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Naujas smūgis ant U. M. W. Suvienytu Valstijų Kariszkos Kapines Arlingtone ISZ ROSIJOI
Trijų metu mergaite gydo vi- Turtingiausias žmogus ant
svieto padovanojo jiai 20
i
of A', unijos.
sokes ligas per uždėjimą
centu
ranku
Indianapolis, Ind. — Sudže
Rosije užmokės skolas už
11 Novemberio bus legaliszka
A. B. Andersonas iždave nuLewiston, Me. — Konia VItrauktas 1914 mete. B'
v
szvente.
spręndima ir indžunkszena uzsas miestelis Lewiston užtvir
Ryga — Oficialini patvir
d rausdamas anglekasiu unijai
Washington, D. C. — Prezi tina teisingumą stebuklingo
$
•į
irimą, kad Rosijos sovietu vi
ant suorganizavojimo angle
dentas Ilardingns ketina ap- gydymo trijų metu Czarlotos
džia sutiko, .tūlomis sanly/2
kasiu West Virginijoi ir kad t!•!i
szaukti vienuolikta Novembe La River, kuri gydo visokes li
mis, pripažinti senosios Ro
unije neturėtu tiesos atitrau
rio kaipo legaliszka szvente po gas per uždėjimą savo ranku
jos valdžios skolas svetimo]
kinėti mėnesinės nuo mokos- iv
visas Suvienitas Valstijos. Tą tes ant skaudulio ar žaidulio ir
szalims, užvertė
bolszevil
cziu anglekasiaus per “check
ją tai diena užsibaigė baisi kalbėdama trumpa maldelių-.
agentūras Rosta praneszimai
off’ sistema. Tokis nusprendi
avietine kare per apszaukima < t Szventa Ona ižgydyk ligor
Rosije paskolino 187,729,7
mas suarzino .labai visa unijev
nusiginklavimo ir pasiraszimo ni.” Mergaite tokiu budu gydo
Biii® i
doleriu nuo žmonių 1914 pt
kuri korszina, jog iszszauks
sutaikęs ir bus užvardyta < < Ar- rumatizma, skausmą
skausmu galvos,
h.,
T
s’šOf
duodama , bondus. Ameri
visiszka straika.
gerkles, žaidulius ir kitokius
m i st i s Day?’
/k
irt B
fe daugelis žmonių pirko tuju i
Terre
Haute,
Ind.,
keliolika
sopulius.
i
Spardimas moteres atsiejna
t >
siszku bonu, manydami uždii
%
szinitu
anglekasiu
jau
sustojo
f
diena
Mare
Thibault,
Ana
*
to
/
!
■«» i
pigei.
iRia
1
Ii ant j uju gerai, bet kada b
| dirbti per ka kelios kasikius
kuri buvo susisukus nuo ru- I
Un i out own, Pa. — Mi’s. Re&
I 1 nedirba.
1 szevikai apėmė Rosije, toji v
RES*
matizmo per dvideszimts metu
i
*
boka Harrison, apskundė Jo likos ižgydyta per mergaitia I
tis dingo. Dabar bolszevil
to.
Kompanijos
paliepė
savo
I
s
M prižada užmokėti už paskol
kūbą Garletts ant 10 tukstanį'
bosams
pasirengti
ant
straiko.
ir sziadien vaikszczioje sveika
•>v &
£
cziu doleriu, už tai, kad jaja
%
tus piningus, bet klausim
Sudže
pasakė
unijai,
jog
tu
kaip striuna.
t <
spyrė nuo trepu ikada atėjo
yra kuom! •
f F <
ri davadus, kad anglekasiu
Kudykio motina sako, jog g
v
i
ii
pas jin pasiskunst apie vaikus.
Į Į f
į.
unije iszsiunte in Virdžinijc
mergaite
yra septinta duktė
S -i
Bet sudže buvo kitokios nuo
f:-*'I arti du milijonus doleriu ant
Į-.);!
Armistice Diena bus apvaikszcziojama 11 Novemberio 1000 rubliu už važinejima l
septintos sesers , ir nuolatos
I
r•jt’
mones ir pripažino jiai tiktai melsdavo, jaigu susilauks ka
>
I
ruku.
kuria tai diena atsibus laidotuves nežinomo dingusio amerisuszclpimo
tenaitiniu
angleka

j;
3
55 dolerius. ’Teismas tęsęsi ko
siu ir pirkimo visokiu ginklu koniszko kjijeivi^ant francuziszko lauko, Bus tai žonklyvos
Moskva. — Jaigu kas m
da septinta mergaite idant Die
nia per visa sanvaitia pripažin
ir amunicijos. Tolinus, jog uni laidotuves, kurios atsibus naujam ampiteatre kuris likos no- važinėti czionais elektrikii
vas duotu jiai galybe gydymu
M
damas moteriai 12 doleriu del
je ne turi tiesos suorganizuoti sonei užbaigtas ant tautiszku kapiniu Arlingtone, kur silsysi karuku J, tai turi mokėti
ir Dievas iszklause josio pra- Ii
3
daktaro, 3 dolerius už gyduo
tenai tini us anglekasius ir j u tukstanezei žuvusiu kareiviu isz visu amorikonišzku kariu.
tūkstanti rubliu už puse mili
szima.
les ir 40 doleriu už praleista
s<
I
szelpti pinigais surinktais nuo
kelio. Mieste randasi tiktai 1
laika lovoje. Kasžin kiek tasai Apvogė kunigą su pagialba a
3
mėnesiniu mokeseziu.
Vedės tris kartus turi didelia 11 žuvininku pražuvo laike karukai kuriuosia važinėja 1
T:
sudže pareikalautu, jaigu kas
kloroformos.
viesulos.
tai virszininkai ir valdžios di
szeimyna.
Padėjimas iszrodo gana blo
fe&
1
f
jojo paeziule nuspardytu nuo
F- 1
gai jaigu unije turės laikytis
Middletown, N. J. — Vagys
Anglesea, N. J. — Vienuoli bin inkai.
Independence J Mo. — Mantrepu!
tojo nusprendimo.
insigavo in klebonijų prie bažna C. Bruner, 66 metus am- ka žuvininku dirbaneziu del Per menesi karukai suren
Gyveno vargingai bet paliko ny ežios szvento Patriko, paVirginia Don ike isz New
33 vaiku, — 13 Consolidated Fisheries kompa už važiavimu pusantro bilijo
žiaus
yra
tėvu
arti $200,000 turto.
vmdami 450 dolerius. Vagys Yorko, pagiedojo puikia dai- furi ejti, in mokslainia kad ir vaiku ir 20 mergaieziu. Brunc- nijos iszplauke su laiveleis žu rubliu, bet kožna menesi ej
yra apsivedias.
New York. — Gyvendama naudojo kloroforma su ku- nelia del Jono D. Rockefellero,
ris yra Indijonu sztamo Creek vauti, likos pagriebti per vie in skola ant kokios du bilijo
Superior, Wis. — Wiscon- ir gyvena czionais. Tasai rau- sulą ir juju laiveliai nusken- rubliu, nes užlaikymas gelež
prasiszalinus nuo visu žmonių riuom užmigdo kunigą idant turtingiausio žmogaus ant
keliu yra milžiniszkas.
po mireziai savo vyro Mrs. galėtu be perszkados dirbti. svieto ir likos apdovanota per sino tiesos rodo, jog vaikai ne dohskuris yra'vedins tris kar do.
Margarieta Easton, 85 metu se Bondus ir kitas brangenybes ji dviems naujiems sidabrineis turinti da 18 metu turi neat tus, vaikai turi nuo 12 metn Geriau ejti in kalėjimą ne kaip
Visosia uredosia Rosijoi m
deszimtukais. Mergaite paki būtinai lankytis ant mokslo. lyg jaunu vyruku isz kuriu 12
numo, kuria visi laike už labai nejudino.
in bažnyczia,
doja angliszka kalba.
bys
taja.
dovana
ant
kaspinėlio
varginga moteria, mirė ketver
-AmL diena- apsivedė 17'imeh»’ radosi ^Francijoi paskutinėjo
Denver, Colo. — Sudže Dunn
Moskva. — Visosia ure<
James Burke su 16 motu Ona karėje.
ge. Prie josios radosi tiktai Suriszo paeziule idant nesival- r neszios kaipo giluki.
stengėsi visom pajėgom idant šia bolszevikiszkoi Rosijoi j
kiotu. •
vienas daktaras, kuris pradėjo
Maloney,
bet
kada
apie
tai
daVagys uždare buezeri ledauatversti du kazirninkus ant naudojama angliszka kali
Nurijo
britvos peili.
žinojo
mokslainiu
valdže,
pa

joszkoti ar neras kur kokio
Chicago. — Walteris Kinsey
*
neje; paėmė 500 doleriu.
kelio 7 bet jojo geras Kožnoje mokslaineje moki
rasztelio apie josios likusias negalėdamas nukensti tankaus
liepė ūbiems lankytis in moks
Conshohocken, Pa. — Scpti- doraus kelio,
gimines. Daktaras atrado dė žulinimo savo pacziules nakti Philadelphia. — Kada Jokū lą lyg 18 metu, jaigu tojo pa- niolikos metu senumo Juze užmanimas nuėjo ant niek. Su- vaikus ir suaugusius angli
žukeje keliolika bankiniu kny- mis, kuri sugryždavo namo no bas Ampost, 1230 N. 53 uli liepinio neiszpildys, tai bus už- Narczak, laikydama burnoje dže jiems davė iszsirinkti: ar kos kalbos.
atidaro isz ryto savo bu- I daryti kalėjime. Dabar jauna maža peili nuo britvos (safety perleist savo laika kalėjime
Daugelis r ilsu pribuvo
gueziu kuriosia rode, buk ve ankszcziau kaip 2 ir 3 valanda ezios,
'
lione paliko bankosia 17b isz ryto ėmėsi ant budo kuris czerne, du jauni vyrai inejo su vedžiai lankosi in mokslainiai razor) kuri naudojo prie darbo per szeszis menesius ar lanky Ameriko kurie apėmė visokį
*
*
tukstanezius doleriu ir dauge jaja priverstu pasilikt namie. revolveriais, paliepė pakialt
ausdama panezekas, persigan tis in bažnyczia per taji laika. urėdus, nes buvo tinkame)
Sūnus nužudė savo tęva.
li visokiu deimantiniu brange Walteris iszejdamas in darba rankas ir ejti in ledaunia, kur
do ir isz nežinių nurijo peliu Pirma nedieldieni kazirninkai ir turėjo daugiau mokslo
lankėsi in bažnyczia, bet po kaip maskoliai. Tiejei pril
nybių. Visas turtas daejna ar suriszdavo paeziulei kojas ir jin vagys uždare ir pradėjo
Johnstown, Pa. — Septynio ką.
ti ant dvieju szimtu tukstan- rankas ir užnėrė virviar ant iszkraustinet registeri, įsz ku likos metu senumo Franas
Daktarai turėjo mergina? tam pabėgo isz ntiesto. Po ke vusiejei amerikiecziai sziadi
cziii doleriu. Daktaras atidavė kaklo, jo r><r negalėjo nepasiju- rio paėmė 500 doleriu. Norint® •Krakoni, ana diena nuszove perpjaut gerkle idant iszgaut liu dienu palicije juosius su permaine savo n u omon ia a]
viską in rankas palicijos kuri d v t. Žinoma, moterei tokis Ampost mate viską per stikli ant smert savo tęva Joną, 4b peiluka ir ižgialbet josios gy rado artimam miestelije, o su Amerika ir sziadien gyria ji
dže už nedalaikima žodžio, pa in padanges,.,neą būdami Ar
isz. .ledaunes,
stengėsi surasti josios gymi- būdas
priverstino pasilikimoni langeli
_
. bet
, . jojo
_ metu senumo. Vaikas pasidavė vastį.
*
dovanojo jiems da szeszis me rike dare visokes k liūtes, o 1
i > 'A /
<
nelabai patiko ir innesze skun”'.ok<’8 "CK.rdejo. Po in rankas palicijos.
nes.
nesius daugiau kalėjimo, arba da pribuvo in Rosije ir paini
keliolika minutu atėjus ihotcBaisi mirtis vaiko.
Žudinsta atsibuvo prie akiu
Du metus in kalėjimą už ap da ant persiskyrimo, bet jojo
,. tenaitini padėjimą supra
Scotts, Mich. — Devynių visa meta.
neaplaike, nes sudže iszajszki- re pirkti mėsos ižgirdo bala- motinos ir sesers. Tėvas pra
leidimą savo serganezios
no, jog geros moteres privalu dojima lodauneje ir paliuosa- dėjo muszti motina, o kada ne metu, sūnelis Glenn Burr, priri- Nuszove savo szvogčri kada kur jiems buvo geriause
paezios.
vo buezeri.
venti. Tiejei buvusioje ame
tasai musze savo paezia.
szo
viena*
gala
virves
aplinkui
paliovė
ant
meldimu
vaiku,
su

mu
yra
draugauti
savo
vyrui
Madison, Wis. — Sudže A
kiecziai sako, jog tik Ame
ims
pagriebė
stovinti
karabi

savo
ir
vedo
karve
ant
lauko.
ir
sėdėti
su
juom
namie,
o
ne
Ne
visi
valsti
j
ei
gales
parda

Chicago. — Marijona Dillon, kas gali ižgialbeti Rosije ir ]
Hoppman, apkaltino ant dvie
ną, paleido abudu vamždžius Karve pasibaidė ir pradėjo nuszove ant smert Jamesa Beavinėti gera alų.
ju metu in kalėjimą Clarentr zulyt po pakampes po pusiaustatyti jaja vela ant kojų.
ir
szuvei
pataikė
tėvui
in
krabėgt,
traukdama
vaika
po
visa
n
ak
t.
santa, kuris musze savo paezia
Washington, D. C. Advoka
Dahl, 31
31 metu farmeri is?
lauka. Motina iž’girdus riksmą josios name, kada toji atsisa Bolszevikai praszalino m
Rutlando. Dahl pabėgo nuc Priglaudę ir privalgydino tas prohibieijos Wayne Whee tinia.
vaiko adbego in pagialba, bet kė sugryžti pas Beasanta gy dinsto 2,500,000 virszinink
savo 18 metu senumo paežiu vargsza, bet jin už tai apvo ler sako, buk ne visi valstijoj
Nužudė tamaitia paymdamas buvo jau užvelu', nes vaikas venti su juom. Beasantai nuo
pasinaudos
isz
gero
alūczio,
les Hazel, kuri radosi už tarMoskva. — So viatine vale
gė.
nuo
josios
350
doleriu.
buvo
negyvas.
keliu
menesiu
negyveno
drau

kuria
buvo
kuri
pardavinės
aptiekosia
ant)
naite pas ji ir su
praejta menesi praszalino r
Uriiontown,
Pa.
—
Priemias
ge,
Beasantas
atejas
pas
szvoligo-Į Baltimore, • Md. — Palicije Rado 15 ba^zku trucinanczios
apsivedias tik dvi dienas. Serdaktaru recepto del • “ligodinstu pustreczio milijono
U
po
savo
pastogia
pusgyvi
koki
gerka
norėjo
susitaikyt
su
pa

gerai pąsireganezia paezia nuvožė in Il
niu.” Tiktai vienuolika valsti- jeszko czionais
munszaines.
šokiu virszininku ir dykad1
tai
ižbadejusi
žmogų,
William
ezia
ir
gyventi
isz
naujo.
Se

