavedę caro gro
bio valdybai “Urzędowei Zdo- 
byczy Wojenej”
Lietuvos valdžios valdininku 
baldus, pav. Janulaiezio. Na- 
szioto ir kt. Manoma, tai esant 
korszta už dvaru dalinimą 
K mini joj. Taippat buna daug 
kratų žydu tarpe. 
Goldberga ir kitus. Be to, Mar- 
szuvai insakius, suimtas gudu 
darbuotojas Duszovkis. Paga
liau paszalinami isz vietų lie
tuviai sargai; tarnavę valsty
bes įstaigose per visas okupa
cijas.

Kaunas. 11. 12.

Suimta

... ) savo 
idant duoti savo 
proga, pirkimo naujos skrybe- 

\ les idant galėtu pasirodyti sa
vo kaimininkai. Sziur!

Chicago. — Antano 
kaus rubu krautuve, kuri ran
dasi ant 2507 \V. 47-tos gatves, 

isz vogt i. Kai j) 
keturios vagys atvažiavo auto
mobiliu ir gatvekariu einant 
pro szali iszmusze krautuves 
durti stiklą vienas vagis inlin- 
do vidun neszti drabužiu, o an- 
trąs lauke prie durti juos pa
imti ir dėti in automobiliu. Bet 
durų stiklą bemusziant pabudo 
Kazimieras Kuosaites, 
ten gulėjo ir revolveri

vagys norėjo r

isz fronto 
, Vasario 10 d 

lenkai pradėjo szaukti Lietu- 
• vos okupuotose vietose naujo-

gautom žiniomis

Sztai ka viesulą padaro kada praimto per miestą Downington, Pennsylvanijoi, praej-| 
ta sanvaite. Vėtra sugriovė fabriką misingio, iszarde geležinkeli, sugriovė 
Jpnas Bossart -melžė karve, bet juju nesužeidė ir padare bk (lesc

doleriu visiems gyventojams.

tvarta kuriame
ant daugelio tukstancziu

ISZ VISU SZAL1U
1000 namu sudege, 133 sužeisti 

bledes iszneszta ant 
$12,000,000.

kns nuo 19 ligi 30 metu Opsos, 
Vydžiu, Braslavo, Bogino, 
Bimbos ir Duksztu valscziuose

Kaunas 11. 11 Gauta tikru 
žinių, kad lenkai koncentruoja 
savo pajiegas Turmonto ruo- 
szto. Lenkai tur but, rengiasi 
užimti Kalkunus. Smalvuose 
buvo lenku generolas, kuris 
aiszkino kareiviams, kati rei
kšis žygiuoti in prieki ir užim-

Lietuvos teritorija ligi 
Lenku ka

reiviai pasakojo vietos gyven
tojams, kad ju puolimas prasi
dėsiąs pirmadieni vasario 14 d 

Kauno. 1. 31.
ežiu 
augusto 30 d. iszyąŽiavo isz 
Kauno in Roma tikslu aplan
kyti Apasztalu Sostą- ir pa
teikti eilinę vyskupavimą ir 
relinei ja. Ganytojo kelione tę
sęs apie tris savaites,

Kauno 1. 31. Musu sausio 
29 d. duota žinia apie. Prancu- 

pasiulyma pripažinti Lie
tuva, Latvija ir Estija de jure 
pataisyti praneszame .szia isž 
oficialiniu Prancūzu szaltiniu 
gauta telegrama: Prancūzu 
delegacijai pasiūlius’ Konfe
rencija nutarė pripažinti de 
jure nepriklausomybe Estijos 
ir Latvijos. Toks pat pripaži
nimas Lietuvos buvo svarsty
tas su užuojauta bet buvo nu
tarta pripažinimą utidetij kol 
liecziu (a kraszta klausimai. 
Tautu Sąjungos riszami nebus 
pabaigti.

Tie nutarimai buvo padary
ti areziu Prancūzu iniciatyvai.
Kauno 11. 4. Piliecziu Apsau

gos Departmental leidžia vi
siems Apskricziu. Virsziniu- 
kams pailginti svetimu valsty-

Braslavo

piniglts dingo
vandenije, o vienas vadas žan
daru paskolino 60,000 franku, 
ir taipgi dingo. Dabar mergina 
dirba vėla už tarnaite tam 
paežiam hotel i jo, neturėdama 
ne skatiko . isz tosios dvdoles 
sumos. Gailesį labai už savo 
neiszmanima, bet sako, jog už 
mokslą, turėjo gerai užmokėti, 
o jaigu vela iszlaimes pinigu 
ant loterijos, tai kitaip su jeis 
pasielgs. — Ar gihikis. jiai su-

kaip akmuo Isz Lietuvos
— — ~ ■ 4.*

vela
Vilnius vaiku aprūpinimas. 

Vasario m. 20 d. po piet pil. 
ir kitu 

suszaukta 
apsvars-

Pel. Bortkeviczienes 
inicial vva
Kaune susirinkimas 
lyti kokiu'

fok i o,Tokio, Japonije. — Konia 
visas miestai Tokio radosi pa
vojuje sudegimo. Buvojai vie- • si'1’ W Iisz dydžiausiu ugniu, kokis 
atlankė taji miestu. Tūkstantis 
namu sudege Yotsuya distrik- 
te, Ugne padare bledes ant 12 
milijonu doleriu, 
žmonių pasiliko t___ ,
133 apdeginta ir sužeista, o Naujas drebėjimas žemes Ki- 
keliolika likos užmuszta. Liep
sna buvo matyta 
miliu aplinkui.

buvo tl 
szventosios upes.

Baltimore, Md. — Kardino
las James Gibbonsas, 86 metu 
amžiaus mirė praejta ketvergą 
sirgdamas szirdies liga.

Velionis gyni e 
likosi kardinolu
86 meto, paženklintas per po
piežių Leona XIII, gyine 1834 
mete isz ajrisziniu tėvu, pasili- 

mete. Kardi- 
miletas per. 

visus luomus žmonių ir viso
kius iszpažinimus. Buvo geru 
amerikonu ir milejo savo tėvy
nė szirdingai. Laidotuves atsi
bus szita ketverga, ‘kuriuosia 
dalibaus apasztaliszkas siun
tinis kardinolos Bonzano ir ki
ti ženkli\i dvasiszkieje. Kūnas 
bus palaidotas po altorių vie- 
tinioje katedroje, kur jau sil- 
sysi szeszi biskupai ir arcibis- 
kupai.
Valdže surinko padotku per 
Kovo menesi $675,000,000.
Washington, D. (\ — Valdže 30 metu amžiaus. Buvo 

surinko inkom taksu ir kitokiu 
padotku praejta

ko kunigu 1861 
e uolas buvo labai

5 užmuszti, 3 nesuranda eks
plozi j oi plieno.

Harrisburg, Pa. 
darbininkai likos užmuszti, 
trijų nesuranda,
užlietais karsztu plienu, kuris 
iszsiliejo dirbtuvėje 
Steeltone.

Eksplozije kylo fumise isz 
kurio isztekejo inkaitytas plie
nas ir pagavo nelaimingus dar
bininkus savo
begije. Daug moterių 
prie dirbtuves 
eksplozijos,

plieno

pasiutiszkam 
subėgo 

iszgirde baisa 
o verksnias tuju 

nelaimingu moterių buvo bai
sus.

Nesuradusiu kimus kaip ro
dos palaidos su szmotu plieno, 
kuriame nelaimingi randasi, t
Žmonis iszdirbo milijonus ga

lonu naminio alaus.
Washington, D. (’. — Pagal 

valdžios apskaitima, tai gy
ventojai Suv. Yalstiji kas mo
jas padirba naminio alaus 
daugiau kaip £00 milijonu ga
lonu kas metas, nuo kada 
prohibicijonieriai 
žmonis prie gėrimo pamazgų. 
Ant dirbimo naminio ahiczio 
žmonis sunaudojo penkis mili
jonus svaru apimiu. 
visi dirba savo 
namie, ne kaip 
]>amazgos, kuris žmogui iszpu- 
cze pilvą kaip bubna, o inkstai 
dirba dubeltava szipta kada 
paragauna. tokiu pamazgų.

Gerai žmonis daro, o valdže 
t p trotina* milijonus, neš 

padotku niekas už tai no moka. 
Dievas jin nubaudė, pagal jojo 

velinima.
Welch, W. Va. — In dvi va

landas po kreivai prisiegai ko
kia sudėjo sūdo, buk jisai ne
apgavo savo kąimino pardavi
me jam gyvuli, Markas Dillion 
k ryt o negyvas.

Diliomis apleidęs suda, likos 
užkluptas per kitus liudinto- 

liudino 
Tada Diliomis 

Lai Dievas 
mane nūbaudže mirezia, jaigu 
asz neliudijau neteisingai.” 
In dvi valandas po tuju žo
džiu žmogelis krito negyvas. 
Prieteliai Dillano tvirtino, buk 
jisai radosi geroj sveikatoi. 

♦

nuo
Į) r i verte

menesi dau
giau kaip 675 milijonus dole
riu. Badai per visa meta toji 
suma daejs daugiau kaip tris 
bilijonai doleriu.
Suv. Valstijosia randasi 65,- 

191,000 gyvuliu.
Washington, D. C. — Pagal 

ukiszko depart-

kuris 
pasiė

męs lanke nepraszytu svecziu, 
kurie inejo už valandėlės stiklą 
iszkulus. Kada gi vagis eme 
nukabinti rubus, Kuosaitis pa
leido szuvi bet nepataike; pro 
duris vagiui bėgant paleido an
tra — ir ta syk nepataike. Taip 
tai vagys pabėgo nieko negave 
Baskui Kuosaitis davė žinia 
policijai, kurios bent deszimt 
pribuvo ir leidos vagiu jieszkot

— Juozapas Grigas, lietu
vis, kuris gyveno 2024 So. 
Union gat., vakar rastas negy
vas gazo prileistom kambarije.

Velipnis tarnavo S. V. ka
riuomenėje' ir dabar buvo apie 

neve
dės, teęziaus tūrėjo nusisamdęs 
grinezia ir savus rakandus. Pa
skutinius tris menesius J. Gri
gas buvo be darbo ir sakes kad 
neturįs isz ko gyventi Pane- 
(lely fti j° draugas Petras Se
reikis beldes prie jo dura, bet 
radęs jas užkaltas. Vakar vėl

ir

ugniu,

ror

ant

vagis

Grigą

tukstanczei 
be pastoges, 

ir sužeista, c

ant szi m ta

galėtu "gelbėti 
badaujanezius vaikus Vilniuje 
Vilniuje del maisto 
labai daug vaiku serga
riomis ligomis ir nemažai 
mirszta.

trukumo 
ivai- 

ju 
buvo

Jame dalvvavo

J. E. Žemai- 
Vyskupas Kareviczius 

isz važiavoSusirinkimas 
negausingas.
įvairiu labdaringųjų organizu-

tautu
nuosia.

’ Szanghai, Kinai’.
atėjusi isz Pii^liang, provinci
jos Kaušu, apie naujus drebė
jimus žemes, kuri padare*daug 
sunliszimo ir baimes terp te- 
naitiniu gyventoju. Miesteliuo- 
sia kur dvi Sanvaites drobėj i-‘ 
mas žemes užmusze 20 tuks
tancziu žmonių, krūvos puvan- 
ezou kimu guli ant ulicziu, o 
kuriuos valdže aplaisto Įdrą
sinu ir degina. Manoma, jog 
nuo puvanczju kimu prasipla
tinęs kolera kuri da daugiau 
payms auk u.

— Žino eija atstovai ir ivairiu 
piiiecziai

Graikai smarkei plaka Turkus.
Atėnai. — Graikai smarkei 

supliekė turkiszkus nacijona- 
lus ir iszgujo juos net už Bag
dado linijos. Graiku tosia mu- 
sziosia dalibauna apie 120 
tukstancziu kareiviu, o Turku 
yra 90 tukstaneziai. Graikai 
yra gerai apsiginklavia ir sta
to drūta frunta prieszais tur
kus.
Bomba užmusze daug žmonių.

Milan, Italije. — Dvide
szimts dovini kūnai likos isz- 
imti isz griuvėsiu Diana teatro 
kuris likos iszpesztas su bom- 

Keturesdesziints 
randasi ligonbutese. 
isztirinejo prježaste eksplozi
jos, buk tai darbas anarkistu 
kurie padėjo bomba po teatru. 
20,000 aviu pastipo nuo ligos.

Cardiff, Westfalije. — Gu-

Vilkaviškis.
das Vasario d., 
tautines vėliavos 
mos aut supuvusiu 
dare jas nepaprastais 
Oras buvo labai gražus 
gerokai szaltas,szaltas

savo

z u

telegrama:

Malonus vaiz- 
vieszpatavo, 
plevesuoda- 

bakužiu, 
rūmais 

nors
saule inirk- 

cziodama savo milžiniszkom 
akini iii vaikseziojanezia 
nia gatvėmis, rimtai žiurėjo 
neužmirszdama pažvelgti ir in 
iszblyszkusius musu karžygiu 
veidus, isz kuriu iszkenteju- 
sios krutinės veržėsi garu 
4 i

mi-

kuriu
krutinės veržėsi garu 

stulpas”. Bet minioj apsitai- 
siusioj sziĮlomis drapanomis, 
nevisi užjautė iszblyszkusius 
karžygius.

