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ISZ AMERIKOS
Nepasiseko užmąnimas 

nedoros mo teres.
Wilkes-Barre t Pa. — Lauk

dama pakol josios vyras neisz- 
ejs in darba, Viktoria Ilarczia- 
kiene, 21 metu moterėle, parė
dė savo dvinukes mergaites ir 
su Andrium Vodiza, 

Glen Lyon, i 
isz

27 metu 
nuvažiavo inisz 

Wilkes-Barre isz kur ketino 
važiuoti in New Yorke. Vik
toria paliko gromatelia ant 
stalo, bet atėjus jos motinai 
kuri užtemino gromatelia, tuo 
jaus davė žinia palicijai, kuri

1 porelių suome ant stoties. An
driu uždare kalėjimo 
ria likos atiduota iii rankas mo
tinos, leuri laike szali savo žen
telio laike teismo prižadėdama 
nelaba dnkrelia saviszkai nu
bausti idant daugiau nenpleis-

o Vikto-

j

Bandė nusižudyti du kartus.
A. H.

. Y -

m
• -T 

18,000 buvusiu kareiviu ran
dasi kalėj imuosia.

YV’asington, D. C. — Po visas 
dalis Su v. Va 1st. randasi kale- 
jimuosia apie * 18 tukstanezei 
kareiviu kurie dalybavo pasku
tinėjo svietineje karoję. Dauge
lis isz joju serga džiova, buvo 
gazuoti ir sužeisti Apie toki 
padėjimą tuju vargszu dažino- 
jo valdžc ir dabar ketina juo
sius suszelpti. Papildo jioje vi
sokius prasižengimus noture- 
da.mi isz ko užsilaikyti ir to
kiu bildu tureli nors kalėjimo 
priglauda. — Sarmata.

Niekad ne pervelu mokytis.
Grand Rapids, Mich.

isz Lietuvosi 1 /
--------- - ------- 1, I

Piszkinimai žandu, kruvini vei
dai suskelti pakapszei; —

puikei pasielgia.

Pagiriai.

kurie
ve-

4

IS 34 METAS
ill*' 'Ji

■: i!

Pen field, kasi jerius 
Springfield National bonka isz 
Springfield, Ohio, bandė nusi
žudyti du kartu kada bankinei 
inspektoriai susado buk kasi- 

isz bankoi jerius prisisavino
F rudas $600,000 bolidais.

— Jo
nas Kay,*60 metu, kuris konia 
per visa savo a.mži dirbo fabri
kuosiu, yra vienas isz tuju žmo
nių, kurie yra tosios nuomones, 
jog mokytis niekad no pervelu. 
Kay eina in mokslainia jau 
ketvirtas metas, nes isz jaunų
jų dienu neturėjo progos moky
tis. In meta laiko užbaigė pa- 
sekmingai mokslą medžio iž-

Pagiriu vai. Mau- 
liu sod. buvo vestuves 28 sausiu. 
1923 met. Kaip iii vestuves, szei 
mynių kas prisipraszė svecziu, 

ir atvyko. Jie praszytu
buvo ir nepraszytu, nes in 
siuvęs tuo laiku nėra pnproezio 
laukti pakvietimo. Susirinko 
Mauliu sodžiaus jaunimas, al
si nesze degtines kiek tik nori, 
nes Mauliuose jos nestinga. 
Yra Pranukas,' Jautukas, Anta
nukas Petriukas, kurie puikiai 
moka degtine gaminti.

pradėjo sveczitts 
vaiszinti.iF patys maukti, 
gere pradėjo 
kinti kunlszuziais ir 
tankiais. Mauliu jaunimas pri* 
prates prie mnsztyniu, nes kur 
tiik “kermoszius 
ežiai atstovauja su

is muszamais in-

£
Mauliuose

Degtine * i

Pri- 
vieni kitus svei- 

kitais in-

1 4 ten Maulie-
kastuvaisI

i S

B
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Biukupas nusprenstas ant su- 
szaudimo penki kunigai ejs 

in kalėjimą.

Moskva. • 
Cepliakas,

Arcibiskupas

h

■I! iii’“ ' 
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INVEDE EUROPISZKUS PAPROCZIUS IR DRAPA- į Ii permainyt

virszininkas Rvmo 
Katalikiszkos hažnyczios Rosi- 
joi ir 16 kunigu kuriu teismas 
pasibaigė, likos iszrastais kal
tais. Arcibiskupas Cepliakas 
ir generaliszkas vikaras Bucz- 
keviezius likos nuteistais ant 
siiszaudimo. Penki kunigai Ku
riozo, Eismondas, Junaviczius, 
Kodo v i ez ir Feodorvfts aplaike 
po deszimts metu iii kalėjimu, 
asztuofii po tris metus/

O kad augszcziauses soviatu 
sūdąs vra 
imas, todėl 
į jinimo 
eg

augszcziauses teis- 
nera vilties atnau- 

bet rusiszkas 
gn-

teismo.
’ ze k u t i V i >z k a > k om i t e t as 

mirties bausmių

ll?
į'

III
^ll
’J

Hl'

gn ateja namo 
bondale, 
praustis.

szanteje

Susipesze už gaspadinelia.
Scranton. Pa.

CzUrnovas 50 metu ir F. Krai- 
isz darbo Car-

p radėjo 
Tame susibarė apie 

gaspadinel ia, nes mane, jog 
juosius myli ir nuo kokio tai 
laiko burdingieriai viens ant 
kito žiurėjo kaip padūkta szu- 
nis.
viedni'verdanezio vandens, ap-
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NAS SAVO KARALYSTĖJE.
Jojo didybe Ras Taffari, kunigaiksztis Ethiopijos, kuris; 

nesenei invede savo sklypia enropiszkus paproezius ir drapa-'|gams Ink 
nas

Į tint 'kalėjimo.
Bolszevikai užmetineje kuni- 

; prieszinosi valdžiai 
geografijos t vri-Į i r už tai likos apkaltintais.‘Po- 

susimivlejiino del
dirbystes o dabar mokinasi ki- basliais ir kitai

Yra jisai vienas lankiais, ypacz atsižymėjo .Jur
dabar davė pa veliu ima fra ncuziszkiems 

netojams
1

Pavogė numirėlio graba.
Chicago. — Ana diena nasz- 

* Fiorentina Banks ' innesze 
kunda pineszais kapiniu kom- 

tokis pavogė 
likos palaido-

;!<■ 
si 
panije, buk kas 

1 graba, kuriame 
tas josios vyras. Vyra palaido- 

grabe už kuri už
mokėjo 50(1 doleriu. Kada isz- 

laistydamas Fredo nuoga kana ■ kasu kuna idant iszvežt in Mus- 
kagee, moterėlė net nutirpo 

tindamas ji teip baisui, jog gal kada josios mylemas prisiege- 
Oj tos gnspndi- lis radosi prastam garbe 

muszto isz 
kuris buvo
kaip deszimts doleriu. Kas pa
vogė graba lyg sziai dienai

I dažinota.

tokio amato.
isz gabiausiu mokiniu vakari
nėje mokslą i neje.

ant perkratimo sklypo net už Nikius upes. Paveiks-j piežius meL
_ . I 1 •

viens ant

Ant galo Kraigu pagriebė jo puikiam !

kada stovėjo ceberije, apszu- 1 note rele

isz to mirs.
neles, kiek tai jtiFios pabiro 
nelaimiu ant svieto!
Norėjo isivaryt velnią, pats 

likos ias vary tas.
Cheyenne, Wyo.

George Chalmers
— Pastorisi 
Richmond, I 

kuris kitados pastoriavo Filą-, 
delfijoi, Syracuse ir kituosią j

su- 
neobluu’UL.lent.u, 
vertas nedaugiau

ne-

Didesne dalis žmonių turi 
automobilius.

Washington, D. C. —♦ Y’.irszi-
..... i valdiszku • plentu ap

Rūkymas praylgino jam amži.
Great Harrington, Mass. — 

Washington Bissell, žinomas 
kaipo seniauses apvokatas 
Amerike, mire 
delije.

Diena szeszto Aprilia.vis bu- 
jisai apvaikszcz’iojes savo 

Už- 
lia igę įuokslu.s U n i.ouJipJegi joi 
Suheiieufady, N...........  '
Velionis priesz 
sake, buk 
rodamas dvileka metu ir kaip 
mane, 
gino gyvenimą, 
rukvmas vra sveikas.

sėn muses 
czionais Palie

ta
103 metus gimimo diena.

., 1846 mete, 
savo mirti pa- Į 

pradėjo rūkyti tu

ta,i rūkymas jam prayl- 
Ne visiems

>v raciise 
miestuosia, o kuris dabar gy v<‘-Į j i - - -

Los Angeles, užvede d is-1 skaitė, buk jeigu žmonis pirki-na 1a>s Angeles, užvede 
trikto sude teismą 
tiikstanczin doleriu 
penkis gyventojus 

Wyoming,
isz Evans

ton, Wyoming, isz kurio tai 
miesto jisai likos iszvarytas.

Richmond atvažiavo in 
Evanston tiksle iszvarymo isz| 
tanais velnio, 
vėlino turėti terp saves 
ne kaip pastori.

Atcjvei gali atsivežt kvorta 
arielkos.

ant 125 Į
prieszais |(.į perka, tai neužilgio žmonis

-j---- ’ negales

nes automobilius kaip lyg szio-

iu j u pirktidaugiau r«,P. r....
nes del juju ne Ims vietos. Pra
ėjiu meta buvo užregistravo!a 

net 12,238,- 
automobiliu, arba 

dalis gyventoju 
turi savo automobilius. Valdže 

j apskaito, Imk kada daejs skait- 
1 lis automobiliu lyg penkiolika 
milijonu, tai konia kožnas

New York. — Atejvei pribn- 
ali para-

j po visus valstijos 
.’>75 visokiu 

bet gyventojai ]<()Ile didesnei
velnią '

gv-r~i j

minti

salimai

giukas, 1<uris seniau gyveno 
Mauliuose. Nors Maulieeziai ir 

muszty- 
pavyko

Ii. Vienam

jų sėbrai ingude prie 
niu, ’ bet sveeziams 
Mnulieczius ir ju sėbrus apkul- 

galva suskaldė ki
tam peti isznere, o kitiems kur 
papuolė, tik musze, inusze kol 
atsibodo. Nors apku|e Jurgiu
ką ir kitus bet vilties nenusto
jo. Sako buk iszsigalando pei
lius ir mėgino pastoli kelia .va
žinėjau tiems sveczi/tois namon, 
bet nepavyko ir atidėjo kitam 

1 ■ i • t • l . >■ r •kartui

ias parodo kuning. Ta f fu ra ir jojo moterie pasiredusius euro- kunigu.
piszkai. Du metai adgal nesziojo ant pilvo tik maža skepetai
te. Isz męteres veido galima dasiprasti, jog 
moterių parėdai labai nesmagus ir rodos sako: 
redylis kaip mano sesu’te Jgva 
su visokeis pa rėdais.

Lenkai dagi rdia apie tuja ne-

Lr2 f

locna receptą, ant 1

jiai etiropiszku teisingysta bolszeviku korszina 
geriau man j pertraukimą

rėdėsi ne kaip būti suvaržyta ’ tiszku rysziu su Rosije ir 
'smarkai už, no testavo jo prie-

—-------------------------------------- ; szais mirties bausme areibisku-
Užmusztas pleszikas Virbalis. Užklupo ant Krivoniu kaimo, j po Czepliako ir 

Leipalingis. Vasario 11 d.| 
Invvkoi Juokai poole Krivoniu ir Bute-I 

'Y..; kaimus. '
kiliules, daug javu ir rūbo. Na-j 
moose pasiliko tik vienos mo
ters vyrai gi visi su arkliais ir 
ga I v i ja i s pers i k ra u st e
neut ral i nes zonos pustui. Len ku 
grobiku skaiezius Varviszkeje 
padidėjo ligi lpQ žmonių ir tu
ri keletą kulkosvydžiu ir bob- 
monudu.

& 4

i
visok iu diploma- 

rysziu su

kitu kunigu.
I Anglije,Jtalije ir kiti sklypai 
j teipgi užprotestavojo prieszai 

Paimta'Trvs neteisinga viroka. Popie-
t’kmerge \’as. 

užpuolė 
smarkus susikovinuiH su vietos 
gyventojais, yra iižiuiiszLu.^Ųž- 
inusztu tarpe raminsi ir garsus 
savo pleszimais 1...................
Lietuvis-izgama Virbalis Sar- 
ton, kuris ilga laika teroriza- 

gyventojus savo ginkluotu 
fauju nuolatiniais yžpuldineji-

2“> d. lenkai 
Szi r vi ntųs.

lianos kaimus.
N

žius meldže bolszeviku idant 
bausme mirties puuuuiuytu iutt 
iszvarimo kaltininku isz Rosi- 
jos, o gal a.nt to bolszevikai ir 
sutiks.

Ka tik aplaikenie telegrama, 
buk bausme mirties likos per
traukta ant neaprubežiuoto 
laiko, ka ženklina, jog bausme 
dovanota.

»‘

lenku vadas!
i

kai “ Kermoszius” 
ateis. Praszau svecziu, kad |>a- 
sisuugotumet
ninkeliu,” nes apie Pagirius 
alsi ramia isz daugumos, kurie 

svetimo (kraujo para
gauti. Nuolankiai praszycziau 
Gerbiamos Milicjos, kad su 

a P 
iriežcziau ir isz Mo- 

\.:.... i...

tokiu 
nes apie

« i razbai-

szi on rŲ I

vos
L1' n 
inais.

ant I

į tmėgsta 
g3

' «

Pennsylvania “drai,” 
von, — tikra baudževa!

Ilarrisbur 
toriaus 
porejo su 
szais 100. Naujos tiesos inojna 
tudjuus po pasiraszymui gu
bernatoriaus ir dabar isztikru- 
ju “pinczis” visus prtisiženge- 
lins prieszais prohibicije.

Tosios naujos tiesos duoda 
tiesa apskunsti tuos kurie da
ro munzaine ir tai priesz skva- 

lr kitas ypatus turin- 
czios tiesu ižduvimo varanto.

Praszalina tiesas Wooer ir 
Brooksd, per 
Pensylvanijoi buna 
’l’iesa darymo kratos' namuose 
ir kitur ir 1.1. Tokiu budo veis
tis netenka metines inejgos 
apie szeszis milijonus doleriu 
nuo laisnu.

Taigi Pennsylvania isztikru- 
ju yru “drai,” but tik ant po
pietes, nes žhionis daugiau 
dirbs nafninelia o saliuninkai 
pardavinėti “vAndeneli” be 
laimint. Argi no I luošy be Ame-

Isztikrujn tikra liaudže-

Fa. —f— Gubermi- 
Pinuhoto sausas bilas 

107 balsais o prie-

(>•

M i l iejos, 
gamintojais butu

<)•

degtines
sieinama
nopolio tokiems'asmenime bu-

neduodama

O'
KVARANTINA.

pinczis

jerius

tu neduodama degtines be 
s va rbįos priežast ies.

