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ISZ AMERIKOS . Kuningaiksscziute h oteli n e 
tarnaite.

Baisus szturmas 
asztuonis vais

Szturmas užmusze 52 ypatas, 
sužeido in 200.

Chicago. — 
prapute per
ežius nuo Rocky lyg Appala
chian kalnu, užmuszdanias 5 
fintas o sužeido apie du szim- 
tus, padarydamas milžiniszkas 
bledes kur tik praėjo. Vejas 
puto 80 myliu iii valanda su 
sniegu ir lytu. Telefonai ir te 
legrafai likos nupūsti, goležiu- 
kelei ir strytkarei sustojo ėja. 
Ajszkesniu žinių da uoga lepia 
aplaikyti isz tonais.
90 milijonu gyvuliu paskerdy- 

ta praejta meta.
AV alingi on, D. C. 

meta daugiau likos sunaudota 
gyvuliu ant maisto ne kaip 
1921 mete. Verszienos, kiaulių, 
avinezienos ir jautienos sunau
dota 89,649,(K)2 sztukin arba 
konia penki milijonai daugiau 
ne kaip praejta meta.
Turi 37 metus, yra motina 20 

vaiku.
Charleston. \V. Va 

na dvidoszimts vaiku, turinti 
vos 37 metus, vra Alrs. Ilomei 
McCann isz Bellbnrn, (Jroen- 
berier pavieto, kovojo su mir- 
ežia po pagimdymui keturiu 
vaiku kurie svėrė po penkib 
Bvanis kožnas ir kaip rodos vi
si gyvens, bet daktarai abejoji 
ar motina pasiliks 
teip sunkei operacijai.
•Keli m«‘t 

dovanojo moterių 
rojus d vi nu.

4)

Praejta

Moti

0‘
I

y va po

e up
su tris po- 

Isz dvidoszimts 
vaiku, gyvi yra keturiolika su
k vad ra t ūkais.

E.

Iszgialbejo merginai gyvastį 
1904 mete, aplaike §100,000 

praejta meta.
San Francisco( Calif.

R. May, agentas asekuracijos, 
kuris kitados gyveno Denver, 
ana diena aplaike szimta tuks- 
tanezin doleriu nuo Snv. \ alst. 
senatoriaus Lawrence. Philips 
isz (’olorado už ižgialbejima 
nuo smert jojo dvieju dukteriu 
Daratos ir Helenos 1904 meto. 
Taji mota, May ejdamas uly- 
czia, užtemino beganezius pa- 
sibaidusins arklius su lengva 
karietaite, kurioje sėdėjo mer
gaites. Neatsimindamas ant 
savo gĄ’vasczio, Al a y pagriebė 
už kamanų, sulaikydamas ark
lius. Senatorius ir jojo pati ta
me laiko radosi Europoje, o 
kada sugryžo, dažinojo apie at
sitiki ma, su jeszkojo 
paginlba detektyvu,

Dužiu retojo i Ii-

Ala v su 
dovanojo 

jam tada $5,000, <» praejta me
ta vela apdovanojo su szimta 
tiiktitaneziu doleriu.

Puikei pasielgė su ligoniu.
Chicago. —

goniu vienam isz czinnaitiniu 
ligonbucziu, puikei pasielgė su 
ligoniu Arthuru Mintz, 01 mo
tu, jog kada ji paguldinojo in 
lova, sulaužo jam du szonkau
linu. Szoimyna Mintzo tviili- 
nn, buk senukus po tokiam pn- 
Hielgimui mire in kolos dienas 
po tam Ir paliepė koroneriui 
padaryti slieetva.
sako, buk Mintzas mirė nuo 
uždegimo plauczin.
Sk^ajeris aresztavotas kaipo

Daktaras

banditas.
Chicago. — Williamas Fer

ris, <50 metu, skvajeris (sndžo 
pakajaus) isz Half Day, Ill,, 
likos aresztavotas už vagysfa 
automobiliu. Detektyvai ji nuo 
senei jeszkojo ir ant galo užėjo 
ant jojo pedsakio. Senukas 
yra vadu automobiliniu bandi
tu kurie vogė automobilius po 
visa Illinoju, Wisconsin, Ohio 
ir kitu valstijų.
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— Sztai paveiks-

Fordas pardavė 116,080 auto
mobiliu praejta menesi, |

Detroit, Mioh, — Fordo mir
tomobiliu kompanija “praejtiĮ

New A'ork.
las kuningaikszcziutes Kseni
jos Szakovskoja isz Rosijos ku
ri dirba hotolije už tarnaite. 
Josios vyras teipgi dirba ir su- 
taupino gana pinigu ant parga
benimo savo dukreles isz Kon- 
stantinopoliaus, kur jaja pali
ko kada iszbego 
nuo bolszevikiszko 
mo.
Akies mirktelėjimas ižgialbejo 

ji nuo palaidojimo gyvu.
Nobloville, 

mirktelėjimas ižgialbejo llon-
riki llizei’, 50 metu, nuo palai
dojimo gyvu.

> Imk
paszauktu

menesi Fobniariaus pardavė 
116,080 automobiliu. A'ra tai 
jau vienuoliktas monesis, ka 
Fordas pardavinėjo nemažiau, 
kaip po szimta tukstanoziu au
tomobiliu. Jeigu kožnas i'ordu- 
kas kasztuoje po penkis s/Jni
tus doleriu, tai Fordas uždirbo 
praejta menesi apie szosziolika 
milijonu doleriu.

Kataliku kunigas dingo be 
jokios žinios.

A;irden, III. —- 
nas Vrnniak, kuris iszvažiavo 
in St. Louis automobiliu tiks
le pirkimo visokiu daigtu ant 
foru, dingo be jokios žinios ir 
da jojo palieijo nesurado no
rint s jojo automobiliu 
stovinti ant ulyczios. 
Vraniak yra girnius Pennsyl- 
vanijoi. Prnbaszczium czionai- 
tinoje Virdono parapijoj buvo 
tik nesouei.

Kunigas Jo-

rado
Knn.

isz Rosijos 
persekioji-

Didele ugnis padarę daug 
bledes.

M o Kops Kocks, Pa.
kilo dirbtuvėje Federal Enam
eling <& Stamping Co., nuo ku

liamai ir

Ugnis

llnl. .Akies

Kada daktarai 
I Ii 7.e r v ra ne 

gra buriu 
užsiimtu laidot u veins.

Singer 
trys 
fabrike,

lee Co. 
merginos

niipazino
gyvu, 
idant’
A tojus g-ra b*r*iA -pradėjo į ta* 
rengi net lavom:, 

mirktelejipia
kad sztai už- 

i vienos 
l'nojaus paszaukta dak

taru, kuris atgaivino “numi
rėli” ir sziadien senukas vi
siszkai pasveiko.

Mane, jog yra Rosijoi, bet 
apsiriko.

Riverside, N. .1.
Burkauckas, mam*, jog gali 
daryti Amcrike kas jam patin
ka, teip kaip holszovikai Rosi
joi, bet tuom labai apsiriko ir 
dasiprato, jog ežia, Amoriko 
negali pasiolginet

merga i ežiu 8 
Tasai gy- 
savo dūk

t (‘mino 
akies. rp

atgaivino 
senukassziadien

Juozas 
jog

žveriszkai
ant savo dvieju 
ir 13 motu senumo.
vii lis balsei sumuszf 
roles, pri vertinojo savo paežiu.

rio užsidegu artimi
Dvidoszimts 

kurios dirbo 
likos ižgialbetos per

ugnagesius. Bledes padaryta 
ant puse milijono doleriu.
/

Nužudyta su Buvusiu savo 
vyru.

Cincinnati. Ohio. -

v v ras ♦-
savo kam-

Mo-

Et holu 
Goodman ir josios persiskyrias 

Harry Liermann, likos 
surasti nužiidvti 
bari per nežinoma y pa ta.
tores galva buvo koma sukapo
ta nuo stuobrio o vyras turėjo 
keturos kulkas szirdi jo; 
mojo gulėjo kirvukas

arti
mi ku- 

riuom žudinstn likos papildy
ta Gaspadine namo užtiko la
vonus, kada nuėjo pažiūrėti 
del ko Goodmanione neatėjo 
ant piet.

Ir vyrai turi tiesa skunsti 
merginas.,

Minneapolis, Minu. — 
idant ji muilytu, o pats va i ksz- žeista szirdi agento J. H. Buk
li nėjo po knrezemas skelbda
mas draugams bolszevizma. 
Araldže ketina Burkaucka nu- 
siimsti adgal in Rosije kaipo 
negeistina gyventoju.

ri

Pardavinėjo munszaine 
vaikams.
Pa. — Antanas 

jojo pati, li-
Chester, 

Depta, lenkas ii 
kos pastatyti po $1,000 kauci
jos ant skundu Airs. Della 
Dodds, buk toji porele parda- 

josios trileko.s metu 
-Doddsio- 

sako, Imk josios vyras, 
siausdavo mergaite pas Depta 
pirkti munszaino ir nekarta 
kerszino jeigu nepaliaus, tai ji 
apsktins valdžoi, o kad Depta 
nepaliovė, innosze prieszais ji 

Depta pa rda vi ne,j o 
mnnszaim* ir kitiems vaikams.
Per septynis metus szveite kai

li paeziulei kas diena/
‘ ‘ Esiwne 

i met ilk ir 
mano vyras

viliojo
dukrelei mimszaine.
ne sako, buk josios

lero likos apkainuota ant pen
kių szirntu doleriu, už tai kad 
patogi naszlele Elona Lilley, 
nedalo ike prižadėt o žodžio 
buk pasiliks jojo pati. Bukle- 
ris teip tuom nuliūdo, jog in- 
nesze skunda priesz naszlelia 
ant 5000 doleriu už sužeista 
szirdi, bot sudus jam pripažino 
penkis szimtus doleriu. Advo
katai sako, buk tai pirmutinis 
atsitikimas idant sūdąs nripa- 
žytn vyrui pingiszka atlygini
mą už nedalaikyma duoto žo
džio per motoria.

skunda.

Spring City, Pa. — 
apsivedia septynis 
per visa ta laika j 
plakdavo mano kpžna diena 

trijų dienu laike 
Teip skundėsi 

Alrs. Kondratiene Hohikiene 
su verksmu del sudžiaus laike 
teismo kuri innosze priesz savo 
vyra už bjauru pasielgimu, sp 
jaja. Kondratas prižadėjo Bu
džiui buk daugiau no gers ir no 
musz savo paežiulęs, 
kos n» ln i si nnrnn

“ar imi 
už vyra?” 
“Ne, ne!

iszskirianf 
vinezevones.

už ko Ii-

Geriau mirt ne kaip privers
tinai iszteketi.

Genova, Mich. — Patogi 20 
motu Konstancijų Mauser, pa
pildo savžudinsta prie alto
riaus bažnycziojo, laiko kada 
kunigas ketino jaja surisžti 
mazgu moterystes.

Kada kunigas josios užklau
so paprasta klausymą: 
sau szita žriiogn
Konstancijo suszuko:
Asz myliu kita. Mano tėvai ži
no apie tai, nes priverto mane 
ant a psi ved i mo su szituom vy
ru, kurio baisui iieapkonezin — 
goriau mirti, ne kaip iszteket 
užjoP’ Tuojnus po tu žodžiu 
isztranke maža, revolveri isz 
onezio, paleisdama kulka tie* 
siog 
autoriaus.
bažnyczios vedusia moterių, tąi 
r.i/

maža

in szirdi ir sukrito prie 
Vietojo iszejtį isz

Au r.O « “f XV v. » *
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Lietuviai Neužganėdinti. Rosija ir 
Neužganėdinta kad Lietuviai

Gavo Klaipeda.
Lietuvis nuszove lietuvi, su
pjaustė kuna in tris dalis 

ir inmete in upeli.
Collinsville, 11).

Sacknewie, 42 m., 
dintas kalėjimai) 
ma Joe Poose (kitomis žinio
mis Poilsio, alui yra lietuviais 
tik ju pavardes J hz k ra i py tos), 
52 m. Feliksas jau prisipažino, 
kad jis nuszove .Juozą, paskui 
supjaustė lavono in tris dalu- 
ir maisznose inmete in Canteen 
upeli. Alaiszas su kojomis jai 
isztrauktas isz upelio. Bet dar 
nesurasta antro maiszn sn gal

sn

Paryžius. — Allijentu Am- 
i ru-

Felix4RH iimHiMANi1

tapo paso- 
už užfnuszi-

paslėpus
1 r gal tni butu 

ne Jule Adomai- 
kuri iHzdavo ji

va ir rankomis ir treczio 
kurni.

Jis tai daru, kad 
žmogžudyste, 
pavykę, jei 
cziute, 14 m.,
policijai. Ji prancszo policijai, 
kad ji mate, kad Feliksas nu
szove Juozą. Jai buvo insaky
la eiti mimo ir Ayloti apie tai 

Ji parėjo namo.

prasidėjo kada Fe-

kas atsitiko.
bet paskui visgi pasako ir poli
cija i,.

Barnis
liksas apkaltino Juozą drauga-
vinesi su jo paežio, dar, priesz 
apsivodima. Juozas atsisako 
apie tai kalbėti ir tada Pelik
sas pastvm’c szautuva ir nu- 
szove ji ant vietos.

szantuva

basacloriu Taryba nutarė 
bežiu terp Lenkijos ir Rosijos, 
atiduodami Vilniaus aplinkine 
su miestu del Lenkijos. Priek į 
tam Lenkije aplaike rytine da
li Galicijos isz ko Lenkai yra 
visiszkai užganadyti.

Lietuva užprotestavo j o prie- 
szais toki nutarimą atidavima 
Vilniaus del Lenkijos isz ko 
vela gali kilti musziai neutrali- 
neje .zonoje.

Galvanauckas iszkeliavo in 
Paryžių ant pasiraszymo ati
davimo Klaipėdos Lietuvai, 
nes da randasi svarbus punktai 
ant sudavadimo kas kiszasi 
klaipediszkoš pristovos ir plau
kimą laivu ant Klaipėdos upes.

Rosije da vis abejoje kas ki
szasi atidavimo Klaipėdos lie
tuviams, ir paskirta rubežiu 
terp Lenkijos ir Rosijos nes 
tokiu budu bolszevikai yra at
skirti nuo Europos. f

Atidavimas lenkams Vil
niaus negali būti priverstas 
pagal diplomatu iszreiszkima 
ir tasai klausimas negreitai 
gali būti užganadinanezei už
baigtas nes Lietuvei nepaljaps 
klabint in Ambasadorių Tary
ba, jog Vilnius teisingai prigu
li Lietuvai, nes tai senovii&lta 
lietuviszka sostapyle.