28 anglekasiai ' žuvo eksplozi- • • JO1.
Sereikis nuėjo pas 
radęs dar užkaltas duris pa 

su' ha.
juo pasitaikė. Vidun gi inejes 
rado Grigą lovoje sustyrusi ir

apskaitima 
mento, tai Suvienitosia> Vals- 
t i josią randasi 65,191,000 
valiu, isz kuriu 23^431,000 yra gazo pritvinkusi kambarį. Ve- 

sveika aluti melžancziu karvių 
jaueziu 
galviju. — Dvikojiniu galviju 
Amerike badai 
szimts milijonu, 
guli prie jokios klasos gyvu
liu.
Anglekasiai geidže paymti ka- 

siklas po savo valdžia.
— Komitetas

isz 
Jermine

mistino, kad gal kas bloga žmonių 
Pa lie i j e

Sziadien

“nirbira”

jus, buk neteisingai 
laike teismo.
paszauke in juos:

« •

4 t

gy-

, 33,824,000 
ir 8,936,000 kitokiu

lioni iszveže policija. Chicagoje 
bene North Side, gyvena jo se- 

Daugiau giminiu neba 
yra apie de- szniktts neturėjo.

ŠUO.

kurie nepri-

anglekasiu 
kasikio-

jog uždirbs

Scranton, Pa. 
susidedantis 
dirbaneziu 
šia, Old Forge, apgarsino, buk 
jie sutinka paymti taisės ka- 
sklas po savo valdže ir iszdir- 
bineti angli, priok tam gvaran- 
tina kompanijai,
ant kožno tono anglių nuo ^25 
lyg <50 procento pelno.

Jormine kasikius sustojo isz 
tos priežasties, jog locnininkai 
mane numuszti mokesti angle- 
kasiams, tvirtindami, jog nie
ko neuždirba, o anglekasiai no
rėdami parodyt 
jog turi pelną isz kaš^tlu, gei- 
dže paymti jiaises 

[valdžia.

Velnei, aniolai ir dvasios api- 
pleszineje ir žudina žmonis.
Moskva. — Naujas būdas 

apipleszimu inejo in mada po 
visa Bosijo. Petrograde ir 
Moskvoje, velnei

Petrograde
, aniolai ir 

dvasios pradėjo apipleszinet 
ir žudyt žmonis, praejgius už- 
klupineja, namus apvogia, o 
tuosius, kurie neatiduoda, ka 
turi, tai szaltam kraujuje nu- 
žudinA..

Viena suymta 4<dvase ”, pi i- 
sipažino, buk septini draugui 
dvasios, 
žmonių,

nužudo jau szimtus 
o paymtus daigius

paslėpė grabosia ant kapiniu.
Žmonis nežino ka daryti 

priesz tuos užklupimus ir ža
dinsiąs, nes pagialbos nuo 

Irmnpanijai valdžios negali tikėtis,
—_ K __ — * * * * *

dinstas

po savo

/A

, nes 
daugelis isz virszininku prigu
li ‘prie tuju bandų velniu,

Įaniolu ir dvasiu.

bernijose Vale ir Clarvyd, liga 
panaszi in influenza užsmaugė 
tonais suvirszum 20 tukstan- 
czius aviu, o tukstanczei serga. 
Farmerei apląiko bledes ant 
milijono doleriu.
Mergina praleido milijoną 

franku in 18 dienu.
Paryžius. — ^Ca gilukningi 

iszloszejai t ant loterijos daro 
su pinigais,

Carlsbad. — Dvideszimts 
asztuoni 4inglekasiai žuvo bai
sioje cksplozijoi, kuri kylo 
kasi klosią Kukla. Apie penkes- 
dcszimts likos apdeginti ir su
žeisti. Priežastis eksplozijos 
buvo užsidegimas kasikiu. Ku
inai žuvusiu likos baisei sudras
kytais.

1300 kincziku mirszta nuo ba
do kas dien.

Pekinas, Kinai. — Badas ku
ris vieszpatauje daugiausia 
provincijosia Honan, Skensi ir 
Chihli,

, iszejo tik tomis 
dienomis. Pana Hofer, jauna 
franeuzaite, tarnaite hotelijo 
Sedan, isztrauke ant Loterijos 
viena milijoną franku. Aplan
kius pinigus, pradėjo gyventi 
karaliszkai o in laika asztuo- 
nįolikos dienu neturėjo ne ska
liko. “PrieteliaP' dagirde apie 
giluki morguos iszvilojo pusę 
tuju pinigu nuo neiszmaneles, 
o kita puse v prigialbejo jiai 
praleisti ant visokiu geni lai
ku. ruiam uuKLurui pasKvimu j vuju uuiu 
12,000 franku, kuris aplaikesl neužtenka.

Panevėžys. Musu n (‘priklau
somybes trecziu motu 
tu ves sutrauko dar 
miniadalyviu, sužadino dau
giau patriotizmo ir gi 
pridavė manifestantams 
kesne palyginant su 
metais spalva, nes terp ju 

“kairiųjų sro- 
” nei “prosepanov” plaka

tu. Visose trijose musu apskri- 
czio miesto bažnycziose buvo 
at 1 ai k y t o .4 i sz k i Im i n gos 
szios Moksleiviu bažnyczioje, 
kurioje susirenka szventadie- 
niais ir Panevėžio kareivija, 
buvo visos ingulos dalys su 
karo komendantu kap. Koda- 
kausku priūszakyje. Po misziu 

kariuomenei

sukak- 
tl idesne

5

n

nes jaigu tojo

pay ma tu k sta nez i u s 
žmonių. Dvideszimts dviejuo- 
sia pavietosia Honan provinci- 
joi mirszta kas diena po tūks
tanti žmonių. Nuo prasidėjimo 
bado Fuping paviete iszmire 
20,000 žmonių. Maisto reike 
del szesziu milijonu žmonių 
kagreieziausia,
neaplaikys greitam laike, tai 
dydesno dalis tuju vargszu

' Raudono Kryžiaus 
Drauguve ir kitos milaszirdin- 
gos draugoves, paaukavo lyg 
sziam laikui apie penkis mili
jonus doleriu ant suszolpimo 

ku. Tūlam daktarui paskolino tuju nelaimingu, bet tor vis

iszmirs.

J

buvo matyt nei 
viu” nei “

visai

įuIu gale Į)įu piliecziams, turintiems lei- 
1 als?’ dima gyventi Lietuvoje ligi 

sz. m. vasario 1 d. ir kovo 1 d. 
laikinio apsigyvenimo Lietu
voj laika neilgiau, kaip ligi 
balandžio 1 d.

Kaunas, 11. 17. Tremtiniu ir 
gražinimo skyrius 

pranesza, kad vasario 18 d. at- 
vyksta isz Obeliu karantino 

•f

710 tremtiniu Lietuvos pilie- 
ežiu grįžusiu isz Petrapilio.

Vilnius. 11. 17. “Gazeta 
Wi lenska ’ ’ praneszimu, 
niaus valdžiauždejusi gudu va
karo rengėjui kun. Adomui 
StankvicziUi adiąinistracino 
pabauda 1,000 auksiniu.

Vilnius. 11. 17. Gautomis 
žinioms, gen. Želigavskio vie
ton numatomos pirmosios len- * 
ku okupacijos metu buvęs len
ku kariuomenes Lietuvoj vy
ri auses vadas gen. Szeptickis. 
Dauginus žinių isz Lietuvos 
ant antro lapo.

aisz- 
praeitais 

ne-

mi Nelaisviu

ll.
Vil-

nuo 
tai

adiąįnistracino

iszejus 
aikszten ties bažnyczia, atvyko 
ten visos miesto ištaigos 
lietuviu ir žydu, neszinos 
vėliavoms tai pąpuosztais ata
tinkamais parastais plakatais. 
Sustatytas aikszteje karuome- 
nes dalis ir szaulius sveikino 
karo komendantas, kuris pra- 

nepri-
narsiajai

kalba baigė “valio” 
klausomai Liehtvai, 
kariuomenei ir SeimuL
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KAS GIRDĖT
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Sausio menesije ’pribuvo in 
86 tuks- 
Vusario

I

SAULĖ

i

Suvienitas Valstijos 
tancziuR imigrantu, 
tnenesije pribuvo juju 80 tuks- 
taneziu, o iszvažtovo ant aps’t- 
gyv’onimo savo tėvynėsia isz 
zlmoriko 36 tnkstnnozins ypa
tų.

Kaip matyt.
pribuvimo ir iszvažiavimo yra 
dvilolis.

Toji a toj vyste visai
komnnist iszk a

nes prieszingai,
o

tai skirtumas

n p v ra
užkroczenia
propoganda,
ba komunizmui prieszinasi 
geriausia davada turėjo atsiti
kimas ana diena, kada ameri- 

komunistas Juozas
Greenhurgas, 

isz Bumu n i jos ir

koniszkas 
V.

gi ne butu gerai 
btrezeri, kuriam ’žmogus yra ’ 
kaltas keturcsdoszimts septi
nis dolerius, ir pasakyt i; Gam: 
so j mister, dovanok manv'sko- 
la, ba ne galiu užmokėti, juk 
ir Dodo Samas dovanojo vi
siems skolas!”

Ne žino, ar buezeris sutiktu 
ant to ar ne, bet abejotina, ar

huejti pas

sc j mister, dovanok mrtwsko-

tok i s kostuMet’ig mnšsrtektu 
Btalnzia galva isz buozerrres.

ISZ LIETUVOS.
___a_____ , •

Taurage 11. 4. Lltos kores
pondento pranoszimu, Taura- 
gesApskrities ‘Valdyba iszlei- 
do isakyma, kurio draudžia 
diena laikyti palaidus szunis. 
Nepildo ta įsakymo piliecziai 
bus baudžiami iki 500 auksd. 

pabaudos pinigai eis 
reikalams.

*

sios 
sz vict im o

pinigai

GROMATOS ISZ LIETUVOS.

\tstovvbo i Ameri- 
sekaneziom

*"**^M**^Mfc-**Mfc^—‘ ' - ----- .--------------- t-T^-ri-*1 -

G1R0MATA ISZ LIETUVOS Į
'------14.LL-L į. * r.L

'fAG6i4>ioMtojr<Bočžkrtilsl<ai 1 -
Nektousykit© ka jums rasao 

žmonis isz Lietuvos kad czion 
visko pilną ir pnredkas visa
me. Teip, butu pnredkas geras] 

kad butu ma- 
\judosziu, farizeu-

r

ir valdže gei‘a 
žiau tranu, 
szu ir veidmainiu, o kad ne tie-1 
jei dvarponiai tai Lietuvoje' 
butu viskas gerai ir jau senei

tai LiotWojo

Vilnius 11. 15. Tikrom žinio- Imtn- pripažinta kaip Latvi,jo

■PARMOS 4 

/

I

'w

Kam.-rnihlbodo dirbtuvėse vergauto. 
Pirkite tarmas, no. riiktysile bedarbiu, 
lamstu gyvenimas bus užtikrintas 
fent visados,' ftrtiei’ikos pinigai auk- 
FrzcZiauBid už virto fmrtahHo teipgi ir 
žėmo brangsta ir bus jrrangl, žinoma 
diiug nori pirkti farmas -'bet nežino 
kur pirkti. Pirkite naujoi lietuviu 
Michigan kolonijol, tikra Lietuva 
ežia, galima gyventi visai nevartuo- 
damas. svetimos kalbos.
Lletuvlszkas
mitingus, turgus, 
Čzia yi'a T>er

paejnantis 
gy veliantis 

ezionais liktai septinis metus, 
likos sumnsztas kastelgardeje 
per kelolika grinoriu. 
burgąs parode 
riams plakatus ant kuriu buvo 

“sza Ii n su Su vien i 
Kada 

grinoriai suprato reiszkima to
jo paraszo. puolėsi ant jojo ir 
gerai apdaužo, pakol ne adbe- 
go d a žiūrėt o ja i 
inirszusius imigrantus. 
Greenburgas mane, 
ant kvailiu kurie jam nžtikes, 
tai tame baise i pa bin d o.

Liet uvos 
koje yra prisiųsti 
ypatom laszkai nuo ju giminiu 
ir pažįstamų isz Lietuvos, Ar
timesniu antrszu ant ju m‘ra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovy- 

rasztinej<‘ 
atsiims.

mis, vnsariol0 d. Iszejo isz Vil
niaus in Lentvari 5 vagonai su 
kariuomene, ginklais ir amuni
cija, -2 armotos ir o -kulkosvv- 

Szi- 
pulkas,

Grmen
kei i pms grino-

paraižyta: 
tom Valstijom valdžia.

ir apmalszino 
daigu 

jog užtiks

Kas dien duodasi girdėt apie 
pavogimą merginu ar moterių 
visosia dalysią sklypo. Kam 
da iszvoginet ta j i ta vora, juk 
aezin Dievui .leviniu dukteriu 
nest okas ezionais. Juk tūlas 
kareivis ant. Westu in laika 
dvieju tnetu ne vogdamas tojo 
tavom, apsivedė sn keturi eti
koms ir da ketures turėjo aut 
“suniuro.

