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ISZ AMERIKOS
Filadelfijoi yra 4392 Lietuvei?

Philadelphia, Pa. — Paga 
paskutini surasza gyventoji 
tai mieste Filadelfijoi yra 1,- ))<‘,ln

Kas tau ne miela ne daryk savo 
prisiegeliai.

Mrs. Emma 
pėdu nug^

Canfield, III. —
23 metu, 5

sverenli 125 svarus, ap-
1 k*l field, 
szezio, 
skunde savo vvra kuris turi 6

s augszczio ir svėrė 189
832,779 gyventoju priskyrent >varus, buk jaja baisei plukdą-
397,927 svetimžemiu.
gyine 81,036; Lenkijoi
ir t. t. Lietuviu
Lenku 31,112; Rusu 95,744 ir 
t. t.

Lietuviu
daug daugiau kaip 439

Rosijoi
28,604 

yra 4392(?),

Filadelfijoj yra 
2, bet 

patis kalti kad davėsi užsira
szyt kad gyme Rosijoi o ne 
Lietuvoje, todėl juos užrasze 
kaipo Rusais. Gal 1930 mete 
bus iszmihtingesni Lietuvei ir

vo ir iszmesdavo isz namo.
Sudže Francis paliepi* silp

nai moteriai nusivesti milžiną 
in kita perskyra sūdo ir ten 
jam užmokėti už papildyta 
skriauda, o gal nlejtejo atsino- 
r**s jam plakti silpna sutvėri
mą.

Isz pradžių motore nenorėjo 
iszpildyt sudžiaus paliepimo, 

pajėgu ir

perskyra 
užmokėt i

sudžiaus 
bet ant galo gavus 
atsimindama kiek tai nukente-

duosis užsiraszyt kaipo Lietu- j ° ,ni°. s,lV0 vyro, insidrasino
ir nuėjo in kambarį iszpildyti
bausmia. "*

Klausytojai staigai 
baladojima, rodos 
tas Babelono sugriuvo.

lt* ne milžiną, tiktai avinėli.

skunda
paezia ant per

vei. Panaszei padare Lietuvei 
po visa Amerika, norints 
laikraszczei gana mokino žmo
nis idant užsiraszinetu pagal 
savo tauta.

Neiszpilde savo prisiegos.
Wilkes-Barre, Pa. — Stopas 

Filokovskis innesze 
prieszais savo
siskyrimo nes nuo jojo pabėgo 
ir vargszas nežino kur jiji 
randasi. Stepas su savo prislė
gei ia pagyveno tiktai kelis 
menesius. Sudže perlaužo mo- 
teriszka ryszi tosios poreles.
Nigerka mirė turėdama 122 

metus.
Mount Vernon, 

mire

ižgirdo 
kad boksz-

Kada 
szturmas p<*r<‘jo motore iszvo-
(
Sztai ka jam toji silpna mote
rėle padare: Perinote 
grindų, iszszlove su juoifi visa 
xumbari, atsisėdo ant jojo, su- 
eszkino gerai žandus, suspar

dė szonus ir apdovanojo su

ji ant

ir apdovanojo 
mikiom molinom akims.

Po visam Belfield stojos 
iriesz slidžia pasakė, jog užsi- 
arnavo ant tojo plakimo ir 

k i tok is

Belfield
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Didelis ugnis Chicage kuris padare bledes ant $8,000,000
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\ iena isz didžiausiu ugnių kokia kylo nuo 1871 meto padart* bled<*e 
griuvėsius kaipo ir 16 laipsniu 

nuo asztunlo laipsnio lyg slogo.

I

jonu doleriu ana sanvaitia. Fa veikslas parodo 
geležinkelio narna kuris iždege

ant asztuoniu mili- 
Burlington

(SZ VISU SZALIUINe c”x± w^“ka ISZ ROSI JOS
Bandytai užklupo ant sugryžū

siu amerikonu.
Warszawa. — 
žo isz Amm iko Jonas
in kaima Bojava su savo drau-

Abudu pasamdė 
stot ies

senei sugry-
Pa vula

4

V:3:3gS&3SSS:S^*1' 34 METAS

Isz Lietuvos
Baisus girtuokliavimas.

Taurage. — Tauragės 
krityje ejna baisus girtuoklia
vimas. Miesteliu gatvėse ne tik 
vakarais, bet ir diena negalima 
pasirodyti, nes negarantuotas, 
kad koks nors prisigėrės neuž
važiuos per sprandą, arba pasi
leidęs per gatve važiuotas ne
sutryps žmogaus. Savivaldy
bes in tai kreipia domes ir isz- 
leido instatymu 
to apsireiszkpno.
ties virszininkas užprotestuoja 
is nevykdo gyvenimam O kada 
keliami didžiausi skandalai ir 
paezioj Tauragėj,

vi rszi įlinko
sudraustu, ar 

žmonių ramybes ardytojus.
Spėk uliacija 

turbūt, kaip niekur kitur.Špo
ku liautai tiek

I'auragc. aps-

reguliavimui
Bet apskri-

ties 
kad

nei apskri- 
nepamatysi, 

nubaustu

insigalejusi,

Isz Lietuviszka Kaimelio 
, -we

gazo kuria

Tamaqua, Pa. — Du angle-* 
kasiai likos užmuszti o du su
žeisti, eksplozijoi 
kvlo No. 4 bruste No. 11 szaf-
tc. Užniusztieje yra: Andrius 
Blovaszczvk^ isz Summit Hill 
ir Mikola Peak isz Coaldale. 
Sužeisti vra: Andrius Wolf ir 
Franas Gibvs isz Tamakves.

randasi
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III. — Ana 
diena mire czionais nigerka 
Malgarieta Edmison turėdama 
122 metus. Gyme jiji 1800 mete 
ir lyg 1861 metui buvo uola i s- 

Senuke kalbėdama apie 
nevalninkvsta sake buk 

• > 1

veje. 
savo 
su jaja locnininkai pasielgda
vo gerai ir tik du kartu likos 
parduota. Dydesnia dali savo
L

ainiu plantacijų.
Prohibicijos agentai sunaikino 

kopūstus.
M ii waukee, 

prohibicijos 
krata name Stanislovo Križa- 
naucko, rado skiepe samogon- 
ka ir kėlės baczkas brogos. Sa- 
mogonka pasiėmė o broga su
naikino inpildami in baczkas 
karasino. Sudžo nubaudė Sta
si ant HM) doleriu. Ta paezia 
diena Križanauckiene nuėjo in

gyvenimo praleido ant bovel-

— Kada
agentai padare
Wis.

nuo szios dienos bus
vyras del savo Emmutes ir jau 
daugiau rankos ant jos neuž
dės.
35,000 skalbinyczioje terp dra

panų.
Pliilad(*lpliia. Ardmore 

skalbinyczioje merginos pa- 
mirkvdamos drapanas in cebe-Į 
•ius * 
<iru*.|e s 
auksiniu papuoszu verties ant 
25 tukstaneziu doleriu. Bran
genybes 
Alfred Carey, kuriai 
no. I ž suradimu 
apdovanojo po 
maszka už juju teisi n gysta.

Locnininke 
apie

merginos

ant iszskalbimo rado szil- 
kepetaiteje

gu.
ant stoties Badolniu 
furmonui vežtis in Jadvonika, 
Pavula užprasze savo dranga 
idant pernakvotu pas ji, o ant 
rytojaus nuvež ji pas savisz- 
kius su savo arkleis. Liūdinto
ji! tosios kalbos buvo formomis 
Vos Įieleiviai nuvažiavo kelis 
verstus, susitiko ant kelio veži- 

ketino pasitikti Da
bot .draugai pa-

vežimą 
ir liepi*

Xeu-l’lm, Bavarije. — Bur
mistras Riminei isz miestelio 
Xeii-l Ini, apgarsino, Imk nesu- 
risz jokios poreles mazgu mo
terystes, jaigu nuotaka nemo
ka iszvirti valgi arba dirbti na
mini darlia, ih*s po
neužgauedimai poroje ir pasi
meta. Jaigu jaunikis g(*idže

()(lesa.
geidže iszsigaut

kurios

tam kvla

Jaigu jaunikis
apsivesti, tai pirma turi pris-l|

kuris

visokiu

Mrsprigulėjo prie
sugrazi- 

poni Carey 
szimtine bu-

visai nežinojo 
dingusias brangenybes, 

tiktai tada, kada jai locninin- 
<as skalbinyczios atvežu in na
mus.
323 darbininkai užmuszti pra- 

ejtus du menesiu.
Harrisburg,

January ir
Pa.

ina
v u Ii o d ra figa, 
liepe bernui važiuoti namo.

rytojaus

buvo sulaikyta 45 kiaules, 
paezia diena tas pats

’ Frackville, Pa. — Darbai 
pas mus gerai ejna ir žmone
lei malszei gyvena.

— Musu nenuylstantis vei
kėjas prof. F. A. Dulke vargo
nininkas Frakvilles ir Meizvil- 
les, norints czionan
tik tris menesei bet sukvieto 
dydelius ir mažus prie koro ir 
dabar sumano inkurti teatroli 
ir pasilinksminimo vakarėli 
kokio ežia ne buvo per septinis 
motus, pats ejdamas per stu- 
bas ragindamas idant visi ga
bus žmonis prisidėtu prie tojo

- * ~ - -XL a a •Žinoma, atši

i

palinksminimo.
rado ir prieszininku, kuriems 
niekas negali intikti ir niekina 
\ isus gerus užmanimus. Gal 
kitas veikėjas nuleistu rankas, 
bet prof. Dulke da karszcziau 
ėmėsi prie darbo idant frakvi- 
lieczius pabudvt isz miego.

k r ‘ -“V. J J 4

Moteres apsiveda idant iszsi
gaut isz Rosijos.

Moteres, 
isz bolszevi-

kiszkos jieklos apsiveda su 
t imtauezeis mokėdami 
liūs pinigus idant vyrhi jaises 
ižgautn isz Rosijos laimingai 
lyg Lenkijos, Rumunijos arba 
Vokietijos rūbeliu, kur atsis
veikina s(i savo “vyrais” ir 
keliauna tolinus.

Rusams vra labai sunku isz- 
sigauti isz Rosijos ir todėl ėmė
si ant tokio budo, ypatingai 
moteres ir merginos.

Tankei ir Mahometonai 
kurie apleidže Bosiję payma 
net po ketures paezes idant jai
ses iszvežt isz Rosijos, žinoma 
už gerus |)inigus.

budžiamaisiais ko- 
kaip nėr,
4 4 Gyvento-

teip nėr.
Shamokin, Pa. — 

jai nemažai pabūgo kada da
ginio nuo daktaru buk miesto 
serga suvirszum penki szim- 
taį žmonių ant inflijenyo^. Lyg

iszdriso, 'kad 
Tau rages turguose supirkinėja 
po kelias deszimts kiaulių ir 
gabena užsienin (asz jau ne
kalbu apie tai, kas dedasi kito
se apskrities vietose.) Teip 15 
Gruodžio pastjųigomis apskri
ties valdybos nario Vaivados 

Ta
s|M?ku- 

liantas iszgabenes isz Tauragės 
virsz 20 kiaulių; o mikczia teip 
pat kas žiu kas darėsi. 0 mili
cijos su ju 
deksais”
(Nprs, isztiesu, sulaikius Vai-> 
vadai kiaules, prisiėjo ir mili
cija.) ■ '*‘

Kas žin, ar milicija tėra tik 
tam, kad isz savivaldybių gau
tu butą ir beržini kurą ?

