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Isz Amerikos
Sunkiausfa motere ant svieto

mire.
Los Angeles, Cal.

persisk y re
Ana 

sziuom 
motere ant
su

Užtroszko nuo gazu ant 
dortbankio.

Pa.-- •emis-V'i Ikes-Barre, Pa.-- f- .z:, z 
t i jonas Saroka 35 metu ir Fra- 

13 metu 
negyvais, o

I I

cirkusais ir 
Jolly Josie

11Jolly, 
svarus. 
(

Mo-

diena
svietu sunkiausia 
svieto Mrs. M. J. Gowdy, kuri 
rodosi su visokeis 
buvo žinoma kaip

Toji motere svėrė 61 (i 
Grabas buvo teip di

lelis, jog szesziolika drūtu vy
ru vos panesze o kapas turėjo
būti iszkastas diiheltavas. 
tore mirė nuo influenzos.
Jis paėmė penkta paezia, 

ketvirta vyra.
Sedalia, Mo.— Palaidoda

mas ketures paežius savo gyve
‘ Truman

e s

Mo.—

• • • •
J1J1

tomis die-nime, Je?
nomis apsived
Mrs. Ella Davis isz Marshallo, 
kuri turi 56 metus 
Nuotaka teip-gi jau ne 

""palaidojo nes T
yra josios ketvirtas vyras. Da
bar kaimynai tosios poros susi-

f

u penkta

vvra

senumo.
viena 

Truman

ISZ VISjU SZALIU
c —4—»■»-—

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on Feb. 
17-th, 1919 as required by the act of 
October 21-th, 1917.
Rumunijoj revoliueije — kara

lius pažeistas. Darbinin
kai szaudo in palociu.

Berlinas. — Didele revoliu
eije pakylo jYo visa Rumunija. 
Karalius Ferdinandas likos pa 
žeistas, kada norėjo 
isz savo pa Jociaus isz 
reszto.
szauti in paloviu kada 
liūs su szeimyna rengėsi bėgti 

Revoliucijonieriai 
szauke:

Szalyn su karaliszkoms le-
gyvuoje republi- 

Szeszesdeszimts ypatų 
likos užmuszta maiszacziuosia. 
Karrdmeneje didele betvarke, 
maisto ir piningu sklypia ne
siranda ir visiszkas neužganei 
dirnas vieszpatauje terp žmo
nių.

Turkiszkas “buezeris 
nusižudė.

Konstantinopolius. —
Reshid Bey, buvusis guberna- . 
toris Armėnijos, 
skerdynia ant nelaimingu Ar
mėnu o kuris likos nesenei 
aresztavotas ir uždarytas kale- 
jime bandė pabėgti, likos su- 
ymtas.
bandymas nepasiseko ir vela 
bus sugrąžytas in kalėjimu, nu 
siszove pats ir atliko ant’ vie
tos.

5-tos nedėlios po trijų karalių 
laike misziu po evangelijai 
naudojo del savo pamokslo 
augsztos minties žodžius sa- 
kanezius kaip tai:

“Arklinis,“
Meszlas,“
Smrodu netrzymamy.

kutinius sake, pasiskolino nuo 
lenku kunigo.
prasti, kad musu 
klebonas tiktai ' nedeldieniais
laikia misziu savo pamoksluo
se pripažinsta tuos žodžius už 

“ Kitur 
niekur nevalia ju minavoti. Ne
laikraszcziuose, ne 
ne susirinkimuose, 
susiejimuose.
biamas Klebonas sake, kad to
se vietose, jo augsztos 
žodžiai sudaro “Smeiž

Jis pažines kad vienam laik- 
rasztjje buvo indeta kel *t 
“augsztos minties
Tai del skolyntojo labai 
blogo vialijo, ba minavojo net 
durnu narna.

Parasze Utikietis.
1 .......

Chicago.— f Jonas Medelis, 
persiskyrė su szio pasauliu Va- 

Veilonis buvo 
ir Szv. Jzido- 

Paliko di- 
motere

* 1PRIĖMIMAS PREZIDENTO WILSONO ITALIJOJ.
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Didelis buvo priėmimas prezidento Wilsono, kada atlankė Milana, Itaįije.
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li-liukas Paszeczka 
kos surasti negyvais, o juju 
kūnai apdeginti, ant deganezio 
dorthankio.
zai užtroszkino abudu, 
ėjo per dortbanki idant 
trumpy t kelia namo.
įlinkai ant ’ rytojaus surado 
abudu lavonus.
Pavogta ir dingo ekspresiniu 

pakeliu ant $18,000,000.
Ekspresines kom 

pan i jos Su v. Valst.
Chicago.

Manoma, kad ga 
kada 

su- 
Darbi-

M.

i^V***M

•i
m- * rM.

I

( c

4 4

“Smarve 
Pasikarkit

f f

Pas-

Bet reik e su
gerbiamas

apszvietos “Lekcijas,

’ll

i
1

mu.

ISZ

praejta 
meta turėjo bledes ant asztuo- 
niolika milijonu doleriu, 
priežasties dingimo ir pavogi
mo visokiu ekspresiniu siunti- 

Priežastis dingusiu siun
tiniu kaltina daugiausia žmo
nis kurie neuždeda tinkamo ad 
reso, o po tam turi už tai už mo 
keti.
Amerike turime 17,500,000 at

ejviu isz kuriu 6,000,000 
vos turi popieras.

Washington, D. C. Pagal---  — | - --- n - t ’ — - -’o — 
laižino katras isz juju mirs pir- apskaitymu, tai deszimta dalis 

gyventoju Ameriko susideda 
isz atejviu, neturinti ukesisz- 

Apie pusvienuo- 
czionas 

sa
vo kakaliams ir ciesoriams Eu
ropoje o vos szeszi milijonai tu 
ri ukesiszkas popieras. Argi k i 
toje vieszpatysteje rastųsi tiek 
atejviu ir duotu jiems lygias 
.tiesas J<aip; czionais. .Amerika ? 
Žinomu kad ne. Iszguitu von 

pasilikti tuojaus

miltinis ir ar vela apsives. Pa
žiūrėsime.

2,000 koksiniu darbininku 
sugryž in Europa.

Uniontown, Pa.— Badai isz 
czionaitines aplinkines ketina 
sugryžti in Europa suvirszum 
du tukstanezei koksiniu dar
bininku kurie užezedino po ke
liolika tukstaneziu doleriu. 
Agentai laivakorcziu jau 
laike daugybia užpraszimu ant 
laivakorcziir ir lauke tosois die 
nos, kada valdže pavėlins atej- 
viams sugryžti in. įsavo tevy- 
nes.

•Mirdama, vėlino sau, idant 
josios vyras butu pakartas.

Gulėdama ant 
mirtinio patalo, Mrs. Ceci liję 
Haensel, 18 metu nuotaka nuo 

vyras sužeido

ku popieru.
likto milijono atejviu 
gyvena, kurie yra prislegia

tukstancziu

Chicago. —

ap- Žinomu kad 
arba turėtu 
piliecziais.

------ - <r A <r

MEDECINAHR GYDUOLES 
AVINIKU.

Didelis buvo priėmimas prezidento Wilsono, kada atlankė Milana, Italije. Gyvento- 
jai priėmė jin su džiaugsmu ir atydave jam didelia paguodone kaipo svarbiausiam žmogui 
kuris stengėsi sulygint visus žmonis in vienybe ir lygybia.
paezia apleido Francija praeita sanvaite ir už keliu dienu pribus in Amerika.

Sumiszau, bet*piktumas pa
ėmė yirszu ant saužines, o pa- 
mislines valandėlė tariau:

‘■Dave jiem rodą, kad kožha 
diena valgytu kopūstus 
tus ant jauno.“

Ale tai juokinga! 
gydintojas.

Prabėgus keletui dienu, susi 
tikau ta pati gydintoja, kuris 
paemes mane už rankos tar: 

in kokias 
sergantis

skin-

pas zaukc

P rez i < 1 e n t a s \ V i I so n a s su savo

Isz Lietuviszku kaimelis A.V1’ Mltilnblll‘ vi,,n,‘ praeivi ir

SHENANDOAH, PA.

V. Jasiukeviczius teip namo (įu 
a « -a - a . . * a

kiszenius iszkrute radę 18c. tai 
| ir tuos atome. . J _ _ 
' tas praneszimas garsino,
1 ant Liberty gatves visai arti 

1 vyrai apsiginklavo

Dar YęlijiRJ>i-
kad

sali unuoso 
ne susiedu 

Del to kaip ger

minties 
ma.“

Z

jo 
odžiu.

dau ir

pabėgti 
Buka- 

Darbininkai pradėjo 
kara-

i n »J assa. 
apsiaubia 
t.

hikems, lai
ka!“

karaliu

> >

I

i
I

if

Kalėdų, kuria 
du szuveis kaipo ir josios mo
tina, mirdama, iszreiszke savo 
velinima, idant josios 
butu pakartas, 
kareiviu ir buvo 
ves

vyras 
Haensel yra 
užsiasekura- 

buvosavo gyvaste ir tas 
priežaste szaudimo, nes pati su 
siginežino su vyru apie aseku- 
racijos popieras.
287,332 kareiviai sugryžo isz 

Francijos.
Washington, D. C.— 

kada paliovė

Su v. Va 1st i-
287,332, o 

visokiu

Nuo 
musztis Franci- 

joj ir padaryta tuomlaikine su 
taika, sugryžo in 
jes musu kareiviu
czionais paleista isz 
abazu 67,454 aficieriu ir 1,069,- 
116 kareiviai namo. Sziadien 
Franci joj pasiliko ant iszsigy- 
dimo nuo visokiu, ligų 62,561 
vyrai o nuo visokiu sužeidimu 
24,484 vyrai. Nuo pasibaigi
mo kares, likos atvežta namon 
53,042 sužeisti ir serganti ka
reiviai. (
Meksikas susitaiko su katali

kiszka bažnyczia. Visi iš
guiti kunigai sugryž.

Meksiko City.— 
ta kuri vieszpatavo 
trft Idiko terp 
d žios

jydintojo 
kad ne 

ir prisipažinsta

g

Ernest Blum raszytojes szpo 
singu szmoteliu in laikrasz- 
ezius Paryžiaus pagarsino vie
na straipsni, būtent pasikalbė
jimu su daktdru o tuom syk isz 
juoke medicina, kaip gali.

Savo pasikalbėjime jisai sten 
gesi parodyt gydintojams szios 
gadynes, kad jin nepadare jo
kio žingsnio pirmi n medicinoj 
nog laiku garsingo
Moliero, kibą tik tiek, 
neszioje tokiu, 
atvyrai apie savo nepasipažini 
ma ant medecinos. Nekarta pa
silaiko, kad apsirgus gycŲnto- 
jn, jis ne nor klausyt rod u savo 
draugu gydintoju, tikėdamas, 
kad jiem nieko ne pagelbės.

Teip apsirgus vienam garsiu 
gam gydintoju, gimines paszau 

gydintoju Pary
žiaus ir kelis užrubežinius, bet
ke daugel

Ar žinai ka.... m Kokias gy
duoles žmogus sergantis gal 
ne intiket... Bandžiau aviniko 
gyduoles. Pasidarė man ženk- 
livai ir tai ženklyvai geriau, 

sauGerai pamištinau sau, iszgy- 
džiau ir tai girdžiu gydintoja

smarkei paguldo laike ymtiniu ^veiveriais patiko žydeli ir pa 
Petra Sukoeki, 
ginu neatsikele.

sario 10 diena, 
sąnariu S. L. A 
riaus draugyscziu. 
Ižiame nuliudime motere ir 
Iviejus sūnūs Algirdą ir Ado
na Makaru.
ubuvo petnyczioje ir likos pa
laidotas ant Szv. Kazimierio 
kapiniu.

