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ISZ AMERIKOS
Vaikas su nepaprasta galva.
Greensburg, Pa. — Naujam 

anglekasiniam miestelije Mc
Cullough, arti Greensburgo, 

vaikas,
arti 

gyvena nepaprastas 
trijų metu senumo šunelis Jono 

slavoko. 
gyme su nepaprasta 
galva, kuri nepaliovė augti ii 
dabar vra 2f)Į-. coliu ‘dvdumo 
aplinkui. Nors vaikas turi trb 
metus, bet neszioje 
numaro 8 ir pusi', szeip vaikas 
yra paprasto sudėjimo.

Dagirde apie 
perstatiniu, pribuv 
siulindami

Ivaniczo, K ūdyk is 
dvdunn

skrv heliu

s

Bezdžionka kaipo siuntinis.
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ji loenininkai 
o pas tęva, 

dydelius pinigu? 
idant leistu vaika rodyti žmo
nim, bet tėvas pasiulinimu m* 
priėmė.
Mergina persistatė už vyra, ap 

sivede su kita mergina.
— Janina 
rest a u ra

su kukorinm

Des Moines, Iowa.
Simmons susipažino 
cijoi kur dirbo,
Mr. (laid, na ir už kokio laiko

metui 
Janimi 

už apga-

susivineziavojo bet po 
pagyvenimo, 

skundže savo “ 
ir paniekinimą mote 

rystes stoną. In laika trijų san 
Janina persit ikrino 

buk josios “vyras” 
ru tiktai moteria. Kokiu budi) 
tai isztirinejo, 1 
tai ne raižysime 
skaitytojai gali 
prast. Gaidiene iszsikalbinejc 
sude, buk norėjo padaryti szpo 
sa Janinai, nes toji labai kimbi 
prie vyru.
Tėvas supliekė kaili dukrelei 

už nukirpima plauku.
Ta g l iary. 

17 metu patogi italijonka ma
tydama savo drauges 
kirptais plaukais kaip rusiszki 
mužikai, kuris tai papratimas 
labai prasiplatino po Snv. Vai 
stijes ir vadina “ 
nuėjo pas balberi 
nukirpt plaukus, 
paregėjo savo 
trumpais plaukais, 

jog

laiko

vvsta

va i ežiu

v v ra

v v ra s

Washington, 1). (\ — Steno- 
irratist<‘ Miss Klara Miller tu-
ri maža beždžione, kuri atlieka 
darba pasiuntinio. Jeigu pana 
Miller turi kokias popieras del 
nusiuntimo savo darbdaviui, 

ii taji darba paveda beždžio- 
kuris atlieka 

greieziau ne kaip
Jackui 

darba
i 4 1 !

ne vra vv

tai veluk apie 
>, nes pati> 

geriau dasi-

Chicago. — Rosa

su nu

bobed hair,” 
ir davė 
Kada tėvas 

dukrelių 
teip 

josios imrszo, jog užmėtė ant 
stalo, baisei supliekė, iszmu 
sze aki, uosi, ir iszlaiiže rynka. 
Vž toki pamokinimą dukreles, 
likos paszauktas in snda, kur 
užmokėjo szimta doleriu baus 

ir kasztus teismo. Dvi 
drauges Rosos, kurios likos ap- 
skunstoš už prikalbinima Ro
sos ida‘nt nukirptu 
kus, likos paleistos 
svbes. *
negali dasiprast, del ko ne turi 
tiesos nubausti savo dukreles 
už nepaklusnumu, 
szo tasai 
jog czion 
pasielgti

mes

sa i;

su 
ant

sau plau- 
ant liuo- 

Tevas lyg sziai dienai

bet užmir-
italiszkas szlekta.

negalima
su savo

Amerike 
žveriszkai

< <

mai
taji
kokis vaikas.
Iždave $160,000,000 ant gužiku 

gy' ventojai paprastai išduoda kas 
metas szimta milijonu doleriu 

o in Euorpa isz-

New York. — Ameriko

1910 fabrikai ,
70 milijonus

padirbo 
i grosu

su
19 metu 

nuota kos 
paezia pravarde ka ir

ne yra snsigymi- 
\ isi laike vinezevones 
prisegtas korteles su

nepasida-

ant guzikn 
siunsta už 16 milijonu doleriu. 
Mete 
guzikn
(grosas turi 12 tuzinu.)

Priesz kare Amerikas daug 
pargabendavo guzikn isz Aus
trijos ir Vokietijos.

Keturi dvinai apsivedė.
Havs, Kaus. — Jonas ir Ra v- 

mod Kuhn, dvinai, turinti po 
20 metu ana diena apsivedė 
Mare ir ( hia Kuliu, 
dvynėms, o norints 
turi ta
jaunikei bet 
niave. 
turėjo 
pravardems idant 
rytu kokia klaida.

Už 15c kalėjime 14 metu.
Chicago. — Ydant duoti pa- 

veizda kitiems vagiems, teisin- 
gysta laikais peržengė rnbežiu 
apkaltinime žmonių, visai už 
menka, peržengimą tiesu. Tai
gi ana diena Jonas Nožis, 20 
metu senumo, likos nubaustas 
p<‘r slidžia Scanlon labai rus
tai. Vasario 4, Nožis sulaikė 
Antana Czaja ant uliezios ir 
su pagialba peilio, priverto ji 
ant atydavimo pinigu. Dau
giau ne turėjo kiszeniuje kaip 
16 centu, bet Nožis netikėjo ir 
paliepė Czajui isztusztyt dau
giau. Czajui pasiseko pabėgt ir 
pranesze apie 
palicijantui, 
suomi' ir aresztavojo.

Sudže Scanlon iždave 
ka toki: “

žmonių, 
peržengimą tiesu, 
diena

tai artimiausiai 
kuris piktadarį

ISZ VISU ŠZAŪU
19 pražuvo ligonbutije.

Rymas. — Devyniolika žmo
nių sudegė ant smert degan- 

ligonbiitije S iuto Spri
te, artimoji' szvenlo Petro baž- 

Asztuoni szimtai li
goniu radosi tame laike ligon- 

Daugelis ugnagesiu ir 
(Iri ii-

revoliucije czikaginiam kalėjime.

ežiam

iszligas, apreiksz-
kompanijos yra

ANGLEKASIU STBAIKAS
Kompanijos padavė angleka- 

siams savo iszlygas.
New York. — S. D. Warri- 

ner, pirmsedis angliniu kom
panijų padavė anglekasiams 
kompanijų 
damas, jog
priverstos nnmuszti darbinin
kams 21 procentą idant numa- 
žyt preke ant augliu.

Anglekasiu perdetinis Phi
lip Murray staezei pasakė, jog 
anglekasei iszejs ant st ra i ko, 
jeigu kompanijos nesutiks ant 
darbininku pareika lavini u.

Szia sanvaitia vela turės an
glekasei posėdi su kompanijos 
tyksle atsukimo ant paduotu 
iszlygu kompanijos.

Tarp kitu iszlygu kompani
jos numažins 18% ant kontrak
tu, dieniniu darbininku mokes
ti nninusz $1.20 ant dienos, 
vaikams nninusz 72 centus ant 
dienos._____

Szimtai darbininku iszkelia- 
vo ant farmu ir virszutiniu o 
kiti in savo tėvynės. Biznei vi- 
sokiosia szakosia jau jaueze 
bedarbe, nes darbininkas ne
dirba ir neturi pinigu ant pra
leidimo.

Beda pradeda
grineziu, bet minksz- 

tuosia aplinkinesia padėjimas 
yra arszesnis. Virdžinijoj tuks- 
tanezei vaiku keneze badu, mi- 
laszirdingos draugoves pradė
jo sinnsti in tonais paszialpa.

Teip, vargingas darbininkas 
turi kovoti už savo szeimvne- 

suorganizavota
kapitalizmu, — kitaip bus nu
mažintas 
padu tuju, 
bininka laikyti bandževoje.

skverbtis in
daugeli

les prieszais

nelaisvio ir poa 111
kurie geidže dar-

kas tokis pa
po Spoolman

ny ežios.
< r

Imti. Daugelis ugnagesiu 
palieijos likos sužeista.
dis ligonbutes sugriuvo, todėl 
negalima dažinoti pravardžių 
ligoniu. Karalius su karaliene 
nusidavė ant vietos neszti pa
gialba. del likusiu gyininiu.
Granadas truko užmuszdamas 

dvilcka kareiviu.
Tarnapolus. — Isz 'rarnopo- 

liaus iszejo pulkas peksztinin- 
ku ant Kmitos pieniaus. Laike 
pasilsiu kuopa susidedanti isz 
penkiolika, kareiviu užtemino 
gulinti ant žemes armotini gra
nada. Kareiviai

inlinde in buto aukszta, bet 
Czepaicziui pajutus ir pakėlus 
trukszma, nepraszyti svecziai 
nors ir isztniko, bet paliko sa
vo virszutinius rubus kuriuose 
rasta dokumentai ir apie 500 
auksinu pinigais. Iki t pleszikai 
del to invykio nenusiminė ir 
treczia po invykio nakti du ju 
atėjo su karabinais pas Cze- 
paiti, apszaude isz oro narna ir 

I pradėjo veržtis in kambari, 
, reikalaudami gražinti doku-
I
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ninkai, bet likos greitai aprnalszyti per dažiuretoja kalėjimo 
netemindami I Westbrook, kuris paliepė suplakti ka.lininkus

ant pavojus kuris jiems grasi- Paveikslas parodo karitori kalėjimo po apmalszinimui tosios
no, iszkase granada ir pradėjo 
žaisti su juom kaip su hole. ’Pa
ine grumulas truko su baise 
pasekme, sudraskydamas dvi- 
leka kareiviu o kitus sužeido, 
bet ir tiejei kaip rodos mirs, 
l'žmusztnju kareiviu kūnai bu
vo sudraskvti ant szmoteliu.
Banditai iszžude visa'szeimyna

Lodžius.— Kolonijoj Dobrn- 
kove, paviete I 
keli banditai in gyvenimą Teo 
f i liaus Rvklika. 
puolė in 
apipleszinet nuo visko, po tam 
užsmaugė gaspadori 
ir jojo penkių metu sūneli Jo
nuką.

Kada Rvkliko

revoliucijos.

i mentus ir pinigus. Tik Czepai- 
11 is panasziu svecziu lauke ir 
viena plesziku prisitaikęs pro 

| Įauga nukovė. Tuomet antra
sis, 
žeistąjį pasiėmė szautuvus ir 
dar paleidęs in namus keletą 
szuviu, pasiszalino in Vokieti
ja, kur tapo vokiecziu polici
jos suimtas. Pas negyvėli ras
ta szautuvo ir revolerio szovi- 
niu. 
isz

apk raustos mirtinai su-

Abu pleszikai buvo ateje 
Vokietijos kaimo Venlo- 

viszkiu.
Lenkai iszžude 7 žmones.
Ignai i nas, Szvencz. — Vals- 

tieczio Alfonso Arcmavicziaus 
žmona mėgdavo su lenku po- 
rucznikais balevoti. Tur but 
isz toku pažineziu 11-4-22 ras
ta Aremanicziu namuose bai
sus reginys. — Butą vakare 
dvieju lenku porueziku, iszger- 
ta du degtines buteliai, valgy
ta sviesto, sūrio; tai ant stalo; 
vidury gi aslos sukrauta lavo- ‘ 
nu krūva ir marszka- apdeng
ta: patsai Alfonsas* jo žmona, 
di dukteri, beruas-gi samdinin- 

nius ir pasislėpė. (Atstovybes kas irgi negyvas uŽ stalo paso
dintas; isz viso 7 lavonai. Pa-, 
sikinkyta arklys, iszsivežta 
turto 100 aukso rubliu ir keli 
szimtai tukstaneziu lenku va
nagu (markiu.) Dvi dukteri 
mokinasi Szvenczionyse, tai li
ko gyvos. Keturi lenku oficie- 
riai jau suimta.

Pelems pinigėliai.
Butrimiszkes, Aly t. — Vals

tietis M. SI. sudejes blekinen 
kelius szimtus rubliu pasika
bino kluone po stogu ir kasdien 
vis žiurėjo, ar kas nepasiėmė. 
Viena diena rado deže nukri
tus ir pinigus polinkiu in trak- 
nis sugriaužtus.

Kitas pilietis Serbęnu kai
mo buvo pasidėjęs krepszelį 
su 900 rubliu svirne rugiu 
aruode, bet užsimirszes kartu 
su grūdais susipylė maiszan ir 
pinigus ir... pardavė.

už bausmia.