”
kuris
užgonbutia , o palicije su radę
jei turės taji gilinki, o tiejei ] džiusio žmogaus,
Philadelphia. — ProhibiciProhibiei
 suo matydama jog szvogcrelis niu nuo darbo, idant tokiu 1
r
Dahla Czikage, kur gyveno su Price už ęavo gera szirdi likos yra: California, Connecticut, I klupo ir subjaurino tarnaitia
du sumažyt valdžios kusztu
jos
agentai
surado
15
bačzkn
apvogtu
ant
214
doleriu
per
ant
tikrųjų
insiuto,
pagriebė
Massachusetts, Missouri, New I Ema Johnson, 22 metu, paėmė
kita mergina kaipo vyras su
paezia. Abudu atgabeno im taji niekadeju. Po keliu dienu Jersey, New York, Pennsylva- visus suezedytus pinigus 350 trucinantes munszaines, kuri revolveri ir szove užsimerkus Skolos soviatines Rosijos
buvo padirbta ipz medinio al norėdama jin tiktai iszgazdyt,
Moskva. — Rosije pradž
Madisona ir patalpyti kalėj i- kada tasai atgai vytas žaltis nia, Rhode Island, Wisconsin, doleriu, po tam jaja nužudė.
atsigaivino, o Price radosi Louisiana ir Maryland.
Kada gaspadoriai sugryžo koholiais, karasino, paridiu ir bot ant nelaimes szuvis patai je 1914 meto turėjo 9,888,31
inc.
prie darbo ant savo lauko, neNe visi daktarai ir aptieko- isz miesto, rado jaja pusnuo- kitokiu maiszimu,, užtektinai ko in szona užmuszdamns Bea 000 skolos. Po tam užtraukė
Nužudė paezia už paneziakas. pažinstamas iszkrauste visa
ta skola ant vedimo kares
riai norės
uores pardavinet alų ir gia su surisztom rankom ir už- ant užtrucinimo idvieju tuks- santa ant vietos.
taneziu
žmonių.
'
Chicago. — Karolina Brown, narna, paėmė 214 dolerius ir permainyt savo aptiekas ant | kimsžta burga. Vagis ir žudintoji skola pasidydino 1917 )
Taja munszainia rado garu- Vanduo nunesze 50 namu arti to' ant 32,300,000,000 ruh
patogi ir jauna moterėle 16 va ižbego in artima girria. Price karezemu.
tojas paėmė teipgi brangesnius
sarėlių, mylėjosi labai in paro prisiege, jog daugiau nepri(arba apie 16,634,500,000 d<
dalykus prigiilinczius prie džiuje po No. 1231 — 33 Wood
szimtas žmonių žuvo.
Kiek
Matuzelis
turėtu
pinigu
uliezios. Badai alkoholius likos
dus o ypatingai szilkines pan yms po pastogia žmogaus, kad
riu.) Bet dabar yra sunku i
gaspadoriaus.
jaigu butu czedinias.
pavogtas isz Readingo geležin Vancouver, B. C. — Arti peti kiek Rosije užtraukė s
eziakas, o kada aplaike puikes ir ant keliu melstu susimylejiWashington, D. C. — Juozas Atsigulė ant geležinkelio, trū kelio vagono o “butlegerei’’ szimtas žmonių žuvo Britania los nuo privatiszku bankiei
szilkines paneziakas kurias mo.
kis perejo, bet neužmusze.
isz jojo padaro, taji trucinanti Beach, anglekasiu kaime, 18 Priesz kare franeuzai tur
McCoy, valdžios smarkiausias
prisiuntė jiai motina dovanu,
Pottsville, . Pat> — Matyda- sztopa ir ptirdaVinojo po visa miliu nuo Vancouver, kada paskolinia daug milijonu Ri
užsitraukė ant kojų ir gėrėjo Užmusz kunigą jaigu ne duos rokundu vedėjas, ana diena
4•
500 doleriu,
iszrokavo, kiek doleris padaro ma, jog negales nuszokti in miestą. : Keli rakaloi likos su- truko debesis ir užliejo visa jai.
si joins priesz savo vyra.
Omaha, Nebr. — Prabasz- doleriu per indejima jojo ant laika nuo sztangu, nes kitaip ymtais irį uždaryti kalėjime.
Rupertas Brown, buvo labai
kaimeli. Penkesdeszimts namu Nuo prasidėjimo bolszi
užvydus savo jaunai paeziulei cziiis czionaitines katalikisz- procento. McCoy paėmė ant pa- butu užmuszta, deszimtą metu
isz 110 likos nuversti per tva kiszkos valdžios, padirbta r
Nužudė
savo
mylema
isz
žiniszka suma popieriniu
ir paliepė jiai numauti pan kos bažnyczios Rev. Patrikus veizdos Matuzeli, kuris pagal mergaite Evelina Webber isz
ną.
pavydumo.
eziakas ant ko paeziule visai Flanagan, aplaike kerszinante biblijos, gyveno net' 969 metus. Sokuylkill Haven, atsigulė ant
Pakylas vanduo up^je Port ningu ant sumos 5,750,000,0*
La Crosse, Wis. — Petras Coquithain, nunesze dali mies 000 rubliu; paskutineis inc
nesutiko. Kas po tam atsitiko gromata nuo nežinomos ypatos Jaigu Matuzelis butu padeja® sztangu, per kuria perejo lotdi nežino. Gana, jog jauna pa idant padėtu 500 doleriu ant in banka viena doleri ant komotiva su ketureis vago- Kleinow, būdamas basei užvy- telio ir užliejo Canadian Paci siais iszdrukavo da 750,0*
dus savo sužadėtinai, Chris fic geležinkeli, žydelis tiltas 000,000 ant atidarimo taut
eziule likos surasta negyva o bažnytiniu trepu paskirtam szeszto procento, turėdama^ nais.
Po praėjimui vagonu mer tina Kerstein kuri pertrauke ant St. Xavier upes likos nu- ko banko.
Rupertas likos uždarytas ka laike, nes prieszingai bus jam 21 motus, tai lyg jojo mirties
lėjime. Vyras tvirtina, buk atimta gyvastis. Kunigasi ati tasai doleris butu užaugins gaitė Atsikėlė ir nubėgo namo. sųžiedotuves ir ketino teke nesztas. Coquithaine dydelis Dabar soviatine valdže
977,157,900,000,000,000,-: Žmonis kurie mate taji atsiti ti už kito vyro, inejas in josios hotelis ir keli namai teipgi Ii- vėlino laikraszcziams priy
jojo paeziule persiszove isz davė gromata in rankas *pali- ant
netycziu, bet palicije sako buk cijos kuri pradėjo sliectvą ant 0Q0,000 doleriu. Daleiia tojo kima btivo perymti baime ir narna nuszove ant smert josios kos nuneszti per vandeni. Ble- neti apgarsinimus, kuriu vi
: surasti1 mergaite su- milema ir jaja. HŽadintojų su- des daejna ant milijonu dole niosia laikraszcziuosia nesi
jisai nužudė jaja isz dydelio suėmimo siuntėjo kerszinantes milžiniszko turto užmokėtu vį- tikėjosi ’------malta ant szmoteliu.i:‘ 11
gromatos.
ome ir uždare kalėjime.
riu.
> 4. ca
pino nuo keturiu metu.
pavydumo^______
] sas skolas avietines kares. r
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mes kuri senoviszkosia Inikuo- dien vra pastorium Rev. l)n- Žmogus su ragais isz Afriko. SVARBUS PRANESZIMAS.
sia likos parduota Indijonams vid S. K. Byrno.
už sima skrypka.
Po atidarimui testamento
London. — Angliszki profeIkisziol nebuvo tinkamos ga
(’hieagas yra garsingas isz sūdąs pareikalavo davadn, jog’ šoriai
---- labai
----- i užsiinteresavojo limybes persiimtineti daigius
Nekuriu amerikoniszki laik- geriausiu
orkestru, operos, nesiranda daugiau giminiu po žinia sz Johanisbu|’go, Afrike, Lietuvon, - Lietuviszkn firmų
rnszczei smarkei paniekina vai
mokslainiu, fabriku ir pabėgu mirusiam milijonieriui, pakol jog in taji niioįth
mieto t neužilgio nebuvo, o svetimtaueziai, nežL
dzin
džia kastelgardeje ant Ellis siu porelių kuriuos gyvena su
pripazys milžiniszka
turtą bus atgabentus niurina,s kuris nojo.kaip ir isz kurio galo pra
Island, kur yra užlaikomi atej- prielaidiniais.
Kiddui, kuris apgarsino dau turi ant galvos ragus, pana- dėti. Bet Amerikos Lietuviams
viai pribunant in Suvienytus Szenadoris
Peimsylvanijoi
szius in ožkos. Tiejei ragai ant
Valstijas. Viėtids isz tuju laik- vra žinomas nuo dirbimo dau geliuosia laikraszęriųsia po vi- murino galvos1 pradėjo 'hilgti nuo senai reikėjo toki instaiga
gimines
tureli, nes kiekvienas Ameri
Taszc.z i u raszdįv jog a tej vys tęs giausia munszaine.s, nes lenais sa svietą idant
kada turėjo dovinis metus, no
savo ei
v i rszi n i n k a i jpfajsudgi ne ja sil konia kožnam name randasi po mirusiam By’rhc ntsiszaiik- rinti levai lankei jam juosius kietis turi Lietuvoje Si.vo
tu. Kadn paskirtas laikas pe
mini,n, kurias norėtu apdova
žmoniiuis kaijb'lr su nevaliiin- saniogonka, o kaip kur net ir
rėjo, sudas panedelije nuspren- nukirsdavo.
noti szino tuo
tuo, arba ir savu
kais, kns parįiĮo, jog Amerika po kėlės turi.
liabitr taji murina atvož in daigius iszsinnsti pirmiiszkcde, jo <r 1 urtas legaliszkai prituri1 būti labai brutaliszka ir
f•Uį ■. n
<r nli prie Kiddo.
Londoną, po tam in Amerika liausiant 1 Jetiivon, arba ir
neteisinga.
r./
kur
mokyti
peržiūros
jin
del
Alkoholius yra senu iszradiir
prekių
parsitraukti
daigiu
Kidd-Byrne paskirs dali tuJ
Todėl nekųrie atojviai bijosi mu ant svieto ir žinomais
įp
isz Lietuvos.
.1au|ju milijonu ant pastatimo na moksliszko tirinojimo.
pasilikti ant Ellis, Island ar- prjesz
Ugimima Christuso. mo kaipo priglauda del nupuo
4 .
’Tokia instaiga jau turime,
sziau ne kai|5;pekloje. Girdėjo pistilacije spirito jau buvo ži
tai via Lithuanian - American
lusių’ merginu ir suszelpimo
snszolpimo
jieje dn tėvynėje apie taisės nomas keliolika szimtu
mėtų
szimtiLmotu
baisybes ir su baime lauke pri priesz Cliristusu. Alkoholiu va jiiju pakol aplaikys koki užsi Ka raszo apie knyga “Tūkstantis Transfer Company, 428 West
Kuklu ir Vienu“
29th St., New York, N. Y. Jojo
ėmimą pas gorus žinbųis. Toji
buvimo ant tosios salos.
Te vai deda pastangas kad ju vaikai užaugtu
re Kinuose*, Egipto, Indijoi du priglauda vadinsis Lucy Lil
I
JetnNew
Yorko
|
1
įklauso
Badai baisiausia pasielgine- tulcstancz<‘į motu priesz Chrisstiprus ir sveiki žmones.
Gcrbtaml Tamsios:— Sziuomi duodu vi a i, turintie geru rysziu sn
lian
Byrne
Memorial
Home
for
ja su atejviaM mažesni vingi tusa, 6 anikaę
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplaltusu, o atlikau buvo žinoujas Girls.’
Lietuva ir galiu tie per savo
Nesveiki dantys yra priežastimi daugelio
ninkai ir nekųrie agentai lai va 80Q priesz Christusa. Daug
kes puikia knyga po vardu “Tukstanskausmu
— .
pristatyt i siunt inius
kurie padaro varginga gyvenimą
|Ub Naktų ir Viena” kurla man pri- žmonos
korcziu kompanijų. Nekurie žmonių mirė nuo nesupratimo
vaikams ir augintojams.
r
siuntėt, norint a»z prisiuneziau už- Lietuvoje. Visi Lietuviu TransAmerikonai kurie isztirinejo kaip spiritą varyti.
ATSAKYMAI.
mokesti už ta puikia knyga, bet vic- fero Kompanijos siuntiniai yra
padėjimu ant EHis Islando ap
Padekit Jiems iszaugti tikrais vyrais ir mote
apdraudžiami
Amerikos
Insu

už
tai
nok
aplalkiau
kaipo
dovana,
sakinėja, buk virszininkai to ^leksikas yra rojum del pa
rimis, mokydami juos valyti dantis
dantis su “Coliki
pat
Lie
rance
Kompanijų
asz
prifliuneziu
tamstoms
mano
padeV.
J.
Scranton,
Pa.
■
—
Pata

nais yra brutaliszki ir visai no- ežiu ar vyru, tai da gerai neap
gate’s” gaivinau ežiu dantų Valytojų.
kavono
kuria
praszom
nuo
manos
pri

tuvos rubežiu, o Lietuvoje yra
atkreipe at ydos ant žmonių svarstyta, o gal apie tai aps- riame aziamo laike iiopirkiiieti
<<
bendro- imti. Tol puikioj knygoj talpinusi apdraudžiami Vokiecziu Kom
jokiu szoihi dc (ipaju°
\
kentėjimu. ’Tokie virszininkai varstys skaitytojai.
GERI DANTYS
GERA SVEIKATA”
i
puikus apraszimus, turi neapsakytai pan i jose.'
vesią
ar
kompainjosiaį
nes
tai
stato amerikoniszka valdžia
Sztai Meksike vyrai neženge yra didele rizika. Tokiu ben vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
Taigi dabar Amerikieeziai
i
priesz
ant žemiausio laipsnio
•Vardas
C ’olgatc s ant toiletiniu daiktu
tai
gali
skaityti
lietuviszkai
kad
kož

žingsnio niekur be savo paežiu. drovių Amerjlce Užaugo sziagali
drąsini
siausti
Lietuvon
visa svietą.
gvarant uoja ’Teisumą, (Irvnuma ir Geruma
nas turėti jia namuose ta puikia lŲiy;
Net ant trukiu ir lokomolivn
lokomo.Uvu mc laike kaip
ka tik nori: drabužius ir kito
kai n grybu po lie
lic-
Ruszips. flustcigla JJ806 mete.
(
bobos randasi prie vyru, virda tum isz kuriu buna maža nau ga su grąžais apraszymais. Žmogus kias dovanas. Jei kas važiuoja
V,.#
turėdamas namuose ta puikia knyga
Amerikoniszka administra- mos jiems valgi i.
ir tartiauda- da, o Indeli pinigai Ims sunku neturi reikalo vaikszezloti po įleVel- Lietuvon ir nori parsigabent.1
■m ' •: ■'. .
t
cije paszialpos iszsiunte per m o,s vysame vyrams, o atsitiki>
nfimfi
zlinntnn
Irnrl
Latvije in Rosije 31 vagonu me barniu ar musztinesia pri- atojtoje atimti. Žinoma kad kallngas vietas t r praleisti brangdus žemei dirbti traktori ar sziaip
szebalbonu, f5ieno bleszinesia, gialbsti vyrams mus^tis, jaigu agentai žinonim prižada aukso laiko ant visokiu nereikalingu zobdvu, kokui inaszinu, - mes persiuiv
kalnuk už juju pinigus ir dide žmogus skaitydamas tuos puikus skai sime iki vietai; arb;i nori par
koko ir riebalu.
ne su kuniszczioms tai su dan lius procentus, bet tegul tiktai tymus namuose atranda tenai stebė sivežti automobiliu (geriausiai
OI
OF?
timis ir nagais.
rx
gauna jusji f(pinigus tai ir po tinus apraszymus senovės žmonių Kordu ka) - mes persiusime;
Kas gales naudotis isz naujo
Kožnas kareivis vedasi siV visam. Ant galo, kožnas turi gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir arba nori be jokio riziko perv/
ic.' »■ r
prohibicijos paliepimo ant gė savim draugia, kurios verda
rupesezius savo kasdieninio gyveni
suprasti, ar mo, praleidžia naudingai laika savo Vežti savo bagaza - mes per
rimo gero aluezio? Žinoma kad kareiviams valgi ir užganadi- protą ir gali pats suprasti
an
siusime:
sali
kelianti
b(»
gali
verta
savo
sunkei
uždirbtu
pi

o
priek
tam
tik “ligoniai,”
namuosia bu savo mileina szelmina.
na visame. . .
I
nigą indeli in bendrovių kuri Dekavoju tamstoms už suredima tos baimes, o savo daigius rasi
žmonis, kurie turi užtektinai
II
prižada dau <r o mažai v ra isz puikios knygos kuri gali suraminti Edy t kiniuose ar Liepojoje,
1
piningu ant pirkimo tojo gero
Franci joi yra didelis st okas jos naudos,
Klauskite informacijų ir są
(įeriau savo pini- kiekviena žmogų katras skaito ar
aluezio. Pirmiausia reiks mo- tarnaieziu merginu. Pagal daketi daktarui už receptą nuo neszima Parižiaus lai k rasz- gus didėti in pacztini banka, klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka lygų, rnszydami szino adresu:
dolerio lyg dvieju, taksa ant cziaus, tai ant 150 vietų, randa kur nors duoda maža procmita voju už puiku kalendorių ka man Lithuanian-American Transfer
dėžės alaus bus apie du dole- si tiktai deszimts kandidatu bet žinai , jog tavo pinigai nic- prisluntet kaipo dovana. Duok1'Dieve
Co.
įv
tamstoms
sveikata
ir
laime
Sziarne
WwflBMMHMBnHD CO
Rh.N v
kudos
neprapuls
ir
L
gali
iszriai o už d vi lek a bonkucziu ant tarnvstos. Kokis tai biz
428 West 29th St;
gyvenime. Viso giaro vclijentis pasfTIESI KELIONE 1N LIETUVA
traukti kada noyi.
alaus reikes mokėti kokia pen
N
Now
York,
N.
Y.
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz
nierius kuris labai turėjo erge
PER PILIAVA
kis dalerius. Isz tojo paliepimo lio su gavimo tarnaieziu, nu
(L R. McKeesport, Pa. — Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate
P. S. - Reikalaujame agentu,
(Karaiiaueziu prieplauka)
virsz-mįlietos
knygos
tai
prisluskjte
$2
gales pasinaudoti tiktai žmo- tarė pargabenti jiaises isz Ki- Paroj! a meta likos padirbta
AKIJA I’EU L1BAVA, ItAlH’ilGA - EITKŪNUS.
- atsiliepkite, geros sąlygos.
ln
“
Saules
”
iszleistuves
o
gausite
tuoI
nis turėdami piningu, o tuju
Sziuomi linksmu mums pranėSzti kad mes pasidarbavom idant musu
visokiu
guminiu
ratu
del
auto