Gili ir szalta žiema.
Kaunas. — Sziemet Lietuvoj 

labai nepaprasta žiema. Isz ru
denio, nuo pradžios Lapkriczio 
lig Nauju Metu ‘normales žie
mos nebuvo; tarpais būdavo 
nemaži szalcziai, tarpais polai
dis. Apie vidurį Sausio mene
sio pradėjo stipriai szalti, pris
nigo daug sniego ir toks oras 
jau laikosi gana ilgą laika. Di
deli szalcziai be pertraukos jau 
laikosi treczia sanvaite, nere
tai esti virsz 20 szal zio, o snie
go tiek daug prisnigo, kaip se
nai bebuvo tiek Lietuvoje. Be 
kelio tiesiog negalima nei pra
eiti nei pravažiuoti.

Del tokios daugybes sniego 
žmonėms ypatingai sunku atsi
vežt medžiu isz miszko. Pava
sari reikia laukti dideliu palvi
niu.

tatyti pnliudiuima 
ves 
ra g?

Gerai kad ir Amerike užves
tu pauaszes tiesas, o gal tiek 
persiskyrimu ik* butu.

Namine kare prasidėjo Ir- 
landijoi.

rr

uosz- 
jog josios dukrele yra ge- 

aspadiiie.

nuo
4 4 vyrais sziai dienai mirė apie deszimts 

žmonių.

Chicago, III. — Czionai pasi-

MKN0 1

* iĮy1’’

n
1r t >!£;,

,•4^
į|.4į iii,

mire Dr. Jonas Davidonis ku
ris tik szimet buvo baigės savo 
medicinos mokslą, kuri ėjo asz- 
tuonius metus. Ėjo savomis le- 
szomis nei kieno nepagelbetas. 
Turėjo naktimis dirbti ir todėl 
teip suardė sveikata, kad pa
siekęs tikslą, mire. Palaidotas 
buvo gražiai tik Daktaru 
Draugija prie kurios priklauso 
kone visi Amerikos lietuviai 
daktarai kaž-kodel nepasirodo 
savo kolegos palaidoti.

lęomisionie- 
rius l)r. Buhdesen savaitiniai 
me sveikatos praneszime pa- 
reiszke, kad Chicagoje Žiurkes f 
per metus sunaikina daiktu 
vertes ‘$8,000,000 doleriu.

— Mrs. Wagner, jos tėvas, 
vyras ir du maži kūdikiai, 294t 
.E. 96 gat., užvakar nakti grižo 
automobiliu namon isz SoutK 
Bend, Indiana, nuo savo drau
gu. Važiuojant jiems namon 3 
menesiu amžiaus kūdikis su- 
szalo motinai ant ranku belai
kant. Visa laika motiną ma
nius, kad jos kūdikis miegas, 
bet parvažiavę namon atrado 
ji suszalusi.

Augbna- 
kvlo baisus

Belfast. — Terp 
cloy ir Caledoro 

neužganadinan-

Kada ant rytojaus Pavula 
nusiuntė savo dranga namo sa-

O’ 
kelia keli bandytai.

Jadvoniku szove in viena ir 
mirtinai pažeido, o kiti pabėgo. 
Sužeistąjį bandyta nuveže in 
palicije Slovitne. Buvo tai su
ims vaito Rzepko isz Badolino, 
kuris dažinojas apie 
sius 
juos apipleszti, 
Imk atsivožė s 
nigu.
159 laikraszczei sustojo Vokie- 

tijoi.
Isz priežasties 

ir kitu

vo ark leis

isz«.

girrioje užstojo jam 
Draugas

amerikieczius, 
nes

nuveže

sugryzu- 
susitare 

sužinojo, 
u savim daug pi-

nmsziai terp 
ežiu partijų.

Daugeliuosia vietosią pasi- 
sudegino namus ir 
geležinkelei likos nu-

keleliai
k romus,
kirsti kaipo ir telegrafai.

žodžiu namine kare prasi
dėjo laisvoje Irlandijoi. Angli
ji* tikėjosi tuju 

, jog

gražiai 4

džiaugėsi 
ajrisziu.

sumiszimu ir 
atsikratė nuo

5 milijonai žmonių jau iszmire 
nuo bado.

Ryga. — Pagal suszelpimo 
draugavęs raparta, tai Rosijoi
lyg 12 Sausio, 1922 meto, isz
mire badu penki milijonai žmo
nių. Tolymuosia rytuosia isz
mire 200,000, pietinioje ir va-: 
karinėjo dali Ukrainos kaipo 
ir Nadvolyniaje iszmire 2,600,- 
000 žmonių,
iszmire daugiau kaip du mili
jonai — viso (langiau kaip pen
ki milijonai. T

tai kiti milijonai tuju 
nelaimingųjų iszmirs 
do.

Sveikatos

— Mene- 
Februarv 

ir 
kasyklosia likos užmuszta 323 
darbininkai, 25 suŽ4*isti ant vi
so gyvasezio o maždaugiau su
žeidė 22,506. Kampens'^eiszion 
bjuras iszmokejo paszialpos 
$1,241,033.

Laike tuju dvieju 
27 darbininkai neteko kojų, 16 
ranku, 101 akiu.
Nori rinkt prezidentą ant sze- 

sziu metu.
Washington, D. C. — Kon

gresmenas Wood isz Indianos 
innesze užmanima idant pre
zidentas Suvienituju Valstijų 
ir vice prezidentas butu renka
mi ant szesziu pietų o ne ant 
keturiu, o senatoriai ir kon
gresmenai butu renkami tik
tai ant dvieju metu. Jau pana- 
szus užmanimas buvo innesz- 
tas keliolika kartu bet nieka
dos ne buvo užtvirtintas.

skiepą atneszti raugytu kopus- siuosia
tu ant pint. Kada Križinaucka.s IVimsylvaiiijos " fabrikuosią i

kopūstus, 
keikt,

ir

pradėjo 
pati ta 

Nuėjo in skiepą 
buk agentai 

jog kopūstai yra

ve,

paragavo 
spjaudyt ir 
pati padare.

persitikrino, 
manydami,
munszainyne broga, pripylė in 
ja karasino. Dabar Križinauc- 
kiene skimdže agentus už pa
daryta blede. *
Diena buvo geru vyru, o nak- 

tije vagiu.
Chicago. — Palicijantas 

Roscber, paregėjus tūlo namo 
skiepe vagius, lauke pakol jie- 
je iszt*js. Kada vagis lipo lau
kan, paliepė jiems sustoti, o 
kada paliepimo neiszpilde szo- 

užmuszdamas viena ant
vietos o kitas pabėgo. Užmusz- 
taji nuveže in lavonyczia idant 
ji kas pažytu. Ant rytojaus Te
resa Lazaro davė žino palicijai 
buk josios vyras dingo ana va
karu ir da nesugryžo namo. Pa- 
licije apreiszke moterei idant 
atvažiuotu in lavonyczia, kur 
pažino užmusztam savo vyra. 
Pasirodė buk Lazaro, buvo ci- 
mentiniu kontraktorium ir bu
vo gnodotas kaipo geras žmo
gus, ’ bet niekam nežinant, su 
savo draugu naktimis insilauž- 
davo in namus, kuriuos apvog
davo. Lazaro paliko paezia ir 
du mažus vaikus.

iszmokejo 
33.

menesiu

k a dabarJei netaupini to, 
turi, — nesulauksi to, ka gali 
turėti ateityje, nęs busi nepri
pratęs prie taupinimo.’ *

Jaigu jautiesi, kad esi žmo
gus, — tai sergėkis gyvuliu bu
do nepasekti; nes dažnai atsi
tinka girdėti, kad kai-kurie 

? narsus žmones yra, bet gyvu- 
liszkai pasielgia.

Laikrasztis
Laubanes Zeitung” kuris isz-

daugiau.

Berlvnas. 
pabrangimo popieros 
drukoriszkn materijoin, Vokie
ti joi sustojo ėja 15!) visokį lai- 
kraszczei. Badai da ketina;pa- 
brangt popi(*ra ant 6000 pro
cento 
4 4

ejdavo b(* pertraukos per 166 
metus, buvo priverstas sustoti. 
Daugiaaše sustojo iszejti so
cialistu ir redikalu laikraszczei 
nes darbininkai neturėjo kuom 
suszelpti savo laikraszcziu.

Dydele ugnis Parižiuje.
Parižus, Francije. — Ugnis, 

kuri kylo aht geležkoiio stoties 
Į St. Nazaire, padaro bledes su- 
virszuyi ant dvieju milijonu

KAS MANDAGESNIS.,

nuo senei

Sziuom

Viename susirinkime buvo ir 
kaulink rėtis.

Kaminkretis jau 
turėjo ant medejo piktumą ir 
■vis jieszkojo progos kaip nors 
medėjui atkerszyti.
kartu jau pasisakė; jis mane, 
kad medėjui primes didele ge-v 
da ir sako:

— Kaip .nemastysime, 
vis pamatysime, kad medėjas 
yra kvailas.

— Kaip tai?

bet

keli balsai 
at s i I i e | >e klan sa 11 ez i u j u.

— Nugi žiūrėkite. — To
liau kaminkretis savo kalba tę
sę.

kituosią dalysią
v

daejs,
Pakol paszialpa

nuo ba-
MILIMOJI.

į

doleriu. Stotis ir, keli artimi 
dydeli kromai sudegė lyg pa
matu.
Atvede penkis versziukus ant 

kart.
Regina, Sask 1 Kanada. —

Karve prigulinti prie farme- 
rio H. Williams, ana diena at-
vede penkis versziukus kurie 
svėrė kožnas po 30 svaru. Pra- 
ojta meta toji pati karve atve
dė tris versziukus.

Ant nelaimes penki versziu- 
kai'buvonegyvi,.nes karve la
bai iszsigando trūkio ir bego 
konia miįe kelio pakol jąją su
gavo. < •*• t

užgautu ir

Bolszevikai nusiuntė vaiska 
prie lenkiszko ir rumuniszko 

rubežiaus.
Ryga, t— Soviątino Rosije 

ant tikrųjų pasirengineją^uit 
naujos kares.

Isz Karkovo ir Kijevo siun- 
czO gerai apsiginklavusi vais
ku prie lenkiszko ir Rumunisz
ko rubežiaus su paliepimu “gi
nimo rusbszkos žemes.” 
kas yra siunezemas teipgi prie 
f i n iszko rubeži a us.

Visi kareiviai, isz 1922 kla
ses likos paszaukti po ginklu, 
daktarai aplaike paliepimus 
stoti ant kariszkos tartiystos 
be jokio užvilkimo. Raudona 

yra pasirengus inflota teipgi 
kare.

klausytoju vis ♦

Vais-

Naktimis asz sapnuoju 
Vaizdus tuos vis matau 
Kuomet tavęs mieloji, 
Saldžiai asz bueziavau....
Dienomis asz svajoju, 
Dainas pinu tik tau, 
Džiaugiuos brangioji, 
Kad szirdi tavo gavau.
Bet brangioji pamąstyk, 
Mylėt mane nebijok;
Manyj visad meile degs, 
Tik del mudviejų užteks.

“ Vėjo” draugas.

DABARTINES PATARLES.

____ _ I
Plymouth, Pa. — Po opera-

cijei 14 d. Kovo ant pendesai- 
tes, mirė Adomas Dutkeviczius 
69 metu amžiaus. Veliohis pri-
buvo in Amerika 27 motai ad- 
gal. Laidotuves atsibuvo au- •■*— Medėjas vaikszczioją po 

laukus ir kaž-ko jieszko, nieko 
nepametęs. Ar-gi ne kvailys- 
ta?...

Medėjas jautėsi 
atsake:

— Juk jau norą kvailesnio 
kaip kaminkretis, kad tyczia 
suodžius dulkina, ir pats sąve 
i szs i suod i na. — 

Didžiuma
vien parėmė daugiau teisybes 
kaminkreczio pusėn, nes jo to- 
kis amatas.; prie gyvenimo ap
linkybių, reilcia ir tokiu žmo
ni u. O medejaS, tokiu yra tik 
isz Savo liuosofc valios, Jis rim
tu žmonių tik žiiidoju pavadin
tas. ' ■■„o1 . .