Trys sūnūs suszaudytiipo mo- |gJF Į ĮĮ VQg

Iria ūdijo.Belfast, 
katalikai 
own’ai broliai pereita 
buvo

Tris 
jaunikaieziai McKe- 

nakti 
isztemti isz lovos ir su-

szaudyti po motinos akiu. Vie- 
krito negyvas, o kitiC f rnas ju

lankam, du mirtinai sužeisti.

Banditai in
gy venima,

Begaudydarni komuniste.
Kaunas. — Kovo 13 d. apie 

20 vai. stoties komendantūros 
dežuriuojantis karininkas pa- 

snimtasiuntė suimta moteriszke su 
kareiviu ir palydovu in Kauno 
žvalgu punktą. Einant pro Ru
su atstovybes “evakpunkto“ 
narna Vytauto prospektas 13, 
moteriszke inbego in tuos na-

Antra vai. nnkezia in McKe
own’u duris pabelsta. Motina 
......... . _• atidaro. Jos parei
kalauta, kad visus savo szei- 
mynos vyrus paszauktu. Ji pri
kėlė visus savo tris suims, ir 
tada i nėjo vidun tris maskuoti 
vyrai suszande. Atliko ta bai-

I,ra,1uj° atsikėlė ir

Rvklika

pati Mari
piadejo inelsti banditu idant žmogžudyste isznyko.

• . Tokie naktiniai užpuldineji-
tuoni mcnesei kaip yra sunkui-Įniaj Irlandijoi dabar tai pa-
jaja paliktu gyva, nes jau asz- Tokie naktiniai užpuldineji-

evakpunkto

di dukteri, beruas-gi samdiniu

žinioje yra tik du virszutiniai 
augsztai.)

Lydejes ja kareivis vydama
sis ja insiveržo antran namu 
augsztan. Kadangi jam buvo 
praneszta, kad ten jokios mo
tor i szkes nėra, tuojaus atvykę 
kareiviai apstojo visus namus, 
bet moteriszke vis dėlto nebu
vo surasta.

I’as kareii liko tos moterisz- 
kes pasas vardu Onos'Žitkevi- 
ezienes, o 
moteriszkes czemodanas, ku
riame rasta komunistines li
teratūros 1922 metu laidos.

Kovo 14 d. Užs. R. valdinin
kas Lisauskas nuvyko pas Ru
su atstovą p. Davtiana ir Mi- 
nisterio vardu pareiszke apgai
lestavimu del kareivio insiver
žimo in eksteritoriali atstovy
bes butą.

rne, tai banditai juokdamiesi, 
iszkaneveike motere ir ant ga
lo jaja užsmaugė, po tam din 
go. Ant rytojaus užėjo in narna 
pažinstamas Rykliko, o radęs

prasti dienos nuotikiai.
Vokiecziai dovanojo kaltes 

250,000 prasižengėliams.
Berlinas. — Nemažiau kaip

Turtle (’reek 
dėjo dinamitą 
Bros, Silvis Bros, ir (loodhope 
kasikiu, 
kone visus 
kiniu namu langai iszteszkejo. 
Keli nužiūrėti darbininkai li
kos aresztavoti kaipo ir unijos 
organizatorius 
tersonas.

Kada penki darbininkai va
žiavo in darba in Diamond No.

artimoje Greens- 
automobilius likos 

dinamituotas per 
straikierius. Darbininkai iszsi- 
saugojo baisios mirties, bet ne
apsisaugojo 
likos nuvežti 
kėlės valandas po tam palicije 
aresztavojo koki 
Konopski isz Wilpeno, 
nužiūrėta 
mito ant kelio.

Badai minksztu kasikiu 
kompanijos jeszko darbininku 
isz kietųjų kasikiu idant už- 
yrntu darbus strarkieriu,"priža
dėdami gera užmokėti. Unije 
apsergsti darbininkus idant in 
tonais niekas nokei Jautu nes 

I bus dydeliam pavojuje savo 
gyvasties.

suardėEksplozijos 
brokerius, o aplie

Motiejus Pul

2 kasikius, 
burgo, Pa.,

nežinomus

uno sužeidimu ir 
in ligonbuti. In

tai Andriu 
kaipo 

už padėjimu dilia

ant grindų lavonus, pranesze ketvertis milijono visokiu pra- 
valdžei, kuri tuojaus sižengeliu likosapie tai ' 

leidosi jeszkoti razbaininku, 
kuriuos aresztavojo artimam 
miestelije ir visi likos sukaus-

paleista ant 
meta Vokie-

pas palydovą liko
I i uosy bes praejta 
tijoi. Nuo kada socialistai pa
ėmė vadeles in savo rankas,savo rankas

tyli ir nuvežti in kalėjimą. Pas (aj ])e jokio apmanstimo duoda
juos surasta visi pavogti daig
iai. Du suszande o treczia ap- 
sudino ant viso gyvasezio in 
kalėjimą.

Nelaimingi doleriai.
Krokavas. — Da priesz kare 

iszvažiavo isz Sonczo in Ame
rika kokis tai žydelis Schein, 
palikdamas savo Sora su vai
kais namie. Scheinas nieko 
nedave žinot apie save per ilga 
laika.
Ameriko in Sonczo, apsakyda- 

jog Scheinas mirė. Tuom

Cas tokis pribuvo isz

pardonus prasikaltėliams.
Pasiliko tėvu 5 vaiku in viena 

diena.
Konstantinopoliui, Turkije. 

— Fabrikantas Don ra Agba, 
gyvenantis Moufniner, Ango- 
roje, likos apdovanotu in viena 
diena peukeis vaikais. Doura 
yra ponu ir vyru keturiu mote
rių, kurios ji ta diena teip gau- 
sei apdovanojo, 
dvynus susilaukė.

Jeigu tai butu Amerike, tai 
isztikruju vyras pabėgtu isz 
baimes in bolszevikiszka Bosi
jo.

o viena net

Girtybes pasekmes.
Zuklijai, (Szakiu apskr.)Ko

vo 13 d. ^ziu metu vienatinia
me kapinyne tapo szventva- 
giszkai iszniekintas
žius. Eidami isz smukles 
pusberniai isz 
isz N. Vedegiszkiu, pamate ka- 

savo draugus, užėjo 
padėt duobes

NELAIME ANT MARIU.
1

Du laivai susimusze, arti szim- 
tas žmonių pražuvo.szv. krv- 

girti 
Pypliszkes ir

Brest, Francije. — Arti szim- 
tas žmonių nuskendo subatos 

kada laivas “Egipt
mas
Įnik puti jojo papuolė in dyde- 
li vargu isz priežusties ligos.

Kėlės sunvuites udgul, neti-

y <Jvi ro-
Esi nubaustas kale- 

yg 14 metu.“ 
Ar užsimoka-būti teisingu? 
Chicago. — Devyniolikos 

isztirinejo, metu senumo Chas. Petterson 
neturėdamas darbo 
laiko, ana diena turėdamas
tuszczia

vaikais kaip tamsioje Italijoi. jimil „„„ vi(,,10 lv
Auka munszaines.

Wilkes-Barre, Pa. — Pa vie
ta vas koroneris
buk motere Danuszka, 40 metu 
senumo, kurios kurni surado 
užpakalije namo 486 Washing
ton uliezios mirė nuo medinio 
alkoholimis kurio pusėtinai tu
rėjo išgeri i.

Veliones vyras pasakė pali- 
cijai buk jojo paeziule atėjo 
namo subatos vakaru užsitrau
kus kaip nesutverimas ir pra
dėjo namie revoliucije. Nega
lėdamas bobelkos aprnalszyti, 
isztrauke in szante ir uždare, 
pats norėdamas aprnalszyti 
savo rūpesti, nuėjo in artima 
karezerna isztraukti kelis ir 
nuo tojo laiko neatlanke savo 
pacziules uždarytos szanteje, 
lyg laikui jojo aresztavojimo. 

. Danuszka nežino kur jojo mo
tere gavo munszaine kuri jiai 
atėmė gyvastį. ,

nuo ilgo
ana

pilvą kuris spyrėsi 
maisto, sulaikė ant uliezios ko
ki tai ponuli, paprasze idant 
jam duotu kelis centus ant duo
nos. Nepažinstamas davė jam 
penkis centus, terp kuriu ra
dosi ahksine penkdolerine. Ka
da Chalukas užtemino klaida 
gero žmogaus, bego paskui ji 
idant jam sugrąžyti auksine 
penkine, bet ant nelaimes su
sidūrė su palicijantu, kuris ji 
aresztavojo ir pastate priesz 
sudže.

Sudže iszklauses jojo apsa- 
kimo ir apžiurėjas penkine, 
paleido Chaluka ant liuosybes. 
Dabar Pettersonas nežino ka 
darytu, jeigu panaszu atsitiki- 

| ma turėtu.

minksztu
pmyne 
pas juos neva

ketinai pribuvo g romą ta nuo Daktaras per klaida išdegino kasti. Paėmė kastuvus, pradė
Motore

gromata, bet vietoje
Scheino isz Ameriko. 
atidarė

akis keturiems vaikams. jo jals ardyti kapus, spardyti 
Rymas. — Direktoris ligon- ir visaip keikti. Negana to,

jo jais ardyti kapus, spardyti

vakara, kada laivas “Egipt’* 
susidūrė su tavoriniu laivu ar
ti salos Ushaut, 26 miles nuo 
Bresto. Terp pražuvusiu ran
dasi ir dvi amerikoniszkos mo- 
teros. Laivas “Egipt“ isz-Egipt

pinigu, rado tiktai fotografėje butes daktaras Reguoli pate- kastuvu net daužo keikdami plauke isz Londono in Bomba-
minosavo vyro. I mino pas keturis vaikus, jog akmenini kryžių ant a. a. kari-

Bo jokio apsvarstimo ir isz serga ant uždegimo akiu, už- ninko Gvildžio kapo, žuvusio 
jog vyras raszydamas recepte 20 procen-Įpo Giedraicziais už Tėvynės 

neprisiimto jiai keliolika dole- ta laszu 
riu, isz piktumo inmoto paveik-1 Kada dažiuretoja inpylo laszu 

Moskva. — Rusu laikrasztisl sla iii pecziu, tuom paežiu lai- 
Vozroždenija“ paduoda bol- ku keikdama savo vyra.

Kiek bolszevikai iszžude 
žmonių.

dydelio rupesezio

ju. Nelaime atsitiko laike dy- 
delios miglos ir laivas nusken
do in dvideszimts minutas po 
susidurimui. Tavorinis laivas 
“Seine“ ižgialbojas klok galė
damas, atplaukė in Brest su 
žine paskandyto laivo.

po Giedraicziais 
sidabrinio azotavo. | laisve, ir spardo jo kapa.

Apie tai buvo praneszta mi- 
Ant rytojaus pusber

niai atsiprasze klebono ir pasi- 
akini dak-|ome uždėta atgaila. Bet milici-

in akis, vaikai pradėjo baisoi | licijai. 
rėkt. Subėgo daktarai ir dažiu- 

Po keliu dienu, atėjo vela | retojos, paszauktu 
skaieziu, būtent: 28 vyskupus I gromata nuo I 
ir arcivyskupus, 1,215 kunigu pranesza savo milemai paeziu- 
ir szventiku (popu), 6,575 pro- lei, jog užpakali jo‘fotografijos 

mokytojus, 8,800 randasi 700 dolerei Immasz- 
64,650 koms, 

260,000 kareiviu, milijono markiu. Isz dydelio 
48,500 policijantu, 12,900 dvar- gailesczio ir savo neiszmanimo, 
poniu, 355,520 visokiu protu motoro nuėjo ant •pastoges ir 
dirbanezinju, 192,350 amatnin- pasikorė, 
ku ir darbininku, 815,100 vals- vaikus dydeliam vargo.