Velionis Jonas Medelis be
gyveno 

gerai pa
tinstamas visiems Lietuviams 
Skulkino paviete.

Laidotuves at-

liolika. metu adgalios 
Szenadorije'ir buvo

Dr.

kuris iždave

Matydamas, jog jojo

Petra Sukoeki jog tasai dau- |iCpe rankas pakelti.
Jasiukevi-1 žydelis,pakele rankas tai tie 

ežius likos uždarytas kalėjimo. (ĮU bandytai nukabino nuo' to 
r 4 i •iri* 1 i • * •'

Jasiukevi-
O kaip 

žydelis.pakele rankas tai KUR BUNA?
Stasis Kalinauckas likos' žydelio laikrodėli ir atėmė'$5. 

j • m 1 .surastas geugveje Turkey Run!I ir fnegyvas. Paliko paezia 
penkis vaikus.

Utica, N. Y.— 
mažėjo, o

j y • ‘ * ...

piktu iszjuokimu.'
Negana to 

pats ant viduriu 
iszgydinta per mane

asz

gyduolesr
ir

(apsirgau ir
Paszaukiau 

gydintoju 
kuris apžiurėjas mane tarė:

‘‘Bandyk aviniko
iszgyde jos tavo giminaiti 
mane, o iszgydis ir tave.“

Koks mano padėjimas?...
Ant galo turėjau pripažint 

tiesa melui, kuri pats iszmisli- 
nau.
kopūstu o po kėlu dienu 
sveikam

Priesz naujus, metus atsiun-
J’ apie

Liepiau kas vakaras virt 
pa-

1

1 ♦*'1ii
'i
1

M

u

I’■Į

Darbai su- 
vagys pasidaugino. 

Vietiniai laikraszcziai, lankei 
garsina palicijos Czypo prane- 
szimuose apie visokos vagys
tes.
raszcziuos.e pranoszimas buk 4 
aps imaska ve p i k t a d a re i

Vietinis klebonas pradė
jo naudoti labai augszto moks
lo žodžius. Bažnyczioj ir savo 
pamokslais sujudina klausan- 
czius teip, kad, kaip pradeda 
juoktis bažnyczioj, tai 
ir lauko ant gatves.

vi so kės 
Nepersenei buvo taik

apie

girdėt 
Jo tie 

augsztos minties žodžiai ineina 
in klausancziu szirdis teip grei 
tai kaip iszszauta isz szaudyk- 

J uju žo
džiu jiiekad negalima pamirsz-

11 valanda nakti ant Kossut’ti.

*

Atsiszaukite.
Prano Mikuczio gimines 

venanczio
Mahanoy City, Pa. malonėkite 
tuojau atsiszaukti jojo paliki
mo reikale * (to 16) 

Mr. I. Turauckas, 
1308 E. Market St.

’ Mahanoy City, Pa.

Straikieriai užmuszti
Mieste Bres

lau pakylo dideli sumiszimai 
terp straikieriu ir vaisko, ku
ri uosiu daugeli straikieriu li
kos užmuszta ir sužesta. Prie
žastis sumiszimo buvo ta,
straikieriai norėjo paliuosuoti 
savo draugus isz kalėjimo.

TELEGRAMAI.

Kopenhaga

joff

ios kulka in. kareivi.

7.
F f f

'A

’gy’
pirmiau ir mirusio

Mano szvogeris Juozas Pau- 
liukaitis, paeina isz Lenkelisz- 
kiu para. ,apie vienuolika me
tu adgal

I 
ii

J

’i

ii I* r

Neapylran- 
nuo kokio 

Kararzos val- 
priesaai,.4‘ khtali klšžLa 

bažttjrybzTa likčf' p’A'sekmingai. 
sulopintd pagM’tthfiWk’ma bis- 
ku(»o A. E. Burke, kuris perlei
do dvi sanvidtcs Mei<sik.» City 
ir sugryžo in Su v. Valstijos.

Dabar katalikiszka bažny- 
Meksike bus ant lygiu tie- 

kaip tai yra Suv. Valst. Ang 
lijoj ir Kanadoj. Visi jžguiti 
kunigai sugryž adgal ir apims 
savo parapijos. Daugelis ku
nigu pribuvo in Suv. Valst. ka
la juosius pradėjo persekiot

ežia 
su

JUOSIUS

Karanza ir tomis dienomsi visi 
Bugryž adgal in Meksika.

Brest, Francije.— Prezi
dentas Wilsonas iszplauke ant 

George Washington in 
Suvienytas Valstijos praejta 
suhata ir pribus in Bostoną 25 
szio menesio. *

§ Kopenhaga.— Nauji mai- 
szaczei kylo Berline, kuriuosia 
dalybauna 40,000 straikieriu.

§ Washington, D. C.— Pa
gal vėliausia apskaityma z tai 
svietiszka kare kasztavo visom 
vieszpatystems 179,000,000,000 
doleriu.

§

laivo
i

i
gyveno Griradvillej 

vėliaus iszvažiavo in Miners
Jeigu kas žino apie ji, 

tegul pranesza ant adreso: 
Kaz. Kaminskas

Box 165
0*’

i i

i

Gerbiamas klebonas ant
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ville.

7
i?Gilberton, Pa.

r

ligonis visus receptus, paskir- ez*rtmano gydintojas rokunda
padėdavo ant staleiotus jiem

ir ne siųsdavo gyduolu.
Iszsigydžiau tokiu tik budu

kurios randu ir už rodą 
paraszima recepto ant aviniko 
gyduolu. Noroms, nenoroins,Noroms

sako jis tolinus kad subėgo jin turėjau uz savo locna rodą už
tiek daug, o ka vienas nutarda 
vo but pasekmingu, kitas ras
davo kenkeneziu....

O kad bueziu paszaukes tik 
du kurie but Atsitikimu sutikę 
savo pažiūrose ant ligos, už tie 
sa but iszpirke man bilietą va
žiuot in ana svietą.

Pažinau, kalba toliaus Blum 
viena gydintoja kuris sirgo ant 
viduriu, o jio draugai gydinto- 
jei nei kaip negalėjo iszgydint. 
Viena karta pasitikus man su 
juom pradėjo skustis kad drau 
gai jiem nieko negelbsti...

Ann..,, paszydisu isz medici
nos pamislino Blum.\. klausyk 
pasakiau: “viens isz‘mano gi- 
minaieziu sirgo teip pat kaip

Niekas jiem negalėjo pa- 
t — o avinikas iszgyde 

prastom savo gyduolėm.“
Et pasaka, kas gal sziadien

mokėti gydintoju.

ISZ ROSI JOS
Pabėgėliai isz 

sura- 
už-

jus. . 
gelbet

aviniku gydimu, patrau
kęs peczeis pasako ligonis, bot 
an,t atsitikimo, pasakyk, ko-

Norėjo nužudyti Lenina.
Moskva. — 

orionais apsakinėja apie 
sza nužudyti Lenina, bet 
manymais nepasiseko^ tikJLeni- i
no szoferis likos sužeistas 
Leninas apsisaugojo nuo mir
ties, 
nužudyt, tai telegramai nepra- 
nesza.
Spiridonova aresztavota už su- 

rasza ,prieszais boslzevikus. 
Moskva.— Badai czionais li

kos suorganizuotas suraszas 
prieszdis bolszevikus ant pra- 
szalinimo juju nuo valdinio 

Tojo suraszo perde- 
likos

o

Kokiu budu jin norėta

nuo

kiofa gyduolėm iszgyde?

Rosljos.
tino Maria Spiridonova 
arosztavota.

y.

o

Ml
■ •
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GENEROLAS FOCH KURI SZIANDIEN GARBINTA VI
SAS SVIETAS UŽ SUPLIEKIMA VOKIECZIU.SAS SVIETAS UŽ SUPLIEKIMA VOKIECZIU.'
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Mano brolis Mateuszas De- 
reszkeviczius pirmiau gyveno 
Minersville apie 9 metai adga
lios, po tam gyveno minksztuo- 
se anglėse arti Pittsbtirgo. Isz 
Suvalkų .gub., Kalvarijos pav. 
Krosnos parapijos ir gmi. Var- 

Tegul atsiszaukiatu kaimo.
ant adreso. (to 15.)

Mrs. Mar^ Žukauskas, 
Box 393 Millersville, Pa.

Mano brolis Antanas Kava

. , ,    II o II » III ■■

AKYVI TRUPINĖLIAI.
------  1
drebejimo žemes 

Sicilijoj 1693 mete, likos su
griauta 354 miesteliu ir kaimu 
o žuvo 
ventoju.

Danijoj nesiranda anglių 
, todėl turėjo perga

bent praejta meta 3,500,000 to
nu anglių isz užmbežiaus.

Suvienyti Valstijai drau-

& Laike
likos

suvirszum 100,000 gy-

i

L

■’t

kasyklų
»i

|ĮP 
i

■j

*

lauskas, pirmiau gyveno apie ge su prideczkais turi suvir
Wilkes-Barre, Pa., dabar neži
nau kur. Turiu svarbiu žinių 
jam apie mirti jo sesers ir t. t. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso!‘

. ’ (to 14)1
' Idfrs. A. Glinskas,

9 W. Ogden St., 
Girardville, Pa.

ti

r
___________  X

Mano szvogeris Mikolas Ver 
žinskas ir Jonas Nevakas, abu
du paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav.,
kia ant adreso: •> (td 14)

Jno. Lukosevicžiu'fe’, 7
/.J? Homer City, Pa.

Tegul atsiszau-

//

■iS|.U 

it* 
li;s

szum szimta ketures deszimts 
milijonu gyventoju.

« Mete 1918 pribuy^Jp Ąmo 
' oi.vb

v p^Oiejta 
962,000 akeriu 

suvirszum bilijo-

pįęąejta
meta sųųa^jno 9( 
girriu verties suvi 
na doleriu. \

Sėkla tabakine yra teip 
maža ,jog nopartkos tuju seklu 
užsės visa akeri su tabaku.

Užtrucinimas kraujo dak- 
tariszkai vadinasi

M /

Amerikonai suvalgo kas 
metas 250 milijonu galonu 
“aįskrimo.” Pirmiausiu 
pradėjo jin naudoti už prezi-

i <

«J

intoksika-
cija.

dento Madisono 1835 mete. $
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^Kas Girdei Washingtono kuris skelbia se
kančiai.:

Per valdžios departmonta 
Lietuviszkos Tautiszkos 

Tarybos. Valvermaras pribu
vo in Paryžių ir paėmė valdžia 
ant komiteto po vadovysta Ali 
szaueko; jokios permainos no- 

Delegacija aplai- 
ke 54,000 franku.

j_ kas premier i 
Bennsylvanijos ka’tor-

Gauname gromatas isz toly- 
mu szaliu nuo musu skaitytoju 
buk suvi
Pennsylvanijos 
Sziadien 1

jog kVaili buvo,

nesigraudina, jog'isz 
..." „j iszvažihvo. 
niekad negryžtu ad- 

kad 
szei-

gal ir, 
toip ilgai vargo su savo 
mynelia 
trose.r>

Apfedalas arklio yra dova
na gamtos, bet apredalas asilo 
vra tankiu darbas krianezians.

laikrasztika- 
nuoskaitlingiausia, kad žinotu- 

r.r.t svieto dedasi szio 
neramuosia laikuosia, o 

czionais Amerike. 
Amerikonu,

I žsiraszvkite

mete kas ant
šia
ypatingai
Prisižiūrėkite ant

be laikraszczio ne ga
ge resni už

laikuosin,

neviena
Ii būti, o ar 
Lietuvius I 
na nesubankrutina, per skaity 
ma žmogus 
ta ir turi sveikata, 
note ka turi girtuokliai: 
ri protą kaip viszta 
pasmelia kaip skilvei, pritinsią 
kepenis ir plaucziai pritreszia, 
o laike bedarbes ne turi ka val
gyti, niekas ne duoda kąsnio 
duonos ir isz salimui isz stumia 
laukan.