Geriau gulti in pasilsi trupu- 
ryta keltiest i alkanam, negu 

skolose.
Turtas gaišzta - sunyksta o 

protas auga.
\ Geriau būti mažu ūkininku 

negu dideliu tarnu.

Vercziau būti mažo turto sa
vininku, negu dideliu skolų po
nu. A

Naudingiau turėti nuosava 
sena krepszi, negu kad svetimu 
nauju džiaugtis.

Geriau sziandien pasigane-

bažnytinėm pamaldom o kūnas 
palaidotas ant vietinįu kapi
niu. Paliko dydeliam nuliudi* 
mia paezia Viktorija, tris su
pus? Frana, Antaną ir Alek
sandra, tris dukteris' Mare, 
Katre Lesczinskienia, ir Jeva 
Jekeneviczienia kaipo du bro
lius, 9 anūkus ir 2 praąnukus

pus:

dinti kiuusziniu, ^iegu kad ry
toj laukti ant pažadėtos visz- 
tos.

Linksmiau juoktis vargingo
je grinezioje, negu verkti tur
tinguose palociuose.

ir tris s seseris Lietuvoje. Du 
menesiai adgal velionio brolis 
Jurgis mire Fond du Lac, tu
rėdamas 87 metus. *

B

už kitoKas dažnai geria 
sveikata, tas nei nepasijunta 

M, — I."1#. ~kain savo sveikata oab&iria. *

♦
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br KAS GIRDĖT Manu aktas, draudžiantis ga
benimu merginu isz valstijos 
in valstija prostitucijos tiks- 
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VIAMS, KURIE NORI *•. i

SA ULE

ABEJONE.
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p- Daugeli žmonių aplinkinėje 
Wilkes-Barre privalgę gardžiu 
“pajų” pirkdami Lietuviu In
dustrijos Bendroves szerus. — 
O kas kaltas, 
neapsižiurejo kokius pajus 
perka. Rodos gana turėjo pa

ir prasergejimu laik

iez laiko 
kokius

jeigu
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SIUNCZIAMI

viždžiu 
raszcziuosia.

Petrauckai broliai pribuvo 
o Martiszius isz 
uždėjo Wilkes-

isz Bostono
New Yorko,
Barro laikraszt i “Tevvnes Bal- 

idant lengviau butu par- 
del czionai-

sas ’ ’ 
davinėti “pajus 
tiniu sukertu.

> >

Popiežius Piusas XT ketina 
apleisti Vatikana 29 gegužio. 
Szventas tėvas pasirodis pub
likai laike cukaristiszko kon
greso. Kone per
szimts metu Popiežių 
Įeidinėjo savo gyvenimo ir nuo 
tojo laiko buvo konia nelais- 
viu savo gyvenime.

penkesde- 
neap-

lams. Atskirtos valstijos pasi
daro savo tiesu, kurios ne visur 
vienodos. Pv. sutikimo amžius 
(kada mergina gali savo valia 
pasiduoti lytiniam suėjimui) 
22-še valstijose skaitoma sze- 
sziolika metu, 
asztuoniolika metu.
gali bausti už suprostitutinima 
merginos jaunesnes, 
statytas “sutikimo amžius.

38-so valstijose 
draudžia laikyti prastitueijos 
namus.

1907 m. Chicagos Sveikatos 
Departamento parėdymu ligo
nines ir gydytojai privalo Pas
portuoti venerines ligas, lygiai 
taip kaip kad raportuoja dif- 
terija, džiova ir kitas limpa
mas ligas. 1912 Chicaga pasu
ke New Yorkas, vėliau Pitts
burgh ir kiti miestai. Miestus 
pasekė ir valstijos. Didesne da
lis valstijų dabar reikalauja 
isz ligoniniu ir daktaru, praT 
neszti apie susirgimus veneri
nėmis ligomis.

1!) valstijų — 
Valdžia

negu nu-

i n sta ta i

PARTRAUKTI GIML
NES AR DRAUGUS.

I - -
Daugelis ateiviu, 

vena užjvirin ir nori atkeliauti 
in Suv. Valstijas, turi draugus

kurio gy

v ■ (M. E. S.) 
r-—-- '■

V aka F inc i 1 i a i paži lire jo ,oi, 
Daugel laimes palinkėjo oi

LIETUVON 
PINIGAI YRA PILNAI 

APSAUGOTI.

oil’
ni i

* ' I J ,

Sake myli mane viena, oi!
-.a k “ . w '

ai’ gimines szioje szalyje, kurie Ir por amžius ir kasdiena oi, oi. 
nori, jog jie atvažinotu in Suv. 
Valstijas. Vertėtu draugams 
ar giminėms ’Suv. Valstijose 
paraižyti ateiviams pranesz- 

____  _. ... . ?s 
jiems sekti sekau-

oi!

' » . ' I ., ' ■ ' v

Kiekvienas, kas nori persius
ti pinigus Europon, nori, kad 
jie butu pilnai apsaugoti. Ypa
tingai tas svarbu, atsižvelgus 
in nenusistovejusias

Ii sziuos patogumus, •r* lif 1 rii i ..
' i * ‘'

Baltic States Bankas

Europos

darni sekanezius reikMavinm 
ir pa tarti
ežius patarimus:

L Ateivis užjurin turi gauti 
pasporta nuo savo valdžios.

2. Turi ypatiszkai nuneszti 
ta. pasporta Amerikos komiai- • •••

kanarkelia nes 
suvaržytas per

Ne senei garsinga daininin
ke Margarietn Matzenaucr isz 

‘ St. Louis, apsivedė su savo 
szoferu (automobiliniu furmo- 
nu), bet po trumpam pagyve
nimui szoferis apleido savo 

ne norėjo būti 
savo m i lema

paežiuiia. Sako jisai, jog ne 
yra iszaukletas vazonike ir ne- •r 
reikalavo idant jam tarnai at- 
neszinetu pusryežius in lova. 
Ne buvo pripratęs prie viso
kiu smagumu kokeis jojo pa- 
cziule ji apdovanodavo ir ve- 
luk būti szoferiu ne kaip glos
tytu szunycziii. Matyt, jog ant 
svieto da randasi žmonių, km 
rie geidže maitytis isz savo 
ranku darbo, o ne būti bau
džiauninku turtingu moterių.

Pagal apskaitima daktaro 
Edwardo A. Boss, tai mete 
2000, Suvienituju Valstijų gy
ventojai pasidydins ant 223,- 
000,000. — Tegul dauginasi nes 
mes lyg tam laikui busime po 
žeme.

Paprastas guzikas atkreipė 
mažai atydos ant saves, o bet 
am e r i k oi i i szku os i a f ab r i ku os i a 
losze jisai svarbia role, kaipo 
vienas isz svarbiausiu szaku 
iždirbisteje. Patis amerikonai 
ižduoda kas metas apie szimta 
milijonu doleriu. Yra tai mil- 
žiniszka suma pinigu kuri 
plauke per amerikoniszkus 
fabrikus kuriuosia turi užsiė
mimą tukstanezei darbininku.

Ne karta atsitinka, jog szu- 
nis yra daug laimingesneis už 
žmonis, kaip tai atsitiko Czika- 
ge ana diena, kur pana Sadie 
Howard, mirdama paliko tes
tamente konia visa savo turtą 
del savo szuniu. Matyt, jog pas 
tokes moteres, szuo turi dydes- 
nia ženklyvuma, pe kaip dau
geli alkanu vaiku.

Todėl tegul dabar tiejei szu- 
nis apverkineja mirti savo po
nios, nes nuo žmonių toji sen
merge neužsitarnavo ant gai- 
lesties.

apgavikuVisokiu apgaviku czion 
Amerike ne stokas. Brooklyno 
sude stojo keliolika kolieku 
dvi moteres, 
.žmogus be ranku, 
dinti teismo 
‘ ‘ bosą, ’ ’ 
szesziu pėdu dydžio, vardu Jo
nas Steponas, kuris tuosius 
vargszus pasamdo ant ubaga
vimo, duodamas jiems maistu, 
gerti kiek noyejo munszaines 
ir po tris dolerius ant dienos.

Savo li darbininkus “ pasta
tydavo ant kampu kur praei
davo daugiatsia žmonių, po 
tam atimdavo visus pinigus su
rinktus nuo ju. . '

Jau toki rakai! tik pakart.

keli vaikai ir 
idant liu- 

prieszais savo 
sveika ir drūta vyra,

Amerika instalymu keliu

I

bando ir'bando prostituęija 
... panaikinti.

1903 m. pirmu kartu instatais 
uždrausta invežti svetimže- 
mes nentoralipiams tikslams.

(paleistuvy sta)

Massachusettes valstija 1906 
atidarė ligoninėse nemokama 
prostitucziu gydymą. 1913 pro
stitutes pradėjo dykai gydyti 
Vormontas, • Florida ir kitu^, 
valstijos. Kadangi 

pasitikėti,

ir kttuęį 
negalinta 

prostitutėms pasitikėti, tai 
Massachusetts 1906 m., o Conn
ecticut .1911 m. prostitutes 
prievarta laiko ligoninėse kol 
pagyja.

Didesniuose miestuose in ves
ta municipalines laboratorijos, 
kur dykai daroma visoki tyri
nėjimai.

1906 m. Memphiso Sv. de
partamentas uždraudė sergan
tiems lytinėmis ligomis dirbti 
prie valgio produktu, skalbyk
lose ir kitur.

1916 m. Massachusetts inve- 
da dykai dalinimą vaistu apsi
saugojimui nuo veneriniu ligų.

1913 m. Oregone pradėta 
reikalauti sveikatos certifikiv- 
tu isz.norincziu vesti. 1917 m. 
Wisconsinas inkure panaszu 
instatyma.

1905 m. Kansas, Ohio, Ten- 
ir California iszleido

instatus, kuriais draudžiama 
visokiems szarlatanams gar
sinti, buk jie in kelias dienas 
ligas iszgydo. 1917 m. New 
York iszleido aiszku instatvma 
kovai su veneriniu szarlatanu 
(apgaviku.)

Colorado,

nessee

Florida,

mergi-

Iowa, 
Maine, Minnesota, Pennsylva
nia, Ohio ir kelios kitos valsti
jos insteige industialinius na
mus, kuriuose stengiamasi at- 
aukleti “nupuolusios” 
nos.

Inkurta keliolika nacionali
niu draugijų kovai su prosti
tucija ir venerinėmis 1 ligomis. 
Svarbiausios bus szitos: Ame
rican Society for Sanitary and 
Social Prophylaxis, American 
Federation for Sex Hygiene, 
American Social Hygiene As
sociation ir kt.

Sex Hygiene y

Nuo kada moteres pradėjo 
lygiai su vyrais nusprensti 
teismus būdamos ant “džiu- 

vyrai tuju moterių yra 
labai neužganadyti ir pradėjo
baise! joms užvydeti. Nėr ko 
stebėtis, jeigu moteres laikais 
turi persedet su vyrais vienam 
kambarį per visa nakti pakol

res,

• s t 

nesusitaikys ant vyroko.
Ana dieria Uniontowne, Pa. 

radosi penkios moteres ant 
(Įžiuręs su septi neis vyrais, 
kurios praleido visa Rakti ant 
apsvarstinimo. Vyrai'tujii mb- 
tereliu net szelo isz pavydumo, 
turėjo liuliuot vaikus, be tik 
per visa sunvaitia bet ir tuja 

o keli vyrai persėdėjoo keli vyrai persėdėjonakti 
visa nakti sude, laukdaitii ant 
savo prisiegeliu, kurios Ipsžc 
isz kaziru ir kalbėjosi su sve
timais vyrais per neikti..