< i 

szevikais nužudytuju žmonių

feso ri u s ir 
gydytoju ir asistentu, 
karininku,

Scheino, kurioje | tara, kuris apžiurėjas akis, pa
sakė, jog vaiku akis iždegytos I ka daro degtine!

padare Pteszikams nepasiseke darbas.

ja trauks juos teisman. Sztai

ka padaro pustreczio

palikdama keturis

tiecziu. Žinios semtos isz bol- . Panasziu atsitikimu buvo 
szevikiszku laikraszcziu. O jau keli 
kiek slaptai nužudyta žmonių? moterėlė nesenei teip padare.

laikraszcziu. J o ir Lietuvoje tūla

ir pasiliks aklais. Daktaras vė
liaus pripažino, 
klaida, nes vietoje užraszyti! Visztytis. — Kaime Nebut- 
antra procentą, tai parasze 20 kiomy apie puse kilometro to-

.Pg v 
nes vietoje užraszyti

procentą tuju deginaneziu la- lumo nuo vokiecziu sienos pas 
szu. ūkininką Czepaiti atvyko va/

Tėvai vaiku inneszo skunda gys, pirma ir antra karta buvo 
prieszais ligonbuti ir žiopli iszbaidyti ir pavogti nieko ne- 
daktara, bet kas isz to, kad pasisekė, teeziaus ateje treczia •1_ * J • • 1 A • •vaikai ant viso 
siliks tamsybėje.

I 
ta karta prasiplesze stogą ir

gyvasezio pa- karta, isznesze mesa, o ketvir-

M
Won-ied Charlotte of C. R. O 

— Will write a personal ans
wer. Have hopes, and all will 
come out well. < -

K. Ž. Springfield, Mass. —* 
Neturime, iszejo isz spaudos.

S. R. Pittston, Pa. — Jeigu

ATSAKYMAI.
i

nelaikytume! brogos mediniam 
kubile tai nepritrauktu isz.me- 
džio medinio alkoholiauę. Nau< 
dok valini katila, o bus gerai, .
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Tula moterėle apskundė sa- 
persiskyrimo, už 
penkis metus no 

ant krntamuju pa- 
ant kitokiu pasi

linksminimu. Sudže palingavęs 
galva per kėlės minu tas, per
skyrė pora, manydamas, jog 
vyras privalo stengtis

Vo vyra ant 
tai kad per 
eme josios

neveikslu

.1

pora,
privalo

linksmyt kaip kada savo ne
valu i ūke 
Ine t n.

Kita kvailiuke užsimanė 
persiskyriino nuo savo vyro už 
tai, jog jisai

pa-

gal nors karia ant

kvailiuki'

i

užynitas kasdie
niniu savo užsiėmimu, užniir- 
szo savo prisiegelia pabueziuo- 
ti ejdamas ir atejdamas namo 
isz darbo. A ula kit-a neiszma- 
nele skimdže

Vela kit-a 
savo prisiegeli, 

jog labai kriokia laike miego, 
o kita vela ne nori gyventi su 
savo vyru už tai, kad atsigula 
in lova, su 
paneziakoms.

Sudžios turi 
lio su tokioms neužganadinan- 
czioms moterėlėms ir isztikru- 
ju turi būti tikrais Salamonais 
idant nusprensti 
Yra tai 
ežiu del ko nekurios moterėlės 
ne nori gyvent su sjivo prisie- 
goms, bet atsitinka, jog 
poruotu poru atsilaiko tokie 
“stebuklai ” 
kas ne nesapnavo.

Oj lazdų nekurioms boboms 
keike, o ne persiskyrimu!

smirdanezioms

nemažai erge-

tokus bilas. 
tik keliolika priežas-

terp

apie kokius nie-

li kosMieste Portland, Me<, 
iiresztavota asztuoniolikos me
tu senumo mergina, kuri turė
jo (liūsta tūloje kompanijoi 
kaipo kasijerka ir prisisavino 
kompanijos pinigus ant nusi
pirkimo automobiliaus.

Teip, randasi antrandasi ant svieto 
Žmonių, kurie greieziau perka 
nereikalingus daliklis ne kaip 
stogą ant galvos. Tokie žmonis 
pat is save apvage.

įj

, Nemažai nusistebėjo svietas 
kada daginio buk H. U. Klmer 
isz Syracuse, N. Y. padirbo 
toki automobilini motori, jog 
Bu vienu galonu aliejaus gali 
Hijvažiuoti net tris szimtus 
myliu. Už dvieju menesiu žmo
nis gales tuom iszradimu nau
dotis. Tasai iszradimas apvers 
Visa automobilini bizni augsz- 
jtyn kojom.

Iszradimas yra labai prastas 
ir susideda isz trijų daliu, su
kantysis 3000 apsisukimu ant 
minutos. Vicnacilindrine ma- 
Bzina, turinti trijų arkliu pajė
gas gali būti varoma per asz- 
tuoniolika valandų ant 20 un
cijų aliejaus. Tusios maszinos 
padubtos prie sunkaus darbo 
svėrė vos .”>50 svaru, o automo- 

maszinos svers 600 
Iždirbimas tuju maszi-

i)U kaszluos 
žiau ne kaip 
uos kurios yru naudojamos au- 
^omobiliuosiik

bilines 
fevaru.

60 procentas ma
tch vrios maszi- •/

I

I

.1
li!,t

■

Liberal i szk i

ir turėjo sustot 
ir tik tada 

isz automo- 
pagialbos. 

už....

tonais toliau. Ant galo gazoli
nu iszsi baigė 
vienam garažu,įo 
paeziule iszszoko 
biliaus szaukdama
Vyras likos aresztavotu 
pavogimu savo locnos paezios. 
Abudu paejna isz Minneapolis, 
M imi,, ir tenuis atsibuvo teis
mas, bet sudžios paleido vyra 
ant liuosybes. Bobelkai tas ne
užteko, • innesze skunda 
augszcziausia suda,
nubaustas ant užmokėjimo 500 
doleriu bausmes, kad neiszpil- 
de sūdo paliepimo. Kaip tasai 
(eismas pasibaigs, tai nežino.

SAULE
~"fci—^*7W~ri<^inneMwWiĮ rm r.., iu w - —— - •«■■■» n -•n» * nA

I JUOKINGĄ IR SKAUDI DA
us pRqUijmcijos.

Apie proltibicijo jau

I

gyzutia tik del

m
kur likos

Ar jus moterėlės geidžete už
laikyti meile savo vyro? .Jeigu 

iszpildykite sekan- 
o gal jums

teip, tai
ežius prisakymus, 
pasiseks:

Nekalbekie tapkei 
rui apie “ gerus laikus

ko virve 
turėjai isz naujo skalbti 
t

tavo kai

savo vy- 
’’ kokius 

turejaj būdama mergina.
Neskaitykie visu savo darbu 

kokius tujadiena dirbai, kada 
vyras atejua isz darbo.

Nekalbekie jam koki turėjai 
ergeli su vaikais ir kaip ant 
j uju pykai.

Nekalbekie jam kaip nutru- 
su skalbimu it kaip 

, o ku
ly kis ve.rke per visa ryta.

Neprilyginekie jojo prie ki
tu yru, paniekindama, ji už jojo 
kaltes ir vėlindama idant bū
tumei už kito isztekejus, ba ir 
tau nebūtu miela, idant tau 
vyras i szk i szi ne t u
tęs. Geriau pagirk ji, jog nesi
randa kito už ji geresnio, o jei
gu ir tokiu neyra, tai ant galo 
tau intikes ir pasiliks tokiu.

Neapsileidinek savo paru
duosią. Vyras tau nieko nekal
bus, bet bukie tvirta, jog vyras 
neužganadinanezei žiuri ant 
kut valos 
kruti n ia ir 
kiauše moterų, būnanti apsilei- 
dus yra pikta 
vaiku ir vvru. 
.ei, 
prausta, o vyras 
kitu blauzdų, 
kiu ir szilkinin paneziaku.

žiuri 
bobos su taukuota

apsi velusia. Pui-

paveizda del 
Laikykis szva- 

bukie suszukuota ir nu- 
nežiures ant

trumpu szlebu-

Delko musios pavojingos.

Baidyk muses nuo ligoniu, ypatingai 
nuo tu, kurio serga limpanczioms lig
oms. Naikink visas muses kurips pa
kliūva ligoniu kambarį, nes ju kojas 
aplipusios ligos gemaials.

Saugok kad jokis gendantis, punan- 
Us dalykas nesirastu apie namus. Szy- 
drais apdangstyk valgomus dalgius 
namie arba krautuvėje kad neprileisti 
musėms siurbti. Meszlus Ir visokius 
atmatus laikyk po uždangalu ir kal
kėmis isztepliok indą kuriame jie 
laikose.

Czystyk srutyne ir nubėgąs kero
simi.

Sietais aptaisyk duris Ir langus 
ypacz valgomam kąinbari ir virtu
vėje, ir nuodink visas muses.

Tvartuose meszla laikyk po sietu 
ir tankiai iszbarstyk kalkėmis vieta 
kur meszlas.

Jeigu kur apjelinkeję laikoma gqn 
dantį dąigtai arba netvarkoje daly
kai kur musėms prieinama tuoj pra- 
neszkitc sveikatos Skyriui.

• ♦ ♦

Musios dvejopu budu perdavinėja 11- 
Paprastu budu bokniblnejant po

neszvarias vietas, po puvėsius, prie li
goniu ir t. t. Musios ilgu gemala|s su
sitepa ir paskiau be knlbinejant po 
valgius, gerymus ir 1. t., tuos gemalus 
neszioja ir draipsto. Szioą, yra pa- 
prasczlausiąs būdas mušiu kaipo Per
davėju ilgu.

Paskui vęl, irusios, kurios diege su
sitepta ligų gemalais ir dlegant. inskic- 
pyją sziuos žmogui ir szeip. ąnti’u bu
du tappa perdavęjos ligų. Bet. A^nei’i;

gns.

uz ri-
arbu su-1

k rikszezioniszko

ISZ ROSIJOS
Aresztavojo žydą nevos už ri- 

tualiszka žudinsta.
Moskva. — Cziouaitinhpn 

sūdo traukėsi teismas seno žy
do Gindino aresztavota 
tualiszka žudinsta 
naudojima
kraujo del tikimiszku apvaik- 
szcziojimu.

AtBitjJumpB buvo sekaptis:
Apie 9. valanda vakare ant 

Teatraliszkp plaeJaus Moskvo- 
je likos sulaikytas žydas Giu- 
dinps, kuris nesze du, kimus 
mirusiu kudvkiu. Zvdas užsi- 
ymdavo palaidojimu kudykiu 
neszdamas juos aut kapiniu, 
nes tai buvo pigiauses biidas 
parengimo laidotu viii 
riam laike Kosijoi. 
kudykiu turėjo ant viso kūno 
kruvinus žaidulius, rodos pa
daryti su peiliu. Myne apsto
jusi žydą, pareikalavo idant 
Imtu nuvestas ant palicijds 
kur likos aresztavolti, 
žinoti, jog tai 
czes žydiszkas velvktis.

Su d e i szs i a jsz k i 11 o,

<1 i ups, nesze

teby- 
Viehas isz

o reikė 
buvo priesz pa

buk kii- 
dykis likos sukandžiotas per 
žiurkes, nes gulėjo valdžiosnes

• • • 4 ' •lavonycZioi per visa saiivaitia. 
Po 
sūdąs paleido žydą, paniekin
damas skundykus už praplati
nimu (eip bjauriu paskalų, nes 
žydas vos iszsigialbejo nuo pa 
korimo per inirszusia 
žmonių.
Suvalgė savo, priesza ir jojo 

sunu. — Daug panasziu at
sitikimu.

Moskya. — Rusijoje gyveni 
sunkus.

isztirinejimui tojo fakb>,

myma

daug 
buvp raszbmu, apkalbėjo ja ja 
isz daugeliu ] 
kas rasze apie 
pusiu: jqokbiga ir skausminga. _.. - k . ’ ■ . ' ‘ k " * . J k

pusiu, bet mažai 
! ja ja isz dvieju

Skaitytojai pavėlins ir mums
iru puti parHszyti savo patomi- 
nlrpą apjq tliji klausima, ku
ris yra labui tinkamas pagal
sziandieuinius apdilki mus;

Sztai istorijelės:
rrulars ukesąs, labai paguodo- 

tas žmogelis, pasiliko kandida
tu ant kongresrnono, s'kelbda 
mas žnioipjų, jog kada- pasiliks 
iszrinktu, tai stengsis sugrą
žyti žmonim gera alų ir lengva 
vyną. Kandidatas pats užsi
traukė gana, gerai, nes turi to
jo sztopo pilna skiepą. Jojo 
draugai prikalbina ji idant pa
liautu gerti ir nors karta pasi
rodytu “sausu,” 
atsako:

“Kas po velniu, juk mane 
pagialbininkai visi yra szlapi o 
ne sausi.”

