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ATSISVEIKINIMAS PREZIDENTO WILSONO SU PAŽINSTAMAIS PRIESZ ISZ- 
PLAUKIMA ANTRU KARTU IN FRANCIJE.

Palicije ir ugnagesiai turėjo 
apmalszyt inirszusius 

parapijomis.
. j , p zJHįtdetoių ,PjL-.#wCzionaitin«

Viesulą sunaikino tris mieste- palicije drauge su ugnagesiais
1 < liūs Alabamoje. . kovojo per
Mobile, Ala.— Praejta san- 

vaite viesulą prapute per vals- 
ti Alabama ir buvo te i p pasiu- 
tiszka, jog sunaikino tris mies-j 
tebus I 
maton. 
lijonu, doleriu bet 
nežuvo.

ISZ Amerikos
KATRAS REMSLAS YRA 

SENIAUSIAS?

ketines

10"HI p#
Pte.-

I
I
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fefe.
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f O *• Ibz Kosųos, Lietuvos
• i i ® •nr Lenki|o.s..

r * X |True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on March 
10-th. 1919 as reqtilred by the act of 
October 214h, 1917į » '

8,000 žmonių mirszta Petro
grade kas monesis, badas

didelis, brąngenybo ir 
neiszpaįakyta.

Petrogradas.— Badas baisus 
po Rosije, kuris smaugė tuks- 
tanezius žmonit), ligos platina
si pasibaisėtinai, o maisto teip 
yra trumpa, jog Petrograde ir 
Moskvoje pradėjo pardavinet 
kates po tris rųbliuk. 
riai jau .neteko)mediniu grabu

G rabo

ir laidoje numirėlius be grabu.
Tukstanczei ^mirszta Petro

grade, Moskvoįe, Kijeve, Ode
soje ir kitur. Paežiam Petro
grade mirszta -suvirszum du 
užimtai žmonių įkas diena. Mi
lijonai žmonių gyvena tamsu
moje nes žiburio ir kurio visai 

Arkliena parsiduoda 
, szuniena po 
Bolszeviku pi-

neturi.
po $1.0 už švara
£3,50 svaras.-
n ingus kaimuoeziai visai nepri 
yma už maistu ir grudus. Rau
dona' gvardija.ynui viską pri
verstinai. ' ' ' \

Petrograde pienas parsiduo-

D. BOOZKOWBKI, Prer and Mgr. 
F. W. BOOEKOWSKJ,Editor.
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PHILADtlLPHIA SZIADIEN choru, bet diskas kaip 
IR ANDAI.

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

maisze 
uždaryta ir po viskam.

Jeigu bažnytiniai žmones da 
rydavo koki szaraboreli pobaž 

nytiniam skiepe, tai plakatais 
negarsino, užtekdavo kad kle
bonas isz sakyklos pagarsino. 
Dabar girdima kad klebonas 
padare baliam salia prie vaiku 
mokslctines.

Tai-gi Philadelphi.joj viskas 
šziandiėn kitaip yra negu buvo 

Daugumui saliunai tai
— S. K.

I
Kaip visur dalykai 

ino iszlygos mainosi,
Asz ten gy-

, gyveni- 
teip ir 

Philadelpliijojc. Asz ten gy
venau arti 1!) metu Pietinėje 
<lalyj, tai sziandien vis laik- 
raszcziuose žiutiau ar nėra ko- 

isz! Pliiladelpliijos 
žmonių gyvenimo. ~ -Labai* re
tai isz ten naujienas rasti gali
ma, kibą senis Paszantis isz ka 
pu parejans kad imtu gazdint, 
tai isz tikro jau pasklystu gan
dai, arba senis Szaputis kad 
užsimanytu in jėzuitu klioszto- 
ri eiti, tai tuomet ir korespon
dencijos isz Philadelphijos pa-

da po $5 už ups|<Vatireki, kiau
liena po $30 svaras, 
U45,
|>3,75. Pietus miostiszkoje kuk
ri ioje, kurie susideda is? ’ ko
kios ten buizos, szmotelįs žu
vies iv džiovytiu vaisiu kasz- 
tuoje du doleri Ai.' ‘ • -
Bolszevikai iszvaro turezius 

isz namu o duoda vąrszams.
Warszava. — Daugybe bol- 

szoviku pradėjo isz naujd kru- 
Da vis laiko 

po savo valdžia Kijevą, ant ku 
rio uždėjo 200 milijonu rubliu 
kontribucijos ir privertė visus 
turtingesnius gyventojus 
leisti savo .namus, o in juju vie 
ta patalpino vargingesnįus bol 

Odesa ir aplinkine

arbata $125,00,
sviestas

bulves
True transla ioni fille<l with the Pe st 

Master at Mahanoy City, Pa. on March 
10 1919 as required by the Act cf Octol er 
2l-th. 1917. .. ...

Bolszevikai užmusze 250
1 • Japonu.
Pgryži as.^iArti Alcksavkos 

bolszevikai užklupo ant Japo
nu, kuriu radosi tik 250 karei
viai ir naršei atsispyrinejo už* 
kllipikams, o kad bolszeviku 
buvo penkis kartus daugiau, 
todėl Japonu negalėjo jiems 
atsispyrt ir visi likos iszsker- 
dytais. Bolszeviku toje musz- 
tineje žuvo daugiau, kaip pen
ki sz imtai.
400 vokiecziu žuvo musziosia.