Iszmint in 
pasakys.

.liejo
Skaitymas ne vie-

( 4 

del 
m

kos priimtas 
White.
ir Mastovskis.

Lietu visz- 
ir Mastovskis li

pei’ 
Pasirasze 4 >

p. Henry 
Alszauckas

K. Czesnulis.

GAL BUS ŽIRNIAI IN 
SIENA.”

Amerikoniszki vadai Lietuvos 
ne ižgialbes, tik daugiau 

blogo padaro.

” inžinie- 
N a r u sze v i cz i a u s

LietuvojTilpusią “ 
riaus T.
straipsnis yra galingas Ameri
kos Lietuviams pamokinimas.

P-as Naruszeviezius, iszgy-
pralobsta savo pro- venusis su mumis Amerikoj il- 

Patis ži- gesni laika ir atvdžiai temiju- 
Tu-1 Amerikiecziu Lietuviu gy- 

perekle,Į venima ir veikimą, turėjo gera 
Nebuda- 

Amerikie- 
visuo-

SIS

žmonis ta pati(l
Tiktai tamsunai ir 

girtuokliai tos rodos neklau- 
sVs.

proga juos pažinti, 
mas užinteresuotas 
ežiu vidujine politika 
met žiūrėdamas in dalykus pla 
ežiai ir beszalszkai, jis labiau 
negu kas kitas 
knotas” 
dikta.

.Jo verdiktas, deja, yra Ame- 
rikiecziams neprielankus. Ame 
rikiecziu veikimas — sako p. 
Naruszeviezius -(langiaus ken
kė negu gelbėjo Lietuvos lais-

s 
“vra k vai if i- 

iszduoti teisinga ver-

rodos

Amerike gerai lyg sziol dir
bo ir da kaip kur dirba, bet jau 
daug fabriku ir kasyklų susto
jo o darbininkus nuo darbo pra 

Bus ne kas gyveni- 
lel darbininkėliu.

Paczeduma užlaikykite e 
ningeli druezei laikykite.

ginklas i

szalina.
mas <

Kodėl ? Todėl, — sako ji
Amerikie- 

cziai suteikė Lietuvai vos hi
pi- sza paszelpos, o moraliszkai, sa

i- kad material iszka i
f

yra geriausias 
b(*darb<‘.

, Tai vo partijiniais gnezais užmuszi 
priesz R^ja Lietuviu tautos akcija pa 

šaulio akyse, 
s va ra,o 
Tokia 
eziaus iszvada.

Yra ta f skaudus
Lietuviams verdiktas, bet visi, 
kurie sugebi matyti bent trupu 
ežiuką toliaus savo nosies, yra 
priversti pripažinti, kad tasai 

pusti je verdiktas yra teisingas.

gul
tai už

(lau
ki ta kokia

Gero padaro 
blogo cziela puda.... 

galutine p. Naruszevi-

Amerikos

Jeigu Amerike naikins 
ros kaip dabar naikina, 
kokia 25 metu juju neturėsimo. 
Amerike s u reikalauji'
giau medžiu negu
vieszpatyste ir tame Amerikas 
dideliu klaida, jog apie tai ne
paiso ir te i p giries į 
Netrukus visi tai atjaus, ypa
tingai tiejei, 
mus; ta pustijima girriu vieni |

/................. Jeigu . .
lahar brangios ramios, ta- p1!11 atkyli priesz 

da da bus brangesnes, o žmo-(«iei^u ~~ •lei1K11 jie savo 
n is turės gyventi kelnorese.

Kitados Amerikas buvo tur
tingas ,nes netrukus stosis nie
kam netikus, ir žmonelei ne tu
rės ka veikt. I 
rios, anglis ir kiti 
Tada bus pabaiga, 
nio svieto.

katrie stato na-

ant kitu verezia kalte, 
jau <

Pono Naruszevicziaus straips 
niai uždeda atsakomybe ne ant 
Amerikos žmonių

. vadu.
bet ant ju

r>

Pasibaigs gir- a • « •minerolai. 
amerikoni-

Augsztai galva kele pusgalvys 
Ba jisai kvailas kaip negelys.

SAULE

ARABAI GEIDŽE NEPRIGULMYBES.

THE. LORD MArtM AND MAYORESS OF LONDON ĄR.GMVINO WITH H.T2.H .
 * PRINCE F&ISUL OF DAMASCUS. © FAlWGOOH
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Arabai meldže Suv. Valstijų idant prigialbetu jiems atgauti nepriguĮinybia. 
gaiksztis Peisui isz Hedjazo pribuvo in Londoną ant pakajines 
idant juosius paliuosuotu isz po turkiszko jungo, 
le afabiszko kuningaikszczio.

Majoras
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Naujas L<aik:rasztis
Iszeinantis isz Lietuviszku Kolonijų kaime Hart, Michigan, 

in pavasari jis yra kožnam reikalingas skaityti, nes talpina 
viską paie gyvulius, sėklas, javus ir 1.1, 
miadu. Parduodu farmas teisingiausia.
agentai pavydėdami pradėjo po laikrasczius .bjątŲ-iot, bet 
“Ūkininkas” nežada su jeis e?t in gfincziusitolįąu 
ko teisingiausia patarnaut T’uiiecziam. Ra^.ylutįe mdėcįąmi1 
stempa o gausite laikraszti ir gražia lis ta genx fanuu* v $3
Visados adresavokitfe sziteip:

“Amerikos Ūkininkas” Box 96, Hart, Mich.

Parduodu czista 
Taigi net nekurie

Ūkininkas” nežada su jeis e?t in ffincziuS| trfe jfaąjįn tolįąu

stempa o gausite laikraszti ir gražia lista geru faymu.

Geras
Sveikata 

lininiu

Pariby. Parmos
razuma n* links- _____________________

palaikyt tik 
virszkinimo maisto, 

tai
visuomet vartokite metines sal 
daines.

0*
• !
galima

prie gero
Jeigu jus sergate skilviu,

Ar nori geresnio

r

*4«

Kunin- 
konferencijos melsti allijentn 

Londono ir jojo pati stovi sza-

PARTOLA 
Daktaras Saldainiu

Pavidale.
sureguliuoja maisto-Karma ant saves neturėsi bosą.

VISKAS GALIMA.
Dialogas.

Parasze J. V. Kovas.

Veikenti asmenis.
Juras Blusionis.
Klimas Szleivionis.

Susitinka gatveja.

I scena.
Blusionis. Na, Klimai, svei- 

Po szimta pypkių, jau la 
matytas,

kad jau ir kojas augsztyn ap
verto i. (sveikinasi.)

Szleivonis. Sveikas
Teisybe, kad senei.

kad asz kojas

k as.
ha i senei mascziau

J

Szlevionis. Ta i-g i.... Arba ir jau nereiktu per visa sanvai- 
jei nemoki skaityti, arba skait-'te valgyti, visa manta tam tik- 
liuoti, nusipirk maszina, 
tau prigelbes.

Blusionis. Gerai, tar gerai...
Arba, jei nori giedoti arba dai *, insitaisias, per 
nuot, o nemoki, 
turi, naudokies, 
kalbamoja maszina.

Szleivionis. BejeSzleivionis. 
minei:

Partola 
virszkinima ir todėl pilnai 
lieka visas užduotis sveiko ku
lio.

Partola skvriasi nuo visu ki-! 
(u vaistu tuoini, kad tai 
njetines saldaines labili 
daus skonio ir malonios valgy
mui:

manymas, 
cziau augsztyn 
lyg at rod i n tu

apvertos,

sveikas.
Bet tavo 

bu
tai

kad manos no
kenti ant szios žemes, ir lauki 
t ik numirsztau. -

Blusionis. Klimai! To
kiais mažmožiais ne insižeiskie 
tik ne k ūdyk is esi;
supraski) szposus....
žiu ka nei pasakiau.
mudu budavova papratę szpo- 

Atsimeni ‘ dar

O,

ba vyras;
Juk neka

lei tą syk
J

Jie turės kada nors sun 
Lietuva, 

klaidu 
]). Naru-in kurias dar syki ir 

szevieziaus straipsnis atkrei
pia atyda, nepataisy s.

— yra atleistinas da- 
Bet saužinus klaidos 

bet 
prasižengimas pilnoj to žodžio 

I prasmėj.
Ar supras tai musu

perse rgej imas bus 
vien (ik bėrimas žirniu in siena 
kap ki szole buvo?

IC laida 
lykas.

Itesimas yra jau ne klaida,

Ar ir szis
vadai ?

šauti.
kiek metu ?... .

Szeivonis. Atsimenu, k a veik 
si neatsiminęs, bet mat jaunes
ni buvova, tai tarsi ir 
kitaip pritikdavo.
praeis...

a d gal

Ir

Katrie ne turi amerikoniniu 
popieru, tegul grąžei ir malszei

szposai 
Na, tegu 

Kas-gi žiuri u....
tu nedirbi, kaip ir asz?.... Kad
pasirodęs vaikszczioji.

Blusionis. Tegu szunes dirba 
szipj gadynėje. O žmogui rei- 
kio pasilsėti.
... Szleivionis. (Linksmas.) Te i 
sybe Jurai sakai.

Ta pati ir asz 
Numirsiu ir viskas liks. 

Tad-gi, kol dar gyvi, tai bent 
liuosiau paszposuokim.

Blusionis.

pasielgė, o tai kad apsisaugoti 
nuo visokiu ergeliu, nes atejvei

> didelei | r 
niek palaikyti |f 

patingai tiejei ka da neturi 
Jau sziandien kaip

ANT PARDAVIMO.
draugas.
na u.

Tai mano
ma-

kuri ra maszina pagamintu.
Szleivionis. Vaikine, but ge
riau kaip dabar....

visa savo arnži
arba balso ne-1 jau nereiktu rūpintis ka valgy

> y 1“gra fa fonu si.

Maszina

, gerai pn
O jei myli muzika, o 

grajyti nemoki, panaudok 
janolio,”

, “pi 
tai yra pijami, kuris 

patsai grajyna.
Blusionis. Viskas žmogui tin 

Viskuom gali pasinaudo- 
Sztai, jeigu myli, ir turi pa

o pieszti nemoki, pa- 
< 4 fotografia,”

Gerai tu pritai- 
Vis gerai tinka. Sztai, 
O jei nenori pekszczias 

jei tik turi už ka,J

Blusionis. • Tuomet, vaikine 
| visai neicziau dirbti.

Szleivionis.
ir dalykas.