Vienam lietuviszkain 
telije palicijantai aplaike pa
liepimą padarinio ablavo ant 
samogonku. Palicije atejua isz 

kur užtenka 
tik moteria prie “ 
Palicije payma broga 
gonka ir keliolika bonku

Vaikiukas keliu metu 
Ieva, kuris 

szaukda-

sausu

nežinių in stuba 
moterių,

skiepą.

bot jisai jiems 
f.i

m les-

darbo.
šamo
“na-

J t

mines. ’ ’ 
senumo bėga pas 
apt verineja darželi 
mas:

“Tėtuli ejk namo, ba palici- 
je payma munszaine! ’ ’

Tėvas inejna in stuba
kas darosi ir atsidusias kalba:

“Jau tiejei velnei mane tu- L; i»>

mato

ini k iždirba
savos o neparduoda, bet. palici- 

, pavma ant vežimo 
fabriku,”

jai vis tiek 
visa “ 
motore szauke: 
“Ymat manė — ymkite ir ma
no kaimininka, nes ir jiji varo 
munszaine!”

Palicijantai ojna pas kaimi- 
ninka. Toji ižduoda kaip Ju- 
doszius savo kaimininka, anoji 
vela savo kaimininka, ir teip 
aresztuojc visa ('jie žmoni'u.

Pažinsiu tūla motorėliu kuri 
vare munszaine pasekmingai; 
viskas ėjo kamiopuikiansia. 
Žmonis suejdavo pas jaja, pir
kinėjo “sztopa” kvortojns ir 
galonais. Už kokiu trijų 
siu gabi gaspadinele 
apie szesziolika szimtu doleru- 
ku. Nėr 
užaugo 
pasirėmus m szonus pasigyrė 
savo kūmutei:

“Sakai kad ne turi pinigu? 
Kvailiuk. Asz juju turiu, ba 
/ąrau munszaine ir jau uždir
bau szesziolika szimteliu! Da
ryk, kaip asz darau, o pinigu 
turėsi kaip szieno! Nežinau 
kaip žmonis gyvena ant svieto!

Kiimute isz piktumo net pa- 
melinavo, jog greieziau nepir
ko samogonkos, o 
mas net josios szirdi suspaudė. 
Kada josios Džiannkas sugry- 
žo isz darbo, tuojaus ant jojo 
užklupo:

Tu balvone! Trankaisi vėl- 
t 1 I b » ’ '

o inpykus

Ymat mane — ymkite ir ma-

sztopa
mene- 

padare

4 i
ko stebėtis, jog 

Ana dienaraguczei. ? J
r>

jia i

užvydeji-

“Tu balvone! Trankaisi vel- 
uei žino kur ir niekio nedirbi! 
Virinaitiene man pasakė, jog

% 4
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Keliaukite drauge
su Dede Samu

ICIGU atlankysite szimet savo Tėvynė, tai raszykite 
o gausite Dėdės Šamo knygute dykai.Jjumis viską ka norite žinote apie kelione. Yra iszdrukudta 

jusu kalboje.
I nited States Linijoj- 
Valstiją valdžios. N 
ar treezios kle>os, 

Treezios klesos
2. 4 ar 6 lovoms, 
ir del pasivaikszeziojimo vieta, 
pasilinksminimo, visa v-igada.
šit kaip dabar treezios klesos keliavimas buvo pagerintas 

Linija.

Apmokėta Kelione
Jeigu trauksite isz Tėvynės gimines, tai tegul jie 

važiuja po priežiūra Suvienytu Valstijų valdžios. Pilnai
Linija, 

tikrai žinosite kad ji»' yra gerai prižiūrėti, 
\ igada ir bus saugiai atvežti.

llaszykite o Gausite Knygute Dykai
Iszpildykite žemiaiis padėta kuponą o gausii/j 
dykai knygute
žinoti apie kelione. Nieko jumis ji nekaltuoju.

United States Lines
Moore & McCormach, Ine. Roęeevelt Stcamthip Co. Ine.

45 Broadway, New York City

Ji pasako i

Teipgi gausite pilnas informacijas apie 
s laivus, kurie priklauso prie Suvie. 

(•paisant ar važuojate treezios, antros 
vis (a pati patarnavimu gaunate.

pasažieriai važuoja kambaruose su 
'Turi kambarius del rukimo, pasilsiu 

užtektinai gėrio valgio, 
Stebėsite kaip pamat-y-

uždirbo szesziolika szimtu ant 
munszaines! Begkie ka grei- 
cziaus pas žydą ir pirk katilė
li, mes jiai nepasiduosime! Va
le Dievo, sugaus tai sugaus, 
bet asz jiai parodysiu, jog ir 
asz galiu graszio uždirbti!”

Vargszas ejna pirkti katilė
li. — Ka daryt, juk boba teip 
užsispyri',

Tokios tai 
liūdnos dalis 
prohibicijos, 
sklype Suvienituosia Valstijo- 
sia per 
torius.

per l'nited Stales

mas baisiai sunkus. Daugely 
vietų yra toks badas, kad pra
dėjo valgyti žmogiena. Ka tik 
grįžusieji isz Rusijos pasakoja 
buk riebiam piliecziui staeziai 
pavojinga esą, apytamsų pasi
rodyti bent, kuriame skersgat
vy, kuriame ne taip daug judė
jimo. Tuoj ima kilpa ir užne
ria ant kaklo, intraukia in ko
ki nors kiemą ir... sudiev gyvie
siems! Pasitkoja sztai koki at
sitikima.

Du tėvu, nepatenkintu savo 
sūnumis, nutaria juodu .nuga
labinti ir juodvieju mesa su
valgyti. .Staiga isznyksta vieno 
tėvo sunūs. Antro tėvo sunūs, 
matyt nuvokė savų draugo li
kimą, tad nusprendė nebepasi
duoti. Jis apsiszarvojo kirviu 
ir lauke kuomet ateis jo eile. 
Sztai viena gražu vakaru pas 
jo tęva, ateina kaimynas, už- 
musztojo sūnaus tėvas. Numa
nydamas szio atsilankymo 
tikslą, 
tėvo sunns skqle su kirviu atė
jusiam iii 
negyvas.
užimi szt< > j o d ra ugas 
savo sunui: gerai supau pa
darei. Esu valgęs jo sunu, da
bar kartu su tavimi suvalgysi- 
va ir tęva. Esant tokiai nera
miai padecziai, saugus pilie- 
cziai, moka branginti savo gy
vybe,

“užliet kirme-
kalbedavosi linksmi gal

buto sii- 
Sziadien

Kitados, kada du, drangai 
suejdavo, tai ejdavo in artima 
sali u na idant 
lia,” 
karta ir susipcszdavo, bet vela
susitaikydavo ir iszsigerdavo 
ant ugadu. Tokiu ka arielkos 
negerdavo, galema 
skaityt ant pirsztu.
žmogus czedindamas savo svei
kata, bijosi ge'Vti nainliH's ir 
ėjti isz laik pas Abralioma. 
Nėr ko stebėtis, jog tokis žmo
gus užejas pas savo kaimyną, 
ne nori ragauti munszaipes.
Gaspadoris stobysi labai, o <la 

kuri tuo- 
jaus užklumpa ant žujogelio:

Ka? Nenorite paragaut?!

labiau gaspadinele

“Ka? Nenorite paragaut?! 
Žiūrėkite jo! Asz pati dirbu ■ » . ' A ‘geriause namine; geriu pati ir
mano diedas o ir vaikai gere —

* 1 • **- * * f

niekas nenustimpa nuo josips.

Tevvnes

apmokėkite ju keliom' per l'nited States Tadą
gauna gera

SZ1O 
a p si sza r v o j es an tr<) j o

kakta ir szis krito 
Užmųszejo, tėvas ir

l

pasakęs

Gerk kurnuti, ne .daug tai ka-
sztuojel....

Yra tai skaudi dalis prohi
bicijos, jeigu motina duoda 
gert vaikams munszaine, už tai 
kad tai ne daug k-asztuoje....

J

Kitam mieste, palicijantai
užtiko samogonka tūlam na
me. Gaspadinele iszsikalbineje,

o su jaja neszposas! 
yra juokingos ir 
“palaimintos 

investos laisvam
t >

pusgalvius ‘‘ rel’orni'i- 
— b1.f,

Apkalba.
Petras: - K,o musu Mare szia- 

lien tuojaus isz ryto buvo pik-(
ta?

Juozas: - Did to jog pasižiu
rėjus in zerkola pati saves per
sigando.

t ■ •

kuri pasako viską ka norite

U. S. Shipping Board,
Passenger Dept. 605-EI,

45 Broadway, New York City.
Prisiuskitc num dykai ju:<u knygute apie kelione ir apite

Suv. Valstija Linija laivus s
Mano vardas ......................................................................................

UiyezJa ..................................................................................................

Miestas ..................................................................................................

U. S. SHIPPING BOARD
45 Broadway, Pass. Dept. 605-EI New York CityPass. Dept. 605-EI

i IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenkti Koridoriaus.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
1’ASAL’LIJA. GERIAUSIAS PATAR- 

N ALM AS P A$A/, IE IJ AM AS.
Jusu mieste randasi musu agentas.

Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.
(TTY OF VALENCIA .... 25 “ 
OlihUNA^ .... 27 Mojans, 8. Llepoa

VANOVCK 17 .Ipnaus Ir 2|l. July

■•«***■h

M

M

J M

/

J 
i

S.'

<» Mojaus

10 Jųnaųs ir 22 Juta

.................... I5 Liepos

Ticsiaj in Chcrbęųrg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra
* extra mokeseziu,

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents

117 W. Wasblngtih St.

Orqi’esa 
vAndyci

■

in laimingiausia 
sziandien pasauly szali, in Lie
tuva.

bėgakongresmonai 
[Washingtone innesze užmani- 
ipa idant utejnancziuosia rin
kim uosia i n vesti klausima kas 
kiszasi prohibicijos ir kad val- 
dže pavėlintu daryti alų turin
ti apie trcczia procentą alkoho- 
liaus. Kandidatai ant kongrqs- 
monu turės staczi'i apreikszti 
žmonim ar yms szalj sausųjų 
ar szlapiuju ir ant tuju pamatu 
bus renkami. Gyventojams 
Suv. Valst. nubodo prohibicija 
ir stengsis iszrinkti tokius 
kongresmenus kurie permai
nytu ar pagerintu taisės tiesas.

Cigaretai
< * r

VAI RAN

lų Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukrąinla ir visus Baltikos Valstijas. 
CAllOplA .......................... 17, .Jnuiauęi
SAXON IA 1 Liepoj
Knbiueu $13(\

Tax $5 extra.

................. t? .1 lipiau^
................ 1 IJcpos
Trcczia kliša $103.50

i 
'i'1 i®

4

I

t

JI

1 'r1' 
bl

renkami.

stengsis iszrijikti tokius

pacziule innesze

Ar gali vyras būti nubaustu 
kąjcjimu už pavogimų. sayo Ipcr 
nos pacziosf Toki tai, klausima 
turės nusprensG augszpziajuses 
Budas valstijų Minnesota.

Tula porele isz “augsztuju, 
Busipesze ir
praszima in sodu ant persisky
rimo. Sudus paliepė vyrui sza- 
lintis nuo puczięs pakol toji 
klausima gerai nęiszrisz. Bęt 
atsitiko, jog vyrasjma diena 
pagriebė, sayo. pripipgelią iji 
ąutomobijiu ir nuveže ip kita 
miestą, kur sustojo hotelije^ 
Trcczia diena iszvaziąva ita

kojq szlu dicgancziu inuaiu yrą labai 
mažai todėl pavojus notai p dreną.

Ligon daugiausia mušiu ueaziojamos
yra:

Kąr»ztligo, 
Pilvine, 
Vi(|uriavirnas, 
Žarniųc, 
Cholera, 
Miegamoji, 
Kriaujalige.

Karaztlige iabįauso ncszlojamą. Vi- 
(luriavlinan ir, žarųinc paprastai vaiku 
r ■' ;
rodę, kad ir augųalema limpanti. Kas-

kūdikiu Iszmirszta p|nn dviqju metu 
szioms Ilgoms.

Daugelis ir kitu ligų iszkiriant nu
rodytas platinamos per ipųųęą.,

—Foreign Lapguuge Infor. Service.
— ............ - ...... ... , . . ...

Ilgos. but pa^ąl, padųųią .aprašą ną^i; 

met vieni ik Su v. Vąiatiju apie 70,000

jl

t

! sx.'iS’Bw

f

Mahaooy ęity.'Fa.

4 

f
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I i

ė

...... S. .1 įmigus

Musu vaikaį.
Vaj/nifS: - Majuyte turbūt 

njekadps nesiipaudo ?
— pel ko,, vajkeli/t

31.