London. — Musziosia kokie 
atsibūvi nėjo Berime, žuvo ke
turi szimtai žmonių, o konia du 
kartu tiek sužeido. Visi svar
besni namai mieste likos paym 
ti adgal per randaviszka vais- 
ka ir kaip rodos visas pasikėli
mas spartaku likos apmalszy- 
tas.
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Ant susirinkimo 
drauguM apsvarstniejo, katra 
remeslas yra seniausias?

Pirmutinis farmeris ponas 
Kluonai lis tarė:

— Jau, tai mano
nes

4 4

/i

andai, 
visa patieka.

valandas 
ant apmalszinimo inirszusiu pa 
rapijonu, idant ižgialbeti isz 
juju ranku kunigą 
vaiski, prabaszcziu 
nislovo

i ir jojo

I

Enfaula, Tallftrd ir Elo
Bledes padare ant mi

gy vasezi u

Svitoje szeimynoje randasi 22 
trin ūkai.

Tower City, Pa.
užgimė

Trinukai' 
ana diena del Mrs. W. 

A. Powell — du sunns ir duk
tere.
szeimynoje randasi 22 trinukai 

Dabar Pawel 
septynis vaikus.

du sūnūs ir dul 
Visi gyvi ir sveiki. Toje

ir visi yra gyvi, 
liene turi

lenkiszkos 
gaspadine.

J. A. Ko- 
Szv. Sta- 
parapijos 
Parapijo-

rėmeslas 
yra seniapsias, nes Adomas 
tuojaus pp iszvarymui isz Ro-
• « 1 • a W

tet Ukrajinoje.

nai susirinko kunigą ir gaspa- 
klebonijos, 

pirma nukįrto telefono ir 
insilauže

dine iszmesti 
nes 
eik t r i k i n i us d ra t u s, 
in klebonije, pakol palicije pri
buvo ir sumusze gaspadine bai 

jog ir nutraukia tropais že 
, «jog apmirusia turėjo nu

vežti in miestiszka ligonbutia.
Kada kunigas Kovalskis 

stengėsi apmalszyti inirszusia 
mynia, pasipylė raudonas pi pi

lvas ir plytos,
avo moteres ir vaikus 

priszakije ir tokiu budu 
saugojo nuo palieijantu paiku. 
Tik tada myne apsimalszino, 
kada monsignoris 
Fagan pribuvo ir
pijonu idant iszsiskirstu 

| nagesiai paleido
Vyras

SCI, , 
mvn

isz

bet parapijonai
sustatė

jaus pradėjo apdirbi net žeme.
Ant to ątsiliepe kriauezius p.

Rrosaitis.
— O ar Adomas su Jeva ne- 

nesziojo apredalo isz skareliu?
p. Kurpalius

r

ap-

ATRADO MYLEMA.
t

Motyna paskandino tris vaikus 
meszlynia.

Ona Buehler, 
23 metu, pati czionaitinio far- 
merio instume du savo 
— 5 ir 4 metu amžinus in rm 
lynu po tam pati inszoko 
vien mediniu k ūdyk i u. •K 
nelaimingos ižgirdias klyksmą 
vaiku adbego ant vietos ir pa
siseko jam iėztraukti i 
bet tris vaikai nuskendo 
Ivnia.

Keri i n, Wis. 
metu,

vaikus
?SZ I 

su

kun. J. S. 
melde para- 

, o u<r- 
vandeni isz 

czvrksztiniu in susirinkusius.
Nuo kokio laiko parapijonai 

ne buvo užganėdintais 
motviia sielgimo savo prabaszcziaus, o J * t 1 • t • 1 • , • ,

mesz-
Motere kentėjo ant su

sirūpinimo, jog negali 
linezei iszaukleti 
ežiu ir tuom rūpinosi 

Nelaimingaja 
in paikszu priglauda.

nakti. 
no

sirodytu tankinus; na szeip ar 
teip bet gi viena dar “Tėvynė
je“ suradau ir gera kad net 
liulka isz dantų paleidęs grie^ 
biauši skaityt. Zinute isz Phi 
ladelphijos tuom i gera, kad 
Richmond dalyj miesto da ne
užmigo lietuvyste.

dramatiszka
Daina liekana po Szimkaus 
vadovauja kaip sakoma ^žino-

Vieno jaunikaiczio mirė tė
vai, Jaunikaitis turėdamas di
delius turtus norėjo apsipa- 

, ku-

I
I

norėjo r~ 
ėziuoti,. bet tame mieste, 
riam gyveno, nebuvo ne vienos 
merginos katra jam patinka. 
Prasze Dievo idant jam duotu 
r oi s viena valanda pagyventi 
sv tokia motore, kuri jam Imtu 
meili.
meilios merginos.
keliu, sutiko viena labai psto- 
togia mergina pasirėdžius bal
tais rubais.
d žlugęs pfadvj) dainuoti: 

“Sztai me ^b'-.a raudona, 
Jei maa » meiles atsiunsta!

Mergina užk'auso jojo:
1— Kur ejn’. je ii m kaiti ?