Mrs. Atarė Filbom isz Jer
sey City, pareikalavo persis- 
kvrimo nuo savo vvro aut tu, • •
ju iszligu, bnk josios vyras yra 
“tingi n i ausi u žm ogu m a n t 
svieto.”

Apreiszke ji ji

žmogum

sudni, buk 
josios vyras tiktai
apie du daigius: jog turi pa
liauti valgyt,
pertmuke miega kada 1nri
valgyti, o kada jin paskutini 
karta isžvare ln darba.
vvras jaja ir vaikus gerai ap
kūlė.

rūpinasi

kada miega ir

tai

mote- 
suszaukt

b

r
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"< :'U’T Y' ;v vir Kstonije, o Lietuva pasiliko] 
ant pavasario ant pripažinimo. 
Kaip Dievas padės, tai tie 
tie szlektetos gal visko nesues. 
Lietuvei visko pilna, duonos 
ir mėsos ir gyvuliu. Viskas pi
gu kaip Amerike, tik lenkai 
lenda kaip kiaules in kopus-

Žiema ne sza 1 ta, sniego

Mes turime 
draugystes, parapijas, 

•piknlnkus ir t.f. 
'400 lietuviu uklrilnkn 

afisigyvenia, musu tarpo yra ir gana
turtingu ūkininku, kad pristojus rei
kalui ne privalom krbijbtls prie sve- 
tlmtatiėziu, mos turim visokiu mn- 

indžlnu, malunu ir l.bszinoriju, maitinu

£

.-.II toj r* *
•A> A MNNNMMI

V....... .4 J? J ' “ / . - , ’• V f ' >■* '
Amorikoniszką^ submarinas 0-7,kuris užpbaukįę .ąąU#*1'

Patarėm sergėtis agentu kftrio siūlę kraszczio \Vilmingtono ir pasekmingai nutrauktas per kitusdzin i. Vasario 9 d. iszejo 
r vinį u 
hi armota,

ln Vilnių atvyko Nugardelio 
pulkas.

Stropiai ruosziamasi vėl pra
dėti kovas. Nonoranozius eiti 
naktimis gaudo slaptai ir veža 
in pulkus. Lenkai nusistatė ar
ba imti Kauna, arba apleisti 
Vilnių. Lenkai rengiasi- vasa
rio 15-16 d. pulti musu kuriuo^ 
mene. Viskas rengiama slaptai 
Pirma nuvežami imfronta gin
klai; vėliau tik eina kariuome
ne; 4sz V i l n i a us gabenama in 

maszinos, ir kitas

link
) 
)

Gardino 
kulkosvydžiai.

nes7 kitaip Atsitinka, 
be agentu, per goru

aukHo mainas, 
pirkite pat is 
žmonių patarima, kur mes su tams- 
Ktoms kartu sustedijoi gyvensim Ir 
po tam ne sakysit kad agentas apga
vo ant 
Įgalu. Sz. Antano draugyste turi tam 
tykslui paskintu komisija kur tams
toms perkant, teisingai Patarnaus be 

Norėdami <iau-

laivus. <jg\,

v «WMWa
-------------- --------- , ■ ■ - -------- ------------

Asz JieVn Kiėrfeiic'po tevuis.
Bajeszkan sav&'lrijii pusbro- Alonskiute, pajie^žkai pnfe-se- 

liu JuozaJiWh^SHAptana 8u- 
szipsku, paejna tož Seinų aps., 
Szvėntažerio- VMi t., budos. kn i - 
mo. Jaigu kas žino a p ib juos, 
meldžiu pranešėt. *. ,

t Box 274

Asz Adomas "Sztlalis paoj-

tus. Žiema ne sza 1 ta, sniego 
fittimet buvo labai mažai. Var
go pas mus nėra, kas netingi 
dirbti, tai yra labai sotus, tik
tai bomai ir vagis visur tran
kosi ir jtyju be galo ezioHais 
randasi, kaip tik dažino kad 
namuosia. nieko nesiranda, tai 
atejnn ir apvogė svirną.

Meldžiu' siunsti

tukstanczlo doleriu ar dau- seriu Mikase ir Mariuku teipgi • 
Juozą Alensku paeinaneziu isz 
Ramanavo, Kronos pai*a. Taip
gi Katre, 
Dzidonutes 
darniuos para

ji r * r ’ \

szteku, paejnri Seinų apsNenoranezius eitisaVi ni k a i 
gaut 
savo

bes 
juos atsiims. Norint 
sziuos laiszkus prisnskit 
antraszus ir paezto markiu pa
dengimui persiuntimo lesu.

Magde J Benedikeviczione, 
Antanas Beržinskis nuo Mari
jonos Skiriones; Antanas Cze- 
pas nuo uJozapo Czepio; Bar

imo Marvtes

iki

J Benedikeviczione

Pr. 
akas P. Sawickio; Fran- 

Benedvk De
Grinins; Ka

Kuzis
Mosi o; M a ik

turtas
Kaunas. 11. 14. Gautom žin

iomis, lenkai Suvalkijoj, povei- 
<Iaini 'neitrėile zona, nuolat už
puola ir žiauriai pleszia ramius 
vietos gyventojus. Dažnai'puo- 
laneziu lenku atsigina narsus 
vietos.szauliai. Del to lenkai 

di do - 
apsigin-

Saulęs
4 4

skriaudoj; ir dykai, 
galus informacijos kreipkitės 
Dr ati gy stos a dm i n 1st Vftci jos.

Daunoras, Box 7.

in

Custer, MIch. r ■ Vincas Susiihskns, 
■'(Wai I)ą)e, Pa.

ISZVAŽIAVO LIETUVON.

Napjnj lietuviu < instaigo jeJ 
BALTIC' STATES BANK, 294■ 
Fight h Ave., New York. N. Y.,” czio^

Saule” [pirko laivakortes ir iszkeliavo

° Saule,” 
nes nuo kokio tai laiko negau
nu regniari^fckai. o gal ant pa- 
czto pavage, ba “ 
nais visi*lauke, o kur
neatejna, ton daktaras-in ba
rnus atsilanko. 1

: Su pagarba Mikola Mateko- 
nis' isz Kupiszkiu,'•’Kauno gu
bernijos.

Lietuvon sziė piliecziai: 1)| 
Juozas Dobilas isz Bridgeport,] 
2)Vincas Kulbokas su szeimy- 
na isz Brooklyn, 3) J. Urmana- 
vtozius < isz ' Westhampton 
Beach, 4)Antanas Czilvinas isz 
[Thompsonville, 5) Edvardas

piliecziai:

bora Ui vinaite 
Cilvinaites; George Elviek nuo Varszuva

EI vikio; Julijonas Ezdau- 
nuo

ciszke Friz nuo 
maitezio; Jurgis 
ziinieras Kovieras mfo Urszu- 
les Czepaites; Paul lengvi na s 
nuo J. Bondiktaviczio; 
Masis nuo Jono
Molokas nuo l’rsznles Saroc^ 
kieles; Juozapas Mekelis nuo 
Jono Mekelio; Franciszkus ar-

Meskausius 
Jonas Pocevirze;

Jonas Savnorius nuo Kazimie- punsko valscz. Butoku Raima 
Kolio; Mikolas Skirias nuo

.Jurgis Su r vi- 
lis; Mikolajus Lrbans nuo Ju- Rulkostydživl in Pirn$»Uo valscZ

ba Baltramiejus 
nuo J. Vsio;

ro
Antano Skirto;

pastaruoju laiku puola 
liais būriais ir gerai 
klave. Taip vasario 5 d. 60 len
ku raiteliu su 2 kulkosvydžiais 
užpuolė iržiauriai iszpleszeiržiauriai

lenku 
■ pėstininkai

vasario S d. atvyko 15 
raiteliu ir 25 SU 

iMstaboniu kainm ir iszsivat’eIvonos Dn.bulskaites; VI. Adis- 
lovns Vainauskas 1 
jos Vainauskaites; Frank Va- 
lentvnowicz nuo Mikolo Valen- 
tviiaviezio; Mere Yankaitini 
nuo Onos Navikiutes;
Zabarskas nuoAndriaus Pie- 
teriaus Kajetonas Zimikajcos;

- - — - , ju ■■. - -» •%!■» ii» — ■ ■

Naujas setas < 
Knygų tiktai
Visos sekanczfos istorijos ir pasakos

. ... . / .
isz musu knygų katalogo tai turėtu- miteliu ir ginkluoja partizanu s 
met užmokėti uet $1.65 bet pastana- ■ - - - r į, _
vijom visas parduoti tik ant trumpo
laiko tiktai už $1.00. pristuskrte $1.00 Sveikatos Patartai Mokslei 
o tuojaus gausite visas žemlaus pade-1 vfkms
tas istorijas ir pasakas ir tureiste1 
skaitymo ant daug vakaru.

uno Kini Ii- 15 vežimu, vėl apsztindo Būro-’ 
k u kaimu. Kartais jie apsznudo 
ir musu kariubmėhes ‘sargybas 
Be to lenkai mobilizuoja musU 
vietas jaunimo.

Funško valscziaus' gyvento
jai griežtai nusistatė priesz 
lenkus, Sziaukiasi Lietu voz* 
Valdžios pagelbės, žadėdami 
atiduot jei'savo turto dali, kad 
padėtu jiems lenkittotsi^MtU, 

I Lenkai Įniko prie demrti'kuto- 
pnikus skattytnai. jeigu pirktumėt jos Lmijos dau^iaUsiato suVo*

. _ *.»a A • 1 • • • Za*

J u ozą s

Sziaukiasi

$1™
met užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant ttumpo

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didelę 
knyga net isz 937 puslapiu.

i--------------------—u

Kansu valstijoi mot eres su- 
szauke sejma ant kurio nutarė, 
idant vyrai joms mokėtu alga, 
nes daugiau už dyka ne mano 
dirbti savo ponams vyrams. 
Kada apie tai dažinojo Penn- 
sylvanijos lietuviszkos 
reles, mano teipgi
sejma ir sutverti unija, ba kaip 
josios kalba, tai Amerike ran
dasi už daug “skebsu” 
vyrąs, kuriam pati apszauktu 
straika, ne turėtu jokio t rūbe
lio surasti kita paezia. — Grei- 
oziau moterėles tverkite unije, 
ba jau ne vienas pamėtė savo 
bobelka ir iždirme in 

po velniu sn

Pulki ilga užimanti istorija Istorija 
apie Jananra Korctaka ir l'atoga 
Karvedžiute. 262 puslapiu.
Istorija apieSiakinas, nedoras Žydas.

o tok is

svietą 
nia.”

11
platu 

skebie-

Kas kart daugiau 
pilasi isz visu szalui ant ne- 
sz varum u

skundu

JieVuka ir Magde 
\ isz Girciszku, Ru- 

i., Juozas • A toni
kas ir J ieva Alcnskiute isž lto- 
sudoniu, Punsko para. Jeigu 

meldžiu 
(to 26)

, Punsko para, 
kas žino apie juos, 
praneszt.

jieva Kieriene, 
tohiu sodo, paje«zkdu teta Vor- 338 Maple St. Mt. Cannel Pn.

Pajeszkau Andrians Sunc- 
laiozio, pirmians

p i Carmel, dabar apie Waterbury.
r t i - A 

Trov.'fU.'1

>j«.sz yiuomas oznaiis paej- 
nantis isz Vilnto’ufe Red., Tra- 
kp.’Aps. ADnugn ftąVa' Vaikau - I ..

Ivec/kioiie1 ir* pusbroli Kastknta 
piianiau gyveno 
ba r n eži na u < kii r. 
szankia ąnt adreso. 
; ,i,, * ____

Box U 3

'Chicago' da-.
Tegul atsi-i gy veno Mt.

Adomas SzilAlis
1 ' h

J ■

................**——44i

Vulkanas Stramboli atgijo.
Rymas. — Vulkanas St ram-1 Jurgelaitis isz Silver Creek, 6) 

boli, kuris silsėjo nuo daugeli 
metu, atgijo ana diena su dy- 
deliu smarkumu, isz kurio 
veržėsi smala ir- inkaityti ak
mens, miglos durnu kyla in ____ _____ ___ ,

nuo .laiko Vai ežiu lis isz Brooklyn,
Jonas Svaraitis isz Bridgeport 
11) Povilas Genys isz New 
York, 1-2) , Ignas Kulissauskas 
smszeimyna, 13) Vine. VeėuĮas 

Vineland, L
kausk&s ir 15) Juozas žemai
tis,. abudu* isz Hartfiord, 
Jonas Linda isz Great Neck 
17) Juozas Emilis isz V iYden 
M). Pėtras f Kak&stys ■ isz ĘU-.