Laikas parodys kas isz to 
gali kilti.

skirti nuo Europos.

ba, jog Vilnius teisingai prigu-

Czionaitinis

J o jo
Paryžius.

ISZ VISU SZALIU
•war « WM.H,

Lietuva nusileidžia talkinin
kams.

—- Lenku lietuviu
ginezas tapo pamate iszrisztas. 
Tiesa, ambasadorių taryba dar 
noisznęsze galutino nuospręn-

4 < Palieku

Visztele sudėjo 91 kiauszi- 
nius in sanvaite.

(jhimcy, III.
gromatnuszis Erodas Pęppler,
sako, buk turi viszta kuri su
dėjo in lajka vienos sanvaites 
91 kiauszinius, .arba kas diena 
po trileka kiausziniu. 
kaimynai užtvirtina, buk tai 
teisybe. < •

Paliko sunui $5 idant 
pasikartu.

Rochester, N. A • —
savo sunui Vincui Pauliez pen
kis dolerius idant nusipirktu 
sau gera virve idant pasikar
tu.” Teip buvo paraszyta tes
tamento kuri paliko mirusis 
jojo tėvas Juozas. Bot sūnelis 
neiszpilde tėvo vol in ima, tiktai 
innosze skunda, ant sulaužimo 
tėvo .testa men t a kuriame pali
ko visa savo turtu susidedanti 
isz 16 tukstaneziu doleriu mo- 
ezokai. Sūnūs tvirtina, buk mo- 
czeka prikalbino tęva idant pa- 
liktu/jai visa tarta o šuneliui 
penkis dolerius ant pasikori
mo.
Vaikas turi tris ejles dantų.

New York. — Tris ejlęs dan
tuku surasta v i rszutiniam žan
de szosziii metu vaiko Juozuko 
Dcrasmo, kada tasai prhdojo 
motinai skmistis. jog “burnoje 
no turi vietos.” Paszaukta ke
lis deiitistus, bet no vienas isz 
juju neturėjo drąsos iszlraukti 
nereikalingus dantis.nereikalingus dantis. Paimta 
tada vaiku pas daktaru- Botts 
kuris iszajszkiuo buk pirmuti
ne' ejlo dantų yra vuikiszki, 
antra ejlo yra antri danezei, o 
treczo ejlo yra nepaprastu isz- 
augimu, kurio gali duoti vai- 
• • « . «■ u • -to .kui pavidalu žvorio.
peržiurėjo per Rotgono spin4

Žandus

milijonus.
London. Pietine Afrika 

persiomo ant paskalo Ink už- 
•kasti milijonori Krugorio 

pa s k u t i n i o ] >rez i d onto

i

I nil

■4

i

Hisio
Transvaeliaus, kuris užkasė 
savo skarbus kada begu in Do- 
laga, api<‘ dvidoszimts metu 
a d gal 
gliszka nelaisve.

Krugm is j»aslo]^ daug auk
so. deimantu
eziugu. — (lai daugtdis sknity- 

mu- 
Bauru ir Anglikti, 

prie^

apie
idant nopapnlt in an-

ir kitokiu žem-

i

iff

Kuning. Mikalovicz uždėjo 
nauja tikėjimą “Ryezys 

dusziu.”
Didis kimignikParvžins. —

Aleksandra M i kidoviez. 
sn nužndvto 

rnsiszko caro seseria Ksenin 
Aleksandrovna, o kurio žentas 
prisidėjo prie nužudinimo mi- 
niko Kaspntino, sutverė nauja 

po , vardu “Ryszys 
Bus tai tikėjimas be 

Ivasiszknjn, bažnycziu 
gales

] sztis 
kuris apsivede

caro seseria

tikėjimą 
f IDusziu. 

jokiu < 
ir kožnas galės prigulėti ko
kio jisai nebūtu tikėjimo.

Aleksandra Mikalovicz 
bogo isz Kr i me jos 
kur 
szaudvt. 
Francijoi ir 
veikti' iszrado taji tikėjimą 
idant pritraukti prie 
kvailius kurio ji szclptu.

j

Jeszkos paskandyto skarbo.
London * * 

, 14i i to I jf' '*

ny, randasi ant dugno manu 
laivas Grosvenor kuris nusken
do laike didelio szturmo 1782 
meto, kuriame radosi aukso ir 
žemeziugu verties ant ponkio* 
lika milijonu doleriu. Dabar 

kompanije kurios 
tikslu bus ižgavimas tojo skar
bo po 140 metu. (> kad laivas 
guli arti pakraszczio, todėl

pa- 
1918 mote, 

ji bolszovjkai ketino su- 
Nuo tada gyvena 

nuturėdamas ka

SJIV08

.

susitverė

Art i Capo Cido-
'i ^,,1 o A JĮ]1'

tojn atmena nuolatinius 
-ziits terp
kada tni Ibi n ra i snkvlo

jiunga Anglijoj 
kuri baisi‘i p ri spaudine jo Bn li
ras.
Laivas apsivertė, 150 pražuvo.

Alenai, Graikije. — 
dideles viešnios kuri siautė
terp Salamis ir Pironcjii, bai
sios vilnis apverto graikiszkn 
kariszka lai va Aleksander, ku
rio 
trumpa laika

Fzais sunku IĮ

Laike -

io katilai eksplodavojo ir in 
------  1 1 _•!_ _ l_ 1 . A JIQ

250 luivoriu 
isz kuriu daugiau 

Kiti laivai

nuskendo. Ant 
laivo radosi apie 
ir afiejeriu 
kaip loti pražuvo.
pribuvo in pagialba ižgalbeda-' 
mi likusius. Vihiis iszmote ant 

paskamlytus.
kimus palaidojo 
laiko didfdes iszkihnes.

kranto kuriu
viena diena

MEILUSIS LIETUVI, 
GERBK KAS TAVO! *,n».

Ml

* ' .,- r - T JI

Driko teip zuliniesi nuo sa
vo brangios twy^W^FifbhivoS, 
ir anos nenori pamylėti?
Argi jau tu teip greit užmin 
bzai savo tėvynė, kurioje gimei 

levu-

kraują

• • •
M

*r
"h«

it. i' ■ m Wilibii': i id<

į i

džio del Lietuvos-Lenkijos ru* 
bežiaus, vienok talkininku pa
siustoji Lietuvai nota atliko sa
vo. Bent tapo padaryta 
viu-lonku musu paliauba. Neu
trali ne j juostoj n (‘bėra mnsziu 
ir yra inrodymu, kad ju dnu- 
gaiu nebus. Taip bent užtikrina 
Paryžių Kauno valdžių, 

pasiduoda pa
skiausioms talkininku insaky- 
mams ir kantriai lauks amba
sadorių t ary I »os 111 losprend ži u.

Apie klausima lietuvin-len- 
ku susiartinimo promioras Gal
vanauskas pareiszke, kad Inkis 
susiartimas yra negalimas tol, 
kol Riebus iszrisztas Vilniaus 
klausimas. Lietuva mssisayina 
Vi luinus knipo esauezio etno
grafiniuose Lietuvos rubežiuo- 
se. Vilniuje letuviu norą, kaip 
ju uera noutraleje juostoje, ku-

lietu-

kuri
pranoszo, kad

Vilniaus kaipo esauezio

ti Ii arti pakraszczio, todėl 
iszkasta tuneli prie laivo, per 
kuri norikai gausis prie tojo 
skarbo.

Kapitonas Petroskis nusižudė.
Manila, Filipinai, 

nas Potroškis,- vadas rusiszku 
pabėgėliu kurie

jezionais jeszkoti priglaudos, 
nusiszove isz
žastios.

Czekiszki kunigai iszkeikti.
Rymas. — Du kunigai Pa

varius Dvorak ll‘ Ludovieus 
Svatos kurio Nutvėrė katuli- 
kiszku kunigu “Jodnota” 
spirdamiosi idant popiežius 
pavelytu kunigams paczhtofis 
ir investi kitokias permainas 
bilžnycziojo C’zoko-Slovakijoi, 
likos iszkeiktais per popiežių, 
kuris davė jiems penkiolika 
dienu ant atszaukimo savo pa
žiurti. Po tam laikui likos isz- 
koiktais. Jeigu kunigai kada 
inžeugtu in bažuVczia, tai pa
maldos kustotu, 
negali 
sakramentu

gausis

Kapito-

pribuvo in

nežinomos prio

kunigu

laiko mirties 
reikalaut paskutiniu 

nebūti palaidoti
ant szventos žemes ir visai isz- 

ktitalikiszko tikeji-

snjuibria užėmė lenkai tautu 
gos leidimu. 
Vienok Lietuva

neiszsižadės. Jeigu
savinimos ji

ir užaugai: Kure musu 
ežiai teip labai kit kart myle 
davo, ir nesigailėdavo 
pralieti, ir gyvybe nustoti, vien 
tik kad isz liuosuoti savo tevy- 

skurdo. Juk ta musu 
szventa Lietuvos žemele szau- 
kia mus, — 
Jei mano

i

ne nuo

Vaikueziai, vaikia- 
micle! Asz nuo se

ninusiu amžių iszhdkian, iszda- 
bojau, kad nepražūta mus teip 
graži prigimta kalba, kuria

u

kalba, kuria 
angelai dangaus, ir visi szven- 
tiejo gėrisi, O tu Meilusis Lie
tuvy. vos tik koja kur iszžen- 
gins, greit pamyli svetimus 
žodžius, ir tais smoiži ir darkai 
musu teip gražia Lietuviszka 
kalba, argi t nu kalboje nopri-. 
tenka liotuviszku žodžiu, kad 
liotuviszkai kalbėdamas in* 
bruki koki svtdimn ir tau ma
žai suprantama žodi, O atmyk, 
kad tuo žodžiu man perveri 
krutino, ta. prie’kurios tu iš
mokai kalbėt tardamas pirmu
tinius savo gyvastį žodžius’... 
Argi tau nesnrmata, 
dabar niekini?.... -

Tiesa, mus važine tonkiai 
mums pakrutiną, jausmus tevy- 
niszkos meiles, ir žadina savo 
kas tik yra Liotuviszkai mylė
ti, gerbti, ir pagnrlioj užlaiky-. 
t i, bet mos dažnai pabrukszt ir 
vol nusiiriam in szali.

Drauge brangusis mylėk 
tėvynė, 

Stengias atminti sena 
gadynę.

gali, kurs npr 
jau skyrtis, — 

Priesz svetimtauti knriaukia 
spyrkis. 

O jei iszgyrsi dranga
' kentanti 

Rantyk kiek gali, teip kaip 
serganti. 

Palinksmink szirdi mus to
1 varguolio,

Tark jam: Nebusent to vargo 
tolinus 

Auszrai iszauszus praszvis 
dienele 

l’ž lokes ir mums miela
saulele 

Lietuvi tik Inilcvkis šnt’ft!

y •
M

IIM

'U

*

kalbėdamos

kad tu

i
■ll11

/

to

trėmt i isz 
mo.

Iszkeikti kunigai nieko sau 
isz to nedaro, apsivedė ir turi 
dideles parapijos. Kiti kunigai 
seka juju pėdoms.

Pardavinėja nigeriu kaip 
gyvulius.

N i gero i

Kalbink kiek r
I T

Uįįi.

Geneva, —Nigoroi Abisini
joj yra pardęvineti kaip gyvu- 

tai ji instums Lietuva in vokiu- lei imt kupezius novai n inkais 
cziu-nisu rankas ir Lietuva ta-Jiiį kuriuos reikalauju po 24 do- 

‘x!-. Teip likos 
del 'tautos Ligos

niekądos neiszsi žadės. Jeigu 
Lenkija tame djdyko nenusileis

da pataps tiltu tarp Vokietijos 
ir Rusijos — sake . premioras.

tini u uždaviniu, kurio i 
atmesti, es tada Lietuva nusto
tu būti atsakominga pati

1

I ledus ir mažiau. 
pi;anesztasake , promioras. pranerta del Tautos Ligos 

Yra tai jos vienatiniu ir paski- idant užbėgtu kupozysta noval- 
negali įlinkais topais. 1*1 J * • . Drūtas vyras 

gali būti nupirktas už $6, pato-
• V • .A. A to t « . wsau, gi mergina už $4, o vaikai tėip 

<1 ■ • ___  . * W • • e w- tvirt ino tpremioras Lietuvės pigus, jog nenžsimokia parda

/ ■

■
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US GIRDĖT
ir szturmai pa/ 

blodos po visa* 
Juk tai Kovo inc

.SzaltU, vejai, 
daro nemažai 
Amerika. — Juk tai Kovo nic- 
nesis, kuris labai nemakzci pa
sielgia.

K

i

<1

i
*

'X

•!'' tir 
w'P

iG

R

kaip mulus. Pati turi tau visa
dos pataimaiiUbet tu jai nieka
me pęprjgįalbek. Ęa^įp tavo 

’ i 
nikeli ir klauskio ka jiji su pi
PpU prąszo pinigu, duok jai 
nikeli ir klauskit ka jiji su pi- 
uigtiis veiksi nes jai neroikaliit- 
gi, po tnruojki in k a rože m 3 ar
ba in eignrszlori ir praleisk 

į kelis dolerius. ' Vakarais nose- 
♦ dek namie, ejki in miestą, st.o-

maszina.s, su kuriu pagialha. 
gales kalbėti Lietuvoje su snvoį 
giminėms o priek. tam galoa 
matyti ir jiiįiu; nusiszypsoju- 
sins veidui.

SH

ĮUj1

ir juįiu tuisiszypsoju-
... « • ».W *•.—* t

Kokia ’tai Šk<id,inavi.sz,kaH

SAULE________

žMOlftų

Jįjvszo D-rax K. Grinius.

prua-ys w?ba ąuu

Prisimelus plaucziu uždegimui
tų? kitam priedui gali sirgti .sa
vaites ipmonesinK. Ir 
neinamu.

mpsztn
V’ieppj IVrancuzijoj

♦

i

isz ra deja s pnfcadA mums hj
n was iid^ndjmti tWlUgo,

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
*"*»•* V** v *• » 1^* ** r

'4 J (ii

Mipstas . ?C.,nH.L’n!| nnt kampo ir prisižinrino-
‘ kie pvaejnanczioins merginoms 
ir kritikuokie juju blniizdns.

turi ergelio .-m -miegai, im's szinį 
žiema miestus užmokėjo pen-l 
kis milijonus doleriu ant nuva-
limo sniego nuo ulyezhr.