Ejnci .i’u szkoti merginos, 
kuri man butu graži, 
jmieste nesiranda tokios.
jau esmių metuosia, todėl no- 
retau apsipaeziuoti.
Dievo, kad norints viena 
landa rastausi su patogia mer
gina pakol numirsiu.
/Mergina ątsiliepe:
— Jaunikaiti, asz busiu ta

vo pati.
Jaunikaitis ant to sutiko ir 

parsivedė jiaja in savo namus.
Kada praėjo valanda, apie 

katra melde Dievo, patogi mer 
gina persimainė ant senos ir 
bjaurios bobos.

Jaunikaitis paregejas 
pradėjo jiaja baisei kolioti: 
“O tu netikėle, apgavike, ap
gavai ir apraganavai mane! * 
7 Bet ji ji atsake:

— Tu pats apsigavai, 
siegdamas priesz Dieva, prislė
gei man ir dabar jau neatsj- 
skyrsime. Turi ejti su manim 
ir tave jau nepaliksiu.

kuri pa-

šzevikus.
yra laikoma per francuziszkus 
kareivius.

O sziauėzius
paszauke

— Juk'be czeveriku nėisz- 
ejo isz Rojaus. Todėl mano re 
mesiąs yra seniausias.

Ir pradėjo draugai terp 
ves vaidytis: kas buvo pirmiau 
siu: ar drapanos ar apsiavimas 
Bet kalvis p. Kūjus paszauke:

— Aniolas ant :
apsi-1 prie Rojaus, turėjo kardu, o 

kas jin nukalė jeigu ne kalvis?
Ant to ątsiliepe dailyda:
— Juk Adomas turėjo Ro

juje kokia tai stubelka.
jam pastate
Dailyja buvo pirmutine!

— Tas ne gali būti, - 
szuko sodininkas p. Cibulaitis, 
—’siūk visi Žino, jog Jeva nu
skynė vaisi, todėl Jeva su Ado
mu užsiyminejo darželiu.

Ir teip gana ilgai ginezinosi 
visi draugai ir gal butu ateja 
prie- bplsz^vikiszkos revoliuci
jos, kad sztai p. Molinaitis alsi 
stojo ir mUlszei prakalbėjo:

— Malio m y lemi draugai,- 
ko jus ežia turite toliauš gin- 
czytis už nieką?

isz pa-
J • • •kada ilginus negalėjo to visko 

nutarė
prigu- 
vaiku-

.v o

savo
diena ir
nugabe-

190 bolszeviku aresztavota lai
ke susirinkimu. ' 

atejviai.
Visi yra

fc. J i < Į Į j

f Wfttyuilpuryfc ępnib-n 
nufl.^oįųu.tajjlftikPf tarėjo akį 
ant atejviu bolszeviku, kurie 
czionais laike tankius susirin
kimus 
džia.

n t atejviu bolszeviku

sa-
Motyna pardavė savo duktere 

už $1300. ‘ t

Pottsville, Pa.— Laikei teis-
sargybes mo ezionaitiniatn, sūdo, priesz

kąri! a

Kas
kaip ne dailyde?

su-

sudžia Bergori iszejo in virszu 
sekantis atsitikimas:

Motyna Helenos Bubnis, 16 
metu mergaite, likos parduota 
del Elklo Hoczako slavoko, už 
1300 doleriu; bet svodba neat
sibuvo ir sziandien Hoezakas 

jaunamar-neteko piningu ne 
tęs.

rolia
Ten loszta 

draugija
9

i 
I

I
I

Palicije,

kurie

ir agytavo prieszais val- 
Nedelios vakara palici- 

je užklupo ant tuju susirinki*
mu ir aresztavojo 100 holszevi- 
ku, konia visi yra atejviai. Tas 
pats atsitiko ir Bridgeporte, 
kur aresztąvojo keliolika bol- 
szveiku terp kuriu randami ir 

Vadai tuju bolsze
viku bus iszsiunstais adgal in 
Europa.

Lietuviai.

nukensti, nutarė prabaseziu 
priverstinai iszmesti isz klebo
nijos.
Penkcentine duomite sugryž.

Washington, D. C.— Neužil- 
gio penkcentinis kepelelis duo
nos ketina vela sugryžti ant 
stalo amerikoniszku szeimynu 
pagal praneszima maisto adini 
nistratoriaus/

, $4,000 neužtenka del šuneliu 
i ant metu.

Mrs. Robert 
Scott, tomis dienomis innesze 
praszima in suda, idant pavė
lintu jiai daugiau pasinaudot 
•isz palikto turto josios vyro 
ant užlaikymo, savo šuneliu, 
nes paliktas turtas del šuneliu 
po $1,400 kožnam, neužtenka 
ant juju užlaikymo.
motyna reikalauje da $8,000 
del kožno sūnaus ir todėl nusi
davė in suda idant pavėlintu 
jiai semti isz palįkto turto.

K

New York.—

f

Dabar

tei w.J#Hm
.'S

mas gerai Philadelpliijoj skrip 
korius • J. Jurezi ukon i s. 
šio

Hoczakas apskundė molyną mindavęs, i 1 • • •

Sau-
25 d. tureia ant Scenos 

Audra Giedroje ir nusisekė ge
rai.

Apie skripkori J. Jurcziuko- 
ni yra susispfetes būrelis jau
nu czion gimusiu, merginukiu, 
jis isz ju turi sutaisęs gera 
chorą ir 1918 m. tankiai su tuo 
mi Philadelphieczius palinks-

c

Po tam rszeju jii szkoti 
b'jdamas

Jaunikaitis nu

Sztai me •

Musu
Asz

41

I
I

339 kareiviai papilde 
savžudinstas.