Tai va, kame 
Viskuom viskuom 

džiaugkis, o l^aip tik tuszczias 
])ilvas, tai visi szposai in szali, 
ir ar nori, ne nori, o dirbti tu
ri. Sako:

ki.

0 jei ir to.uogai i 
traukiniais, 

, o jei ant van- 
važiuok garlaiviu.

Apie

trumpoje atejteje bus
persek i of i ir už i
o y
popieru.
kur atstatineje nuo darbo atej- 
vius o maisztininkus siunezia 
adgal in Kuropa, o kaip bus to
li---- #:i. Dievui

1 Saliunas su namu po No. 16GG 
.Oneida St., Shamokin, Pa.
roj vietoj, apgyventa lietuviais 
ir lenkais.
adreso:

Jeigu gerai no

Szlevionis.

liaus, tai tik
Geriausia negerk 1 iuot ir

žinome, 
mal-

szei tunot.

Lietuvei tikra apszvie- 
tik tada ka norint pra 

Žvdu visur tėvynė 
Ant 

vvniu nepaisei:ime ir nelau- 
l’iktai apsismest turi-

Kaip 
ta turės, 

galės1.
bet ir visur j uju galybe!
tf 
kimo.

, tada bus TeTytfO^tada H k 
L-1--t. i v, |

randasi Antanas 
gyveno kitados 

o vėliaus 
rodos Tower City, Pa. o 

tam paskalai ojo buk likos 
tegul apie 

“Sau-

me 
užstos Lalybe!

Jeigu
Guda

kur 
kuris

Mount ( arinei, Pa. 
kaip 
po 
iižmusztas ar nu re, 
jin danesza in 

nes pas jin yra s1
Duokite žinia tuo

les ’ ’ 
reikalas, 
inns.

redyste 
tr 

yra varbus

Apia i kome telegrama isz

J*

Atsiszaukito ant
(Feb 20)

Simon Juris, 
166G Oneida St., Shamokin, Pa.

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
poliu dydumo. - Preke QOc. 
* No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
0x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie

Peiliai;

Kupcziaus 
Sunu Jprgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25a 
l ?:rPrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per pączta.

W. B. BOCZKOWSKI - CO. 
MAHANOY LITY. FA.

•i

Darbas dabar 
pas žmones maža verte turi. 
— * - i . . , ■Viską padaro maszinos; visokį 
nauji iszradimai.
Ida, tai tik szrubuka spustolc- 

Nei ląu- 
ki amam jam cicilistu rojui ne
bus goriau.

Szleivonis. Tai tikra kad ne. 
Et.... Jie tik žmones erzina su 

o' patys 
nyksta kaip Sziauliu Leibos bi 
lys,.... Na, ale gryszkimo prie 
tu pastabu. I^rio tu naujuj isz

v « I v Z

Ko tik rei-

jai, jau ir padaryta.

savo prižadėjimais,

radimu.
Blusionis. Tai-gi. Apie ka 

buvova pradeja kalbėt?., 
beje: jSakau, žmonija taip dau 
nužengė visokiuose iszradimuo 
se, kad net gyvus stebuklus da 
ro. Žmoguj gali nieko nemo
kei, nieko nedaryt, viską pada
ro visokios/, prietaisos, visokį

Sztai jei nonauji iszraraimai.

O
<* 
f)

raszyti, pasinaudokie ra-
• į •i szomaja maszina.

r f<J

moki

< I Z

nedirbsi,’ neturėsi, 
O dirbk, stengki^, tai ir Dievas 
padės..

Blusionis. Tai szventa teisv- 
w 

be. pasaldai. -Dirbldm kol.syei 
pas i 1 sės i m e am ži na tve j o.

Kaip su lopetom akis užpils že 
Eik ryto dirbti tu ir 

asz eisiu, nėr ka tikėtis ant ina- 
szinu, nei ant nauju iszradinni. 
Ir maszinos be žmonių nedirba.

Abudu. Taip. Dirbti reikia 
visiems. Uždanga.

menus.

k a. 
ti. 
szaukima, prie tepliorystes, ma 
lioviaus” 
naudokie

Szleivonis. 
kiai. 
dar: 
vaikszczioti
pirk i e dvirati, arba pataratus, 
automobili, 
instengt i, važinek, 
lakiok orlaiviais 
denio nori,
O jei dar pigiau nori, tad važi
nėk gatvekariais “tramvajai.”

Blusionis. Tai-gi. Pasirink 
kas tau geriausia butu, nei tau 
szerti, nei girdyti tai ne sęno- 
veje su,aklom kumelaitėm. 
. Szleivionis. O beje...
arklius pradėjome kalbėti sztai 
ir prisiminė.
primatai, panaudokie stiklus, 
arba, szpikulus, “akuliorius.”

Blusionis. Beje, dar apie tai 
buvome pamirsze?.. O jei nepri
girdi, naudokis tam tikra triu- 
bele per kuria aiszkiau girdėsi.

Viskas, viskas,
kas tik reikia, ka geriausia su
manyta, sutaisyta. Sze, jei no 
ri su draugu toli gyvenaneziu 
susikalbėti, arba ant greito
sios ka susižinoti, ne reik tau 
pas ji raszineti, arba siusti ten 
tok žmogų kurs pranesztu. Ne 
gali be to apsiejti. Pasinaudo- 
kie telefonu, arba telegramų.'

Blusionis. Rodos ko tik žmo
gui reikia, viską galima pasu 
naudoti, viskuom pasidoruoti. 
Tik naudokis ir džiaugkis.

, Szeivionis. Ne Jurai. Dar vie 
no pasaulis nesumane, kuris 
butu visi.eąis reikalingiausia,

Blušionis.f 
kio?....

Szleivionis. Va, kokis man 
užmaudas užeįo. Dar butu rerr 
kalinga iszrasti maszyna, ku
ria galėtum manta pasinaudo
ti. 1

<4

Gerai Klimai sa-
Ęaip butu gerai, kad to

kia maszyna kas.pądąrytu veiz 
$ek, Panedolio ryte užsuktum I

Ar-gi?... ka to-

Blusionis. 
kai.

i■ niiMw

gyvenimo pirkti 
Pa-

I (like miesto biznius, mesk fabriku dar-
koje Lietuviu Farmerlu Kolonija ku
riam mos apgyvendinome su 438 Lie« 
tuvels Farmercis kurie ture 3 Ukisz- 

įkas Draugystes 2 ju yra Laisvos jie 
! viena Katallkiszka kuri turi Letuvlsz-
Musu ta Nauja Lietuva yra Puikiau
sia ir Parankiausioj vietoj Amerikoje 
Lietuviams apsigyventi ant farmu. 
Netoli nog Chicagos, Detroito ir Grand 
Rapids. Palei Ežerą Michigan, tarpe 
Turgaunu miestu Scottville Michigan 
Ir Ludington su Laivu prieplaukia, ku 
riose yra produktu fabrikai Ir Drus- 

|kos Mainos yra ir uždarbiu.
gražus Ilgus su daug upeliu ir žuvin
gu ežeru, kelel zviravoti puikiomis far 
morn is apgy venta, žeme molis su jod- 
žemiu ir molis su smielzemiu, derlin
giausia del visokiu jevu. Sodnu dar
žovių Pievų ir gyvuliams ganievu. 
Mes turime toj puikioj Lietuviszkoj 

i ant pardavimo 
inebrangei, mažu ir dideliu su budin- 
kais su sodnais su 
Kvieczeis, rugeis su

Turime geru pigiu neisz- 
dirbtu lauku ant pardavimo nog $8 už 
akeri lyg už $18 akeri. Mes vlenutele 

I Amerikoje Lietuvei pardavieja far- 
I 

iszmokiejimu. Arklius, karves, maszl- 
Pas

' bus, atvažiuoki in Didžiausia Ameri- 
' *W ~ t «- 'W f 4«. *. I ■« T/1 -m <k mI •« n 1 j-k.t t o ly t v

I I

vra
gar-j ha Kunigą ir lietuviszkas Kapines.

Jos labai patinka kaip 
dideliems, taip ir mažiems, 

saldaines
tai p ir 

tris

lietuviszkuo.se
kiek- 

na- Laukai

Su valgyk i te 
sziandien priesz miega.

Partola privalo būti 
vienuose 
inuose.

Partola — tai goriausi s drau 
gas vyrams, moterims ir 
kams. Kiekviena lietuviu szei 
rnyna privalo turėt Partola.

vai-

Partola patariama pirkt di- Kaionljoj daug farmu
delese dožese, kurios parsiduo
da po $1.

UZ DYKA 
duodame kiekvienam 
naudinga dovana, 
sius orderi ir pinigus 
su sziuo apgarsinimu.

Laiszkus ir pinigus siuskite 
szioku adrseu :

Apteka Partosa 
' I GO Second Av^!.,

gražia ir
szinomls.

apsietais laukais.
gyvuleis ir ma

kas tik at
drauge į mu kurie pardodame ant lengviausiu

nas, padarine siekias ir farmas. 
mus gali ingyti ir mažiausel turinti 

| pinigo geras farmas.
į viu kur jums ir jusu szeimynai bus 

". f Nprint plates- 
nios žinios prisiusk už 6c. stampa 

New York, N. Y. gausi Kalonljos Žemlapl Ir Farmu Ka- 
Atvažiuokite tuojaus kuris 

pirks tam geležkelio kasztus s u gra- 
DOVANAS DOSIME PINI- 

Dorelius kožnam vienam 
kuris atsius kostumeri arba atsivesz 
su savim pirkti farmas ir pirks toj ža- 
dieta suma $25 iszmokiesimo. Tikras 
Kalonijoj Adresas:

A. Kiedls, & Co. 
Peoples State Bank Building 

Scottville Michigan.

Tarple Lietu-

Dėp^ L. 5̂•1 linksmas gyvenimas, ) Nprint plates-

(21)|tal°sa.

Naujas Lietuviszkas Graborius 

c Kazis Rėklaitis t 
į 516 W. SPRUCE ST. į 
J MAHANOY CITY, PA. į

žinsime, 
GAIŠ $25.
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Lie t u vos szer i n i nk ąsp.

NAUJAS ,OFENSYVAS
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija, t —- • • « • • « . * • • * « •Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga 
tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.

Reikią ^tatatyti:—-
a) Lietuvos ukininkyste
b) Lietuvos pramone.
c) Lietuvos pirklyba. 1
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti 

Lietuvos valdžia.
Kąs skolins Lietąyąi piningus,— tas bos 

m(iii ii t • 11 o 11
Lietuviai, mes bukimėsavo szalies-szerininkais!

LIETUVOS ATSTATYMO' BENDROVE 
RŪPINASI DEL LIETUVOS ATSTATYMO 

/' TUOJ SURINKTI $1,000,000.
PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVES SZERUS!
Kreipkitės prie mus agentu arba tiesog in L. A. 
Bendroves rasztine ir klauskite paaiszkinimu. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N.Y.

lietuviszkuo.se
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Kareivis atyduodh garbia sa 
]>m'detiniam.vo perdetiniam. O norints 

mes jojo nematome, bet kai ei* 
vis iin mato. — Kur tasai pcr- 

Suraskite jin.
jin mato, 

detinis? !
- Kur tasai per-

PIKTA 
BOBA

pr is veik i no visi pd 
--------------------ne 

begu lingu stengi ma, kuris sten 
gesi nutvert 
rankos visu 
de jin ir

f.

no
Juokais
Zigmanto nerangnma ir

prasikaltėlė, bet 
besiedninku 

neprileisdinejo,
nas musze jin nutverus isz kur 
ten pagali, kili pde jam

gau- 
vie-

ten pagali, kiti pue jam van
deni už apikakles, ant galo po
nas su peruką ant galvos nu- 
plesze nuo saves ir smagei me
te ant galvos . 
kad užpakalynej

Zigmantui teip, 
plaukai 

jam
v uz- 

vieda irdenge visiszkai 
akis....