*u Tro<Nuo kada Leninas
IrtZovikiTzka vai 
lui vagis isz t •

ho 
dieta Rosijoi. 
mus dingo. Ha ir ka vogsi, jeigu 
rublis ne imi jokios verties. (U 
kad ir pavogtu kiek, tai tuo 
vagi susektu, nes turėtu su ve
žimu vežti keli-s dolerius.

k kV Upei ne

kiek.

taisvti telefoną su toblyczni- 
toms, ant kuriu bus užraszytft 
prisiunstn kalba, kada nesira-

uodo pateles įgz Ąn,opheioH yeį

, ■ i 1 ■ r , 1 M * I

i* 19141 io 1911), m, influcnca paai-

- Liga užsikreezituna.
hIos, te Wte ne V)
dalgio pohUhA. Y9i«hufi uojdius

11

s vyras dasipras isz tu
ja patarimu kokiu turi būti del 
savo mot eres, a kvailys sakys, 
Jog tai “buli” patarimai ir isz 
tn pasinaudos.

(-lorn
1
♦
i

|

I 1
f t

sime namie, tai yra, jeigu iszoj- 
sim ifi'4 namu, 
szaiiks prie
kalha bus užraszyta ant tokios 
lobiyęziiitps.

Žmonia dirbti djena ir nakli 
ant- nauju iszradimii apie ko-

Tpna-

o kas tekis pa- 
(clofono. tai jojo.

’ kilis no pilozopams iioaisr
v n.

.įgedo ame riko- 
in laika 

pabėgo
.ui 1 nk^taneziai 

• i.-ziniukai ne .
•IgincĮ i vvr.ii*-

joivu mm Ifirnystos teip begu.I

Kas t<»kis p 
alszkojo Gotoje jeigu 
asztuomu numesiu

n i j 1 * f p

r' I k

tarnyste-
laivoriu. < >
padoriai pi.

Bolszevi k iszkoje Rosijoi, k n 
ri ketino būti

’ prolotarinszo.
' teip rusta cenzu ra

paudimas kny
Mete 19K
4690 visokiu

laisvir akly py 
vio.^zpatnnjo!

! Jog » 
i Hove 
I sijoi 
i 7Z

Laikas.
i^M.4.'H4W tekiui1

u visai pa-|pjj){) nnižiai, bėga dienos,
anl knygų,] 

r <>

P

7 i.szspmistn Ko-Į | nigag tirpdin vistoka:
. 1 • • ■ a 1 • * * <b » * * . ■ ■ • • k k

' 1
;|*W

'ijil
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• 'ii’lM ’ r 7*’r^*W
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskrlaudymo Ini pribuvo 
in Now Yorkn kreipkitės in atsakaneziansin.

■■

įnirę apie puse milijono žmonių 
Dhlžiau- 

sitU) utsargumns apsirgus, kad 
peraiiksti nentsikolk, nes gau
si plaucziu uždegimą ir gali pa
simirė.

l“

baloje, per taj drugys vieszpg- 
tmijti prie palių, iH'lkiu, durpy
nu. ožoni, pajūriais. Įjgn da-
bQ iv lp i e tu,y o jy ga ii^ r

Apsigynimui reikalinga bu-
I • 1 a < i • i' MVI IFVIIJIVJI IIVIUVIIU IHHHIIIlos ir pęllfolos vietos nusausinti v^pp unt KOru ^tpu ir tarpv nnvo

• tą>i( -drugys 

pajūriais. I 'l'oliiniH bliu.

PARMOS — FARMOS
( 
I

Į

Gcrhomicjl Hotnvlnl norimi npRlgy-

GĘO. J. BARTASZH’S AGENTŪRA 
kuri yra. visiems Taetnvinms gerai žinoma.

Tszmninonie ir siiinczirijine pinigus in

1 1 
I 9 
'lj 
J s

visa pasauli 
pagal dienos kursą; pnshinkame keleivius New YorRe 
ant, slorzni ir suteikanie mdevine snvo holelije; bagažus

Reiknln ūkite

nuleisti. .Apsirgti/ 
gelsti kirais, kurip Kcilcią imti 
per d dienas 
bent 5 valandom priesz kro- 
Czianl. J(<i ima. užti, tai sukinu 
Ihyntis, ligi užimąs praeis.

N(* visumel kino iszgijimui 
užtenka. Dažnai reikia ir kita- 
I0ii vaistu. Kai kada gelbsti lik 
parsikraustymas in sausa be 
(

van,dpu’m

kasdien po 0,(>0

inI

kur Jail (V r h HuvirnzInuins žnjotiu. kur jfttt v v u nuvirsz 
400 lietuviu npslplrltlri f^tnan. Llutit- 
vioni apfil^lvenHM Anglai IrnuJusU 
abalyn pnlU|dftrni gerlaiiHia,^ If.imas. 
Ahž kalbu i'ėnlansiaa uklnlnkna hzIoh 
apelinltCH į 
tortai gu[llu HUtelktl fiOrlaUAhiH pnia- 
r
inotąl knlp patamku.lu UetuvianiK far*!

7'

A'

■;

4

I

pristatome ant laivu ir apdraudžiamo: 
pdrtuA ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu nnt laivakorcziū ir pinigus kurso.

QJBO. J. BARTASZIUS,

iii'!■

npellnkCN Xlntni uzlUi krowzia gerai. ’t 
toriyl guliu Hiltciktl gurlnjtfthw' pnia- U 
rlnpift kas link tarnui pirkimo. .Inu l»Į

Į 
mti pirkimo, todėl Ir r.zDnot Murluknuf 

pangolin t’l 
fnrmn pni-Hidiiodii su ftyvnlcin, pailar- 
gaifi ir npuMalf. laukais, Parmop par- 
Hidimda ant lengvu iAzpmkAjImu. T)nr 
szimet farmon 
lodei ncrlduokiie 
M8V0 
tvane

• 63 formas pardavimui*.
1 ii t >h a .r

|S

498 WASHIHGTON ST. NEW YORK, N. Y.
Ofisos vnhindos; Nuo S ryto iki H vakaro.

Nodeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.Oniigrlin Ui Į

gain ir iipa^ial^ latihnlp, P’arnma par- 
«

dideli i piipl^c,
a^en(«|(»ni

x*.XxIrgi o velta.
lįvęjd^į nosięs slogh (()zno

,—- . . uairaA'x.:. it i,.,
• /

aalutftraft ’Bitters
wMMr <*iM

Yrą tai goriausiu Oyįudlo del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Nptvarkumo:

, ATSIRAWEJIMAI, 
NEŽLHBCŽldJiMAt PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szannai mcdikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti Viriui* 
mui,
kubą, jeigu jusu aptiekoriud uMuri Sahitaro Bit^rlo tai 

i roikaliiukito tošiai iszmus. /

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 3. HALSTED ST. Dept. 15.

. ■ y~_Į/" ........ ........ II ,

=5«knygų, o 
susimažino 

Par<lavimas knygų 
iszmire. Priek 
>1<>ka <1 ruko vo

lios holszevi- 
s u n am lojo visa 

popicra ant -pamlinimo popin
tam 
y4 ra 

4 spaudimas 
knygų ant juju yra negalimas.

J9I9 meto skaitlis 
ant 9 j 7. 
RoGjoi

! tam yra didele 
jamos popivrof*.

i valdžo

v»<;i i

Alina miestai, pilis, sionps
B.oczin insh'igta ranku... , 

Lygiai sapnas, slenka metai, 
Diena, maiiiosi nakezbų

Greitai ritas laiko ratai, 
Veža vargu "ii mirezia...

I

na). Turux’zins toki nosies ka- 
pnžym, uos panti

Arlinaai laikas, joirdakta-
• nyst:i !eip pasigorius,j 
"imv sau duoti priaiu-'

galvas, iaiom mums- 
nepatinka.
pasiseko i mieli

žm U, 
gyvuliu

• Kokia
jeigu

lai k n s. r. pinigu, 
spaust n ve?

. riniu priokO

t maszinos)
iteip sugėdiju jogjeigu mum

Jau dakta
naujai I

žiurkių, varliu’ hi
tu pasine -L....

tai genulejiste
kv ailvH-beprotis.In;inusil,s

KUR 0WNA7

tara iszlolo 
pusiu žąsuku atsiduoda.

R ei k iti i lga i , r 
d vi i s, per 

j pas gera nosies 
zeimi vKai nelni- 

nel

gy-
kelius motus ir tai 

lyto Ja. Ki-<rv<

I .a i kas mm 
visokius 

s,
• •

“pranaszu 
siuntinius

laiko girdiine 
prasimimisius 

‘ ‘dangiszkus

y ra 
mlcatu agen(«l(<ni 
bet krel|»klte.M prifd 

siKolkHiu trotelslnginimu [ 
Hrikalauklio fatimi

tfklll
f

ir kitokius prasi- 
pnsgalvius, bot Chi-

Paiozk.mi Mares Sądau^kiu-* 
tos po vyru Akslanuc^iime pa- 
<‘ina isz 
Marijampolės 
gy\ eno‘ Now 
nan kur.

Kaimo, 
pi rnuiu 

neži-

savo 
pirkti

pakanszijo.
\ erszio 

sau pi įsiūti!

cage atsirado nanjausos apgn-
kuris prasimi ne savo 

dievu.’4’ Sztai ka rnszo tenai- 
laikraszczoi apie ta j i

v i kas
*

prasimine

apie

Kerim'Ii jie s 
IkiJ-a.,

York < laba r
Jeigu kas žino a pi į 

jia, meldžiu praueszt nes turiu 
daug žinių del jo.- nuo
Onios Valai!ienos isz Lietuvos 

Ant. Valaitis

I a ip žmogus is 
iningas, kurio visi vengia, 
susi.vost in pol’a negali.

Kiekvienas ilgas nosies ludą 
ras nepraleis!inas ir gyilytiiuu 
nes toliau isz to 

*s.zia dvokianezia sjoga ’ f r -

bi 
gali žmogus 

ingyti. 
T«<i turi atlipinti lovrti, auk lo

ll oja,i ir mokytojaj.

npKlirnuie, 
o asz 

palnrnnvltna. 
rusimu- AdreMVoklttf fizUotp.:

.1(41 N A. Ž1EMAJ.TIH. 
n. t. Box n

4r | ■*

. UUJIW."'

Ncsikankink sti
Reuniatizcpu 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję 

*■

np-

b’OPNTAl'S, Mh H
h ,ihh H ( ilfeil i

;.^x::rxKi,y»7'fearį, ;*Z3w

Skaudamais Muskulais
*'■ 1 *»> i W v1 r iį. | f ’ |i v

i

sesers

PRIETV.ARAS, ISZpUTIMAI,
*- 'II,-

NERVISZKUMAS,
t

Jis yra labai veiklus ir

triszka ž 
jog gok 
t i naujas 
senos 
rams
akis isz 
ir kitokiu 
kimu, 
hus.
neturintis užtektinai smegenų 

galės numi
gai va ir duoti 

I 
; tinei
pusgalvi:

David teisme, kur yra 
grinvjumo byla 
pasiuntinio“ ir 

“ Joseph
ĮCrtnnelo, buvusio 
ožio Joe.

Ikaltintoja Konny Lombardo. 12 
Įmetu amžiaus. 204S Klein noy 

vaikams, o priek 
tnm paliko atskiria i snvo duk- 
terei 15 milijonu doleriu. Van- 
dorbiltas praleido didesne da
li savo i gyvenimo Paiyžiujo, 
užsii nu lamas lenkt meins ark
liu. laivorysta ir kitoms links
mybėms. A menka atlankrda- • • 
vo labai retai. Kožnam isz savo 
trijų anūku paliko po milijoną 

A menko dasidirbo 
bet. nebuvo josios

Leniną 
bai

!a serga ir tai la- 
. Specialistai 
ir Afilinovskis

ve
pavojingai

Knrster, Guli
isz A'nkictijos pribuvo in Mos
kva gydvt bolsz.evikiszka pre
mier}.

Miriids milijonioris 
Vanderbilt paliko 53 milijonu 
doleriu savo '

\V. K.

doleriu. — 
milijonus, 
likosi], tik gyveno Anglijai.

Tankei duotlasi nžtomyt lie- 
tuviszkojc kalboje visokius pa
skelbimus angliszkuosia ]aik- 
raszcziuosa. kuriuos skaitant

k l

taus

na- 
‘daugiszkojo 
tikrojo Kris-I I

M. Abatto Di 
barzdasku- 

Aboft, liudijo pati

St.
Ji at pnM k o jo 

su kitomis mergaitėmis 
Įjo “cherubinu’*, kaip jis pasa
kodavęs jai. kad. nėra jokios 

pats yra

kftjp ji k art ii 
buvo

< Džiova iirba. tuberkuljozas 
įgali insimesli in liet kokia 
jno dali. Liga silkeiia 
ras mikrobas Kocho bale.ila va
dinamus. Paskuiinjai tvrineji-

: ketvirtos 
nžsi kr<'czia

ku
tam tik-

I

Tnylor Springs. III. lnili 'y1'1 l,c,nl 3 
visu žmogių dalis ’ 
ta liga. Bet mirszla lik szoszta 
dalis. 'Tokiu badu 
džiova labai daug

i taiso. N’e vienas ir nenusimano
f < ird: (’o n 11. M e I d žiu at s i sza likt!
imt adreso.

Ant. Y argai t is 
Box 195

. Point MariOn, Pa.

PaioHzknn pus seserų yCiĮvi- 
1-,unites paoir’ia isz Kauno Red 

. girdėjau kad 
jos atvažiavo in Amerika Mnrt-
I’aIjpdpilies Sodo

visu žmogių dalis

ta liga be turis

iszeimi, kad 
žmoni u pai-

Patrink truputį su

PaiR-Expallariu 
ant skundamij vietų, ligi pa
jiniai odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvčji- 
mas tuoj aus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleri» turi 
INKARO vaisbnžeuklj.

..      —K. ■».*<., ... .