Washington, D. C.— Nuo 
prasidėjimo kares lyg 21 Feb
ruary, 339 amerikoniszki karei 
Viai atėmė sau gyvastes isz vi
sokiu priežaseziu. Isz tuju pa 
pildė savžudinsta 193 Amerike 
o 146 Europoje.

1

i

Į

idant sugrąžytu jam piningus, 
o motyna apskundė Hoczaka 
už snžagejirna josios dukteres 

die-’r teismas atsibuvo tohih 
romis.

' Juk Dievas 
nulipino pirmutini žmogų Ado 
ma isz molio, todėl puodžiaus 
remeslas yra seniausęs ir pir
mutinis užsiėmimas ant svieto.

Pripažino jani draugaįNt^sy 
biA ir visi jzgere po kales czior 
kęles ąjĮit garbes tojo garbingo 
diristo. *' <

Lavus vaikas.
Kuom nori būti, Juliuk?

■— Žalnierium.
— Nes ant vainos gali būti

užmusztas.
—* Nuo ko?
— Nuo neprieteliaus.

Wk.' ------- i

prietelium.I '«įk *

— Na$ tai'asz norįu būti ne « a .1 *

Kam piktis?
— Ponas Drotėle t Pirkau 

pas tave czebatus. neš po Velniu 
in nedelia sūyro. ;

— Drotele:
vo ir su tavo piningais ka už-

y W ISA ▼ .
f t • 1 ■ • ” - 1 ‘

Tai kamrriuins piktis?

Aut suprevizijos.
. Daktaras: 
syeikąs?

Tas pats bu-

mokejei už ezębatus:, ba taja 
paozia diena ; visus iszloidau.

• Ar tu esi suvis

BekrutąsO ne, ponas dąk 
tarė! tapkei labaiįcenėžiu <ant 
stalgaus plakimo szirdies^

D.
l;a?

'1
t life

Kaip raszo toje pat koi'ė^ 
pondencijoj, tai priesz meta ląi 
ko Daina turėjusi gera paszina 
kursai kanecz norėjo fe 
nugalabint, tai buvęs tuoipi 
kunigas Szvagzdis Szv. Jurgio 
parap. vikaras, 
dąnginus, niekas draugijoj ne
kenkia, nes a. a. klebonas lain. 
Szedvydis buvęs gero budo 
žmogus draugijai nekenke, ir 
dabartinis klebonas kun. Zemb 
lis ant kiek žinoma yra rimtas* 
žmogus nedarys to,' ka kun. 
SzV^įz'dis. Eisim patemyt 
kaip tai viskaš mainosi. Priesz
SzYėįįz'dis.

Dainu J

bet tam iszsi-

20 inetu visas lietuviu Bruzdė
jimas Philądelphijoj buvo Pie
tine j (South miesto dalyj
Ęichipondiniu-nebuvo nė ’ gir
dėt, jie prisidėdavo prie South 
pUses> dabar-gi viskas South 
puSėjė apmirė^ o persikėle in 
Kiclunonda. Dalyj South ap-

Prasziau
Vll-

tai 9

pri-

Kaip tankei tai at hit in
7.te'.'; i I, 5JVVUVCI uvvuviu veil ^oiva.jou

Koma tevisądos, į kaip yra ir didele parapija kun. nikaieziui ir jau jin nepaleido.
tiktai pamatau patogu mergi-4na.

t

■* w
L i ‘i NJ 4

gyventa lietuviu Ztirsztai, ten

iKaulakio, ten yra vargamista
’ Įminei l-Tnrln 1i d cii’i nn%>nv\ /-mamu1 Jonas Modelis su parap. geru

f Buvo tai smertis,
emus (taigi nukirto galva jau-

“Kas daug renkasi, tas visa
da blogai nUsirehką.V

d

1 .. tell ->» i

TELEGRAMAI.
§ Rio Janerio. — Czionais 

dega Santos dokai ir kaip ro
dos degs per visa sanvaite. Ug
nis padare bledes ant 12 mili
jonu doleriu.

§ Chicago.— Mikola Fille- 
cetti aplaike 30,000 doleriu už 
netekimą dvieju kojų ant Su
burban geležinkelio.

§ Pittsburgh.— J. B. Finley 
prezidentas Colonial Steel Co., 
mirdamas užrasze ant tikeji- 
miszku institutu $3,000j00010 
paliko savb pagilai’vifenA' fniii- 
joną dolerih.' x fe u

,§ Washington, D. C.— Ka
da užstos visjszka blaivybia 
nuo 1 Julajaus, pasiliks val
džios- magazinosia suvirszum 
60 milijonu goreziu 
kuria valdžia payms del 
pareikalavimo.

§ Viednius.— 
ežiu ir ozeku pakylo kruvinas 
sumiszimas Kaadene. 17 ypatn 
liko sužmuszta o 128 sužeista. 
Czekai nori ižguiti visus vokie* 
ežius isz savo sklypo.

arielkos 
savo

Terp vokie-

f
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apszviestas žmogus,Tikrai 
vi 
tingu ir 
silpnybių kitu.

sziauszesi ir kitus už nte- 
Ant galo, visi nuo

isktt už gera palaiko, yra pro-
lagadnu ant klaida ir

Tiktai sav-

• .

m y lu
1I
tokio szalinasi, liekti pats savo 

duszia 
kartumu,

r lai ko.

k \ a i I i o jt*1 < ly < ly be jeį •»i 0v 
jojo prisipildo 
meilus dbl jojo sxdetas ir žmo^ 
uis.

no

t
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on the league or nations ,.