Augsztasis Lie-
I ngaliotinis

—________ \

Dr. Hermanu M. Biggs, New 
Yorko Valstijos Sveikatos Ko- 
misijoniei ius, pagamino sekan
ti sveikatos straipsni, kuris per 
radio prisiųstas:

Kvarantina, arba atskirimas 
nuo kitu serganezio žmogaus, 
kuris tekia lig;) serga, kuri ki-

ga I i

serganezio kambarį. Suaugę ir — 
jog neiszpla-turi apsisaugoti 

tins liga.
K varant ina 

daigias kuomet ligonis 
nes sergantis paprastai

v ra lengvas

Garsinga aktorka Bernhardt 
mire.

GarsingiauseParyžius.
lovoje, aktorka Sara Bernhardt mire 
nenori

matyt kilus, bet kuomet ligonisI szveneziausiu 
jau truputi pasveiksta jau nori 

kitais, ir per ta

i

Panedelio vakara priimdama 
. sakramenta ir 

paskutini patupima ant amži
nos keliones. Bornhardt turėjo 
suvirszum 70, motina buvo žy- 
delka o tėvas franeuzas. Isz 
jaunųjų dienu geide pasilikti 
miniszka bet motina tam pasi- , 
priesziuo. Mete 1915 pasileido 
koja kuria daktarai turėjo nu- 

o A me rike paskutini 
karta losze teatru 1916 mete. 
Turėdama kokia penkiolika 
metu pasiliko katalike.

pasikalbet su 
laika turi but 
prižiūrėtas, ir neleisti jauniems 
prie jo eiti. Kuomet užkrėstas 
yra vaikas ir,tik truputi sergu, 
bet nesveikas, jau yra svarbus 
klausimas 
kitu. Yra

tikro jie pavojingiausi isz visu. 
Kuomet mažiausias vaikas, mo- 
t i uos iszplepintas, 
ir atrodo sveikas, ir nori 
ant lauko ant tyro oro, motina 
duoda jam savo valia. Bet tu
rite atsiminti, jog tavo viiikas 
neapsaugotas, 
draugai apie ji npspita ir nori 
klausti visokius klausimus apie 
liga. Gal tokiu pat budo ta
va vaikas apsirgo.

K va ran t i uos regulauijos 
vestos nukreipti perdavimu li- 

užk ręsto, neuž
krėstam. Kad nors ir tavo vai
kas tik lengvai sirgtu kuomet 
perduoda liga, 
daugeli sykiu tapsta pavojin
gesne. Kad nors ir tiki, jog ta
vo vaikas visjszkai pasveikus, 
vistiek ant trumpo laiko dar ji 
prižiūrėk. Prižiurek\ kvaranti- 
nos regulacijas kurias tavo vie
tinis sveikatos bordas tau pata
ria.

•—Foroisn Lungungo lufor. Servlfco.

kuogeriausia
tiems gali ■ būti perduodama, 
vra seniausias būdas nukreipti 

bib- 
raupuoczius 

kolonijose,

R

Siena tarp Lietuvos ir Klaipė
dos praszalinta. — Statys 

daugiau geležinkeliu.
Klaipeda.

tavos Valstybes
Klaipėdos Krasztui, A. Smeto
na, paskelbė sekanti insaky- 
ma:

Kraszto Direktorijai patarus 
szituomi nustatoma:

1. Klaipėdos ikraszte tuojau 
in vedamu Lietuvos litu valiuta, 
szalia vokiecziu markiu 
tos, kaipo nutvirtiniu 
mo priederme.
Kraszto Direktija.

f

2. Nuo szios dienos Klaipė
dos Kraszto muitu valdyba pa
vesta Lietuvos valdžiai Kaune.

Nuo 10 d. Kovo bus Klaipė
dos Kraszto muito rubežius su 
Lietuva praszalintas. Su ta die- 

pradeda veikti Lietuvos
Muitu Tarifas.

Klaipėdos Kraszto

ar sulaikyti ligas. Net ir 
laikais 

atskiruse
nedavė jiems lankytis su neuž
krėstais 
Venecijoj, ir 
keturioliktame 
kuomet laivai 
aid"

liszkais 
liukeveutojas kuris turės pinigu ant 

pirkimo automobiliu turės sa- 
o likusia dalis žmonių jei- 

ahtomobiliu,
VO,

arielkos ki>- «11. "?*ys..... i • turėti
fabrikai kanecz turės putai

dirbti pigesnes maszinas ir su
rasti pigesni huda ant jujii va

jau sziadien jmsirodo 
kolei per siauri del automobiliu g su sa- 1 

• n, , ir mano arielkos, o|
jeigu to nepadarys bus baudže- 
mas ant penkių doleriu.

Ilgą pravarde be ne sunki 
aiit isztarimo.

Sunbury, Pa. — Anglikams 
'svetimtautiszkos pravardes iž- 
diioda labai ilgos jeigu randa- Adomėlis Tepelikas, 
si daugiau kaip penkiolika Ii- kelione 5000 myliu isz Europos.

a ai a a a a * ‘M-* a a * a a

daugiau kaip 
drausta.

isz Europos 
szyti savo 
turėjimo kvortos 
ria mftidoje kaipo vaistus, bet 

kvorta yra už-
Pribunaut in knstle- 

garde, reike apie tai praneszti 
virszininkui muito, jo; 
virti atvožė kvorta

rvmo.

Si

su sa

tani. Ana diena atėjo in suda
Graikas paduoti savo aplikaci- 
je ant citizens popieru o kada 
isztare savo pravarde,

* rasztininkelis nudavė kad ko
kia bomba truko ir turėjo 
klausti aplikuoto kaip “spo
il t.’’Tada tasai parasze: Spiri-

■ ta i

Tada tasai parasze: Spiri- 
doiiionis Pappatriantafillipon- 
tas. Yra. tai ilgiause pravarde
kokia czionais ralulasi ant su
do kygu. — Tai vis niekas, ro- 
daktoris pažhista viena žmoge
li kurio ir sziadien pravardes 
neužmirszo, o kuri szi te i p
skamba: Henrykas Vonhinkel-

" iBhl
Hteinhoussenblosser, kuri tikrai 
snejo būdamas Pottsvilles su-

>’
iMM

ka visi saliunai 
isztremti.

ir
Y

dirbti naujus plentus 
du kart platesnius ne kaip szia- 
dien.

Pribuvo pas motina kurios 
nepažinojot

Chicago. — Petnyozioje pri
buvo in czionais deszimts metli 

atbuvęs

Jojo motina d. Žilinskiene 
pasilikus naszle, isztekejo už 
antro vyro, o kada aplėidinejo 
tėvynių, iszkeliaudama _ in 
Amerika, paliko pas motiiih 14 
menesiu Adomėli. Pribuvus in 
Amerika, lankei matydavo 
kai;) vaikai žaidė po iilyczes ir 
(\jo in mokslaine. Motiniszka 
szirdis pradėjo liudeci paskui 
savo sūneli, o ant galo negalė
dama ilginus iszkenteti po 
tiek metu, nusiuntė laivakorte 
idant sūnelis .pribūtu pas jaja. 
Kada pribuvo in namus, pa- 

“Nepažinbjad mamy
tes, bet jancziati kas tai yra 
motinėlė ir geidžiau būti pri- 

Ispaustas prie jęsioa krutinės.“

iszkeliaudama _

lankei

rp

rikę? 
va!

szauke:

“d ra i, 
nes

yAndeneli

Ka Suv. Valst. valdže sunau
doję per metus.

Washington, 
diena. Siiv. Valst.
traktu ant pristatymo szimet

D. C.
iždave kon-

Ana

svaru. popioros, .4,- 
užraszynio korteliu, 

3,685,000 arkuszu karbonines 
popioros, 667,000 kvortų atra- 
niontp, 37,700 grosu plunksna 
(grosastnri 12 tuzinu) 1,800,- 
000 alavėliu, 30,000 raszomuju 
inaszinUkitt stuczkeliu, 200,000 
guminiu peczecziu, 34,000 
kvortas klijų, 15,000 svaru gu
miniu raiszcziu, 8,000 svaru 
peczetinimo vaszko, 700,000 
myliu siutu, ir t.t. Ta visko su
naudoję per viena meta o kaip 

’kada ir ta į neužtenku.

2,330,000 
000,000

peczecziiu

valin
iu okeji- 

Kursa nustato

na

3. Tarp
Direktorijoj ir Lietuvos Susi
siekimo Ministerijos padaryto
ji sutartis deleigelžkeliu, pa

pe r-
gelžkeliu, 

szto ir telegrafo instaigu 
davimo Lietuvos valdžiai yra 
szi u <>m i pa t v i r t i n a ma.

Kaunas. Ministeriu Kalbinė
tas rezignavimo nutarė statyti 
sziuos gelžkelius:

Sziauliai-Ania-
— Kretinga —

Phiezi uosius: 
liai — Te Isz i ai 
Klaipeda.

Kaziu Ruda
—-Szaikiai —~

•Siaurieji: ICžerenai 
tai — Skapiszkis.

Maletai —
Szi rvintąi

•— Griszknbudis 
Jurbarkas.

Duse-

Ukmerge.
— Ukmerge

. .1'

K varant ina prasidėjo 
kituose uostuose 

szimtmetije, 
buvo sulaikyti

k (‘turi as deszimts dienu, 
kur buvo manyta, jog a « t/ fe *km- buvo manyta, jog kas nors 
ant laivo užkreczinma liga ser
ga tokiu budu visi ant laivo su
laikyti kad negalėtu iszplatinti 

“ kvarant imi 
eina nuo italiszko 
arba keturias deszimts

liga. Žodis 4 1

Qarahte,

szkia sulaikymo dienas
Sziadien daugelis

4 4

pa-

tas re i-*

<zaliu vis 
prisilaiko prie kvarautinos uo
stuose*, bet nevartoja keturias 
deszimts dienu. Jeigu laivas atr 
važiuoja isz uosto kur

epidemija, arba ant pat 
laivo randasi kokios baisios li
gos, laivas sulaikytas pakol li- 
ha pranyksta. Kur 
jokiu užkreezinmu ligų
■tojai peržiūri keliu liniukus, 

žmones gali

randasi

,110

kuip sulaikyti nuo 
sunku jiems suprast 
kitems pavojingi. Isz

gu peru nuo

kokia

nesi ramia 
gydy- 

ir
jeigu visi sveiki,
;i sz lipt i isz laivo. ,

Ir tas pats su kvarantina na- 
— su laikinas ; 

ežiu nuo kitu szeimvnos 
pakol visas pavojus pranyksta.

kvarantina uždėjo 
ant viso namo; bet sziadion pa
prastai ligoni 
kambaryje, Ir* 
nariai isz ir in namus gali eiti 
kiek tik nori,

urnose
nariu

pjauti

Praeityje

laiko viename 
kiti szeimvnos

jeigu tik neis in

pasveiksta 
eiti

ir kiti mažus

iii-

kitiems liga

New Orleans, La. — Per-
kūnas trenke in 50 dideliu bo- 
niu prigulinezius prie Sinclair 
aliejaus kompanijos. Baisi ug': 
uis iszkilo kada aliejus užside
gė. Bledes padaryta 
000,000. J-

ant $2,-

l

Meto 
1882 apsivedė su graikiszku 
aktorium Damala su kuriuom 
susilaukė viena snnu o in kelis 
metus v\ ras mirė, 
buvo bobute 
konia lyg 
savo gyvenimo.

su

Bernhardt 
ir losze teatrus 

paskutinei dienai • Y

Czio-
laikrasz.cz i uosiu

* 4 Turiu

Pardavinėja savo vaikus.
Viednius, Austrije. 

nnitiniuosia 
kas diena galima užleminti szi-
tokius apgarsinimus: 
kūdiki ant pardavimo arba au- , 
ginimo.“ 
galėdamos iszmaityt vaiku ati
duoda del turtingesnių szeimy- 
nu savo vaikus ant iszaugini- 
ino, o tankui ir parduodu už pi- 

Daug vaiku jau likos

Daugelis motinu ne

t

u4

nigus. 
parduoti. j^l

,W'
' V ' 'i

Gales apsivesti su savo 
szvogeriu. ei

Ottawa. — Senatas užtvir- 
kuri pavėlinu motetino bilų, 

riai apsivesti su broliu savo 
mirusio vyro arba brolio suuu. 
Kataliku bužnyczioje tokis op- 

į suvedimas yra uždraustas.
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KAS GIRDĖT
Aleliuja?
(Sveiki sulaukė szventu \’c- 

]vku!
iIf ijj ■

Teip viens kita sveikina, vei
dai praszvinta kanžiu kokiu ne
paprastu džiaugsmu kuris nž- 
krt'czia ir kitus, džiaugėsi žmo- 
uiJi ir visas svietas kas tik su
jaukės tuja szveucziu.

Taigi sulaukėme vėla Velv- 
kas. Vol varpai skamba po vi- 
sa.ivivtu. kur tik krikszczmny- 

fbe randami.
Prisikėlė Juzusas isz numi

rusiu idant visa svietą atpirkt. 
Prisikėlė musu tėvynė idant 
kvėpti linosybia iv duoti nauja 
gyvenimą nuims.

Sveikiname ir mes savo sk'ii-’ 
tytojus su nauja vilczia, naujo 
gyveiiimo. naujoms užduotoms 
ir vilczia geresnes Imties musu 
gyvenime.

Nekuricnis szios Velvkos ga-
’ I ■ * 1

na linksmos.
g rumlj u 11» , 114 
m in žmonis pa nesza per taisės 
szvenlva, bet 

w ' įnik ■■ i

jog Kniaukia kitu Velykų musu
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pradėjot 4* u go t i aut tujų gra fie
ri u, kurie per savo spekulaci- 
jes pakele pr<J<c ; ant visokio 
lųaįsto, Del kir vgldžę nepaima 
cukripi tinsta po savo kontro- 
lo ir nepankire tam tikras pre- 
kės'/jpt mikriaus. O gal del to, 
kad valdiszki 
kongrošmonai 
prie tojo cukrinio;trusto.

Kabrikantai pajuto kad žmo
nis daro imdisžaiiiė ir visokius 
naminius gėry mus 'pašinam loję 
isz tosios progose geisdami už-i ;

nvkurimns labai 
kiek tai neini-

turėkime vilti,

vargai dings ir užžydes del mu
su geresnios dienos, prisikelsi
mu is* naujo ir pra'desime gy- 
vupuua. su didesniu pasiryži
mu,o apie senus vargus nžmir-apie senus vargus nžmir- 
sziuie. •

1AU įlievas visus užlaik.o ge
roje sveikatoje, praylgina mu
su gyvenimą ir apsaugoje nuo 
vjsokiii nelaimiu, ka ir visiems 
vęlhiume i*z szirdies sulaukti 
kitu luiksmesniu Velykų.

Kedvste.

VELYKOS.
Pnvmfliris prisidėjo.
Žiemos szaltis pasibeng, 
Sztai \ (dykos vėl atėjo 
N u n jas *gy y ast is atženg.

Lytūs žemes szios nuplnuja 
Dulkės ir visus purvus, , 
O padangėmis T’ziulbduj^ , 
Pauksztutelių puiks Inmlru^.