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

isz Lietuvos 
savo

I

I

pataiso apetitu ir priduoda viso gerumo del viso

CHICAGO, lUi.
... . ....... 1 ■ ■"■■■

IWM ik» fcWi^MW-WMI**"*****

>■ ■ «I*»W

Dažniapsiai pasitaiko pinu 
Ženklai jau apsi- 

pląuoziu 
visiems žinomi -

ežiu džiova, 
roi^zkusios

vimas.

net juokai ima. Matyt, tokiems 
patrijotnms 
liotuviszkos kiilboH 
pakaiiszi mintis, jog turi savo 
lietuviszkus laikraszczius po 
szonu, o gal per sunku para
ižyti apskelbimu ir urisiunsti 
in rody st e. Sztai vienas isz 
daugelio tokiu apgarsiuimu:

yra pmneszainh. jog prniuw- į |)iPV1i 
jimtiH guzikii ulsibus | ’-! ’ - 1 ’
March l(i, diena. 1923 metu.
Todėl visi darkininkai yru pa- 
ragingti turėti ta diena 
kils, idam iszvengUs 
lin.fim tniholiu..

Taipgi bus žiūrima guzika

ir darkytojiems 
neatojo i u

cherubinu 
jai.

nuodėmėse, 
dangiszkasis pasiuntinys ir tik
rasis, lik sugrįžęs 
Kristus, reiHzkia, 
ries asaba“
ja huezinofi ir glamonėti ir ka
da ji pradėjo jo bijotis, tai jis 
sakydavęs, kad jis nieko blogo 
Begalis padaryki, nes Dievas 
nieko pikto nedarąs. Ji iszpra- 
džiu jam tikėjusi, bet kada jis 
dasileido pikt a darybos ant jos, 
tai pradėjusi abejoti ir pasisto 
kiusi tėvams, kurie buvo karsz- 

d a ng i szko jo pa s i un t i - 
tada 

szven-

nes jis

ant žemes, 
antroji trai- 

. Paskui jis pradėjo

» 4 
sekėjai, kurie irgirio“

pradėjo Abejoti apie jo 
tuma ir patranko ji teisman.

‘ ‘ Koks yra to žmogaus biz
nis t” paklausė mergaites pro
kuroro pagelbininkns, rodyda
mas iii “

_ • * tm.
4 .

dangiškoji pasiimti-

* * Pasti rga!

diena.

Su Sziuomi 
jog porziutv- 

Kridny,

Jis turi bažnyczia prie 2021 
DeKalb St.,

atsako mergaite. Jisa-
vadiiwi

Naujojo Jornzolįino parapi-

kur jis skaitosi
♦ «

• Lke, kad jo bažnyczia1 • I •’ *r

guzi-
nereika-

Paulukcviozįulo

4 <

ja“ ir kąd jis skolbe'savo esant

kasdien tarp generales perziu* 
i'ojimo dienon kuri bns laikoma 

darbi n i n- I
kufcykloHe ir aide 

Mai-

vieszpaeziu ir dievu ir verto 
visus savo sekėjus 
visiszkon jo kontrolėm

Ir randasi ant 
avingalviu kurie tokiems raka- 
liams intiki.

.„y u., ,»

M a re 
paieszkan Joną Bob i na. Ona ir

Bobįnjutes paeinanti 
isz Tuipu*Kaimo, k’rasznu alsi 
szaukt ant adreso.

P. Padegimas
Main St

M ugdo

I l • > «>J <iiii >;vr., 
Glen Lyon, Pa,

Mano brolis Juozas Totorai
tis paeina isz Siopininku Kai;

SuvalkųParamo, Liikszin
Red. Tegul atsisznnkiu ant ad
reso.

Petras Totoraitis
1829 Turner Ave., 

Grand Rapids, Mieli.

Mano brolis Ihanciszkus Go- 
tnutas, pirmiau buvo Washing
ton State, dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalu, tegul at- 
shzankia hnt adresd.

Wm. Gotautas
85 Pino St

pa s i duot i4 ♦
svieto tokiu;

k As me nes is iki oiai
kai dibanti 
kasyklas, pataps nariais 
nima unijos Kiekvieno unijos visokius Stebėtinos iszradiinns

- pareiga prie szito bet Ino su join/apsiprantamo.

Kožna dienu, skaitomo apie

iinrio gru
ikirho prisidėti.’’

Ai*gi no
Jietuvrszkoft kalbos!

X > Į *” -•V'*i*

• Burmistras F.,B. Kitchen is/Ji‘sveiku”•

Stotai Chicago tūlas graborhis
puikus dargimas išrado kaip galema. uželoktri-

zavot i numirėli idant iszrody. 
tn kaip gyvas ir užsiliktu 

hhhhhhhbhhihhhbhmį
Borwiek,, Pa., pivots kuri stojo j Bostono dajitayai gydo kruo- 

1590 vyru 
ssįoim.vniszkns 
wn sava pri^iegoloms,

kosul v:
Suokiau pažint

d ž i o vos
- karszczia- 

su liesėjimas, 
pradedamoji

Gal turite d a 
brangu paininklir savo sena 

kurios moki-

džiova. Czioiiai reikia atsiminti 
ka<L kiekvienas ilgesnis nors ir

notos poteriu >

pas mus, o 
skūra ir hus

ka’ szezia v i upini pnu 
įsilpnejiiuas.

nedidelis
kaita vimas.
liesėjimas, kosulys,
kreipti akis iii sveikata ir ver

globojus eiti

* sų-
turėtu at-

si i ligoni arba jo 
pas gydytoja.

(lydosi < 
gyvenimu. Oras saule.- 
sausi ordj butai, sotus 
tinkamas aprodymas, pakanka- 
.inas poilsis, nes persunkus dur

tai priemones 
įm ik i narna džiova.

Ižiova no tiek sveiku 
s/zvie-sa, 

valgis

iKAffOOS^MEftlKOft
U* IJNŲA 9 Broadvay, Nev lork.N.Y Lf

Drisimiskit «'
3 ■ *iUs-j

maldaknyge ant 
o kuri yra suply- 

szus ir be virsZU,
Ihim apdaryta in
gevosne ne kaip 

buvo nauju. Apdarome taipgi 
visokes istorines4 knygas, na
ta, monetinius, luikraszczius ii 

re-
o darbas 

ir go- 
(i.i.

t L Krisiu nskit e kj tygas in 
dakeije ‘ ‘ 
bus padarytas puikai 
rai.

Z Ii

t

r®*
-W v

a ’

r Droadvay, 14e^7 lorK.iM.iKLUONElLSETUVi
PE» Jr lrVMiV JP G/-VPU.
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Llotnvei vnžuojaDt In PUiava aplenMIu 
lenku juosta (karMoVa)

Vis#; treczla klnsn padnllute in Itam- 
bnrns nnt 2, 4, G Ir S ’ovn.

ESTONIA 21 Morcmus
.. 11 j Apriliaus

%

iv. *. ’jik-iJi

Elizabeth, N? J.
.. . ........  ■* Ii . lU

Paieszkan Onos Bnluoeziu- 
tes po vyru Malinauckiene, pir
miau gyveno 
kur soft 
szaukia. na t adreso.

Gco. Knpczinskas 
504 Pino Hiil Št

Miners vii Įe, Pa.

coalose.
Plaubori dabar

Tegul atsi-

M

has, szvala - 
kuriomis i 
Kaip tokiu dhlVkit i r trūksta 
mums. Kambariu prideramai 
nevedi name, vaikus, per žiema 

krosnies laikome# 
dažmti ankszti ir 

d’egni, kūno kaip reik ant ne- 
prausimne, rodomos vos pake
liamais dvejokais, vaikai pur
vinuose aslose beroplinbdiinii 
u žs i k recz i a d ž io vi n i nk d sk rep- 
liais, vandens isz blogai sutai
sytu sznl inini u 
ko reikia kovojant prie^z džio
va. Anglai jau arti 100 
taip kovoja i»- jiems pasiseko 
žymiai tos ligos sumažinti. Kas 
jau serga, lain reikia gydytojo.

t Ekzema -■ tai odds light ošt i 
sausoji ir slapioji. " , 
ar mažesnis odos plotas esti a p-

be oro ant 
butai musu

permaža. Tai

inetti.

- tai odos liga t esti 
Didesnis r .. 1 r i

............ .,..2^,^

Pnieszkan mano sesiMes Ro- 
paoi- 

na isz Vilniaus R^d., Traku 
Ąpskr., Valkiniku A’olOst., pir
ui ia u t g5"vono A ’’geni iuoje da.- Į sielai 
ba r myžinau kur. Prasziiu a t si- <’
S

sali jos Vrbanaviczi utes, 
Vilniaus

imtus paraudihdi, apklotas sza 
szais 
mis

ii

is, ži e ve m i s, k a r t n i s ža 1 zdo- 
skaitdmnas vietai labai

’’ ‘ ' ( 'I. (f

niežti, degina. Sunkiai gydoma 
' gydytojo nmi’p*inkriri liga. B(

liibni
**

PG^ONIA .
Isz New Ynrlio ftr FhllndelpIU^ in Hanibiirga 
S10O4>. In Pilte** $I(NUO. In Liepoju $107.

* ki l»li UtuLUnhLi |n Xi*tV Yorldll ITf* I l*Ž i R 1! >1 >

* Ai

^7’’ In Liepoju $167 
ixz l’liiheUphia iii Nv»v Y orka u<‘h‘iink<lf«. 

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.fi

Saldes.

4»'i

L

ir
Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa

>» *

>

VjsadOs klausk Raudona Koiilys 
arba čeverykus.

Tamsta sutatipyci pinigus, 
ilgiausi nešiojimų.

i

ir
new

ženklo. kada. Tamsta. perki guminius batus
v

Raudona Kbulyu reiškia augščiaUs^ laipnn} 
• %

! J f < *

A£>£» lm , #**

N

o

'4 :'r
. i ‘i ' fii| 1,
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Geltlige, kuomet oda ir akiu 
baltymai pagelsta, szJapuijpiizaukt ant adreso.

Ig. (irbanavicziiis 
2824 Sitydor A ver, 

Philadelphia, Pa.

savo tėvo Joną 
įsimanai Ii 41 motn, paeinantis 
isz Szauliu

’ Priosz

(t.23)

už visokius guli su p&giajba oksrei spin- Paieškoti 
nesupratimus dnliii o, foipgi gyflo 'vožto lit- klmanaili 41

sako, | ga. Gnljieiižilglo susi lauksi
i su ku- Red.

savo pritfiegoiems. i
jeigu vyrai laikytųsi szitu pri-1 me bed ratini, telefoną
1 * * I I J . 1 •

. sakymu, tai namie neturėtu er-' rio pa g laiba 4 lit*4 tik matysimo 
geliu. Ibioda jisai tokius phta- kas su niumis kajba, bet gau- 
nmm* ant užlaikymo 
pa k a jau s:

•‘Nuolatos skunskis
In ba i pn i D i n c i reF hrvo pa t i

i

naminioj sijnc ir paveiksliis ja?r tolegra- 
i fa, hot tasai. Aparatas no yra 
pagerintas.
zNeužilgio rimbu tantieeziai

•Ijog oj?i 
labai poilsini*, irestrr v o pati ne
turi ir dirbs už tavo1 AmCrike Buw *avo immuosia

Apskr., Gailioniu 
Karti gyveno 

Washingtone ir Pliihulolphia. 
Einantieji apie ji, meldžiu pra- 
neszti už tai busiu dėkingas

Juozas Simanaitis
Szauliu Apsk‘“ 

Pakruojaus Paszto. 
hithunnia

f •

4 ,

Europe.

esti tamsiai, žalsvas. Tai d(inT 
giu daugiausia nuo kepenų li
gos.

Lengvesniais
jiraeinu,

at si tikimais 
geltlige praeina, jei su‘‘egu- 
liuot yalgi, prisižinfot, kad vi
duriai valyt ilsi pridbrainai. Bet 
paprastai liga ir 
napsiei narna.

r

•k »-n

e •.

, F
liiHiiitj

“Raudonas Kamuolio” randasi artt kožno bate kelio, o ant užpakalio ir, pado
:______ JTl aL . . . M 4 .... . . . t < _ J________ ... • * “ . . J* * __ _______ J. . • / __ ' « .

S
4

Uiminer ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, faudonus ir juodus šiose trijose madose.
Paplatinti padai ,tBall‘-BMndM autuvo yra padaryti ypatingai inaineriam*. Jje 

a k .a A -i .a, J .. f *
be gydytojo 

b
Influenca arba imiede (kn.it-

lalige, matk^ulus gelia,) prasi- 
su knrszcziu, diikJiu ap- 

siphn i u, dažna i <‘zia udu 11 n, ko 
su I iu. La iipj uguis atsi tikimai s 
keliomis dienomis apskmama.

<leda jį 
sipimn,(daživii eziaudidiu,. ko-

Z ’ 
i F

I

4

apsaugoja viršy ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad n€ aštrus kampai
. a. A Jf » _ j. . . , J i J, M |. .. .k

akmens n4 anglies negali jpjaūt- ar jple^t ji- 
lb “Ball-Band” batai yra labiausia

rėk “Raiidono Kamuolio” kada eini pas savo pardavej

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
40Q Water Hi., Mishawaka, Ind.

išsilaikantieji ir ’tinkami nešiojimui. Žiu

1

e

1

*e*

...... . ”B,’j........ .. ...... .. ’ * 
“Namus, kuris mn’^f milijonus už laipinj.”

/
M

i
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Praneazinga 
Kamera.

(Verte V—.)
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GROMATOB IBZ LIETUVOS.

K ai vari je, 23 — 2» 

dekavoju tami-

SAULE
M ... .......................

■ M 4 Ii1 »atirns jam vilties^ meldže jo*| 
šios apie trupilieli meilės už.

" * r \ i' '■' ? 4 * ■ ii

vilties^ rneldžc jo*atsake aptiekorius 
su si judi n i mo notekda np|s 

kiek kvapo, “ka tu sakytum, 
jei duoeziau dvidešimts pen
kis dobi riti A t” 
_ “Asz nenoriu jos parduoti 

' $ti iii*
“ Ar tu jos

Fntril lsztiėsH ? ” rrtgino ^tilflis
* .. H .. / J'’ Ii' ' . . '.A

11

ISZ

Nm * f

11

Czia MiitliFpradejo abejoti, tas pakartojo--
- - 1 1

“KaS hutu gpro, 
parėdyti kmn

Mes parodytume
jis ririfA tint kartuvių, bet tns
neduotu jam
tokio likimo.
roiszkia musu kamera mylavo. ■ nztai pinigai.