Norėjo moterėles lygiu tiesu 
su vyrais tai ir. gavo bet vy-

■<)

vyrais ,tai ir (gavo bet vy-
rąps. tg^ feze jo aut;blogo.

jJ » J M
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Sz. Marijos Panos
r
r r t

PAEAI TAKTAI M c.
W. D. Bocskowskf-Co. 
, f ktahanor City. Pa..- >L f? ' ' l > ‘r /.

jonicriui arba konsului. Tame 
Amerikos komisijonieriaus ar 
ba konsulio ofise ateivis turi 
praszyti vizos ant,,paspqrlo, 
kuri viza pavėlins ateivi ke
liauti ju Suv. Valstijas. Jis lu
pi su savim misineszt mažas 
fotografija^,, turi turėti Įaisz- 
kus arba affidavitus nuo drau
gu ar giminiu szioje szalyjf 
kurio nori kad tas ateivis atva
žiuotu, laiszko arba afidavite 
dūri būti praneszta gimines 

stovis, 
gyvena,

Ar teisybe, oi!
Ar turės ji ta galybe
Oi, oi, pi, oi, joi?!. . .

Szirdi, siela man žadėjo, oi!
Niekad pamirszt nenorėjo, oi, 

oi, oi!
Sake turinti galybes, oi! 
Pamyh’ti isz teisybes, oi, oi, oi!

Ar tikėti oi
Ar tikėti ~
Oi, oi, oi, oi‘ joi ?!. ..

Žaidrios akis užžavėjo oi! 
Atsitraukti negalėjo oi, oi, oi!

1

- pamylėti

(Jai ir myli, gal nemyli, oi,
i,(lai slaptybių daug užtyli 

oi, Oi!
oi y

ari mini n

Kaip suprasti oi, 
Kad'suprast telsy]be rasti 
Oi, oi, oi, oi, joi. ..

Laimes talqi skinant ('jom oi, 
Apie ateiti kalbėjom oi,
Kaip linksmiausei sugyventi oi 

priseitu ir pasenti oi, oi, 
oi!

oi, oi!
Amerike piliety stos
kaip ilgai Amerike
J^oįįa gimine aplikantui, senu-

Km • i <4

n?

kobia gimine aplikantui, senu- 
jjjair piliętyste aplikanto, prie
žastį apli kanto 
Suv. Valstijas,

mine Amerike gali ir nori pri
žiūrėti ateivi kuomet atvažiuo
ja.

Užmokestis pagaminti atei 
vio dekleracija arba praszyma 
vra vienas doleris, ir už viza

Nors

važiavimo in 
ar aplikantas 

di save užsilaikyti. ir ar gi-

Reik mėginti oi, 
Kad nuo pikto ja 
Oi, oi, oi, oi, joi.

Ii man g

apgint i

;•<»!<» dovanojo oi. . .
Užsimąstė ir svajojo oi, oi, oi

1

1

Ihil ji myli
Lai slapty bin daug užtyli, oi, 

oi, oi.

gal nemyli oi

instatymai ap- 
jog nei vienas ateivis, 

viza

reikia mokėti devynins dole
rius. Tie pinigai turi Imti atei
vio užmokėti Amerikos komi- 
sijonieriui arba konsului užjū
riu.

Dabartiniai 
rūpina,
kurio pasportas neturi 
Amerikos komisijonieriaus ar
ba konsulio uždėta, 
leistas Iri Suv. Valstijas. Vizos 
turi Imti gautos nuo areziau- 
sio Amerikos komisijonieriaus 
arba konsulio, nuo ateivio gy
venimo vietos.

Sulyg instalymu, Amerikos 
komisijonieriai ir konsulini 
visos^ svetimose szalyse žino 
kokiems aplikantams iszduoti 
vizas ir kokiems neduoti. Yra 
toki aplikantui, kuriu praszy- 
mai turi būti pasiunsti in Vals
tijos Departamentu del nutari
mo, .bet tas turi Imti pasiuns- 
tas Valstijos Departamentui 
komisijonieriaus arba konsu- 
lio užjurin kuomet jau ateivis 
prasze vizos ir ne nuo giminiu 
Amerike.

Valstijos Departamentas tu- 
raporta 

aficieriu užjurin

nebus in

Reik neginti oi, 
Kad pagundas isznaikinli 
Oi, oi, oi, oi, joi.

M ik vos akis aszarojo oi, --
Lig silpnybe ja viliojo, oi, oi 

oi!
I lai ji kita koki myli oi, 
Nepasako ir užtyli, oi, oi, oi!

Gal ji myli oi, 
Nepasako ir užtyli 
Oi, oi, oi, oi, joi!

Tik pribėgus prisispaudė oi 
Pri(‘ krutinės galva

t

1

1

ir

aficialiszka
savo

ri gauti
nuo
pirm negu gali, duoti nuspren
dimą.

Svarbu patemyti, jog pirm 
negu gimines Amerike gali 
kreiptis prie Valstijos Depar
tamento, ateiviai, patys, turi 
praszyti Amerikos komisijo- 
nieriaus arba konsulio.

Del kitu informacijų 
kreiptis prie: 
guage

galima 
Fdrėigii Lan

in f o rma t i o n S e r v i ce, 
Lithuanian Bureau, 11!) West 
41st Street, New York City.

Nauji Volelei del Player
Piano.

*ii>>i®iwii ■■ m^iii^m r*. Wi.i^iii nu

Ka tik iszleisti nauji Lietu- 
viszki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dąinu 
žodžiai; tėip. kad kada grajina
tai iA gąŲma sykiu ir dainuoti.

Ml ‘ ’

* , Vpi kalba žada — $1.00
O Lietuva Numylėta —$1.25
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti -

)

$1.00.
$1.00

$1.00
‘4Suskintas Kvietkelis 
“fjaiszkas1 pas Teveli

, y

Jeigu orderuosite per pacz-į
ta tai pridekite 5c. prie kožnę 
vorelio del nusiuntimo kasziu.

J. A. žemaitisr/ K r* ■» 4- >

315 S. West St./ -u'Lj-

Sak<‘ dranga mane turi 
Ant kitu jau nebežiuri

Gal ji myli oi

J 
glaudė oi, 
oi, oi, 

oi, 
oi, 

oi!
OI

(lai pasako neužtyli 
Oi, oi, oi, oi, joi!

Rodos laime

Ar jus norite f

Baltic States Bankas duoda 
.dimui žeminusi dienos km

Baltic States Bankas uolai 
,<o persiuntimui priymtu pini
gu 
pirmas PJuropos Paszto laivas 
iszpliiukia isz Amerikos.

Baltic States Bankas duoda 
už pinigu

ilgiau kaip 2

ir naujųjų valstybių sanlygas. visiszka
Tolti, kita justaiga 

b
negali 
kokiasduoti tokiu garantijų

duoda Baltic States' Bankas, 
geriausiu finansi

niu ryszin su ICuropos bankais. 
Baltic States Banko Užsieniu 
Skyrius turi tėip gerai isztobu- 
linta. pinigu siuntimo systeina, 
kad kiekvienas 
apsaugotas.
dienai Kovo,
States Bankas yra persiuntęs 
Europon suvirsz 15,000 perlai
du, sumoje arti 75 milijonu 
auksinu. Be to, persiusta Ame-

I u red amas

ši imtinys via 
Pavyzdžiui, iki, 1 

1922 m., Baltic

rikos doleriais suvirk 3,000 
perlaidu ant sumos arti 
$250,000.00 Ir isz tu visu fx‘r- 
laidu nei viena nėra pražuvusi. 
Pasitaiko kartais, kad viena- 
kita perlaida, del ' klaidingai 
per siuntėja paduoto adreso ar 
del Lietuvos paszto kalczios. 
užtrunka, bet tai lik iszimlini 
at si tikimai.

Baltic States Bankas siu n 
ežia Furopon )ir Lietuvon( pi 
nigus szitokiais budais:

L — Paszto perlaidomis. J u 
iszniokejima^, 
ymanl, užtrunka 
vaieziu. Jos yra
artimiausiame mio pinigu prie 

arba

vidui iniszkai 
3 iki I sau 
iszniokamos

a.

ir 3 dienas, iki

gamut i ja 
pristatypia ir eielype.

Insigyti gražu gyvenimą? 
Asz biiilamas ūkininku ir val
dydamas dydžiausia ūkia szioj 
gražioj Lietuviu kolonijoi, su
manau duot Lietuviams teisin
gus patarimus už dyka kas tik 
panorės kaip ir kur geriausia 
insigyti geros fanuos ant ku
rios busite laimingesni negu 

Pasiu-

gražu

Baltic States Bankas siun dirbdamas fabrikuose. 
a ta • t • . I •ežia pinigus iii visas į 

szalis (ir in Lunku užimtąsias 
Lietuvos dalis.)

Baltic States Bankas
tatytlis pinigus gražina 
jai doleriais.

Visi, kas

mejo pasztc, 
mieste vra koks bankas •11
liauki’. Už iszmoketns 
kus pinigus i 
siuntėjui kvitą 
raszu. Iszniokainiems per pasz 
ta. pinigams pristatome Lk'Iii- 
vos Paszto kvitus. Musu per
laidos yra iszmokamos pilnai.

2. Banku draftais. Teip siim- 
rziamiems pinigams siuntėjas 
pats gauna musu drafto ir gali 
ji pasiunsti Lietuvon; o ten 
toks draftas vra iszrnainomas 
banke, kurs ant drJflo nurody
tas.

O• >.

mes

J’*’ I<> 
tai 

per ban- 
pristat ome

su pi ii-mejo pa

j X 4 1^1 » r ><«««■■«« l r I << ) n J U VOX • JL Will V 
pasaulio. Kiu jumis farmu katalogu dy-

kai.
4

uepris-
MUIlIe-

i Box 7

Balticnaudojom i
States Banko patarnavimais, 
yra. dėkingi už g 
gai atlikta darha. Tuo prirodv 
nmi turime dau 
laiszku isz Amerikos ir Lietu 
vos.

Baltic States Banko 
dos, kasdien mm 9 v. ryte iki Y 
v. vakare. Snbalomi?

reitai ir teisiu

Į KlHekoS\ Ih*

valau

i k i 
vai. vakare. Telefonas Watkins' 
2142. ’

l\ rei|)ianl i<■?
Banka, 
taip:

reikia

i i

in Baltic States 
adresuoti szi-

Michigan Laud Co., 
Hart, Mich.

FARMOS! — FARMOS!

Turiu 108 farmas ant parda
vimo, didžiojo! Lietuviu ūki
ninku kolonijoi, 
Lietu\(‘i pirkę
yra labai geros žem<‘s molis su 
juodžemiu. Tinkamos del viso
kiu javu.

I ’a rd uodu farmas
1 leis,
i kais.

to

kur yra 483 
farmas. Czia

su gyvu- 
padargais ir apsėtais lau- 

f a rmas

♦

mudviem siautė 
oi,

Szirdis szirdi plakant jaute, oi, 
oi, oi!

(lai ji myli, gal nemyli oi,
(lai slaptybių daug užtyli oi 

oi, oi.
1

Gal ji myli oi,
Gal pasako ir užtyli, 
Oi, oi, oi, oi, joi.

Presaigdino sznekucziavo oi,
Prisispaudus iszbucziavo oi, oi, 

oi,
Bet prilygo man kelione oi, 
Pas ja kylo abejone oi, oi, oi.

Tai nelaime oi,
Prisiminti rodos laime, 
Oi, oi, oi, oi, joi!

Persiški reni tūlam laike oi
Užmirszt mane, kito reike oi, 

oi, oi.
Kas isz drauges dabar liko, oi
Ji man prieszų pasiliko oi, oi 

oi.

J

Kam reikėjo ^įipi pjĮjadeti oi, 
In draugystė^psideti 

Oi,, oi, pį,:oif,jpi
Ta
l|M ' '

y

t

Kablcgramais, Pini g; i i. 
siuneziami kahlegramais, yra 
greieziausiai iszmokami. Mes 
turimi' prirodymą, kad dauge
lis kabh’graniiniu perlaidu bu
na iszmoketu bi'gyji' 3 ar 4 die
nu nuo iszsiuntuno dienos. Už 

lygiaikablcgramus s 
$5, nežiūrint koki

kaitome I 
suma 

siuneziama ir kaip ilgas 
adresas.