I

*

vlrsziiiilikai- ir 
taipgi tirigtili

dirbti milijonui (vnvrnt pelno
t Milu > II III

Lietuvoje visi skaito “Saule 
ir net isz kitu kaimu atejna 

paklausyti.

> >

I

liazdiju paezths.
Gerbi a'moji ‘ ‘ Sti U lės ’ ’ Hedysto!

Asz Juozas Sajas szirding'tvi 
<leka voju už prisiimt ima “Sau
les“ 
turiniu daug džiaugsmo, 
kaip kada laikraszti negauna
me, ne$ pavogė ant paezto, nes 
4 * I 
gn. todėl ir vage.

ir Kalendoriaus isz kuriu 
liet

J

i Saules spindulei vilioja, 
įŽehnenius veik pnUaliyot 

Ir verbų szakeles moja 
Kas sena ir apvalioti

T

f

4*l'
n a i, i iv" 111 < * j < i

Kas sena ijr apyalioĘ aV» 
ir szirdije dabar tur stptis * 
Tikras nau,jvs pavasaris, 
Mumisia tur nnsiduotis 
Prisikėlimo gyvastis.

Bet mes biedni ir vargingi 
Isz saves negalim tai. 
Esame mes prapuolingi 
Ir nnmife dvasiszkai.

'I’imIcI meldžiam Jėzaus Pone 
Musu bent pasigailėk, 
Dovanok mums ta itialone 
Phsigaitek ir padėk.

Musu szirdis kad žhliuOtu 
Kol czloii krutaih tiru tikrai, 
Ir vėylus vaisius uesziotu 
Tau ant garbes visAdak

Ta d j u i v a s a r i s 1 i k ra s i s 
Ir Velykii gyvastis. 
Musif szirdvsla atsirdsls’ 
Amžinai patmikasis.

iii Ryga atėjo žlue, buk Mos- 
kvojė Atsibuvo slaptas posėdis 
terp Hetuviszkn siuntiniu Bal- 
truszaiezio ir Cziežurinu, ant

* "" ; Ji

kip’io likos nusprensta kas ki- 
szusi slaptos sutarties lietu- 

inhėŽ’fltliK. 
praneszta 

Brock-

n

sutarties
viszko-rlisiszko

sutarti 
siuntiniui

dorffui kuris randasi Mdskvo-
• . « * /

K.

Apie' tuja 
vokiszkam

l’'ilgdeU'ijoi jp

SAULE
VAJUS ISZNAIKINTI ŽIUR- 

KĖS.
' ' 1 I

«4dh'

N<‘sbmli Virginijos

.„Z*- —W*~11^*1 M *111 w nu II .|,«^R|. I»

NAUJA TARNYSTE TEIKIA 
PAGELBA ATEIVIAMS.

in

va'Etija 
nutarė pradėti Vaju užmuszli 
žiūrkoK. In talka pakxd<»U»Stato

'M-

-•■■t J 
C;.^r5ty

!
' jfc;

.Mjjii :vl' 5l|

"L '*'U

r

■ :imlll L ’ N

4

WRi 1 m «»* r m ,

ŽMONIŲ LIGOS, 
’ -----’

Raszd D-ras K. Grinius,
i

'* it . to-* i-ff- — tol- f--T- r^tT ~ ---t-y r-^ —t . įtį»-. .jnMWUTr. i

sižiureti, ar nėra kur kokio nic- 
žu’krumo. Jin lokiu vietų butu, 
tuomet reikia , jos teptis anuo 
tepalu.

Dar reikia atsiminti, kad 
žais besergant 
szimvoczin ir odos, 
nuo pgties niežu tepalo, 
sujirantama, kuo (langiau tep
ti, tuo daugiau oda ges. Dėlto 
Hai kada reikia niežu tepalas 

zaltu;mest ir tejitis geltonąją alyva 
■ uit i ’arba saldžiąja smetoneld.

Be to,

M o?
ill ■

Su pagyrimu i P kooperacija 
Suv. Valstijų lpiigra(!ijos Tar- 
pA’.stes f 
New
Draugvste
Tarnyste“. 1 .

Nemiga,' (^Aįęrypni). Dažnai 
atsiranda, t. y.

mu
ga I ima gaut 

uždegimu 
Tadu

KomiisijoiIicmuH Tot 1, 
York Traveler,s Aid

Vadu 
Service)

,ii Ii Ju W

n
Ii

''Wj

ji isz rupesniu
isz nervu apsilpimo, toliau dar 
nemiega tie, kurie ne laiku val
go ir ne laiku gula, kurie persi- 
siefirba, seni girtuokliai.
sierns jh'u Isz mažens

įkas rytas visas Kūnas s 
vandeniu imsipla.uti, Eiti

Agricultural Kxtensiou ()ivi- 
sioti ir Suv. Valstijų Biological 
Survey, 290 tonu žiurkių už- 
musztu.

Kpx*u.ivvstu su pdgolbii nuo
du, kuriu vartojimas i 

ik a ruse

Purvey. 200 tonu

Traveler,s 
insteige 
(Guide 

ateiviams, kurie inleiti su pirm 
peržiurejimu apt Kilis Island,

I 4

Vi
rei ket u 

visas kana
F f ' « • % « | f ' |,f * 9 * ’ * ' f | ’ 1 • • * •

uždrau-'ir kurje keliauna in New Yorko!
. Bh-įmidsla ir artimus vietas, Jau’ 

rįimi carbmmte buvo vartoja- 
m;mat nes

■%

j > i 11 i -! %l n s u i v i Rzuot ose
i r.............' 1 '■

Saule“ bin, . * ii. A . a i

Srnlle”myli (laugiOit už | 
Kad lietuvei 

P*"9 
užsiraszytn, nejyczionais LuJaF 

i laikrasžti. \’isi mn-

s'd<r
m? veliaU 10 vai. vakare, keltis 
ne vėliau 6,vili. ryto.
vakare koktomįs 3 valaiidomis 
priesz eihuUt gi
viduriai jjritku'umai bent Vieha 
karta per para valytus! isz vi
sos gnlyb(‘s nuo nemigos vaistu 

vieno 
ymti, nes gali, ingyt i 

i In* 
vaistu visiszkai neužmigsi. Kai 

_ s nnk- 
tiu alaus | —3 stiklines. Kas 
perdaug nusiedejes, tam reikia 
kasdien užsiminėti ranku dar
bu, (langiau vailiszczioti, rai
tam pajodinėti, arba gininasti- 
ka ūžsiirnineti. Kiti nemiega, 
kad kojos, szultos. Tokie galėtu 
in pakoji lovoj szilta plyta kas 
vakaras pasidėti.

visi gerai žino’apgavyste atei- 
žmogu iK’kenkia viii, kurie bapdo patys surasti i

nereikia palikti na- 
Vulgyl muos(» pas ka nors niežu sėklai, 

nes i^z to užsikres kiti ir niežti

/

forcin |)inigu tailvvij*l
■ j G r m ’ ' I * o J* ’ 1

Mihvaukeėjtt ąfsttlkp baisus j inv|į jllsu
*1 no | .. . ....

I baigai 6 net isž dutiitm kaimu
| susirenka žmbnis paklausyti

ftL- I

atsitikimas.
sugavo 

karszto (
till

Prohibicijos ngen ( 
slidžia' Rage ant 1

)Olaibo kada ’ nesze |

Iii i k rasoti 
penki vaikai skaito lyg pa-

pilžaste... tris buteliu* muiiAzai-j pmkiuVfck^ |n.

bet užnuodija žiurkes. Suvirsz savo vic(‘tas., r ’ - - ' --- - i “ * *

, . ■. .J- , .. ..... i

'I

I

I
i*z to užsikres kiti ir iri(*žu

- lt

t
4'Im|I ■ II " . " ■ IH ,j|P : . H. f ■" • ' ™ T '

\ iena trylikos Olėtu mergni- 
ir pa klausė taxi | 

buvo didžiausias žmogaus kur rgs nrcz’iausia po-
1 i i • r - < • /■ t •. * ' t • i „i... • ,•ipsi- 

peiyeinv patarnauti, dis aplink blo-
I pu-

"Ir i ' *

vbgonas nuodu isz 44,000 svaru _4.
)>ndaliida tarp 75 valstijos ap- te alvažiavg 
kkireziu. I'as I
tu nuodu vartojinįas ant

h

ft

uiti. biuret, kad Kali l>er kelerius metlif nėapsi-
. - _ . • 1 • "IS

B|..

I • c! gi liti.
In niežus fiauaszus taip vadi 

namiejė saldieji niežai, km’in 
niežu tepalas ir kuriais irnužsi- 
ki-cczimiia. Ta liga prasideda 
išz mažens 
(Imtni yra.

Ii 1 'P 
jV n

■įR

tiek žemini (Taukinu Jis liroj apsi '■ ■ • ■ •!• v yi .. j>. ■ i • • r • t.
\li

hiiko nt's Vajus tesėsi tik 
savaitę, buyįrsz 1 
ii i n dalvvaVo vajuje.

Suvirs/. 670,000 žiurkili uŽ^tada 
musžta, ai’ba užtekt i nu i pri pil- 
dyliSal 10 vežimu, alba jeigu

be gydytojo patarimo ne 
neverta

i bloga pripratimu ir toliau 
r . * '• '
kas miega gerai iszsigercs

• I ------------ i' T T ’ i* i
158,(100 žino- ka apvažinėjo, apvažinėjotai szkandalns, o 

apie tni placzei 
Tik pamislykit:

Baisus 
laikraszczei 
apraszinejo. 
Pagal Seversono tiesas tai su- 
dže baisui prasižengė.

Jeigu tai butu paprastas su
tvėrimas, Imtu 
kalbėjimo aresztavot u 
baustas ant 100 doleriu, 
tai buvo sudže, tai isz to iszsi- 
klvinkliojo ir nieko jam nepa
tarė. ■

»Ka. tasai sudže mane daryti 
sil munszaino tai mažas daly- 

nebutu papiktimu 
stikleli 

ir žinotu koki tai

i nes.

be’ jokio iszsi- 
ir iiu- 
o kad

bai šabo szvogcrio Petro Sn7 
szinskio isž (Hbvehindo, (Ibio, 
idant ir ant Ritumetu nžraszy- 
tu mums “Saule“ bu'kurios 
negalhnė apsiojli. Su pagarba 
Juozas Sajns isz kaimo Miszki- 
n i u.

ARKLIU SUMAŽĖJIMAS.

Hiatu hiatyt viu-

kas, 
kad
munszames %,
sztopa žmonis gere. Dabar su-' 
dže gal

bet 
szmaukszteletu

i'

Nuo* 191
i nuolikto prOcenfb arkliu suma- 

'" žeji|mts pasaul.v.įe' ‘y,

•> * >

Skhitlvnes surhiktos isz’) Skiiitlvnes surinktos isz 85 
sžalhi. Tos skhittynes rodo, jog 
dabūr yra 

■ kuomet priesz 
500,000. NeguliMif

at kerszinirnas sodžiui i
*

bįeijos szuipus .už aresztavoji-( 
ma žmonių Ih*. reikalo.

^ūiTvtuju tori-' J'"- J",,2lr''.'6
* Į

artimo ■ *vT,na Suv. Valstijose y’ra 29,- 
• 23,- 

sumažt'ji- 
•mai isz Suv. Karalystes Eran- 
• ei jos, Vokietijos

sUsiiiųVIe^ ir ant klturf 
prasižengėliu. Kaip girdėt bu
vo tai 
už tai, kad paniekinėjo prohi-

103,550.000 nrklim 
ikare buvo 116,- 

gauti tikras 
kitu szaliu.dvaitlvims nuo 15

< n rikis turi 741.000 arkliu.
’ Arkliu sumažėjimas

į Riisijoj ii* Suv. \’alstijoS<‘.

r nTerp musu 
me labai 
kurie 
skriaudos, todėl joju savžines, 

Dau-1

sa vžiningu 
lu'geidže

žmonių

žymus
I la

ibai’ Kusija turi 18,507,000 ark- 
‘ i 34,700,000, 

kas reiszkia 47 procento siima-
.savo

vra czystos ir negriaužc. I__
gelis raszę innins idant palaukt i 
su užvilktu prenumerata, nesi 
radosi be darbo, I
patikli juos kokia klhHftHniirte 

n tail y gilt t

I55O,O(K) bet 1914 m. buvo 
L145,(MMI. Praneszta

ir Japonijos. 
Bet Argentinoj, Kaiiado Pietų 

I hinijoj, 
wzveilijoj il
ginus l ai'll laši.

Isz sk a iii vniu nuo
jos turi j?3.4*V2|OOO mulu. Kim'- 

jmet priesz kare turėjo 23,fi 18.- 
... ■ , j•jJmii irzm>r-Į 
skaitė hrffi'-

Htfizti per kelis metus, pliikH 
sir ])adekavbne užmokėjo sld* « ) • A, 4 «l i. C

prenumerata, 
tai sirgo ar į 

,Į 
prižmlodami • atsilygint už1^.' 
.laikraszti prie piėmtdinbs pėb- u 
gos. 1 .a u kerne 'ir turėjome piL >. 
na iižsitikėjima. jog tekis žnto-j 
gmį yra 'teisingas kuris prasžoĮ 

. pa
kėli. Keli tokie k a

las,* d vienas užmokėjo iiet už 
penkis i............................ ___

Afrikoj, Iszpani joj 
Norvegijoj dau- 

j ’ i ■'
3S szAHil';

j ko l I a i k rot i i s paŽy me jb $ 15.()() j 
landės savo automobi-l 

požeminio frapkinio1 
.stoties, paliepė jai jog pasiuke 

isžtjestos užimtu 134 myĮes viė- stoti. Jeigu butu buvęs teisin
gas žniogusjmtii ant syk jai pa- 

s skersai ke- 
vajti su tikslli fietik siypažiiiti1 lia nu'o Bnrge pl'isO.

' ■ ‘ 11 žmo‘- Kitas keliaunifikas (
nės kaip jils isžndibiliti,. .\|>af| i jų Kansas. Zmogtis lįmi’is priža- 
pavojingunHi kaipo ligų nėszio- dedo u ’ L jL m- * r * i * '

arba užtektinai pripil

!•»

tos.

I Ii n
sus 
prie

. ... . l(i t g”' r>^” r"'-■

Valstijos v\ riaiisybe pVhdejo rodės traukini lies 
.■•i . 11* ■ i-iii'1' "■/ x?:'. r* r,. ..<••• ...

skaiežiu, lad pamokinfi žihi)*-
llf> l\<l 11 > h'/.iiu ris nn i, . a |/<i i i j

il ;-; u":;;- .. . . . , ., .
tojos, Vi a rokuoti jog kiekviė- $140. nupirkt apt A’leveJerio hi- f 
f
ant metu. TodVl t0s Visos

i ’■ :|’ 'r M T 1Ž iMS I

valstijai k a-/.tave s u virs z $1,'-!
:>o0,06o.r Ii'
kasztavo api<‘ 7,IMM), tokiu luidu]
pelngs (o viso yril
centas.