“Jis turj-f>fW tiesa,

• i

• •

BUTU PRAPUOLUS.
. - > —•"

Jėrstorga del jaunu moterų tu-

• 1 2 fe * v

I

jis tarė, 
nOrs bile k’i ? 
tūlam, kad

Ar t n jos visai nepardno-
Ii

ririezios miriksatas szirdis.''
jfe ^Tanėiiziszko.

OrftfaH De Yritte atėjo ant 
os vietos in parka

savo szlovinima, pra^zo josios

Pbrii de Mar pradėjo pasi-
tik trupinėlio meilea!

X UU ! VIr AVIUI 
dutvinet, alpt, etos dirstelediji.-

K 1 1

galios iszvongti i < 
Jei duotu, tildą J liepė lindhri

isz šia Yri'privesi, sri |UižgHhėiž|ri- 
mis akimis. ' ’

‘^Turite m/mo fikiota,” arsi.

pažobkUht 
Moncuti.

- ’ Prirkas kone buvo iuszczias,

IMos galėtumo in rody f i bito! kainom.
žiYtOįriit skaioziui tikrus, pla-

mix alto aplinkui, pradėjo, dat
k'D1 . tt. ' .Jli'*4 < # ■ '• i/ j i'lt • •l’Dl'l '•

M 
s 
u

riatis su susimiszjmri o ne in>
. 'i 9 V'. .m' Btydritna. sūnelio, suriko gar

< 1 tl'4

iiiihi/

.. j

J

k

/A

F
isz Lietuvos FLJ*

I
Isz Pafrontes Gyvenimo

į Kalvarija. Suvalkų baras. 
’—Pabaigoje sausio menesio 
| letikai pradėjo siuntinėt i kariu- 
mėne net in musu nei tralines 
zonos puse. Lenku kariumonos

Asz J. S., 
etoms už teip puiku kalendorių 
kuriame da tokiu puikiu pasa
kų no esmių niekur skaitės. 
Acziu teipgi už teip smagu lai* t'l • » k a M • • « a * a l'

■

v*

t
/* mėne net inKr KI j

11”
ikraszti kuri ėzionais visi m vi i; 
ir skaito, bet nežinau, ar mano 
draugas vela man užrašas 
ant atejnancziu motu ar nė.

Sausio 31) diena gan j i k-n* 
kiszku banditu, užklupo ant’ 
Lubavo valseziaus, Žaliojo kab
ino, antra valanda po pi et, go-

1 _____ _______  . . __  __ ____ r

rado kokiu dnipnnu, 
ziegorelius, piuigtis, ir žod^iib 
km* tik ka surado lai nepaliko^ 
pasienio
Suvalkus, o kita

*
t

lsei: 
Rhimn ndoli!

ka vn.ikftzožiojent per ka n n si- Vaiki nelis dingo.
„ - - - : ,y||

I būrys atislstrijo Reketijos kai- IIJ .

■ I

1

'takofiuose' no buvo ufatyt w- p»l I „Ir * .« ■ > • . tt , 'k

įd|ia|igb grafas nė maža b isz 
Duok i t o ma no' (tojd t uaztumo.

! 1 'viiilfia^^Oi,C.L' 
’mino in visim1 stalls' Lauke 
i an t. ponios do Mar kuri buvo 
susivėlinus, o grafas lankei 
'zurzėjo sau po nosia, n-r ateis? 
.Su dideliu ergMiu a pi alke pri- 
IžMejma nuo jaunos moteres 
jos su juom sueis paženk liūto j 

’vietoj, prikalbint; joja.., 
L..a k—..„u— Jau nuo senei

akiu vvfh4,

f > a t su
ožius ir smulkmeniszkus rozut- ke Muflionb tvirtu bdhu iė pa-
latns revoliucijom hMda, krrtU-1 dttVe jam krimenk
• .. 4 » j • t . . • ’ .ja, tianszoR. Bot vist iek tie į 
dalykai turi nutikti, ir mhz Om
anu niekas

A» •at*'**

I

rianszes. ♦ 5Tu ždaryk savo^ burnai ’ ’ 
suriko aptiekoriiiSi Oin Mbflt 

“Mes įiegalimė

savo butiuU

nORijaiistu geriau, jis tarė: uvguumv
kad apie juos ir dažinotu. Poli-i turimo jo nepaleisti I Mes tithi 
tikieriai galėtu pernuriuyti s^-ime ji padarvti

liuFjas, bet jei
ku komėm sako nutiks,

vo veikimą ir
tąsi
vistiek turi nutiki i, ka jie da
lytu vistiek btiiu Uis, ka jie bu
tu daro ar sz.iaip ar taip.”

Aptiekorius su rankos mos- 
telejimn nubrauko szitnos jo 
argumentus szaliu.

“Lyg tai butu 
les galimybes,” 
pamislyk kaip

szit uos

tik vieninto- 
jis turo.

mew

dalininku, ar 
szerininku, ar k«, Mos turime 
ja nusisamdyti. Na žiūrėk, 

prie

Va i ks7.07J.ojo aplinkui I

•CT, o

me Liubavo 
kariumonės1 dalis 
veika iszvion su lenkif 
tais, dabav gi 
savvstoviiis

į>"
>
z

Pradėjo bėgiot po parku 
įeszkodama dingusio o grafas

> Ki.kii k1 ■ i 'ii/Aii L?'!1'’!' ii1; W iii J 1 < MJ'Alii ‘ii iri? IWL

*

i sigfatriįinfa.s ir susisarmaH- 
nias. P'oni de Mat buvo dide- 

Įliam riipestije.
Tegul ponas atsikėlė,

ir te- jai prigialbejo; buvo labai s>

Su dideliu ergėliu aplaiJfcb pri-

aut to suėjimo,

TAKADAIKA
r! ... i m i

♦
j ,/ lr« t't e , 'j* M ' *W .IJ * *

Ar Žiijote, jog Szamul
»‘7»

k uosiu,
Ne blogai pleisas suvis,

*iM>«lai«

praszau joszkoti, hegk in ana 
S74tli o asz in kita. — szapke

y
/

valsezimis. Szitn 
anksozihu 

ba mJL 
ptlidejo dniyii 

užpuldinėjimas,
l>av. ,‘kk 423 m. užpuolė Haha- 
liavo, žaliosios, Garnabudžio ir 
Sa I a | io ra ūgio k* ni m 11 s.

Tiwe kaimuose n pi piešte 
kai kuriuos ūkininkus ir pnsi- 
Irattkke aprūdyti vietos gv 
vonioj n. ,

Ant rytojaus sausio 31 <k IMį 
užpuolė lenkui skui-

eziuje 80 žm. aut virszminotu 
kaimu ir .įimsgaliiliuai apiple 
sze. Pleszdami ima dauginusia 
rublis ir mėsa. Danginusia nu- 

ūkininkas

rokai muskriande žmonisjiimk
-■ — — ju — ■- '*'•

žodžiu

■į

S Į?
Ten visokiu, sztamu vra Lie

tuviu,
Kapsu, zanavyku,

Dzuk'u ir žalahlekiu
AJp,

Tikrais Lenkais vadinasi
Ba tai pa n i dabrndzieju, 

Smordzi od aliejų... 'į
Isz tokiu no Lenkai ne Lie 

tttvei iinudos ne turi,
Sėdi kaip apuokai niekas ant 

j u nežiūri.
Savo lama suvis užniirazo, 

visai jai.

a
M

su savim ir novoje iw 
' i d ’ 

gaujos pasiliko, O dabar vaikw^ 
korszin-

szali o a sz in k t tri
ant grafo, nežiuredtimn ant jo.

Jaunai žmogus nuėjo in pa>

radVs vaiknezio.
Ant jojo regėjimo poni db 

Mar, iszėitiese it a^ikreipda- r 
mn su vejrUsihu pn.9zarike:

— Mano Diorio! No\radai;? 
Kūdiki gal pavogė!

— 'Tegul poni npsirnajsz ’mn 
gal rasime jin ilnt paimi jos.

— Ir da tu t-zoimis stovi ? 
Jeszkok! 0, Dieve, ko asz in 
czionais atėjau! Ne galiu :1Ut 
tavės daugiau žiūrėt, esi im-1 
brodns!

— Meldžiu
dink nuvest tave namon.
pat i sugryžk. I Tisiegiu ~ jog Į 
Rėirmindoli surasiu.

• • II— Nes, mano vyras! ka ji- h

i

lieptu szali, bet sng^žo tuo- 
užsidavinejo su ponia, de Mar. jn.us.no rados va.iknezio.

• •

” jis
nežiiioinojp,

ar tu žinai ka tavoji kamera jpricteliu josios vyro. Nes jisai
Priek tam grafas buvo

•*l V 
ir bajoru randasi, lulls t OS]Ort

vai. vol

■ 'į||ĮK

«pJ 
■ J
l#h ,1ežioje su szautuvais, 

darni žmonis. H

4

M

atsikreitM*

gal daryti!”
Lihdnai iszrodas vyras atsi- ;knr priėmė jin pohi 

gryžo nuo dura, 
i imt ju savo ranka.

“Jei jus ja 
tyliai nmtare, 
tojolo* ir viskas. Sndlbv.

Jis iszr’jo in gatve.,
Mitflio lupose

gcnim
f

ubą ps varsti nėjo nieko. Tik va
dė Mnr 

kur i už
pylė jai siivo pasiutiszka moi- 

jis :le, ne tik ka lupomis nes ir gro- 
Jnatosia 
savo karszta
.meile ir idant sutiktu sueiti 
su juom paženklintojo vietoje.

josios su 
paežiam

laikydamas 'savo miog-pakajnjo,

■f !"

lamintoskentėjo Snljnliavo 
Gehižins, kuri smarkiai širmu 
■zo ir priverto
irklinis vežti iszplesztiiji turtą 
iii Liubavu. Nnkontejes Gebi 
zius luri 70 m. amžio. Senukas, 
nuvežęs lurla in Liubavu, buvo 

atgal,
ii- paleido

Ui

•..« .......—

( zerkliRzkei 20 — 2.
A; z S. S. Duodu žinoti tami- 

sfiii, kad gavau nuo 
laikraszti ir dokavoju labai už
dovana, dabai: žinau kas sviete 
ths ląstų l»et iniR rnu»ne lahai g*»- 
ros u:iu,ienoM4 nes kniwina volft 
kuras ir m-žin<‘ kaip tas viskas 
užsibaigs.

ji pati savaisįCalbn liei-nviszka
, . phmiražo,

IžgamoR tikros, 
Niekam ne Vertos, 

Ant svieto, 
d’oje vietoj.
♦ 7 #■ •

Vidurije Ameriko,
'Tai da nieko, 

Terp žmonių visu, 
Yra. da ir gem.

vartojote, 
4 i

> 9

r
“Bei 

mes galėtumo 
dažinoli visa paannlio istorija, 
ir isz pat pradžia 
pradžių ir iki pat pabaigų!

“ Rodykle 
tarė Muflis. “«lit 
tik in viena linkme aplink. Nuo' 
uolia iki nulio, bet no atgal. 
Prie to, esu tikras, kad neapsi
moka žinoti a t oi ii jei ji blo
ga . ’ ’

9 •

na, jus ja va r kuriosia rasze apie 
ir nopaliovante

rasze
* •

bet grižtmil 
mnditai ji iszrenge 

‘ /ieimiarszkini.

paleist a>, 
»

ir iki pat

neina, atgalios, 
gali stumti-

susiformavo 
kažkoks dideliu smnii pasiuly- | 
jnas. Bot MMflienė paėmė pini- 
gtis nuo staliuko ir padėjo ka
som Staiga 
elektros pagan 
t i.

■“Turiu

■t 
R51
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Grafas lanke 
knrsztvinm, o 
laike ėjo poni

a n t 
tame
de Mnr su už-

i

ati-il i

polium, puvo 
A rba

Del Dievo, 
loveli!

aptiekorius lyg 'dengtu veideliu, imleistu/galva- 
szoko veik-

sugryžk.
tas, vo i dele is, ant
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suraskite musu 
į

Kas žino apie musu teveli 
Joną Szimanaili kuisis paojna 
iszGailionin
, ulsrzio, Sziauliu

iii
nuo

Ji

Isz aiigszeziau paminei n kai 
mu lotilrai reikalauja rekvizici 
Ji. Gyventojui kiek 
prieszinasi.

Szirvintu Baras.
I’ kmorge.

7al. lenkai puolė
'Az.audvmn.Js tęsęsi virsz

Skaimo, •Linkuvos 
upskryezio. 

Jis iszojo in Amerika jau 16 
metu ir nuo didžiojo karo 
nieko apie ji nežinom ir jisai no 

kad m<‘s esam tris vai- 
I 

si<‘ratnkai ir norįme in- 
•z.iektiek mokslo, tai jesz- 

kom savo t<‘V<4io kuris gal apie 
mus vaigszus nžrnirszo. Jisai 
vrn 41 metu amžiaus ir gyveno 
kitados Phihulelphijoi ir Wa- 
<liingtone. Tegul jisai pats, ar 
kas apie ji žino pranesza mums 
vargingiems sjerateliams ’ant 
-zitokio adreso: Europe Lithn- 
*inia. Juozas 
Sziauliu apskriezio, 
•ziaus paeztos.

įlodamisu degajiezeis 
kuriu jaute baime, susijudini
mą ir iszmotinejima savžines.

Ant galo paregėjo
jjziasia motoro.

greiezian
• • • • I

.l‘.ll!

!JĮ'i

alsezin, 
i.'Z<k,j<t 

ir

•* h— Nes, mano vyras! ka ji- L 
sai pasakys, jog Reinmndelis|jR°t 
dingo.., 
mokinimas del teisingos mote-Į1 
riszkes!
ves stovinti kaip žiopli grafa.

viena, pri- 
siogiu, jog viską ^j)asakyšiu 
savo vyrui o tau uždratidžiu ej- 
t i paskui mane!

Grafas ėjo isztolo paskiri po
ni de Mar. Priėjus prie namo 
užskambino varpeli,. Duris at
sidarė ir pasirodo jose lekajtis 
ir dvi tarnaites.

— RaimundeliS' ųamie. 
Žandaras suradęs jin ant kelio 
atvedė namon.