4. -

vrą 
v ra

ga-
ir dolc-

pinign priėmėjui Liet li

J<‘> priėmėjas 
pagal 

kursą.

ant 
Beika- 
(1.24)

I ’aidiiodu 
isžinokojimii.

.° lauk farmu katalogo.
J. A. Žemaitis

R. L Box 17.

Laivakortes Vcl Atpigo
i In Hamburg ir Bremen $103.50
I m. • » • ata a.

i lengvu

Uonntain, Mieli
BALTIC STATES BANK. 

!5th SI.
Ymk, N. Y.!

294 HighI h A \ < 'or.
N t ’ w

IN P I LI A V A ;
ri:ii >iAMr>i’n<:.\ t

NciizkliiKlnnl L<iil.n II .♦ ulei

In Licpoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
« Pinigu Siuntimas in Lietuva
Į Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame pasztc laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

.«»r»«i»>i i.’tii'i i 
Gai lai viai. | 

12 Gegužio, j 
’0 Gegužio, i 

Balandžio. | 
Birželio 0. I

I’uil' iii iibi Nauji ‘ >
31 kovo. I
II Bitlai). ‘J

A BAGI \\ \ .
2s Balnu.

. . 29 Gegužio. |
. . . 3 Birželio. •

12
< 'lu-rboii i g
ir Hamburg.

N< ra
extra niokesc/.iii.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

\NI>I:KS()N <V SON Im Auent:;
2(> BKOADWAY. YORK.

Ar pas Geliai laivakorrzin agpiita.

OKBI TA 
ORUI N A Gegužio.

>•>

ORort
V ĖST RIS.
VAN DVI !v .
VAI BAN .

Ii<-šiai
Southampton

Vim),-. atskirtos kajutes.

III

Liepos. I

♦li 
♦ 
♦ I

«► «•» «r» ♦ w «*» <•* <•» * ■*» m, «■» .«■»

<■«

<A'

b\R; Richter’
^“PA-IN-1

EXPEUER"
Kaip tik pasirodo pirmutinis

■

Pamėginkite naujo-............

Rtiffles
Su užregistruotu vaigUnženkUaSuv. Valst. 

l’AteLtu Biure. *

S a uja m e mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuAan- 

čies ypatybes tiamo vaisto Įdėtos, 
ku ' prięiuaiSa pri i ūmiai Švelnaus 
kvėpalo. . p

Buftleo yra urnai paveikiantis 
plci.ikamy pąflaljjitojas^—begaliniai

patiks kad 
ir gačniau- 
eiiuypatai.

puikus plauku sutaisytojaa, kuris
r ^11, '■ \,,i. ( I " Hfc. . »« a •

M
SEX.

ĮĮĮMĮ'HI. J*;

. y v'
M

ir gnčniau-

t

' apsireiškimas perSalimo, pirmutinis ;
1 rournfitiimo ir neuralgijos gėlimus, 
I, lad naudokite šitįi patikėUN^ nalninj

rournntižmo ir ueuralpijos gėlimas, J . 1 1 1 • M W • * STOPS DANIMH r '• s
HEALTH Y XAI ?
IUURIAN!

Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
ateiuakito 
75c., tad 
•taiuaimo 
per pafit^ 
tiesiog ifi 
labora
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 

kitokio 
pakelio.

’ Žiūrėkite, 
..k«dbutų
INKARO 
▼als- 
bažcuklis.

14 jus perkate, butu pažymėta Inkaro

*
k\

\t%\vt % «vkw\\v\x\K%\\\t V

io arba pas.
y F. AU. RtCHfER a C0. 

104-114 S®. 4th St, į 
( Brooklyn. N. Y, y . '

, vaisbaženkliu.
į aptiokoso arba pas

■ v

vaiste, 2ersitikrinkito, kad kiokvio
na bonka ra|n - Expellcrio, kurią

Kaina 35c. ir 70c.
I

gali gauti DYKAI szia gražia

FA^PICHITPa O 
^Sn f, ..

BROOHlV>

NfcWYORK

’ ■ «KCOS U h .

Doleriais. Kas nori 
li persi mist i pinigus 
riais, 
voje iszmokaina Amerikos Do
leriais, arba
to nori — Auksiniais, 
iszmokejimo dienos 
Toks pinigu siuntimas yra la
bai praktiszkas, ypatingai to
kiu laiku, kada Lietuvos Auk
sinu kursas puola ži'inyn. Ame
rikos Doleriais iszmokaina 
Kaune, banke, o auksinais, pa
gal iszmokejimo dienos kursą, 
yra persiuneziami in pinigu 
priėmėjo artimiausi paszta. Už 
tokias doleriu perlaidas reikia 
mokėti persiuntimo leszoms 
szitiek: už bile suma nuo $1 iki 
$100 reikia primokėti $2; ;už 
bile suma nuo $100 iki $500 rei
kia primokėti 2%; už bile su
ma virsz $500 reikia primokėti

5. 
liaujantiems Lietuvon

Doleriais Dykai

Z

J
•j

Kožna.s gali gauti DYKAI szia gražia AUKSINE DĖŽUTĖ su 
LAIKRODŽIU. 'Tikras orinolu auksuolas sudėtas laikrodis ir 

puikiai szilku iszpunszta auksine dėžutė. Laikrodis turi gvarantuota darini. 
Didžio 11 coliu per 8',^ coliu ploezio. Szila yra puiki proga, kuri gal daugiau 
nesugrisz. Insigyk szila gražia dėžute su laikrodžiu DYKAI, 
vyras, moterps, duktė ar suuos gali gauti be jokiu iszkasz<*zlll. 
mes praszoin nuo jus, (ai kad perstalytiimet
ir Premium tavOfy'kalaloga. kuris turi didelius pigius p^rdaviipus. Ta kožnas 
gali padaryti. Prityrimas visai uereikaRugas. Mes turime tukstaucz.ius tu 
auksuotu dežuėzlu su laikrodžiais iszdaliuti DYKAI. Buk pirmutinis dsz

Mes jau iszdaliimm liikstaiicElus iii puikiu

Tikras

savo miesto gauti ta dovana.

Kiekvienas 
Viskas ka 

savo draugam musu Pleasure A

auksuotu (Icžucziu su laikrodžiais. Mes norim ir jumis duoti viena. Nelaukit® 
j 4. BiHii '

bei iii/.piklykite sztt^ kuponą ir siuskite (nujaus.
/y

HOME SUPPLY COMPANY 
110 NASSAU STREET.

NEW YORK, N. Y.JLh.v- Keleiviu czekiai.
mes ne- 

ptitarianie vežtis pinigu. Euro
poje ne karta'keleivini buna 
prigauti ir

K e-
*

HOMi: SUPPLY CO
Dept. 403.

NEW YORK, N. Y.

Send me your Free Jewel Case 
( lock offer:

*T t» * irk ■ i % ’* M* * 
‘ė> it.

i
j

■ * ■' ..... ..  ■■ , y ' |UĮIARd-micho
į 

<■ 4'
;UĄ ■ I '. yy1 ta1

Iii.y ‘

f * v

1

'D į r,<-f >■ J Į t

<; r e ic i a lis i' m 6i> ė ii n i Ak i j;A 11A i 
I’ASAI IJ.IA. GERIAUSIAS PATAR- 

NAIMAS PASAZIEIUAMAS.
« • '» '■ 1 i 1 t . 2 '

NAIMAS PASAŽIEItiAMIAS.
Ju»u mieste randasi musu agentas.

In Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija^

...... $ April ir 13 'MAy
.................. r.'./..r. . t
Knbineo $130. Treczla kirsa * 103.50 

Tax $5 extra.
i Jm’ '■1 . .j i"1' Į;,‘ ' ' r 41

*Vla Cherbourg, Southampton, 
LiVernool ir Glasgow.

Ukrainla ir visus Baltlkos Valstijas.
(fA'KO'lilA .......
PANNONIA (Klibinėto tik) k ISMprli

Tax $5 extra.
/.S'" . _ Į/,

UVėi-pbol tr Glasgow.
' ■ : l. t V"—r..-rrr’T

CASSANDRA (Jsz Tortiniu!) 30 Mareli 
ALBANIA,, (Kabineto fili) 1 April
C’AMKlmrltA .7............ ........... « April
ALGERIA .................  8 April

"v Wvw.’t’W;

110 NASSAU ST .

rodeiupipleszti.
mes ir patariame yinti musu
Keleiviu Czekius, pagal ku-

)ir Lietuvos
su-

kaip

riuos Huropoje 
bankose( gaunama pilnos 

atskaitymu
Auksinais arba tlolereis 
pats keleivis nori.
keleiviai, pasinaudoję.

mos/ be jol> i u
-

Visi musu 
musu 

putĮM’unaiFį vgžtis su savim kė
ieiviu czekius, dekavoja mums, 
nes ju sunkiai uždirbti pinigai
buvo kuogeriausiai1 apsaugoti. 
Kiti keleiviui 'palieka savo pi
nigus- imjsu banke, 
kiekvienam pilreil^ala.vimiii, pi

t r mes, k • I • •I 
nigus jiems parvedame Lietu- 
’ , 1 \ 7 dole
rinis (arbu Ąuksinais.,

;ViAVir1?AV?n'd Liientn incnkTAtvidu

'Von, tbįp, kaip jie nori:

1/ i < \ 11 n i
M

/

i

A :
1; ■

dole-

■'M

- J
; -

you r

[ėi

4 *

■t Nn'tne

£

Address

City

State
4t
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A VYRU Daktaras KOLĖR yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
!. Ui GOS Vi,ubuni

M

Jisai mokinosi Varazuvoje, studijavo begije 32

Gydo užslnuodlniina kraujo ir silpnybe®

ll

t

i

mulus inviiiriiiM Ligas; Vyru ir Moterių todėl jas nuodug
niai pažinntn. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybė 
vyru, bpuoguy, uicžejinius, ligos Ijnimo, .Invalrias ligas pa- 

mvitiu mar, iiiwvvui titiirt A icic'niiiblirt

Dr. Koler kalba Rusiszkui 
OfįHos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

C38 PENX AVKn
f ■ "t * » 11| Ift 4 ‘i- | Y !’ 4 »

oinancz.hiH nuo neczyalumo •kraujo. Atuiszaukitje ypatlst-'
S kai, per lais^kus usz. negyriau.

k ir Leukiszkai.

sl>Kt KOLim -
1 » O oo

............ *

- PITTSBURGH, PA.
* r. ty* rv»r n

■ii

‘■’t■



k

*

<

l

(

i

«

4

o

t
r

I

. '4

H

X v,/ •

LAUKIAMASIS DANGUS.

Didžiojo Karaliaus pasiunti
nys.

Penki vaikucziai baltai apsi
rėdė žaidė sodo ant 
kranto. Bhvo . graži 1 
diena. Saulele skaiszcziai 
szviete. Juros mėlynavo. Leli
jos ir rožes skleidė savo kvaps- 

visas puses. Lengvas 
veja l is nosziojo 

e |

; j n riti 
vasaros

Saulele

uis in 
pietvakariu 
įnirtu kvapa visur aplinkui 
Paukszteliai linksniai cziulbejo 
žaliuose krūmuose.

Į

jei jus drąsiai kariausite su ju
riu plesziktus, duos in jus rau
kas pergales painias.“

“Ar tai yra ant juros ir ple- 
szikai? — užklauso vienas vai
kas, baimingai.

“Taip, — bot Karalius 
daleis,
tiktai drąsiai kariausite ir .Jo 
pagelbos ])raszysito. Nenusi
minkite — pridūrė padrasin- 
damas, nes bailiu vaikas paba
lo ir eme drebėti. — Jus plo- 

, nes ju laivai
juodi, tankiausia labai 

bures nebaltos, 
neszvieczia krv- 

stiebu virszaus; jie 
]>atys yra blogame upe ir bjau-

110- 
kad jie pražudytu, jei

szikus pažinsite 
vra.