Jfj 
f'l’TTf

sfedi nuo

7e/ 
4

Pilnos ulyczios ver- 
telycziu ir pauksztelei 

ant ulycziu lekioja: visztos kur 
kos, gaid'žei, kurkinai, 
rei ir 1.1.

O kiek tai meitėliu penysi 
ant brogos, intukusin, jbg vos 
pilvus pavelka; nestokos ir pe
nėtu kiaulių su dydeleis kum- 

Turhne ir tokiu gyvūle- 
be-ragiu yra: 

fibulai ir*arklei, bet tieje netin
ka žmonim ant maisto, o kada 
pastimpa, tai jeigu katras rie
bus, tai isz jo muilą padaro, 
o kudus in dorbanki užkasa. O 

s tiktu del maisto, 
tni no butu tiek daug, už tatai 
muilo daugybin randasi.

Teip, teip! Žver’ut ir gyvu
liu nestokos kožnoje 
doje.

Amsu ,amsu, 
yra i n va les!

Ir aviu gaivu yra užtektinai, 
o vyreli, jeigu katra misiuke 
moka pritaisyti su pipyrais ir 
czimezibirais, 
^Auseles” 
koszelina.

sziena. 
saiu ir

flike-

rint turtingas, o 4avo 
riajns uždėjo aspsmenta po dvi 
guba mokesti per penkis mene
sius.

sana-

įeis.
i u raguotu ir

vi-

į < t
?

Nieko tvirto ne yra ant szios| į<n(j muilą 
aszarn pakalnes, kožnas darb- 
szanje del savo naudos, 
bininke piningu dek^ 
svk ant ko, tik tvlek.

Dar- 
neklau-

apigar-

tai per kvaraba 
mot ores, jog 

savo vyrus pa- 
bet ir vyrai

Keži ne k a 
in lindo in taisės 
no tiktai josios 
meti liejo, het ir vyrai negali 
gyventi su piktoms boboms^ ba 
jeigu vyro nepavaro,

Isz Mahnno- 
jaus vela kokia tai bobelka isz- 

Ne tik czio- 
Amerika 

Yra tame ne 
kiek vyro kalte, 

mo

turi atsitraukti.

runijo in svietą.
bot ir po visa 

pats t

o riebiu amsu

tai pats tai fain valgis, 
barszczius ir in

lini s, 
ta 
tiek motor
Isz pradžios vyras duoda 
terei p<‘t daug valios, pavėlina 
del burdingieriu būti prilaukia 
na ir tasai prilankumas ant ge
ro neiszoina.

Vvras turi ant

ledasi.
es.

visko turėti 
aki ir ne būti lepsze, 
tore

tada ino- 
pr i Iri jos ir ne pames.

zt riaušesAsztriauses peilis, kaltas, 
kirvis ir kitokį innagei atszim- 
pa, jeigu tankei juos naudosi
mi*, bet moteres liežuvis juom 
daugiau jin naudoje, tuom bu
na szariM’snis. Ar gal ne?zai}M‘snu

Kai rie

't

esate pavieni — ne 
turite paezios, ne vaiku, tai ge 
rinusia nusiduokite ant farmu, 
ba dabar darbininku labai rei
kalauji* o ir užmokestis gera. 
Karinu darbai yra žmogui svei 

viskas 
- bile

uždirbi as 
ga- 

prie 
ilto pecziaus ir laikraszczius

nesk i. o ir ne sunkus, 
dirbusi su maszinoms, 
diena prastumti, 
per vasara kelis 
Ii sau per žiema
S Z

skaityt i.

O

'Zimtelius 
silsėtis

(Jarsus 
kantas 
sutvers

in
Uj! o yra ausu di

deliu ir placziu.
•♦O szirdeles ka jau 

nuo tuju penėtu kiaulių! Jeigu 
katra gaspadine moka liežuvi

> 
kartu, 

kaip katrai

liežuvei

pritaisyti, tai isz ju pagamina 
visoki valgi: saldu ir 
rugszta ir prėska, 
nusiduoda.

Teip, teip.
Įauginusia,

Riebiu kiaulių 
(įauginusia, tiktai nežino, kad 
riebia mesa ne koznas mėgsta. 

, verKonia visi mėgsta visztolc 
szienelia ir t. t.

Nerugokirne ant nieko ir ant 
gyvuliu štoko, 
kad no bus štokas, kol “polan- 

czion gyvuos!