(Apgarsinimas.
jaus
per
paczta.
nu, yra žinoma, ,jog ne tik kipasažieriai. o ypatingai Lietliviiii, galėtu keliauti staeziai iii ritimą.
sziadien mažai randasi.
mobiliu
net
33
milijonai.
—
•
niszkos i notares, bet ir vyrai
r <
Lietuviai, važiuojanti in l’iiiava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir
Ant svieto visados teip buvo
POTTSVILLE 9
privalo turėti tiktai lictuviszka pašporta; jokiu vizų ne reikia! ‘ *'
yra tinkami labaii ant visokiu Ant antro klausimo lamistiu
•J
jog žmonis turėdami turtus, tu
Susineazimas su l’iiiava tai yra nauja szaka musu regulariszko susinaminiu tarnvscziu. O kad Ki- neatsakome, nes yra per k vaineszimo.su Hamburgu, Danz.jgu ir Liępojum, o del Lietuviu tai trum
ri dydesnia laisvių visame, bet
nuosia randasi labai daug žmo las ir nemanome sau už pridepas ir parankus kelias namon dasigauti.
REAL
ESTATE
AGENT.
kada maistas ir gėrimai buvo
DIDELI DVIEJU SZKIUBU PAGZTO LAIVAI ISZLAUKS
nių, manoma, jog rasis daug rysta jum atsakyti.
NOTARY PUBLIC.
<<
pigus, tai visi isz to pasinaudo
LATVIA” 9 November ‘4POLONIA” 7 Gruodžio
K. M. Wilkos-Barre, Pa. —
T '
davo. Teip vyruezei, tiktai ta kandidatu ant priėmimo tar‘•ESTONIA” 23 November “LITUANIA” 21 Gruodžio
sai pasinaudos isz gero aluezio nyseziu Europoje Priek tam, Už raszima bjauriu arba ker- Jejgu norite pirkti ar parduoti
‘m*
Tiesi nauji..............
kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai
kiniszkas
darbininkas
namus,
mes
galime
juipip,
paszinaneziu
groniatu
ir
siunti

yra
katras turės piningu ant nusi
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams, Kreipkitės prie musu
tarnauti.
Rųndavojamo
mųnus,
daug
pigesnis
už
europieti.
mą
per
paczta,
gali
Imti
nu

i>
agentu jusu mieste.
pirkimo, o “ mažulėliai turės
baustas ant deszimts motu in kolek tavo jame randas ir 1.1.
seile ryti ir žiu reti ant dydpilPanedeli sūdąs Chicago pri kalėjimą.
238 W.Ccntre St. Mahanoy City
viu, kaip mauks ahi, o tu žmo
knluaa PJeiaka
'
Ar Jus Knivuaa
Plfliakanoar
pažino
penkis
milijonus
dolcgeli gerk buiza.
N AU DOBSITE
*»r
riu pastoriui D. S. K. Byrnc,
Ar Jame GaIvos O04 *Nicuti?
✓
NAUDOKITE
naudokite:
*>
Isz Maskvos danesza buk kuris kitados vadinosi David
A.r
Plaukai'“^Slenka?
PAKIAHAS I. W. IIOBGENS
S.
Kidd.
J
i
szimet sugavo daugiau žuvu
NAUDOKITE
ridhididiplila Specialistas
Penkiolika
metu
adgal
tasai
buvote J uos ?
r
Ar Jus Norite
Rosijoi, ne kaip užpniejta me
Užslsenejublu ir (’lironiszku Eigų
$
NAUDOKITE
į/’iįifv1
ta. Bet svaras žuvu kasztuoje Dovidas Kidd inejas in tūla U ————
Eikite ten kur esate tikri kad gau
"b .♦A'. . ... f/
,ų gražiais ir tankiais
Už
laikymui
savo
plautu
site tvirta rodą ir atsakanti mcilikąRosijoi du tukstaneziai rubliu. salima, kur radosi kelios apNAU BOKITE
No. 101 Vainikėlis, Katalikiszka ' No. 251 Gyvenlmaa
Ižganytdjaus, liszka gydimą, per daktara kuris turi
tersztos balandėlės del darinio
Ui laikymui galvos pelus sveikai ir svariai
Maldų knygele. TPuiki
' " ‘ maža kpygelc. Svieto, ViopzpatioH musu Jėzaus Kris <iatt$ niotu pasekmingo praktikavinjo.
!?
naudokite
v
Streikas.ajd geležkeliu pras saliuninkui geresnio biznio. Skurlni juodi minkszt updąrai.
aplalkoto nuo manės yra
,’j Turi taus, paraszylas pagal koturiu cvan- Gydimą
muko, nes dubininku vadai Viena isz tuju merginu atkrei 302 puslapiai. Auksuąįi graužtai. geliai u per Szv. j’ranclszku seĮąfisz- gy^tantMotas. n
d rūkas.' <I'....’................... $1JM) kaij ir Szv. Bonkventura,
Jalgib. esate lipni, nervlszki Ar 11'
1
ibažnypzlos
,r.y *
Kuflles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog
matydami jog valdže ant tik- pė atyda ant Kidd, kuris jaja Alszkus
i0t^4ėdĮarykitc tos klaidos ka kiti
iŠ iMirbčja per pa.št.y u.', f 5c. bonkp.
No, 105 Vainikėlis, ta pati kny- daktaru- I366 puslapiai su dai(gdlis
Tuju ymsis pre juju kailio jai paprasze idant atsisėstu prie gėlo tik apdaryta baliais ceioliuodo paveikslu. Pruęajal ip puikai apdaryta iesą pttdąrę, ątcjkjle pąs mano ii- paaF. AD, RICHTER & CO.
Lauktl
yra
laptingal
pasikalbėjimo.
jojo
stalelio.
Mergina
mane,
in
juoda
audimu
ir
pamarginti
vyrarba gurno viražais, puikiai iszmargu straikas nžejlu ir pasodytn
Ord Ave. & 35th St.
Brooklyn, JM. Y.
l
.
szai.
.......
...................................
>-$1.50
visus in koza, tai 1 įderini > > jog jisai geidže su jaja pasiaus glnta. Auksuoti krasztai............. $1.00
yitltlHu netvarkos, aptrauktus lie-.
į
No. 107 Balsas i Balandėlis arba
Gyvenimas
Szv.
Marijos
No.
252
ti
ir
ižgerti
keliolika
stikleliu.
pabijojo ir atszauke streiką.
Žuvis,
Užkimimas
ir
sunkumas
sunkumus
po
vai
val

k i*
•
Mažas Szaltinelis, Dievo Alylislp, Panos. 95 puslapiai
Popiorlnais
giui, ftn/ml. HViiiguils, .ailpiiuniiis szirr' I
Dabar geležinkelieeziai sutiko Kada mergina atsisėdo Kidd Pulki iszmarginti viražai, balto gumo, Yyrazaia. ...........
...... . j 25c. tįlęf,;ir
;v LIETUVIAI
KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
visos viduriu neįvsrkos greiant arbitraeijos ir bus užgana- pradėjo jaja at kalbinei nuo su Kristaus paveiksiu ant vlrszu, bu? jio. 253 Rpkla ą^bą ąinžinai^ t pra tai. palengvinti..
apkalima •. su kabr ir loncugolifi su daras, ir giesmes apiė kanczlas pe
V *
dytais isz komisijos nutarimu. vedimo paleistuvingo gyveni tris
papuczkbs,
.Odos;
JI
gos,
iszberlmal,'
r.ic I ka:’, ; akli y(i lai ai. Gra.J kloje ir apie keturių paskllcziausius
£
rtcdervlncH ir kitOH odos ligos gretai
mo. Jojo kalba teip perverc knyga i<Ia>ąaojimu.. ..............
daiktus. Sziotoj knygoj teipgi įelpasl pasiduoda per mano gydimą.
\ if
szirdi
merginos
jog
nelaiminga
Žmonis laike karos paslėpė
No. 108 Bakad Bala:!’ietis arba apie Stebuklai Dievo Szvcntošo <1u- .Silpni
,Si|pn( vyrai ar pajėgos jusu jaupiąjaunhiin žeme daugeli turto kaip pa graudžei apsiverkė ir prižadė Mažas Szaltinelią, toji pat kaip vir- szios ėzyszlaus. 500 puslapiu. Druczial tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir
dr!
Hzluj
paminėta,
>et
apdaryta
kietais
apdaryta
juodais
viražais
..........
$2.90
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rodo sekantis atsitikimas. Ne- jo su aszaromis, jog iszsižades juodais viražais. Auksuoti lapai. $1.50
No, 254 Garsas apie Baisybes Die rumo ir pajėgos .ką gamta jums pasenei ant namo Jono Mažu r k o- tojo baisaus gyvenimo ir suNo. 109 Mažąs Nąujaa Aukso vo Sūdo ir Kankinimai Pragariniai, žonlpino, jaigu teip tai matykite ma
vieziaus,y kolonijoi Zaczyno, gryž pas savo tęva. Paprasze Altorius. Suvirsz 400 puslapiu. Kieti su daugelis paveikslu 175 puslapiai. ne.
parieta Janovkkain, užklupo idant jiai duotu savo adrosa ir juodi apdarai. Auksuoti lapai..... $1.25 Popicrineis vyrszais. ..................... 50c. iluniatiznuis visokiuose padėjimuo
No. 110 Mažas Aukso 1 Altorius,
No. 255 Istorija Szveąta, Seno ir se, delppgi isztinc ir sztyvi sulenKiniai
szeszi ginkluoti bandytai. Su- pravarde.
Juodi skurinei ploąi apdarui. Auksuoti Naujo Instatynio, su 50 paveikslais. pasiduoda per mano gydimą.
Po
kokiam
tai
laikui
aplairiszo Mazurkevicziu, plake lyg
krasztai ....................................... $1.25 110 dideliu puslapiu, druczial apdar Ar esate norVuoti ir tvoto nuodeju,
Keliauk isz Lietuvos ir jn Lietuva visada per George
toliai, pakol neiždave kur ran ke jisai žinia nuo Wellingtono No. III Didelis Aukso Altorius arba yta popiorineis apdarais. Pulkus 50 silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, l»o
paveikslai perstato, Seno ir Naujo Jn- ambicijoj, be gyvumo, trotinat ant. yoJ. Bartaszįaus agentūra,4iy?s czionar parduodamos laiva
dasi užkasti piningai. Banditai K. Byrne, tėvo merginos, kuris Didelis Szaltinis Dangiszku skarbu. statymo.
gos,
silpnos
atminties,
sarmatiyvi,
1
35c
Naujausias spaudimas pagal tikra
kortes nptjk isz Now Yorko jr Bostono, bot ir isz visu
pasinaudojo pulke! ba surado buvo milijonierium, siulinda- devinta ir szcszta perspaustas isz No. 250 Trumpas Kaloklzmąs, pą_ greitai pallstat, pikti, IszbliBZkusls ir
kitu portu. Laivakdrto isz Now Yorko por didmari iki
10,000 rubliu ’ sidabre, 2,000 mas jam keliolika tukstanezm naujo. Puslapiu 992„ Skuriniu apdaru, gal iszguldima Kun. Pllauskio ėu ne iszberimai ant veido, pailsės, nuvąi;skausmas peczuoso, skausmas
A .nl verpo, RotterduųiO, B romėno ir Hamburgo tiktai
aukse, 2,000 rubliu bumaszko- doleriu ant uždėjimo kokio paauksintas su apkalimu. ... .. $2,00 kurčia naudingais padėjimais. « 10c.‘ luošo, skausmas gerklėje, stokus kaui i i •.
7
*
/
onNo.
112
Didelis
Aukso
Altorius
arba
szinitas
doleriu.
Maldeles
No.
257
Arcibrpstvos
crgijpH. Todėl nelaukite.
u
sia ir 240,000 markesia. Viso biznio ir atcjteje toviszka ap- Didelis Szaltinis, ta pati knyga kaip
I 'i L
SzvencziaUsio Veido * Viesz. Musii Jė Pasekmingai gydžiu katarą, astma,
,
Visu
linijų
laivai^jsz
New Yorko iki riliavos, Karapasidarė apie dviieka milijonu globa.
< j
virsziuj, tik apdaryta szagrlno mink- zaus Kristus.
*
- s 10c dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
Ji ay ežiu prieplaukoj Ipivhkorte tiktai $110.
Isz New
In du metus po tam mire Lu sztais Skorinos vlrsząis, zalątytąis No. 258 Stadijos arba Kalvarija jimo, jsztinima gorklęb (goitre,) kiauri
markiu.
lapais, bu kabe. ........
$2.50
Yoiko Balio American Line kompanijos laivais jki
10c jo, odos ii' spociales ligas pilvo, inks-,
Akyva žinoti isz kur tasai cy Lillian Byrne atsivertus No. 113 Kantlczkos '■ arba giesmių Viesz., Jezuso Kris tušo. •
tii h
Liepojaus—Libau tiktai $(20.
No. 050,Graudus Verksmai arba Pa tu, kepenų, pūsles, lumbago ir nb’urilocnininkas keliolikos margi ant dbraus kelio nupuolusi knyga. Paprastais apdarais.
$1.00 ąibudinimas prie' ApmisUnimo’ lian- tls.
,>
Pinigus iszmainome ir sįuncziame in visas dalis
Neužilgio
po
“
Magdalena,
nes kolonijos įgavo tiek pininNo. 114 Kantlczkog arba giesmitv cžlos Vieszp. Jozpso Kristupo. (Knyr Atidklte gausite yuda dykąlf Po tamkurso’., 'Padaromo pasportus ir
isziIiszkinsiu kokis skirtumas, geros-' J)‘pasaulio pagal dienoj kurso.
tam žuvo ir josios motina ir knyga. Szagrlno m,|pk^t,ąifl apdarais, gute rcjkalipga ant Gavėnios. Pagąl iszjiszkinsiu
kitokius dokumentųsH .gh'i Notaro ir Lietuvos Atstovu
sesuo ant mariu per nuskendi zalatf'tais lapas ir auksu iszmarginti senoviszka būda. - - - - - 10c. nls ir daug pagelbantis yra mano Bpaviražai................ ........................... $2.00 No. 260 Grom at u arba Muku Miisu sąbas gydimd. Padokavones nuo dak
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net
Miestas Bostonas atsiženkli- ma laiVb, pasiliko tik tėvas su
No, 408 Gilus Atsidūsėjimas, pui Iszgapy tojaus Jezuso K ris t ūso, peną- taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
du vioszbucziu del laikino keliaiviu apsigjwenimo ir
Jia tuom, jog sunaudoję dau milijonais. Keli metai adgal ki maža malda-knygųte, 256 puslapiu. szyta
iaz gromatoa rąstos grabo musu mai patvirtinti ir rekomendavoti per
i
garsingiauslus ^Europos ir Amerikos
turime savo automobilius del greito ir parankaus pasaJeruzollme. Ųžgjyvon-- Specialistus:
giau žuvu ne kaip kitas kokis mirė tėvas, palikdamas visa Pulkel apdaryta skurlneis ininksztals Iszganytojaus Joruzollmo.
vyrsza|s, auksuoti krasz toso szalyso per katalikus, kožtins nožieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.
Reikalaukite musu
savo turtą susidedanti isz pen iszmargiptais
miestas ant svieto.
tai. Sąlift knygute yra mąžcąue nęgu szloja ta gromata apsiūta in pullcu'ceiQfiso vąląndos 8 ryte iki 8 vakaro:
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatiszI^e^oHpmis 10 iki 2 popiet.
Miestas Saint Louis, Mo., tu kių milijonu doleriu del Kiddo, Mažas 'Aukso Ąltorells. - *- $1.25 kl ant stnczkoles pąkabto* knipo .^e^ollpmis
• įais atsilankius o suteiksime dykai, po .sekaneziu adresu:
* k -,
5c Dr. Hodgens Medical Offięea,
ri 62Vį keturkampines miles su tom iszlygoms, jog priyms No. 250 Gyvenimai Szventpjy, nu- szkaplori,
del kiekvienos dienos per
f S. Centre St. (2-tras floras)’
GEORGE X. ĘARTASZIUS,
ir turi 657 miliu brukavotu uli- jojo pravarde ir Įiasiliks pas raszytąi
v
TI
♦\• New York, N. Y. visus metus. Dyucziai apdarytą kie
A
W.
D.
Boczkau&kas-Čo
498
Washington
SV
(
torium.
Kiddas
iszpildo
praeriu.
tas Juodais apdarai^ vienoje knygojy.
■’:(W
szima milijonieriaus ir szia- Didele knyga 1269 puslapiu....... .$5.00
$5.00 ’ v Mahliwoy Cįty, Pa. ’ ;
Pittsburgas
Randasi
ant
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ATIDUOK KAS NE TAVO.

Anglijos Ambasadoriaus Namas Washingtone

<

Ant rytojaus ]po Sekminių
Rm'
Grygalus Agle, turtingas ūkii
niukas, po dienos darbo sėdėjo
”ut suolelio po szakuota liepa.
r
L a Pati Grygalaus, turėdama ma
ža kūdiki prie krutinės, sėdėjo
szale jo. Tuom laik viresnes ju
dvi inerg: 4‘s rankiojo gruszaites- • nupuoluses sode ir
linksmai rizeno, kad net bal
sas in ausis tėvu atsimusze.