Dziemba 
buges su iszgascziu, 

gint
juoktis, ar suvis 

bėgti isz czionais. Sumiszimas 
ir krutėjimas buvo didelis, bet 
pasibaigė stebėtinų spasabu: 
nutverė'Viši Zigmantu ir visa 
drauguve szokdama stebėtinai 

s, siausda- 
kokia tai daina 

juom in pirmutine

mas ka daryt ar 
Zigmantą, ai

žiurėjo ant to pa- 
nežinoda- 
savo poną

metvdamasi in szalis 
ma, rėkdama 
iszbego su 
sale...

Czion pradėjo atlikinėt tik
rai velniszkus szokius 
k e i s i szs i s u k i ne j i m a i

i lauži nejima i s po st a 
kanapas ir po aslas 

rodos buk visus apėmė pasiu
timas.

Dziemba, kuris niekados pa
naszaus tam nieko ne mate pa
sikėlė nuo stalo ir žiurėjo pra- 
trindamas akis.... Niekurie
isz szokiku ir szokiku sėsdavo 
ant žemes, kiti vėl užszokine- 
jo ant sprando ir vertėsi augsz 
tieniki, persisuko ore ir vėl 
sustojo ant kojų... rodėsi, jog 
visi kaulai turi sutrupet ir

Pasibaigė

pimu, iszs 
his, kėdės

Ka-gi tu Dziemba, ant

kari tai

to?
Julus peczeis tiuktelejo. >
— Ueike geležiniu žmonių, 

idant teip bovintis galėtu — 
tarė tikum balsu.

— Ir yra geležinei! — at
sake Zigmantas — gere, szo
ka, szukauje diena ir nakti, o 
viepok jiems nieko ne kenkei 
Tai toki man žmones, tai to
tuos man zobovos! O pas mus 
zokoninkai kapucinai! •

Valandėlė pasilsėjus Zigman 
tas pasikėlęs sunkei nuo kėdės 
ir nuėjo prie mažos su juodais 
skruostais moteres,
buvo-sudavus jam per Žandu, 
ka toki pasznabždejo jei in nu

davė ženklą po tam Juliui 
dūlis 

Ant kantoriaus.
parędate, kokiame radosi Zig
mantas dabar, ant ulycziu ne 
buvo galima pasirodyt, del to 
ijiejo in maža paszalini ru i mė
li, kur buvo du krauezei ir fri- 
zeris prie perukos trinsantis 
su inkai t inta geleže. Tie du ar
tistai tuojaus ėmėsi už teisimo 
paredalo pono Pientko, o ne po 
ilgai valandai jau viskas buvo 

sulopyta už k a 
vienok ir Zigmantas gausei už
mokėjo; gavo gi ten koki tai 
ploszcziu, kuri užsimėtės 
pecziu iszejo ant ulyczios 
Dziemba.

— Kur ponas gyveni ? —pa 
Julijus ejdainas su

si
ir iszejo per vedanczos

Bot tokiame

susiu vineta ir

ejdainas

ant
su

klausė 
juom ulyczia.

— Nakvvne, laikas kada la- 
bai pasigeriu, atlikinėju stube- 
leje, restauracijoje po “Trnbo- 

” — atsake Pientka,— o
diena tai perbuni ir 
ten.

czium

• — Kur-gi mes 
kalbėt galetuva? — 
velei Dziemba.

— Hm!

szian ir
t

gerai pasi-
pa klausė

gal kur ant stik
lo vyno inejti reiketu, nes man 
nuo to pasiūtiszko szokio gert 
užsinorėjo — 
mantas po nose — 
kai t

suniurnėjo Zig- 
kaip tu sa-

žinau

su to- 
, su szvil-

turi 
sprandai nusisuki, 
tas viskas tokiu nuilsimu, kad 
visi sukrito ant žemes kaip su
daužytos lėlės.

Viduiije dūsavo 
numėtės nuo veido 
bet juokėsi insiremes 
nūs.

Zigmantas 
plaukus 
in szo-

— Asz ne žinau, bet ir in 
koteli po. “Truboczium 
vertėtu, nes ten Jonas isz 
do stimpa ir arklei edžes grau
že.... gaspadorius avižų neduo-

r,
y y nuejt 

; ba-

da ne valgio žmonėm tavo.
Duosiu bestijei kaip szu- 

nui! — paszauke Zigmantas....
— Žinai ponas ka? 

teip turi but asz su ponu ne ej-, 
siu — tarė pamislines Julijus 
— musu czion mažai o prusa 
daug, ponas pradėsi viena kult 
tada sujudinsi visus ir visi su
tūps mums ant sprandu,-o ir gy 
vaseziu daK gal 
ket.

jeigu

re i ketu užmo-

— Kur tau-gi I —paszauke 
Zigmantas rainei asz kulsiu ka 
norėsiu o kiti visi žiūrės. Tik
tai tai beda, kad pakves in sū
dą ir reikes užmokėt gerai, nes 
visi liūdins už savo tautieti, o 
tos sumos kurios reikalaus jie 
visi sudėtu in krūva neyra ver
ti — sztai del ko tiktai asz tu
rėsiu, pasiszaukes kur in kam
pa ausis jam isztampint.
buk sau spakainas ir ne reika
lauji suvis bijotis, jau asz juos 
gana gerai pažinsiu.

Nuėjo tada abudu in hotel i, 
kur kas teisybe, Zigmantas su 
gaspadorium pasikalbėjo kam- 

iszpilde savo 
Pakajelis ku

riame apsigyvenęs buvo Zig
mantas iszrode suvis prastai, 
ypatingai jeigu sulygini su pui 
kiom salėm muro, kuri jiedu 
apleido priesz valanda. Langas

• lova
nor buvo patalais už kriauta, 
vienok buvo siaura, stalas 
girgždantis ir supantisis, o ke 
dės buvo panaszios girtuokliii, 
kuris pasigėrės ant kojų nesu
sivaldo ir sviruoįe in 
szalis.

— Del ko-gi sau. ponas ge
resnio namo ne pasisamdė! ? 
— paklausė Dziemba.

— O ant kp man reikalin
gas tas geras namas? Asz czion 
kone suvis ne
o piningu gaila...
Julijono, kad jau piningu man 
netrukus pritruks,. Ka czia 
daryt? .

V a i k, i pas nuli rpo.
— O iie, kurios ponas isz 

namu iszsivežei?!

Tu

— Na ka Dziemba! — 
szauke — 
pasibovint pataiki 
tonai inkumti 
Walakai ir Čigonai....

Vos po gerai 
nikele Zigmantas

pa
ar pus mus-gi teip 

Tai
Francuzes

s?
tos

sze- pe saviszkai ir 
pastanavinima.

— Geriau tylėtum! juk gy
venau per kėlės dienas kara- 
liszkai, o tas velnišzkai daug 
kasžtuoje..... — kalbėjo Zig
mantas atsidusęs. — Biskuti 
prasigėrė, biski prasi valgė, bis 
k i prasikaziravo, biski isz k i- 
szeniaus isztrauke, o apie liku
sius tai gal kas kitas žino,, nes 
asz to nežinai)..,. Yjszsieme pu- 
geleresa isz l^iszeniaus iszkra- 
te jin iszpildąmas piningus ant 
stalo, kuriu buvo keliolika du 
katu ir keli dolerei.

— E! e! e! — paszauke fiu! 
fiul fiu! asz to niekados da ne
sitikėjau, dideli turtai!.... s da
tiek! Teip su tuom, kaip ir be 
tol raikė 
nes....

— Bet-gi pone.... — prakal
bėjo Dziemba.

— Tylėk! —, pertrauke jam 
Zigmantas — yra czionais te
kis, 
bet ve 
ir nuvesiu su savim ant vaka
rienes.

Viskas tas kas.lyg sziam lai
kui Dziemba patiko ir ko da- 
tyre, davinėjo jam daug prie 
mislinimo, pripratęs buvo jis 
prie poniszko linksmo gyveni
mo, o mate ne vienkart links
ma pasiutiszkai gyvenimą, vie
nok niekaclos da ne buvo bu
dintojam tokio gyvenimo kaip 
ežia sostapyleje pamate, 
koki neva t ir 
niekados ne pamislino, 
kas panaszaus 
sviete.

nuejti ant > vakar ie-

kuris piningu man duos! 
tiktai turiu persiredyt

apie
svajones savo 

idant 
rastisgalėtu

Zigmantas ir rodos 
kad buvo apsvaigintas taje at- 

Palaikinejo sau 
n e pa i sėjo apie

juokėsi isz 
trukeziojo

ryt d ienos 
Pradėjo

grasinimu 
pe-

mosfera....
viską už niek 
nieką, 
paezios savo, 
czeis ir dainavo —
pas jin ne buvo. 
Dziemba apsakinet apie Eran- 
^uze, kokia tai miela motere, 
kaip gausei apteikta talentais, 
kaip szoka, kaip dainuoje, kaip 
juodoje jiaja, nes ir dora mo
ka būti; dadave, jog joje pasiu 
tiszkai mylisi, jog yra visisz- 
kai laimingu ir jog lyg tam lai 
kili ne judinsis isz czion, 

deszimts paežiu i
kad 

nor ir deszimts paežiu atva
žiuotu suimt jin ir gabentis na- 
mori, 
dugnui taures tos laimes.

— Vienok-gi yra akyvu tas 
— taj’e apt galo Zigmontas 
ka ji czion su senu Eligijum 
padarys, — kada ant galo at- 
sivilks i Pirmiause velne sues, 
negu mane ras 
jiems tokius 
szinsiu 
persekiojimą manes, 
gu kova tai kova!

net lyg kol neiszgers lyg

1

lauke, pastanhviji laukt ir ryt 
visa diena, ir dabar' 'pasitiko 
jiedu vėlo i. 
sumaisze Elzbieta

Tas pasitikimas 
, bet kada 

tas atsiuntė pas jiaja savo ad
jutantu su apreiszkimu jog 
labai džiaugėsi, kad parėjėjo, 
neš buvo diilejeje neriniastije 
apie jiiya ir nori^iailso uores
draugaut jei kelionėje, idant 
apsaugot alio visokiu nesma
gumu, Vienok ne erzino josios 
pats savo ypata, |itAiunfė kava 
per savo mažus lakajus, duona 
cukriu ir— trumpai pasakius 
visus pusryczius, reikėjo tai 
priimti. Senas Eligijus pasi- 
vieszino sznapsu.' Pats ponas 
karvedis ne nepash’ode Elzbie
tai.

Daug kareziau ir rukszcziau 
priėmė antra atsilankinima po( 
no Sawerino rPrzasko, kuris 
teisinosi, kokiu ypatingesniu 
atsitikimu ant to paežio kelio 
randasi ir netikėtinai pasitin
ka su jos mylėsią, o dabar isz 
privalumo, nor su didžiausiu 
noriu būti draugu kelionėje.