Gyvuliu nie-

derini ? I

Andai buvome patalpinia ži- 
niute kad armotomis pradėta 
szaudyt su akmenukais 1514 m. 
Bet Senas Kapsas mums raszo 
kad armotos jau buvo naudo
jamos pirmiaus negu 1514 m. 
Kryžiokai 1365 
su armotomis ir
bombardavo Nowgoroda (Lisz 
kava) ir daug < -lietuviu iszsi- 
gandusie 
kryžiokams pasidavė.

rodžios mete
akmenukais

be pasiprieszinimo 
Nuo 

ten kryžiokai trauke ant Su- 
nenpiles lietuviu drutvietes 
tarp penkių ažeru esanezios ir 
ta paėmė. Ta vieta sziandien 
lenkai turi praminia SarpiHy.

lietuviu

ne kaip sziandien 
Jojo naujas au- 

nuo

automobiliu fabri- 
Eordas apgarsino, buk 

nauja kompanije ir 
pradės dirbti da pigesnius ati-l
tomobiliiiH 
parsiduoda.
tomohilius kasztuos nuo 250 
lyg .’>00 doleriu, kuri gales pirk 
t i konia visos szeimynos Ame- 
rike. 
») Visi važiuosime jeigu 

50 doleriu turėsimo.

Valdže praszo visu žmonių 
idant jiai praneszti visu kom
panijų ir pavieniu ypatų adre
sus, kurie pasinio jum 
apgavingus szerus ir
uŽ jusu Liberty bondus 
Taupinimo Markes. Jeigu jum 
prisiims kokius rasztus

kite tuojau# in 
kiu adresu: 
(’ommission 
C.

kokius 
bondus 

a rba

Szv. Jono bažnyczia Vilniu
je likos permainyta ant teatro. 
Nežine priežasties mat permai
nymo, gal neteko visiszkai už
laikytoje o gal-nepadori bol- 
szeviku valdžia. Tokia ypa
tingai sena bažnyczia kuri sie- 

1388 meta^ paniekint, ap-

arba
katalogus tokiu szoru tai siuns-

J

valdžia po to- 
Federal Trade 

Washington, I).

Ko vyrai dejuot.
Ir ko būdavot?
Ko rugoti ant szlektu laiku?) 
Juokas yma isz tu bereika- 

d„.____ _
jog viskas nesvie- 

ypatingai 
Ant buezeriu nerei- 
— žinoma del visu,

lingu

kia 1388 meta^ paniekint, ap- 
mainyt ant Teatro tai tikrai be 
protiszkas darbas, darbas ant 
tiek blogas, kurs netur 
sinimo.

Caro laikuose, maskoliai ka
taliku bažnyczias apmainė bet 
nors ant cerkvių, o bolszevikai 
maino apt Teatru.

In žmonių kaltūnus 
kad insivelia 
mas, tai nepaisant nieko, 
kia blogiausius darbus.

Katalikus teip pat nedek In 
anti, ha iszlins per rankovių. 
Nežmoniszkiausei jie elgesi su

isztei-

kartais 
koksai paduki- 

vei-

Marijavitais Lenkijoj kur lai
ko procesijų užpuolio, lauže 

karūnasMarijavitu kryžius, 
ir t. t.

Nepertolimoje praeitoje per
lusaviinu! skerdyne Philadelphijos lietu-dejavimu ir

Visi sako: 
tiszkai pabrango, o 
mesute. 
kia rugoti
jog jiejei kaili lupk nuo aviu 
vorsziu, ^jaueziu ir žmonių...
Mat, huczerei rugoje ant stoĮ>p 
gyvuliu-’ A* 1 i?—- xfi__x£

, tai pasakai*
siduoii iri itpk’ia lietuviszka 

arda o ten suras užtekti- 
li visokiu gyvuli (i.

bubu ka tupinėja apie te- 
Turimo visokiu kaino 

vakarais įlėsuvaryti

y vnliiL*

i m
rikiai reike nih 
km Ii

) B’i Ir ■ YiiiiLn vi i f

apig 
irt 
senu 
lyrzins. 
laukiu, ka 
in t varta slankioja po nlyezes.

v y ruože i gyvuliu’ 
Turime ir darbiniu

O

Furimer

Nestoras
Amerike.
janezin tikusiu ant mėsos.

karvhf ber$ždžfti,\ 
ar gi tarne geros ant mėsos.
O IMevoleliaii, visi mėgsta ver-

volei senu

sulaužė kry-vi u bažnyczioje, 
žius ir kitus bažnyczios daig- 
tns panaudot musztyneje, 
bnt suhtužia kaulus ir kun. 
Kaminsko, jeigu bUt vidun su- 
miszimo inVelia: 
kataliku, 
Na ir ka bepasakitts kada ap
linkybes susidrumsezia ?..»

Kokios nebebūk aplinkybes 
jeigu palyti ant paniekos ta,

o

Bažnyczia 
teip pateko žydams.

jeigu palyti ant paniekos ta 
ka tikinti griodoja, tai prasi
žengimas dideliai yra juodas.

« fIsz priežasties epidemijos 
flitrrzes, draugystes ir organi
zacijos sąnariams priversta už
dėt extra mokestis, dauguma 
lietuvio ^am prieszlnosi, o tas 
viskas padaryt kitaip nėra ga
lima.

• Lenku ZwiQzkas gana žiu-
I

i,.

LAIKRASZTYJE.
.JA tj. i ' t »*'

Kaip jau apsipratome su* 
laikrasztije kokios nebūk yrn > 
pakraipos, tai regiimi kad Įnik 
nvztija suteikiu mumis daug 
visokios naudos iszskvront kai 
kur novalyvusnus ir kai kurios 
laikraszczius inbruktus.