*7į

dien visi ne norime miego, su- ponui visus, idant per žili retu
j
f
simyledamas tėtuti, papasako- ar laikais nesiranda tas ko
>
kito.
jeszko. Ponas loskavai sėdo
— Na gerai, - tarė tėvas y prie stalo ir pradėjo peržiuriL
klausykite, ne ilgai pasakosiu, net mano akyse visus pako{
o dažinosite, jog doras gyveni liūs. Dievas mano maldos iszF * 1
mas viską priduoda.
klause, ba kada atvyniojo asz■ - zi
Priesz deszimts motu, kada tunta pakeli, pasirodė auksas,
da tavos Jadvigute ant svieto o asz labiau nusidžiaugiau no
nebuvo no Magdutes, asz ta kaip ponas ir užmirszes, ka tik
fda buvau biednu darbininku •ponui ne paėmiau už kaklo isz
nieką ne turėjau ir sunkei dir džiaugsmo ir prie szirdies ne
bau ant szmotelio duonos. Net spaudžiau. Matydamas ta ma■«"»
r
Simus Grigaliaus, jau paau viena karta musu ponas, ka no džaugsma, net pradėjo 6
I
JA]
1
I
gės vaikinas, kirto malkas aut gyveno szitam dvarej, ana, ka verkt ir teip in mane prakalAnt nusiginklavimo posėdžio kuris atsibus Washingtone
skiedrino, o senas szuo margis, cze matyt, pradėjo fabriką; bėjo:
— Tilek man Agle! esi ge
liepe taisytie nekūręs triobas
sargas viso namo, urzgė prie ypacz sena minia, kuris pradė ras žmogus, o už tavo pririszl- 12 diena Novemberio, pribus net 200 angliszku siuntiniu ant
Kapitonas Canedo, kuris atsiženklmo nepaprastu nar- vartų ir kaip kada hamtelejo, jo griūt; asz norėdamas ka no ma, prie manos, labiau džiau- tojo posėdžio. Visi apsigyvens name angllszko ambasadosumu karėjo, buna priymtas per iszpaniszka karalių kuris pagal szuniszka būda. Motina rint už dirbt, prisidaviau prie glUOSIU ne kaip isz tu pinigu, riaus, kuri matome aut szio pa veikslo.
»
jin apdovanos garbes medaliu. Ceremonijos buvo labai pui gaspadoriaus, buvo grinezioje murininku. Kas subata ponas o kad tau parodyt, jog teisybe
Tai mat su pamazgom paszvenkios kuriosia dalvbavo visas karaliszkas dvaras.
ir triūse apie vakariene, o kada del darbininku mokėjo visos kalbu, norint pats esmių reika
tino.
lingu
pinigu,
atiduodu
ta
puse,
nedėlios
uždarbi,
o
kad
sidabro
jau
buvo
gatava,
paszauke
O kvailei, kvailei,
if AKTAI APIE ŽEMES
SUVIENYTU VALSTIJŲ
mergaites isz sodo ir liepe isz- .tada ne labai buvo, tai vari- 50 auksinu stukia ir dovanoju
O nususia gyvulei.
KAMUOLĮ.
VALDININKU ALGOS.
neszt stala laukan, po liepa. neis pinigais mokėjo visiems, o o ir veliju idant Dievas tau
Žinoma, jaigu protą turėtu,
Motina potam isznesze pilna buvo suvynioti molinoje popie- pamaezintu isz ju prasigyvent.
Tai teip nedarytu.
Nuo žemes pa
pavirsziaus
Suvienytu Valstijų Prezi- bliuda koszes bulvines su žąsi roje. Kožnam pakelije buvo po
virsziaus iki
Mano vai kolei! girdėdamas
Staug tokius bolszevikai pa
jos centro yra, kaip aprokuo- (lentas gauna metines algos ne is
spirguczeis ir bliuda auksina, ir asz uz savo visos tuos gerus žodžius nuo musu
raki,
Vice
Prezidentas barszcziu likusiu po piet ku- nedėlios darba gavau szeszis pono, szirdis mano apsalo nuo
jama, 20,926,205 pėdos, arba— $75,000;
Del gyvuliu ir teip bus gerai.
apie 3,963 mvlios. Nuo žemes $12,000; kiekvienas isz 10 Ka riuose virė skilandis, nuo ko pakelius; rinkau kai galėda to padekavojau už tai szirdin•
•
•
poliu iki jos centro yra 20,- bineto nariu gauna po $12,000; pakvipo visas kiemas net mar mas ir tiktai atvyniojau tada, gai, pasikavojau pinigiiS, SuO f ,0.71
pedos,
arba apie — vyriausias kariuomenes ge- gis sznerves iszkeles adbego, [kada prireikė ant kaneezno rei gryžau namon: ir nuo tos va
Viename mieste alkanas vai
3,951 mylia. Vienas platumos ne rali o sztabo virsziuinkas ar ir jam laikais ne gausis kalo kitus pakelius ne judi- landos pradėjo del manes sekti
kinas,
TARADAIKA.
laipsnis prie ekvatoro turi gauna $10,000; vyriausias lai szmotelis. Kada visi stala ap nau, tiktai in skrynute kavo- ka ^eriause. Szita grineze pa
Ant Veselkos atsirabantinias.
apie 68 s( ptynias deszimts my- vyno virsziuinkas — $10,000; sodo, ir margis savo galva pa jau.
sistaeziau kinko dasipirkau
Valgyt labai norėjo,
Vienas kriaueziukas - apreilios; apie poliu turi 69 ir puse vidujiniu niokeseziu rinkimo dėjus ant suolo terp mergai- j Viena-gi nedele, per sz. An motina savo pas save paemia
O prie stalo priejt nenorėjo.
teris,
mylios.
komisionierius — $10,000; Val cziu laukdamas, ar ir jam kas tanu, po sumai per pamoks ir ne ilgai trukus su jusu mo
Ir kur ten prie kumpio pri
Ir po draug boisteris,
Aplink ekvatorių yra 24,902 stijos teismatstovas — $10,- in koszera nesigaus. Menulis lu, klausiau pamokslo, ka sa tina apsiženijau, o ji dideli gi
sitaikė,
Tėvas dvieju puikiu (lukteriu
mvlios.
000; Suv. Valst. iždininkas — užtekėjo ir visa aplinkine ap- ke Kunigas Prabaszczius, apie linki in namus atueszo. Dievas
Tinkama laika pataiko.
16 ir 18 metu mergeliu,
,Visas pasaulio pavirsziaus $8,000. Visi kiti federaliai val szviote jos iszrode kaip diena. meile artimo ir kad svetimo jus davė, turiu gyvulius, jauKaip niekas ne mate,
ir dora turėjo,
Paczia
giara
plotas turi 196,940,400 ketur dininkai gauna nuo $8,000 ir
negeist. Po pamokslui > Kuni- ežius ir pieningas karvukes,
Griebėsi už vagiszko amato.
Bet visu iszsižad(‘jo,
Kada
visi
pavalgė
ir
margis
kampiu myliu; visa žeme su žemyn metines algos.
gas Prabaszczius apgarsino, musu bitukes daugiau duoda
Pasikiszo kumpi po skvernu,
. Ir latraut pradėjo.
likuezius
baigė,
Jadvigute,
vy

Tuo tarpu Suv. Valst. Kon
daro mase 2’it),880 milijonu
jog ponus musu dvaro turi medaus ne kaip kitu sodeliu
Ir per duris cu!
In viena miestą atvažiavo
resne
mergaite,
areziause
sto

kubiszku myliu.
greso
protokole, isz‘ lapkriprotokole
r>
daug szkados, ba kada darbi pilnas vaisingu medžiu.
Bet vagiui nepasiseko
Pusėtinai girtuokliavo,
vėdama
prie
tėvo,
teip
paklau

54,807,420
užima
Sausuma
czio 18 d. 1919 m., inraszyta
Su kaiminais sutikime gy Kliuba sutvėrė, balių užmano
ninkams mokėjo pinigus, pada
Kokie tai vyrai suseke,
sė:
keturkampiu myliu.
dokumentas.% rodantis,
jog
vė vietoję vario auksu per pa venu, ir ne turiu neprieteliaus
Nutvėrė vaikina už keteros,
Tik i etų pridarė,
Vandenvnai
vokuojant ir Omerikoje 1917 metais buvo
•r
— Tetuk, nuolatos del mus minklu. Manos prasze, - kalbė aut svieto. Norėjote mano pra
Iszpere kailj ant pagalios,
Visiems pardavinėjo,
juras, užima plota 172,132,980 203 gelžkeliu virszininkai ir žadate papasakot nuo ko jus jo prabasztis toliau, - idant ap- džia gyvenimo žinot, (ai dabar
Pinigus in savo kiszeniu dėjo, Ir nueimpino namon be dabos.
7
‘
>
keturkampiu myliu, <11’1 )tl / M advokatai, kurie ome metines pralobote ir dabar esate tur garsintau bažnyczioje, idant žinote.
Sumišimo ir adgal sugryžo,
Paczia paliko,
nuoszimczius viso žemes pa- algos nuo $20,000 iki $120,000. tingiausi visam kaime, ba tu tas, ka vietoje vario gavo auk
Papasakojęs Agle vaikams
Vela vogti pasiryžo,
mergina pasieni i as J
Kokia
virsziaus.
Didžiausia alga cine Chicago, rite daugiause gyvuliu o ir ma są atiduotu.
apie savo gyvenimą, visi paki
Bet nuo antro triapo pamilino,
isznyko,
aurinis Ledinis Vande Rock Island & Pacific gelžkc- ma turi puikesnius karolius
k
Asz kaip tik namon parėjau lo ir nuėjo kožnas ant atsilsio
Ir staezia galva in skiepą nuIn Miczigana nupleszkejo,
nynas apima 5,785,000 keturk. lio vedėjas — $120,000. Sekan kaip kitos. Ketinat ir ketinat ir I susidėjau visus pakelius in en- o ir margis nuslinko in savo
sirabantino.
Nuo merginos pinigus iszvimyliu; Atlantiko Vandenynas tis po juomi buvo pirmsedis niekados ne prisirenget... Szen- ti ir nuėjau in dvara, padaviau būda.
Nes bjaujęei užsigavo,
liojo.
—34,301,400 keturk. myl.; In Union Pacific gelžkelio su
Ant rytojaus sunkei dejavo.
Mergina Miczigane paliko,
dijos Vandenynas - 28,615,000 $104,000. Kitu algos buvo nuo
Nenorėjo apie nelaimia nie
Ir nuo beisterio atliko.
ket. myl.; Ramusis Vendeny- $88,000 ir žemyn iki $20,000.
kam sakyt,
Dabar Ilinojui baistuoje,
nas — 67,699,630 ket, m.; Pie
Ir perskelta uosi rodyt!
Po karezemas beistuoje.
tinis Ledinis Vandenėmis —
Asz cze da ta pasakysiu,
5,731,350 keturk. myliu.
AUGSZCZIAUSI NAMAI
Faktai Apie Žemes Gyventojus
Jojo paveikslą del visu iszAugszcziausis pasaulyje kal
NEW YORKE.
rodysiu y ‘
nas Everest turi 29,000 pedn
k'
Žinovu apskaitymais, dvideTuri 58 metus,
augszczio. Giliausi juru vieta szimto amžiaus pradžioje viNew A’orka s garsus yru
Barzda ir usus nuskustus
13
turi 31,614 pėdu gilumo.
O’
augszcziaiisias pasaulyje • na
S
same pasaulyje žmoniu buvo
Balta Bruslota turi,
Sziaur. Amerikos sausžemisi1 apie 1 bilijonas 806 milijonai.
mais. Ir taip, Park Row namas
Ant lekajaus iszžiuri.
užima plota 6,446,000 keturk.■ 1 Tame skaitliuje baltvedžiu bu
Gretinasi labai prie mergų, turi 20 gyvenimu (labu) ir 382
myliu, su 105,000,000 gyvento- vo apie 600 milijonu, o visu ki
pėdu augszczio; Times — 28
O ir prie moterių jaunu,
po 18 žmonių ant vienos tu rasiu — geltonosios, rusvo
gyvenimus ir 419 pėdu augsz
JU
Kaip verszis su dideliu
keturk. mvlios.
czio; Singer namas turi 41 gy
*
Iszpustu pilvu.
sios, juodosios ir raudonosios
11,514,000 buvo apie 1 bilijonas 206 milivenimu ir 612 pėdu augszczio;
Afrika užima
Ant
nosies
akulorius
turi,
•)7 IW1O O(Wi I ;
keturk. n k •vii u su 127,000,000
'
’
1
1 jonai.
Norint ir be akulioriu inžiuri > Metropolitan Life — 50 gyve
gyventoju, - po 11 ant vienos
nimu ir 700 pėdu augszczio.
Priesz kare — 1914 m. Euro
Pasmirdias munszainia,
keturkampos mylios.
Veliausi-gi pastatyti isz gele
poje gyveno apie 450 milijonu
Ne buna blaivas niekada 9
Azija užima 14,710,000 ke- žmonių. Baltveidžiai apgynė
Saugokitės to verszio mer žies ir gratino akmens namai
turk, myliu su 850,000,000 gy apie 22 milijonu ketvirtainiu
— Woolworth — turi net 56
ginos,
ventoju, — po
po 58 ant \ *n(>s myliu žemes, plota, kuomet
gyvenimus ir 785 pėdas aug
Katros turite kiek doros.
keturk. mvlios.
szczio.
purvuotosios rases apgyveno
*
*
Australija ir Naujoji Zelan apie 31 milijoną ketvirtainiu
*
Turkai padare Graikijoi baisei daug bledes prasiszalindarni :nuo graikiszkos kariudija su kt. salomis užima 3>’■ myliu plota.
menes kuri vejesi paskui tuosius kraujegerius. Paveikslas parodo Graikus1 ejnanczius per
Kad kvailei, tai kvailei,
288,000 ket. myliu su 5,200,000
sudegusi miestą Kara Moursal.
Su
lyg
tikybu
pasaulio
žmoIsztikruju tikri pusgalvei J
gyventoju, — po 07
21 ant vienos
nes szitaip
skirstėsi: Visu
Viena gyvanaszle ir nakti
keturk. mvlios.
Blokiniu indeliu maszina
Suramino.
krikszczioniu 634 milijonai; ta MASZINU NAUDINGUMAS.
goni kas,
Aprokuojama, kad žemes pa- me skaieziuje: kataliku 293 mi
padirba per diena 38,000 gata
JAUNIKIO RAUDA.
Porele no kas.
virszius yra sziaip padalintas: lijonai; provoslavu 125 milijo
Su pagelba vienos verpiamos vu indeliu. Viename gale ma
— U-gi ko tu kumute (eip
Mat turėjo susiporuot
28,000,000 keturk. myliu tin nai; protestantu 216 milijonu. maszinos vienas žmogus ir du szinos. reikia inkiszti lankus nubudus?
Beda man, beda, kad asz nevedes,
Ba sugims rytoi ar poryt,
Mergos negaunu, kol esmi jaunas:
kamos dirbimui žemes, 14,- Visu kitu tikybų 1 bilijonas vaikai gali padaryti darba 1,- bletos, o antrame iszeina gata— Tai ve, ne busiu nubu
O kas juos suporijo? ugi Visos man sako, kad aszai prastas,
000,000 — steputyru; 4,000,000 172 milijonai; tame sk.aicziuje: 100 verpėjų.
4-vi indeliais Vaikas gali prižiu- dus, jaigu maniszki ant dvieju
Buk aszai esąs patvoryj rastas, x
du drimbai,
i— tyrlaukiu-pustyniu, apie 5,- mahometonu 233 milijonai;
menesiu uždare iii kalėjimą
Viena medvilnių dažymo reti maszina.
Buk isz sziukszlyno gaidys Iszkases,
v
Pragert
sniegenai!
000,000 kt. myliu — sziaures ir braminu 224 milijonai; buddis- maszina ir vienas žmogus gali
Viena buteliu dirbimo ma- Pottsvilleje.
Pasteliavo pora buteliu gu- Užtatai aszai paezios nerastas:
pietų ledais nuklota.
—
E,
kumute,
nesirūpink,
atlikti
darba
1,500
žmonių.
szina atlieka darba 50 vyru.
tu 476 milijonai; izraelitu 128
“Pasenk sau vienas, už tavęs neejsim'
zutes,
tiedu
menesei
praojs
akimiermilijonai; stabmeldžiu 111 mi
Viena patakvu , (ledžingų) . Adatų maszina padirba in
“Da viena kitai tave iszpeiksim!”
Ir
buizos
dvi
baczkutes.
ŽMOGAUS KŪNAS.
koje ir teip kaip rytoj sugryž
lijonu.
maszina atlieka darba 500 vy minuta laiko 260 adatų.
O jus mergytes, susimylėkit.
• Vienas isz tu drimbas7
r .. 4
♦
Kad asz toks prastas, bent jau tylėkit
Trys vyrai gali su pagialba namon.
ru.
Buvo
kunigas.
Žmogaus odoje yra apie du
Už ta kantrybe juųj dangų gausit
— Taigi, už tai asz teip ru*
maszinos padirbti in asztuoViena
vinių
maszina
atlieka
O
antras,
milijonu akylueziu prakaitui DIDŽIOSIOS KARES NUO
Ir nematytus (J^iaugsmus ragausit....
nias valandas 250 tonu plieni pinuosi, kad norint butu užda
darba
1,200
vyru.
Jojo pagialbininkas.
iszleisti.
Žmogaus skeletas
Kad paczia gaueziau, pasitaisycziau..
STOLIAI.
re
ant
cielo
meto.
niu
kareziu.
“Kunigas” abriisa ant kak Asz ir už paczia taure iszrycziau,
Lentų piovimo maszina už(grobias) suideda isz 2000 ats
lo užsidėjo,
'
Ir ja Ja paczia karezemon vesczlaus,
kiru kaulu. Minutoje per szir- Pasižymejes statistikas Stod vaduja 800 vyru.
Ant stalo atsistojo,
Kas miela diena su Jaja peszcziaus.
Su pagelba vienos puodu
di tiek perbėga kraujo, kiek dard apskaitbavo buk pareito
Pati in savo vyra: - U-gi tu Pamokslą koki ton kalbėjo,
Girtuoklis.
yra jo visame kūne, Plan ežiu ji pasaulio kare, kuri tęsęsi dirbimo maszinos vienas žmo
Iszteisino.
rakali velei girtas parojei! Juk
Plovojo kaip tik ingalejo,
apimtis turi 320 ketvirtainiu 1914 — 1918 metais leszavo gus guli atlikti - darba 1,100
Kunigas: - Oj Szimai, Szi- tu man prižadėjo!, jog daugiau
Mat kad ir szuniszkai,
coliu. Szirdis sveria nuo 8 iki 337 bilijonus doleriu. Žuvo mi- žmonių.
Ponas daktare, ketinai
Tai dol pusgalviu vis gerai.
Laivu inkrovimo ar iszkro- mai. Kaip tu teip gali nuolatos ne gersi kaip szeszis stiklus.
12 unciju. Per 24 valandas ji litariu ir civiliu žmonių apie
Vyras: - Juk asz, mano duAnt pagalios su abrusu ran mano vyra ižgydint nuo visu
iszmusza 100 tnkstaneziu kar 40 milijonu. Prie to priskai- vimo maszina užvaduoja 2,000 gert? Juk ir gyvulis žijio kada
skaudėjimu o dabar jis numi
kas supszo,
szelo, norėjau teip padalyt,
nustotu o tu ne.
‘‘ '
tu. Žmogus atsikvepia 18 kar czius apie 10 milijonu suma- vyru.,, #
nąs.
asz stikŽiedus ant pirsztu užkiszo,
Szimonas: - Praszau joga- nes užmirszau, kelis
Duonos dirbimo maszina pa
iu nėr minute ir intraukia sa- žeiusiu giminiu isz priežasties
B?
z* •______ 1^.
DnVfarmj'*. NTn fir irai iia iria.
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Graiku Kariumene eini per Sudegusi Miestą
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jJr teisybe, ar « į Vaiku Malda
sį neteisybe bet »
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uosi sakyti kaip jie savo tėve
lio lauke, kaip jie iszejo jo
pasitikti, ir t.t. Tėvas pasisvei
kinęs ir pasidžiaugęs su visais
gerais savo vaikeliais tarė:.
Aczin jums vaikeliai už tai,
kad manes taip su pa.siilgejimu
lankote ir iszejote manos pasi
tikti;
tai parveža jums gra
žiu '’dovanu; bet ypatingai
aczin jums vaikeliai už malda,
kuria sukalbėjote prie Įtry
ziaus, nės ji iszgelbejo mano
M. p-ų<tr.
gyva st i.