Elzbieta suraukė kakta.
— Ponas Sawerinai — atsi

liepė — ponas manės ne pažins 
t i o gal neteisingai mislini apie 

Juom drąsiau teip lei- 
žiuosiu in
gani jaueziu, jog ant visokiu 
dalyku dorybes paisei labai tu 
riu.

Senas EI i gi jus pasi

mano.
svietą, 

jog
tuom dau-

Ne pritinka, idant sukin
tum apie mano ir kinbtum žino 

kad asz laikausi 
bet asz to niekados 

j
p n

nes juokius, 
jaunikius, 
priimti ne 
norint tikra latra

galiu. Turiu vyra 
bet vis1

da turiu ir lyg kol jis yra nie
kas mane ne gali skriaust savo
prisiriszimu aiduliu, nes už tai 
labai rustinuosi ir ncužgr.
dinta epiniu tokiu pasielgimu 
vyru!

neuzgane-

— Ponia geradejka — 
susimaiszes Sawerinas —

Suvis ne

t a re 
juk 

•odos nepraši kaistu jeigu czion 
a t s i t i k i m u s u s i t i kova....

bet praszau
idant tas atsitikimas butu pas
kutiniu....

Pasikloniojo jain 
oažiurejus ir atsigryžo in kita 
szali. Saverinas atsinorėjas jau 
matymo ponios Elzbietos nube 
;o in stojne.

— Jeigu teip —
g

f szvai nei

paszauke 
in sena Eligiju — jeigu teip — 

— nelisiu daugiau'in akis jos my
lėsią i Pientkienei, 
žinosiu paskui jus ir tai

Pirmiause velne sues 
, antra darysiu 
szposus....

nein i e 1 asz i r di nga i 
Na jei-

ker
ti ž

vienok va
rnai) 

neuždraus ir nesitrauksiu....
—ahtsui aeyetaoi niu liioddwj 

(Tolinus Bus.)

♦

— O jeigu Elzbieta jias ka- I PASAULIO PRADŽIA, 
raliu nusiduotu — paklausė 
Dziemba.

— Puikei iszkirstu! 
mislini, kad jis doresnis?! Bet 
mano Elzbieta per daug is^ma-

arba

*1 '' 1 t M \ I ' t

Isz kur gyvastis atsirado?

Jeigu vaisinis

__ n laKafiiaiiiMimbim « ........

ganizmu, o? leidau szaknis, 
litiososios dalis duoda anglius 
iv lapus. reiszkia, kad 
szie augalai ne tik turi savyje 
veisimosi plena, bet tai turi ir 
kiekviena ju dalis.

Toks veisimosi būdas, kad 
trūksta autverimas pusiau ir 
isz jo pasidaro du į sutvėrimu, 

pas 
tu-

Ta'i

iszimtipai
S1

pastebjipas 
prascziatisius 
rmezius tik viena narveli, bu- 
lent; pas bakterijos ir 
panaszus.
yra nelytiszka
. Pažiūrėsime dabar lytiszka 
veisimosi badą. Sztai yra su
tvėrimėlis, kuris sų brendusius 
kiauszinius deda
Tie kiausziniai szviesus perina 
tomi. Jio yra isz gleives, ku
rios viduryje — branduolys. 
Tam paežiam vandenyje pati
nai leidžia skystimą (neva ža
vu pieną,) kuriame taipogi 
matyti kaip ir kokios kruopu
kes, 
daug mažesnes. Tuose kruopu
kėse galima pastebėti aiszkia 
galvele, kakleli ir tarytum dre
buliu siūleli.
riszkoji (patinu)• kruopele van 
denyje atras minetaji kiauszi- 
neli, tai pramusz gleive ir in- 
teis kiauszinelio vidun.

Kai jau kruopele insiskver- 
be kinnszinelin, tai tasai aplin
kui ingauna sziek tiek geresne 
plainele, per kuria kitos kruo
peles. arba koki paszajiniai ne
geistini daigiai jau nebegali in 
įeiti, 
nelio 
spuogeliai

atvėrimus,

jiems
Tai vis veisimasis 

s.

vandenin.

už kiauszinius tecziaus

Jeigu toji vy-

Czia po truputi kiauszi- 
kruopek's narveliu 
susitinka vienas su 

kitu ir. vienijasi, 
tinai susivienija, tai 

vienas 
isz kurio iszeina

ir

o kaip gal li
pa si ((aro 

už- 
gy-

isz dviej narveliu 
veistas, 
vastis tokia, kaip toji, kurios 
yra tie kiauszinuliai ir skysti
mas (neva pienas.)

Pas augalus, 
žiedus, 
yra stiebukas* ir aplink 
tieji dulkininkai (taip-gi stie- 
bukai su mažais dulkiu kaip ir 

Tuosius stiebu- 
ku$ ir d u Ik in inkus vasara kiek 
viens gali gerai apžiūrėti, 
|iu prisiskynęs.

kin i e duoda 
ve i s i m os i p r i e t a i soin i s 

sedin-

maiszeliais.)

ge- 
yraStiebukai

— moteriszkoji lyties prietai
są, o dulkininkai — vyriszkoji.

Kiekvienoje dulkėjo, 
per didinamus stiklus, 
b ima du hranduoleliu, 
vienas didesnis, o kitas nuižes-

Kai tik dulkele papuola 
stiebu-

žiūrint 
pasto
ki! riti

ais.
per tanj tikra gerklele 
kan, ten prasideda darbas, tve
riantis grūda, isz kurio paskui 
iszdigs augalas, toks pat, kaip

Vienaine mieste apsistojau 
Iii szalelia tolima.

Ir daug lenais naujenu daži- 
no jau.

Pažinau ir sziokiu ir tokiu, 
Ir merginu kudluotu, 

Kurie namu nevektuoje, 
Per naktis tik žiloje. 
O szirdeles liežuviai, 

Tai kaip gilei.
Prie bravoro būna kelios
Dideles liežuvninkes bobos, 

z ;Visus per dantis, traukių, 
Ant visos apigardos apszaukia 

Ir kunigus ir vaikinus, 
Jaunus ir senu.s

O szirdeles dideles kiaules 
Jau jin perdirbt 

i t

>

$

niekas ne
gales.

Diszei vis ant stalo.
Stabu neiszvalo,

Vaikai maklakiuoti 
Ir snargliuoti.

Szoiuidorije yra boba vardu 
Monika,

Iszrodo, kaip isztampyta ar
monika, 

Badai su vyru atsiskyrus,
Ir su kitu ir troeziu susineszus, 

O Dieve kas josios per gyve
nimas 

rFai ne apsakomas!
Netinkama ant niek suvis 
Kad jiaja nudėtu dūlis. 

Snukis susisukias, 
Bjaurus umnazgotas. 
Dievo szirdiie neyra 
Bjaurus 
B ros t va

b J

/
I

O pabaigti negales.
Prietęlįu jokiu neturės,

1^*

B.a niekas ant josios nesusi- 
myles.

. M Al J
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In viena miesteli Masacziuže< 
Kokia tpi tyotyą atsz|uožę,

•Turbut velnias, atjojo zoy^dą,, 
‘ Kad' teip popu , praėjo - dp- 

‘J <" ryti zvada.
Bet geros moteres nutarė 

Isz apigąrdos isz va re,
!

0 kad da butu ilgiaus pabuvus 
Butu visas poras supjudžius;

Visur teip darykite, 
Niokszas 1 >obas iszvykite.

Kad ir senas vyras,
> Bile drūtas ir geras,

O jeigu senas ir be sveikatos, 
Tai jau ir ant ženybu ne turi 

. akvatos.
Vjena bobelka turi dvi mer

ginas, 
Ir da suvis jaunos,

Na ir nori tam seniui viena 
duoti, 

Jauna mergeliu priversti.
Motyn, szh‘ktai darai, 
Jeigu už senio varai. 

Geriausia tu su juom apsi
vyniok, 

O dukrelei pakaju duok.

H 
žodžei byra.

s paniekina, 
Kojomis sumindžioję,

JBaisia pabai
■ . ... T .

ga turės

Prisiusk 20c. dabar

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

j.

A. C. NOVAKAUSKAB
Advokatai

/

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• •

rumatizma, neuralgija, paralizus,

peczlu,

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 

silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisiusldte
20c. del vyriszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagęlbetl užthoketi prl- 
siuntlmo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojau# 
Ir neszlokite kožna diena pagal nurodlmua 
per du menesius, tada traukijo 60 dienu jal- 
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavoklte^

. A. I». OWENS, Dept. 43 - E.
•152 W. 14 Street. New Toriu
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valandai 
mėgindamas 

strėnas ar jin jam ne sulaužė ir 
pradėjo, ejt szlubuodamas ant 
vienos kojos. Paredalas jio 
vokiszkas, in koki buvo pasi- 
redias, buvo suploszytas, kam- 
zole bo knipkiu, skverno vie
no frakas jio neteko, o kuris 
tai gulėjo ant vidurio sales ant 

i,..,., nuo ir trumpu kelnių 
kutai harojo, o viena pan- 

nusmuko ant ezevoriko...
Ne geriau 

y pa ting 
ros pasileido ir 
gano.'

aslos 
tik si 
ezeka

pa-

turejosi ir kiti 
ai ponios, kuriu frizu- 

buvo kaip ra- 
o szlebes 

sunaikintos.....
apsikudloja, 

suph'szintos ir
visos isz to savo dar- 

juokesi nuim* 
nuo kaklu auksinius len 

papuoszimus.
puolė

>zluo>tindamas prakaitus 
kuktos.

Ir vienok 
bo sunaikinimo, 
damo 
ringelius ir visus

Zigmantas ant kėdės
nuo

ni, idant reikalautu pagelbos 
teip augsztai.... o senas Eligf-* 
jus geras medėjus tiktai ant 
zuikių, o ne ant tokiu briedžiu,, 
kaip asz.

Pradėjo po tam gerti, o kad 
prasto ir doro Dziembo pasiro
dė Zigmantui per mažai, pasi- 
kveti da du sau lygius priete- 
lius ir visi keturi praleido nak- 
ti restauracijoje net lyg ryt 
rytui. Po geram pasivieszini- 
mui, kada gaivu ne galėjo at- 
laikyt ant sprandu sugulė visi 
ant suolu ir miegojo gardžei 
net lyg prikėlė juos ant pusry- 
cziu.

senas Eligi-

narvelis nuo 
pąt pradžios turi savyje plena 
plėtotis in tam tikros ruszies 
gyvuli, tai kilu begalo svarbus 
klausymas, kas gi ta plena da- 

Isz kur ant žemes gyvas
tis atsirado?
cziau s i a pažiūrėsime,

tas, kurio buvo stiebukas ir 
dulkele, padariusioji grūda.

Bet kaip tosios dulkeles 
puola stebelin?
vejas, vanduo ir in vairus lan
džioja po geliu žiedus bužiu-
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Todel pirmu- 

kokiais 
budais dabar gyvastis daugi
nasi, o paškui duosime atsaky
mą, isz kur atsirado ant žemes 
pirmieji gyvi sutvėrimai.

Lytiszkas ir nelytiszkas 
veisimosi būdas.

Negalėtu buti gyvybėje nuo-

F ■
I
v ii

'iilQ

iszęjinejo in kiemą
Po perbūtai gana ilgai ir ne

linksmai dienai mažam mies- 
telije, judinosi ant rytojaus 
anksti Elzbieta in tolesne keT 
lione, būdama tvirta, kad jau

latiniu rusziu, kad dabar esan- 
czios ruSzis arba veisles nega
lėtu duoti inpediniams savo ru 
szies žymiu, jos ypatybių, ku- 
rioA viena ruszi arba veisle 
slfyria. nuo kitos.