La i k ra szt i ja n u sz v i ecz i a
sas musu gyventoju pakampes, 
jiji parodo ne tik kur lietuviai 
apsigyvenę, bet ir ju ten palin
kimus bei turtuos pjusineszi- 
mus, tankiai ir darbo menku
mą ai4ba geruma ;■ laikrasztyje 
skyna kelia gerovei ir dorai, 
daro pastabas, kritikuoja szlu- 
bus palinkimus, iszverezia vir- 
szun melagiu kailius. Be laik 
rasztijos, žmonių gyvenimas 
buna nebylys, rodos kaikur ne 
tik kad ka žmonos nenuveikia, 
bet visiszkai tyli ir miega sau 
kenkdami.

Isz • laikrasztijos 
aniuolas ir velnas,

Kitos

tai ežia

lai k- 
pradejo but 

lietuvis ik

užgema 
suteikia 

žmogui' padoru * peną, pfaplie* 
ežia iszmintios rubežiu ir t. t. 
Tai ežia jau aniuolas!
pagimdo placzius ergelius, isz- 
volioja žmogų po purvyno rais 
tus ypacz neteisiai, melagingai 
apszmeižiant, isz netycziu in- 
vedant in* klampynes tokias, 
kad sunku iszrepliot, 
jau velnias!....

Žodžiu 'Sakant, laikrasztija 
didelis ir platus szaltinis duo- 
dans žmonijai visa ko.

Deliui Hetuviu užmirsztos ir 
alinamos kietos tautos, 
rasztija nesenei 
szaltiniu vi sako,
“Auszros” meto t. y. 1883 toli 
įiemate ne deszimtos dalies to, 
ka mato sziandien, bet tas ne- 
bagas niekinamas lietuvis mu
žikas pilksermegis, vis-gi turė
jo ypatingus nesziotojus žinių, 
kur kas destis svarbesnio, bu
vo tai kropszelninkas ubagas 
kurie,eidami placziai per 
mus visa ko mate, g 
kas buvo akyvas, isz ju daug 
sužinodavo, 
man ta sakytu 
ihates tuos 
girdejans kaip 
daug suteikt žinių ypatingai 
kaimiecziams.

Buvau da menkas apie 8 ar 
9 metu, reikėjo man žiemos lai
ke sedefi užstalėje ir ihokytis 
skaityt ant storo lenkiszko 
Zloty Oltarz, o manozsena mo- 
tįrna sėdėdama ant krėslo vis 
verpdavo; sztai, ateidavo uba
gai, tai kai kuriu1 mažai ko 
klausinėdavo, bet kai kurie, tai 
jie atimdavo nota, 
Ubagas būdavo pas pryžeda 
Stovedams pasipoteriavęs, tai 
jau mate kad gaspadinele su
stoju verpusi, jis rodos pasiren 
ges daug, daug jei pripasakot 
tik laukdavo ar ko nors klau
sines. .

Gerai 
ga'ziėtnesziti —

kai7 
'irdejo ir

Nereik kad kas 
, nes esu patsai 

irgazietninkus, 
jie Tmpkejo % 1 •

net verpt.

atsimemr du ubagu 
koks tai buvo 

Sziopys isz kaimo muset Gailu- 
piu od<itas senpkas plikas Liud 
vinavo, muset isz Asztruliu 
koksai Gimine. Tai tu dvieju 
ubagu jau buvo pas mus State, 
jie pritaikydavo, ateit visi ‘ va
karan; tai kaip tik ubagas in 
stuba, tai mano mamai jau 
verpt nereikejo nes su didžiau- 
šiU noru klausėsi; ubagp pra- 
neszimu ir galop krepszius pa- 
sideja tie ubagai apsinakvoda
vo. r »

Už tokius suteikimus žinių, 
suprantama kad ubagas gau
davo atlyginimą brizga gera 
lasziniu ir duonos.

Beno tfii tik" mano sena mo- 
tyna buvo tolpa palinkusi uba
gu klausinėt kas sviete destis, 
buvo ju ir dauginus. Teip da
ro vis seriėsnės moteries, o jos 
paskui tais žinos paleisdavo 
ItaimUofle tarp lietuviu pla
čiau.

Pasidekavojant musu praei
toje užmanytojams leist laik- 
.raszėzius, tarp lietuviu, szian-

Teip da-

fdien jau gatniatne žines, nau
jienos nennė ubagu yaikszčzio; 
jttriCizitf skiete, bot įstf laikrasz- ! t n t 1 •, , . . • i

v
i

alui padarys konst it ucije ir solver
<& ę> y

visu vieszpatysežiu:
t

Yoshida isz Japonijos

.Tiejo tai delegatai padarys konstitucije ir sutvers Tautu Lyga teip 
kaireses Chinda ir Maldna isz Japonijos, Bourgeoisie isz, Erancijos, Orlanda isz Italijo 
nizelos isz Graikijos. Užpakalije stovi isz kaireses: Pessao isz Brazilijos, 
isz Ameriko, Sekretorius pasiuntinystes isz Brazilijos, Dmowskis isz Lenkijos, Vosnicz isz Serbijos, 
nystes isz Belgijos, generolas Smuts isz angliszkos kariumenes 
isz 
cijos.

generolas
Belgijos, majoras Bonsail isz Ameriko, Koo isz Kinu, Beis isz Portugalij

•J

uMwi J llljl lipu ĮJĮ ' " 

l.'F. ..... .........