1-J

KODĖL ELLIS ISLAND
NEDELIOMIS BUS
UŽDARYTAS.
■

Tūkstantis Naktų ir Viena

ISTORISZKA VĖLIAVA.

Liepos men. 1915 Amerikos
ARABISZKOS ISTORIJOS
Raudonasis Kryžius pasiuntė
slaugiu vipnųte in Nisb, Ser
bijoje, atidaryti ligonbuti ir PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.
klinika kūdikiams tarp kuriu
* • 704 Dideliu Puslapiu.
mirtingumas baisus. Po slau- Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
giu atvykimo,
1 . .
.vokiecziai ir
bulgarai vis areziaus kirto sau
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
kelia, pakol laikas atėjo kiioAPIE SZITA KNYGA
mot visi civiliszki
ci vii isz k i gyventojai
apleido miesteli ir valdžia
Gerbemaąls TarniHtai: —
r Sulaukiau nuo dubu siunčiamos
prasze Raudonojo K ryžaus pa
mano vardu knyga
"Tuksiantis
imti karo ligonine, kuri buvo
Naktų ir Vieūa" ui
, ,. kuria tariu
irViena
pilna sužeistu serbu.
szlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis
Viena diena slauges pajuto,
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man
jog visi afieialai irgi apl(*ido
labai yra žingeidu skaityti visokias
miestą, ir jos neturėjo ameriistorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
koniszkos vėliavos apsisaugotr
giai praeina. Asz visiems linkėcziau
save ir ligonbuti.
kad nusipirktu tokia knyga kaip
Lapk. Gd. 1915 m. viena
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja
skaitydamas žmogus apie viską tada
slauge pekszczia nukeliavo tris
pamirsztl ir visokį rupeseziat nors
mylės in arcziausi/i. mi(*steli,
ant valandėles atsitraukia.
ir kuomet ton nuėjo rado visas
Su pagarba, A. ŽOKAS,
krautuves uždarvtas net ir jn
18 d. Gegužio 1921ra.
langai užkalti. Galu gale ji
Dv. Palazduonys,
Co
Czekiszkes vai.
rado viena krautuvninka, knKauno apsk.
ris jai pardavė raudono ir bal
LITHUANIA.
to materiolo ir biskuti mėlyno
Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
audeklo.
Ji skubinos sugryžti in liparodo kad žmonoms labai patinka,
Teipgi galima
gonbuti, kur slauges per visa
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
nakti siuvo padarydamos vePreke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
liava. Su kožnu durinju adatos
mislydamos apie savo liki W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.
mą.
Anksti ryte nukirto szaka ir
Karalius Baseball.
a » ■ ■ ■ ■ B|
uždėjo ant jos padaryta vė
(5)
f
Kur seniausia,
liava ir iszkiszo per Įauga. Ta
<♦)
i
Ten geriausia.
ifr)
pati nakti, Lapk. 7, 1915m.
1915m.,
FKlNt
<•51
(•)
bulgarai ir turkai paėmė Nisb,
<•)
.ir kita, ryta (>(),()()() vokieczin
apgyveno miesteli.
M
c
Bet vėliava buvo garbinta, ir
plevesavo per audras ir per
C*)
i
saulėkaitas pakol Raudonojo
p
h
Kryžiaus vienute tapo atszankta ir keliavo kur kitur.
$
fį
Vėliava buvo pusi tinsta ii)
g“
arduoda
laivakor

(•)
Amerikos Raudonojo Kryžiaus
tes ant visų pa X j)
National Headquarters, Wa
rankiausių Lini
v
/
' tHB jų j Lietuvą ir iš Lie
shingtone, kur dabar laikyta.
tuvos arba ir visur ki
— E. Ir. I. S.
f
r
I“ tur per Antverpą,
i1
&
fe’&J Rotterdamą, BremeLaivakortes Vėl Pabrango
ną, Hamburgą, LiepoVI
b
v /;
In Hamburgą ir Bremena $125
jų, Karaliaučių ir ki
1b tus portus i 'EidkūIn Liepoju ............
$145
nus ir į patį Kauną,
In Piliava - Karaliaucziu $135
taip pat ir iš Lietuvos.
(War Tax $5.00)’
SS »
George Hermann (“Bala*”)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms Ruth, likos apszauktas kara- S
Pinigus siunčia į Lietuvą
t®
ir visur pigiausiu kursu;
1,000 AUKSINU UŽ $10.00 lium basi'ball ir likos apdėvi iuž juos garantuoja, kad —
Pinigus Lietuvoje gauna laike notas per savo prietelius su H ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai Iš
25 - 30 dienu.
§
puikia karūna verties 600 do
mokami artimiausioje vie
>>
toje nuo priėmėjo gyve
leriu. Karūnacija atsibuvo Į)O
P. MIKOLAINIS,
nimo.
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y iszloszimui Worlds Series.
a•J
Pinigus į Lietuvą
siunčia telegramų.
•)
&ia
S
Amerikos pinigus
£na
maino ant visų
šalių pinigų.
Efi I %
I®
’’VIENYBĖS”
$ •
SPAUSTUVĖ
« J

I

.............r

Kasli n k nedeld i en i n i o u zdarymo Ellis Island, W. W.
Husband imigracijos virszininkas i laiszke raszo sekauežiui:
“Kąslink nedeldieninio
nodeldieninio už
darymo Kilis Island pavelyki
te man sakyti, jog yra teisybe.
Jau per ilga laika, tas kiaušyinns svarstomas ir musu de
partamentas ir biuro komi te
pilnai iszty rinejb visa
tas
klausymu.
1. Norimo duot i darbiniu
karna szesziu dienu dirbanczic
savaite, ka jie jau seniai pra
szo.
• 2. Komitetas rado, jog sep
tyniu dienu sistema žymiai pakole stoties užlaikyma, o me.
dedame visas pastangas suma
žinti iszlaidas.
3. Dabartino imigracija de
pabaigos
I’I’iskaliszku
meti
bust tokia maža, jog jeigu lai
vu bendroves prisilaikys prit
vmu nebm
inleidimo instat
instatynm
sunku prižiūrėti ateivius ir ne
bus jokios bėdos ir nereika
lingo trukdymo.
Dabartiniai trukdvmai ant
Kilis Island priguli ne nuo no.
deldieniiyo uždarymo, bet, del
to’ jog kai kurios laivu bondroves atveža per daug žmonių
ir tie turi pasilikti ant salbs.
Ir mano nuomonėj, užlaikyda
mi szesziu dienu savaite taip
sunaudosime persona la ,)Og
darbas bils palengvintas ii
net rukdytas.
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Pirklys Gotfriedas buvo iszAtsitiko tas Barzdų kaime, važiavęs porai snvnieziu isz
apie keletą apvaliu praėjusiu savo namu
namu;; aplankę jis kelis
metiu
. miestus, kuriuose tuo laiku bu
)Sęnis
Degutis
visuomet vo muges (turgui). Vienur
mėgdavo susitikęs žydus er- pardavinėjo savo prekes, kitur
zįnti įr isz ju szpostis krėsti.
ka ųors pirko. Visa kas ėjo ge
Barzdų kaimavietejo gyveno rai; pasiseko ir. piųigų uždirb
už$iljke da kelios szeimynps ti. Pasibaigus turgams nupirko
žydu, kurie sziokia tokia ver- dovanų savo žmonai ir vai
tąlgyste tarp aplinkiniu gy kams ir važevo namon, kurie
ventoju maitinosi.
buvo už 10 myliu tolio.
.Buvo taip rudeniop, žvdn
Namie-gi ląuke tėvo moteris
szventes szvente. Dažnai, visos ir vųikąi. Jie, labui nudžiugo
aplinkines žydai ant szveneziu kada, paskirtxiji tėvo sugrižimo
susirinkdavo pas Berkeli ir ten diena atęjo. 1t Sugriž totuszis
jo namuose melsdavosi.
sziandien ir parvesz dovanu Žiūrėkite ka gaunate už $1.00
Syki po karsztu maldų, de- tur-but” — kalbėjo
vaikai. Prisiusi kite mumis tik viena
szimtis žydu iszejo in Bn van- Pagalios vaikai neiszkentejo doleri o gausi te sek an cz i a i s
dupe pasivaikszczioti, bet jau namie ir iszejo už miesto ant istorijas, pasakas 9 pasikaityvisai bhidotemo vakaras. Priė kelio tėvo pasitikti, Ten prie mus ir t.t. ir mes užmokame
jo jie prie didelio ploto dirvos, kelio netoli miszko stovėjo nusiuntimus kasztus, gausite
ant kurio gražiai lingavo nuno kryžius, prie kurio vaikai a p- per paczta. Visas, tas knygas
kė linai. O žydai iszgazdinti sistojo, lauke savo tėvo, žaidė nusiusime ant paduoto adreso
nesztiniu nakties, jiem pasiro ir linksminos. Pažaidus kiek in Lietuva už $1.50.
dė kad m* linai, ale Vandupin laiko Onyte, pirklio duktė, 10
W. I). Boc'Zkauskas-Co.
pievos patvinusios vandeniu, metu amžiaus, Jare
>tare in kitus
Mahanoy City, Pa.
Nusigandę, žydeliai, nutarė vaikus, dabar pasimelsk i va už
perplaukti, kad pasiekus kas tėvelio sveikata czia pat prie JURGIS SKAPTUKAS.
greieziau namus. (Mat, ton vis kryžiaus. Gerai sutiko vaikai. ERGELEI PONĄ MORKAUS.
buvo kalba žmonių, kad tos Klaupėsi jie prie kryžiaus ir DU AR KETURI.
DVASIU.
Vandupin pievos kada nors at balsiai sukalbėjo Tęvi* Musu, SVIJP'AS
ISZ REIK SZT AS R A ZBAIN INKAS.
sivers ir pasidarys Ežeras, to Sveika. Marija, Tikiu in Dieva ŽYDAI KAIMUOS1A,
tad žydai tikėjosi jau sulau Tęva, ir ant galo pridėjo dar NEVIDONAS.
ANT PRAPULTIES KRANTO.
kė.) ’
Litanija prie Dievo Motinos, MISTRAS IR KREPESIUS.
Plaukia duoda, plaukia ka kuria Onyte mokėjo atminti- KAMPELIS DUONOS.
ISZ KO DIDELI PONAI.
sasi per linus, o Degutis isz to- nai.
BURIKE IR BURI KAS.
Jo žiuri ir szaiposi. Galop po
Tuokart krasztu miszko ėjo KAREIVIS IR VELNIAS.
ilgu kankynių žydai persi lau keturi piktadariai. Jie tykojo KAS MAN NAKCI ACITIKO
že per linus, o viens isz juju ant kelio žmones užpulti. Jie UŽ LIEKOS SENOVĖS PADAVIMU.
ANT ŽEMGALIO.
pradėjo skaityti ar visi per irgi žinojo, kad sziandien tur, s PEARY
DŽIAUGSMAS ir NULIŪDIMAS TĖVU
plauko. Ant nelaimes vieno pa važiuoti namo pirklys Gotfrie KAI.EDU NAKTIS.
sigenda. Skaito eilen visus, ir das, ir ketino ji užpulti. Nugir ISZ AKYVUMO.
SU DIEVU.
vis tik devyni ir devyni; skai do dabar piktadariai vaikn GRIGO
KALĖDOS.
to ir kiti, ir vis tik devynis ran malda, bet nenorėdami vai- KAIP VINCAS INGALEJO SAVO
da. Czia kaip su pirsztu durta, karną paąirodytų Ąulindo to- PAGZ1A.
MAILACH. Ihz Kriatails Gyvenimo.
Temykit|lietuviai!
prisiunsta jiems nuo Dievo ne lyn.
___ Tik
_: vienas '* vyresnysis PASKUTINĖJ V AI.A N DO J.
laime. Nusiminė žydeliai pra barzdotas piktadaris susigrau SLAPTYBE GYVENIMO MUMISIĘ Jeigu norite nusiusti pinigus
dėjo apgailestauti nuskendu dino vaiku malda, ir tarė sau: DIEVO MUSU JAME ATSIGYMIMO. in Lietuva, greitai ir paga]
ILGIAUSIA DIENA.
sio draugo.
turbut szitie vaikai laukia METAI SVARBIAUSIU ATSITIKIMU. žemiausi kursą, iszpirkti lai
Degutis nepersitikrinos ne savo tėvo parvažiuojant; gal NUSIMINIMAS SEN£ JAUNIKIO vakorte už kąmpąniju preke,
’ i fek" i
rimsta, ir pradėjo mažu žingSH jie už ji meldžiasi?” fr* pasi Sem> Jaunikio daina.
gauti teisinai
;patarimą/ viso-“
teisi
BARBELE. Tikras atsitikimas. .
niu slinkti prie žy\lu, kad per darė jam nejauku ir gra.udu.
kiuose reikaluose^ tai kreip
MOKY'l'OJA. Graži apjsaka. ■
sitikrinus visa atsitikima ir isz
Piktadariai ėjo gal pusva VELNISZKAS T YI.TAS ANT
i e UPES
- '7
kitės prie gerai žinomo Įie;
NEMUNO.
j u paszposuoti.
landi miszku kaip pAsigirdo AUKLĖJIMAS SVEIKO?lIt SERGAN- tuvo,. bankieriaus ir taikos
— Nugi ka jus czia seima- dundėjimas keliu, Kas tai va- CZIO KŪDIKIO.
teisėjo, reikalaudami atsakiyojat? — paklausė Degutis.
žiuo ja — susznibždejo tarpo HERO DOS BOBA. ’?■ .'<•
mo nusiųskite 2c marke ant I
KAS
NEPAŽ1NSTA
DIEVO,
TAS
NE— Ui, žmogau, mums nelai saves, ir tyliai slapstydamiesi
szitb adreso:*
PAŽINSTA TĖVU.
me isztiko. Mes buvom dc- tarp medžiu prisiartino prie PER TAMSYBES IN SZVIESA.
JOSEPH G. BOGDEN,
szimts žydeliu, ir plaukėm per kelio ir pažino Gotfrieda.
PASITAISIAS PRASIŽENGĖLIS.
Aiderman & Banker
DUKTĖ MALKAKERCZIO.
szita ežerą, o vienas prigėrė, ir
“Stok” visi suszuko, ir aki- PO LAIKUI.
4 S. Main St. DuBois, Pa.
dabar tik likome devvni.
mirksny jau stovėjo prie pir ONYTĖS LAIME.
Degutis jau isz tolo būdamas klio su durtuvais ir peiliais. PER NEATSARGUMA IN' BALTA
mate, kad jie visi skaitydami, Nieko nelaukus vienas emo VERGIJA.
PUSIAU-GAVENIS.
nei vienas saves nepriskaito ir knistios vežime, kitas pinigu VIESZPATS JĖZUS IR MISZKO
tokiu bildu vis tik devvnis ra pareikalavo, o treezias suszu MEDŽIAI.
i
ŽVAKE. ’
do.
ko: užmuszkim ji ir tuomet DEL P1RSZT1NIŪ.
— Gerai, — sako Degutis, mes visa kas yra pasiimsi me. APIE MIRIMĄ.
PAVASARIS. Daina.
■— j<‘igu jus sutiksite ant mano' Gerai — pritarė kiti du.
APIE SAULE, MENESI, ŽVAIGŽDES
Gotfriedas nusigandęs tūla 1 IR KITUS DANGISZKUS KUNUS. j
teismo, tai deszimta atrasiu.
laika nei žodžio negalėjo at MESZLA-VEŽIS.
Žydai visi sutiko.
GRAPAS.
‘
— Na, gerai kuris bus de- gauti; bet kai iszgirdo, kad jie EGLE, ARŽUOLAS IR UOSIS.
;
szimtas, tai ta asz paženklinsiu ji nori užmuszti, tarė: Draugai, BUDYNE.
ir antspauda uždėsiu, sulyg leiskite mane nors gyva. Tur- ILA ISZ MAISZIO ISZLINS; ALIVA
•U
IN VYRSZIU ISZKYLS.
savo teismo, ir juju pritarimo. ta, pinigus ir vežimą galite IN MOTINAS. xKaip užlaikyti ir apJei tokia metavone (pa k u ta) pasiimti. Turiu asz namie ma saugoti szeimynele nuą lygu.
apsiimateh.. tai asz eisiu jesz- žus vaikelius, kurie manos VERTA NEPAMIRSZT.
ADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainosc,
KAIP PAGYVENTI 100 METU.
koti deszimtojo jusu draugo ir laukia, Nedarykite ju naszlai- PAMOKINIMAI.
jieškok ‘“‘Raudoii^ĮCamuolis.
RaudonąvKarnuolįs.’”’ j x.k/
Y L jįeškok
7?*:■" w
■ ’
duodu jums žodi, kad surasiu ežiais!
NE SZIS. NE TAS.
r si*
‘.w'
Šitas
ženklas
visad
randasi
ant
kelio
bato, o ant užpakalio
KAM
KENKIA
GIRTAVIMAS.
ji gyva.
Ne veltui pakliuvai musu
GRUDELEI ŽINIOS.
ir pądo Himiner aę■ I ■ I'Lopac,
Žydai sutiko: — Gerai da- rankosna, atsake jam piktada APIE BOBA KA NEGALĖJO SAVO
m*;
* l < ■
4 b... <A.i <• 1
.
ryk kaip žinai, bile surasi gyva riai. Bet sztai staiga pasirodo LIEŽUVIO SULAIKYTI.
musu dranga. ‘
vyresnysis barzduotas pikta TURKINEI PRIEŽODŽIAI.
PAMOKSLĖLIAI.
Degutis nusijuosė virži, kuri daris ir prabyla in savo drau DU PRIESZIAI.
l
M
pirmiau buvo prisirengęs ei gus: vyrai, leiskime ji szi kar LEIBAUS GIMORAS.
66
GIMORAI.
damas pas žydus. Na, ir palie ta ir nedarykime jam nieko ŽYDO
LAIKE SZERMENU. Juokas
pė visiems sustoti in rata ir bloga nei jo turtams, ir kreip GIRTUOKLIS JURGIS.
pradėjo kaityti; radęs deszim- damasis in pirkti pasakė: va SKAITLIS APIE ŽMOGAUS KUNA.
KAIP PAŽINTI ATMAINA ORĄ.
taji, raszo neva su pirsztu ant žiuok szi karta! Jei ne tavo BERNADINAS
IR ŽYDAS. .Dainele.
;;.o;
<
aur*
- ■;
3 V
! .
kupros kryžių ir su viržiu kaip vaikai, kuriuos mes girdėjome TO
‘ LAIKYKIS.. Gera rodą.
“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios
i ’
tik ranka jo leidžia kerta žy ten prie kryžiaus besimel AUKSO DŪMOJIMAI. Priežodžiai.
materijos, ir yrą velti į vieną gryną šmotą per mūsų specialį procesą.
.
x
VAIKO.
dui po tris per poezius. Taip džiant, tai neiszeitum tu gyvas PROTAVIMAS
OSZKA ISZ DZŪKIJOS. Dzukiszkai.
Paplatini padai “ęall-Band” autuvo yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja
visus isz eiles skaitydamas, po isz musu ranku. Jie num primi GEROS RODOS DEL MOTINU.
viršų ir yra taip patvarus, ir tvirti; jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut
kelis sykius, nei viena nepa ne, kad ir asz turiu vaikelius, KAS TAI YRA MOTERYSTE..
arba įpl€št. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus, Klausk savo
SKOLINIKAS. Juokas.
leido, kad visi-žydeliai gavo po kurie manes laukia. Sugrįžęs FILOZOFAS
GALINGA YPATA.
krautuvninko.
y’
tris viržius per kupra. Jei Imt sveikas prie savo vaiku pap^a- DESZIMTS PRISAKYMU HYGENČS
T
Mishawaka Woolen Manufacturing Company, 460 Water St., Mishawaka, Ind.
kuris ir mėginės bėgti, tai De szyk, kad jie ir už mane pasi KŪNO IR DUSZIOS.
°Namas, kuris rųofcą milijonus už laipsnį.”
GALVE MEILfcS. Apie kunlngaiksžto
gutis baugino velnio ncszimu. melstu.
kuri nempkejo verkti.
Gotfriedas iszgirdes tokius TEISYBES.
Gal žydą?butu ir iszbegiojc,
v
’
HIMINER
bet inbaugyti nesztiniu, turej-o piktadrio žodžius buvo begalo DEL NOTFUIU.
KELETĄ JUČKU.
<s>
jam dėkingas. Paleistas su vi ŽMONIŲ
sutikti su Degpczio teismu.
RANKOS O MASZINOS.
Žydai, to niekam nesisuko, sais savo turtais sveikas ke RAGANISZKA LAZDELE.
bet buvo didžiuma isz kaimy liavo link savo namu, o pikta- TEISYBES.
DAINELE. Apie gražus žirgelol.
nu, kurie ta atsitikima visa dariai vėl pasislėpė miszke.
TRUMPI PATEMIJIMAL