— Ba rpotinelp sutigpj.u,
— Ka tu snargliau plioyo-

— Ąsi? ne pliovojp, nps gil
f Vi— i ' a(Jojau, kaip Jpnas kajpųjp jog

magiu kaip cųkrius.
„y

Per Livcrppęl ir Glasgow 
t’OLUMBJA -7 Nojaus
(’AMĖRONIA 3 Juninus
liAC’OMA

Ekskurcija su palydovu su konekcijns 
prie. Southampion lu Dunzlga, l'ilava 
kr IJIųiva: (
Pęr SųuthmųptoiL IšOZNA V I'ARAlJiiA 
Laivai: NAlRkTANlA, AQClTAMA

IR B ER ENG A RIA.
Per Anglija, ar, Hamburgą in Danziga 
$106.50, In Libąva.$l07, Tax $5 extra

Parsiduoda Farma
Maųo kaiiuinas parduoda In imi pigel^ 
sayo, fąpttyii. Nepnijel^khe iirogos 
kurie lųaiiot ųlrktl lariųn. nęų Ji raų- 
d«si geroi Ir gražio! vietol Lietuviu 
ąpellnkeje.. Adresavoklte. JH21

sayo, lapųii.

2G nitOABHAX. NEW. YOJUį.
Clilcage: ‘ ./
Ar pas vhttjul ląlyafcorcrin 'urenta.

* * «,». »»•! * A V* , - *

Laivakortes Vėl Atpigo,
In Klaipeda ............. I$107.00
In. I^iępęju....... .••••• $1.07’00
InPiHava-Karaliauczin $106.50 

(AVąi Tąx $5,00)
Pinigu Siuntimas in Lfetyva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar-
cziausiame pasate laike 25 30

I

WITH Į>raug*aten» delK v T r ir la?moltejlino pinigų ligopla-; 
■ / i.,;... .  w

KVITU Knygele Draugystėm^ 
,KwWau^ nflg, eU|!e|u. plųl^ ant; 
susirlpidmu - t «• i - 50c.

W. D. BOCZKAUSKA9-CO., 
. . * 1UHAN0Y CITV.
W. D. BOCZKAU8KAS-CO.,

i

7.

n
(

I
«

&ri!
Pirk szitu» cigaretus

*

e

■t

■ sA Į

jnTrA.v 7.

Tifc '■ 4 '1 Hi )

'r;' 1 1 | ■

v WNHMMJją <. V'W p’

ir czędyk pinigus, j> l

Joseph Geriba, (!1 
Scottville, Mich.

FARMOSr-FĄRMOS
Asz turiu 200 geni( fariųn aut' parda
vimo. ‘Pirkite tafinas ta Ryk nebijokite .. .a_ ■ iL*._■_  i.ia_ a*_ .•■ I « ’
iUkI^IisIh pre^ n

Box 142.
i i

> ,• ..I* l t « V t'* j* «r "W p «| į #>. * ''« * - * » '

dienu.
P. BnKįOLAINIS,,

53 Hudsqn Av^. Brooklyn, N.Y.

7 > i i f . ” X 7 ■' l

Tt
TJT*r* v

• 17

•»

Asz turiu 200 gerut farnju aut' parda-
I 

bedarbes ir sunku laiku. i'arjlupdii 
.. .... r n... v,. Iniujįkyimu.
We|< dauginus žinių klauskite faunui 
katalogo. Adresą vokite: ' j.iti 
Joseph Stankus Farm Agency, 

Fountain, Mich.

rurjllipdu
CIIfĄS. S,, 1»A!LMLKX

geųl lįsjnt^ Apvilk Č»M|c

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galimų jumis tarnų patariu11- 
Randa,ųamps, k.qle(ayojąme 

randas ir te|p tolinus.
238 W. Centre SU -

Randa:yojapip nawgs, k^l^ayuj^ine

Mahnnoy City, Fiu

*
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BAULK

NELAIMINGA “LAISVE!“

Vyras norėjo idant jojo pati
butu “apszviesta,” ant galo 

josios neteko.

Petro drangas. J’ai buvo vaiki
nas >«z visu pusiu apsitrynės, 

idėjų žmogus, — An- 
Dnng szeimynu 

jisai jau buvo apėjus innamiau-
damas, ir prisižiūrėjus visokiu 
szeimyniszku paslapczin, isz- 
mokes ir patsai pergyvones vi
sokiu savo ruszies »>

laisvu 
drius (Kirka.
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Tiktai antf 
Visos szios Knygos už SrtSf“ PUSE PREKES!

BALTKŪVIENE.
p.h. * l| «■ .. I * Ii • ■ o • * ♦

eisim in teatru. Karuse lyg ne
norėdama, bot sutiko. Ji nuėjo 
savo kainbarclin persirejyti. 
Kambariai iszilginiai ir per 
juos visi tin i pereiti. ^Andrius 
tuomet priekiniame ruime kas- 
žinka rasze, o Karuse 
miegruimy persi rodo.

Valgomajame ruime Petras 
Jisai

rūginamas pa- 
prie

f

tszsirinkite sau žeminus, ppd.etu knygų už 82 vertes, 
mumis tiktai $1 o gausite per paczta 82 vertes knygų už 81, 
S3 vertes knygų gausite už 81.50.
Szitas kj prekes pardavimas tik ant trumpo laįko, todėl naudokitės 
isz progos o bedarbes laike galėsite linksmai praleisti ta laika.

prisiuskite
I

savovionoje isz di- 
apigardu 

randasi 
i ”ap- 
Tokiu 

pažiurti

lietuviszkosia apigardo-

Tas atsitiko 
dėsniu 
czion 
daugelis teip 
szviestu 
“tamsiųjų 
progresistu randasi konia kož 
noje 
šia.

Szis tikras apraszimas, 
gul buna tiems “ 
nams”( ?) p ra sarga, jeigu tu* 
ri gera, paezia, tegul ja ja nfcmo^ 
kiną, “laisves progreso, cicii 
lizino 
nes su 
kaip atsitiko
liu, apie kuri czion raszyta.

Užsikniaubęs ant stalo jisai 
pradėjo verkti, 
gailiai, kaip 
įnames netekus...

Petras Galinis tik dabar pa- 
žiijo, kas tai yra 
ti. Jisai dar tik dvejus metus 
gyveno su savo motore Karuse. 
bot per ta laika jo szirdis taip 
susiliejo su jos szirdžia, kad 
dabar, jos netekės, nebežinojo, 
ka jis turi dalyti.

Labai keistai viskas szitas ir 
atsitiko. Sztai pareina jisai isz 
kriaueziu szapos, nuvargęs ir 
iszalkes, — iszalkes valgyti ir 

iszalkes pasimie- 
kaip būdavo 

Beniaus kasdiena pavakary. Ir 
sztai, dabar jis atrado szalta 
šlubele, indai iszmetyti ir ne
mazgoti, Karusos szepoje dra- 

geresnes 
didžiausioje

rr

lietuviszku
Ainerikc, kur 

vadinamu 
progresistu! ”

laisvu

i t istorijų. 84 vertes knygų už 82 ir t.t.
J. Jszsikalbėjus, pasirodo, kad jau lauke paežius.
Andrius jeszko sau naujos gas- 
.paidps.

b — Karuse, juk
viena ruimą tuszczia. Mes ga
lim ji priimt,

.rsavo paeziutei.

mes turim

— Petras sake

lyg

apszvicstiD

kokios spėkos 
lengva paczios

laisves
ir didelius apszvietos, 
jei s panaszei atsitiks 

su tuom žmoge

li- verku taip 
mažas vaikelis

dar
Jauti su Karuse,

labiau

vienu pasilik-

panos numėtytos ir 
pasiimta, viskas 
betvarkėj, o ant stalo sekantis 
raszcziukas:

Malonus Petrai! Asz nebe
galiu ilgiau su tavim gyventi. 
Tu mane iszmokinai laisves, ir 
dabar vis mane bari už laisve. 
Mano 
tulži.

t«

su tavim

pavirto m 
Uode! asz iszeimi ir ne

be griszi u.

gyvenimas rp - -
Nejeszkok manes.

Buvusi tavo — Karuse.
Jisai perskaito kelis sykius

11

szlia raszcziuka ir insidejo ji 
savo stalczinkan. Apsiverkė ir 
paskui pradėjo galvoti.

Jisiii atsimena, kaip jisai il
gai jeszkojo geros ir laisvos 

Daug 
mergaieziu jisai buvo sau nusi- 
žymejes, bet vis nerado, kuri 
butu atitinkama pobūdžiu ir 
kuri butu 
mylėjusi, 
su “

Praėjo keletas metu, kaip 
Petras jau buvo užsiketines 
vesti, ir po visu jeszkojiinu 
jau buvo netekus 
atras tinkama, 1 
“pirmutine meile.
jisai nusprendė vesti mergaite 
visai jauna, i;;;; :: '
szeimvnos.
Jis buvo tikrai isztvres, kad ji 
dar nebuvo nieko mylėjusi,

Pirmi apsivedimo metai pra
ėjo didžiausioje meiluje. Viena 
tik buvo beda, kad Karusi* bu
vo tamsi mergaite. Ji 
graži, meili, atsidavusi 
ir mylėjo savo šlubele.

o nieko nežinojo apie 
jokias kitas naujas idėjas, pa.- 
veizdan apie motoru judėjimą, 
apie lycziu lygybe apie laisve.

Daug buvo Petrui vargo, iki 
jisai iszaiszkindavo koki nau
ja dalyką. Užrasze jisai jai po
ra laikraszuziii, pradėjo mokin
ti skaityt, perskaitydavo sy
kiu koki straipsneli ir ilgaj-il- 
gai aiszkindavp ka ir kas’rcinz- 
kia.

' klausys, žiuri 
ežiom akutėm, 
da szypsotis, paskui garsiai 
nusijuokia, pupini jam ant kak
lo, apsikabina ir pradęda bu- 
cziuoti. Ji būdavo sako: “ 
man isz tu. naujų idėjų, bile tų 
su manim esi! Petreli, tu mano 

tavęs užteų-

geros 
sau gyvenimo drauges.

grynai nieko kito ne- 
Jis jeszkojo būtinai 

pirmutine meile.
metu,

J 
vilties, kad 

laisva ir su 
Ilgainiui

isz gana nežymios 
Tai buvo Karusi*.

buvo 
vyrui 
Bet ji

nieko,

i Karuse atrodė labai neužga- 
Ji dar vakare labai 

kam jisai 
užsik vieezia

lodinta.
liitrosi ant Petro, 

žmogųąvetinui 
ant gaspados.

Kaip gražu ir meilu gy
ventu, kai niekas svetimas ne
mato, — ji savo Petrui kalbe-• •

JO-
Bet Vėtras ant savo stovėjo 

ir būtinai 
jo dranga

> 
ja perkalbėjo, kad 
Andriu priimti ant 

^aspados. Jisai turėjo 
plana.

*1

savo 
yra ap- 

jisai padės
Juk Andrius 

szviesfBS žmogus;
jo Karuse npszviesti, su naujo
mis idėjomis ja supažindinti.

Taip ir atsirado Andrius pas 
Petrus. Nuo to laiko prasideda 
Petrui naujas gyvenimas. Kau

ne tok is, kokio jisai

jisai pa-

Jis gudriai pradeda
mų) kokios

jas, tik... 
troszko.

Po keleto-menesiu 
temijo Karuseje isztikro kokia 
tai permaina. Jinai būdavo jau 
nesisarmatija, kuomet Andrius 
po vakarienes papasakos kokia 
istorija.
vo, — pradėdavo 
hoi’s naujos idėjos, bet užbaig
davo kokiu szlvksztum atsiti- 
kimu pas kokia nors szeimyna. 
Pirmiaus Karuse drovedavosi 
tokiu istorijų ir klausytis, bet 
ilgainiui ji būdavo pasirėmusi 
ir akis in Ajidriu insmeigusi 
klauso ir klauso, visa pavirtu
si in žingeidumą. Paskui links
mai ir su pasigėrėjimu nusi
juokia. Neužilgio

ir
ji pati pra

dėjo nuolat apie tai atpasako
ti, pradęjo gana drąsini varto- 

ir pasakymus, ku
rie tik vyru "kompanijoje tin
ka.

Bet tai
Petra nustebino.

Keletą sykiu pareidamas isz 
savo paczios na-

ti
% 

žodžius

dar

priėjo 
miegruimio, ir dirstelejes per 
duris, — ka jis pamate!