2 Nekurto sžiu, .kaleįviu,,jau j . • L , . v h '4- ** v ’ r ‘ 4 “ į

Edvardas Andrius isz Cleve
land, 7)’ Pranas Pranokevi- 
caius isz Rochester, 8) Kle-

miglos dmnu kyla in 
padanges, o laikas :

menaaą Aleksierius sir duktė-: 
Hm is isz Piedmont, 9) Jonas 

10)
JL VJ* J i

duodasi' girdėt isz gilumos 
žemes dundėjimai ir eksplo
zijos panaszios-' in gitiausfna, 
kuriuos galima Igirdeti SyėHi- 
joi ir Kalabrijoj , Gyventojai isz 
yra. porymti dydelia baime. • >

... ----------- -- ---------- ----------------—,--------------------------- »•»—■>■—

GAUSI PARAMA.

Kad ^jagelbeįjUs wbesimoki- 
nanežiaį Lieju.vpa jaunuome?lzHbefh ir daug kitu.:;

Jonas Linda i.i
J *

i Turtu svarbu reikalą, praszau 
atsiszaukt.

Joe. Arman’aviczius.
< 112 W. Ogden St/Z

. • Gira rd vilto, Pa.

I
: - Pajdszkati Antaiia Rutsza^

hv^'bu ^ikn-4 Ąsz Elzbieta‘Reklwne po te- 
vms Vehczkiute, ' paieszkau 

t|brolio Piuszio Veliezkos, paei
na isz Suvalkų Red

gyvena ant fantm apie Av/nj-
keį^m, III. Turiu 
Ui praszau alsisKankt. va is Vei iezkintė, ' patezkau

i

Miko' Valant įėjus, 
<110 Wi llth. Ave 

v Ilomestead, Pa. 
» v “ *1 . ■ C’VįV^l f1 *,* x . V '

C 

t » I

•1
K levin-J iii kjvi v tAAjKvt axkjv ma-

kalhio Kaitrio (inksžiu) Sosna-
vos para. Prrtsziau • a’tsikiailkt

Asz Magde Gramienc po ‘t0-

4 ’

T va i s Kmnauekiute, pajesfclte
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nm, kad pagelbėjus nors kiek 
apazvieta Lietuvoje, mylintieji 
Tėvynė lietuviai stunete ant 
Tėvynės aukuro minėdami Lie- 
tuvqh Ąepriklausoniybės sūkalC' 
t uges^jĮej szy,ėsdami 87^A Kaži0 

[nitoęd Lietuviu ’ xfieW kai p kti- 
rios kolionijos pasižimejo gana 
gausiomis aukomis ir teip: Ci-

tuyosįdjĮe^ t?zvesdai
1 -

ll

M ok vk los kambaris turi bu t.Ii 
gerai vedintas, turėti gera, 
szviesa, szvąriai užlaikytas, ne 
per sziltai laikomas, ir ne pri
grūstas. ' y

Laike pertraukimo visi Vai-.
Puikus apraszymas isz XVIII amžio. |kai turi mikli Iltis. Nosedek pO
Istorija apie Do Draugu.
Ilga puiki istorija apie Valdelotn 
apisaka isz. pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz Lietuviszku užiie- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nemioje pa* Mauros 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vieškelio Buoben.
Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Sunns MalMaus.
Istorija apie Geras Medėjos.
Istorija apie Iszklausyta malda Vitrg- 
siio.
Pulki

medžiu skaitydamas. -Bovykto
kožua minute. 1 30 Clriėftgo

bevartok vieszageryrno puo
duką ir viesza rankszluosti.
Gerk tyra szvieža vandeni.

Kasdien maudinkis, varto-

16)

^7*

važinėjusiu L&tuvoji ir adgąji Lietuvon ir adgąb 
kad jie pirmu kartpareiszkė, 

mąto, toki ’gražu keleiviu ap-

STATES BANKE. Czia kelti-
vianis suteikiama savo kalboje

rupinima., kokis yra BALTIC

pjatus paaiszkiniinai apie ke
lione; szmainomi pinigai sulyg 
žemiausio kurso; turintiems 
didesnes pinigu sumas iszduo-

cero neužleisdamas savo pozici- ; 
jospasiliko. pirmoje vietoje su 
$657.‘90 * Ch toago Nort said ie- 

' ežiai sumuszdaPii kitas kolio- 
nijas.su $554.
kaip visada laiko SUVb vieta su 
3713)6 Philadelphia szV. Kaz. 
parap. neusileidžia su '$220.00
Chicago JBta gdtVe teippat ne- a^t doleriu sumps. Mainyda,-

32 Cleveland

ito ri pa's i likt i j rė' muitotė’ $207.- 
,, • BHd^poHas ‘ ne 

apsileidžia sumež’dami $16i’.77 
W, Scrahton, Pa: S: L. Ri K. A. 
155 k p. sumusze kitas kuopas

.. . ..suln'ezdam i’ $142.39' Netvnfk
Muilo. Szvauai j.-irgi nori’palaikvii ^avo’

maudinkis, 
jant gerokai 
laikvk dantvs

Szvariai laikvk rankas. No-, 
dek pirsztus, pinigus ir t. t. in

kurso;

darni Travelers Checks, ku
riuos isZmairio be jokiu truk-, 
dvmu kiekvienas bankas ar 
hotelis visose pasaulio szalyse. 
Mat BALTIC STATES BANK 
ižduoda. ‘ ‘ .*v.iž..... C'LA/ii,n iTravellers Chocks

tais 
su

kastelgardeje ant 
salos Ellis Island. Sn imigran- 

tenais pasielgineja kaip 
gyvuleis, o kambarei ku- 

rinosia perbuna randasi viso
kiu kirminu, ir turi gulėti lo- 
vosia j>o du arba ant grinda. 
Ant dviejų arba‘keturiu tuks- 
tanOziu žmonių randasi tonais 
tiktai 1100 lovų, kurios ne turi I 
szieniku, geležines ir uždeng
tos vos su viena kaldra. Priok 
tam vanduo yra teip nesveikas 
ir drumstas, jog žmonis negali 
jojo gerti.

-------  1 1 T*

Politikieriai gerkliuoje lan
kei, buk Amerika privalo vi-
soms europinėms \Tieszpatys- 
toms dovanoti visas skolas ko
kias užtraukė laike kares ezio
nais ir pradėti viską isz. naujo. 
Gerai! 3utu ir gerai ne tik 
dovanoti taisės skolas viesz- 
patystems, bet ir kitiems žmo- 
nims dovanoti skolas ka pada
re per tuos sunkius laikus. Ar-.

Francuzlfizka pasaka apie 
Dnkte AktnenorianB. 
Istorija aplo Klara, dora mergaite. 
Istorija apie Naaprenstnsla. laz Mas- 
kollszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki Istorija apie Slerata.

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
Istorijos Ir pasakos jumis labai patiks, 
todėl prisluskite doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų tiž ta doleri o už 
keliu dienu gausite per pačzta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

rR8i rjMEJO JOG JAM PA DABIS 
TIBK SMAGUMO.

Šluncztu szlrdtafa padekavone «t 
telp puikia knyga kokia yra “Tpkstan- 
th Ir Viena Nakta". Da tokiu htorlju

Kaimp, iglahk^s pąjęą? Mel- 
tiziu -axsiszaukt. ’/ (to. 27)

Mrs. M. G rap teito v 
Box 2S() 1'Cairnbrook, Pa.

- Asž Sfanislafa Žirohiiene po 
'tėvais ^Alasund4<k»itė-^]>ąiėsz- 
k a\i ’ savo' ‘tik to fard! i o •; ’ Airiai to 
Mąsanduka, paejna ‘Isz KannV 
Red. SzauliiF miesto, r6iU'etu

* 4 » • ' 7 t "• r

tižiu atsiszitukt.

arba žinantieji apie ji meldžiu
praneszt ’ <0 28

- Elzbieta Veltozkiutfc,1 y
:■■■ 141 Metixipoirtan Alvoit
- f ■ V.
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imis tokius
nors szalyje, . keleivis-gauna 
pinigus sulyg kurso tos dienos, 
kurioje ežeki maino. Ka.dangi 
“Travellers ,Čhęcks, ’ ’ . perei-

F
, f

i

AR JUSU.KU-DIKIS VERKIA JEI TEIP 
GRJMCZIAUŠIĄ. JO.MAttTAS

___ _ * - į . ‘ \ w ’ * X % ' . *■ * * ■ C
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“Travellers .Checks, 
nant kokios nors valstijos ru- 
boziu (siena) perą laikomi už 
pinigus, tai ju gaĮimą vežtis,

nn
Nevnt’k

L’ irgi nori pa^ik y t i stovu 
Uola jie sumėtė $1.80, 4L iv kr 

‘Ros. kblionijos laikos sUlig isz-^ 
gą!< s aukoje k tok guli kaip ana 
S. Boston $ 129.00 Scranton 

■$109.30 Baltimore ’$100.00
, , ■ Brooklyn Kar. An. pėrp. *Ba- 

■ muses žnyėzioje ptie 'duru sumetėv$48 
00 prakalbose $52:00 viso $100.

'00 Detroit, szv. ~ 
$$90 06, Tnkerr kn, l’it 
nr r a -m a *1 A
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Į NETINKA. JEIGU NEGALI ŽINDYT 3AV0

L KŪDIKIO. IR JEIGU JIS NETARPSTa ANT ' <iIkiek tik nori. Už. tuos czekius 
gauną pinigus tik patsai ke
leivio, o ne kas. kitas, nors bu
tu juos nuo keleivio pavogęs, 
atėmęs, ar radęs pamestus.

Statės ban
kas globoje keleivius nuo pat 
atvykimo New-*Yonkan: parū
pina nakvine, t tvarko pąspor- 

1 tus, nuVed/i* keleivius muitiny- 
czion . gauti kvitus, už Income 
Tąx, prižiūri nuvežimą /bagažu 
isž Stoczhi liteli in la iv air 1.1.

iv ' 9 'f J <

. Czi a tnin im i e j i kėlei v i ą i gra -

J

JUS U KRUTU PIENO
• to ■ $

'y1 I

DUOK -JAMvburna. Tokiu budu ligos meina 
in kuna. Neimk nuo draugu 
obelio k asu i. Neva Igy |< ma isto. 
kuris neuždengtas nes • ...2___
greieziausios nesziotojbs ligų.

Nevalgyk ir negerk 4uoj’ po; 
miklinimu. Truputi pailsėk.

Sutvarkyk kasdienini 
pratimą taip kad -anksti’galėsit 
atsigult. Pakelk miegamo kam
bario langus kasnakt. y <<

Nespiaudyk ant szaligatviu 
ir apt grindų.

Sėdėk ir stok staeziai. Kvė
puok per uosi.

Prižiūrėk szalti ir
Sza lekia i pavbjihg i. 
gauk su ypata, kiiri turi/ szalti 
nes labai lengvai gali szalti pa
gaut i.

Buk linksiu As ir imagus,. f ;

pri-

k os ui i. 
Nedratt-

nes labai lengvai gali szalti pa

ne >esiniu girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kur! mane pallgk- 
smlfla diena ir naktį. Kada paertnu 1st r 
darbo tai tuojads grlebiuds nt knygos, 
ne rup! man nereikalingas Metis. Ne-l ’ 
tikėjau ka klti kalbėjo apie ta knyga - 
pakol aku neparpigabenau hz rodystea < 
“Šaules”. Vėlinu kodnam Jlaja pirkti j 
Ir skaityti o turės smagmfto daugiau į 
kaip ui stimta doleriu. Bu pOgąrba,

'$ 100.00
i

i H/l-y *5

žuyčzioje prie 'duru sumetevę48 
(k. . V • .ki4 Z\/x

Jurgio p'rii‘hp.

K. A. 194 kfi. $75.00, Rfičihe,
VVis. $52.78, Chicago^ BtigWidn
Park $50'00, Middlebord Mass; 
$49.!85,'Vahdei’grtft, Pa? ’'Vy- 
cziu 46 kp. ’ $35.00 ir ketotas’ 
mažesniu atiku kurias paminė
sime* kita įtarta. ; \ <

Teip brdrfai sesute' srtstojo] 
petys in,peti»nėszkime pagb’lba

tu vos Mokyklas,' Szelpk jfne Jto-

Pa* Vy-i

kuo kas .galime, remkhhe Lie-

kilnok i luuiczius Lietuvon 'jau-
puolius (lėk).te nėfeidia ^viesa 
inus brangiai, giintinei*te kglia

BALTIC
i

e
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EAGLE BRANDh 1 
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isž fetoeziu liesini iii larva to 1.1.
t v ' • 'f J *

Žiai dokavo BALTIC/BTAtPtJS
j BANKUI už gražu ir teisinga 
! pat avim v j nub fe pAve toWe sa vo 
p^tarhka visiems, kuHe* tik 

I ketina važiuoti Lietuvon, kad 
kreipiasi in szia tiktai lietu
višką instaiga. - •• -L r.,

isz vargo .-ii: skurdokos supus te.
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THE; BORDEN COMPANY , .
'bv* ■ New York

y;.A v.'i'iūf

Is-žkirpk.^i.JcgitoM*dąfear, ir prisiusk sziąndįen

s

$1* •t -A 44 ... 4

I? Bordėn Bvildftig
I: .... .. --.mr-

f

■M fto .

viską instaiga. - BALTIC
. STATES BANK, įkurto patar- 
. puvimais 'kiekvienas pilnai pa- 
ĮąitMkina it tiž juos dekudja.