Didelis Naujas
Setas Knygų
Tiktai už . . . .
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nuo pat pradžios- mate, ir Dcguczio szposais dažnai juękdavosi tarpu saves susiejo. To
je apielinkeje yra net ir patarle užsi likus, tako: Apsiliuobė
kai Degutis su žydais:
-

•

T..‘ T7

Pavažiavęs kiek laiko Got
friedas sutiko savo vajkuczįus
jo belaukianezius. Su džiaugs
mu juos pasveikino,, o yaikųczįai :|uo $įzo£o teya sveiki ntį-r
„i,"*,*

• vienas griebė

UODĄ KAIP IR VISOS BOBOS.
ŽENKLAS SMERTIES.
NUPASAKOJO NO KITO.
NE NORI SARMATOS.
TOKI SZPOSAI NE TINKA.
ATLIGINO. Juokas, ’ ' / ,
VELNIU ANT SVIETO. JIloW.
už ranku, kitas- kytras‘ žalNieiIiUB Juokas. '’
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Visokius spaudos dar (Jį
bus atlieka greitai,9
r ®
pigiai ir gražiai.
konstitucijas,
Spausdina
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.
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EINA DU-KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
S
vėliausias
žinias
iš
Į.
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®
tus,
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių
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’’TARKA”
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AMERIKOJE 93,50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50
m e na
Vienybes ” Ben*
Pirkite ’’ ’Vienybės
drovė.s .šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.
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Vienas Šeras $10.
su • n
Užlaiko <Udel| knygyną,
kur galima gantl vi
sokių knygą.
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Reikalaukite platesniu in*
fonnncijŲ apie viską, rafivkito mums latakus, ■ reikalaųkiite munu piniginip
kurso ir knygų katalogo.

n

,11 •t,

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNlflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.E.
BrooKIun, N. Y.
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Kur vienybe, '
Ten galybė.
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Kaip Pasilikau
Turtingu
ARBA

Užmokestis už Gera
ci ejista Padaryta
Senai Moteriai.

m

tai ponas, užklauso mano praarde ir apreiszkc, jog esmių
impodžiu palikto man turto.
Iszemos kokia tai popiera pra
dėjo man skaityti: ( 4 Oel Henrikio Brown, už padaryta man
geradejista. keliolika, metu adgal, palieku jam szimta tukstaneziu doleriu.” Isz ilžinngsmo konia noapaljiau. Nepažin.stamas dūdavo: Reike tau žinot
Henrike, jog
jog senuke nebuvo
<r
kureze, .ib
ji jii girdėjo
ka tavu
draugai kalbėjo ir kaij) isz ta
vos juokėsi, nos norėjo žinoti
ka tu ant to atsakysi. Atsimo
kėjo ji ji tau už tai ir jog nega
lėjai taja diena matyti cirku
so. ’ ’
— Tai Ir viskas, mano jannikaiezei. Dabar žinote kokiu
budu jiasilikau turtingu, o tai
vis per pamokinimą savo mile
liu) teveliu, kuris mane mokino
idant but.au geru ir mandagiu
Visus pinigus nesunaudojau
ant savo reikalu, nes juistaeziau jmikia ju’iglauda del se
nu žmonių kuria matote stovi
ant ano kampo, ant at mint ies
mano geradejingos senutes,
visados būti
Neužmirszkite
mandageis de.l senesniu, nes tas
užsimoka, jaigu ne ant szio
svieto, tai gal ant kito.
— F. W. S. B.
•« • •

I

Nevisados asz buvau to- gus idant mane paliktu, nes
turtingu žmogum, kaij) jus nutariau
prigialbet senukei
ditm mane matote.
gautis ant kitos puses uliczios.
Vip atsakiau del keliolikos Dirstelėjau ant senukes ir patfu studentu, kuriuos mano i mislinau sau, sztai motina sū
js užjirasze pas save ant i naus kuri stovi be jokios pagialbos ir gali jaja patikti ko
arienes.
ienas Ntudrntas kuris kimia kia nelaime, Atsiminimi apie
o nekalbėjo taji vakaru, o I savo motina, kuri jau silsėjusi
> isz jojo aj)siredimo supra- į ant kapiniu ir‘žinau, jog Ji.|i
tai buvo vargingu tėvu maut* už tai laimintu Jaigu
uis. I‘o keliu miliutu tyleji- prigiidbetau senukei, 5<odžol
mano tėvo atėjo man aut mil
jišai atsiliepė:
Bonas Brown-, bukie teip lies sūneli, bukie visados geru.
Priėjau prie senukes, dalipsonus jmsakyti, kokiu budu
tėjau josios rankos ir tariau:
likai turtingu?
— Ar galiu tau motinėlių
esitikejau išgirst tokio už
išimo ir isz pradžių ma- prigialbeti ■ gautis ant kitos
i, jog tai ne buvo mano rel-| jmses uliczios?
Senuke dirstelėjo ant manes
is spaviedotis kokiu budu
dkiau asz savo turtą. Bet i su nusiszypsojimu. Prisilenkė
• <••
areziau
lislinias kitai]), jog gal ma-į
v oi««. manes rodos negirdeipsakimas bus geru pamo- jo mano žodžiu kalbėdama:
mn del tiiju jaunu studen— Esmių truputi kurczo
tejtrje, sutikau ant praszi- sūneli, o akis mano gerai nemato. Ka kalbi ?
ar norėtum
— Sakiau,
(i era i Jonai, pasakysiu,
iu bodu asz da stoja u savo idant tau prigialbetau gautis
I
a. Žinokite, jog ne teip la- ant kitos puses uliczios. —
senei, asz buvau labai var- Isztariau žodžius garsiau, O
praejgiai isz manes pradėjo
{u žmogum.
isi labai tuoni nusistebėjo juoktis.
—■ A ežiu tau geras jaunirisią rt i no areziau prie inaižgirsti mano iszpažinimo, kaiti. Butu man labai malonu,
an j suuus su dydeliu nu- idant man prigialbetuni. ■—Pndavė man sena savo krepszi,
‘bejimu paklausė:
Tėvai, nežinojau.
nežinojau, jog kuri jiaemiau in viena ranka, o
buvome kada nors vargin- su kita paėmiau ja ja už ranmonis. Asz buvau tosios kos ir gilukningai gavomės
monos, jog mes visados bu- ant kitos puses.
— Ar toli da turi ejti moie turt ingi.senukes,
Ne, mielu šuneli, blusti, ton ! — užklausiau
u teip manei. Asz tau nic- nes norėjau jaja nuvest ly g
os neapsakiau taji atsitiki- duriu josios gyvenimo.
O da toli sūneli, nes tu
Tu niekados nežinojai kas
/ra kentėti vargu. Bet kinu- riu važiuoti ant karuko ant ano
mano <ų)sakimo, o tuojaus galo miesto. Del ko klausi ?
— Maniau, jog butu gerai
mosi, kokiu budu asz ])usitau jirigialbet iieszti taji sun
u turtingu.
ku krepszi, nes tau per sunuvo tai sekaneziai:
k u s.
eliolika metu adgal, k;vda
— Butau tau labai dėkingų
buvau tavo meluosiu, hmįsi in mokslu kaip ir tu, už tai, paymsjipę sztai szita
mano tėvai buvo vargingi karuka, tai pribusiu napio greinis, o tėvas dirbo sunkei cziau.
Tame atėjo karukas sėdome
•'statinio namu. Tėvas mn
Pasažieriui pradėjo
Pasažieriai
)iivo geru žmogum, ir tan- abudu.
Tnrtnes ir seno
man inkalbedavo idant bu- szypsotis isz įnrtnes
visados goru ir milaszir- krepszio isz ko labai užsisar<u. Viena diena asz su ko- matinaii, bet neteminau ant
savo draugais pasirengiau jujn szando ir nutariau dahiiiuoti ant cirkuso. Kada sto- kyti savo prižadėjimo., Po ke
>me ant kampo ir laukėme liu minutu, senuke manės užtkario, kad sztai paregėjau klausė:
ikia, kuri jau keliolika kar
— Kaip tavo pravarde ma
iatide jierojt ant -kitos pu- no sunau ir kur tu gyveni. Nes
id i ežios, bet visados su jaigu busiu kada szitoje ap
neš bijojo linkinėje, tai norętau Live, ■at
ždavo adgal, nes
it jaja nepagautu vežimai lankyti ir padekavotl už tavo
kamkai. Rankoje turėjo szirdinga patarnavima del se
ei i krepszi kuris man nu- nos moteries.
e labai sunkus. Gailėjausi
Isz pradžių svarseziausi duot
akės labai ir prakalbėjau jiai savo pravarde ir adresu,
i viena ISZ savo draugu, bet iszpleSzes lapeli isz savo
incai, ar ne butu gerai kad knigutos parasziau senukei sa
senukei gautis vo varda ir pravarde ir adre'ialbetau
kitos puses♦»»
?”
sa kur gyvenau, Sennke insiGeriau tylėk ir ejme ant dėjo adresu in krepszi.
ūko kuris jau atejna, o ne
Privažiavom prie josios gylyk ten ttpie kokia sena veninio. Atsisveikinau SU SCa, kuri ir Ve tavo pagialbos nuke ir sugryžau namo. Buvąn
?js ant kitos puse?s uliczios. linksmas, jog galėjau pataTžteminau kaip senuke dir- nauti senukei ir jaueziaUsi uįėjo ant mano draugo ir ganadytu. Tėvas užklauso ma
jo kelis žingsnius tolinus nės idel ko teip anksti auęrymus. Paraudonavau isz žau namon. Apsakiau jam-Vi
natos, jog mano draugas sa atsitikima isz ko labai nu
> isztare. Ne ėjau paskui sa- džiugo ir labai isz manos gėrė
Jraugus, tikta! atsiminiau josi.
/
j mano tėvo žodžius: “buk
Tasai atsitikimas iszejo iiirth
isz minties po koltu •metu.
idos geru. ’ ’
.psvarsezi au k a turiu d:iry- Viena diena diiMaipasr Bu santejo kokia
įį Paszaukihu iu savo dran- vo tėvu varsztotė,J atėji

Nuobradas ubagas.
Asz ant uliczios
Ponas:
ubagui niekados niekad nieku
neduodu.
— Ubagas: - Tai praszau
pono pasakytie man kur j)onas
gyveni, tad asz ateisiu in nagyveni
ma.
■Vr
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BUNA? GYVENIMAI SZVENTUJU

Pajeszkau savo paczios Tilies Kvederavicziencs kuri an
leido mane ir iszvažiavo su
savo jmsbroliu Miku Edukevieži u jmimdama teijigi nuo
manės $140 pinigais. J i ji yra
19 m. senumo, 5 jiedu 5 coliu
augszczio, svėrė apie 120 sva
ru, rusvi j įlanka i, turėjo ant
saves rusvu kotą, juoda skry
bele, ir neiižilgio ke! ina susilaukti kūdikio. Mikas Edukev i ežia yra 25 m. senumo, apie
5 pėdu 11 coliu augszczio, I7u
svaru y szviesi rusvi plaukai,
turi žaizda ant kaktos. Turėjo
ant saves molina juodai dry
žuoia siutą, želiu minkszta
skrybėlė. Duodu $50 nagrados tam kuris pirma juos sn(N.4)
areszta vos.
Jos. Kvederavicz,
420 E. Arlington St.,
Shenandoah, Pa.

Suraszyti del kiekvienos dienos
per visus metus

DIDELE

Kalėdoms Prisiartinant

y-į

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje.

ĮSAME pasaulyje yra priimta sveikinti
savo gimines savo artimuosjus, didžiųjų
szveneziu sulaukus. Kiekvienas Amerikos
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, ku
rie su iszsiilgimu laukia dovanu, laukia gal
ir labai reikalingos paszalpos. Ir kaip tik
dabar laikas pasirūpinti kad tos musu
dovanos pasiektu juos dar pirm szveneziu.
Nebe to dar, kad nebūtu reikalinga Lietuvoje ir sziaip paramos žiemai ateinant,

V

e
A

1269 puslapiai. Tiktai 35.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. e
<I
MAHANOY CITY, PA.
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SAPNINYKAS SY
Arba iszguldimas Sapnu
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LIETUVISZKAS
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Amerikiecziu, pareiga
jiareiga yra nepainirszti
anoj pusėj vargstaneziu savo giminiu.
Dabar kai]) tik gera yra j»roga pasiskubinti su persiuntimu Lietuvon pinigu. nes . kursas pinigu
vra labai žemas. Maža viltis, kad ji dar žemiau pultu, bet
i
f
i-ii
i
i _ :___
yra daug
galimybių,
kad galii< pakilti,
— tad kiekvienas
T .

— 1 _
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TT 1 _ X_________

___ _ m
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d. duotos isztraukos isz musu knygų, jiarpdancziu, kaij) su
i! kiekvienu menesiu vis daugiau pinigu siuneziama p(‘r
i! musu .Bunka, Teip, iszsiunsta Lietuvon per Baltic States
ii! Banka; 1921 m. Sausio inenesv, 2,53 0,456 auks.; Vasario
auks.; Balandžio
‘vii- 1',082,795
aulks.; Kovo 2,640,851
'
7
S,044 auks.; Birželio
118,044
auks
G<»gužes 3,11
?• 2,087,633
o
501,950 aul <s J Liepos 4,9O4,S8b auks.; Rugpjuczio
P5; 5,696,650 auks. Rugsėjo 5,114,750 auks. Viso per 9 mene, I

■

NAUJANYBE!!

Nuo seniai lankoma didele daktariszka knyga aj)io lyties
organus, jau gatava, tik imk ir skaityk.
Szita didelius svarbos daktariszka knyga ” LYTIES
MOKSLAS” labai aiszkaiai iszdesto visa, kas tik reika
linga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui, moterių ir
merginai apie* savo lyti, Del aiszkesnio supratimo telpa
daugybes y variu paveikslu žmogaus organizmo bei
atskiriu daliu kūno. Ingijas szia knyga, apsisaugosi nuo
szhntu vvariu Ivtiszku ir kitu ligų.
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; BALTIC STATES BANK
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ii
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294 Eighth Ave.
New York.
. .__________ ____________________
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M. J. DAMIJONAITIS,
OHIOAGO, ILL
4559 S. MERMITAGE AVĖ.