- - ■ - L ■--- - -. --------- - - -.... - ■ Il ~. 
link miesto, kaip sztai Nu ru
na paszoko prie jo ir paėmė jo 
antra ranka,

“Asz eisiu su tavim, taippat 
— tarė jis. Bet, Ireniejan, ar 
manai, kad galėsimo aplanky
ti tas salas, vien tiktai pamaty
ti, kai]) jos atrodo?“

“Ne — atsake tvirtai Ire- 
niojus. — Jei manai tai]) visa 
laika svyruoti ir nori sekti ki
tus, neik su mumis, tu tiktai 
atimsi Mvkolui drąsą.“

Nurana seko, vienok, paskui 
juos in miestą, bet dažnai at
sisukęs žiurėjo, isztempes akis, 
kad matytu Genostalio ir Petro 
laivelius, kurie buvo jau labai 
toli ir rodosi lyg 
ežiai.

Ki'lias
tu s ir nelygus, 
apie tai, 
reikes grizli ir lipti augsztyn 
ir tai, gal but, su naszta. 
vis da svyravo. Per pus isz 
baimes, per pus isz noro patik
ti Karaliui jis ėjo su Irenieju 
iki miesto vartų.

II.
Kai|> Petras

t

SAULE

/

I

< I

TARADAIKA. I

ctomi

tl

Juasii' Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nitsilpnėjimas

Kniso reikalam j a

tioga-Tone
puikiu.*; gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

5
J

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
i kitą gvduolą lygiu Nuga-Tone, nei vienos *’iu ra Lup gerou” n< i vienos neduoda 

tokių re/Ailuitų Pmp f Ta« yrą labai h ngvai i^aiūkinama lodei, Nuga*Tone yra 
u iudiUmių aQuoniu brangių gyduolių, kurios yra vartuojamos ir rekomenduojamo® 

gcriftu.'-lu panųidyj gydytojų. Uaip, ;ųs gaunate astuones gydukt ui vienų kainų,
Nugrt-Tone t in savyje daug F^oaforo rcikulingo neriams ir (ndcžics, kraujui Be stiprių 

nuolatinių nervų n no kraujo jus negalit tikite, gcrox; sveikatos ir džiaugi ie.> gyvenimu* 
Kiekviena dalis ir vpikur.ai kūno pjįklauso nuo rii’tvų--iitiprybc jo gyvenime ir veikime. 
Pra<lck šiandien gražinti t*avo nervų cisternų i stiprią, sveika padeki, vartojant Nuga-Tone. 
hr; 
kaų

Ni.r kit ą gvduolą lygių NUjwTonc, nei vienos “nera U*ip ro.i 
Ta# yrą Ubai lengvai i(ai^kinarna todėl, 

•udiitmių ažtuonių brangių gyduolių, kurios yra vartuojarnoii 
Taip, ;ųt» gaunate aštuon 

. įcul.. _
kraujo jus m galit tik< Ir. ger 

k u n

ir

jjjj vwva

Ntiea-Tone
E| !1. . • i

stimulates and 
ptrcnffthenB 
the vital pow
ers. It ion 
valuable blood, 
nervo and 
health tonic. A 
combination of 

į corrective .and r<3* 
V storativo agents, 
1 that has the hiffh 
I approval of Med- ■ 
I ical Science.

Nup i-J ufu.’ I iri savyje daug Bosforo r<’ik 
:______į« t ■ ■
ir veik’n 
grąžinti 

it<’ '

kraujuilustaunii ; bobelku 
neštokas,

Ant tokiu turi giluki; pijokiis, 
Teip kaip apie tris tokias 

girdėjau, 
O ir pravardes įlažinojau.

'fosios kaip nori alaus,
Tai žino, jog nuo kvailiu gaus 

Ko jesžko, suranda, 
Ir toliaus in akis lenda, 

Kol ne užfundina, 
Ir geri', kol būna.gana.

Vienas vaikynas in Mahano- 
ju atvažiavo.

viena k va livrą 
gavo

Sziadien įkiltos ir <lž;augtie.» gyvenurtu* 
is kūno priklatno nuo nervu] -ipiydw H
ivo nervų juKirmą i stiprią, sveikų padėti, vardijant 

vo 'U'fl-I
up ruMijaa Žmogui; ir g.i’u..ante d

ir
S*d i’ .m gerą Apetitų

< h
skdvio nrsrn ig'imu'U 1 

p «nauua ncmali nuimis.
tuojau.___

tiŽ but< iį pik u 
N uga T* 

jm k n *« r m
p!Wg 
S l k - >t "U 
1IU.1 A I

te k

plikiau?) nuo ni’Tvų )o gyvenime ir 
t I
Jus pajausite'3

i « A t 
‘L '

. ; ju 
kaip sniegas, 
žins nuo

Vaikai bėgiojo ir szen ir ten Pl,n,n,>
skindami rausvas geranijas 
malonias beganijas vai nikams /j

II

pinti. Vaikai gaudėsi pavėsy
je ant takeliu 
žolelių.

riai atrodo.
“Ar bus ir audros

- vėl užklauso

juros pauksz-

“» g n it ai panml 5

V

ir žaliuojaneziu 
Greitai jie jiailso be- 

žaizdami ir susisėdo po augsz- 
tu akacijos medžiu. Czia pra
dėjo kitas kito klausinėti, koki j 
žaidimą ims toliau.

Vienas vienoki, kitas kitoki 
o kitas da kitoki sumanymą I

reikalinga ant juros. Asz jums 
duosiu knygas ir kortas.
mokite jas gerai. Jus rasite jo
se nurodymus,
savo laivelius. z\nt galo, Kara
lius nori, kad 
eitumete in miestą 
do
neturteli serganti, visu apleis
ta vaikuti. Ji
savo luotą ant juros. Karalius 
nori, kad jus nebūtumėte pilni 
savymeiles, kad jus atmintu
mėte ir rūpintumėtės tais, ku- 

nuliude. (.) 
mano vai- 

a])ie Kara-

ros ? ’ ’ 
vaikui is.

“O, tai]);

ant ju- 
mažas

be! Karalius ne

in miestą buvo sta- 
Nurana maste 

kaip ežia bus, kaip

leis jums žūti, jei pasitikėsite
• .Juo ir szauksites

padavinėjo; ir tai)) jiems bego 
laikas. Vienas sumanymas 
jiem rodosi perdaug kudikisz- 
kas, antras labai alsinantis, 
treczias nepaprastai lėtas ir 1.1. 
Tuo svarstymu taip jie buvo 
])ersieme, kad nei nepastebėjo, 
kaip netoli ju atsirado kokis 
m’pažinstamas žmogus. Jis bu
vo taippat baltai 
auksiniu diržu apsijuosęs, 
veidas szviete tai]), kad, rodos, 
jis nesenai kalbėjosi ant. szven- 
tojo kalno su Dievu. Kada jis 
ėjo, jo rankos sudėtos buvo ant 
krutinės; visas oras aplinkui 
prisijiilde gardžiausiu kvepėji
mu; gi kada jis kalbėjo, jo žo- 

taip szvelniai 
» g

Vienas

visas

Žiūrėkite 
laiveliai butu
pavojuje.

Jo pagalbos 
kad jus 

aprūpinti, kas
J

in kur kreipti

pirmiau jus nu- 
anapus .so

le n a iir susijeszkotiiniclc
apsirėdęs ir

Jo atsineszkite in

rie kenezia ir vra *

n
»■ i t f
J f

t

¥
(C

Tmie Multprinii 
kcfwnu, inkilu® ir u.

' '»ų, 
JltiA

džiai 
kad, rodos 
muzika.

i 4

ausvse.
virdejai gražiausia

Mano vaikeliai — tarė jis, 
ineidanias iii 
asz atnesziau jums žinia nuo 
Karaliaus tos szalies, kuri yra 
toli už vandenvno. Eikite su 

•r

manim prie pat juriu, asz isz-

tarpa, vaiku — 
jums

vandenyno.
•r

aiszkinsiu jums viską.
Vaikai pakilo ir ėjo paskui 

ji tylėdami.
per sodo vartus 
smileziu.

Jis iszvede juos 
ant auksiniu 

Visi vaikai suriko 
isz nuostabos: ant gražiu gilios
mėlynosios juros bangu jie isz- 
vydo beszokinejanczius penkis 
mažus aukso luotelius, turin- 
czius szirdies panaszuma.
rys buvo baltos kai]) sniegas, 
stiebai su 
virszaus.

Bu-

mažu krvželiu ant 
Prie kiekvieno luo

telio buvo pritvirtinta kryszto- 
lo lempele, kurios szviesa 
szviete lyg žvaigždutes szalto- 
je naktyje.

Karaliaus pasiuntinys papa
sakojo, kad tie luoteliai yra 
prisiunsti Karaliaus jiems.

“Žiūrėk in toli — tarė 
rodydamas sala, kuria vos ga
lėjo pastebėti del didelio tolu
mo, kur rodėsi siokiasi dangus 
su žeme — tenai guli Garbes 
Szalis. Kas jos ieszkos, pritirs 
labai daug pavoju, 
valote keliauti tenai.

nuo tos keliones labai 
daug nukentėtu; susigadintu 
ju gražumas ir pritemtu ju 
szviesumas. Tenai, taippat, yra 
Turtu, Klejonių, Nyktancziu 
Smagumu, Paleistuvyscziu ir 
kitokios salos. O tai tos, tai yra 
Netikros Laimes Salos. Daug 
laivu susikalė, kurie bandė jas 
pasiekti. Bet toli — taip toli, 
kad jus negalite isz czia maty
ti — yra szalis to Didžiojo Ka
raliaus, kurio pasiuntinys asz 
ošiu. Jei apsirinksite keliauti 
in ta szali ir talne isztvei^itė 

galui, Jis pasiims savo pa
siuntinius, kurie gelbes jus 
sunkiuose jus renkahiose. Kas 

Jis pats ateis ir ves

kurios

.B 8,

i

žeme — tenai

Jus nepri-
Jus luo-

teliai

iki

svyravo.

r
3 ■o I

<K>

fti

Jis l

l’iiojaus pasrr

pradejo kelio
ne i n Garbes Sala.

Petras pradėjo kelione links
mai, 
buvo nepaprastai
laivelis ant mėlynosios juros 
gilumos siūbavo žemyn 
augsztyn 
menulio

su lengva szirdimi.
malonu: jo

Jam

n
Pabuvo vos 24 adynas, 

Praleido 25 dolerius vaikinas, 
Arba ant adynos po doleri 

vela iždu m i.Suemias krepszi

t

uyup-i. pr.

dabar, likite sveiki,
keliai; mastykite apie Kara
lių, kuri pamatysite jo gražio- 

kuri yra toli nuo 
czia. Kelias nėra taip labai to
limas, o 
pagreitins
vargai pasirodys lengvi. Su
diev ! ’ ’

Szviesus debesys apsiautė 
nopažinstamaji ir jis palengva 
nyko isz akiu. Vaikai negalėjo 
pasakyti kai]) ir kur jis nuėjo.

.Jie atsiriszo laivelius ir isz- 
trauki' ant kranto.

“Jie permaži — tarė vyres
nis vaikas, Goiiestalis. — Juo
se negali tilpti antras vaikas.“

“O je — tarė antras, vardu 
Nurana — jie yra netvirti. Asz 
abejoju ar atsilaikys 
audras ir bangas ant juros.

“Gerai
ras — asz tuojaus važiuoju, 
bet asz nei nebandysiu antro 

luotą.

je szalyje,

troszkimas Ji matyti 
jus kelione. Visi

šlubavo žemyn ir 
auksas blizgėjo prie 

szviesos, o ramus ve- 
jalis nesze greitai jo laiveli to- 
lyn.ir tolyn. Kartais jis maste, 
kur .dnb.ąr, yra jo draugai; ir 
graudinosi, . kad ;: taip skubiai 
iszkeliavo, neikįėk lumps vars
tės- Karaliaus pasiuntinio per
spėjimu.