Apskrytai imant dalyka, 
yra tik du dauginimosi arba 
veisimosi budil, betept: lytisz-

Apskrytai imant dalyka,

nepasitiks su savo daedikais ir kas ir nelytiszkas.

visas

nebūnu niekad 
ir žinai kaT

Nelytiszkai dauginamasi to
kiu bildu, kad 1) auga ir plėto
jasi jau sudaryti) suformuoti 
audimėliai arba 2) dalinasi va
dinamas motyn iszktisai 
sius.
das palieczia ypacz kai ku
rios augalus.
verbos szakeles pasodintos szla 
pi oje žemoje, iszauga su lai ku 
tokia pati verba. Augalas’be
gonija gali iszaugti net isz la
pelio daleles 
taip ir pas
eina tokiu bildu, kad dalis, ]<u- 

norint lauke visa diena ir nesū rios pirma jungėsi su visu or-

dašigaus be jokios perszkadoa 
in vieta! savo mierio. Isztikrp 
Gracijona Borodzmziu, kuris 
lauke ant jos pakelėje pasisle- 
pes, pralenkė ir tas nesirodyda 
mas trauke isz tolo, paskui 
jia, bet ant pirmos stacijos ra
do laukenti karvedį.
de, jog nerimaudamas apie pa
dėjimą Elzbietos susilaiko 
czion ir lauke josios, ar no pa
vys jin jeigu iszvažiavo, misi i n 
damas ar kas miestclijo no at
sitiko, ar ant kelio, kad teip il
gai ne gali jos sulaukt, vienok

Pasiro-

Elzbietos

I

į . f. . <A- ■ i ■ ■'<

pa-
Ugi užnesza

kai.
Tai szia koki lytiszki jr nelv

tiszki veisimosi budai.
(Toliaus Bus.)

r!
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BALTRUVIENE.

Kaip girdėjau, tai badai 
Oklabomoje,

Bobeles ^utomobileis važiuoja,

Nustebinantis laikrodis, naujo iszradimo, apie 
Laikrodis yra naujausiu iszradlmu laikrodžiu srityje.

Tai kas nors nepaprasto, 
kuri dar nesi girdėjęs. 
Apie jo praktinguma kalba žemiau paduotas apraszimas: 
ir minutas kaip ir paprastas laikrodis; ! 
taip kad gali but ugnije ir nesudega, ir gall iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
3—užsukt reikia tik syki in 8 dienas; 4—laika laiko geriau negu koks nors
kitas lakrodis ir nesuvelins nei minutos; 5—gvarantasant 25 metu; 6—sveria 
10 svaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kiecziausiai 
mieganti prikelia isz miego ir iszvolka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
tamsoj dėreiko keltis ir žlebt zapalkos idant pamatyt kokia valanda, tik pa
spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieozia elektrikos szviesa; 9—gali kartu 
szviesti ir skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del paszau 
kimo rcikalaujaumos ypatos; 10—tuvi egzaminuojama lempute del iszUrlma 
akies, burpos, ausies, gerkles, nosies ir dantų; 11—turi elektrikos materija
labai pasekminga gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningame, antras brang-akmenims 
sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 
žinanti paslaptį ypata. Kombanlcljos numeris užsistato. Su kožnu laikrodžiu 
pasiunczlame pilna# informacijas, Dabar paralslyk. Kiek naudos ir parankumo 
gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laikrodi plrktum, vls-gl 
geresnio už szita negausi. Szitoks laikrodis privalo rastis kožnoj s t ubo j, nea 
jis yra netik reikalingu bet ir pagražinaneziu namus daiktu. Nerasi Žmogaus 
kam szitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai lengvai indot nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-g| del ju daugybes per trumpa laika pai-davincsimc tik po $9.95. Laik
rodis yra toklsj kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
DYKAI VIS1SZKAI DYKAI iszsiusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli 
priedo, kas Užsisakys pas mus apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėliu 
yra labai geras dirbantiems Žmonėms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vidu
riais, Idlko laika teisingai. Parduodamas po $4.00 ir daugiaus o pieš duosimo 
jumis DYKAI tik per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
iszradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 
mums ranl^piningiu tik 50c. o mes tuoj iszsiusime laikrodi šb laikrodėliu. Lika 
sius užmokėsi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga ęaszyk tuojaus.
Practical Sales Company, 1219 N. Irving Ave. Dept. 43. Chicago

1—Rodo valandas
2—padarytas isz geriausio metalo

4—laika laiko geriau negu koks nors
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Pirmasai veisimosi bil

Pavyzdžiui isz

Kaip pas verba 
begonija augimas
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Su boseleis pa$i važi net, 
Szviežiu oru atsikvept. 

Sziandien da apie tai užtylėsiu 
Gal apsimalszys, 

Ir bubi leis nelakst ys.
Asz daug apie jiais žinau ir 
' ’ - netylėsiu,
Ypatingai dvieju vardus pa-

minėsiu
O kad duosiu.

Ir szonus gerai pakuocziuosiu.

Nusidaviau in Viskonsina

■A:, . J' v i?.' YY G

$1 00 Ant Menesio 
t * 7T; 'rT Tukstinczži Dolerei 

yra lazduodami per žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davinetl IJek dąu# piningo jagu galite 
iszglrsti savo name garsinglausius 
dainorius ir muzike ant musu be-tru- 
bines fonografo, kurias parduodame 

\ ant lengvu iszmokcscziu
$1.00 ANT MENESIO.

KO Dainos ir Mualkes DYKAI.
Kožua muszina gvarantyta. ■ 

įlaužykite pas mus o mos iszshisime 
tuojau# per paęyta musu katalogu 
PIKAI. Adresą vokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

1(M EAST IG-th Sill E ET
Dept. t New York, N. Y.
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— Readingo kasiklos praei
ta sanvaite iszdirbo tik 
dienas, kiek dienu szia sanvate 
dirbs tai da nežine,

— SžV vakara Raczuno pa- 
veikslfd btu* rodomi Bpęzkaus- 
ku salėje." ’ ’’ •»»

— Jonas Abromaitis 
yvento jas

kita
dos gyventojas Mahanojaus 
du metai adgalios likos sužeis
tas Lehigh Valles kasyklosia 
Primrose ir apskundė kompa- 
nije ant 50 tukstaneziu dole
riu.
Yorke, turėjo in tennis 
žinoti ant 
kitaip neg
Na ir tomis dienomis prova už 
si baigė, 
po tiek laikui, 
žmonis nesiduotu 
advokatams ant užvedimo pro 
vu, o ypatingai kitam valstije. 
nes pi ivarg 
turi kensti 
mus kaip

ant 50 tukstaneziu
Idant prova užvesti New 

nuva- 
apsigyvenirno nes

‘galėtu prava užvesti.

pralaimėdamas jiaja 
Geriausia kad 

prisikalbini

da nesviidiszkai ir 
visokius nesmagu- 

lai atsitiko su Kive- 
riene kuri teip-gi innesze skun
da New Yorke kelis metus ad
gal o advokatai 
leidžo isz valstijų ir turi 
ergelio.
tus apraszisimo 
laike.

moterį' neisz- 
daug 

Apie tokius advoka- 
daugiau savo 

I
Aniele Kazlam* 

Petrauskiene 
lankėsi

Mockaiczius ir

l ‘onio?
t

Zuzana
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VISI GALITE TUReTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Šiais laikais ir nemokamieji grajyli ant miuzikalių instrumentų gali ingyti lokių instrumentų, kurie 

nas. Štai mes suteiksime grojamą mašiną grafaioną su
f

$36.75 su prlsipntjmu. Šita gro- 

fona^aiuwlyta 
vciKMCT in ^yra 

instrumentų.

jania inASinh arbą grį^fa- 
nrTjbft- 
pl&Uifcfr I

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas

11

T,

penkiais naujausiais licluviškis rekordais tiktai už
--------- jT'

S. P. T A N I S
waMmwii i—■■■ i— Pi ■>»! mimm

prekčjc Colunipijos išdirbtų 

colinių rekrodus.

Naujausi Lietuviški Rekordai 
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS 

Rekordai abiejų pusių, po dvi darnas kožnas.
3 Išl

1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemune
Ils teka. w **

2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai 

sveteliai.
4. Saulele raudona ir Jojau dienų.
5. Už Ailingčlį ir SIų Nakcialy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbaregistruotame laiške ant sekančio antrašo: 
1233 West 111th Place,

* CHICAGO. ILL.

Turi aiškų ir švelnų balsą ir grajina 10 ir 12

ir Ko liūdit

Dr. KOLERFs >iw
į. *
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Privalote turėti Model Keystone Pecziu 

h v
G38 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu Ir fabrikas 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numei 
$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar. g

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da* 
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo beglje 26 m. In- 
valrlaa ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažins ta. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežejlmus 
ligas tinimo, Invairlas Ilgas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo, 
szauklte ypatlszkal, per lalszkus asa
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
ir Rusiszkai.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedellomls iki 2-r. popiet

kiene ir
Pottsvilles, 

ponstva Juozus 
prie tosios progos atlankė tvip 
gi H'dakvije “Saidos.”

— Jeigu jum pagenda elek- 
trikinis prosas arba kiloki (dek 
bikiniai innagei, 
ant pataisiino po 
Mahanoy Avė. (t. f.)

— A. T. Raczunas su savo 
krutaneziais 
(i

ISZ pa>

4 4

atneszkite
No. Jjl3 W. TEMYKITE!

iiO «£ kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip $ 
h tik aplaiko. M

pS Pirkite pecziu pas Guinans ; V (
Atsl-

KURIE VADAI.
I GUINANS’

i

MaJianoy City, 
Shenandoah.

Mt. Carmel, «

veikslus

apie
> >

vakara 17 
Boczkaus- 

(t. f.)

miero didelis 
svetai- 

Programas vakara susi- 
solo,

dienoje

paveikslais
Bolszeviku Darbai Rosi joj 

pribus in Mahanoju ir rodys pa 
Panedeli

diena szio menesio, 
k u saleje.

— 4-ta d. Kovo Szv. Kazi- 
i vvks

Koncertas Boczkausku 
nej.
dės isz naujausiu dainų, 
duetu, deklernaciju, ir muzika 
liszku veikalu.
resit prog’ 
cr 
dieninius

Prieg tam tu- 
prakalba 

szian
a iszgirsti 

arsaus kalbetojaus apie
reikalus. Bus tai vie

nas isz gražiausiu vakaru 
szirdingai 

visu atsilankvti.
kurio

ant 
k viecziame

Komitetas.

— Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 

Parsiduos labai pigei. 
giara piana, tai

dar turi proga pirkti už maža 
preke. Atsiszaukite tuojaus in 

Saules“ ofisą. tif.

$500.
Kas nori pirkti

< (

Vasario 20 darna
saloje 7

Praneszimas.
Ketverge 

1919 m. Boczkausku 
vai. vakare invyks Szv. Juoza
po lietuviu parapijos Mahanoy 
City, Pa. susirinkimas,
kurie re i kaliau jote bažnyczio 
ir rūpinatės parapijos 
lais kvieezianii dalyvauti.