BALTIC STATES BAN
KAS taipgi dekubja sziems’

A *>
it

* ir gausi Dyliai mĮtop knyga, KŲDIKIU
• m iton.wV7Į, kuri pnaiszkins, kaip tižiai- j
J kyli kūdiki i .Tai-pgi gausi ahhL.A

"’c I

A». c

riji ir gausi d;
I: GEROVL.

v

į±Į
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J
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.Jcuij •paąite^hs, kaip nžlai-
į'UMkhui Jpocaa J* Autas «.

4 i^jįreikalams,

fe wl ’ > * T^ulds,Fondas.
roi i

Vtucaa Matahzka, 6pari?w PoiAt Md. Ii
i <

Įto>įdo«įSt.'į8
<•■ ■*

ganiIna Lietatą i genesuia1 ir
szviese^nia ateiti.; Taigi ranka
me kautos . Fondo • • tkultiiiros. - ,,v .L. t . v . Xi2jl

‘skyrių, aukokime apŠ7.vftftosJle^0lVtoinS "ž’tatsilMkyma- ir 

o jos :sunūs busTnu- 
mi dekimri.. ' ; vy

-"»! -------- - K

|:[2Ž2 'S. OUi 'St., Brooklyn,

J

linki jiems lajmiftgOs keliones! 
BALTIC STATKS feAW.

294 Liglitli Avė.;
■ ; ' New Yolk, N. Y.
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ANTANAS KAREIVIS.
» >1 . -

— prakalbėjo apsiaszaroja se-
■j, * k 1 » •• K . - j ■ * « i _ * | ' V

Kojų palaikymas karsZtamc
• * . Mi. • * MJ* „

— O kad jus pastiptume!, 
prakeikti diedai, kibą jau nėra, 
vietos ant kapiniu, ar no galo 
Hol jns Paimtu po kVa-

’■ i

, nolei. Mus dvieju ežia koja 
niekad nepastos, nes ir palai
minimas DieVo ežia nebus! M’ėS 
nepražūsimo L Netekome grih-

Tabu krepszins ir ejtu ubagaut. . 
Tas kvailas Tarnas “da vilkina...

'Senas Pakula, draschnis, iwz-< 
lindės isz užpcczkio ir aiit 'Su-- 
menes rustai tiirštdejas, tarti 
/įrašei in liėlikusia, marezia:

— Gan?/to!... atsimibk, jog 
Dievas Yld‘ mus skriaudas pa
darytas yeatleia!... Prižadėjai, 
krepszins, dnokie greitai, o 
ėisiva pas žmonis joszkot 'kro
nos, 
Vvdi!

rustai dirt! dejas, tara

darytas yoatleia!...

kurios dėl mils vaikė i pa-
Žmonės pasigailėk ir 

Dievas milaszirdingns neapleis 
runs sunkiam varge!

To tik ir reikėjo Tamioniai. 
Atidaro Skryne ir ka groieziau- 

senei pasiutus
kuriuos

se iszeme nuo 
krepszius, 
lyg eziol paduot.

— Sztai krcpflzei! szelauk 
man tuojaus isz grinezios!... 
tegul norint karta pasibaigė 
toji antkakle!

— Dnokie, dnokie snnic- 
nia!... Ar tuos paežius krap- 
szihs norint karia nereikalausi t 
Kad jus sulnnktut nuo savo 
vaiku, ka mes nuo jus sulau
kėm! — Na motin! iszlinsk isz 
užpeczkiol žiūrėk, ka nupelne- 
va nnoaaVo vaiku! keliansiva 
in svietą! jau ir užjieczkija del 
mudviejų vietos neteko! Užsi
dek tuos krepszins, ar 
tiks? O tai dar isz tu paežiu 
linu, ka pati verpei, gal ir 
tais siūlais sinti, ka del vaike
liu parūpinai!... Imk, szirdie, ir 
ant senatvės redykis in krop- 
szius! Dėvėjai nesenei gra-k 
žias skepetelias, sziadien neszk 
krepszins, kurtuos tan X’aikal 
parūpino!.... Na, užsidek, ar 
tinka!... gnl.baisiesi krępszru? 
baisi esi'nbaganb? Juk ir Vie- 
szpats neturėjo kur galva pri
glaust!... Kada ketino užgimt, 
tarp žmonių vietos neturėjo! 
Ar-gi mes gerešni už .Viešpa
ti mnsū t... Na^ ręngkis! ko 
stovi? irenori pasidabint? Ba
ltink, aaz 
uždėsiu!...

nedriso

dnokie

tau

kuris del .tavo suraminimo isz; &eai dabartinio savo buvi-

Perimti linksmoms mįslėms, kirt pripildyti kubiluka. kaYsz-vaįsko sug'ryžo; tikiu, jog su 
jnmtū dorai apsiojs ir jųdvie
jų gyvenimą pasaldins... Eisi
me jau knmucziai mabo.

*'

va įsko ■sugryžo; mo.
4 vAuiAivi. MJMiLuuvnnn

rengėsi visi ant atsilsio. An
tanai klaupė prie potėrelio

ATSTOVYBES
vandenyje irgi patartina. Rei-

r

eželes, bos ir.jtū^mnosidžiaiTg- 
gal pusnynm 

nes ir judviem niro 
vejai in akis pus...

jus snsimilstaU'lSįĮokic ranka, Stau juoda dobosi, ^btis ^ jhii.

site. Numirsi va
'antkelio;
to laiko
Dievas teisingas 7- tegul ant

senoliu, penkėlrdeltzimts ihętit 
su savim džiaugėmės, 
dabar laikykimės 
ges... Eisiva, pirmiauso pas ku
nigėli, tegul pamato kaip vai
kai mus padabino. Dieve ma
no! Dieve! idant butu maUe

tai1 ir 
prie drub-'

Atsisveikinu sn tnviift,paniewita w«ftja abma,
- volą kalbė-: ° fnddėšĖ labai gramižiai ir

I

įnu hh tavim'Tamoszmii ir ’sm'
inienb,' abi kuriu galvti jab mg*

mnnb grthczėlė!
jo.sennh Pakula. — AtsisVėiki

(

tibapienks. Abz meldžiu DieVo, 
Maut nuo *jns jin atitėlintU;:

LIETUVOS 
AMERIKOJE

PRANESZIMAS -
'♦ L 1 r ( >

.........

■į

*

to vandenio, inmaiszyti kelius 
szauksztukus musztardos ir 
padėti szale lovos.

Karsztos bonkos niekuomet 
neturi būti pripildytos - tik 
pusiau ir ne per karsztos, vi
suomet apvyniotos; flanele ar-

r»

musztardos /

į Dele iszgavimo pasu, 
ant pasportu, affidayitu paliu- 
Jyjimo pagalienimui į * 
isz Lietuvos ir delei patvirtini
mo ingaliuojimu, visokios ru- 
szies dokumentu ir delei nujie- 
szkojimo turtu, bylu vedimo 
visados kreipkitės prie Lietu
vos Atstovybes ofiso sziuo ad-

vizos f

giminiu tszirdipgai, nes mides ' bnvo 
apie Onbka, ba‘ tankiai1 isz: gi- t " ! >

’b ūtina DievoI (ižmo- ba Užkloto, 
kbkvo jihi.’#/? jds “gvra szirdi.

Ant galė“ 'gule ib ’ lova. Miė- 
gas tuojaus apcmė'ir su saldžia 
midėbžmigo.11 1

Aertils Pakula^ kada A'btėnas

llnmds. atsidusdavo:1
' ■Oi
kokio jiai it/? jos gera szirdi.

NėVork; motin, isz bado bohb*.
mtrriva, o ir hba'gaut nėibiva. 
Džtolo ta grinozėle matišiva,J 

metu perbuvo vakorio jo t iėk metu perbuvo va 
'ir amtku“ snsilnukova.! O 'Dlė-: 

piktadarei ant kelio užmuszifi, Vol kaip'sunku yra iszėjtio iėz;
idant buczia sunkia smercžia
nhfnirias, no kaip to szindien 
sutankins.. Viesžpatie! atleisk 
nž skriauda tėvams padalyta! 
Palengvink musu sopulius,

“t
Užmigo, pamaži sznabždejo: 
‘ ‘ Laimink ■' tau Dieve,' mano 
įfėta^'AnthbhH kad tu (tire-

gyVoninlc. Miegok* Saldžiai.
i t.. k 1 4 . . , • '1 m ' t . .

Laimink ’1 l^.u Dievo,' rnhno

•A

ra lengvink musu 
suramink szirdis...

O asz nelaiminga senele? 
— pradėjo Dakulicne — ko asz 
sulaukiau, 
moszeli, 
kad tu butufnei numiręs kada 
sunkiai sirgai, o asz apie tave 
tupi nejau ir aszhras liejau. 
Kad asz t avė volei buezia ak
meniu pagimdžius, tai bnfūm 
bnves daug , laimingesnis 'ir 
asz — ir pradėjo aszaros kaip 
žiriniai Seneles biret.

— Gana jau tu poteriu — 
paszauke Tamoszius — ejkitc 
sau!

Kad asz tave, Ta- 
buęze neužauginus,

r X ,

' TARADAIKA.
Vėžio liga.

Vėžio liga arba vožis jei lai
ku pesergetas ir tinkamai gy
domas yra iszgydoma liga. Be
to, jei kaikurios sąlygos, kurios 
dabar yra žinomos ir veda priėJ 
vėžio, yra prasznlinamos arba 
iszgydomas vėžio ligos galima 
pilnai iszsisaugoti..

Delkogi vienas pamanimas 
apie ta liga iszkelia tiek baimes 
Turbūt dėlto, kad chirurgisz- 
kos ir kitokios gydimo priomo- 

IneS, labai dažnai negali prasza- 
linti tos ligos užpuolusios musu 
gimines ir pažįstamas. rl\iks 
dažnai pasitaikantis pritirimas 

. sudarė apie mus apie vėžio liga

tt)3 — 15th Street, N. Y. Wa- 
Lithuanian Legation, 

šbington, D. C.
n.

persiuntimo pinigu 
giminėms, nuo karo

Jaigu jau už daug munszai- 
nes prigerėto, 

Tai norints dorai užsilaikykite
Namie Bėdokite,

Kaip laukinei neklikaukite. 
Randasi ir tokiu gyvuliu, 
Jos susėda prie langu,

nes prigėrė te resu:

tūhr iAiblatiiii ‘džinii^sma saVo 
.gyVoninic. M iegdk' Saldžia i. 
Tė^ul'ta^b miego jOkjSmpos- 

• A • t L I a i , . ■ . 'i. . BJ v a. l I_.a 1

nei torit to. Miegok Antanėli

u Negirdejo Antanas to te- 
viszko palaiminimo. Dievas 
senelio dūsavimus priėmė ir 
patvirtino.

Ir kada senis apie sūneli 
mislijo, senuke dar po kamba- misirninimo atmosfera ir fatali- 
teli szuipinejo — tumė sztai 
szvistelejo in langeli isz lanko 
szvįesa...

— Kas tai?
senas Pakula — ar cze 
kaime ugnis, 
teip pasirodė?

Tame iszgirdo 
balsus:

— Ugnis! gelbėkit! gelbė
kit! dega! dega!

Riksmas pradėjo d id intis, 
ba visi ’kaimo gyventojai subu
do.

tos grinczelcs. Kojos norėniiajt
Vėliai numirt! ne kaip tė susi-: 
laukt! ’ ■ ■ į _ .

tis nėpėrtraukia, ba. nonupol-— Imki e Onute senule ia itž 
rankos, — tarė tėvas — o asz
tave kuinai vesiu, duok ranka hVangua su DieVu
ir nesirūpink.

— Tegul du norint apsi- 
ir pabuezinosiu ta 

žemeiia — ir tai isztares senas 
Pakula, puolė ant keliu ir tris 
kartus žoinia pabuezovo.-

— Na, likite sveiki, tegul 
atleidžia. — ir iszejo

žvalgyčiu

coli szbipinojo — tame sztai

Jos susėda prie langu
Ir kaip tyczia 

Kada žmonis ejna iii bažnyczia 
Staugia novos miszparus, 

Ir nuduoda kunigus.
f) ka, kad protą turėtu 

Tai to nedarytu;
Juk kožnas kvailvs, 

Tai kaip gyvulis.

Lietuvos

Dolei 
Lietuvon 
nukentėjusioms arba delei par
siuntimo auku Lietuvos Val
stybes reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui,
Szauliams, Liet. Raud Kryžiui 
ir kitimes reikalams, .o teipgi 
visais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prekybos ir pramones da
lykais ir delei Lietuviu pilie- 
cziu ragi st racijos raszykite vi
sados sziuo adresu: Lithuanian 
Representative, 162 West 31et 
Street, New York City, N. Y...

Nno pavietres vainos, 
Ir nuo Valkatos mergos. 

Tegul kožna Dievas sergsti, 
Nuo apsivedimo su toki

* gialbsti,
Ba mat, kaip 

vyru turėjo, 
Katras kandžiu ir gurno pir

ko, ta j i mylėjo.
Ir i.sztekejusios

Diovas 
pamaži.

Už valandos inejna Mausz- 
kus, kuris už duriu stovėdamas 
viską girdėjo.