S

ir geri). Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. $
y. kursu, kuogreicziausiais ir teisingiausiais Baltic States JJ
Banko patarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar, Jg
kuomet už doleri gaunama labai daug auksinu.
Adresuokite mums sziteįp:
C. J

Z

Del g;reitesnio szios knygos iszplatinimo, visiems perkautiems iki 3,0 Paj)kri(‘zio bus duota kita graži knyga
dovanu verezios $1 .25 (odei pasiskubink i t e užsisakyti
( 4 LYTIES MOKSLAS ” nuo manes o busite j)ilnai
’
isz szios knygos.
1! 7 ojanedinti

■ ’

S
!j
sius iszsiusta per musu Banka in Lietuva 31 milijonas 678 d
iiilrcinnokini
tukstaneziai ir 9.5
25 nnksinai
auksinai, ir nei vienas skatikas isz tu.
tu X
jį
pinigu nėra žuvęs!
įU
Baltic States Bankas užtikrina, kad per ji siusti pinigai kuogreieziausiai pasiekia Lietuva:; Baltic States Ban- g
ft
kas duoda pilniausia gvarantija už pinigu czielybe.

į•
v.

$700

Knyga didelio formato, arti 500 puslapiu.
200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir
tvirtai apdaryta. Preke tiktai

iįį

į į kas turi reikalą persiusti Lietuvon pinigus, lai pasinaudo- jį
jį ja žemu kursu dabar jau.
Kad žmones naudojasi kurso, matoma isz žemiau pa* $
ji

• ■

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

a
y

dar daug yra tenai vargo ir skurdo, dar toli
gražu neužgijos tos musu žmonių žaizdos, Jį
kurias uždavė jiems kare. Taigi musu JĮ

į

205 Puslapiu — 310 Paveikslu
Tiktai 75c. ir mes užmokame
(lusiuiitimo kasztus. Prisiuskit
75c. o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresą vokite:

jiiLtnu
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Didžiausis Nervams Jieda ir
o

V

Štai ka Nuga-Tonc padaro
o jei ne, tai gausi pinigus atgal

t

(Perskaityk Garantija} ant Pakelio)

L*

Sveikatos Tvėrėjas j
Duoda Gausų Raudona Kraują, Stiprius Tvirtus Įį/m

Nervus ir Pajicgų Vyriškumų bei Moteriškumų.

Duoda gerą notą valgyti.
. .
Sutaiso virškinimą.
Viduriai gerai ir lengvai išeina
laukan.
Prašalina širdies pykimą sustiprin
damas kepenis.
, .
Prašalina
blogą
kvapą
padarytą
blogo virškinimo.
Nuramina ir sustiprina nervus.
Pagerina širdies veikimą ir kraujo
vaikščiojimą. *■'■;' *’
Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
Padaro, silpnus vyrus ir moteris sti
priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo
por kūną.
Sugrąžina raudonumą išblyškusiam,
bo kraujo veidui.

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie
kuomet buvo iišrašte gydybos mokslo silpniems,
irrnf tHa nerVais
nnrVa Ja vyrams
vvrn ir
sunykusioms ligotais
ir mnt.PrimR,
moterims.
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo,
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnejusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių
negalių.
<
Nuga-Tone susideda iš • aštuonių labai
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į
kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius
’
taip, kad jie išeina laiks į laikų, ir, lengvai.
Suteikia puikų norų valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistų. Jis
padidina
svarumų, ir žmogus jaučiasti
akip naujas. Jei tik gerai
v
m
«v
Nuga-Tonų išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas,
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių,
paliegusių, bekraujų vyrų ii' moterų.
....
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NATIONAL LABORATORY. ,
L $04
1018 S. Wabash, Ave. .Chicago, III.

GerbUmioji
Gerbiumioji ;■
nM
ūfc •"kuriuos
mąlonekito
paIndedu č|a
m
M
*
*
v
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.. bonkoJeB
Kuga-Tone.
šita užsisakymų
siųsti man •
k 4
«
dąraų tąja išlyga, kad jdi aš nebusiu patenkintas po vartojimui
vaisto per ><lvr
idvidesimti, (2Q) dienų, tai aš sugražinsiu likusią
dal] ir gausiu savo pinigus atgal;
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Musu tikroji
. garantija

Ant kiekvienos Nuga-Tone
bonkelčs yra šitokia Garantija:

.

................................

“Šitoj bonkelej yra deyyniodešimta (90) plokštelių, arba
vieno menesio gydymas, kurio
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tonc per
dvidešimtj (20 dienų nebusi
pilnai patenkintas apturėtomis
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabele o
gausi pinigus atgal."
(
Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

NATIONAL LABORATORY, Chicngo, III.
Bute, Mont.
Godotiną Tamistoa i—Priėmiau TamistoH laišką ru paaiulininiu dauginus
Nugu-Tuno. Aš esu labai uiganodintus. f
T__ yrą Ubai
‘
Nuga-Tone
giants vaistas.
Aš suvartojau vieną honkutę, ir jaučius daug gicHauR? Ittaru ačiū Ta
mintoms ir siunčiu penktus dolerius kad
da
koti prlalusUimet
priniuatuinet dąusriaua
Nuga-Tone.
Bukiet puijonus patalpinti | laikraščius inu manos padtvknvoinio
_
už tokius gorus
vaistus* Nuyra- Tone. Su godone,
’
WM. P. BRUŽAS.

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111.
Cambridgoport, Murr.
Godotinas Tomistą:—Mes apturėjome nuo Tamiatos 2 buteliu Nuga-Tone
už kdtlus iAtavame Širdingu ačiū. Vaistai tie yia labai naudingi ir y^a Dideli
Sveikatos Tvėrėjai. Tai paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti.
Aš siunčiu $3.00 iv meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone. Su godone,
•
N. ADOMAITIS.
NATIONAL LABORATORY, Chicago, III.
Norwodd, Mass.
Godotinas! Tam
Godotinnnl
Tamistus
h ton::—A4
Aš pranešu TuniistoniR,
Tamistoms, kad aš
aS gavau vieną bonkutę
kūtę Nuga-Tonc ir vartojau 3 sykius and dienos. Pasidari man greit labai
gerai ir jaustus labai gerai. AS
Aš siuniiu
siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes
Nuga-Tone.
Ačiū Tamlstai labai gružei kad Jus padavei i laikraščius ir nŠ vėlinu
vlsąin pasauliui gidltes toklomes gidulemos kaip Nuga-Tonc.
T, r
Vielinu viMemR
llgęnems vartuoti tokius gidu|es. Aš“ Hirgnu Inbai dfiug mintu ir buvai ant
aneracijoBj bet vis ne b^va inan gerai,, o dabar kaip pradėjau vartuoti NugaTone, tai ląiin daug gęrląus piuudavi.
JONAS VERVOKAS.

Vardas ir pravarde

Libby, MSNeill & Libby

'

«

Skaityk ką tie žmones sako apę.Nuga-Tone

Pąnąudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tonc.
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yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum j] be
jokio riziko iš savo pusės. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone
lošiuoja tik $1.00, arba šešioms mėnesiam $5.OO.' Parsisiųsdink NugaTone, vartodamas žengiau paduotą kuponą, imk ji per 20 dienų ir jei
nębuvi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalj mums,
meA tuo jaus sugrąžinsimo pinigus.
Jei Nujja-Tope nebūtų toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume
jo pardavinėti šita absoliutiška garantija, Tūkstančiai žmonių dabar
iima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją
pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Tone nėra jokių dcgutinių išdirbinių,
jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas j gražius,
parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis
išlygomis ir tą pačia garantija.
■

Jeigu norite turėti stebė
tinu ir gardu piragu, tai
tai nusipirkite bleszine
Libbys pieno nuo sąvo
Naudokite
groseminko
pienas ar Smetona. 'Ątrasite kad tai yra parankus,geras, saugus ir ekonmiszkas. Pabandykite.
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Nuga-Tone

Nuža-Tcheį
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SAULE

Žinios Vietines

uJ

R

ijį
1

j'
st

3. K. Where was It signed. — Kokioj
KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Mahanojaus Lietuviai '
DAKTARAS SALM
vietoj buvo pasiraszyta?
& Jeigu taip, tai naujai iszBalsuokite už
----- ----LIET. INF. BIURO.
■ -W-.
Į>
A, In Philadelphia; — Philadolphi- lluvnsla vieta Dr.
rasta gyduole, kuri sulaikys ju
SKAITYKITE -SAULE"
Hermany.
Jojo.
r — -- - . J s
— Panedeli vakarti Gede4. K. What is the date of the open
South Main St.
slinkime, vieton iszpuolusiu
į'NATiONALl]
mino Klubas laikys dideli ba KAIP TAPTI SUVIENYTU VALSTI- ing of the Revolution? - Kada revo- 56
»
Mahanoy City* Fa.
ataugins naujus. Kiekvienam
Uncija
prasidėjo?
lių
Norkevicziaus
saloje.
JUI
’
ILUJZIU.
•II
L BANK F
ANT BURGISS’Oad
duosime užtikrinimą. Szita gy
1775 metals.
A.’ 1775.
Atydnryta I’nnc<Jcl ' i'
lįMAMANOY
5. K. What Ih the date of the cessa
Ularninke ir
— Atojnanti
l’tarninka
duole yra kaip del vyru ir mo Praszo justi balso ir intekpu
Klausimui nhie Valstija.
SkCITY J|
tion of hontllltlca? - Kada rcvoliuciS<^r<Mioj.
\
frinkimai, bet politikieriai i.:a
toru. Rodą dykai. Raszvkite
1. Klausimai. Who is (he hlghe.it of Ja užnlbalgc?
Valandos 10 ry1<
žai rūpinasi apie sziuos rinki ficer of the State? Kns y:a Valsti- A. 1783.
1783 melais.
bile kalboje sziaiidien. A d re
Įį
i1'
Onutei BiMok SISUMam
icier In ’?
Jos nitgszcziautlns rtf
rtficlorlim.
iki <’» inkare..
■ Ji
mus, nes savo kandidatus pa- Atrakyma.i. The Governor. _ Gub- I G. K. Who was the first I’icsldnet of
^nokite:
Sw*la» < rn»fltx •4aa.ao«j»a
the United States?
Kas buvo Suv.
KoiIh Ir vitku iii In ><
state konia ant visu tilįioj.i| ir crnatorius.
DU. BRUNZA CO.
Valstlji) pirmas prezldpntas.
Mokam. *un. i>roceui«
vojhnntf dykai.
kad žmogus norėtu ant kitos 2. K. For how long la he elected? — i A. George Washington. - J u r gis
Broadway & S. 8tli. St. »
•adAtn piningu. Procentą
Ant Mok laiko Jis iozrlnklas'?
Gydytojas ir Chirurgai?;/
kokios partijos balsuot ,taj. po-. A. For ch her two or four years — Wasliingtonas.
'Brooklyn, N. Y. I
Sekanczlos lygos iHzgydomoB trunrdedam p^le Juru piningu l-Bu
i 7. K. When was
Washington
£ George
.T.
yu.iHH. o..
j Įk
j
8Utcikkuno
tuojaus pa.
gali, nes tie patis kandidatai Ant dvieju arba koturiu metu.
diena Baunlo ir Uepoo mene
'Inaugurated? • - Kada Jurgis Washing ! .......... .
Gydo iii vai tins liga? vyręi
lengvinimą.
Knygele Draugysu-me del
■uoee, nepalRAut * ar atpratai
randasi ant visu tikietu. Mat,1 3. K. who makca the> laws of the' tonas buvo pn.szvor.tas.
ASTHMA — arba dusulis, sunkumas
Iszniokęjlmo pinigu ligonis
parodyt knygute ar na
Kas padaro Valstijos Inrtamoterų, Duoda patariuM
A. 1789. — 1789 metais.
viską
apžiojo ir gana. Sudže suite?ma
.
.
.
60c
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir
1tymus?
vinim V
Mee norim kad h Jau tara
8. K. When did the Civil War begin,
sveikalo.^ dalykuose P
ant koturiu, A. The Stote legislature. - Vahiti- ,and when did it end? — Kada Civillsz- panaszlos ligos.
4 Korinis randasi
tnmot reikalą ru musu liauk.
KVITU Knygele Draugystėms, del
laiazkus. Adresas: (
s imkim
BRONCHITIS
kosulls,
tikietu, szerifas ♦lenkins teipgi Jo» LegiRiatura.
aepalRant ar mažam ar didrilr
nog sudėtu pinigu ant
Kare prasidėjo, Ir kada užsibaigė?
Kasteriant
tkausmas krutinėjo, I rot la ant vogos.
K. How Is the governor elected?
Bankai adarae nuo 9 vai
2020 137th Streotį |
50c
A. 1861 t - 1865. - Prasidėjo 1861 m.
susirinkimu
ant keturiu lik ant dūri Com -4.Kaip
KRAUJO
LIGOS
u
—
Scrofula,
krolilszgubernatorius
iszrinktas?
ryte lig B vai popiet, SabatoIr užsibaigė 18Gl>in.
Indiana, Harbor, Ind. |
W. D. BOCZKAUSKAS-CG.,
!
ka»
ūžtruelnlinas
kraujo.
missioner
yra
keturi
kandida

A.
Directly
by
the
people,
Žmomla 9 ryto lig )1 vaL
9. K. Who was the President duringL KATARAS — pasekme
MAHANOY CITY PA
tosios Ilgos
•«
niu
betarplszkai.
'
v
— —— .
tai.
the Civil War? — Kas buvo preziden
yra gerai žinoma, todėl ežia neatkar5. K. Of how many part Ih the Sta- tas laike CIvillHzkos Kares?
B BALL, Prealdenta*
NVUŽilgio pradės cjti au- 'te Lcghdature compound? - - Isz klek A. Abraham Lincoln. — Abrahonias tojame.
F. J. NOONAN, Vloe-Prea.
dallnls ar viNEDAGIRDEJJMAS
jsz Mahano- I
Valstijos loginlatura susideda?
Llnkolnas.
tomobiliu
kėlės
slszkas, teip-gl Ilgos ausies.
J. K. FERGUSON. KamUri*^
A. Of two: The Assembly and the
10.
K.
How
can
the
Constitution
of
jaus in Hazletona per Lakeside Senate. — Isz dvieju: Susirinkimas Ir the United States bo amended? — T ROTI S APETITO ir panaszlos II—■— o
1■
gos viduriu.
Delano ir Tamakva. Bus tai Senatas.
Kaip Suv. Valstijų konstitucija gall
GOITRE — pasidldinlmas kaklo giles.
K. How are Assemblymen elected butI pertaisytą?
M
daug parankiau del žmonių — 6.Kaip
SZIRDIES LIGOS — Skausmas pe5
1
susirinkimo nariai iszrlnktl?
amendment must be propo
kurie geidže praleisti kele,s va- A. Directly by the people. — Žmo sedA. byThea two-third
W. TRASKAUSKAS
majority of both ezuose, isztinimas kojų, Jankus szla» *
U
•pumas.
landas Lakeside. * 1
nių bctarpiszkal. 1
UETUVISZKAN GRARORHia.
houses of Congress, and ratified by
7. K. How are Senators elected? — three-fourth si 6f the states. — pertai KEPENŲ LIGOS — Skausmas RZOZ' v
— Wm. Fried pirko bizną Kaip senatorial iszrlnktl?
symas turi būti paduotas su dvi-trecz nuošė, ncczista oda, ir abelnas nesma
ją narna nuo Mares Vizgirdie- A. Directly by the people. — Žmo didesnes dalies abieju Kongreso Bu gumas.
---- ------- O------------VYRU
LIGOS
—
Visokios
vyru
priva