Poni de Mar puolė ant kodos 
a palpus,

nuvažiuot tolin.ii in vestus 
j Pas žmonis pnslaiikiuins,

Tai visokiu pamatysi 
Ir viso datirsi. 

Iszlikniju juokingu iszrodo» 
Kaip musu broliukas pasirodo

Ant veido kaip žioplis, , 
Ant proto didelis k va i lis, 

.r____ • kiszeniuje nepalaiko
t rauki)

su rikoji pa vyti P* 
jis ir mėtosi per duris. O, Dieve,. tai yra pmarfinnib 

Szirclin jojo 
pradėjo greiezian plakt. Nes 
Ine... tai no ji jį! Ėjo povalei, 
vesdama savo ketiiriu metu su 
Heli 
!;uiv rvgvjiiiio mijivihu 
susiraukė ir no buvo isz to su
vis užganadytas. Argi neatėjo 
jai ant misles paimti kudiki 
>ka i po a psa ilgoj i tna 
'karszt i

atsiliepė aptiekorins, 
traukti tik

- už. a ta-
4i galėtume 

paveikslus

7 ’ * a.
mes 

žmonių 
tinkama kaina — ir mos |>atys
po iszvystymui nuspręstumo 
ar’jn ateitis smūgi ir ar verta 
ja paskaityti, ar ne. Jei ateitis 
nelikusi, mes 
nei nerodyti.

Tas britu blogiau, negu pa- 
Muflionc. 

žinotu, kad 
tik nežinotu, 
t 9

.Jis iszverstomis akimis žiu
rėjo ir augsztyn ir žemyn Phis-Įj 
ton Road gatves 
žinomojo vyro niekur 
te.

keliu, bot nu
liesima-

ir austumo nuo su-

galime paveikslu
* f

Liudnn akiu vyras’dingo be 
pėdsaku.

už rankos RajmundolL 
Ant regėjimo šunelio,

Palik mano 
j o g

I

grafasH

— iOALAS:—
U

rodžius!” 
“Tada jie 
ateitis ju prasta, 
knTp prasta jT^rn.

“Ar sziaip, ar taip,“ tarė 
aptiekorius, ar man bus naudin 
ga, ar ne, bot asz dažinosiu 
viską apie ateiti. Asz trauksiu 
tiikstnnczius ir t u kst miežius 

Imti pasauly 
užtektinai žmonių su daug pi
nigu, kurie mielai sutiktu mo
kėti visai nepaisydami, ar tai 
bus jiems gerai, ar blogai. Pa 
mislyk tik apie paveikslu New 
Y or ko ar J’arvžimis už .”.000 
metu! Tik pamislyk

Czia krautuves varputis per- 
, trauke kalba.

“Iszbegk ir 
ten ko nori, 
teta.

Jonukas grižo su užstato ti- 
kietu, kuri padavė (lodei. Pra
murmėjęs, kad jis valandėlė 
užtruks, Muflis iszt*jo in krau
tuve. Teina jisai susijudinęs 
taip riktelėjo, kad visi trys isz- 
bego pažiūrėti.

“Tai jis! Tai jis!“ szauko 
Mbfl is, pagriebęs aptiekoriaus 
ranka.

Aptiekorius pasistaipo ly 
pradėsiąs biznio derybas.

MMon Lftin užėjo noras 
jis turo 

i asme-

suszuko 
tikrai

taip 9

ROYAL MAIL
“PATOflUMlI KELIAS” 

1N EUROPA
Vienos klesos kajuloinis garsus "O
laivai “Orbita” ir rt0rditna” duoda

I

I

ir
paveikslu. Turi

* i

pažiūrėk, kas 
paliepė.Jonuk.

P *

t 1

! ’ ’

ff r*

Man kaip ir 
pirkti tavo kamora, 
mizeiTiai iszrodaneziam 
nfhi. Ar nepatiktu tau ja par
duoti man už 
na!”

Ahz nenoriu jos parduoti

> 9

prieinama kai-

• <
atsake tas liūdini balsu.

.............. . ■■■■ ■ .  .
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i’aszo. o 
kai - 
gyt i i
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<* Vasitria I d. 21 
Szirv in t u s.

trijų 
/alnndii. Vietos gyventoju je-

lenkni laivo ainmszti. 
I*er miiszi lenkai s 
Szirvintu pilieti ii- kita 
ze.

Antras Szirvintn 
pakartotas imi k n
Kova tęsęsi apie valanda. Len
ai atmuszti.

J n nei traline 
perrengta s. lenku

gorius r

užoide vienu 
iržinu-.; Skali ko

Rodos jin meszhm'gis 
i Tik in kokia urvu traukt,
T

puoiimas 
vasario 2 d.

iiMMl

M

Kelis knuszns iszriaiikt.
i Tada ir kidokus panaudoja, 

Torius sau iaznuda\’oja.
Juodai, mėlynai, 

O ir knivi'na.i.
Teip dedasi Olm inje, 
Nedideliam kai nu* liję. 
Kada, siisirupeziuojo, 
Pas vnita nuvožlioje, 
(n pro va pasiduoda, 

Ir kas ant

------- - pnpHznis 
savo draugo. — Kož- 

narn laike freeze y pa la no labai 
patiko grafui.

Kada poni Jo Mar pa n? go jo 
grafa, veidas 'Josios paraudo
navo kaip krauja 
žmogus greitai 
nanezios, pasikloniojo 
pabueziavo sūneli. (Norints no 

į ka n t re i tai padaro.)
— Ko I: i a poni esi 

ikaip esmių 
prakalbėjo...

— Ejki palakstyt
a t si k rei pus

-

ųiunio.

rp ’c:
zona atvyko 

batalionas.
j smagu kelia in llanihnrgiu Laiva-|* 
! korte antra klesa $130. Treczlos! 
j klesos $103.50. j

Pavasary pradės plaukti laivai
“Oroa*. Ir "Ohio"

ROYAL MAU, STB AM
PACKET, C0MF ANY, j

Sanderson A Son, IfttN AtfCRla t 
J**<: Eroadivny, .\ New York. |

Treczlos !

»

»i anų t AiVfl’ JL   

arba paa vfotftinis agentus. • ttlu W — ■■>»»»»
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O noTaime! Yrrt dAUg žmonty, 
kitrie juuksis D tavo sielvarto! 
Trtfthift gems drangas patars 
naudoti

Ryffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkilc Rullles savo gal

avos odą kasdien 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tnojaus pnuiyks. 
JhiftfM it . ,

'tno hifdii rižliribyldto savo gal- 
• vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukas gražiais ir žvil- 
gmiviaiH.
Kuiną C5ė. npUekMe, arba pri»iiij«- 
kit« <•’><!. (ienai į labaraiorijfi.

I P. AD. Wichf RH & CO.
10,.114-S*. „f. M.

per kokių

Naudokite 
po to, ir

kite < ’><!. lleniai į laboratorija.
t*

■

!<

KORTOS! KORTOS!
Ynų 1. LhIuicm Spėjimo Korio* gerai 

žino mos Madaiuw I.o Normand, gar- 
sIngor. myHtlHzl0K Franciizc* moterėty 

< , kuriom pranaszaviniai. turlIngleinH tr 
blcdntoms, karai Hama Ir kiinlgailc- 
MzizladiB visada pasirodo teialngj. 
Kaladė sžltn kortu su paaK'zklnhntr 

. kaip in spėt i laime liktai.. *1JOI*
No, 2. Siiženkltto* korio*, 4n kurlfttt 

žiūrint isz užpakaliu galima, pasakyti 
k r: Ida korta yrat Jort yra vartojamom 

Ir kazirnlnlnku.’ 
Preke už kalade 8U paaiszkinhnu kaip 
Jas pažinti, tiktai .... ................... ■

No, it, SniHiklIntOH k4»HoR< geresnio 
Iszdirbinio. Preke hu puaiszkinlmaiR; 
tWral ................... ...........................

Mes gvarantuojam užgan^dlnimo 
arba sugražiname adgalios piningus.

žinomo* Mudauie Lo Normand, gar-

\ garsiausiu maglku

Jaunas 
priėjo prie ej- 

gilei ir

S

gera ir 
dėkingu už tai —

mano rnilemas, - 
in kūdiki isztare.

Paklusnus

truputi

o tokajus, uždare 
priesz uosi grafo duris. Nuei
damas nuo duriu 
daugiau no užsiduot su poni 
de Mar d idant iszsigydint isz 
savo meiles isz.važiavo in Afri
ka szauti levus.

Teip tai užsibaigė meilingai 
atsitikimas ponios de Mar, ku
ri jau niekad 
su niekuom 
kosi savo vyro.

1 " 1 ’ —* •*>- ■ ♦- ’

pasta.na.vijo 
su poni

no užsidnvinojd 
ir szirdingai jai- 

F. B:

NASZLAITKS SESUTES.
lt <

Tarp augsztu kalneliu 
Upelis tekėjo, 
Sesute^ nnszlaitos

i
I

J Keliolika doleriu paleidžia
į

i

gulo naudoje;
4

jog šuneli no isz-

‘ ‘ Viskas 
nžmirszk apie

tai.

Reimandukas 
pradėjo greitai bėgiot po par
ka, nuolatos apsidairydamas 
ant motinos. C) bėgiodamas at
sitolino gana toli.

— Reimundeli ! Rei num de
li!— szauke poni de Mar — 
ne begkio teip foli.

Juk iszeidama isz namu da
vė sau žodi,
leis issę; ranku suvo.« Mistino, 
jog prie kūdikio atras gana 
pajėgu, idftnt atšalt praszy- 
mams grafo; rastu tiek pajėgu 
idant jam pasakyt: 
tai yra sapnu,

” Turiu dinstaį privalau šit 
gnodono medžiot pravardė savo 
vyro ii“ j i nesutrempti, 
skirk i tn 
giau.”

Nes kas atsitiko, jog ant jojo 
regėjimo suvis apsilpno! Ejna 
su- jiiom dVaitge, kuris meilin* 
gus žodelius sznabžda jai iri 
ausi.

-t- Meskime nors valandėlė

Žabus rinki nėjo.
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaiteles; 
Ju btangus tėveliai 
Prie Dievo nueja»

Viena tu r pundeli
Antra gabanoli 
Szakncziu surinko 
Užsžildyt? grintėle.

9

r

ir
. Alsi- 

jnesuojkim ■dhu-

melde, jaunos motoros. — Jid: s 
esamo vieni;
kalbėt tau.

Kalbedhmas talj paėmė joja

Turiu teip daug

Vargsi, vnrgrti, 
4 - -W ktt1 Al *•

Ju jĮjrdugtts teVėlidi
Prie Dievo nuo ja.

"" ’ K’1"

G i rioje pa ukszteliai, 
1 . ' 1 J.

Spaudžia uhstflti Įteks,

Riirpsena ir szaukia
Upe jo žuvojes
Sau nardo tik plaukia.

Varggi,. vargai,
Spaudžia nriszlaitelesj

, Ju brangus tevelia)
< m -J-— a . 4

k

Mat, da 
0 jeigu 

l?ai szaltoje kozoje sėdėtu!
* * <

Jau ant to svieto blogai, 
Visur atsitinka niekai,

No tik terp žmonių, 
Bot ir bažnytiniu tarnu.
Kas tai galėjo tikėtis,

■ Jog net roike stebėtis, 
Kad dudorius teip padare, 
Tokius niekus išzdarc, 
Sii giosminyko iždu me, 
Nopoilgam. juos suome', 

Buvo tai sztarki mergina, 
Nepasistatė priosz ja-no viena. 
Giesmininke pirmutine buvo 

In dudoriaus rankas pakliuvo, 
Tsžvažiavo abudu ne toli, 
In PennsylVanijos miesteli.

Nelhiihe juos patiko, 
Pnlfcije abudu užtiko, 

Tno abudu suome, 
Iri koza paėmė.

1 spyrėsi labai,

apsileidžia, 
noužmoketu,

Tikroji lenku knriumene pasi
rodė karine Kiele, k u yra 
.uisis Avižancii komendanto
padėjėjas su 30 partizanu.

“Rabaksas.“
Kūrai, Lekeeziu 

-r Gruodžio menesio 25 
” vakaras

P i k szi I ingi. S u s i 1 i n kės

Avižancu

4

i

m

buvo surengta
S
irimas isz karto gražiai

bet in vakaru

bu

valseziaus. 
diena 
” pas 

jau 
link
ai ėjo<mim>si,

ęirtu ir dar seimyninkas (Pik- 
szilingis) visa susirinkusi jau
nimą degtine
skinu pradėjo tarp saves musz-
tis. Belo, i r szeimyninkui, ku
ris mylėjo, kaipo svoezius, už
davė gerai per ausis.

Ligi sziol, ežia nėra

pa mylėjo. Pa

Szimauaitis, 
Pakrn-

HW »—»

NIEKO NEPELNYSI. * .
KM.

.■i'

ėiosminyke spyrėsi labai.,
1 Su paika gavo staiga i,’ . 
Jog. net žvaigždėfi paregėjo, 
Ir nuo baimes spdrebojo.

Ligi sziol, ežia norą, jokios 
jaunimo kuopos, todėl neinama 
prie doro, prakilnaus
Reikėtų vietos mokytojui gel
bėti skėstanezia, girtuokliau- 
janež i a ja minoimme.

Nelaimingas atsitikimas.
Gruodžio 31 <1. Keliantis ne

dideliu luoteliu per Nemuną 
ties Palaikiais, keliems karei
viams luotas pradėjo semti van 
deni ir grimsti. Kareiviai isz- 
innsze keletu szuviu, bet tam
soje niekus negalėjo atvykti

darbo.

.. .................. HWl lll.ll—llBhll

Nn-gi, ka, mergele, 
rl’ai manės nemyli ?...

Kam-gi dar nuleidus
Akis, uosi — tyli?...

Asz kaip eziuczius lendu
Plakuos, glostineju,

O ji, mat kai varna, 
Eina sau pojreju!...

Man net padai jau nuplyszo
Belaukiant, bežiūrint;

Net liežuvis jau nudylo 
Bekalbant — beturint.

O ji, vis dar atsispyrus
Nenor žodžio duoti:

Kad jau eiti pas kleboną 
Ir susižieduoti.

Jeigu ilgai taip darysi,
Nieko nepelnysi,

Asz kita sau rasiu. 
Su ja apsivestų.