— Laba den; arh neturtu- 
te ka parhdot? Ui! gal tos 
krhopsus parhdosit ?

— Gali imtiė ir teip, ir ej- 
kie isz akiu, ba esu pikta.

— Nu, kas man galvo su 
tavo piktumei, ns norhi kup- 
ciaut — ir pakele nuo žemes 
kropszius, suvyniojo ir kalbėjo 
«n Tamieno tolinus:

— Pas mUs - žydus teip ne
darbe i su to ve i, keip jns su 
savo t e ve i padarhet... Ui. tai 
jiegrhazU, tai dideliu grhekas.

ar

paklausė 
musu 

man akisC

ant idiezioš

a

Hb

► su 
gialbsti 
pirmai daug

KURSUI NUPUOLUS
Tat geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; vištoms pinigu slun- 

' tejams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorczlu agentūra in 
LIepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuviscku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Bastydami 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite sziteip:

P. MIKOLAIMS,
53 Hudson Ave^

Brooklyn^ N, Y.

zmo jausmu, kurios labai sunku 
iV praszalinti. Dar blogiau tas 
jausmas veda prie to, kad žmo
nes nesistengia apie ta „liga ka 
nors sužinoti. Iszsidirha
strausą panaszus paplotis bė
gti tolyn nuo faktu, kad ju vi
sai nematyti. Tas pats isz sa- 
vres yra priežastimi pasidaugi
nimo nuo tos ligos nereikalingu

ta ūkei teip 
daro,

Sena paproti varo, 
Visi Džimai ir Džiauni ne- 

iszgarnoje,
Ba norints jau motore, bot 

juos garbavoje, 
Ir vilioję.

Lakant vyrai nuo tokiu 
Karczeminiu valkatų.

Ba ka nauja sznkute intraukia

saiku save 
iszmesk

— Dapildinkie 
nedorybių, 
'mus laukan. Tegul tavo szvent 
vaginga ranka pasikolie ant 
.mus.

atmeti!

ranka
• 4— Tai ko da kvaili lauki' 

— paszauke Tamosziene — 
tai ir iszmesk, kad praszo.

Jan sūnelis buvo paemiaė 
motina už rankos kad iszmėbt 

I

-7- kad tame sztai inejna Air 
tanas in grincxin.

Ar ne Tamosziu triobos 
paszauke . senelis —

tau pats krepszius

Senuke - kaip ..nutirpus “sto-'

. — 4 Tegul bus pagarbintar. 
Jėzus (Kristus!... O-gi kas da
bar ežia?... kam tie krepsziai. 
tėtuli brangus? Ar tai ubagaut 
pasirenget?

'< Ir ilgai nelaukdamas, verk 
dainasJca.gi’eiuziaufie iszsiemę
isz kinaėiuaus peili ir papjovė 

‘krepsziu “saitus. ; ;

mireziu.
Isztikmjn-gi vėžys, kaip ir. 

džiova yra iszgydoma, jei lai
ku pa tom y tas, ir anksti prade-, 
tas gyditi, liet ant nelaimes, jo 
pirmieji ženklai, paprastai, ne
baisus ir iszrodo teip menki, 
jog pavojaus niekas ir nesitiki, 
lieto, svarbiausis dalykas yra

dega ? • 
ba toja* szalijo didolia gaisras! 
begezė pažinret...

Tame inpnola in grtneze nu- 
sigaiidus 'Onuka ir pafczauke:

— • Neejkįo tu teveli, ir An-' 
tanelio ncleiakio. Jis po darbui 
nuvargęs... Tarno triobos dega.

Ir iszbego'mergina. Riksmai 
kas kartas didinosi ir pabudi
no Žalnierių - Ant Ana. Isz mie
go paszolęes, nežinojo ant kart 
kas cze darosi, akimerko apsi
rodė ir bego link gaisro.

Toliaus bus.

1 t

t

To ne jokis komikas neisz- 
; trankia,

ta, jog kelias savaites pavela-^ 
vus dažnai persimaino visas da- ‘ 
lyku stovis.

Y m reikalingu 
kad apsaugoti žmogaus gyvybe 
nuo to seno žmogaus prieszo. 
Pirmiausiai žmones turi žinoti 
pavojaus ženklus ir laiku

Neužmirhszk, Tamėi, jagu tau 
kada ; prtrheiks krepszus, tai 
pas man gulėsi pirtįkt...

Ir iszėjo Mauszkus. 
■sziai nžsidmfksojoj paskui su-

- ir susimuszo. TamaS; 
puse t ina i savo paežiai kaili 
jszperi. Nuo to laikcrįiyvft pek
la Pakulų grinčzioja/buvo...
Kaip\Antanas broliui Tarnui

du dalyku

M

siborc

rojo.;Xegakjo >žodžio prakal- — 1 To tai sulaukėto, bran 
_ a > • - • • . * vii • i j 1 a Fn * * JbAVakia pihtos Jaszaru žibėjo, 
Rzirdis/dmiežiai plake, jog ro- 
<los prisiartino pabaiga gyve
nimo. Nežinojo, kas su Ja ja da
rosi ir stovėjo, pakol pats in

gus tėveliai, pas Tania? Tai 
tu broleli ir ja to dasileidaH 
Kad tn skradžiai . žeme nuej- 
tum!

Paskui atsigryžias in tėvus 
kalbėjo: t

Teveli! motinėlė! iszej- 
kite isz tos grinezios, kur aj- 
szkiai kybo prakeRQinas. A07 
ant jus uždirbsiu! Gavau gera 
pabrike darba, gulėsime duo
nos invales. Tiktai da kur pa- 
jeszkosiu tyku dvi jus kam
peli, kur drauge dalysime?? 
szmoteliu duonos.

— Antanėli brangus? 
paszauke inpuolus Onute 
asz cze buvau už duriu ir gii’<

krėpazius neaprede. Tada gar
siai pravirko kalbėdama:

— Tai to nuo mano Tamo- 
szelio sulaukiau! Džiaugiausi 
augindama, o szedien nuo jo 
pacziulea gavau krepszius! O 
iwz nelaiminga motina! Nei 
mano tevelėi, nei mano boeziai 
su krapszois uevaikKzeziojo! O 
tu, mano grinczelia! tiek ežia 
meteliu pergyvenau! tiek vai
keliu užsupau... tiek ežia svei
katos nustojau, o dabar mane 
iszvaro!... Juk tu seneli pats dėjau kas cze SiUtėvais darosi, 
ta .gYincze statei, asz tau pa- " “ .................
gialbėjau, o sziadien jan'Re
mtis t Nežinau, kur galva padė
siu ir kur kaulai, atsilsės!‘O 
nelaiminga asz motina!
. Sėnas Pakula' nieko ėriėfcūl-' 
bėjo, tiktai su rankove aszaras 
sziuoste, o kitoj fanfcoj laikic 

nežinodamas

tagtineze statei, asz tau pa-
/ kJa. ’ ■' ' A lu « .a

krephzins 
pTadpt1 t ka

Na greiezians. tėvuk,

Tamo-

ufi skriauda Uisimoke jo.
Khip jaii augszcziahs biįVb

pasakyta, jog Onuka rengėsi
<aut atlaidir irt A... Taigi ir bu
vo !
Vos slenksti
velkino su tėvais lrx tuo jaus.;

ir >giliukningai sugryžo.
J poržehge, paėis-

nubėgo pasĮ Pakalus, apdova-- 
nėjo atlaidiniais daigiais — 
jeftei davė rožaneziu, o Paku
lai kiyželi, Antanui gi idiroze- 
li ir tarė:

— Pakabinkite tėveliai ta- 
motinos Dievo abrozoli,

idant Antanas turėtu priesz 
ka melstis už justi Sveikata.

li

ka tik mano s/Ardis neplysz^ < 
isz įgailbštise. Norėjau inejt in ; 
■vidaį- bes Viską ■ •' isžgii^ibs,' nu^ 
bogtiu. pas,tėtulį, ir prasziąui :

— Tai ir už tave melsis —- 
atsake senelis.

Ir tuojaus pajeszkojo vini, 
iukale in siena in ta vieta, kur 
Onuka parode, pakabino abro-

• -A • - _ - - •

za, šūklaupo visi ir meldėsi. 0, 
ar žinote už ka, brangus 
skaitytojau? Už Antano. Lai-

žinote

SVEIKATOS KAMPELISl
*■’’ * ’u j •> . A“ . .hA?r<,ėX:. ‘ "' K

'X ,V . ’* J I /•. *■

r rrYBia»ta p6!*?Rftu'dond Rrjržtotas J
Draujnive.

LIGONIU PRIŽIURĘ JI
> •MAS.

- ----

Geriause paskirti ligoniui 
kambarį įsu dviėjais langais 

vedinti. Siaura, 
goresne už pla-

idant įgepa 
aiigszta lova 
ežia

Siaura

pavojaus ženklus ir laiku su
prasti ju reikszme; antra turė
ti'būti visur supratimas ir pasi
tikėjimas sziu dienu 'medicinos
mokslui, kuris sako, kad daug 

yra iszgydoma.
Dabar niekas džiovos neskai

to liga, nuo .kurios būtinai turi 
mirti, tai yra del to, kad žmo
nes pradeda liga suprasti ir ži-, 

| no, kaip nuo jos gydytis. Tos 
par žios pastangos yra dabar 
daromos, kad visi protingi su
augę žmones- turėtu pamatines 
žinias apie veži. Kaip tik žmo
nes supras kas vežisyra, toji 
baime, kuri dahar randasi per
sikeis in protingesni vilties 
jausmą.
Pliaucsdu Džiova Austrijoje.

kartu vėžio liga jos pradžioje

in protingesni

ir žphia. Reikia tankiūi PliaucZiu Džiova Austrijoje, 
mainyti paklode lygiai pakto- Sziitdiėn Vienoje, 115,000 vai-

n t ng< 
padėti

► 'I

už ka, brangus 
.... - -X '4

idant priiiht’u lavo tėvelius iij mingas tasai Antanas. O kaip

Nedyvai, jog Antanui gerai 
ėjosi, ba Dievas ant kbžno 
žingsnio laimino. Dar ta pati

jant. Patartina ant ligonio lo
vos gumine pala padėti po pa
klode.

Ligoniui gulint lovoj 
szeimininkei norint uždėti pa
klode, patartina, puse paklo-

ku sėTga plaučiu džiova “sulig

- o.

kita gala Raino; kur yra szvie- 
Asi kamaraite. Jau tonais ruo-
szia, eikime pas mus, ten bus 
del jus geria use. Eikime, sente-

tai gerai būtie geni žmogum.
Nedyvai, jog Antanui gerai

dės suvynioti - vyniota dali 
pakiszti po ligonio, palengva 
pakeliant ligoni ant klotos pu
ses ir po tam isztiesiant kita

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Mahanoy City, Pct, 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 
tuviszkos aptickos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk-

Buvo Veselka naszles su jau
nikiu,

Susirinko svecziu visokiu 
Senu ir jaunu, 

•Bobų ir mergų.
Kelios smarkei' šusirupeziavo,

SmAgei viena, kitai plaukus]ti ir daryti giara bizni.,Galima
* • s #

t

Amerikos Raudonojo Kryžiai!^ 
raportu. Isz tu 115,000 užkras- 
tu 'Vaiknczin 16,000 Tėikalauja' 
greito Chirtirgiszkd prižiūrėji
mo .
'fe 54;000vaikn valstijos kli- 

hike apžiūrėta vienas 
dvylekos ^vėikas.

isz kas

į *į’ szukavo
Vyras pamate/kad'jojo' bobai 

4 . musza,
Sztai ir jis insikiszo.

SaVo bobelka užvadavo, 
Na ir kitai per torla užgavo. 
Buvo girta,

O mat tame laike silpna buvo, 
Nuo žemes, paszoko, 

Prie žmogaus priszoko:
Ar tu padla žinai 

Ka užkabinai?
Sena szliperi nuo kojos 

sitrauke,
Žmogeliui per valgykla pa

trauko, 
Bet ant to da nepasibaigė, 
Ba bobele buvo spragi, 

Nubėgo pas lojėri, 
Ir skunda padare, 

Bet ne naudojo nieko.
Oj tu pasiutus boba, 

Su savo bolszevikiszka. atv
ga’ 

Jaigu ne buvai drūta, 
Tai namieje del tavęs vieta.

Geriausia ne reikia valkiotis, 
Su kitais tąsytis, 

Matomai niekpzas esi 
Jaigu visur valkiojesi.

• • •

y

tai pargriuvo,

nu

o-

ir. nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie dangiaūs 
atsiszaukitė in “ 
sa.

Saules” ofi-
■ • (t JJ“. r

■*T

R. M.S. P.
INEuropa

Kas dvi savaites ant "O" laivu
NEW YORK—HAMBURG

SUSTOJA TEIOPI PRIE
Cherbourg ir Southampton 

ORBITA c 
OROPEBA • 
ORDŲNA .

Pulki v Inada del 8 kietos 
pasatlerfa. *

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET OO.