Toliau jam vienam pa-sidare 
nuobodu. Dienos bego. Jis jau 
buvo toli nuo kranto. Negalėjo 
jau inžiureti daugiau nei me
džiu, nei sodo.

Jis stebėjosi, 
jau praėjo,

J

• • •
Mt'rgiuos užsimanė zylol, 

Bėga in Detroit. 
Ar gal darbu jeszkoti, 

Ar vaikinu vijoti
Begėdės, nedarykite juoku,

Ko kimbate prie doru vaikinu, 
Mislimde, jog Detroito vai

kinai, 
avinai ?reTai koki<'

O ne, yra gana prot ingi,
J’iktai ne visi laimingi,

ar

paimti’ iu

pries'z

viskas — tarė Pet- 
važiuoju

Asz manau
keliauti ant Garbes Salos. Pa
ragavęs tenai 
koki yra,

visu smagumu 
keliausiu 
> r

y t 

in Kara-
liaus Szali.

“Puiki mintis — pritarė Ge- 
nostalis — ir asz turiu suma
nymu pamatyti nekurias isz tu 
salų,’ bet tiktai pakeliui, tai]), 

tiktai pake-

vai-

audros da 
rami 

Jis buvo jau taip 
kranto, kuri

o jie vis da ne-

kaip toli da gali būti iki

pamate, kad 
a rėžiau Gar- 
ji toliau nuo

daugiau, 
jus.“

“Ar negalima nei aplankyti 
tu salų pakeliui ? — užklausė 
vienas vaikas.

“Geriau to nedaryti — at
sake nepažinstamasis. — Jus 
galite pasilikti tenai vergais. 
Jus suterszite tenai savo rubu 
baltuma, ir auksas ant jus ma
žu luotu surūdys. Eikite, sku
bėkite, man p vaikeliui in Di
džiojo Karaliaus szali. Tenai 
viskas yra džiaugsmas, grožy
be ir meile amžinai. Jis pats 
jus tenai lauks ir auvainikhos v<i ;

jus suprantate 
liu i. ’ ’

“Bet — tarė Ireniejus, 
kulis gražaus ir ramaus veido
— pasiuntinys pasakė aiszkiai, 
ko Karalius nori, kad darytu
mo. Ir žiūrėkite ant jūrių lapo, 
kelias, kuri turime apsirinkti 
eina in tiesia nuo salų. Atsi
minkite taippat 
apie kuriuos mums prancszc.

“Pavojai drąsaus žmogaus 
szirdi kųjia, o ne slegia — at
sake Petras su puikybe. Bet ka 
asz czia ant tuszczio leisiu lai
ka.
szalyje greieziau 
lauksiu jus.“

Taip kalbėdamas; jis pastū
mėjo savo laiveli in jura, in ji 
inszoko ir su paskutiniu 
skUmbancziu juoku ir rankos 
savo draugams mojimu, jis lei
dosi tiesiog prie Netikros Lai
mes SahitJ.

jGenesfalis seko
/TV ' i •Niirana svyravo kelias valan

dėlės — maste palaukti ir pa
matyti, ka kiti darys. Jis buvo

nuo salų.
apie pavojus, 

y y

Asz busiu toje, toly moję 
, kai]) jup, Asz

ir

r11
jo pavyzdi.

bailus įr visuomet viską ątido- 
liojo. . ,

< i Asz einu in.miestą — tarė 
pasiryžimu 

nuižas Mykolas,
Bandysiva kelionėje 

taikytis savo laiveliuose vienas 
szale antro.“

Jis paehie saVo draugo ran- 
i >• n fa i Ir t*ni ūma lunnd Tin

SU 
Tti, 
manim.

Ireniejus. •—» 
eisi su

tfillrMinn'MllA T* i Ozą Ci

Kelios dienos 
o joki prieszai da 

nepasirodo. Jokįos 
nepakilo. Kelione buvo 
ir lengva,
toli, kad neinate 
paiko. Jis net pasiilgo kokiu 
nors prietikiu, 
atėjo.

Jis apsidairo, ar nepamatys 
kur nors Genestalo, bet niekur 
jo negalėjo regoti. Jis ome Spė
ti, 
salai ir ar gales jis nuo tenai
pamatyti grąžą ja. Karaliaus
szali. Jis pažiūrėjęs in juros 
lapa (mapa) ir 
kiekviena mvlia 
bes Salos vėda 
Karaliaus szalies.

lYpie du kartu jau Petras 
mane sumainyti kelia ir ke
liauti tiesiog in graži a ja szali. 
“ Bet ne — tarė jis pats sau —. 
daugiau bus man garbes atlik
ti dvi kelioni; isztikruju Kara
lius stebėsis isz mano drąsumo 
ir duos man didesne užmokės
iu, kaip tiems, kurie atlieka 
savo kelione tiesiog in Jo sza
li.“

“Bravo! Petrai! — suriko 
kas ne kas isz laivo, kuris buvo 
isz užpakalio visiszkai arti jo.

Petras atsigryžo nustebės. 
Mato, keliais sieksniais nuo jo 
mažojo luotelio, dideli laiva, 
kuriame yra vienas tiktai žmo
gus.

Tiktai ne
O del ko? del to, kad ne visi 

paezedus, 
Labai meto ])iningus,
Del visokiu mergų, 
Pribuvusiu valkatų,

Kitu kartu apie tokias ]>asa- 
kysiii,

Bet dabar da nutylėsiu.
# # •

O j tu Bay on o boba, 
Kokia tu esi nelaba,

Kad truputi per Gavėnia su
sivaidytum

Ir liežuvi savo sulaikytum.
Vyrai nuo tavęs bėga, 

Dalaikyti negali, teip blakes 
ėda.

Nesenei in czion pribuvai 
Nuvargus, o kaip atsigavai, 
Tai (lydelius ragus gavai.

0 jau k a tavo liežuvis, 
Palaidus suvis, 
Kožna apjuodini 

O ir savo levui nedovanoji. 
Butum nesenei apjakinus 
Vienatine aki iszkabinus.

Geriau pasitaisyk 
Narava iszvaryk,

Ba kai]) vela pribusiu, 
Tai asz tave perdirbsiu!

Atsibaladojau apie 
Maniau jog

«

J

r

«

Sk rantus, 
viskas pa red k i a 

te n l) u s, 
jog yra ten

Bravo! Petrai!

J

y

Laivas buvo puikiai isz- 
auksuotas. Jei Petras butu ge
riau prisižiurejes, jis butu ma
tes, kad tas paauksavimas tik
tai nuduoda auksa, o nėra gry
nas auksas, isz kurio buvo lai
veliai, kuriuose Karalius vai
kams padovanojo. Laivas biivū
papuosztas, puikiomis spalvo
mis nupiosztais paukszcziaią ir

1 • n Ii’ 'V®gėlėmis. Bures biivo ne grynai 
baltos, bet szviesiai raudonos. 
Nebuvo kryžiaus ant stiebu.

pats žmogus dėvėjo isztepta 
snuki. Jo, akis szviete nuožmiu‘ ? n ’ - Vi <
mu ir apgalilingliihu, o jo bal
sas, nors jis ji rūpinosi minksz- 
tyti,. buvo asztnis-szidrkšzius.

Kokiu bildu žinai mano var
dą — užklausė Petras — ir 
kur keliauji?“ ;

“Asz dažnUi matydavau ta
ve seniau — atsake' žmogus -- 
žaidžiant sode, 
kranto; dabar
paliuosavai saVo luotą ir lei-

ir ant jūros 
maeziau, kaip

Bet dagirdau 
blakių nemažai,

Tai vis szirdeles gerai.
O ka, kai]) blakes krauja su- 

' trauke
Tai ir rumatiksas atsitraukė.

Juk ar diele, 
Ar blake, 

Tai prie gyduolių priguli 
Norint blake lovoje, 

vand-'.'nįje guli.
Ne turi laiko

Tai ne blakių neiszvaiko 
Jaigu nuolatos alų neszioje, 
Tai ir blakių ueižgenioje.

Kai prie y 

o diele

i sveikatų.
įaugti* it gyveniniu ižnaup 
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I EXTRA! EXTRA! EXTRA!

IteJ

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
bcriszki daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes szie daiktai mažiause 
yra verti $9.00. Tik painislyk ka 
gauni. Gera balberlszka brltva. 
Gvarantuota balberlszka 
Balbcriszkas žirkliukes. Szukas. Gera 
diržą ir gera szepetuka. Tie visi daik
tai yra iszdirblmo gero ir kožnas bus 
a is užganėdntas.

Į maszinuke yra 
praszome už visus daiktus. Tokia že- 
gražiname pinigus, aszykite tuo jaus, 
ma kaina mes parduosime tos daiktus 
tik per trumpa laika ir jeigu norite

Į pasinaudoti isz szitu pasiulymu tai 
! prisiuskite 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 užmokėsite kaip daiktus gausite.

■ G varant uojanie užganėdininia arba 
nelaukite nei inlnutos.

PRACTICAL SALES COMPANY
DepL 406,

verti
Gera

maszinuke.

Vien balberlszka 
verta tiek kiek mos

JSZ 
20c.

Gvarantuojanu užganėdinima arba

i
1219 North Irving Ave. 

CHICAGO, ILL.

t

Libby, MQNeill & Libby, Chicago

t
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Ball-BandM

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arbaHimincr ir Lopac. 

juodi.
Paplatinti padai 

tingai nešiojimui makleriams.

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad būtų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti. 1

autuvo yra padaryti ypa- 
Jie apsaugoja viršų bato, ir 

padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens

I

❖ ♦
SKAITYKITE “SAULE” į

<• ❖ ❖ T

J a " i a

BALL BAND

arba anglies negali nei ipjaut nei įplčšt.
Tamsta sutaupini pi'nįgus kada nešioji “Ball-Band** nes 

Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company )
4GO Water St., Mishawaka, Ind.

1ii

Nešioji ilgiau
Jauti geriausiomis savo kojas

ICi, rutulus ir da ka: 
Asz miglinu, jog tai kaka

yPer frnutines ojti
Prie baro stoti, 

Mun.szaine gerti,
Su skuneriu alaus užsigerti.

Tai geras biznis,
Ne ylgai salunipkas varys, 
Už 1Q centu skuneri alaus

t

Ir tykojo ar magarycziu ne 
. gaus,
Pųskvatierki munszainutes, 

Įr alaus del mpnuite^.
: O kaip 'podes diepa, 
'Į'ai szįrde le.i ne v iena, 

Pasigėrus valojesi,
Ar .prię žjnopin kabinasi.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARŠZĮUNU DIRBTUVE 
reikalaujo agentu parduoti ju inafsz- 

kinilR tinarte? nnsJ'zlAtnlnma
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CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,346.50

*■

Žinios Vietines
— Suimtoje pripuola Ap- 

reiszkimas Szv. P. M. arba Blo- 
vicszczius.

— Nuo 1 Aprilinus Skudri
no Elektriko kompanije inves 
automobilius kurie
Mahanojaus ir Tamakves 
stodami Lakeside parke.

bus senam 
arti Leliigh 

Bus tai labai

ejs* terp
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PARSIDUODA FARMA.

ri
I &

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Rankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte Iki 12 vai.

Ž- 
i
I

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. VIce-ITezIdent.
J. E. FERGUSON. KasierhiR

| tomobibu stacije 
mime 

___ stoties.i
! paranku del žmonių.
Į

Atlaidai Szv. .Juozapo 
parapijoj užsibaigė pasekmin
gai. Daugeli

I

I elektriko 
Valles

kunigu prigial- 
bejo prnbaszezjui

i rūpint parapijomis dvasiszku 
penu.

Czcsuai ap-

Prie Tunnel Ridge kasi 
kompanije

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETI Y1SZKAS 

GRABOIHVS MAHANOY ITTY, PA.