Karuse dar vienuose marsz- 
kiniuose dedasi korsetą, o An
drius ja apsikabinės glamonė
jasi...

Petrui akyse pažaliavo, lyg 
kas ji in galva, pritrenkė, ir ji
sai tos paczios nežinomos spė
kos vedamas be nuovokos in- 
ženge in paczios miegruimi.

— Tai kaipgi dabar bus, 
kad jas szitaip darote? — ji
sai ne tai suriko, ne tai suvir
ko.

asz sakiau, kad— Matai, 
nepriimt to Andriaus ant gas- 
pados. — kalbėjo 
dusi Karuse. — Tavo 
kaltybe.

Tiek drąsos turėjo
suszukti ant savo draugo And
riaus: —

— Iszsineszink 
ezians isz mano namu!

jau nobe- 
dar la-

visa pa ra u- 
vis ežia

Petras

tu grei-

Polam Andriaus
gyvenimas

Jisai vistiek
namus, kai jo

buvo. Bet 
biau pablogėjo, 
ateidavo in jo 
namie nebuvo.

Apie laisve ir naujas idėjas 
Petras jau nebekalbejo. 
dabar kalbėjo žodžius tos gi(‘s- 

veržiasi isz jo 
Namuose

mes, kuri vyrui 
sužeistos szirdies. 
pakilo pragaras.

Ir sztai dabar 
szi t no

jam Karuse
užsibaigė 
kuri 
stalo.

Jisai

tas pragaras 
popierėliu, 
paliko ant 

Bradulis.

progos o
Mes užmokant nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numetus,

Pul-
Po szimts rutuliu, jau ne vie

nas žino, 
visokiu mergieu 

pažino, 
Jau ne viena mergina, 

’Yra. prigavns vaikina. 
Daugelis savo procia fiikisza, 

Visokius pirkinius, nesza, 
O ir davinėja pinigus, 

Sunkei užkneibtus.
Kada tokia varna jau apsi

rodė,
Tai szpiga parodo, 
Prilimpa prie kitu, 
Tokiu pat kvailiu.

Už trumpo velti laiko, 
Visokes dovanas aplaiko;

Auksini ziegoreli, 
Nuo kito puiku žiedeli, 

Tai skrybelia, ezeverikus, 
Ir visokius niekus.

Sztai pažinojau viena, 
Badai vardas Juliana,

Prie sesers vyruotos gyvena 
Ta tai prisipildavo gana, 
Sesuo gera liežuvi turi, 

Tai koki vaikineli apžiūri 
Tuojaus pirszt pradeda,

Na ir tasai dovanas duoda.
ir teip toliau bizni daro, 

Nauja payma, sena pavaro.
Kraiti dydeli susideda, 

Ir galo ne būna niekada, 
O katras ir tokia apskunstii, 

Tai misliua ar ka gautu ? 
gautu, gautu,

J’iktai sarmata apturėtu.
AKYVI TRUPINELEI APIE| Dzievaž, jeigu asz jauna bliuze, 

Tai ir teip daryeze.
Nuo apigardos in apigarda 

lakstyczo, 
Visus kvailins npgaudynecze.

ap-

Daugelis

7
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PLAUKUS.

plaukus,

ne viskas, kas opie

szapos jisai
mie nerado. Stnba buvo szalta, 
vakariene nepadaryta, indai 
neplauti.

— Ji iszojo su Andrium ant 
“muving pikezeriu, 
ke Petrui kaimvnkos.

Kuomet apie vidurnakti Ka- 
sugryždavo

nepadaryta

J >

J

— paša-

rus(‘ sugryzdavo su Andrium 
isz miesto, tai Petras jau lovo-

uledavo. Jis nežinojo, kaip 
but buvo skau- 

Kaj-usu ji pabueziuodavo, 
paglostydavo, bet jam szitie 
gląihonejiniaį atrodydavo la
bai szalti.

Rytmety apsibardavo. Žino
ma, pradėdavo bartis nuo ko
kio menkniekio, bet paskui 
paliesdavo ir 
ma, 
ne, apie jos 
ma naktimis, 
kabindavo 
nuleisti.

— Petreli,- tu 
nuvargęs ir 
niekad manos 
nenusivedi. Tai Andrius dabar 
nedirba, jis turi liuoso laiko ir 
užpundina man teat ra. Juk 
ežia nieko blogo.

<r

ta iszaiszkinti, 
du.

.je

menkniekio,
ta opu klausi- 

apie nepadaryta vakarie- 
i Iga va i kszezi (> j i - 

Karuse ji apsi- 
bandydavo juokais7

ateini taip 
niisiprakaitaves, 

ir ant muving

Karuse būdavo klausys
iu ji savo pla- 
mirksi, pradų- ■

teatru.
Tu pats sa

kydavai, kad moterys turi ly
giau teises darytį ka nori.

Neturėjo rętras ka atsakyti. 
Pareidamas inapio jisai rasda
vo Andriu jau namįfL Jis buvo 
gražiai iszsi prausės, 

apykakle,
su szva- 

raudpnukas, oi;ia apyKakle, raudonu Kas, o 
Petrąp visas sutjyikejes, pra
kaituotas ir suvargęs. Karuse 

Kas |

brangus, — ipan 
ka...”

Szirdi, siippapdpia, l)udavo 
J’etrui. Rodėsi, kad jau jokios 
Vilties nebus jo grasia paeziur 
te atvesti ant kelio, ja ap; 
Izviesti.

Bet...

‘ ' J T » ; •

p^dędayo Antjrini vis szvares- 
nę torielka, ragindavo imti go
resnį męsęs. gabalėli, bet apie 
Pętjira ji; taip nesisupsdavo. 
TJeįsybp, kaj jis siivas, kad jis 

Jvyrafi, ir jąin, nęiięjkiti jokiu 
praszinejinpu bei Petrui sinel-
ko per sziydi

Visi žmonis turi
bet yra ii’ tokiu, kurie turi ju
ju mažai arba visai ne turi, to
kie žmonis vadinasi plikei, 
bet yra tokiu žmonių ka mažai 

plaukus. Todėl pa
duodame czionais trumpa ap- 
raszima apie plaukus, o tiki
mos, jog toji žino bus del dau
gelio naudinga.

Paprastai žmogus 
gal vos 100,000 plauku.

Sveiki plaukai
meta konia asztuonis colius.

užauga ant ne
motu i jojo mir-

n

turi ant

užauga per

akiu v ra 600

greicziau va-

Plaukai net 
baszninko po 
ties.

Paprastai ant 
plaukai.

Plaukai auga,
sara ne kaip žiema.

Kožnas plaukas 
gyvena lyg penkių metu, po 
tam in jojo vieta auga nauji.

Ilgiausi plaukai kokius kada 
kas mate, buvo 
tūlo Indijono, 
pėdu ilgio.

Plaukai auga greięziau die
na ne kaip nakti.

ant galvos
Ivg

tai plaukas 
kuris turėjo 10

mergelesGerai darote 
gaud i ne k i te,

Pinigėlius nuo kvailiuku vi
liokite, 

Ir proto mokykite.
But kada jum teip padarys, 

Bėdos privarys,
Tai po laik neverkite 

Ir pas sk vaje r i ne ejkite!
# * •*

7

Vienas

Mergina badai

Nežino 7

va i k incl is szi pkorte 
nusiimti* del merginos, 
Badai isz Virginijos, 
Nežinau kas tai buvo, 
Jog in pora nesuejo.

tojo vaikino 
n (‘norėjo,

Tiktai koki nugara pamylėjo. 
Da in pora nesuejo,

O jau.garnys dovaneliu duo
ti prižadėjo.

Ka tas vaikinelis padarys, 
ar jam už szipkorte 

sugrąžys ?
O ketina už tai nedovanot, 

Ir in prova mergica paduot.
* < .f * *

Keturi plaukai gali sulaikyt] Aplink Skrentus apsistojau 
keturis svayus sunkuipo.

Francijoi randasi daugiaaše
juodplaukiu, Szvedijoi balt
plaukiu, Danijoi
rudplaukei, Lietuvoje niaiszy- 
ti.

Baltplaukis yra drūtesnis ir 
puikesnis ne kaip juodas plau
kas.

Permaina oro lankei yra 
priežaste iszpuolimo plauku o 
lankei prigialbstl 
nio.

Moteres daugiaaše yra insi- 
tnylejusios in 
plaukus ”

Puikus ir ilgi plaukai yra tai 
dydžiiiuses patoguiups Wotxjros 
ar merginos.

—Foreign Language Infor. Service.

KUR BUNA.

Szvedijoi
ir Irlandijoi

oro

prie augi-

garbiniuotus 
curley hairs.

Jisai pradėję 
net ir nuož-bptj sziurksztus, 

Bins,.
Viena syki ir jisai, nedirbo, 

į BykJ užėję pus.getrus, senas Vo pietų pajuke įCarųsei, kad
4

No. 122 Kapitonas Velnias, 
kus apraszymas, didele knyga, 404 dus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrabio, graži 
aplsaka isz Francuzu gyvenimo, Ir 
viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 
puslapiu. - - - - 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Kri- 
. 35c

aplsaka isz
minailazkiift apiaszymas, 202 pus.

No. 125 Vnidclola, 
pirmutines puses szimtnicczio, Iszlmta 
Isz Lletuviszku užlicku. Su pavei
kslais. 177 dideliu puslapiu.

No. 126 Keturios Istorijos aplo 
Urvą užkeikta, Panaszus, J.coronas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta, 196 pus. - 35c

No. 127 Tris Istorijos aplo Neva
liojo pas Maurus, Vlcszkclio Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 05c

No. I2H 12 Istorijų: Nedaiykla 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jesz
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczla. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir Jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skrlpka. Del tu 
ka ketina antra karta
Pikta Opuka. Preke tiktai 25c.

No. 129 Penkios istorijos: Jadviga 
num i lota razbalnnko. 
jo vardas buvo Jonukas, 
mylėjo savo motina ir In kokia tolima 
kelione leidosi idant gyvasto josios 
užlaikyti. 
Svirplls, didelis pranaszas. 
apie du girtuoklius.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybo veda iri laime, Szaltlszaitl, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje. Javorovas ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo pigiaus dar 

182 puslapiu. - 35c
apie

Krėslas.

35c

Prakeikimas.
Užkeikta skrlpka. 

apsipaeziuot.

Geras sūnūs, 
kaip jisai

Kaip tai gilukis mainosi.
I’asaka

Prcką 25c.
istorijos

No. 143 Istorija apie All Baba ir 
40 Razbalnlnku, 45 puslapiu.

No. 144 Keturios istorijos aplo 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis 
viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrrlos ir Ant nemuno. 58 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 116 Dvi istorijos: Aniolas 
Dievo. Senas Klastorls, juokingas 
apraszlmas. Preke knygutes tik 15c.

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Vaikijozal, Iszmlntinga rodą, Apskialb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kunlngaiksztis ir Pio- 

60 puslapiu. - - 15c
No. 149 Septynios Istorijos apie 

Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra- 
Kolcra, Senelis, 

Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
45 puslapiu. - - . 15c

No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris Istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pus. 
Preke • - - - - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu • -

No. 153 Tris Istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir SRuputis. 60 puslapiu.

No. 154' Dvi istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 1 55 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
istorijos

Dvi istorijos: 
Senas Klasteris,

15c
No. 175 Tris istorijos apie Raga- .

l|' r iPtna, Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste
buklas. 74 puslapiu.

No. 176 Dvi istorijos apie Joną Ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - -

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dėde isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkal), Viena ncdelę teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dėde. Atsi
gavo, Valkata, Pauksztclis Jezuso,

istorijos apie

tnuo.

bells, Drąsus szuo,

pi į gauna.
No. 156 Penkios

61 
15c

15c

15c

15c 
apie

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo,

Toj paezioj knygelėje 
randasi szitie apskaitymai,

Viso-

bininko.
No. 132 Szeszlos istorijos 

Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida. 
tclp-gl
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos preita szlmtmotljc, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - -* 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu (Dzukiszkal), Ke
lios pasakaites apie čigonus,
klos rodos ir naudingi skaitymai, Juo- 
<ai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 134 Pasiskaitymo knygele: 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rleszu- 
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszventi- 
nimas gero draugo. Dvileka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas losze kaziras 
su velniu už duszia, Ka darote, darote 
patįs del saves.
Rūta. Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karėje. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. liotuviszkal, lotiniszkai 
ir angelskai. . ‘ 
New Yorka. Lcklojlpias ore.