nių
bctarpiszkal.
<7
M i «<
ies. Namai randami prie 324 ir 8. K. For how long is the Assembly tu, Ir turi Imti tris-ketvlrt dalis valsti tines ilgos.
. 4U* .AAinaa i«a' anWiMi1*
v
326 W. Centre St. Motiejus man elected? — Ant kaip ilgo laiko jų 11.patvirtintas.
RUMATIZMAS
—
Sausgele, kaulu gė
K. How many amendments lias
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Susirinkimo narys iszrinktas?
pirko
namus
nuo
Kurseviczia
Mahanoy City, Pa
the Constitution. — Kick pertaisymu limas ir t. t. kur gyduole ar daktarai
27 E. Centre St.
GRABORIŪS MAHANOY CITY, Pa
sako
kad
nelszgydoma.
A.
For
one
year.
—
Ant
metu.
—
turi Konstitucija?
Laidoja kūnas numirusiu, Pasatndc Jono Paulukonio, po No. 27 E.
ODOS LIGOS — Isžbcrimal, papucz9. K. Por how long is the Senator
A.
Nineteen.
—
Devyniolika.
Spruce
St.
ir
26
E.
South
St.
automobilius, rlginus tr vežimus de
kal, ir panaszlos ligos.
elected? — Ant kaip ilgo laiko Sena
12.
(K.
Who
discovered
America?
—
laidotuvių, kriksztlnlu, veseillju, past
Daktaro Salin kurio apgarsinimas
torius iszrinktas?
Kas
atrado
Amerika?
Petnyczia
;
—
Atoinanczia
važinėjimo ir tL Krausto daigius Ir tt
ežia patai pit as, parandavojo sen^ dak
A. For two years. — Ant dvieju me
Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuvio dakta
A.
Christopher
Cohimlnis.
l
4
ISO W. Centre 8L Mahaaoy City. Pa apvaiksztines Armistis Day
tu.
Pittaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo be,
13. K. What year did the Pilgrims taro Hermany ofisą, 56 Main St. Ma
City, Pa.
Llguoti
Žmones
82 metus invairlas ligas vyru ir moterų, todėl Jas nuod
ant atminties užsibaiįimo ka 10. K. Is there a Vice- Governor? — come to America, and where did they hanoy
Ar yra vice-gubernatorlus?
Gydo užBlnuodlnlma kraujo Ir. sllpay
olai pažlnsta.
Katrais metais pilgrimai at- tegul atsilanko pas Jin. nes tu
res. Taja diena mieste atsibus A. No, but his assistant is called the land?
ri didele pąsekme ir nieko ne
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, In vairias U
keliavo in Amerika, Ir kur isz laivo
Daktaras Juozas J. Austrą
Ima už rodą ir pasikalbojlma.
lydele paroda, o vakare bus Lieutenant Governor. •— No — bet gu iszllpo?
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atalszauklte y
LIETUVIS
bernatoriaus
pagelblnlnkas
vadintas
tiszkai, per lalszkus asz negydsu. Dr. Koler kalba Rus
juokinga paroda kurioje HaliA. In 1620, and landed at Plymouth
Bavuais Daktaras Karlasseneje,
Lieutenant as-Gubcrnatorius.
kai Ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vak
REIKALINGA AGENTU
baus ypatos pasiremta juokin- 11. K. How is the Lieutenant Gover Mass. — 1620 metais, ir Iszllpo isz
ŠYDO VISOKIAS LIG A H
Ncdeliomis 9 iki 2 popiet.
’
laivo Plymouth’©, Mass.
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE
gai.
nor elected? — Kaip Lieutcnantas14. K. In what other Important was rcikalaujc agentu parduoti Ju marszDr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P
Priima ligoniu* lig 10 valanda ryte.
gubernatorlus Iszrinktas?
has the United States engaged besides klnus ticsog nesziotojains.
‘Pigios
— Medžiokles sezonas jau A. At the same time and in the sa the Revolution and the Civil War? —
I lig 9 vakare
11 Ug 2 popiet.
prekes. Sempelcl dykai. Madison Mills
Telefonai—Bell 1S9 R.
prasidėjo Peipisylvanijoi. Visi me manner as the Governor. - Pa- Apart revoliucijos ir clviliszkos kares, 503
Broadway. Now York.
ad.
113 E. Coal St. Shenandoah medėjai turi prisiūti laisnus ežiu laiku ir paežiu budu ru guberna katrose kitose karose Suv. Valstijos
torium.
dalyvavo.
ant pecziu.
12. K. What is the duty of the Gov
A. ) 1 ( In the Spanish-American
ernor? — Kokias pareigas atlieka gu War in 1898: (2) In the so-called
GYVENIMAS
Kurseviczia bernatorius?
— Motiejus
War against the Central Pot!
Sz.
Marijos
Panos
DAKTARAS W. BURK! < aplaike žinia nuo savo sunaus A. (a) To sec that tlic laws are pro Great
worn, 1917-18. — (1) Lspanijos-AmcriLIETUVIS
r
J
perly executed, (b) To tell the Assem kos karojo 1898 m. (2) Teip vadinta,
PREKE TIKTAI 25c.
Miko Kursevicziaus, buk jisai blymen about, the condition of the
į
W. D. Boczkowaki-Co.
418 W. Market St. Pottsville < jau pabaigęs mokslą ant State State, (c) To command all state Didžioje Karojo priesz Centraliszkas
n
Mahanoy City, Pa.
Galybes, 197-1918
J
troops except when they are In the
Policniono
ir
dar
randasi
aba

15. K. Have you read the Constitu
B* visoms Ilgoms priima, nao
service of the United States. Id) To tion, and do you believe in its princi
ze mieste Butler, Pa.
valandos iki 10 valanda Įsa ryto,
appoint a large number of state offi ples? — Ar Konstitucija perskaitei ir
1 Dkl t vai popiet. 6 iki i vakaro.
to assist him.
ANT PARDAVIMO.
ar tiki In jos principus?
— Seredos vakara kas toki.s cers
(a)Prižiūrėti Jog Instatymal tinka
A
. i
A. Yc.s. (This is an individual mat
paleido paskala kad mieste mai iszpildyti (b) Pasakyti Suslrln- tar.)
(Teip. Szis yra ypatiszkas reikaHotolis ir namas 424 - 426 N.
randasi l’fdbicijos agentai, i V klttio narhimA aidi? Valstijos padėjimą, llta.)
1
\
2nd. St. Pottsville, fa. tuojaus
(c)
Valdyti
visus
valstijos
kareiviu
tuojaus visi saluninkai uždare pulkus, bet ne kuomet Suv. Valstijų Vietinis^ tclRnuiH gall užklausti Sekaun i;
prie
Korto.
Gera
priežastis
del
Tvircziausia Lietuviszka
<avo salimus. Isz tikrųjų neži tarnystėj, (d) Paskirti daugeli valsti
ežius.
(t.f.)
pardavimo.
no ar buvo atsilanko tie agen jos aficicriu jam pagolbetl.
1. Who is the Governor of this
W. Czižauskas,
13. K. Who presides over the State -Stato? — Kas yra szios Valstijos gu
tai, bet visgi saluninkanis Imvo Senate?
— Kas Plrmscdžlauja Valsti bernatorius?
424 - 426 N. 2nd. St.,
Didele kaucija sudėta Valstijos
biski baimes.
II
jos Sępate?
H 2. Who is the Mayor of this city? —
t
Pottsville,
Pa.
Eslu po
Banko Departamente.
A. The Lieutenant
Qovorfior.
Kas yra szo miesto majoras.
—
M
ai
Ilinojaus
Lietuviai
I Jeutcnąntas-gubernatorius.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
<3. In what county do you live? —
^alsuokite liž Ed. Eogarty ant 11. K. If the Governor dies, who ta Mokioj pavietoj gyveni?
PERSPEJAME.
F
gai Budėti mano bank oje negali
I
his place? — Jaigu gubernatorius
4. What does the City Cauncil do? —
Burgiso.
21 kes
pražūti. Priimu piningus saugiam
numirtu, kas užimtu jo vieta?
Ka miesto rodą veikia?
Jau atejo laikas kad’ reikia tauplpalalklmul.
Siunczlu piningus
A.
The
Lieutenant
Governor.
—
J
5. How many wards arc there in tic sunkiai uždirbtus centus užtai mes
— Kam jum niokoti branIn visas dalia svieto, pagal dienos
Lloutenanlas-gubcrnatoriuR.
your city? — Klek daliu (kvartalu) turimo 1 storoties pradėti gyventi ekouž
vyriszkus
czeverikus
gci
15.
K.
How
arc
the
State
laws
made
tavo miestas turi.
kursą.
Parduodu laivakortes
Musu didelis Modelis f
nomiszkal, mes galima atrasti dauge
—
Kaip
Valstijos
instatymal
padaryti?
k
i
tin

jaigu
gi"
alite
gauti
pui6.
Who
pays
for
the
up-keep
of
the
kompanijų nustatytams kainoms
li budu kaip galima sutaupiti kiekvie
22 coliu didumo vidurį
A. In the same way as those of the City Police? — Kas užmoka miesto po
ki
us
ir
drūtus
czevcrilcus
pi

nos dienos gyvenimo reikaluose. Tai
Parūpinu paszportus kellaujan
United States. — Paežiu budu kaip ir llcijos užlalkyma?
yra kaip prie pirkimo namu rakan
ginu pas Juozą Stdnkevicziu, Suv.
tiems In Lietuva. Viskas darom*
yra tai didžiausis enam*
Valstijų instatymal padaryti.
7. Who pays for your libraries? — dus, daugelis musu broliu tankiai del
'eislngal, greitai ir pigiai.* Ra
ziegoriiinkai, 305 W'. Centre 16. K. Where does the State Legis Kas užmoka už justi knygynus?
mažo nieko iszmota bei kokius rakan
lavotas kukninis peczii
lature
meet?
—
Kur
Valstijos
Legisla8.
Who
can
vote?
Can
women
vote.
nzyklte apie kalnas o gausio
alema
ajilaiKytl
viuli., kur
dus laukan, kurio yra visai lengvu
tura
susirenka?
—
Kas
turi
teise
balsuoti?
Ar
mote

«ka galima gaut, dide
teisinga atšakima. Adresavokltr
budu pataisoma, kurios galima naudo
šokio padirbinio. Stankbvi- A. At the State Capital. — Valstijos rys > gal b balsuoti?
, tis kaip su naujeis, tokiu budu galima
czius yra savžininga's žmogus sostapilej.
ugnine vieta. Labai ti
'' 9. Namo some of the duties of a ci sutaupitie, ir pamažintie
pamažintic kiekvienos
Apie iMesto tvarka.
tizen of the United States? — Pasakyk dienos pragyvenimo iszlaidos.
ir su jumis apsiejs kanuoteikarnas peezius del did
1.
K.
Who
is
the
chief
magistrate
of
kelias pareigas Suv. Valstijų piliecziu.
601 W. Mahanoy Avė.
singiausia.
1 (n.21) the city? — Kas yra miesto virszinin- 10, What is an anarchist? __ Kas Mos turime labai naudinga kiekvie
nam namui specialiszka dulkta kuris
lios sziminos. Dar sy
kas.
Mahanoy City, Pa.
tai yra anarkistas?
lyra labai reikalingas bot kiekvienai
A. Usualij' the Mayor, although cer
Su- visais natūralizacijos klausimais szeimynal, sir kuriom kiekviena szoiSakome'; pirkite peci
tain cities have the “Commission’* or kreipkitės in Foreign Language Inmyna gali sutaupiti nanliiizkus indus,
Gilberton, Pa. — Szis mies other form of government. — Papras formation Service,
V
dabar.
Lithuanian Scc- kaiŲO katilus, puodus blokinius viso
L
telis, kuris randasi no toli nuo tai majoras (miesto virszininkas), bot tlon, 15 West 37-th St., New York kius indus, kurie beveik yra ant isz4
Mahanojaus, yrą ,jau nuo senei kakurie miestai turi teip vadinama City.
metlmo. Jos galima pataisltie visai
m I
Komisijos” arba kitos valdžios forma
f I
(Tolinus
bus)
musu
prietaisomis.
lengvu
buc|u
su
apgyventas Lietuviais. Visi su 2. .K. How is ho elected? — Kaip jis
9
žinote gerai kad beveik kiekviena
tikime gyvena, miesto valdi iszrinktas?
szelmyna turi kelius indus namuose
ninkai yra konia visi Lietuvei A. By direct vote of the people. —
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOA:
kurie yra nebegalima vartoti isz prie
'Per tiesiogina žmonių balsavima.
žasties skylių, tai jaigu turite bei ko
PRIESZ KARES INŽANGA iszskyrent miesto gaspado- 3. K. For how long is the Mayor elec
kius indus kurios norite skyles užda15c. IR 5c.
riaus arba burmistro, nes ne- ted? — Ant kiek laiko Majoras isz
T
ritie, tai užorderluokite musu prietai
kurie isz musiszkiu balsavo už rinktas?
sas su kuriom galite uždarytie skyles
A. For four years. — Ant koturiu
iu puse minutes laika, nereikia nei
V
Jane Saylor sudainuos kas va- svetimtauti ir tokiu budu ne metu.
cinos nei virinimo.* Penkių metu vai
gavo savo gaspndoriu. Patar 4. K. Who makes the laws of the ci
* karas naujausias dainas.
""‘Y m
kas gali pataisitie. Orderiuokite sziaty?
—
Kas
padaro
miesto
instatymus?
tina
Lietuviams
kad
kitu
kar

Naujausi Dramatiszki Paveik
dien kur jums sutaupis kelius dole
A.
The
Board
of
Aiderman,
as
a
ru-*
rius už kelius centus. Preke už kiek
slai. Teipgi visokiu juokingu tu laikytųsi vienybes, o kada le. — Paprastai, miesto rodos nariu
viena baksa szitu prietaisu, 25 centai
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo moki
paveikslu rodysim kas vakaras atejs vela rinkimai balsuokime komisija.
kur kiekvienai szeimynal gali užtekti
5. K. How and for how long are al
visi už Lietuvi.
procentą ant sudėtu piningu.
per szia savaite.
«’£SJ ant puses motu, jaigu po pirmos pra
derman elected. — Kaip ir ant kiek
bos nebūtumėt užganadinti, tai sugraYra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelta
laiko
miesto
rodos
nariai,
iszrinkti?
—
Darbai
szioje
aplinkinė

žinkit o mes jums sugražislme jusu
kada perkate namus.
A. By direct vote of the popple, and
WHIP — Stebėtinas Lenkty
TIKRIAUSES KABALAS pinigus ir kaifztus siuntimo, tai ar yra
je
ejna
gerai
ir
uždarbei
nema

for two years. — Žmonių tiesioginiu
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola p»
nes dramatiszkas paveikslas.,
galima būtie geresne proga? Siųsda
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
balsavimu, ir ant dvieju motu.
ži,
nes
kompanijos
da
nedryso
mi orderi siuskit plningiszkai apdenties. Su pagelba kažirom. Pagal
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kai
•i
mond Queen.
6.
If
the
Mayor
dies
or
resigns,
who
sumažyt
prekes,
nes
unijos
suChaldeiązku, Pėrsiszku, Graikiszku, ' kit su storu popieru dedami in konjumis geriausia iszpuola mokėti.
takes his place?,— Jaigu majoras nu
ELEEN SEDWICK— in Dravorta,
arba
siuskit
money
order.
Ad

Arabiszku
ir
Clgonlszku
burtiniku.
tartis baigėsi pąvusari 1922 migtu arba atsisakytu nuo Vietos, kas
Yra tai Banka kurios virsziniBkai yra jus o Uutiecriai:
i -THE UNFORTUNATE MAR
resuokite siųsdami orderius prie:
Iszguldinejimas to kabalo yra labai
mete. Daugelis žmonių ,,pribu- užimtu jo vieta?
General Sales Agency,
lengvas ir kiekvienam gali būti su
pažinstami.
*J
RIAGE — Paimtas isz dabar vo isz virszutiniu dirbtųvip ir Ą, The President of the Board of prastinu.
Collegeville, Pa.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba inform:
Aiderman. — Miesto rodos nariu kotinio gyvenimo.
Teipgi agentu reikalinga prie parvisi aplaike darbus. ■ .r yp h *■1
misijos pirmininkas.
. . , r
cijos, kada norite kur investyti piningni arba pirk
BABE RUTH — In Heading
MORALISZK^ KABALA daviąejimiĮrpjusn prietaisu.

visokį praneszimai isz
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KELLEY PECZEI IR HITEREU

Molini
Visokiu Keleru: Juodi
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.
į^^Galima pirkti aut ibzmokesczio.

*h

H. J. HEISER & CO.

j

VYRU
LIGOS

>

l

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

T

J4

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus ii
rudeni. Turime dar didesni ir geresD
pasirinkimą negu kitados.
I
r
PEItf
specialiszkap
M
usu
$77.50 G LOBE peczius, viduris 1|
coliu didumo, puikei ciiamelavotad
Galima matyt musu sztoro lange.

BANKA

Į .

-■

-

_________________ , — ,■■■„ — .

■ —

-

Musu Real Apollo ir Canopy.
Fair peczei yra geriausi.

V. Lapinskas

U

STANLEY THEATRE

GUINAN’S

Sztai Koki Prietcli Turite

Merchants Banking Trust Co. Banį

— At^jjvis,

: Home. Romance of Youth and
i •
_________________ ...i!.
Happiness/’
;
.
i n
Harry Cary — WallopWestern
.ANT PARDAVIMO.
Drama.
JUNGLE — Woman, Lion and Namas ant VV. Mahanoy St.
Man
antram'varde Mahanoy City.
UNIVERSAL NEWS. TOPIC Pirmos klasos namas del priOF THE DAY;
vatiszko gyvenimo,. 8 rumtii su
EDDIE POLO.
maudyklė. Parsiduoda * už tai
Laikykite kuponą ka gaunate^kad per didelis del locnininko
■ ■ in 4.4.rfjaples
- ■“ n ofiprie dujdu . Gražias dovanas Atsisžaukite
i
1 « «vakaro,
L rt 1 sa,
(Nov. 8)
duodame kas *TPanedeli

Klausimai apie Suv. Valstijų 1 sterilu
ir Valdžia. ’
1 i -

M "•

m.

m

* ‘

•

I

l

1. K?. What is the Declaration of Inde
pendence? — Kas tai yra Nepriklau
somybes Apskelbimas?
A. It is a wltten document whereby
the thirteen original states declared
their independence of Great Britain.
Tai yra paraižytas dokumentas kuo
ml trylika ortainales valstijos paskel
bė Ju nepriklausomybe nuo Britanijos.
2. K. What is the date of the Decla
ration of Independence? — Kokia Nepriklausomybes Apskelbimo data (kąda paraszyta?)
A. July 4-th, 1776. — Liepos 4-ta‘
1776.

Kntra Iszdeda žmogaus, ateiti. Su
Salamono Nose, .r

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną
Sulva. Del vyru ir motoru.
----------------------- 7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ..................

25c.

I

Prisiuskite mumis 25c. Gausite
visąs tris knygutes per paczta.
Pinigus galite siusti stempomls.
D, BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.
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Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graboriai
■

,,

r

Laidoja numirėlius pagal naujausia
mada Ir mokslą. Turi pagalbininke
motere. Prieinamos prekes.

518 W. SPRUCE ST.
■ Mahanoy City, Pa.
Bell Telefonas No. 149.

namus.
t
Yra tai Banka, kurioje jauoziates lyg sayt narna,
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu Mil
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szft
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Prea.
L. Eckert, Vice-Pres.
D. F. Guinan, Trsa
J. H. Garrah&n, Attorney W.F. Rynkewic*
A. Danisewica M.-liai
P. C. Fenton
T. G. Hornsby
WV“_-V*VWV

ill.

ll