I langelis bi’gaiiižaėijti ir ypa-' (ei 
t u paskyi’ė dorėnas 
rie turėjo dndgiaUsia

K it as važiavo

jam pagelbėti paėmė, jo

na žiurkit lulsfytuoja apie $2.00 [irta
UŽ- (i 

musztos žilikęs būtfi Vįirginijo.s(beg 
nuvažiavo in, Brpnx ir 

k šas.. v.
Jauna . tarnyste

<>-(tokia prigavyste, nes 
kuriuos prižiūri vieni sau neap-

‘isti. Inleisti, ir kurie gali I

kuomet vajus Iii

vra 19.009 p r
n 
i

vaikszczioti

ir b’tyyik neiszgy- t 
i' U n • ,

■ .' ii || K f

Niežulys (Pruritus) atsįran 
du nuo <laugolio prie žu«oxUi ir 
dažnai t ūk gydytojas gali 
spėti liga ir patarti atitinkamu 
gydymą.

im

i| j !■

'l'l'ii

f

už penais centus ir pa
nnes keliauninko; pinigus 

■o, kuomet
pa- 

biednas ateivis
ne

isznaikina 
ateiviai

.4

Tolinus bus.

H *į k-

XtGARtTT
J I

>* 4 T

I

Neuritai arba nervu uždegi
mai. Žinoma, kad žmogaus ku- 

Kan-',,(, y,a iv,s| jokiai tam tiikru 
|smageniniu siūleliu, nervais ar 
dirksniais vadimpnu, kūne jun
giasi su 
jausmu (skausmo, szalczio, 

)Hl. knrezio prisilytejimo) in sma- 
' ♦ 1 A ....

smagenimis ir nesza 
(skausmo,

>

iėfrts, kti-ifi prigauti, prižiūrėtoju patino- jgvnis ir isz ten atnesza paliepi- 
•J » i t t«l* tSS . . 4 *. t

t iė
žiurkiP Jsuoti, ir 'rraveler’s Aid “\’adu 

uodegų. Mbkyklbs vrti|jai vei
kiausiai i;ihko žiurkių uodegas4, 
isz viso jie isz apskrieziu turėjo 
1>l,3(i5 uodegas.

TraumeJiims judėti. Kai 
kimo dalis, taip ir

te,,,,,, v, r., « v, a i f i, 4, gH-

pilsidarytlj^skauda-

aiina uždegimo jauuzia-

nūs 
painia. Tuoj kiekviena‘ Tarnyste,0 , ......

susi nesza s u' giiiiineins ar ilrau-1nervai gali gauti uždegimo
gams, 
Ba rg(

JUOS

praszydalni ju-ateiti iii !H putinti ir
n • • * <1 . t • t * ...» I « .A 1 > f V . «. 1! « »<

Valdžia nori sekti ta pavyzdi Vodo jog 
puvo-[jie;

je ofisu. Kuoiiiet tikrai pr.i- įmais. Tai ir bits neuritai.
gimines

ir kitose valstijose. Jos pnvo-į jie ;
j i ngos žmoni jid. Apart padnry-Į vius. Su dienos

i

Grenaufti
.■ jj to .

JM*' "L a * *Cigaretei
V""/ M IP 4

*? k * * 1* ! II’ e . ' • w

• " 4/ f- "f

I Ii, ...
41 >

'!*
*

Jei gauna uždėgimo jauuzia- 
masis nervus, tad neuritas a p-? 
.viVėiszkia .skaudėjimu, gėlimu, 
d’ięgliu. ,J«;igt| b’bS’1 itpitntas

"i (mat iri-
tada pasidarys ko- 

raumens ar visos ju 
atemiiiias (paralyžius) 
judrumo sumažėjimas

<•g gimines ar draugai, 
su savim gali pasiimti atei- 

1 pa baiga y tie,
v ra

✓ ;-'lf 'i ii H|liil i I .'Įl' ' 4||*' Į Į||f4jĮi U

Ui Ūki * R1 ,į .iį>

P A| '■ : VHi 1' ^.Fig ■ s

* 1 'i di *■ H
> . ' * ' M... ,i,

parsiduoda farmos.
i ,H 'ij.lt i Į

■ui*.!—      «wMk. ' * ’ W j , >►

45 akicrei, geri biĮdinkai, ga- 
szvjesa už dyka, anglių 

kasykla atidarytą* t’ž viską, 
tik $2,400 ant lengvu iszuio-

4.
Už-isznaikiUard laukus, kuriuos gimines nepažine, 

jofc lursza pavojingas ligas/;
tingai t.riebinosis, ir yi;a per- ftuose namuose’ 
sjiejimu jog isz|>la(lna kūdiky-lar gimines suieszkoti.

j1' Ta “vadu tarnyste 
f ė lt. Ii ges |d v i 

, ' . i'
ŽiijoVai sako, jog žmoidii up-įisz 

yra' 
.ikaiezius žiurkių.
i s/, visu Imtu 2,30( D M M) ž ii i r k i u k u s

r

1

ita hlė<la

trichinosis
/pa-'prižiūrėti i u va iriuose tautisz- Joginio jodinamasis

pėraližin. Pereitais' ibe- 
ta is.žiurkes , inlK^ze g 
(‘pidemina NėW Vork'e.

stes

pakol draugai uis) nervas,
kio nors
grupes
arba
(pa rėžas*) f Gydymas tik dakta-!
rui prikĮauso. |

v

Neurastenija arba nervu sui- j syk.
perdaug 'geri budinkai,

pailsiantvs lygi žeme ir ndszko su klęvats.

.......... ?’4‘ 
už dyka, anglių 

t’ž viską

kescziii, ark r $2,000 jeigu už
mokėsite visus pinigus aid 

Antra l'arma 65 nkierei. 
sodas, derlinga.

zas
“vadu tarnyste“ tik 

ieju meneeia senmūo. Per ta 
laika pritūrėjo 1,427 ateivius, 

kuriu susineszta su -1,061 » 
gais.pj1 giminėms, ir

i 366 in Kiutisz- 
dmiijiu ar draugu 

Nereikalauja jokio už- 
už ta tarnyste, bet 

užmokėti už tide-

« • « r « l * 1 I M | « į | A 
j lygioms 'draur. . ,,

Tdkiu budii', tiszkaj nuyesti 
; namus, g’ 

Virginijos valstijoj. , mainus.
^-Foreign LaiiRiiage, Infor. Šervlco. [ jimo

visus pinigus000, Kitos 19 szalys turi l.23>8, 
000 mulu. • r 

Suv. \ alstijos
vieta su 20,550,000 ark Ii m Bu- 

18,507,000. Suv, 
s ir turi daugiausia 
5.898,000, Brazi Uja t u- 

ir Indija 1,782.000.
I nga beminąs

ijui antra su 
irmetus isz kalno lyg 1927 ^ tt^kijo» 

metui. Isz to duodasi suprast, 
jog ne visi geri žmonis da isz- 
miru.

i mulu.:
ii l,865,00(

iižima pirma

arkliu in Su v.

gyvenosi; vietosi 
skaiczitis žiurkių

ypa-

Slatenicut v( Ilin Ownegilip, Mnnagc-
1 - 7/7\ \

(he Act oi rwiwrosa of 
Anixutft 21*' iih‘2.

nient^ t'tvculRtlon, (‘tc. r(H|iilfd<] by

rimas. Neurastenikai 
jaiitrus p^gri’itai
žmones. Dažnai jie kbnezia ne- 

i, neriuiimti, bereikalinga 
1 baime l neturi kiek reikiant 
.......................Galva daugumui 

tie jadnLkalba ateix iu s^ųdiu Rankos dreba, taip pat 
peili in szirdies

prie cirnentjnio kelio, 3 myjes 
a • arnerimasti, 

, ytduri
1 j.n 0ga

, i nu u m? 4 iii
gramus ar telefonus kur tik ga- :’n<

| . _______ r • i _ i_ 11 1 1 1K 1 ,

ir toje įkalboje:paaiszki- jįe 
*

ateivis turi
Gaiva

nuo miesto Grove City» Vai,,|W- 
sc miles nuo anglių kasyklas. 
Del greito pardavimo- tik $4,- 
000, pusė g 
rėszta aut lengvo iszrtwkejimp. 
Atvažiuokite arba raškykite 
ant adreso. -v „

. . Juliau- DnmbrusJG j

Ft

(augumui
pina, 
kalba, 
na 'l’arnyste^ įil^In.

į lt. k I » ■ J» .» .* * 'I M |t M.

*1?

ai ima iiunoketl o
drebeji- 
neranda

nors

Valstijas žvmiai nupuolė nuo or the "Saule” published nrrnewevKI.v
11,142 — I!)(«)-l:i metais iki 3.- z*’**• J».

Stato of 1‘CnnHyiVaqiX
L". 

f ’
for the Stjlto ąiyj <’(>u|i|:y 
personally ątypeared, W.p.dli
who, havluR’ been kwofu Acc'mii)-

g retu m szn oies 
n|us. Sziaip daktarai 
sugaunamo pągadinimo 
kokioj kūno dalyje.

G vdvmas 
prityrusiam gydytojui

“J s 

t • ii |li

Niežai (Scabies). Visiems ži- 
Apsireiszkia ‘ ‘ P v i •

fu pucžkėliu daugiausia tarini- 
a J to1 n 1 a ' ■ i ii ? 1 »J ' ' ii a i

ft ..

.* Ko\ ienas laikrasztis raszo: del 
ko tiek redakloriii aut senatvės 
netenka proto 
gyvenimą vargo.’ 
imkime, jog
Jumnoje raudasi „suvirszum 
penki szimtai žodžiu, redakto
rių turi koniu pats pripildyt 
laikraszti ir sujeszkoti v i.sokes 
žines kurios 'patiktu skailyto
jams ir,tai vis negana, lies ma- 
sziuos suėda rasztaxkaip alkani 
vilkai, b cze žmOgau rupinkių 
ka induti in kita, laikraszti o dn 
szis ka tik būna sp’audžemas.

Dabar tegul ntilemi skaityto
jai užima vieta redaktoriaus, 
tegul par^szu laikraszti szia- 
dien, ryto, užporyt, vi^u mene
si ir viųn meta tiktai su atsil
siu <b ieju szveneziu. Pabiindv-, ilF ", *> 
kij|e teip daryti per visa meta, 
o suprasite*- kokia sunkia navz- 
1a turi uurtr spraudo redakto-

■ * t<xleĮ ir kupra užauga 
ant senatvės, o kiszeuius būna

.1 , II. J - . , ,,

tiiszczes, ncs už savo (buba ap-
. «l * 1 f 1 *■ * 1 ■ ' * . J ■ \

užbaigė 
Del to: Pa-' 

laikraszczio ko- 
raudasi

M # t

a.rba
59:’. - 1921 metais.
do.s dangmtisia ingabėnta, arlia 
80 procentai. Liekamas 20 prb- 
cėutas isz .Meksikos ir Kra'n^u- 
zijos.

Tsžgiibenimai in kitas sžiilik“ 
usiiiažnjo. Mulu 
padidėjo.
meili api.e 15,655 galvos, 
’ .Meksika perka 
mulu, praleiigdama Kanada.

Nuo kares, Erancija. nupirko 
linu’giaus arkliu jiegu pardavė, 
kuomet jH’iesz 
tris svk dauginus 
ko. ’■

—FofciRh Language Infoi’.' Service.

Isz Kami- Foreign ,Language Intop Service.
J *”; u '<1i EEi i v ' /' 0',

* J j isžgabeniniai 
NT10 1919 iki 1922

daugiausia

kalė pardavė 
negu nu pi r- 1*...

j ri< n - * "■ r (if* \ t ■ ■■ ' •• j

Pele inpuole in pieną.
t 5 < —------— 1

*• Jo mikita'. ^-(szdukdanuta.)

County of Schiiy-lkilf . . „ r. v
Bejoto me a Notary Public ih and 

for Oiė Stjlie . iuvl Couh/y 
personally aupėafed \\ I) Bo< zkowski 
who, having’ bCėli «4rtiy kwomi Ąrė'mii)- 
fng to iihX»
the BuhIiicns MauaiIjer Qf.the '\8aule” 
(The Sun) Mid 'that' the folhlwbl^ In, 
t: .2nT

belief, a true stalciuenl of the owner-
|o tho best, pt, j his knowledge’ und

ft.

ship) inaiuigciuent, eJc/ jbf . tlih ..afcjįrer 
«ald pubtlęathhrtjjojlle datd4h<pvu in 
the abovo caption, req (ii rod by 9i6 
Act of August 24, 1912, embodied in- 
section 443, Postal t.aws and Regula
tions, printed on reverso of Ulis form, 
to wit: ' ‘

said pubALvad<iul feuiįlle dątd Jihcpvu in

1. Tlmt jhc names ()f
die publisher, editor, managing editor, 
and business' nianagti^s AVe; R ’
the publisher., editor, managing editor, 
_ jil • f *■ & 1, 1 £ k ■■1 -■ •t Jį, į J" !l 1 . •! , 'k ;iii iii

Publisher:

Fditor:

W. b.' Upezkcl^ski-čo.

4.
if1 C #' Ik1'Jt

‘u

■ / 7A,
i j/ am ,

is

y. hi
KUR BŪNA
i . ym «*’ y i "i,.* 'ni^r N «' •'

I '..r* “ja”'?' .
h

I 
II 1

• /
k

ij

rv 4**,, 11 
e

r •«' % » •'

IMU j * *» I » «’•* I ui. ■ 'V . - t , ’ • .

Mano Į>|’oJ i s. J VĮpząs Su i ji u n as,
atvažiityo 18 
Mahanov- <>itv,,

a r" ' I • " ” 41, t, I ,1 t r." . ,| t

8 metu? adgidios iirn
Pa. dar nežinau

1 isz Vii-
' Ui 1 W41 • " ■

. \ emu
1 , 1 ■ K A " « "V ■' !i 1p- % f 1 f,/', 4

Vals., Gįt;nnkal^ kaimo, Kietm

kur randasi, Paeipa 
Traku paw,niaus gub

viazką pa ra p. Tegul atsiszuu- 
jį . j

Ignas SeiIi imas,

w.
supainiotas, tik 

sekasi.
It 1V16

C > M
"ifi

FERMOS ,- X «««,««
■ —i* J * į* 1 i i h <i> < *' M «4S'"n

Qerbcmicji lictnyu/ norUiti 
vęnti unt gerti žcnnl lf\ land) sflV<> 
tautos žmonų, kur ■jiin 'Vra suvlrsz

............. . . . „ i- 
apBiglVcnus ..Anglai flaiikcst

¥4 -

F ARKO S
r ■■ I. J *' .M»l *kto'

Ik

.1
noma odos liga. 
j)iiczkėliais ir dideliu nięžuliu. 

"t 11 ‘ ... ....
.pirsžcziuose, rankos 
delnu pir^ej, alkūnių, jiužaabzju 
kirksznhi pakinkiu T . 
aid pilvo,' Liga afxn’aiidn.