>

A

I

u,

I

J

‘I

pagalbon. Nežiūrint energingo 
irklais darbavimosi, 
netoli kranto

ir

1

III

J. V. Kovas.
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Dhdorfiis maUzei stovėjo,
___■ ,r ' Ii ,' i i . _

* Bu pajėgu suvis neturėjo,
" .. 'JT

Bhgti,
Rėkti.

Prove pas va i ta atsibuvo,

luotelis 
nugrimzdo, ka

reiviai Medinis Antanas ir Dil- 
kus Mikas uskendo, ir tik eili- 

iszsigelbejo. 
skendusiu iki 

sziam laikuiriiesmitsta.

nis vaicziukoniš 
nuLavonai

KVITU Knygeli DmgyuuM <•! 
iftxuxtkejlmu piulgu UfaBla- 
m* - - - - iOft 

KVITU Knygele Draugystėm*; del

- - sea,
- -HULl. 1,

Kaeiertaus nog padėtu pinigb ai 
nuirtnklmu - - - - - ■

W. D. boczkauskab-co.
vMAHANOV CTTTl PA

■■ ,    ■ m       .     ||r į-ihiiim    

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU
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per SimtliHuipton ant Milžinu laivu . 
VleuntinlH vandeniu kelInH Lietuvon

TJj, Ute fen jliolqi buvo,
t ■ .1

Po dvidbszimts penkis- nu•

Aquitania Mauretania 
Berengaria

Apleidžia Now Yorka kas UI.i r n Inte* 
Greitas persfdiiftAS Sonthamptone.

Lietuviai j’patlszkal lydyti
In Flliava 2 kh‘sn Kares
In rillava S kiesa $lWC,r4) ’I'ax Extra 
KKLUVNINKAY ISZ IJirrUVOR 
Neda ant laivo Plilavoj važiuojant' 
In Soutliamptona Ir ten peraMa 
ant milžinu laivu. Kožnr savaite.

GroiczIntiHl laivai {Nibanly.le, 
Informacijas apie prekes ir relka- 

llnfiTUR doku m omus del iszltatno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
na blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jtisu mieste ar aplelinkeje. 
(VA A K U LINE, 
25 llroudnn.t.

Jįyw Vari.

| w

Jriokesi visi. 
Lietuvei ir kiti;

'Vi

Prie Dievo nneja.
. ■ ■ jil , * . f . e J* ,1 1

Visi kak tik gyvas.
Sau linksmybe turi, 
O'vargszes naszUiitos 
Vis in dnngn žiuri; >

Vargai, vargai, 
Sfiaudži n. naszln i teles, 
Ju brtttrgus tėveliai 
Prie Dievo nurija.

Naszlrilcziu neguodžia*,

I

I 
į 
r 
i iI 
I i
4

< f 
į "i

jlHį, į *

už rankos, kuri, suvis nojiispy- 
ro jojo praszymu ir atsisėdo 
tankumynuose parko kur- juos 
krūmai paslopinejo nuo praoj- 
giu.

giau kaip savo gyvastį! 
bojo grafas.

Ir pradojo'isžliot savo jaus- 
Kiok 

ne tu rodą- 
ramumo 

Ar-gi 
jiji ne turi susimylejinio del 
jo ? Jaiguyjjn atmestu tai sau

Myliu tave,
4

myliu dnu- 
kal-

la ir meile dėl josios, 
kentėjo dėl josios, 
mas diena ir rinkti

Pi ijdiiRkite lik 25c. padengimui per»inntirno knnztu'ir parašykite kokiu rilisliridainrtS np!0 jujlL
i savokoriu norite o likUHlux pininftiR užmok Ault e kaip aplalkynito kortini

BAfnnoKe. AdrewAvoklte Hzlteip:
l’RAirriCAL MAIiES* co.

JfOMTM IBTIMH ATS. Dept. 201.
rP-* =f 't‘ ik 4H** / M ., 4 4 A. . * L;, X ■ ' . ' .,n*'1

CHICAGO. JL1» atimtu gyvasti... Ne, jiji ne

%
!

bando,
J ''' 4 Jl" Ji JU ' h

Ifez kannglnrijos juos isžvede,
1 tf;' • J4? jL'i L'! < u . i. .'td ■ * j J i/dL

! H' ’ ’ ' ’ "'/i ■
Priosz Dievą pasiprieszyti.

'Pas nepritinka visai;
G ypaez kantarkai,

iiifiiji., 

'if t ’

Liopo daugiau uogrioszyti,

į Nei jokia linksmybe,

v

4
I

Tik spaudžia jtl szirdi 
Nuobbdii liūdnybe.

Vargui; vardai)
Spaudžianaszlaiteles, 
Jri brangus tėveliai 
Prie Dievo nriejai

9

<h

Tns nepritinka, visai, 
0 ypaez kantarkai, 

Užsidėt su dutlorium, 
Bažnytiniu gaspadoriu.

1 w<l. !!■<»«*!!>■■ ■» .. m įmiki     «I.| ■ # »»,»„■„. K,

L>«tuviižkas Bankierius 
i ir Latvalcprcziu Agentas1 
i " ~
G

J/G.
$ Whitt 8fc 0li Bbi« , Ftt.

Gigsnretai
1'

z-

jn.us.no


tb

I 4

4

Lt.

v
B
L'
K*
jjfei

<iį

IH

p*
1
i :Ulj

Z1*"
IIHH

I 
ji
I"

[r >'
L
?»

L 
E <

W|‘ Ml' ■'

!<■

H

■n'VMn

y
fB
Im

L.

I

I M

■w

K

I«urr,.„ Į- ■. ~~ -1TTH ,^*><,^11 I,     — „ 111,111^ ,    Į,

Žinios Vietines

CAPITAL VTOCK HH.OOO.M
•volu Ir Profit* |5SC.S4«.K»

Makajna antri, procentą ant Budėtu 
ftalCM. Procentą pridedant prie Jut 
vMUn i Sau et o Ir 1 Liepos, nepal- 
aaat ar atneciat parodyt knygute 
ar no. Mee norim kad Ir Jum turė
tumei reikale eu buku banka, ne
paisant ar aiaiae ar dideli*.

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki 3 
popiet Subatomla J ryt* Iki 12 eal.

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vtco-Prez.
Jo*. E. FERGUSON, KaalerlUR.

Ant J. Sakalauskas
I.IKTUYISZKAS GUARORIIS 

IR BAI,SAGUOTOJA.H

parapijoj

— Velykos jau netoli.
— Snbatoj Sž. Patriko.
— Panvdeli pripuola Szv. 

Juozajio. — M.nsu 
bus atpuskas.

t Kovo septinta persiskyrė 
su sziuom svietu visiems gerui, 
žinomas Motiejus 
czins, apie (>() metu, 
ventojas kaimelio M<»reos. V 

Įlionis sirgo trumpa laika, pa-

Uzorkevi- 
soiuiH gy

ti*

i liko dideliam nuliūdima mote-
I ria
1

dvi duktervs ir du anūko 
Paėjo isz Suvalkų guber

'S

liūs
Marijampoh

gmino, Plutiszkiu para., 
Sargines kaimo. Amerike per- 
gyveno 35 metus, kur per gyve
no visa laiko Morejoi, buvo 

Į nuo visu mvlelas, nes turėjo

M

pavieto, Miko-
I liszkio

laiko
my lėtas,

I Inksma būda ir su kožnu gyve-
broliszkam sutikime.

daugeliu melu buvo skaitvto- 
Saules.” Laidotuves at- 

Kovo su bažnvti- 
is. Graborius Sa- 
užsieme laidotu- 
atsibiivo ant vio-

no Nuo

Isz Lietuviuku Kaimeliu
.....  J.e

ISZ SHENANDOAH, PA.

Ant praejto 
mo szvonto 
gyste paskyrė *.

susirinki- 
Andriejaus drau- 
25

Lietuvos Kareiviu Szauliu, Pi
nigai likos jau iszsiunsti. Pui
kus tai pasielgimas, kuri priva
lo sekti ir kitos draugystes.

dolerius del

Tamaqua, Pa. — Nuo nežino
mos priežasties kilo eksplozi- 
je gazo Woodward kasyk lesia 
Serodoje, kurioje Jonas Klia.n- 
sius likos nžniusztas palikda
mas paezia ir deszimts vaiku, 
Povylas Raczka likos mirtinai 

kiti du lengviau
apdeginti ir raminsi ligonbu- 
teje.

apdegintas o

Kovo 4-ta

jum
Slllll VO

nems ap<*jgon 
kalanekas 
vems kurios
tinin kapiniu.

Kasv k lo>

K)

Laidoja kanu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl prl- Į 
stato automobiliu* visokiem* reiks- j 
lana.

Parduodu flsokln* paminklus, didel
ius Ir mažius ut pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA tai krelp- ' 
kltss pas mane, nes aaz gailu jurai* j ro 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
MII E. Pin* SU Mahanny CRv. Pa.

i
i

Fire Insurance Agent

A pd raudi Iii (In*zurln1u) Namu*. 
Tavom*. Naminius Rakandu*, 

nuo Ugnie*. 
Geriausiose Kompanijose

MHM t MMIB ft **••**>•••

JONAS M. CISARIKAS I 

I 
I
s 
I

I 
I

•la IV. Mnbanuy Avė, >f*lt«noy l'ltyj
MMMt******•• «•*«*•*«••»**«••«•• M M H »•••••• 4•••••••• M •••• • •••••

W. TRASKAUSKAS
FTRUFTI^m TJETUTISZK15 

BBABOBIUS MAH1X0Y CITY, PA

PhRaindofoddoja Kunti* Numlrunhl.
Automobilio* del I^tdoturlu Krtk- 

*g tini u. Veseltju, P**lv*žlnrjltno 
Ir L t.

W. Teatre S».

szia
ketina dirbti gerai 
1 raukos, 
na daug augliu in magazinus.

Kaje- 
drmvoris, likos -kamlžei su-

(1

vasara 
ir be por- 

kompanijos sukrau-

I .ouisas (irejmas,

žeisfas kada kele baezka isz ve
ž.iino, kuri nukrito jam ant ko

'Newark, N. J.
diena Szv. Kazimiero Jubiloji- 
no szvonto, vietos liotnypi isz- 
kiliningai apvaikszcziojo. K.nn. 
I. Kelmelis vielos klebonas, 
bažnyezioje per Szv. Kazimie
ro atlaike Szv. Miszias, ir pa
sakė atatinkama pamokslą. 
Pabaigoje isz sakyklos paragi
no publikai, kad vakare skait
lingai susirinktu in Szv. Jur

Dr-jos svetaine, kur A. L. 
skvr t 

vakarui invairt

atat inknma

SAULE

>h

^Jwi v htth iff£ ’ ' "' _ V • L?-. .*. J ’.I .- L. Ill l_'L !■ i I H; I , I1* PT*

ALKOS NUO VAIKO

11)** —............ ......................... ....................

IM

PASTATYS SZITA
Szitas paveikslas perstoto 

dėjo statyti Louvain. Belgijoj, 
amerikoniszkus vaikus. Senas narna

Invairumu Invairumai.
Surinko ir Pagamino J. V. Kovas.

Nepatiko.
—Tu, Lybai turbūt niekad 

nopasesi; ir'senas, ir dar prie 
morgu lendi.

Jauno tik kūnas
o seno

—Ja ja. 
jauezia, 
mas.

visas sudeji-

Panaszu.
—Turėjau nusistebėti, 

mates tavo tokos dideles ausis.
—O asz vis

kad mano ausis pridėjus prie

] in

«

Trumpai, o storai.
—Na, Jurgi, kada tu pn- 

cziuosiesi ?
—Tada, kada asz norėsiu.
—Kada tu norėsi!
— Kaip mergina turėsiu.

Sukczius sukeziu apgavo.
Vienas Kavalierius vakaro 

eidamas ant teatro, pasisamdė 
karieta važiuos važi utie; ir 

► ties teatro 
durim, iszlipes vožėjo papra-

is mastydavau, kuda privažiavo • "1* *1*

I tavo galvos, tai iszeitn puikus HZet degtuko, nndnve pamėtės 
m asilas.

i

Į auksini vienlenti 5 dolerius 
karietoje.

Vežėjas vietoj duoti dektu- 
ka, kirto arkliam su rimbu, ir 
nupleszkejo.

Kavalierius
,sj i nėjo teatran, o vežėjas regis 

nieko karietoj nerado, nes szis 
asz jeszko-1

Atspėta.
—Na, Maiiszki; ka tu dary

tum, kad tu teip viena Imtum 
ant žemos, kaip pirmas žmogus; 
Adomas ?

— Ui, matai, ir 
t uni J ievos.

NAMA, 
kuria pra- 

paaiikautus per 
stbvejo aut tos 
ėjo per Belgije.

nauja biblijoteka 
pinigus 
s kuris 

vietos likos sugriautas per vokiecziiis kada 
Biblijoteka arbn škaitinycze kasztuos milijonas (Jolerin kada 
bus visiškai Užbaigta.

nusiszypsojns,

IIŽ
nieko buvo nepametęs. i

..           ■■ f   —  ,1 „,-m .

Kad tu rrjaoo, tai asz tavo.
du

Moka patart.
Klimai, ar

Siuvėjo dirbtuvėje.
Sportus: .—Žiūrėk, r “ 

tas kelines per trumpus pasiu-
i ar ka; Juk jis man kaltas dar
dvideszimti rubliu.

—Atiduos pakalnėje J1107/1-

I girdėjai kad
man szi- Pranas nuskendo.

—Ar iszproto iszsikrauste,
vai.

Siuvėjas: —Kaip asz pusiu-1 
vau, jos tada nebuvo tau per<Acpersmiiai, du ūkininku isz ratu ir davė su botkoeziu 

nuo Sonapylos,Važiavo in Knu- ‘per pasturgali.
na muge vt'ždt^nesi po keletą įlinkas žiurodamas kad jo žy- 
puru kviOezliF pardiTtni, ir, da Uiiisza, ir jis priszoko prie 
tuomsyk savo kaimo pavėžino ano žydo, loippat isznitraukes 
du žydu; vienas žydas važiavo; isz ratu szveito per pasturgali 

o kitas p“i I ’* 
tarsi susitarė,!
antro

Antrasai uki- trumpos, bet kad tu pasiutas| pato, nesirūpink.
ilgai neatsiemei, turėjo tavo 
kojos per ta laika užaugt i.