* y1

laidoja kunus numirusiu. Pasamdo
automobilius del laidotuvių. krlkszti-Į 
nlu, veseliju, pasivažinėjimo Ir 1.1. .

Mahanoy City, Pa.620 W. Centre St.

—I *1

—

Iriu.
tukstanezin tonu 
rinos naudojo
griuvo iii apleista 
priežast ics supuvusiu 
Augliu kompanije 
gauti.

sukrovė
augliu ku- 

del boileriu in-
gengve, isz

propu.
negales iž-

Ana < 
nemažas

Į
i Kumpa
Į voku ii- rusnaku.

l Lietuva.

; Temykit Lietuviai!
Jeigu norite’nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso-Į 
kiuose reikaluose, tai kreip i 
kites prie gerai žinomo lie- > 
tuvo, bankieriaus ir taikos! 1 
teisėjo, reikalaudami atšaki-! 
mo i____________________
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

tuvo, bankieriaus ir taikos»

nusiųskite 2c marke ant!

Li et u v hzk a s (iru bori u s

K. RĖKLAITIS
laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbminke motore.

Prieinamos prekes.
I

L

K)

liciia iszvažiavo iii 
skaitlis sla- 
Kaip girdėt 
lietuviu ku-tai randasi i r daug

rie neiižilgio ketina važuoti in

Tomis dienomis atlenki' 
redakcija senas musu skaityto
jas p. Augustas Banks isz 
()range, N. .J.

(tanks

Pas P. J. Kiibertavicziu vis
kiu*, tiki gi pigiau kaip kitur

j žiūrėk.
1 Sz. Sholderis (cielas)
’ Sk
Versziena del kimszimo
Versziona del virinio 
\’erszio szlaunis

Į (Jalvijiena del zupes
1 lanibnrg stiukas

O
• >

16c. 
4—25c.

15c. 
15c, 
22c. 
25e. 
15e.

| Jnl. Uatsziupo ?> bonkos 35c.
I Klotila kvept'utys muilas 5 už 

' 600 W. Pine St r.

švieži inkstukai

I

I

> .)(*.

POTTSVILLE i

4

PA.

Numirėlius 
mada ir

516 Mest Spruce Street 
MAHANOY t ITY, PA.

Bell Telephonas No. 119

'Ulri'xlnllsla Liet m iluku 
B A H K A

— $—
IHdele kaucija nudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palajki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresą vokite:

tai ir pigiai, 
kainas o , 
alsakhna.

v. LAPINSKAS
601 IV. Maliaiioy Avė., 

MAHANOY ( ITY, I’A.

VI IDR. J.A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas,J

1-1*

B iii

Bi 'i

Gydo invairias ligas vyru ir 
; motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

M

i

lt'
B”1
K’
■My" 
BSL. i

IB*

B

D R. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai.,
12 lig 2 popiet., 6 lig 

9 vakare.
113 E. Coal St

eje.

ryte.
Bell Tel. 359-R.

Shenandoah.

I

DAKTARAS L W. H0DGEN8i

l

i

I

CHAS. S. PARMLEY
Ke.,T Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime Jumis tame patarnauti.

rr» oi a. ■■. > Ir /\1 olr ta v,

riilladellphiii Specialistas 
Užsisenejusiu Ir L’hroniszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
'liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gv arant uotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 

padare, alejkito pas mane ir pas- 
yra

esą
llaptingal pasikalbėsime, 
pavojinga.

Laukti

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie- 
Ižuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szlr- 

Įdles, Ir visos viduriu netvarkos grcl-
.. . .. . - .

lai palengvinti.
Odos ilgos, iszberiinal, 

dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas Jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rtnnailzmns visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir t rojo nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant.vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusls ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciaies ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi- 

“Inai patvirtinti ir rekomendavoti per 
galingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:
KoŽnn Ketvergą, Petnyczla ir Suimta. 
Ofisus valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

papuczkos,

atminties,

kau-

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
140 akieriu, 100 akieriu isz- 

dirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

Mrs. Mary Gelgot
R. F. D. Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)
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ĖJO FEKSZTI 3800 MYLIU.
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Kada szita szeimynele atėjo
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reszta girrih.

VILTIS PLIKIAMS.

Anibiszka Mestis yra tikrai *r

|| pasekminga ir kas prisiims ke- 
gi liolika 
I■■■'’ 

tluoliu dykai.

i st e m pu ir savo adresu 
tai aplaikys trijų arabiszku gy- 

, Raszykite 
Dr. Jmbco, 
Box !), Brooklyn 

N. Y. Panaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yra miplikia. f

szio adresoB Broadway, 
l1'’ ” *'■

wI
Ar norite darbo?

/

3

>.

0

Y vi U M

ant
236

1

nereikia

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiamsja kaina ne tik jsz New Yorko jr Bostono, 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau- * . • • • • « -a • _ a _ .. a a

Bartaszius Agentūra,

siu gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. ^Turime artimus 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir T/ietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei- 1 « • • . a . . - • _ . ® . - akniaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu

, o suteik-

in Filadelpli ’m 
užbaigus savo ilga kelione 38(H) myliu, 1‘otogral’istas 
ko juju 1‘otogral‘ije. rToji szeimynelr yra Percy J. Hinton, jojo 
pati ir dvieju metu dukrele ir ėjo isz Kalifornijos pekszti. Sa
vo kelionių pradėjo su 15 centu. Kur tik užklausdavo kokio 
darbo, tai visur jam atsake ir turėjo nesztis 
bildu daejo lyg 
neatsake jiems maisto ir pernakvojimo.

ana diena 
nuirau-

toliau ir tokiu 
Filadelfijos. Žinoma kelionėje geri žmonis

KUR BUNA?

Mano drangos 
Marcinkevicziute, po vyru ne
žinau pavardes; girdėjau gyve
na apie Pennsylvania, 
isz Starapoles 
kiu 
Kaimo, 
butaieziute 
pavardes;

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima, padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir (langiaus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek i t iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

1

RALTIJO8AM ERIKOJ
LP LINIJA VBroadvay, Nev^Iork.NY L?

Ė ILIETUX^N
PER HAMbUP.GĄ,PHJA\Ą 
/• AREA LIEPOJU 
)

TIESI 
KELIONĖ

Lietuviai važuojant in Piliava I 
aplenkia lenku juosta (karidora) | 
Visa treezia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovu.

“POLONIA” . 5 APRILAUS 
“ESTONIA” 19 APRILIAUS

Treezia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.
Kreipkltes prie musu

Ka raszo nplo knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”

H—• ■■ <
Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 

>_ Į žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
J kės puikia knyga po vardu “Tukstan- 

Į L l v I I I < I I
't'..-. -!r '/Jcr.“” kuria man pri
siuntė!, norint asz prisiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vle- 

I uok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
n(‘ZinaUjaaz Į)rjajUuczjU tamstoms mano pade- 
Plopini kavone kuria praszom nuo manes prl- 

Toi puikioj knygoj talpinasl 
turi neapsakytai

Magdalena
I

t i
I

Į kės puikia knyga po vardu 
t is Naktų ir Viena”

jigentu jusu mieste.
A'pskr., Pilvisz-
Krisznok i rszkes 

r<'iy-gi Marijona Kar
po vyru 

paeina •
Kaimo. Jaigu kas žino apie jas, iinti.

labai j pulkus npraszlmus,
j) vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik

tai gali skaityti lletuviszkal kad kož- 
nas i urėti jia namuose ta puikia kny- 

I ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerel-

Para., 
m ■

EriLlYMiWmiilil

meldžiu praneszti. yra 
svarbus reikalas. (t

Mrs. Mary Neverdaiiskient* 
' 42:’. 
New B K

I

('liureh SI.,
' '.in, (’onn.

inimxwwi i - w.ixk. ’

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.
• - - - -

Laidoja kunus numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. 
Teipgi pristato automobilius 

visokiems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

4

I aieszkau .lieta Ale *\ lezie- i<{luUga3 Vietas ir praleisti brangaus
ne, po levais \'eiicziu(
isz Marijampole.'
lio Kaimo. M t'ldžiil atsiszaukt j tymus namuose atranda tenai stebe- 
arba žinantieji apie ji meldžiu i tinus 
praneszt yra svarbus reikalas.

.1 urgis Sakevich,
660 \V. Saratoga St., 

Baltimore, Md.

. paeina iau-0 ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai-Para., Xarte-

Mano szvogeris Juozas Mik- 
neviezius, |0 metu atgal gyve
no Mahanov Cit v, dabar buna 
Alta, Canada. Jeigu kas žino 
( 
ba tegul pats atsiszaukia.

A. Dumczius,
■538 W. Cent iv SI., 

Mahanoy City, Pa.

v •

apie ji, malonėkit praneszt ar-

apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užinirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo miloma sžeimina. 
Dekayoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 

j tamstoms 
gyvenime.

Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Jeigu reikalaujate

sveikata ir laime sziame 
Viso glaro velijantis pasl-
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GEORGES Sztorey

ANT PARDAVIMO.
namai, poSzeszi, 5 ruimu

$2000 už viena. Pu.se gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge- 

12 ruimu namai 
gali pa- 

(Ap.1)

lieku “ 
Somerville, Conn, 
vlrsz-mlnctos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszleistuvcs o gausite tuo- 
jaus per pAczta.

gausite Velykams 
visokiu Kiauszinu padirbtu isz 

geriausio koknoto.

Kiauszinei po 5c., 10c., 15c., 20c 
25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 

\ $2, $3, ir $5.

A

A

KVITU

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

4

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77.50

puikei enamelavotas

czio. Keturi, 
namai po $6500, puse 
silikt ant morgeczio.

John Goyno
227 W. Centre St,, 

Mahanoy City, Pa

>
t,

Knygele Draugystėms del 
Iszinokejlmo pinigu ligonia
ms - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY. PA.

50c.

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

padirbtu zuikucziu.

GEORGES
24 W. Centre St. Mahanoy City

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 

. lavotas kukninis peczius 
ka įgalima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH;

g
ii

K ■ir'Jhį )•#?•&

M

A.

♦t, .>•

h 4

1 
T *• 
.£A??

.“fl
,r-L

V ’■ -jj
"•'■r-:-

■*‘.su

•' V-4

i
libfpp-R '£

AI Lr liljj
- .-■■A

1

f*, .‘f ;»

*v .
. 4 ’■i-

a

•■—M—|l —i . f ■* !■» m i i i ■■■ į» w> - ... Il4w — l ■ i ii — UI iii in"i—«* —Į. WilWU , «l iln I Į—i > >■■!! »i  ......   ihli^ ..... . u iin H in^l* > ui......  . .Ii.w.ii.I, i., illli.eil r  ...  | WIWW—.....m I»iii«iiimiii .< ■■!■■■■ m <11 ■■ wH i *■ ■■ ■  .... 1 11........Mi UW .. ....

Q

i;1

/-'įęp.Yr, ...

iWfei-,;

\ .1*‘ * 

•M .t***”

t‘I

t*Him -| 
M,-

■ • •* *-iŠ. ’ •’

nOft/ i
% _____

y.

AM

I
i

W. F. RYNKIEVICZIA |
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 1

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
* /

gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
agenta W. F.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima
, geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
afi’idavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto

suraszo

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto.
Kurie kreipiasi iii mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame
laike dar važhioja in Europa. Reikalaukit^ mano

• ’ • 1 • 1 • . 1 . . .1. ... A ? .3^1 •-.R/
pinigu ir laivakorcziu kurso ir

' I

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
.—

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

Yra tai Banką in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelbos kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus. >

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

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Co., Banka.
geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, -PA. r 
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.

t Szita Banka žino kaip jumis

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz

— _ JI ...

J

D. F. Guinan, Treas. 
A. Danisewlcr, M. Oavula

%25e2%2580%2598.su