20 BROADWAY
Arba pas bile Koki agenta.

. . 21 M0JAU8 
. 4 ATMAUS 
. 18 JUM ATS 

1, 2 ir 3 klesos pasažierlal

pasatlerfa. -

NEW YORK

Pirmutine Lietuviuką
BANKA

Stunczla piningus in visai daili 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompanl-i 
jos prekes. Priima piningus dėli 
saugaus perlaikymo, teipgi tnokk 
procentą nuo padėliu paliktu na 
mažiaus 6 menesiu. lezdlrbu ir 

> Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus VBŽluo*. 
jautiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldelia kaucija Ir kontrole i 
Valdžios Bankinio Departamento v 
su kuria atmokant reikalus nlrt 
Jokios r baimes. Raitykite ant 
žeminus padSto adreso o gausite .

I

Joseph G. Bogden, * 
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W» Dong Ave. A 8. Main St 

DuBois, Pa. 1
Į

Merginu balbėrlu etapas, j 
Unlojs prekės tiktai. Pra- J 
szom. Teipgi iszmokiname C 
vyrus ir merginas balbe-r^ 

__ _ _______ ___— > 
maro. Netoli Union R. tt.

M. KossokoffSf
Pittsburgh, Ps,

Dr. *Jbsėf Poenor, 
garsus gydytojas, sako 
70% miesto vaiku, daugiausia’ 
mergaiėziu, dar neturint sze- 
sziti mėtų yra ne norriinlišžki.

Austrijos
“jog'dati paklodes. Kartais sulenk

ta* paklode padėta po ligonio
t

liai, asz jns jirižinrcsiu, kaip vakaru linksmai pas tėvus šu- 
giyžo. Jau Onute buvo puejua 
in savo kamarelia, jau senoji 
Pakulienė klojo del ‘savo sebo nešioti drapanas, kurios leng-

lirtksmai Antanas. Vasveikinb 
su nusižeminimu savo tėvelius 
ir su džiaugsmu paszauke:

^rŪhkhc jusi locna duktė.
i' Waniolcvgerybos! — pa-*grėicziaUs — paragino Jokū

bėlis - anūkas. - dėkis k rep-^zau ko, Antanas — isz kur at-

strenin
Ligonio prižiūrėtojas ‘ turi

^imjjį? 0 dorybe 'neisrpasu- 
kjda/.įaip Įu in laika atėjai!

I

— nės del jus busime
mano ; tepeliu asz neturetau pem^ąda. N \

— TTai. nieko, tėveliai brails 
gusj^ Kamaraite ir, teip tusz-

J

ant .maisto, o jaigu ko

stius,' ba ir i teip turėsi iazejt...: 
Mano mama nenori jus laikyt!. 
Nėoūmitkitc •kur toli,' "kad* 
krepszei neprapultu, ba del

* ~ A ežiu tau, Onute — fare 
senis -

draugo lova, kad sztai inejo ir visuomet

krepsziu. Be to:.palauk, teVuk: 
juk visi ubagai turi lyzdus, tai 
ir ns'z tau pampinsiu.

Tai pasakius Jokūbėlis isz- 
)>ego alukan. Senis verkdamas

Ko vyruezei prie bažnycziu 
stovy te, 

Ir kaip žioplei snapsote?
Jog net moteres prajoti be gali, 

Turi in burvina cjti — pro 
fizali.

Geriause kad dcožhas savo 
keliu ojtu 

Kitiems no kenktu
Pažiūrėkite in kitu tautu 

1 žmonis, 
bažnycziu nesi- 

žiopsi suvis.
Teip daro tiktai žioplei, 

Prie nekuriu bažnycziu Lie
tuvei.

. Szesžesdoszimts asztuoni ge
rovės ’štoėziai, kur ihbtinos at- 
neSza Vaikus ?del ■įHŪ’žhirejimo, 
tilri rėkortRis parodant jog vai
kai nuo dvieju iki penkiolikos 
j 
serga 'kaulu

z
vai skalbiamos
turi būt, sžvarios.

Kasdien ligoni reikia praus-’
* ti ir tankiai būina iszplaut. su 

vandeniu ir boric acid inikk- 
ba;-*4- 'dvigubai tink gausiu už- turą (5 szauksžtukai boric acid'

r

Gavau gera, fabrike dar- vandeniu ir boric acid miks-

mokesczio, ‘kaip lyg sziėl, o ir'“j
ežia stovi. AntaOas uzditha dovanu gausiu. -— O-£i Itttš Šzaltas vanduo pagelbsti sti-O-gi kas

czin? — paszauke nušidyvijas 

užsidėjo ant saves krepszhls. Į Tame inęjįa, ir levas Onokr t abroza!? O dievulėliau koks 
gražus.*, tai gal 'Ofiute partle- 
sze! Tai jau sugryžo tas anio-

tai iVztyrigialbesiu... ■ Antanas — kur gavote szita

motu pOr kitd ik i: 90% -mokiniu“ 
[ sumiWksttejiniu 

in pu&ktorte szilto vandenio.) k(ricketš). TszViso Vyriausybes!

mažinti karszčzio laipsni. Rei
kia nukloti ir nurengti ligoni

suminksttejmiu

, ‘TJmoszius inejo ]wsiau ap- 
girtias drauge sti Jokūbėliu, 
neszartezin digits’ del seniu laz
das. ■.

— yaupritaisykie botagą 
— tarė senelis ■— f

— Na greiezians, kūmai, 
jaigu mano Onute jūs prasto./, 
ba jau1 vietele parengta. Tick 
meth ' drauge vienam kanipo

ir dėti aiit kūno balta isz szal- 
taius vandenio iszgrežta sku-

žinioj liga iszsiplaliimis'tarp^O 
0(X) vaiku.

. Sziadien .pragyvenimas Vie-
a. • -v »__ f j

nbje 165 syk brangesnis negu'
' -A X “a . A . ■ K • 'l V ■ t- ■ .

dura arba ligoni apšupt isz

perbuyom? pabaigsim ir tais
♦

las isz bažnyczios? O tu mano gręžta szidta paklode. Po tam 
galima Vėdykla Vėsinti KligoniOnute, aniole gerybes!

. J 1 . .. I

Ir sznekučzevo Antanas *ga

1914 met uis. Algos pad id i ntos’ 
tik 400^-;

Su padidintas įpragyvėniino

foklos .palmes.
ft JL 4l«»K _

visada atsakima:

Tiojei prie

iazkaszeziais krono verte įpuolę 
nuo dvidesalimts centu ij<i szeT 
sžt-dalies cento. . >

Turint mintyje ^'padidintas 
kainas 1‘ėikmenu AĮ|ierikojo,:? 
krona .nupirks tik 1,^50 ameri 
kohiszkos rėikmenes.

Baidus1 skurdas ji$zWkino,w 
20,000 .gyvęntdju. ‘

' * • • ' , I 1 ’ ■* ’ ' “

'-!« U » (.• ’ Vr

£UAU1LU VVUJ nm VUOUllUJl^VIH 
arba trinti kuna ledu. Kuomet;

kęlėS’ dieneles- po-inano tetojgm
i • Dievo 1 paskirtį;

Drauge, augo va ir vargova, aūtlretojits ir kaip anie jam daVė
W A « ii' < • •» 4. . ■ -J — M .

ba kaip nuof
sznnu nisiginsiva. • *,

— TuojtfuSf tuojau s, tėvuk.
. ’ ’r' " , o uŽ\z

valandėlės atnesze gera ubą- esu laimingas, ba,nuo-vaildi buvo linksmu — 
giszica riihba. '

Likite sV^iki Tumoszėi

— ir Įsibėgo Jokūbėlis,

giazka r i Alba.

/
/

Teip nuo Dievo ' paskirtį

galo susikumavonie. Tiktai
»

nieko hekėneziu, kaip tu nito
... Aritaha,

•C.'’.1'. į. |

savu

7

jt į 
ligoniu vėl, aptingtas. Ligonini;

na ilgai su teVaiei, pasakojo, karszcžio laipsnis sumažintas,
kaip patiko jis ‘'fabriko dažiU-

geresni darbu. VelafPaktiluoa 
užmirszo vi*.

si apie .praejga ir varginga
Tamosziuos gyvenimą, džiau-

sergant ihkotti liga, karszta 
paklode Vieton szaltos vartoju-, 

*4 A • 4
;*na}
užklotim iszgrežta isz karsztb 

“4k ' ; ’

kainas 1‘dkmenu Amerikoje

; ligonis invyniotas vatinis
■A . A ' A Vi • ■» n. >♦

kolų ožkos rdikmenes.

WITH DrauryMemB del RvllU ^mokėjimo pinigu llgonla- 
.i Y;.---- m . 60c.
ilSVlTŪ Knygele Draugystėms, del 

KauleHaus neg sudėtu pinigu ant 
euBlrtaktau 50c.

vandenio.•
* •

4

;•* »U • t ■'

k

*

W.[ n. 'BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOV CITY. FA.

riautl. NeuJmlrszJrite nu-' 

rtacljos.
L

1202 Peno Avė.

’ ■ ' I

ii

/J
’Will1 

un i'llnfl 

.71

/

.4;



A SAULE

Nu 1*1F 
k

Sugrąžina man sveikatą Ir p.iDe
gas, saka Ponas Matuscvlcfs 

r„ ‘ ■“ 
r.capruljcžioutą

e

Žinios Vietines I
2.

*r

"litariu tavą 
M % JUSU 
tvirtumą 
(jyvybt. Buv 
daug pinigu 
Reline F

num la.ul i 
d a Fu r atlikti t r y m 
pirmiau* ir ne 
pasakyti 
ir g 
y r \

vaistu* 
visam 

mu 
u

pa J 
leis 

Paljkdl.il!.

.X* u g a- Tone, kurios 
kunui

pa<k kovojimą ' 
kur inf* duoda

os duoda naują 
labai nusilpnėta* ir išdaviau

.. \ įsokius vjis’us
Kaip tik pradiejau imti Nugii*Tone: 

’lax į sveikatą ir paperas, 
‘k ir davi energiją ir tvirtumą.

‘ - * svkiu* da— — 1 ‘

duoda

Petnyeziojo pripuola b 
Idiena Apriliaus. — Nesiduoki- 
tes aps 

i na.
gaut, nes tai kvailiu die-

\r žinote jog Mahanojni 
i [randasi 478 automobiliai? She- 

Galiu j 
u'.giau* dart'rt negut 

;r par tai galiu 1 
geri ausi h vaistas 

o*. Lenkui *avą 
i tuos vaistu* ir 

MATUSEVIČIŲ 
Nuga-Tonc priduoda didesni veiklumą Ir

s
•riaus’s atginsi! 
v prui tu<»A, k 

kelmam patariu N ag

>>«
u pavara ’ no

AJ >nc 
u* svvikat 
no šiitais 
^Tone It: iras

IhA nieką no

Jio numeti
[muloris ne turi daugiau kaip 

- tiktai 74 daugiau.
Apriliaus

I.M 
i

«)

— v

Columbia Fonografai dar už 
prekes ka buvo priesz-kare.

- . » ■■■, į - - *i A—>.

v>’iA 
bis.

DĖDĖS ŠAMO PIRMUTINIS PASAŽIERINIS LAIVAS.

>!»■■ >■>. ui ii .a . . j .... . .  —. .

FILOZOPIJE DŽINO NIR
BIR.

Suvieniti Valstiji užbaigti.‘senei pirmutini savo pasa- 
žierini laivu kuris kasztavo pusdevinto milijono doleriu. Lai-

i.

Badai nuo 1 
visi bravorai musu paviete, o 

yalstije, pradės 
ir gera alų, kuri 

gauti ant daktaro

gal ir visamtvirtumą visiem* ryvybČ* pajlegom*, > ra* u, 
h dirbti tikra ln

galima bus

vvbo* pajtcgom*, yri 
diU silpnu, uervuotustebuklinga* vaistas 

sunaikintu vyru ir moterių, 
eyvvbę iaknom* ir 
mkltii*, lAmvtn nuodingas ai mata<» pnila- 
lin gaiun ir Uputimus, ncp.iimnn kvapn ir 
livala tlcJmiu apvilkimu*. Duoda puiku 
apetitą, Ri<rq RruomulN* i/ui, nuolatinius 
nervus ir tvirta, pastiprinant i mirga.