Sportas: —Asz buezia atsi
ėmęs, alo kad tu ma be pinigu |o

be
dabar

to rojo o ma pinigu 
o vėlgi, ko asz

1 —Moki patart, 
dabar reikia;
ton vilksiuosi, in kita dali svio-

puru kvieezlip'

gio
R. K. Federacija S-tas, 
saronge tam 
programa.

Tad asztmita valanda vaka 
re publikos prisirinko iii S 
taine skaitlingai, 
dejai atidarius
Szv. Cicilijos (’h orą s ] 
vvste

IIIMAIIA\O.I11-:<’ZIAI 
APLINKINEI

S iuonii pranoHzlu jog jnano i*z(Mr- 
[ liv si<-‘

11 ilkzoh s.
palanges
gaut i

11EI nedavei.ant vieno/vežimo, 
kito. Kaimvnu 
pradėjo viens 
peikti, o savo girti, 
ko: “T 
geras, jis ma daug

jam isznmsziu skūra.”Į 
Atsake antras.

ant ; ir plaka viens kito žydą.
---J Kada jau

žydą į žydam sed \ m 
Viens

Tavo žydas negražus, ne-! asz lavamjani ir gerai atlupai

—Taigi, mat; 
laukent kojos

Per senas.
Mama.—Jonuk, kodėl tu du

ba r mane visai neklausai ?
Jonuks.— Kodėl mama mano 

teip tankei inusza...
Mama.—Dėlto, kad 

pradejei neklausyt.
Jonuks.—Taigi,

sza, ir liepia nervkt. Maniu ir 
rėktum, kad pasturgali suka
potu. J (

Mama.—1 A. jau t u 'per senas, 
k * S

gerai iszva.szavo 
‘s, Na, tai, sako: 

snL kad tu mano žydeli miiszci, ta
užaugo, 

kelines per trumpos.

z e
Vakaro ve 

susirinkimo, 
)o vado-

St. Daunoro sugiedojo 
Lietuvos llymmi, Szv. Kaži 

ir sudainavo ke- 
i n vairiu dai

< visokiu žoles prep-oalal, žolių, 
puplaiszkes ir 

liejos devlnetns 
už numarinta preke txts:

Mis, K. .1 oszkev ieziene,
1100 E Pine Si. Mahanov City, Pa.

isz manės. Preke trijų 
su prisiimt imu arba 6 

Reikalauju pardavėju visos 
ii

arhp t icsiog 
devinici iu H<h‘.

F/ F •

Į aplinkine^

gerinusio*
galėsite

duodu geru poliui. Czia! ( 
galima gauti visokias žolėn kokiu tik

1 a pi n

miero giesme, 
lėtu atatinkamu 
nu, kuriomis publika buvo hi 
bu i užganėdinta, 
bojo kun.
klebonas puikei nupiesze apit 
Szv. Kazimiera 
bėjo. M. Prani<me 
ilga ir dar ežia

Paskui kai
I. Kelmelis vietos

pikto pada-: kaili.
Zydelei paleisti kasosi plak

tąsias vietas, ir sako: “Nu, 
sii- 

ir tegul 
f f

b t z- visai
ne: Atsake antras. Manei 

gražus ir geras; tavo žy 
negražus ir negeras: Asz 
žydą neduosiu tau muszt,1 

pradėt mu manaji;

ras, sako: Vakarvietas, 
kam judviem pyktis tarpu 

r‘ ves,
I Ims

r’-

ir
mama nm-

Mesinyczioje.
V ienas žiūrėdamas i u d< 

szios žar
nos buvo ifHutelijo, o sziadien
jau meitėlis žarnose.

—'Tai vis niekis, ale inspek- 
gi kas rytoj isz ju bus?’” atsa
ke antras.

eikit 
santaika

iszsigert
‘ ‘ ugados.

Žydai nesuprato, kml iikinin-
buvo; žydam

Lietuvos glo 
dekliamavt 

niekad negir
dėta dekliamacija kuri nžsiva 

nes nekuri<‘ jos
punktai buvo publikai laba 

kad nekuriem ii 
akiu iszpnole. To

svieto randasi. Žolių katalogą 
galima gauti priahiHdiinti 10c stentpo- 

Knyga Ihiktaras Namuose kuri 
i])iaszo visokias žoles $l.0o. 

U

s"*
mis

i

MnfiannT ('Iff. į 
......... ............... —m- I

Lietsvlaskae Graborlai

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui pagal 

naujausia mada Ir mokslą 
Turi pagalbininke motere. 

Prieinamo* prekei.

&14 Wr*t Sprnrr Street 
M1RAN0T CITY. PA.

Bell Telepbon** No. 149

(’HAS. S . n R M L K T 
Krnl K’*IMle Agrut

i andasi.

.1 žukaitis.
151 HikIhoh Avė. Rochester, N. Y. din ‘‘ Ižgama, * 1

I

I

tu

e *
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KUR GAUNATE GERESNI 
TAVORA UŽ MAŽESNE

PREKE.

Visokį Apsiavimai del Vyru,
Notary Public

Jeigu uortte pirkti ar parduoti Siūba* ;
Į

Hand* vo jam e namu*, koletavojame
I Vyru rudi czeverykai . . $3.98

Diae galime Jum 1b tame patarnauti.

randae Ir teip toliau*.
W. C^ntr** SI.. Mailium y City. Pa. I

Moterų ir Vaiku.

Tvtreataaala Lletnvhvka 
B A n K A

Ditfelu kaucija sudėta Valstl- 
joa Banko Departamento.
Eitu po prieitum Valstijos, 
toip kad pinigai sudėti mano 
Bank oje negali pražūti. Pri
ima pinigu* saugiam palaikl- 
maL Slunczu pinigus Id tI- 
M* 4*U* ■▼loto, pa Kai d Ienos 
kursą. Parduodu I-almkor- 

toa kompanijų nustatytam* 
kainom*. Pampinu Paszpor- 
tu* keliaujantiems In Lietuva 
▼laka* daroma t eis! u gal, grel 
tai ir pigiai. Raazyklte apie 
kaina* o gausit* teisinga 
ataaidma. Adresavoklt*:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Ave^ 

MAHANOY CITY, PA.

re, asz 
Na, 
žvdas 
'das 
sa vo
o jeigu 
žydeli miiszt, tai asz ir tavam 
jam duoezin in kaili.

J’cip ir buvo: 
czinant tuoj vienas

i szs i t ra nke
tuoj 

pre kitojo I

i
i kai snsimokiiio I 

ilga...... . |isz|’"rr' kni,iu
priszoko

ir užtai

žvdo,
guvu geni czi'Siti.

e1 ' «

J. V. Szesznpe.
v w v I ' w 
J w

e
i*

Kedoracijos 
szi n s k a s isz

(’hieagoje.

Vienuole no Chi-

graudingi, 
aszara isz 
liaus kalbėjo 'Tautos Eontlo ii

raszt. K. Kru- 
Brooklyuo, N. Y.

kuris grąžei nnpiesze apie Szv. 
Kazimiero Sosern Vienuolyne

Po jo kalbos buvo 
rinkimas auku, del Szv. Kazi
miero K4‘SPril 
cagoj<‘.

Po $5.00 aukavo Szv. Boža’n- 
eziaus Dr-ja, B. \ aszkovicziu- 
te, B. Vaszkev iczimie,

- [Vyru rudi Czeverykai . . 3.49 J. Sereik

Vaiku rudi czeverykai . . 2.98

Mažu vaiku czeverykai . . 1.981 j / Rnczkus,

P. Rail- 
zovieziene. K. Szarkiene $2.00.

Po $1.00: A. Palinliene, O. 
Vaiczeliuniute, M. Arbuszaus 
kine, Iz. Matuliene, K. Krutnio- 
nas, M. Na voras, K. Vaszkas, 

......... J<a, M. (Irebliauskiene
P. Butkus, Amb. Dauksz.v 
Kazlus, J. Jucius,

rudi ar juodi, 2 iki 2 saizo.

IĮ I MOTEREMS OXFORDS 
(Szliperei)

I
Rudi ir Juodi Vici-Kid Skuros 
ir Rudi ir Juodi Verszio Skuros
su Patentavotu Dirželiu $3.98

Mergaitėms rudi czeverykai 
po $2.59 ir $2.29

Vaikucziams .rudi czeverykai 
po $1.98

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

BuvurIb dąklarafl karlumcneja. 
Gydo visokias Ilgas. 

Priima ligonius iki 10 valanda ryto.
12 Iki 2 popiet. 0_lkl 9 vakare.

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTIKKOJE, 

.18 S. Jardin St| Shenandoah, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arnblizk* MobUr yra tikrai pasek
minga Ir ka* prlaluns keliolika *tem- 
PU Ir *avo adreaa tai aplaiky* tujii 
*rabi*zku gyduolių dykai. Itaszyklte 
ant *zlo adreso D r. Jrnbco, 236 Broad
way, Box >. Brooklyn, N. Y. Panaudo- 

•— a«<M nroco* ylai kuri* yra

Kūdikiams rudi czevrykucziai 
su kuzikais po 98c.

Musu sztore galima susikalbėti 
Lietuviszkai.

Shuetf
F4AMgpJ' yTO WEARER

JUOZAS NORKUS, Mgr.

110 W. CENTER ST. 
MAHANOY CITY, PA.

J 
i, A .

P. Elseika 
(L Sztarieno,

J. G vaizdai t is, 
Dankszys, J. Daukszs 
v i nėjo savo 
aukavo $1.20 
rinkta $58.72. 
buvo $3.50.

Po rinkimo auku dar buvo 
invairiu dekliamaeiju. 
inavo p-ic 
N'ingiute, ,B< Auguniute, Eliana 
Ponoliute, J.' Raezkinte, 
kutini punkto programi isz- 
pildo Jaunamecziu 
vadovyste S. Daunoro, 
vairiomis dainoms 
vos livmnu. • f

(-zia dar
ir tarti padėkos žodžius Szv. 
Cicilijos, ir Jaunamecziu Cho
rams, o ypacz ju vadovuj gorb. 
Stanislovu Daunorui, kuris de
da didžiausia trusa, kad iu- 
sauginti, sustiprinti dailės ju
dėjimą. Su gorb: S. Daunoro 
prtgialba sziandie jau abu Cho
rai randasi dvigubai tvirtesni 
negu buvo ktdeta menesiu at
gal. Rep.

Daunoras, .T. 
s parda- 

knygutes, ir pa- 
A’iso aukų su- 
Vietos iszlaidu

Doklia-
E. Dva reek into, V.

Pas-

Choras po 
su in- 

ir Liotu-

turimo pažymėti,

Detroit, Mich. — ‘ ‘ 
petrol t Free Press ’ ’ dsz Kovo 
3 d., kurioje raszo, kaip Kara- 
lina Sziszkiene tapo paiihta in 
pataikos namus ant 30 dienu už 
peržengimą drausmes instaty- 
----- -.... 1 „ ! |„ 4?xr.
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Nedelioj ad«»iio* ISMorcziaus^

Ekskursija in Philadelphia 
SPLXTALIS TREINAS SUBATOS NAKTĮ: 

...... 2:00 ryte 
2:49 ryto 

....... 3:16 ryte

$9.50
In ten ir 
adgallos

Isz Shenandoah ..... .....
Isz Mahanoy City ($3.25|
Ihz Tamaqua ($3.251 ......
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PIMSIŽENGELIUS,SEKA PASKUI
MiUipenta Kooperione, tarnaudama prie palicijos du me-
Lewistope, Montanoje, da bar randasi Washingtone, I). 

(’., kur turi dinsta rekordavimo pirsztu aUpaudinms visokiu 
prasižengėliu inotoriszkos lyti

t Ils

Keli metai ndgal Cooperio-
► 150

prasizengmiu inotoriszicos lyties, i
ne buvo daraktorka jmblikiiieje mokslaimjv Montanoji1 
myliu nuo goh‘žinkelio.

’ . ............ .. .............. . .............. .11.11 .... ... —     ■ ■'■■R<■■■■■ Al      ■■■

h į 1

net tas faktas, kad ji turi tik IS i Hermitage Ave. NolaimingasiIS'— ' •» ■ - ” ” j r v ' * j

menesiu Juidiki. Pp teismui bu-|iszojo ant gatves apie 2:30 vai.
nžmnsztns ant

t roko, ’
August Kaupas

Uicero, tapo areštuotas.

vo jai duota ibenuo laiko, , kadi po piet ir liko
pavestii kiemo priežiūrai kadi-Į vietos Model Dairy Uo. 
ki, bet nesistengiant jai to pa- kurio szoferi 

isz *
Apie nelaime pranešta vaiko

«

daryti, policija paėmė ja ir nu- i 
ga be n o in pn hu irt m u s o k u - <
diki isz policijos parsiuntė at- levams in Denver, Uolo.

35t:b.gal in namus md'1543 
SI r - •

Szi* atsitįkimhs;
l .... I r T ■ r ,.»w. " T!'’". , , T

daro žmones turmininkuis.’Mb- 
įeris iszsigortj alaus stiklą, o in- 
uamys (burdingierius) 
kės, kad ji na i alų dare, ir turė
jo eit in. kalėjimą, net ir kūdiki 
palikus’. ;

parodo 
kaip drausmes irisfriiytnai pa-
. 1 ................. i________i., T*A <*,.

supy-

Chicago.. Ant Town of 
Lako automobilio liko užrnusz- 

laipinskas 10 metutas Banis Ijupinskas 10 metu 
amžinusi, atvažiavęs is (kilora- 
dos pasis-voeziuoti pas savo te- 

ZV. « Ižui Ir C/Ytn/t 4K1 (1 S4AKIO <4

v**

Valgiu Gaminimas
—IR|—

Namu Prižiūrėjimas
„          ^l|W.u.

Kožna motėyis mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOV CITY. PA.

. . $1.50

Baltic States Bankas
Depozitus galimePriima depozitus ir moka 4ę 

atsiusti per paczta.
Siunczia pinigus iu Lietuva ir in visus pasaulio 

krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.
Parduoda laivakortes ant visu linijų.

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth A ve.. New York, N. Y.

r •

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------- $—1_
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu

»____ .... *skyrių# Ji gali jumis suteikti pagelba. 
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prietoliams. 
Musu dopozitorai yra musu prieteliai ir szita

batika jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia invostyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT. Vlce-Prez.
J. H. •ARRAHAN, W. F. RYNK IEVICZ1A, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. F. GUINAN, Sek. Ktsljeriu*