‘akiii inžiurK 
kurios po 

oda landžioja, vėnsiasi ir suke
lia tūlos uždegimą.

t ; ’’ >w m . * . *' 1 4 '■ ’ * lt• r J r

Gydymas, iszšimuudyi i szįltvj 
su muilu A’anojv, pbr tris vaka
rus atsitlęjus. injsitti nt, k ur

Tysž(‘liu

kur Jun vw£ suvItbz I 
'400 lietuvju ių>slpjrkia Dumiu}. Lietu- 
yięud aitaiglVeilus UVnglat dAiikcst 
N/.alyn pallkdndht ^eriUwsiaH faunas.
vlęm

thmvmiio^’Afz k,dpQ ącniau3ias ukiuinkus hzIoh 
». ft? 1 Os • ąpctlnkcs ^Inau szita-krasrta gerki.kirksz.niit pakinkiu

.J . ' - i .. i a ' i J z i nuokia an b adreso.
..V - J............
Box 85 Lyon Mountain, N. V.

... t V i A . .
J r ..

Kovo |.5 likos užmu.szla 
„ . ./. r.... J-
\Hidinosi J. Brown) 
Steam Goal .Co. prie

; W. Va. Jisai'' 
bh|v turi du brėhua

% Y’0,kO
' etmono ■ valstijų<

I
/■I.

.f f .1

,/*—*T*W

už^ikrathho vos 
moinis ai'kelenfi

todėl galiu Buudkti geriausius iNita- 
rl 
uietai. k 
uju |
63 fidrmas pa įdavimu j:

(jaus kaS-link tariau pirkimo. Jau 9 
u kaip patarnauju llctuvianiH tar
pi rktnie, todėl ir szlmot Nurinkau 

: PabgeBs tu 
fariūu parNidpoila h(i gyvulois. padar
gais ir appėtąls laukajs. parmos par- 
Eidgotla ant lengvu iszmokejiinu. Dar 

: dk’^ici iiuplgc. 
todėl nesiduokite mjeatu' agcntClcMJ 

........... • 1 :
maną v© as^ suteiksiu koteisingiause

patarnauju lietuviams far-

Dati gifts tu
J o-Kovo 

nas Bi^ikauckas
* to « F < M

(angiiszkei
i River 

M organ
man sake 

.. ■■ .

. viena 
.aWia- 

Jisai turėjo 
<»>»[ 4 ...j . . i... t » . 1

galą Ir appėtąis laukaju. Furinos par- 
J JI _ i. j. * " _ — -. . ii jaJLd

šziniet fanuos ,<yra
r ‘ ‘ ’ ’ ’
save apsigauti. KrcIpkUcs prie 
maną v© as? suteiksiu koteisingiause 
patarnavima.į Reikalaukite tariu u ap- 

.v raszimu. A d res a voki t o RZUeip: m. . .... 7 / u'* " ’ *

33S W. .Ualiaiioy SI. , 
Mahanoy City, Pa.

313-W. SI.
Mahanoy Cit y, Pa.

1 1 n i k m ui "i. •' " " < '■i Cik i ' |įi " '

'/CA \V7tfahahoy

F. W. Bocz.kp^Sk’
f ■

M
town rus atsidėjus, i nsit i j n t, k ur t ik 

niežii:,iau<hisiM YilkiįvsuUo .tepa
lo (isz vaistines), ketvirta yp- 
khra vėl iszsimaudvt vanoję, I |/ji ■ K)
I >e i ’}4i n lūi Pyt i iv y ieu sk n I b h i i u s 
‘ ‘ “ ° ' ‘^drabužiai

ijonai, Jkajuzoles, vyr 
ęs, žjponai, jekesv$zkaplicriui 

i vakarus ’ M

lo (isz vaistines), ketvirta 
klira vėl iszsimaudvt

. * . -M . *

M linui! įnamė.!
* į 'f

Motina.—
i ’Jdmikus.

i pieną!

Managing Lditor.: \V. l).sBoęzkow8ki Brook lyne<
. i M '■ y i. _ ____ . i

. MahanoV Clly, Pa
: lta<^»WRk^

-ft > NY,. MtMnw
Mahunoy Ciiy. P».

QWųer«.
Vl’f* 67* Boczkowsk!

Kas pasida rė f •' . JOHN A. ŽEMAITIS.
1 BOX IfOUNTA IH. MWW? 

■i j 1 B *

lietavinkas BlmkieriM { 
taivakoreziu Atentas

g? I MM? to 1

BCfiGp&H-.-
................................................

J... :c \ > ■ 
BuRiuesE Manager

' ė " <» ftį.M

vieniį divim rius
septynibs
mirszlą; u tlvileka serga pat o 
jingni nuo gervino 
ncA

5 palos mirė”, du •’n-ie'

mnhsžai- 
hl laika } trijų prkėjitžhi 

meilėsiu sitvirAzum tris szim-
F1' 111fl »

tai žmonių’mirė irno tos prie
žasties o apie tūkstantis ap»ir- 
go.

Kriio tai priežaste! Pusiu- 
tiszkii rėrdrntatorid- kurie žmo- 
nims nedttodff gj*ėro gerymo 6 
priverezia gerti trueizna.

L * *, » "''F* '* .*
k ’ «

Spektdautu' VJlkdui^ kerszi-
na. pakėlimo eukriaus ant dvi- 
deszimtweentu už’ švara, jei^u 
valdže 
draus lai

in

D, i ; # ' ' * '■ I

lajjfo tieky kiek fgurus leberis ^Motina

it
ft , *4k >" 4.* L v#'1 lftv • F -*l ■».. r a

. MOS*
‘i alsi- 

. jzauke nes velioum pidikd tur
iu

i

inpuolė iii
/ »

— Skubėk
isž

-Mahinfo;

0*1

A

R. ii

• I o vos,- lA*t- ir 
(dinos, s

kpno ii jtyliedažinojaii. 'regul lUialei . JUKI' JttM T ~V •WAK'MW "J

xUahKHoy Ci(y,.Pą 
-1 '**u, v.,L w ’ t . ( lLJ

k «>e; " e f m r
vaikeli

pieno, kad ne
’ % f'p'v "*A t ■

°;’
i. •

isziink pele’ 
priter^Ztn.^

' Joint k.s. — Mamute, asZ in- 
. ?1 * ( ™ „ f t 7
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kulbei Jai. Jeigu /žmonis tu H*! 
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Pain-txpell0nul
aut skaudainų vietų, ligi* pa
jausi odos degimą—ir'užguač- 
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r 5 ■ ’— Ir isztokojo?

— Ne. Girdėjau, kad taip po
,p.. -r - lt11 ?; I • ' 1 r1' t

Gtd dar kaip kmhi sUeisit

Niekados! Asz .josdinr-
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1RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Broadvay, ' Neverk. NY L>

J W.JEi '

n i6 JM*• -sBe abejones. Asz pri^ime- 
mi lias mottd atgal pirma vclyy 
k u diena. Asz mminih, kad 
volykOH atvėrė man rojll awt 
sz.io iHisanlio, nes ji ta ^enll 
lapo niano gyvimiinb Uhirt^it

rojų h <4

vieiia gyvOiui
i 11 fr—-4 ’

ii- vėl gy verti mn auti py ait.
t "t, 'A fe i*

girttr un^ priirtiMU pyle šrtvęR.
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Lietuvei vnžuojnnt In Plltftva aplenkia 
r lenku juosia (kati d ura) 
VIa# treczla klosn pudalio^a Iii kam* 

barim ant 2, 4. <1 Ir S \itu.

POLONIA ....... 11 Ąnriliaus
LITUANIA ....... .... 2 Mojaus

f Hz New Yurko nr l’liilndelpliln In ilnmhurg* 
In Liepojn Sltr.

Inz I’IiIInde!phin In New Yorlui celežlnkollu 
Kreipk it eft prie Vieliniu Agentu.
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ir daug kam pasigyrė, ragy vė
lius metus su manim pamato, 
kad nekoks-'pyragas ženatvo, 
hex jai pasidaro 

joszkot

Trtikis bėga nutiestu gele
žinkeliu, tai pro miszkiis, pu- 
szynlrtf, tai pro laukus ąii di<h‘- > 
liais, tai mažais kalnais, kable
liais,'(ai vėl pi o upes, upelius, 

% llL jiF « a
cžeritt, ežerėlius, taip, kad be
žiūrint in žeiiiestovi nejuezio- 
mis darosi linksma, žiugeidu 
ir kad (ik tolinus in prieki žiū
rėt, kad • užtikus k U naujo; o 
pusk lauš pasigėrėt, isz jo pni-Į l|n trankytis po 
kios iszveizdos.., liūs, ’racziaus -vienn karta frn-

Taip miui besėdint užsimos- ėjau ir asz sykiu 
ežius, užsiinteresavus, isz už- kius ir paszokus 
pakulio priėjo prie mnnes vie
nas isz maim semi pažinstamu ‘ kad asz nemokus szokt, tikėjos 

. ir sudavęs man per peti pasvei- 
dniUgiszkn Imdu. 

ka<l šešetu 
tolinus va-*

' iL *'

cženŲ, ežerėlius,

rot, kad užtikus ka

pakalto priėjo prie manės vii

kino gana
Man * uzkvieUis, 
drauge fm manim 
žinot, ji** man ture:

— Kaip matau,
kaip kur ke|iaujale.

Taip, keliauju.

tai tomistą

kai.
r |V įieapsiri-

neramu. Ji 
pradėjo joszkot linksmybių, 
eit in visokius szokius ir szokt 
su visokiais gyvuliais, ir vy
rus bile tik buvopaunszusk Asz' 
j‘a isz 
asz esu namu žmogns ir nbmy- 

visusužpek-

karto m*draudžiaii, nes

stv-ja in szo- 
man su ja, ji 

man pradėjo dejuot, iszrugot.

kojų pirsztus nimdudau i r visa 
\wksd, blizgėjimą, nuo jbs Cze- 
veryku sunaikinu. Akz liepiau 
H’zokt su tokiais, kuriu jai ko
jos pirsztus nemindžiojai ir 
nuėjau 
Staiga pamaeziau, ‘kad 
jaunas vyrukas 
ir, kad- taip muilini jie sfusika- 

k ai ha si

kaip asz linksmas ta- rįi'Onn bj£ 
vau, Ant r galo stdaiikes
tiąa iirtosprendi. .Ji nnuxvtyip 

m|me'havo rankuleinis, pi'isį 
spaimu prliv. imi no krutiiiesLit 
buczitiosM btreziims nianęjh»si#i 
ska i tomą i daug karlif, jii Arinį

* , A 'ik1 E. w

dedama ninne 1 
liaut inylęjus...

p, >, ii 1 r ''

Jam la visa 
akis pVisipilde 
žiurėjo per Ling?! 
ant kurio stovėjo vienas meilei^ 
lis, atsiskyręs b ii b kitu. Kbki'nX 
niintis jam tas

taila tiiyl^įb! RudnVo nptfafyįiiji

niekados*

c bepasa blhlattt

, 'u ' A

nemindžiojai 
paszalin ir atsisėdau.

ja da'r
iszverje ?szokt

bine szoka.
si. Man nors

Keliauju in j pikta dan»si,

ir juokhis 
in juos žiūrint 
bet szokima jtv 

deszimta
ir asz savo 

namo. Ji 
nes 

orkestrą griežia.

— Ar asz galc<*ziau paklaust I 
kur, i it svvėzius ar in namus .’

— Kodėl ne? I
Szemrtlori in sverziūs. Mano, netrnkdžinn. 
namai kaip buvo pirmiau, taip valanda 
ir dabar, Detroite.

— Turim V-. Octroi tits tam is 
tai lidnrr patinka f..

— Kodrl.’
— Kad jame taip ilgai gyve 

mite.
vienas
patiekus.’

— Žinon
Taip.

Dar induliu. G i rdejau, j va kara 
kad tamisln vedei, ženot is da i” 
bar esi, ar tei>\ he

— Teinybe ir ne, nes szimiien ; tavo verge, 
asz/Csu neženotiis taip kaip ir į graži ir jeigu asz proga g umų 
tamista L- staiga, h g linksmai pasifniksmint.
man atsake.

— pa>idare... žmona pa
in i re .*

*ra

ir dabar, Detroite.

A tėjo
Snaktie 

pavtidimmi žmona
į man atsake, kad dar neis,
i tokia gera
i kad net saldu szokt; jeigu, gir
di, taip nori eit in namus, fili... w eit

Kodėl InmHla keliauji I eik, asz ir viena' pareisiu, arba 
‘s, kai pa s iar dar neturi saviszkes I mane kas

I

pasimirė!nitfUUM
Ne. Ji dar ilgai gyVens.

— Tai kas pasidarė !
— t Ja vau perskyra!...
— Persiskvriai *11 

žmonai f.
stebiuosi, kad jis po tokiai 
nelaimei taip gali birt Utviras 
ir dar prie tam ilžiaugtito!:?. 
Žiūriu in jo ak L, veidą, jesz- 
kau'tb* malonios szypsos, laU 
— nėPHH'du. * ‘

Negalėjau sugyveni. Ne- 
iszkelfkziau...

— Del kokios priež istios.'
— Su kitu insimyh jo. .
— Ar tamista negalėjai per

kalbėt savo žmona, ir parodyt 
jai tikra gyvenimo džiaugsimi!

_ Xe....
-t- Reikėjo iszvažiuot in ki

ta miestu, kur tolinus.
— I\rtd nuvažhivn...
— Gal tarnistos kalte buvo!
— Mrtiio kalte, kad asz nega

lėjau pakęst jos tokia niekszys- 
tc.*

—-Taip, juk žinai, kad vedės

I »a ly< l< 
1 baigs szokis. 

tas,— Gal tas, su kiiriuom tu
I

įtaip meiliai szokai per iszlisa 
asz jos

ji man atrėžė:
- Nu tai kas.’ Juk asz nesu

esu dar jautri ir

užklausiau.

Jnsi'eikhTaiit jai iiM ipdntikiiU^ 
kad.kaip kada gailiesi iafp

nazauomis,' kad tm thfė pi*imu
i? į i < Ji.Cjf' i Vi . " mir"i " / ' f'4 L k

inijdaęHis,, verbai krUviniii^te 

suvės, bet bus jau, 
puivyę,il, nės snlimžtei 
lit'rtoiUoUi ImlwmmmL't Ijkrt&nHls 
irau kieti ni man o szihnB 'Ikiakr 
Barnia. k i e. tu mm nes isKtikhijn, 
šh kitu, gyvenų# ? mail bebusi 
i^lolar bęt iszardytojw musu 
gražaus ^yvoniino. Ji man ab

<^bi jurie1

4‘•sako, kad ji yru ‘laiminga nuo 
pusiliuosuVns, nes uc- 

.girdesianti tu puikiu ma.no pa-
*1 pusi 1 iuosu v lis,
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Sztai sėdžiu prįo mftno mažo

mintis jam tas vaizdas suteF“ 
ke, Uoga I r ii • paša ky t- i f V 
dysiu; bes jis titsigiyžes itt’dili1 

.ne tarė: v ’ k
Tu žinai, už toki puslelgi- 

kada labui ,gaile-

ihokslu. Tai matai mielas pa- 
iinatumai, kaip mes iszsiskyre- 
me ir ka kas mętai man Vely
kos priinciiii? Asz tau i>atariu

i . stalelio, 
Nevistidu nusigartstu bent 

poneliu 
Plunksna numes klausti ir e

r '■ į; į . 1
Margy t ‘SSaulei;’

* v
į-l.. r

$103.50. 
r

Fn rillnva ftllHUih

ina ji kaip 
sis^

—r Be abejones, 
dien gailisi.