KoJna bonkuti Nu^a-Ione talpin pilnij 
vieną mCmosl gydymą, o prckft yra >1.00.

kūriau*. Imkite per 20 dienij ir jeigu nu 

jum*

Duoda nauf w 
/nrnoms, ntgnhin

p.ihuno kvapn ir 
livaTfi (lediniu apvilkimu*. Duoda puiku 

uomuln* ii
nervus ir tvirta, pastiprinant i tnivga.

recepto ir tai aptiekose. Kaip 
[rodos rodos ir be aptiekus gau-r>

slim* ro szlopo.
Kaip

(V, » 
r>vliaukite tvunkuti AianJicn pa* sava aptie- I

- Knip girdei nuo tujų ka 
Jd... „u., pa. |ai |.nsy|.|()s 11(.UŽj|g(, prn.

dės dirbti tris dienas ant 
; va i tęs.

kim‘je praėjo malszei. 
matvt kelis
|bet tiejei buvo teip persemti 
jog vos galėjo isztart'žodeli.

busite * įsai u?u_____
jum* jusu pinigu*.
aptiekorlaus, sulakite mums 41.00 o Kausite 

menesi a'rrant uotą k.m!> iuri. anmo- 
. ‘j. NATIONAL 1 UtORATORY, 

Dearborn St.. Chicago, III.

pilną
kietą^ paCtą san-

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

o
Didele kaucija eudeta Valatljoe 
Banko Departamento. Eniu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano ban k oje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siuncziu piningus 
in visus dalis svieto, pagal dienos 
kurea. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paszportua keliaujan
tiems In Lietuva. Viekas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ha- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsukimą. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Velykos mieste ir aplin- 
Da.vo.si 

munszainieczius,

1500 Lietuviu iszejo isz Rosi- 
jos.

G rod n ins. In Kauna pri- 
autra dalis 

pabėgėliu suside-

Į
I

(buvo isz Ros i jos
i lietuviszku
(laneziu isz arti dvieju tukstan- 

•cziii žmonių. Dvdesne dalis tu- 1 »
Įju vargszu yra serganeziu ir 
'iszsemtu ant sveikatos. Dakta
rai apsergsti idant jiems isz 

Ipardžiu nedavineti daug mais- 
nes tuojaus mirtų; vidurei 
i m4 yra pripratus prie 

valgio ir lodei tuojaus mirszta.

.to, 
į j U J U

Kokis tai jevangelistas kal
ba, jog mergos sziadien yra 
tokios, jog isz sarmatos ne mo
ka parausti. A j don bilivit! 
Kožna, mergina, parausta, isz 
sarmatos arba nuo ko kito, 
bet josios dabar liek tojo pejn- 
to uždeda ant terlos, 
raudonumo no galima
tyli. Got d i pejnt of — end ju 
vii si di raudonumu.

vas vadinasi 
Baltimnres

4

jog joju
ne ma-

> *
laikai mnnosi — 
Tik painislinkite, 
metai

♦

Kaip tai 
ma.jgudnes. 
koki keturi 
Rosijoi vadinosi nubaudimu,

Petrogrado ka toki

adgal, tai

“Hawke.ve State.
su daugeleis milijonieriais iu 

szalis Havajus 
naujo laivo.

) >

salų. Charles Stevenson

Ana diena iyzplauke isz 
San Franciska ir 

yra kapitonu tojo

I

VISOKI PRANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INF. BIURO.

703 154h Streėt, N. W. 
Washington, D. C.

f

apie sudarima
Sąjungos

Capitol Stock (12f>,0G0.M 
Bnrplns A Profits IHOMM

► '■■■ ■» '"S

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prle Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Buoso, nepaisant'ar atnoszat 
parodyt knygute ar na.

Mes norim kad Ir jun turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai popiet. Subato
mic 9 ryto lig 1? vai

ANT PARDAVIMO.

Buczerno ir groscriu sztoras. 
iTeipgi didelis namas su visom 
Įvigadom, sziluma, maudykle, 
[elektrikai ir t. t. geroj ir gra- 
i'žioj vietoj, lietuviais apgyven
ta, po No. 511 W. Mahanoy St. 
įMahanoy City, Pa. Viskas par-

jaigu isz
iszvarydavo in Siberije, o szia- 
dien, tai visi bolszevikai norė
tu ka greieziausia 
grado gautis in Siberije, ha 
žino, 
rai, tik ton 
tai no visi 
žinoti.

isz 1’(dra

H BALL, PreziJenU-i
F. J. NOONAN, Vlce-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

VALGYKIT GEORGES

ga nt is
jog jiems tonais bus ge

st ri 1 karei no’ojna 
in tonais va-g;»I i

4

9

Lcnku Užpuolimu Ant Szirvin- 
tu.

Nuo “Kitos” gautas yra tok
sai kablegramas Kovo 
isz Kauno:

Kovo septyniolikta isz
30 lenku kareiviu užpuola 

ant Szirviutu 
apiplesze gyventojus, suszaude 
tris sargybinius. Delei to Lie
tuvos vyriausybe griesztai pro
testuos.

t i<‘S 
neutralej zonoj

* 4

.* <

maudvkle
4 <

* *
Bil Brainas ka tai jau ko-1

lis kartus bego ant prezidento 
arti ar per toliir ar

[ siduos noperbrangiai nes loc- 
jnininkas važiuoja in Lietuva.

\V. Valinczius
511 \V. Mahanoy St., 

Mahanoy (1ity,.Pa.
(
(A. I )I 1 — . . ■ N"

TEMYKITE

Del parapijonu Parapijos SZ# 
‘Juozapo Lietuviszkos Rymo- 
! Kataliku Bažnyczios Mahanoy 
City, Pa.

Temykite kad bus laikytas 
Fpeeialiszkas susirinkimas • • ■ * • C 1 I► Z • U . 

Bažnyczios

> pa- 
J uoza-j rapijonu Parapijos

i po
;Saredos vakara 8 valanda, 6

I /letuviszkos

tai per 
buvo nulekiąs dabar ėmėsi 
prie papiksinimo demokratisz- 
kos partijos, kuri paskui imlio
sią laikos’ut gavo toki kika, jog 
da ir sziadien negali atsisėst. 
Dabar stengsis gauti daugiau 
sąnariu, ha kaip pasirodė, tai 
toj partijoj nėra kam balsuot. 
Pu r ezene Bil!

# * *

Pasakykite man, kas lai yra 
jog som vumen mislina, jog 
daugiaaše gero ant szio svieto 
padarys kaip kisz savo užries
tas noses kiszti in every bodis 
biznis. Bed biznis gėris — ge- 
riause padarysit, kaip nuiindy- 
sit savo 'biznio,

y

o tada niekas
idiena Balandžio (April) 1921, |ii,um ;ius" fainos nosiukes nenu- 

Ice Cream ir Kendes ||ParaP’j<>s Moksiaineje, Maha-
❖ •:» t 

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

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

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 119.

, noy City, Pa. Kas-link klausy- 
imo d(‘l pataisymo Bažnyczios 
ibudinku, ir kupinu, kokiu spa- 
sabu sudaryti pinigu del ap- 

i mokėjimo už pataisymus, pave- 
i lijimo Trust ’ežiams 
kontraktus del pataisymo ir pa 
skolinimo pinigu. Teipgi pasi
davimu in Korta delei paveli
jimo paskolos minėtos, ne dau
giau sumos per $21,000. 
parapijonai privalo atsilankyti.

ADOMAS KLUCZINSKAS, 
I‘rezidentas Trust’ežiu.

ATTEST:
KRANAS KLIMAUSKAS 

Sekretorius.
Mahanoy City,. I’a. 
March 22, 1921.

užsiimti.

rp

Visi

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W, Market St. Pottsville
>■ ■' ■ i

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda įsi ryto, 
1 Iki B vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit

<

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

* A *• <
■ y '■***

—- - -L*

■■ v
įę JLn>

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunue numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt Krausto dalgtus ir tt 

* (SO W. Centre 8L Mahanoy City, Pa

kirą skis. 
♦ • w

Kokis tai angliszkas prieze- 
ris sako, jog tiejei žmonis, ku
rie ne nori mokėti inkilui tak
su ir tokiu būdu 
keli samu 
pekla, 
tinkinu, jog 
kol jieje spės numirti ir ojti in 
bei, tai gaus czionais pekla ant 

u ūkel io šamo. B i

apgauna mi
tai ejs tiesiog in 

Jisai yra ra i t,' bet asz 
tiejei žmonis, pa

J

žemes nuo 
kerful, if ju kent bi gud!

• • #

Tiejei žmonis kurio turi isz- 
pildyti inkom taks blankas, tai 
dauginusia pyksta ant to, jog

K laušimas
Baltijos Valstybių 
pasidarė svarbiausioji! politi
kos klausymu visose Baltijos 
valstybes!. Latviu spaudos biu
ras priverstas apsvarstyneti 
szi klausymu kas antra diena. 
Vienas isz labiausiai prasiplati
nusiu latviu dienraseziu

t raipsnyji
sva rbumas 

žinias, vra indi k1 •

priverstas

i • ’ *’( )S shena^ 
klausymoa

nak-

rzan- 
• nerodo, jog szio 

pripa- 
Latvijoj, bet 

valstybėse, m*-į}1 I ir k įlos Baltijos
I .imki jos. Nors 

nurodoma, 
jog Lenkijos užsiimi u politika 
labiausiai kliudant tokios Są
jungos susiorganizaviinid, 
cziau iszrodo, jog susidarymas 
tokios sąjungos, kad ir isz ma-

isz>kyrius ne 
sziame st l aipsnyje

to-
oKIta.

Delei Baltijos Valstybių Sajun- ’(ISHju vn)s(ypiu butu pagei-
gos.’
A i s i o v vbo

dalijamu, kad terp sziu valsty- 
pageidaujamu, 
va 1st vbiu

I jai vijos 
koj Kovo 22 diena yra la idavu
si mums toki beveli praueszima 
isz Rigos, kuri ezion ir paduo- to establish balance between 
dame.

Amori-jbiu butu 
tarp sziu 
santikiu .iszliginima (iu

kad 
sudarius 

order

part les agreeing to union).

Dabar galima suezedinti $25 iki $75 
$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150 
$ 75 Fonografai dabar $ 60

Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir 
Leiikiszku Rekordu.

G U IN A N S20 L IF. Centre St 
MahanGy City

F ra ne u Zi sz k a s k a r i sz k a s

■

t

'W: ; ■ > ' ■

medalis kuris bus padovanotas 
dalibavodel kožno l'rancnziszko kareivio kuris svietinioje

1,

4>
AMERICAN LINIJA

Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Mbrcziaus
(Tiktai treczia, k lesa)
“Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
“Mongolia”

t 
j

karoję.

VYRU
LIGOS

Daktarai KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh. Jisai mokinosi Varszavoje, etudljavo beglje 
82 motus invalidas ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodu g- t 
nlal pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Ihyairlas ligas | 
paeinauezias nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklte ypa- '
I

kai ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte .lig 5 vakaro ’j 
'Nedollomis 9 iki 2 popiet.
• Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
— —■ <*- ■— »w ■» iW> «■»    - -M... <—t rr. ir W — - — -r -r -m. ra n — — n r- v- — -

pumiuiuV/atlD 1IUU UVVfcJ nimuu muujy. W j |

tlszkal, per laiazkus rhz negydau. Dr. Kolor kalba Ruslsz- ♦

l

tiejei blankai yra teip supai- > 
nioti, jog niekas juju negali { 
suprasti, ir kad norėtu unke- J 
lui šamui ka,pameluot, tai no- > 
gali, ha bijosi, jog nosupram C 
ta ir teuaįs - kur norėtu paine-/ J 
luot, tai pUflakytu teisybe. T<>f {< 

i \

jog niekas

lok, a j szud sėji
* *

Wel bojs, jrii§U
*

turite pa
ežiu, tai ant josios vardo galite

75c. o tuojaus gausite knygtt/^au^ aJnus ir ^nį 
sztopo. Tik reik pasakyt dak
tarui, kad tavo, misis serga 
daktaras duos preskripszina 
kad jiai roike sudrutinanezio 
maisto, na ir gausi baksa

per paczta. Adresavokite:
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

HA U JAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Deknvoje % milijono Žmonln wfl 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, i* 
vieta lezpuoluslu, atauga tankus plan* 
kai: Ovaranty, 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brundsas Cosmetics.

BU. W. Brooklyn. M. T, 
11 <

Informacljas dykai. 
Rasiy-

> o

na ir 
alaus. Tik bad luk, jaigu tavo 
misis paymtu 
sirgti, o tau ne duoti 
sztopo ne pasmelyt! Tada

sau. in galva 
gero

gud nait!

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

• a r ' V • ' *procentą ant sudėtu piningu.
l

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbo» * 
J kada perkate namus, ?

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai ir 
pažinstami. ’ . ’

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-

1

ei j os, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. k

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Prcs.
W,F» Rynkewic«

T. G. Hornsby

D, M. Graham, Pres.
J. H. Gąrrahan, Attorney

P. O. Fenton

D. F. Guinan, Trona.
A. Dnnisewic* M. Gnvula

i. 
■*»

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

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

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.
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BALTIJOS -AMERIKOS UNIJĄ
42 BROADWAY ‘ _ NEW YORK N.Y _ .
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TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per L1BAVA arba 11 AM BURGA — EITKŪNUS ’

IN LIETUVA
Laivai iszplaulda kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto ląyat iszplauks
POLONIA” KOVO 30
LITUANIA” B AL. 13

ESTONIA” BAL. 27
POLONIAI GEG. 11

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musu agentu jusu*mieste.
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Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

P ramoves Bankas

VILNIUJ |
PANEVEŽYJ

* SZIAULIUOS
RASEINIUOS *
< IXEPOJUJ

KLAIPĖDOJ
* - MARIJAMPOLĖJ

VIRBALYJE 
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
AGENTŪRA NEWARKE.

i
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Kol žemas auksino kursas, 
dek pinigus L. P. P. Bankan.dek pinigus; L. P. P. Bankan. Ten gausi

*■ ’ 7 huosz. padėjus 2 metams. .
5 nuosz. padėjus 1 metams.

1 " 3 nuosz. padėjus neapribotam laikui 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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