Szv. Juozapo parap. 
Klebonas ir 

Komitetas.
r>

Fu sąnarius Szv. Juozapo Lio- 
tuviszkos Rymo Kataliku Baž- 

Mahanoy City, Pa: —n y ežios,
Praszome 

liszkas susirinkimas 
nu, laikytas pagal 
ma, Utarninko vakare Vasario

I

3 temyli kad specia-
.• i.t______  T>«_____

RADŽIŪNO NAUJI 
PAVEIKSLAI:

(Bus rodomi: |
Panedelio vak. Vasario 17 d.'

W. D. Boczkaitsko
Alahanoy City, Pa.

BOCZKAUSKU SALEJE.

Pa rupi jo
apgarsini-;

I

D. SalėjoV
Utarninko vak. Vasario 18 d.

p. Czaikowski Saleje Gilberton 
Pa.

Serodos vale.

— Panedeli 17 Feb. Ra ežiu 
no Paveikslai.

— Utarninko 18 Feb. Zazz
Bono Įgalius. »

— Petnyczioj 21. Feb.
S. S. Kuopos 46.
Koncertas.

L.
Teatras ir

*1

r
UNION
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I

fi

I
i
1

.. ...

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu KcjyCAPITOL STOCK $125,000.00

SURPLUS IR PROFITS $460.000.00
Mokame antra procentą ant sudėtu 

piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atncszat. parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas 
didelis.
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vicc-rrcz.
J. E. FERGUSON, Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasieriaus I^agelbinlpkas.

1

i

i <

FrakailAvimiF iiro- 
gaiiakjjų, 1ai yra rti- 
dŽiat.’sui kank.n'mji 
kaip dideliems te»p ir 
m a ilgins,
smagumas yra

f

Didelis ne
iš rer

m skanaus kvapo kaip ir kcnkenti, hno- 
1 gaus sveikatai.

ar
Bankas atydarytas 9 vai. ryto lig— Nedėliojo 23 Feb. Soko- 

lu Seimas.
— Panedpli 24 d. Feb. F. F. 

M. M. Kliubo Balius.
— Utarninko 25 Feb. Szv.

4-ta d. 1919, sekanezios rosoliu- Serodos vale. Vasario 19 d.
buvo vien balsiai nu,tar- Liberty Hall Tamaqua, Pa.

Ketvergo vak. Vasario 20 d. Juozapo Parapijos Balius.
— Seredoj 26 d. Feb. Atlas 

Klubo Balius.

gijos 
tos:
DYN

k
J S3

V

II. BALL, Prez.

KAD, RANI)X UŽ SE- 
JES buvo sudaroma ant su 

sirinkimu parapijonu Szv. Juo'
Bažnytine Saloje Coaldale, Pa.

Sukatos vak.Pel n vežios ir
zapo Lietuviszkos Rymo Kata- Vasario 21 ir 22 d. (Maineriu) 

Mahanoy City L. VI. \V. of A. Salėjo. Miners-liku Baž n vežios
Pa.
laikymo ir vedimo bažnyczios, 
idant turėtu (langiaus 
ku.

KAI), yra reikalas del už
I

inplau-

Todėl, tegul buna nutarta:
(A) Kad pradedant nuo Ko

vo 1, d.1919franda už sėdynės 
(3) dolerei ant meto bus uždė
ta ant kožno jparapijono para
pijos turintis virsz 21. metu se
numo, iszskyrent senus ir pa
bėgus, ir iszskyrent tuos kurie 
ka tik pribuvo in parapija.

(B) Kad szita tris dolerine 
metine randa už sėdynes mo-

gaspadori szeimynos, 
prisideda visi sanariai tos szei
mynos, 
kurie turi

keta per r>

i szsk y r< ‘ n t vyri szk u s 
virsz 21 meta senu-

vi lie, Pa.

KUR BUNA?

Mano uoszvis Juozas Matu- 
3 metai 
Springfiled, III.

adgalseviczius, apie
susiraszem isz
dabar nežinau kur. '’Puriu svar
bu reikalą, 
ant adreso:

Juozas Yurgelionis

atsiszaukia 
' (to 16) 

1303 W. Coal’st., 
Shenandoah, Pa.

tegul

Aa aAa A A ♦a.
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SKAITYKITE' ‘ ‘SAULE ’ ’
SKAITYKITE <<o ATTT1!”r 
SKAITYKITE

“SAULE 
“SAULE”

1SZ
parOnge dideli

Feb. ant Liberty 
Prasidės 7 vai. vakare

DIDELIS BALIUS.
Neprigulmingas Klubas 
Tamaqua, Pa.
balių kuris atsibus Ketvergo 
vakara 20 d.
sales.
Grajis pirmos klasos orkestrą. 
Ateikite visi o /galesite links
mai praleisti vakara. Užpra- 
szo szi rd ingai visu pribūti. [14 

Komitetas.

iriai praleisti vakara.
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SVEIKATA4i

AfiZlNA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, btęliai ar šiaip giminčs yra paimti j kariumenę ir ke

liauja j anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigžc yra di
džiausia garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti, ėreliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Aronijoj. Tį žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodaml šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio maųpįc nešioti ir mums drauge su pinigais pasiųskite, o mes Janis
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

Sterling------

1O I€ Auksinis.__

14 K Auksinis............... 13.50

Prekės Šių žiedų yra sekančios:

io.no

v

1 lį

I

prelate OF5c. už kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dep. 60

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti rpilkos, 
paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigžuutčiu.

CHICAGO, ILL

Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žrnogas ligų ir pavargi
mo v»so kerno. Miuų naujai išrastos gv- 
duolės išlydis prakaitavimą arba šlapu
mą J tisų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
už tikrinam j<y£ nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Išrėkė 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

Dep. B. CHICAGO. ILL.
wrewKsrww’iu' w.’1 'uii7W.
160 N. WELLS St .

W. TRASKAUSKAS
^GRiBonros—.

* « f J»-5XWC7»:
-*cKsr

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlniu, pasivažinėjimo 
Ir Lt Krausto daigtus Ir tL 
520 W. Centre Si« Mahanoy City. P*-

S NAUJAS LIETUV1SZKAS 5
( GRABORIUS <

A, J, SAKALAUCKAS
S 801 E PINE ST.,I 

♦t.

MAHANOY CITY.

Visada pasirengus pagelbėti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada, gaunate szita patama- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas, . . \

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. E^kert, Vice-Pres.

? savo♦ 
t Phone. Kensington 1106 W I 

DR. E. G. KLIMAS 
Lletnria Gydytojas Ir CblruritM. 
Atidarė nauja ofisą South puseje 1

Visi—- 
. mo.

(C) Kad ta tris dolerine me
tine randa už sėdynės, teip-gi 
daleidžia szoimyną arba ypata 
kur moka ta randa, prie pave- 
linimo laidojime kapinėse pri- 
gulinczia prie parapijos, be jo- 
ku kitu mokesezin.

(D) Kad sanariai virsz mine 
tos parapijos kurie neužsimo- 
kejo randa už sėdynės už bile 
koki meta arba esą skolingi, 
bus prispyrti mokėti už pave- 
linirna laidojimo viena 
už kudyki ir du dolerei už suap 
gusi.

(E) Kad kožnas užsimokė
jusi randa už sėdynės kaip 
virsz minėta turės prova Sė
dėti bažnycziojo lygei kaip ir 
jo szeimyna, prie visokiu no- 
bažanstu bažnyczios. *

, / z Wm. Kritchin
Prezidentas.

Arba teisus ir trumpas kelias in Sveikata
reika-

Extra Susirinkimas.
Parapijoj ' 
laikytas 
7-ta vai. vakare ant Lietuvisz
kos mokyklos. Kiekvienas už 
sirnokejas parapijonas yra už- 
praszomas atsilankyti ant 

nes yra

Szy. Juozapo bus 
Ketverge 20 d. Feb.

szr- 
to susirinkimo nes yra daug 
Irfvdthu reikalu iflel apsvarsti- 

i'V' <i" t h,(to 15) 
‘ ‘ Vincas Kriezina^* 

Prezidentas.

doleri

ANT PARDAVIMO.
30 akerlu fanna, visa Iszdirbta, arti 
Zlons Orove. Szaltinls kuris niekad 
ne iszdžiusta ir kur kitados buvo prū
deli su Žuvemis. 200 vaisingu medžiu 
5 ruimu namas, tvartas ir kitokį bu- 
dlnkai. Galima szlta menesi pirkti už 
mažiaus negu verte budlnku.

Louis J. Benedict,
Jackson Peczeje

(to 14)

arba pas:
R. P. Swank advokata 

L ■ * - . . Mahanoy City, Pa.

I 
i i

Attest
Frank Klimusky,^

Sekretorius.I ,
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Sveikata turi
F NįG

szimtus visokiu Pavei
kslu apie žmogaus kūno su 
dejjma. Apraszomi invai- 
riausi apsireiszkiinai žmo- 
<r b 
mokinama, 
apsisaugoti 
Liftu.

kelis

1

y

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

jaus kūno gyvenime ir pa* 
kaip žmogui 
nuo visokiu

* rTokios knygos 
lietuvių kalboj dar nebuvo. 

339 Pusi. Preke $2.00
Puike apdalyta' Audekliniais Vh’szaiB 
knygos 6įx9į coliu.

t

Didumas|ki

prisiusią te 
mums $2.00 o knyga bus jumis tuojaiis iszsiusta

339 Puslapiu,

Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City,

į,

t
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D. M. Grabam, Prcfi» L. Eckert, Vice-Pres. D, F. Guinan, Treas.
J. II. Ganahan, Attorney W.F. Rynkcwicz A. DantHewicz M. (Uvula 

P. C. Feuton T. G. Hornsby
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZJU SKYRIUM...

1?. V< OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S, - Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinusi savam budinkė kurio verte iaznesa apie 

ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvairios. Už su- 
tuiinmino Įminimi c mnlro d, i n ^innnma t rvn n

$160,000 ir vartoja azeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvairios. Už su- 
taupinlus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus

t
'*TM'

ii in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
asset iu 
kru be-

Notarijialna kancelarija del padirbimoNotarijialna kancelarija del padirbimo dą^Įjgrnascitu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga. Lietuvoje. Uzrube* 

vadoviste gerai žinomo 
.Lj Notarijus»o.

*«M»***««N»***«»**»**«»«»**W**«^4MM»«

JT' Žinia skyrius randasi iki vat 
rk Karotinus Vara‘siaus valdiszko

žinia skyrius randasi

n» <*|| Iiffli fF ^r- ■— ~ ■
Į Reikalaujame JSS2X

$ioi’ 
su musų nauj
laišku: URSUS REMEDY CO., «
160 N. WILLS St., Dtp. B. CHICA60, ILL.

r’WF'wii1’w • vw"
__________ ;_____ 1----------
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NAUJAS ISZRAPIMAS.
DEL'PLAUKU. '

iHjrT ' » I

Jauni | 
urie tu- B 

ri liuoso laiko vakarais, jtali uždirbti nuo k 
iki $15 j sąvaitę, pereidami per stubas f 
nuaų nauju išradimu, 

URSUS REMEDY CO..
Dep. B.

AGENT 
vaikinai

Atsiimkit tik

1

Dekavoje % milijono’žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

atauga tankus plaukai:
G varan ty. Informacijas dykai, 

tautoms.

lusiu

Pasakykite kitoms
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
SU. W. . Brooklyn, N. Y.

t