Aezinau,

(itd ir szia-

— ^wziuuu, lies ji sil jl.loHl 
iszvažiavo New Vorknii.

kos priinciiii/ Asz tau patariu 
iszsirinkt protinga, vietoj gra
žios, mergina sau už gyvenimo 
drauge, tai busi laimingas ir 
gražiai sugyvensi.

Man padekavojus už patari,- 
imi, iiorsiskyrom, nes privažia-

I voip galu jo keliones, o asz 
vėl uosi inbodes Jangan, kelia
vau toliau.

1
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Surinko ir Pagartiino J. V. Kovas.
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KAIP VELYKŲ ŽMONES 
LAUKIĄ,

žmonių daii- 
d i, Baltinti,.taduj guma, tik ne visi jii laukia vie

nodai, ne su vienodais tikslais.
Vieni vel.Vkn laukia, kad 

-------  : į praleidus suptyidns savaites 
Mama. - Mariute, pamuvyk

svinge matai beibiite verkia. 
xMariute.

•ik svingyt.

Baltrus. Na, Irszkau, paša*. 
kvk kada bus geriau ant svieto 
gyvent?

Irszkus.
bus geriau, kap jam svoto ne
bus visam.

Velvku laukia
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EXTtfA, NAŪJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!tarnaują.
’LžhiCs ne

tingi, nępalianja, .
Kuri bent jeigu.pailsti; greit 

• . ta spend uoju, 
Griebiu jauną , nauji, vėl to

lyn važiuoju.
Pypkes-turiu |>onkias, viena 

pureiliouka liauja, 
Akuloriu, tabąkiorku, tikrai 

didia ganja: * 
Toszine, klijine, juokinga 

me.dine ir nagine, 
Priegtu, puiki, graži prozom 

teliš sidabrine.
raszta jeigu greitai, 

ra i n dsutvarkau, 
Griebiuosi pypkuti, briežuka 

svilinu ir rukau.
Kad prikimba 

koksą i nesmagusis, 
ržszmiukiu tabokoles ir 

briežiu nei smarkusis.
Žiui i u,

ra i ponelis; lemtas, 
Nes visad prie

szuni.nkas adjutantas.
Sekasi kad viskas gorai, my 

Iii? bent, užgiedoti. 
Tame, beda, adjutantą* tuo 

imu loti.
Vot ir sėdžiu prie mano stn 

lėlio, 
Nevisados nusigausiu bent 

kokio ponelio.
Jeigu kas ant manos ruseziai 
,, , . , pagmmoja, ...
'Adjutantas, narsiai garsiai 

gina ir loja,
Ant sziadieu bus gana, 

Bu iszvažiuojn in Czikuga. 
Isz kur apteikiau svarbia ži

nia, » 
smarkią gaspa- 

dininr 
Kitam įmina re apie ja ja bus, 
Jbg net isz miego visi pabus.

Dabar truputi per Velykas 
atsilsėsiu,

Iii kelione ilga nusiduosiu, 
. VaknVije t runų iii turėsiu, 
Ant svieto truputi žiūrėsiu,

K" 
pasielgimu ne- 

žinias,
O ir mano kurna rugoje 

Ir ant vienos kojos szhibuoje, 
Jog ne turi laiko atsilset 
Ne savo grinezios per Vely

kas prižiili’et,

♦

A 11, ore

snaudai vs

kad asz ęsu kaip tik

manės v r?

Delio kad iuch (urhno Ka nors sle- 
tolfno. Stebėtinai^ grajljanlla Ijtikro- 
Hs k fab yra hnuJaiiHis laikrodi,lama 
Rzradlmaii. 'I'as laikrodis parodo va- 
andaa ir minutes kaip
uis kitas. I’adavytas stipriui, 
Ual apdirbtas Ir lalkyrt vlrdin 
Hui.' Jeipu mylito' 
nuzika nereikia 
tž 
l'IIIIU Dt UH, 
<rafot smulkus, 
įasziu. Jums lerelk 
a vlrsziijo to laikrodžio 

gražias dainas

ir kickvic- 
gra- 

i am- 
grražiagirdėti 

puna mėtyt pinigu 
muzikai Iszkiis

i’iano, fono-
ir tam pa-

inu-VksokiiiH 
pa\yzdin: 

korneto 
lik pasukt jiik-

lr Jis gra
ins gražias dainai* Ir n)6llodlja.\ 
uirios pallnkitihins JUM h* Joau drau- 
aiH. .Hh> grajiua 15 nilnuui 
įžvcdhnu ir kiekviena kj k I 
Ium grajina 
,a ik rod i h 
tad imulkotf 
jails. Tai dideles 
wr .szale laikrodžio turi da 
nuzika. Tdkl laikrdili rcikclu 

kiekvienam name, 
alk rodžio niekur negalite 
<atf> tik pas 
aikrodžio $18.00.

Szl apgarslnhna 
mims užsakymą gaus azi* laikrodi už

kiekviena 
skirt i n ga« 

aprtipintrfs 
vol i ūkai 

vertes 
szalė laikrodžio 

Tdkl

F.u vienu 
už Ve

rne lindi Jas, 
nujChanižmu, 

pernimalno 
laikrodis, 

turi

Pt I

ir 
lu
to
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niekur 
miiK.

Ir JnM 
gauti 

toTikra kaina
kuris

Ir prisius
Kiekviena*
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f
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£
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X75. Alts neiiranzomo pinigu Isz anksto, lik paraszyk savo varda ir adro
it alHzkial. indek $2.00 dcpoz.He, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvcžsz

■i
ij! 1 ■’

J*1

mus iii nainufl. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 ir.z augszto už ta laikrodėli 
tani pasiusime VIIMAT DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re

težėli.
Nepraleiskite, bet rasaykitc tuojaus pas:

. PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 41C, Chicago, IU.

velvku laukia, 
septynias 

gavėnios, smagiai atsigavėt su 
gardžiais valgiais.

Kiti laukia volyku kaipo pa
vasario 'szv'eutes, pasitikint 
kad netrukus gamta papuos? 
žeme invaiviomis spalvomis ir 
orą pripildys 
niu.

Į Kiti laukia 
papratimo pasi|>noszus naujaip 

su jais pasiro
džius savo i>ažin.stamiems.

Kiti velvku laukia pasinau
dojant

D

I

Mama, dabar tu 
oik svingyt, nes boibute labai 
dbrtiiia, ir stinkina.

(Ka* ežia paisyti, bile lietu
vi szka i. )

J 4M ♦>’<
rflll I Bill !!■ II Will » f ..„T*-“ — ■—v Įf- -„i-— - -Įjį- į-Į,, į-į-jjįjį- - ii

JI* ftai ir linksmi 
M ištini kaip tu manės 

neturi už ka. lai ir kiti f Nusi
ramink. Tas jaimaš vaikinas.

1

jSm k tiri irom asz szbkau, atiduo- 
itu uian' net' Ahvo smirdi isz kru- 
11 i nes iszemos..

Ant jos“tokio ita'jręiszkimo 
asz atsakiau:

— Saugokis, kad vietoj Szir- 
negantum ka kįt;i, ir iitiė- 

pašieiniaii kepure 
ir iszdumiaii laukan. Ar tamisr 
tai nebutu pikta matant savo 
Tnoteri kito rankose prispausta 
prie krutinės, veidu, kuris tau 
priklauso, priglausta prie kito, 
ir tavo moterį daug prieinnkes- 
he svetimam, ne tau paežiam !

niiosi-
maloniu kvapa.

(

Į

savo
Žirniu asz in ji ir 

.P*kad dies
j tin szalin,

Ar tas viskas szirdies. negrauž-
t ii ? Man graužt* ir asz pradėjau 
bart ja už susidyjitpa su kitu 
nes jau svetimam palydėjus ja 
iki uainip pasilikdavo ant gon- 
ku su juom po kokia puse va
landos pasislėpė tamsumoje, jie 
ton velnias žino ka neiszdarv- 
davo... Ant galo mane taip in- 
pykino, kad griežtai pareikala 
vau, kad ji namie butu ir su 

nntrauktagalviu nesi-

r. •» w i
4. X

•> 4- 1

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA ^EW YORK
t .

4 i* » «•. . Vi;/1

-Juozuk, ar tu pa-
L. * . • .. *.

Mama. —Juozuk, ar tujia- 
ombi'nuo stalo sidabrini pini
gą?

Juozuks. —Toip mami^-Usz.
Mama; —Kur ji dejei vaike

li dabok, nepamesk.
Juozuks. Užkasimi darželije 

’ ' r ■, 4.. ; t.:
— Kodėl vaikeli tt‘ip

< W i. >• r <* *

. —-O-gi mamute už*

velvku, kad isz
♦

h
rJl;

K
"11

<■;

u

*• v *
L’^jj

mU.*

drabužiais ir

žmonių

t M
-4d, i IĮ

papratimu
szventei ka nors ’pirkt, kad i$z

.3

'Ak?' »•

u.

.Jį

i *»Wihmh ■ m

iii žeme.
Mama 

pa dareipadarei f
Juozuks 

augs vasara dauginus.

Gerai Sumanyta.
Barbute. --Kleliojieli 

gailedams iminės, 
kartą man szliuba.

Įvlehoiids.

4

pasi
imu o k nors

patiNegaliu, 
matai, kad tavo myletinis gir-
tas*

Barbute, 
praszan.

Klebonas.

-Taigi? del to- ir

tu-pasipelnius kiek norisi.
\ i'’ 'V*-1—........   *< - /

BEPIG TAU MAMA... .

Apie viena.

turi užlaikyt savo motel i kaipo 
drauge, suteikt 
linksmumo ir neversi, 
viską darytu pagal tavo suma
nymu, tegul ir ji ka nors su
mano, ir tu ja už gera sumany
mą pagirk, netik pagirk, bet ir 
paremk visa savo iszgale jos ta 
suimtu vma.

Man juokas

jai sziek-tiek 
kad ji

tamista gir

tiloni
I trankytu. O ji užpykus, ant ry- 

apleido, iszsi- 
sti

I

tojaus mane 
kraustydama su visais savo 
drabužiais, man nesant namie. 
Po tokio likimo abudu ėjom 
prie geriausio budo - persi
skyrimo, 
kaip matai.

(hnt taip kalbant. Argi tu žinai ' 
gyvenimu, I 
•s.’ 
, <» 

nes

vedusiukti apie 
paU būdamas nevedei 
ta tik spėji, teoruoji, 
kai bieko nežinai,

'Paiiiis- 
realisz- 
dar su 

tokiiT gyvenimu ne susiduriai.
tem uoju, nesi-

taip ir invyko, nes 
sziadieu asz esu' 

laisvas ir pasirengęs \’est kita 
sau prtežia, 
draugu t i.

- T<‘isybe 
k i a u —■ 
valdžios atskirtas, 
mintis tankiai apie ja svajoja, 
Tu jos vis tiek negali užmirszt,

Kaip tai
Barbute. -—Nugi, kaip iszsi- 

pagiriojo, ir vėl jis su manim 
nenori vestis.

'.*1

Dukra: v
Oi mamyte tai tau nu,
Apsivesti ketinu,

l szs i r i n k s i u sa n lx» rudi,
Apsivesi u szi meteli.

Motina:
Dar dukrele netekek,
Goru metu palūkėk;

Ir pamažu isztekcsi,
Jojgu tik tai panorėsi.

Dukra:*
Taigi nwimut a,tej įniks,
Juk jau nebe mažas vaiks,

< 6 4 y ' , j"' t k f

I jh i kas m an i is tot d a i n not g

O ir akis truputi ’atsilsės 
Ant bjauriu

.j * .... dilinu—»

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in Now Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmuinome ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą; jiasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo liotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 

Reikalaukite

I

visa pasauli

porins ir kitus reikalingus dokumentus.
xkuimi ant laivakorcziu ir jiinigtis kurso.

I GEO. J. BARTASZIUS,
d 498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

r Ol’isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
j.: • Nedeliomm nuo 10 ryte iki 3 popiet

4 A U. JU>
«

♦ 11

Baltic States Bankas Jl1

’■II"

gud bai,
Visi mano vargai,
'V, H v • ,

• Na tai’dabai“()‘.ten Veik' susipiiriiol T
: .į 1 , 1 :t i- N1 , ' 1 .. ■ •

Motina:
Geda dukra tol f) kalbėt, 
Tokei jaunai jail tekct:

Kagi žmones pasakytu, 
, Kad ženota pamatytu.

Dukra?
M Amą į re i k tu iszn ia 11 y t, 
(r kitam ta pasakyt, 

, Jo i 'iii bntMm net o ko j 11 s, 
* Ar^biiimn tėti turėjus f...

Motina: • • *

sž veideLinksminkitės per 
gerai, .■ . 

T i k tain žsi I a i k v k i te m a 1 sze i!
Marguczius marginkite, 

Alleluja giedokite,
, Ir asz teip darysiu,' 

Apie jus mislysiu!

Depozitus galimePriima depozitus ir moka 4%
M atsiusti per paczta.

Siunczia pinigus in Liettiva ir in visus pasaulio 
krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.

Parduoda laivakortes ant vįsu linijų.
Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 P^ightli Avė.

ii i A

■■ ■■- . ....
Ant mariu oro. 

f •* u '' ■* i I f ■ * J. I ' I.
Raidas. —Kaip tavo moterį*, 

dar nepasveiko^v\, ' y* ..
Simą,s. —Na, da'rTie, Gydyto

jas prisako-4vnžifi<it antamlriu 
oro. '

Raidas. — 
vaŽingtiį;?' : I /k

Simas. —Na ne, parvežiau^ 
liaezka silkjti, ir pastacžiiūi 'jhs 
kainbarijir “kur guRfviftttck

'■L i

i;

1

■ll

k

Gal .pili ir iszleidai
jF A į#«l^ > . ■ *

parvežiau
Ar <bi(ti>i m AM i turoju s

ll' # *^1*^1*^' f J*

♦ " ,*‘l *>!■ '*

Til b». piane .nužiūrėk 

1
Dukra;

Patj saveJUphtiyL
Kaip tu tetos panorėję! 

M^ėrn metu nežHirejei 
MotiiiiV:

New York, N. Y.:4 f | ■ 1 ‘ .

-- ---------------t------  -3 1. ;

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton u n t Milžinu laivo 
Jlenatlniii vandeniu kūliau JJehivon 
Aquitania Mauretania

e Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Ularnlnka 
Grcitak persėdimas. Soulhainptone.