Labal smagi

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

60 puslapiu. 15c

262 puslapiu. 35c

Ka pasako katras pa-
20c

pti.

62 
lie

62 pus.
15C

- lie 
apraszymas 

4C 
lie

gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - 15c

No. 178 Keturios
Duktė akmcnorlaus, Klara, Nusprcns>
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios Istorijos apie 

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. ISO Tris istorijos apieKaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - - . •

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upe* 
Vislos, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
Preke - - - - 15e

No. 183 Puiki Istorija apie Szaki- 
nas nedora žydą, 136 puslapiu. 25e 

No. 184 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.

No. 185 Juokingas
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. - - • •

No. 187 Keturios Istorijon apie 
Kapitonas Stonnfield danguje, Pabėgt 
le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagia. 
puslapiu. - - -» 15t

No. 188 Istorija apie Markus ir, 
Aure lianas puikus apraszymas. 
puslapiu. •

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar- 
gutna in balta vergija. Pusiau-gavecJs. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.

Del pirsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, Žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržiuolas ir Uoaia. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute.

Žvake.

110

J

Dayg ten trik,su dažinojau, 
O sviete! Jau garnį,

Nemaezia u toki gi rta v ima.
Konia. kas diena, 

Atsibuna prova ne viena, 
Vaito duris neužsidaro, 
Po kėlės provas daro.

O jus noiszmanelei, 
Pasiutėlei!

Argi jau savo bobų nesuval- 
i dysite,

Ar vis kipszo bernais busite.
Viską girtaviipas daro,

Pas vaita jus varo,
I v • • 4) « 4 .Dievo szirdysia neturite, 

Ant pusgalviu iszžiurite!

Jonas Mafaząs paeina isz 
Suvalkų Redį Kalvarijos aps., 
Liudvinavo Gmino. Atvažia
vau neseniai isz Lietuvos, turiu 
svarbu reikalu, tegul atsiszau- 

(t.42)kia ant adreso,
I). Penkev’mzia, 

Box 173, Martins I?erry, Ohio.

Apie szimtu puslapiu. - - - - žie
No. 190 Keturios Istorijos apie 

Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 2fie

No. 191 Tris istorijos apie Balltt 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. - - • -

No. 192 Penkios Istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis* 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. ■ «

No. 193 Septynios Istorljol kpld 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Moir., 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Iss 
relksztas razbaininkas, žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25d

No. 194 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes. Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Szlauczlus dk 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji- 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 pus. 
Preke - ■ ► • ‘

No. 19d Tris Istorijos Sūnūs Mal- 
kiaus, Isz klausyta malda vargszo* 
Geras Medėjus. - • • lie

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne kai 
bėk, senas žmogus pavojuje. Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas. Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedoras

Juokai.
No. 157 Puiki istorije apie Jona- 

sza Korczaka.
No. 158 Tris istorijos apie Anglo

rius isz Valencljos, Kožnas daigtas tu
ri savo vieta, 
cziuojas. 76 puslapiu.

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas Žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - 15c

No. 160 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kp'duocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios istorijos apie 
Žmogus sudije o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 163 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos ainerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurio žmonis tiki.
lietuviai aiperlke praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi- 
rlnkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skaiezius. 
Saulė geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 161 Septynios istorijos apie

istorijos

Apie stebėtina miestą 
• Privalo 

tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiams, daiijelo. Perspėjo. Oi 
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu
mas. Be apetito, dainele. Paparczio 
žiedas. Kvaili, žmonis. Keletą juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturtėli. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa I
Pranaszystcs. Preke knygeles tik 25c. Onuka, Tiis brolius, Kalvis, Jonas ir
Naujos Mikaldps Sabos Karalienes

No. 135 Sziupinis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekanezios 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mieje, Kandidatas ant apsipacziavimor

In ka
Kaip nekurto

jio buliukas, Mcrga-karcivis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedijo save. 
58 puslapiu. - 20c

No. 105 Keturios istorijos apieUUVJV, lYiiuuiuatao €4111/ V ~ ~

Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- Jrlanda, Robertas velnias, Medėjus.
klerką. I^aip žydas moka gcszefta Pa-
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, P°nu. 
loip-gl keletą juoku, geru rodu ir t.t.
48 puslapiu. - - - - 15c

N<>. 136 Sziupinis puikiu skaity
mu (Troczia dalis) talpinasi sekanti 
skaitymai: Ha isz malszo iszlins, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Cįirtuoklią; Jurgis, Galinga ypata,
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gl juokai, 
rodos trumpi pasakaltymal ir t. t. 52
puslapiu. - 15c

No. 137 Tris aplsakos apie Pinin-

22
10o

ponas, Girtavimas. 122 pus.
No. 198 Devynios istorijos su pa

veikslais, apie Pasekta nekaltybe. Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ani

Priverstinai turi eiti in 
bažnyczia.

— Ar eisi .Nędelioj in baž
nyczia?

— Turėsiu eiti!... Mat vakar 
nusipirkau nauja škribele....

giaro nelszeitu, Kaip Joniszkel pavogt

gus be szirdies, Užmlrszo, Iszgclbcta 
per kalininka, Kaip ponas RauksaUs

naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo

Kaip Kuzma Skripkoriua liko turtingu 
78 puslapiu. - - 20c

No, 166 Tris istorijos aplo Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo
koj! m as kunigo. 47 puslapiu. 15c 

. No. 167 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - - 15c

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalua apisakele. Preke 15c.

No. 169 Tris istorijos: 
už mergina. 
Kas kaltas.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei- 
klas gyvenimo, Nuopolei Mąteuszo Je- 
rųbauskę, Osięcznu. 40 puslapiu. 15ę

Urnas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
47 puslapiu.

Musztine
Geradejingas murinas.

Preke 25c.
gal galva-žudžiai, Ražanczlus Iszgelbs- 
tl nog amort. Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelei, kaip traukt giliuknln- 
gai einiki ir kiti szposelei. 52 pus. 
Preke _ - - - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie.
Buriko Ir Burikas, Kareivis ir velnias,
Kas man nakcl acitiko, d<uko pasaka, nialuninkas pabėgo, Stebuklinga puo-

gal einiki ir kiti szposelei.

Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias,
No. 171 l*ris istorijos apie gelnis 

zkas malūnas, Kaip studentas lojo o
Užliekos Isz senovės padavimu. Peary 
ant Žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai, - - 25c

No. 130 Dvi istorijos apie Gyvent-
mas vargdienes, Meile kudyklo, h* Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 141 Istorija apie Sierata, pul-
15c

Jfo.142' Septyniom istorijos apie 
“ ( t ir Szjaupzįųs, laztik.i'toąs autius, 
Karatus gontelmonas, Karczema ntp-

kus apraszymas. 119 puslapiu.

Ponas
. • f ii

azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Moti
na sopulinga, Meile sūnaus. 181 pus. 
Preke - n - - 85c

47 puslapiu.da. Dainęle, 47 puslapiu. - - 15c
No. 172 Peųkios iątprijos apie Ran 

ka apvėizdos. Nedaejusia Žudinsta. 
Paskutipe vaje motinos, Pakutninkas,

atsiverte. Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 ptuu 
Preke - Mo

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir mielaszirdingumas. Paskutinla 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkai. Ap
leista naszlaite. Jeszkok aukso szir- 
dyje. Lape ir vynuoges. Preke 25c.

No. 200 Asztuonlos istorijos apto 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezto ku- 
dykio, Herodas boba. Kas nep&ŽIns'ta 

į Dievo tas nepažinsta tėvu, Per taiftsy- 
sbes in szvlesa, Pasitaislas praalMts 
lis, Duktė malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - - - - 250

Į No. 202 Vicuiolika puikiu istorijų
Apie Džiaugsmas ir 

Kalėdų Vakaras. 
Su Dievu, Grigo Kale- 

Kaip Vincas ingOejo paezia, 
Mallach, Paskutinei Valadoi, Siadtybe 
gymlmo mumisię Dievo intlsU 'Mine

šu paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.
Jsz Akyvumo,
dos,

Preke 25c.

Nedaejusia Žudinsta.

Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadi- 
na. 61, puslapiu. - - 15c

N,o. 173 Keturios istorijos apie
Žibinto baŽnycziojc, Sugertuves traU-

61. puslapiu.
N,o. 173 Keturios istorijos

kije, Alųte duktė kum Kerniaus. Bo- 
* ‘ 1 , 61 puslapiu.
Preke - - - - 20c

No. 174 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistų, 
iGįl puslapių.

jcsztas ant salos Dago.

atsigymimo, Metai Svarbiausiu Ati
tikimu, Nusiminimas sėho JatinftSb. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu. - -

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu ir Sruolis isz Liėtuvos. 68 pus.

- - - ’Mc
• • I

Penkios istorijos

Nusiminimas sėho Jalil
V J • • • . • . L 4? • J A *

Mariu
Preke

No. 205
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kiūn 
Iszdavineti pinigus, Girdos sargas, Su- 
nu ir Dukterį. 83 puslapiu. •

No. 206 Tris istorijos apie'Ktttth
__  « . . _ . m iP*11Stebuklas kuczlos naktį. I go Paslaptis, In Merika, Pakamoklhi.

• „ „ 15c 220 puslapiu. - -
* ’■ ■’ I

■Ji

15c 220 puslapiu. ...
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Mokamo antra procentą ant sudCtu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nopai- 
lant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas ndaras nuo 9 ryto Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,346.50

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prezldcnt.
J. E. FERGUSON. Kasicrlus

W. TRASKAUSKAS 
riRMVTIXIS I.IETUVISZKAS 

GRABOK1LS MAHANOY CITY, FA.

Pasamdo

.Mnhanoy City, Pa.

I

Laidoja Kunus Numirusiu. 
<Automobillus del laidotuvių Krik- 

sztlniu. V’cseliju. Pasivažinėjimo 
ir t t.

WO W. Centre SU
■fcl w

I* 

į 
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teninga patarimą viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:
'JOSEPH G. BOGDEN,

Alderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

I1 I#

*
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/

SAULE

Žinios Vietines* Isz Lietuviszku Kaimeliu pageidauja-
✓%.

UetaTiazkas Graborius

K. RĖKLAITIS
. -Laidoja Numirėlius pagal 
j naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelbininke motere.
- Prieinamos prekes.

H
I
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West Spruce Street 
MAIIA.NOr CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149
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Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai apdėti mano 
Bankojc negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpoe
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tiri ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o
atsakima. Adrcsavokite:

V. LAPINSKAS
GDI W. Mnhanoy Are 

MAHANOY CITY,

gausite teisinga

PA

DK. JI OZAS J. AL'STRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

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

Bell Tel. 359-R.

oje.

ryte.
9 vakare.
113 K. Coal SL, Shenandoah.

Ant. J. Sakalauskas
LI F;Tf v ISZK AS G R A BO RIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

-t-
Parduodu visokius Paminkus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu plrksite POMNINKA tai kreip
kitės pas, man e, nes asz galiu Jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 E. Pine St^ Mahanoy City, Fa.

I
■ tgalima sulaukti 

mus vaisius, ir tuom pat laiku 
iszpildysimo savo pareigas 
link musu vaiku,

Isz 330,179 mokyniu kvostu 
New York’o mieste 194,207 ar
ba 58.8 procentai kentėjo nuo 
sugedusiu dantų. Sugedo dan
tis, stato dideliam pavoju svei- 

ir sulaiko pirminženga 
musu mokyklų.

Netikės groinuliavimas ku
ris yra pirnitakumas, džiovos 
ir kitu ligii tankiai kalte yra 

J nesveika dantų - burnos.
Departamentas 

kad geras 
valvti butu

FARSIDUOBA FARMA.
140 aklcrlu, 100 aktorių iszdirbtos 

Trys miles nuo 
(t.f.)

žemos, roHzta glĮTla.
Rock Glcn, Pa.

MRS. MARY GELGOT, 
R. F. D.

Beit, Montana. — Visos ka
si klos sustojo nes ir pas mus 
straikas, tegul in czionai# nie
kas nevažiuoje.

— Norints turėjome szalta 
žiema, bet viskas anga kanuo- 
puikiausia.

—Prohibieije pas mus ma
žai gero padare, 
dabar gere daugiau ne kaip

savoIn— Ketverge pripuola 
Bangu inžengimas V. Jėzaus.

Nekurto netenka kan- 
pinigelei pasibai- 

o isz kitur nepribuna. —
nemokėjo kelis dolerius 

pasidėt, turi dabar namieje se, 
dėt.

try bes, 
g<‘, 
Kas

nes

< c

Sugar Loaf, Pa.