Lietuviai ypatia/kal bdatt..... 
In 1‘iliava 2 kieno $150.00 Kares 
In l’lllava « klės* 1100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI IS7< LIETUVOS 
sėda aut laivo Pl 1 lavoj važiuojant 
lh Southamptona ir tėn persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite. 

t Groicslausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes h reika

lingus dokumentus del iszkaluo ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite.’ Yra

• J V . 1 ' *

tlNAHh LINE, 
, 25 Broadway, 

New Vort. H *
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Si nias Na ne
A 1A *' 1

ir tn,
; * t J!

• *

jam atsa*
nuo jos esi

bet tavo

taip kaip

< i z 
tti dabar

I
7

mariu Oru atiduoda’,' ar ’įlegtii
- Ji

Jivcpuot.
to"

** *r r-r
II

k4ilbliepiUvteip ’tesek t... 
Snarg l'o, •*: žlb rok ka* j m^te^Orejk

s/ll

? i1F 1

t
■

gdlutaras fitters
I ' ■ 1 ' 'f*

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

r
{j^tiar isziiį'yalų(iyį!V

..*4 < I?'/.

l!

* .♦

Tleiifttthh vandeniu kelia* LietuvonLA  • a. _J • _ 1hibj.  * j _

Berengaria

Dukrap ..
Mamuto, teipalang nepyk,

1 . r’™’™’ ų
Žinomas dalykas. ‘

Aulanuki kaip mudu <>kp0
1 važiuosi va pasi vėžytę

■ Ą:/. : IT5
*-Ziimma, kagi jau dtmkwsU

gnlesiU’dar\J, priver'stas niv-

į 4 t y>iX 4

'Patarle ąąkO.
Labai daug operacijų

r. ■ i r ' t

f ♦

5Nu taiklias?
’ - Aiuiek, <tamista ll" *

kad esi laisvas ir g 7
taktui paeZia, gerųjų Bet ar tau 
nebus kfiueziu *nf; tau nereiks 
prisimint, kad tu buvai jau s.\>

' j

— .Gal asz ir 
priCHzinsiu, tacziaus 
kas ir kaip atsitikt 

vienas, 
moterį už žmona turujt

t—*; Teiaybo, ./ 
grtlži, bet gražumas i 
ne atnesza vyrui daug naudos,| priežasties- kito palindimo, af 

ut'prisimjns ta u tos,d ienos, k u* 
rias dar nevedes su savo žmo* 

meiles žo- 
viona$

' T J* ■» 

dien esi

pasakyk 
kad szia-

sakai, 
■ a U vest k b

i * «

szliubui
S • 4

I

r

ar labili mane mylėsi! r
L''

I
( Ii '* 

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,
tokia gražia

jji buvo ir yra ki apsipavziuvdM ir e’gaĮėjai ve*
• t j a '"a a X 1 ’moteries į diisio gyveniimv pakęst, de|

tik tankiai daug nelaimiu. Tie- 
siogtasz tamistai sakiau ir sa
kysiu : Nevesk už žmona ♦Ti T A
žios* merginos, nes 
row proto, kaip

neinokeH, Mano motcrin het juk ii.mz. nekiiHnk

gra-
. .. ;[

iMLrjy

"T ♦ ■*

J a u M pry, ^daug^u ku», a ustok!, 
» C Of 4 * < > I ■ 4 * X ■ a « a a * Ii» a i k« • / < Lr .

? ■ . * ‘ ' i f t* >

- i
i. Al.

H Savo J ioiuv iriktiww
>

, NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes^
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui> pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kpna. Jeigu jusu aptiekorius neturi SMutarb Biterio tai 
reikalaukite tęsiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
17Q7.S, HALSTRD ST. Dept, 15.

NERVISZKUMAS, Iru,

k to lia u * hod i 1 i a lis i < 
Bbregi n t pan ty 1 du gausi Į.

kūnini .toitiwft nkwi •tį’M,* ‘ •

f v 
t

Wlot noriu apsivbstl^

į Jis yra labai veiklus irf . priy (Msw* - * ■i’
1 Labai’ daug oĮieracijii 'yi’ii 
‘daromu vklrt* Mol toį; k/ut dak- 
; tayni Feikalhifel^nlįMd

ir Jihęivuuie

fe,

Dukra:,
14nama ntetn 4^ M

Uepi g tam.'DąnifeSeS^

B i“ dgw^aiudmudwm,

l * ** 
if* L
’v

I

Jioviu
N ‘

T»k sveikame,* ir 'bhpvarno 
fiiMn M'nli užginiti svc^kii jrih)** 
t is. • . ■ • • •,
j* ypatingi žibonesf baime.. rdf; 
dina akla, kadangi ,jos lioimdo.

1 h ' '! Jj « ' (

' '4

■ ■■ I

sugyvenai, tie 
tižiai ir pa.sižatĮėjimai

Dar man dabar prisimena
•,‘ne isz nia*

i Ui.
graži netn- 

reikia gražiai kita mepmmwtf >M! J

ri w , įMit^o be proto, be abejom**, j > .</-
J *■ Vį’ tr ’

■ 4 C 
l

;s:»'

vlena» jusu mieste wr aplelįūkeSe.

buvo graži, ji pati ta nujautė, no priežasties tas viskas ątsiti-
‘ * f t

*
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Szcip, teip, vargu ta uumešti.
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CAPITAL STOCK lllS.m.M 
•«r*l«a Ir Profit* ;6M,S4< 50

aatn. arocent* ant *udltu 
lWlv Procentą prldedam prie Ju* 
ptaiga a Saoelo Ir 1 Liepos, nepal* 
MBt ar atneetat parodyt knygute 
tr lt. Mm aorim kad Ir ju* turft- 
tMMt reikale au musu banka, ne- 
Mleant ar mala* ar dideli*.

Bankaa adara* nuo B ryta Iki I 
M*lat. Sabatotnl* B ryte Iki 12 vai.

Mj

I 
H H. BALL. Prezidentas.

Geo. W. BARLOW. Vice-Prez.
Jo*. E. FERGUSON, Kaslerlu*.

Ant J. Sakalauskas
LIBTUVISZKAS GKARORIUS 

IR BAUSAJM L UTOJ AS

k',' '• L .< <*£ X ' '-it.
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— Po sunkiam 
ailt galo likos atidaryta nauja 
ligoiibnto, kuria atlankė tnfcs-

stengimui
Didysis Ketverges.

— Dideji Petnycziu. 
t

si Gavėnia.
Na ir Nedėliojo \ elykos.Į ko aukas per keliolika, metu ir 

linksmo| vis buvo negana. Lyg sziam

Subatoje ant piet baigė- fancziai žmonių.'Toji ligonbute
žmoniin daug kasztavo, nes rin-

I

1

MASS

Laidoja Lunn* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobiliu* viKoklem* relka- 
lama.

Parduodu vlaokJu* paminklu*, dldol- Ūkusi
Jcavoja visiems kurie dalyba^ 
laidot uvesia.
sieins sudeda karszta

\ isienis užmoka ’
tint laidotuvių ii* apdo-Į

linkime

pirmyn diena

— \’isiems 
Mielu ja!

Nedelioj 
| Apriliaus.

Panedvli pripuola 
tuoniu Valandų Darbo Diena 

tai metine iinglekasiu 
szvente, o kad szimet ta diena 
pripuola Nedelioj tai likos per
kelta iki Panedelio.

Yra metine

i* 1

moks- 
publikincsia moks- 

idnnt duoti vaikams 
Vclvkine.s szvon-

— Seredoje sustojo 
bis visosia 
luinesia 
kėlės dienas 
tęs.

Lcbigh Valles 
pradės 

kelioli ka
kompanija
stot v t i
Vulkano brokerio.

anglim* 
nenžilgio 

namu

Ijiidollives a.n.
.\ neeroviezitmes' >eredoje 
laivo iszkilmingai. Daug 
n i u isz 
niam

negana.
laikui bus vietos dėt 70 ligoniu.

— William Penn 
darbininkai nutarė 
dnrba. pakol kompanije ne- 

V, j pristos ant nekuriu pareikala
vimu darbininku.

Readingo ( 
nenžilgio statys devynis namus 
Big Mine 

! kasyklų.
Andrius K11 c z k e v i c z i 11 s c 

38 melu senumo likos sužeistas 
Sufolko kasyklosią per suspau
dimą karnky. Likos nugaben
tas in Ashlando ligonbuti.

I — Ejdamas ulyc.zia staiga i 
neteko proto Mikola Sinkevi- 
czius, 32 metu ir likos nugaben- 

Sknlkin lln-

kasyklų i

ne ejti in
pakol kompanije

kompanija

Run artimoje Bust

SAUL K

»

I

Buvo tai paviiHitris; J

r

velyku szokt. Pabaigus griežimą 
szvente Gailiumi kaime, kuris kas nutilo.

Vieszpaties isz Numirusiu Prisikėlimas

prii

veidrodis

VI Sr
■b

M
Antanas užsidegė cigarcta rr

H
II

I

-*

ii' sziadioii man lyg 
atvaizdina mano jaiinystes.die- lengvai isz jo traukdamas du-' 
mis, ir |>rirnena..man tuos krisz- 
tolinius tekanezius szaltiniiis, je per langu spingsanti silpna 

medi, kuriame žiburėli, giliai užsimąstė, ir jis 
pirmu kartu iszgirdan gegute I nejuto, kaip ei garėtas pasilino- 
kukuojant, ir Nemuno krantu, 
ant kurio stoveijamas 
si plankiuneziuis ledais, knr4

mus, ir žiūrėdamas in grinczio-
I

ir ta vvsznios

jo pirsztuose, iszpuolesaves 
ant žemes.
i 'Carpduryje ten

- - , W ‘ 
lin, jos kalbėjosi 
Kas nuims jitris 
grabo durn ? Bet atėjusios pas 
grabu pamate, kad akmuo nu
rista. 1 nėjusios gi graliai!
zans kimo jau nerado. Tuomet 

savo galybe ir ne vien apaszta- Magdalemi 
bims, bet ir savo neprieteliams 
parode, jog jisai yra tikras Die-j szuko: Paimta isz grabo Viesz- 

pa.ties kūnas ir mes nežinome,

ge rėja li
V’ieszpats Jėzus'daug kurtu 

buvo pasakęs 
niams, kad treezia diena kelsis 
isz numirusiu. Vieszpats savo 
pranasza,vinui iszpilde: treezia 

prisikėlė isz numirusiu

tą rp saves: m
savb mok vti-

pasigirdo
akineni nuo atbėgusi kilimo mergele prau- plonytis dvieju mergaieziu juo-

.i

se lediniu vandeniu savo bur
na, kad butu skaisti 
sus nudils.

Kur tai toli buvo girdėtis 
vargdieniu piemenuku juokai 
ir daineles, sykiu 
ežios su pavasario paukszcziu j 
eziulbejimais, ir tuonii tik gie-l 
d i’o j i saulute džiaugėsi ir gere 
josi.

I’en grinezioje mergele, sė
dėdami! staklėse ir ausdama! 
baltas drobes, dainavo ir džinu-.

kada ir puti nežino- j 
dama isz ko. Viską ta prisimi 
nūs rodosi, kad tas dar tik va.-į 
kar buvo, o vienok tas buvo 
PJ92 miduose, kada velyku va-į 
kare augsztai padangose žvaig 
ždutes mirgėjo ir szviete. Visi Į 
tie liūdai praėjo, 
niekad jau jie

Vaikinai visi sužiuro irkits.
tuojans eme vienas in kita sza- 
pytis.

— Linksma 
vienas.

— Bene ne
>e a n trasi

mergeles dar ne mie-
— pridūrė trcezias,
- Kur jos miegos! Jos lau

kia, kad mes joms -pagiedotu
me.

; ežiu jos duotu mums už pagie- 
! dojima ?

— E, kas man margutis.
— Tai ko daugiau nori ?
— Taigi...
— Buezki -
-- Buezki!!!

j juoktis isz

per iszt i- M. j tas in priglauda
į ven. x Nelaimingas tarnavo ka-
i rinmeneje Eraneijoi per kare, 
likos* kelis kartus sužeistas ir

» Je-

Erancijoi per kare.
diena

Pau linos 
alsi- 
žmo-

gazuotas.
McAdoo, Pa Lenkai pirko

isz visur dalibavo paskuti- kampini lota ant Cleveland ir

greitai nubėgo pas 
apa^ztalus Petrą ir Joną ir sn-

toli buvo

snsiliejnii-

praszncko

vclvkos - atsi-

I
L

** .

;iu i liepe ai 
’"-L-vas.

Anksti 'Nedėlios ryta sudre-i 
bėjo žeme, ir nužengęs isz dim-į
O’

O‘
v o.

— .\a, 
gaAdams nlieziu kur'statys nau

ja neprigulminga bažnyeze po 
vardu SJS,* Petro ir Povylo. Ba
dai ir nvkurie lietuvei priside-

t pas gtaba* moteris
i aniolu batlaiszrubais. Moter\ 
didžiai persigando

velioniai, 
szivdingai de-.

patarnavime 
szeimvna

F

lua Ir matlu* už pigiau*!* preke, lodei 
WfU pirkulta POMNINKA tai krelp- 
kltM paa mane, ne* a*z galiu jum!* 
pigiau geriau? parduoti negu kiti.
Mt E. Fine SU Mahnnov ('Ity. Fa.

■■■MMMWMMMM***inWWHrWI H*•***

JONAS M. CISARIKAS | I ?Pire Insurance Agent

Apdraudllu (Inszurlnlu) Namu* 
Tnvoru*. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnie*. 
Geriausiose Kompantjof*Į

| 315 W. Mahnnoy A y o, Mahanoy City 
mm MlNmHmt'mtNIUIIMIHI'IUIIIlHIIUIIUIHHIMtlIi

W. TRASKAUSKAS
PIRM nrL1KTUVISZK1S 

BftĄBOBIUS MAHANOY CITT, l'A

o ypatingai vi
lai Die- .1° Pr*e nozaležniku 
už pri-

:»u vinui
ma- i s* 1

N u Inu les i..

Kewanee, UI. — 
su sziuom svietu Jomis Bietie-

Pvrsisk v revas

vanojima puikiais žiedais
no mileliui pacziule.
likiisis vvras su sieratukais.

Juozas Anccrevicziiis.

Į ims 27 metu kuris paliko dide- 
1 liam nuliudimia pa.................. .

- Laike

;aus aniolas nuęito akmeni nuo 
»rabo din ų. Aniolo veidas Im-

kaipo žaibas, o jo runai bal
ti, kaipo sniegas, Virszpats isz- 
ejo isz g ‘ '------
Sargai persigando '»■»»«.»!.■» n.iil 
žemes, o

rl-a paezia
netekėjus, atėjo pas grabu Ma
rija Magdalena
dingos motel is; jos norėjo Je-1 mokytiniams ypacz Petrui, kad 
zans kuna patepti. Eidamos ke-1 Jisai prisikėlė.

'gus. \ ICSZpnLS ISZ-
;rabo garbingame kone. 

puolė aut 
paskui iszbegiojo.

< r rinczioje 
staklėse

kur jis padėta! Kitos likusios 
pamate du

S 
ir bijojosi

in juos pažiūrėti. Tuomet vie
nus uniolus tarė joms: Nesibi
jokite! Jus jeszkote Jėzaus Na- 
zarieczio, kuri

Kam gi jeszkote
* Jo zia jau

žydai prikry-
gy v o

I Kasžin, ar daug margu-
gesi, kai

" I
I
I
1! žiavo! 1"

I numirusiuju tarpe?
diena, dar saulei! ne be ra, — Jisai prisikėlė! Szi

vienok
aezia su tri- 

mažais vaikais. Laidotuves 
j atsibuvo 19 kovo. N’tdionis pa- 

isz Taurag(‘s apskriezio, 
Vežnicziii

nu?- i* tai vieta, kur Jisai buvo pade- 
ir pasakykite

Ir emv visi
Jurgioir kitos mal-Įtas! Eikite tuoj szventopanialdu už Į ėjo

Į Gauores vals., \ ezaicziu so-
| džiaus. Motore velionio Anta- 

t<>: nina liko Au mažais vaikuezeis 
MmyĮiaiik nv-datoklije.

ga i les
duszia a.a. Aneereviezienes p. 
Marijona Bndrevicziute idgie- 

pniku solo V v” d o jo 
Pace

I 4 Kaco

k
i

PasamdoLaidoja Kanu* Numirusiu.
Atttomoblllu*. del lAhtOtuvtu Krik- 
•illnlu, VeHrliju. Pafllvažlnejluie 

Ir t. t.
MH W. Caotof SU Mahanuy ('lty. P»u

■«, LMtavtinkai Graburia*

K. RĖKLAITIS
Numirellu*

I 
f

įžaidėja Numirellun pa*a 
•aujauala mada Ir moknla. 

Turi pa**lblnink? motorą.
Prieinamo* preke*.

Sit West Spruce Street 
M A R ASO T CITT, FA.

Bell Talepbona* No. 149

CHAS. S . F A R M L E T 
Real Estate Agent

I?
i

I 
i

I
ICotnry Public

Jeigu norit* pirkti *r parduoii Stuba* Į
«•* galim* jurnlA inm* pafarnAUil 
RUCdavoJurne namus, kolei*rojam* 

ran d k* Ir teip toliau*.
Jlahanoy City. I’n.flfl IT. Centre NU

g
■ f,

I

T.lre^.o.la I.letn.lR.k* 
B A M K A

karna

Dldele kaucija »ud*ta Valai!- 
joa Banko Departamento.

’* Ketu po priežiūra Valatljoa, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Baakoje negali pražūti. Pri
imu pinigu* langiam palaiki- 
mul. Slnnczu pinigu* lo vi- 
•aa dalia svieto, pagal dieno* 

Parduodu lAlvakor-
taa kompanijų nustatytam* 

kainom*. Parūpinu Paszpor- 
tu* keliaujantiems tn Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Bastykite apie 
kalnas • gausite teisinga 
ataaklma. Adreaavoklte:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Ava, 

MA H AITO T CITY. • PA.
r...- -r t ..i'.. ............. ....r
.. ............... i1111 ■" i ■-■■■■■

"f* "H’1 1 U'j—. ....................... ............... .o — —
I Daktaras Juozas J. Austrą j 

LIETUVIS.
Buvuuls daktaras karlumcneje.

Gydo visokias ligas.
*i
i

į Priima ligonius iki 10 valanda ryte, 
i 12 Iki

i

2 popiet. 6 iki 9 vakare.
Ttioni-laikinls ofisas randasi
. KAZĖNO APTIEKO.IE,

Shenandoah, Pa.S. .Jnrdln St.

n  i i. m »■ ■■ ■ - - ■ - — ■     ■ ■ ■■■ ■*■■■■

GERA PROGA PLIKIAMS!
4 ' lua ,

” 11 1 —""—Į

▲rablMZka Mostu yra tikrai pa«ek- 
mlnsa Ir kas prlsluna keliolika *tem- 
pu Ir savo a (iręs* tai aplalkys tuju 
arablszku žyduoliu dykai. Raižykite 
ant tzlo adreso D r. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. J. Panaudo
kit# !•« acioa proicoa kurie yra 
#im-plikiai arba ylaal yra nuplikta. Lt

I

I

NESUMAISZYKITE LATVI 
JA SU LIETUVA.

ŪKANI II

8

o F

Siisineszimu I lepartammitas I 
atspiiudino sekanti praneszima

I ’ostal Bullet in, |?eb. 2(i, I

Ebervile 
sustojo dirbti 400 

kompanijeidant

Nauji Apsiavimai del Velykų ir
_ • Ii * •* r'' ‘ n U * f J A , J’i

Pavasario. Naujos Mados del
Vyru, Moterų ir Vaiku.

§8
g 
t
2Gaunate geresni tavora už mažesne | 

preke Shuey Sztore. S

Vyrai! Mes

pasi-

ISZ
1923.

Nuo laiko (Sausio 1 
kuomet insteigtii
glaiszku (money order) siisita-

1U23)
k rasos pini-

)

geriausi
rinkimą czeve-IM 
ryku ir szlipe- 

rudu irpenu, 
juodu. Skurini

H,

ipadai", guminei kinkos $3.98 l
Moterems Naujos mados 'į

ir i 
szliperei, rudi, juodi, ak-.| 
somiuei, 
tokiu. Ant szio pardavimo 
parduosime po $3.38 jf

czeverykai

lokcrovoti ir ki-

2

8

i
Mergaitėms lekeravoti szliperei

*

Vaikams lekeravoti szliperei . . 
Kūdikiams lekeravoti szliperei
Vaikams riidi szliperei

$2.49
n, — _. $1.98 J

. $1.98 Ži
$3.98

j Pirkite apsiavimus musu sztore o
suczedinsite pinigu. ■ «

i

i
/

ĮiCTORT TO WEARER

/ 1 *

Juozas Norkus, Manazieris
110 W. Centre St. Mahanoy City

prasiūto irj 
nesugrisz.

isz atsiminimu jie vis ne iszdi-l
lo. Visi juose buvę nutikimai 

aiszkiai atsimenami.
Suskambėjo

balsai, pasigirdo jaunimo juo 
kai, ir netrukus asz ten alsira-

sn-kitais pra-
Nuejes ton j tai ir numirtum buezki nega- 

' ves — (vežiojosi kitas.

Bet i buczkio.
— < >, kam

v ra

kambuczkis, 
margutis patinka.

Na, grieszk ka nors, szpo- 
czia nekrcte», juk žinai,

užtektinai rugojo Jurgis muzi
kantui.

— Et. gavėnios žiūrėdamas

o

sus ežia nek retos, 
smuikus stygų1 kad per gavėnia iszsiliudejoim

dau, kad 
leist velvku uakti. 
asz st o veji,m prie 
nežinojau ka sakyt. Pii<\jo vie-Į 
nas vaikinas prie manės, laiky-j mesa. ėda...

o szmi- 
užkalbino

svkin

TRUMPI TELEGRAMAI.
• x ... r—.......

Hazleton, Pa 
kasv klosią 
anglekasiai
mo k e t n p( *d i * nu gszcz i a u.

* |j}UT<s pu
v i si saka i 
'l'i 1 lowo,

•W’ilkes-I 
, uis sunaikino
czinjcv fabriką 

rimas tarp Suv. Valstijų ir Lat- / v . .
vijos, gauta daugelis k rasos pi- l 
niglaiszk'ir aplikucijn ju Lie-tn- 
\a. ir daugeli sVkiu Pacžtb Vih 
szininkai priima, nes ju m'nty: 
se abi szolys sumaiszytos. 
dėlto, jog daugelis žmoiiiu

l’g- 
pan- 

pada- 
rydnina bledes ant szimto tuks- 
tajH’Ziu doleriu.

* ; > »

Sofia, Bulgarije. 
riję ' aresztavojo 
anarkistu ir suszaudr

Pali-i]

2p0 visokiu
as/.tuo-

grinezios ir

damas smuiku vienoj, 
ežiu antroj rankoj, 
mane:

■*—Laba vakaru.
— Laba nedrąsiai jam at-

— t vežiojosi kitas.
- T#iy, vilkas ir Petnyczioj

• V i*

reiszkia! Asz ga-K a tas 
buczki, be .mgsos galiu ap-

I

va-1 žengimus, 
dina Lietuva kaipo Latvija Li-I 
(ava Lietuva, ar Lioutava.

atsimint,
Su v. Valstijų

Įteikia

Gal niolika už politikiszkus prasi- sakiau.

1

— Ar moki
— Giedot?!

žiūrėdamas

< r

:: DIDELIS BALIUS. ::kad nors
k rasos pinigjai-

szkai isznioketi Latvijoj (Lėto- Rengia
nėra jokio• litiko.\ Klubas, 

krasos piniglaiszku susitarimo Icily, Pa. Balius atsibus Pane-
nija ir Latvija),

su Lietuva.
wea.e mm-ww IMU* n —M ■ "iui> ■■ - w *r •

ŽINUTES ISZ ŽEMDIRBY
STES DEPARTAMENTO.

Per 1922 metus, beveik tiek
pieno suvartota aut ukiu kiek 
parduota. Parduota 
090,000, ir suvartota už 
000,000.

už $722
$030,-

Beveik 166,000,000 akru pu
iriu žemes nęapsnu- 

sako Giriu
(>'

ugnies, 
mot giriu gaisrai

vatiszkos 
gota nuo 
JMuras. Kas 
kasztuoja $10,424,000, Bet me
tinis paskyrimas 
apsaugotu visas 
o* n

i$ž $9,2(13,000 
privatiszkns 

įirins Su v. Valstijose.

Vilna produkuota visose Su v 
ValstijoHi> 1922‘,m. produkuotu 

(neini man t 
p rod u-

219,095,000 svaijn
rinkta vilna), 1921 m.
kilota 225,540,000 svaru. \Vyo- 

pi rinas 
i ir

ming ir Texas užėmė
viofHH su 22,500,000 stilių 
19,‘300,000 svaru.

v

l/rnkii I)aibipinku-Po- 
isz Alai limo y

2-tradeli antru diena velyku, 
Apriliaus ant Lenku sales. \risi 
užpraszomi atsilankyti. Pirmos
klasės orkestru, 
vvrii bus 
merginoms

51 )c. 
25c.

I užauga del 
Motermns ir 

2t.

Thermins?
t /

$4.00 
■ in ■ 

Atlantic City 
Velykų Nedelia 1 Apriliaus 

...... . .....  ■ '»■ "Į................................ h......... . ............................................................... ...... ......................  

SpcohiUs trebniH, Suimtos linkti, 
.nil ...........        m .......................... ................. ...

i

DubeltaVa*

si liepiau, 
smuiku.

__  rp ’

mes.

iedot ?
- ne (Irusiai at- 

in

Pa i p, giedot velyk u

jus

.1“

gies

griežiat, bei ne

I >' le-

bet velvku

—— Juk 
giedat...

— Taip. Mes grieszim ir gie
dosim.

— O kokias giesmes jus 
dosit?

— \’elyku giesmes.
— Atsipraszau, 

iesniiu yra daug.
-—Mums užteks lik trijų: .
— Kokia ?
— Szvento Jurgio, Linksma 

diena, ir Kristus Dievas musu.
— Gerai, asz jas moku.
.kis pirsztu .snskapibino snini- 

ir tuojau užtraukė 
° o kaimo

vaikinai susikabinę poromis 
eme smagiai raliu suktis ir

'U

kos stygas 
/‘visi liko, visi liko,

smagiai

ves 
sieit.

— Eime! — suszuko visi.
Naktis buvo giedru. Menulis 

aiszkiai szviete. Mes priėjome 
prie ūkininko grinezios, prie* 
kurios vienas isz mus prisiar
tinos, lengvai pabarszkino i m 
lango stiklą. Isz vidaus pasi
girdo balsas:

— Kas ežia, ir ko reikalauja ?
• Leiskit mums palinksmyt 

m velvku szven-jus szeimyna ?
tęs giesmėmis.

— Labai gerai, mes jus jau 
seniai laukiame. Meldžiame i»i 
vidų.

Suleido mus visus grinezios 
vidum Mes snejo pagiedojom 
pora velykiniu giesmių, o ūki
ninkas mus užtai vaiszino sū
riu, pyragu, kiuiisziniais ir ki
tokiais velyku valgiais^ >

Taip įneš ir į 
velyku uakti su 
ninku, eidami nuo 
ninko prie kito, į r ten giedoda
mi velyku giesmes, ir vis gan-, 
darni szi-ta, linksminome kitus 
ir pat is save. Gailutis.

valgiais^ > 
praleidom* visa 

savo smuiki- 
vieno uki-

■b N

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumot savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita ' 

banka jeszko dauginus prieteliu. 1
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geri ausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
----- j— 4 -

* te 
.... . 1:30 
..... 1:30 

Ashland ............ .......................... 2:21.
Girardville ....................2:28
Shenandoah .........................x. 2 tOO
Alahanoy City (TikielaS $3.75^,2:49 
'riuniuiua (Tlkleiax $3.75)

' I«z 
Shantoktn ...... 
M t. Carinei A

HEI MAHANOJIEC/.IAI 
ĄPLINKINĘL

Szluoml pruneszlii jog mano (szdir- 
bystoH visokiu. žoldet proj»|uatal/žolių, 
trukžoles, 
Palangos trejos (lavinoms, i 
gauti už numarinta preke nas: 

Mrs, I<< Juszkeviczieiie, 
1100 E. 1‘lhoJH, Miūianoy City, Pa. 

arba tiesiog isz mąnes.
Uv V III IVI III UVVi OU ,|J1 IffHUILVIIIIII RIMU V 

už $3.30. Reikalau ju * pardavėjų/visos 
aplinkines ,ir ‘duotty geru pelną. Czia 
galima gauti visokias žoįps kokiu tik 
ant svieto randasi, Žolių katalogu 
galimu gauti prlsiusdaml 10c stompo- 
mlH.
ainaszo visokias žolbs ^LOO.

M. J., ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

IR

pupluiszkoH ir geriauHioa 
galOaite

,3:16l 
I'hlWidelphla pribus 6:00 <

• * ."fr'y <*"■ 1      "i**  ............... * * ""* ** 1

(JftlŽTANT-- Specialiftžkas trelnas < 
kpiela Philadelphia siacija 7:30 J 
valanda vakaro ta pat diena in virfi , 
minėtas vietas. Tlkielai gori tik ant* 
okskursinl.u trolnu. . '.g '

M

I
1

Preke trijų 
devlnlorhi 60c, hu nrlHlunthnu arba G

aplink Inas ,lp ‘duocty geru pelną. Czia 

Žolių katalogu

Kppga Daktarus Namuose kuri

PANEDELI 18 JUNIAUS
,, 1 , , '■ / N 1 .

Specialiszka ekskurcija per 
keturęs dienas su palydovu 
in Washingtona, D. C.

> j

Visi okspensal apmoksti. Apie daię 
glaus lnfoi*mac|Jas raszykito pas 

G. O. Ropvr, D. P, A„ 
WH|lainsport, Pa.

«

DIREKTORIAI:.
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEV1CZIA, P. C. FENTON, *

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

D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlu*

1

i

T