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

kate

Pas Lietuvius da 
sziek tiek

nes žmonis
ran

dasi sziek tiek graszio ir da 
vargo negirdėt. Lietu vys atsi- 

rytojaus ir gyvenamena ant 
paezedžiai.

(larnvs mieste dirba ant 
keliu sziptu. Gyventoju pasi- 
dydino ženk Ii va i.

Pacziule p. Antano Kin- 
16 \V. Pine uliezia, apdo- 

pacziuli puikiu ir 
rvta.

kio, 
vanojo savo 
drutu šuneliu su balos 
Ponstva Strielkai nemažai nu
džiugo isz savo pirmutinio 
anūkėlio.

T Magdalena, (po tėvu Mi- 
iK'vicziute,) pati Ignoto Szve- 
do, sirgdama tik dvi dienas, 35 

mirė 3 valanda 
po No. 408 .

Paliko dydžiau- 
nuliudimia 

Alberta, dukters 
rent i na, 2 brolius Juozą ir Fra- 
na ir seseria 
1 /iet uvo je 
(Irablikieiiia 
1024 E. Centre uli. Velione pa
ėjo isz Lietuvos, Suvalkų gub. 

pav.,

O 
• >

savo

metu amžinus, 
Nedėlios 
Railroad uli. 
šiam

rvta

ir

sunu
Ona ir Pin
v v ra,

()na Saleekienia 
I lelena 

ant
seseria 
gyvenant i

Kalvarijos pav., Ludvinavo 
par. ir gmino, Keiviniu kaimo. 
Laidotuves atsibus serodos ry
ta su bažnytinėms 
(1 ra bo r i us 
vnis laidotuvėms• 
bus ant senu
gemines ir pažinstamus užpra- 
szo likusi nuliūdus szeiniyna.

— Nedėlios ryta, staiga i 
mirė lovoje lenkas \\ . Sakula, 
325 W. Manio uli.

apejgoms.
Fraskauckas užsi- 

kurios atsi- 
kapiniu.

rr

Visas

25 \V. Maple uli.
— Mahanojus 

kliuhas kuris losze su Tamaqua 
Nedėliojo pralaimėjo.
(pia laimėjo 4 o Mahanojus 3.

Kazis Sabas lankėsi ke
letą dienu pas gimines ir pa- 
žinstamus Luzernes paviete.

Adomas (’. Schaffer, ku
ris aplaike nominacije ant Re
presentative to General Assem- 

in Harrisburga, sziuom 
siunczia visiems Lietuviams 

n uoszi rd i ilgiausia pade- 
kavone už balsavima. ant jo. 
l'ž taja geradejiste p. Schaffe- 

I ris neužmirsz Lietuvius jeigu 
1 galės kuom
j juju. — Su pagarba Adomas C. 
Schaffer.

baseball

mlama-

blev 
I • •

; savo

patarnauti del

PIENO VERTE.

Pienas vienatinis maistas kuriame 
randasi visos ir daugjause ypatybių 
reikalingu kaulu Ir raumenų stiprini
mui. ir spekes didinimui, neskaitant 
Jau kitas pieno intures kurios reikal- 
lingos augantiems kūdikiams. Pieno 
randasi dauginus kalkių negu ka ko
kiam maiste, ir vartojant daug pieno 
tokiu budu kalkių viduriuose gauname.

Vaikams pienas reikalingas augimui 
ir stiprinimui raumenų ir kaulu, su
augantiems reikalingas užlaikyti geroj 
tvarkoj kaulus ir raumenis. Kaslink 
kalkių tai Jos teip reikalingos suau
gantiems kaip ir vaikams.

Pienas kur kas atstoja mėsos val
gius ir žymiai pigiau atsieina.

Pieno putu nuograibos ir pasukos 
turi liek pat aostumo ir visas ypaty- 

tik žinoma, kur kas dau- 
sziuose randasi negu

bes pieno, 
glaus riebumo 
szviežiam piene.viežiam picine.

Pienas su duona ar szeip grūdais

gere 
priesz tai.

— Sūnelis p. Miko Vitauc- 
ku likos baise i sužeistas per 
eksplozijo dinamitinio patrono 
kuri rado tėvo dože. Vaikiukas 
norėjo iszardyt ir tame patro
nas truko, nutraukdamas vai
kui 4 pirsztus kai rose s rankos 
ir sužeido kelis 
rankos, szmotelis 
lindo in pilvą 
daryt i 
pasveiks.

ant deszinos 
patrono in- 

per k a reikėjo 
operaeije.

Beit ’iszkis.

Sveikatos 
pataria, karszta i, 
szepetelis dantinis 
inskaitomas Kalėdų dovanose 
Lietuvos vaikeliui, kaipo kas
dieninis inrankis 
sveikatos.

Jeigu
I lepartaniento 
dosime, tad musu 
panaikinta

bereikalingu iszlaidu. 
pati laiku nuklosime 

ir moteris, nes
kūne vra sveika

palaikymui

sziuonii
Vaikiukas

Benton, Ill. — Czionais ran
dasi tik vienos augliu kasikius, 

dabar užėjo bedarbe, 
tai daugelis užsiyma ejnikia- 
vimu ir nevienas pralosze ir 
paskui i/ 's kelnes. Randasi 
czion vienas bolszevikas kuris 
pakliuvo in nelaimia su savo 
gaspadoriuni. Matai sziaueziuk 
geriau laikytis kurpaliaus ne 
kaip bobiszko andaroko už ku
ri turėjai nukensti.

— Czion randasi pusėtinas 
būrys Lietuviu, tiktai gyvena 
labai nesutikime, o tai isz prie
žasties dvieju partijų — katali
ku ir bolszoviku.

— O jau ka 
iztikmju Baltrnviene 
tenais pribūti 
nuo žaliablekiu, 
trankosi per 
duos, duos! — Mainieris.

o kaip

kelnes.

mergiuos, (ai 
turės iii 

duoti divorsa 
nes bambileis

visa nakti. — ()j

PRIŽIŪRĖKIME MUSU 
DANTIS.

r
DepartamentasSveikatos

Su v. Valstijose sariszyjo su ti- 
rinejimais mokyklose atrado, 
kad 49.3 procentu turi sugedu
sius dantis, 21.1 procentas pa
mėtė, turi du, ar daugiau, ir tik 
16.9 naudojasi dantistu patari
mais.

Virsz 14 procentu niektu! ne- 
mazgoja dantų su szepeteliu, 
58.2 procento vartoja retkar- 
czeis, tik 27.4 procento vartoja 
kasdien.

Sugedo dantis
Neszvarus, 

kreivus dantis yra priežaszczia 
ligų kaip szirdies reumatizmo 
ir kitokiu 
domuJigu.

Vaikai yra nekaltus už juju 
dantis. Bet tėvai, kurie igno- 
riuoja ir neteikia savo vaikams 
reikalingu žinių, kurios sulai
ko fiziszka tarpimą ir turi di
dele intaika aut busianeziu pi- 
liecziu.

Czia gali dange

szuma.
mažina na-

skylet i,

k r o n i s z k 11 n e i szgy -

pagelbėti 
ragindamimokytojai

szvarunio, bet atsižvelgiant in 
tai kiek vaikai laiko praleidžia 
su mokytojais, tas didžiausia 
atsakomybe priklauso tėvams; 
ežia jau tik sutarty na i

ir mokytojams

prie

val
kams, tėvams

Sveikatos 
patarimu nan- 

szalyje btis 
daug ligų ir isz-

< t

rengta
Tuomi
sveikus vvrus
til< sveikam
dvasia ir tautos gerove.

— Foreign Language Infor. Service.

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai,

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

Tildai $5.00

Vasaros laiku atlankyk l/io- 
tnva arba važiuok apsigy
venti didžiuliais laivais 
pirkdamas laivakorte pas 
mus o turėsi smagia kelione 
ir gera patarnavilna. Expre- 
siuiai laivai iszleidžiami kas 
savaite. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten iki ant laivo 
užsodina.
Lietuva ar kitur per L. A. P. 
Bendrove,
kursą ir pinigai nueis greitai, 

gvarantuojamo.
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, darime ingai lo
jimu, ar kitokiu poperu visa
da kreipkisi pas mus. Siun- 
cziant mums pinigus ar klau
siant informacijų adresavo
kite' sziteip:

didžiuliais
laivakorte

Siusk pinigus in

o gausi žemiausi

Pristat vina

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

visi kurio yra 
pus-pllkial arba visai yra nuplikla. t.f

^6LF. 
j" - * *•**•**•
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IHHPinnj nulio J*** •----- T ’"—n

stiprių ir sveikų vyrų ir moterų,
kokis nors kitas tam tikslui sutaisytas mais-

Kiekviena
Motina Nori Turėti •

Sveiką Kūdikį
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, 
neduokite kitokio maisto, bet pradėki
te tuoj duotį jam

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tai mnistns, kuris 5rra išauklėjęs daupr dau
giau stiprių ir sveikų vyrų ir moterų, negu 

tas. Jis yra rekomenduojamas daktarų. Leng
vai sutaisomas.

Pasiųskite šitų apgarsinimų 
į The Borden Co., New York 
ir gausite visai veltui, lietu
vių t “ i ' 
ir nurodymus ,kaip n vartoti,

i The Borden Co., New York

kalboj, visus patarimus
►

taipgi puikių kūdikių knygų.

VYRU 
LIGOS

<

ini. KOLER

į

y
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per Georgo J. 

j nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko ir‘Bostono,
Bartaszius Agentūra,

bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba at si lankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Padarome

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA PBroadvay. NevY>rk.NY d

i LIETUVA,
PER HAMbUPGA.PlI ‘ ‘ ‘
/)

TIESI 
KELIONE

I
r

yra labai užgirtinas maistas.
Pienui pabuvus ar surugus galima ; 

ningai suvartoti varszkej ar su- i: 
Vienas svaras varszkes atstoja J

Foreign Language Infor, Service. C

ANT PARDAVIMO. 5

pasekmingai suvartoti varszkej ar sū
rini. 1
net švara ir czverti galvienos mėsos.

‘sziu ruimu namas, geram 
padėjimo, elektrikas, maudy
ne. Atsiszaukite pas

(Jhas S. Parmlcy, 
Real Estate

7 arba 17 S. Catawissa St. 
Mahanoy City, Pa.

ii

(ni30)

Visokiu Kvietku
Didžiausias pasirinkimas p 

visokiu gyvu auganeziu kviet- p 
I... /LJ Lnninn 1 »» zl.ll 1 1 11ku del kupinu ir daržliu. Dabar 
orderuokite gyvu kvietku del 
30 Mojaus, pas O’Connor, 100 
W. Center St. tf.

4ii

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mostls yra tikrai pasek

minga ir kas prisiuns keliolika stein- 
pu ir savo adresa tai aplalkys trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Box 9. Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szios progos

BURGĄ,PlLtaNĄ I 
ARbA LIEPOJĄ | 

Lietuviai važuojant in Piliava I 
■jZ aplenk i a lenku juosta (karidora) 

Visa treczia klassa padalinta in I 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. I 

LITUANIA.....14 Juniaus J
ESTONIA... ... ....... 31 Mojaus f

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107. I

Kreipkltes prie musu agentu jusu mieste. I

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

r

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

Musu spccialiszkas PERT 
GLOBE peczius, vMuris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77-50

M CO

„ u M«o»

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijc 32 
metus invalidas Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas pa- 
einanezias nuo ncczystumo kraujo, 
kai, per laiszkus asz negydau, 
ir Lenkiszkai.

Atsiszaukite ypatisz- 
Dr. Koler kalba Rusiszkat 

Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 
Nedcliomis 9 iki 2 popiet.

G38 FEO AVĖ
■ —i n— i i ■ ■ sRi —i

'M - PITTSBURGH, PA.
■ — 1^1 e
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puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis erame- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide
lius sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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W. F. RYNKIEVICZIA

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... į
Merchants Banking Trust Company į

—$—
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra

dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.
Yra tai Banka 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 s
Szita Banka žino kaip jumis

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.
A. Danlsewicz,. M. GavuH

T. G. Hornsby
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DIDŽIAUSIA LIETUV1SZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. |

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

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuvifczka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
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.

agenta W. F.
suraszo ingaliojimus,

Co., Banka.’

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 - • • -Bl • V 1 V • t • • 1__ •Reikalaukite manolaike dar važiuoja in Europa, 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

pinigu ir laivakorcziu kurso ir D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Troast.