Pirmam rodo i
Kramar isz Uzeko-Slavokijos, Ve- 

, pulkauninkas • House 
, sekretorius pasiunti- 

prezidentas Wilsonas, Diamamli isz Rumunijos, Hymans 
os, Scialoja isz Italijos ir La maude

mm njienas, bet ir platesnius
apsiszvietimus.

ant kiek jau su
-1 • - * •

Laikrasztije, 
prantame yra didė kovot i ja su 
visu kuomi, kuri no vienam 
neregiui atidaro akis, ir veda 
kovon su visokiomis nelabys ! 
tomis nors karfiiis breda.nt per 
sunkenybių rafstiw.

Bot ,bot didi; dalis mus lietu
viu nenori naudolis hdkraszti- 
jos vaisiais, iuos neskaito.

Kas skaitymui nepaszyen-
c/ia laiko,

Tas stovi arti mažo vaiko.
Senas Kapsas.š

pilnai apsimokėtu, kuomet isz- 
pildo savo popierius. Taip jie 
darydami labai palengvins vy
riausybe, ir paežiam mokėtojui 
nereiks saugotis, kad nepraleis 
ti taksu mokėjimo dienu, kuo
met mokama dalymis.

Visuomet, kuomet mokama 
dalymis; pirmasis mokesnis tu
ri būti mažiausiai vienas kot- 
vi rida lis visu mokesniu, kurios 
jam reikia mokėti, arba vienas 

s, kurios mokėtojas
jog jam re i kės mokėti.

Nežiūrint, kaip bus moka- 
pirmasis mokesnis,

ketvirtdali 
mano,

i (T ■*

I

czltr kurie sritelkirt ne* vieta trati

J ■ "i

$1

BUREAU OF INTERNAL 
REVENUE.
, U I. ■ <>■!*■>

Asmuo, kuris laukia kad lak 
su nuo ineigu kolektorius atei
tu in jo namus arba kad temp
tu ji už skverno gali atsidurti 
negerame padėjime ir būti 
skaudžiai nubaustas, taip per- 
sergeti Internal j;Revenue vii4- 
szininkai.. Ant-kiekvieno as
mens ar korporacijos guli pri- 
deryste, kad apsimokėti ir, isz 
pildžius rasztus,- induoti nevė
liau, kai 1.5 d. Kovo menesio.

“Bjuras iszsiimte visus žmo
nes, kuriuos jis turėjo tiesiai in 
žmonos, kad padėti ir suteikti 
jiems patarimu,” sako komisi- 
joniorius Roper.
darbininkai neturi laiko jiesz- 
koti žmonių po namus ir 
darbus.
taksus mokėti arba kuriems rei 
kia iszpildyti „popierius, turi 
patys atlkti tas priedermes, 
kuriu isz jrir reikalauja istaty^ 

Jei kas nori kp nors pa
siklausti, blanki!, ar patarimu 

auti jis turi kreiptis,in taksu 
' > virszinin-

ma, pirmasis moKosnis, ma
žiausiai vienas’ketvirtdali# vi
sai mokesniu^ kurios reikia isz- 
mokoti priesz 15 d. Kovo me
nesio, turi būti kolektoriaus 
ofise toje dienoje, sykiu su pri
pildytais popierais.”

OOAtit Menesio
o *•*'** " a1

i yra lazduodami per žmoni? dol teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davlnctl tiek daug piningo jagu galite 
iszglrstl savo napie ■ garsingiausias 
dalnorius ir muzike ant musu be-tru- 
bines fonografo kiiffas parduodame 
ant lengvu iszmokesčziu

$1.00 ANT MENESIO.
8C Dainos ir Mnsllirs DYKAI. 

Kožnn inasztnn gvarnntyta.
Kaszyklto pas mus. o mes iszsluslmo 
tnojaus per paczta niiiHii katalogu 
DYKAI. Adresavolkitc: •
EAGLE GRAPHOPHONE CO

101 EAST IG-th STREET
Dept. 16 p New York, N. Y.

Tukstanczei Dolerei

A pysaka
ru (Ktveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c

W. D. Bocrkovrski-Co. • Malmnoy Pfc.

“Bot musu

po
Visi, kuriems reikia

mai.

O'f

nuo i ne igu r ink imo 
ka.,

• “Svarbus dalykas del taksu 
nuo ineigu yra kad iszgauti 
pirma mokesni priesz .15 d. Ko 

Toji yra vėliausioji d’te- 
pagal naujuosius istaty- 

Atvyrai sznekant val-

vos. 
na , 
mus.
dž'ai reikia pinigu,-kad apmo
kėti prisižadejimus, kurie pa
sibaigia. toje, dienoje.

uo paežiu laikuJuo paežiu tautu y yru pas
kutine diena induoti užbaigtus 
del 1918 ,metu<? taksu rasztus. 
Ar pilni rasztai su nurodimu 
visu taksu, ar tik pavirszuti- 
niai turi but induodami 
kiekvienu mokęshiu priooz 
d. Kovos menesio.

uPavirszntinis apskaitliavi- 
mas ineigu yra leidžiamas 
tiems, kurie laiku negali pa-

su
15

daryti pilno .apskaitliavimo- 
Teczau mokgnt reikalingus mo 
kesnirts priesz 15 d. Kovo, tak
su. :
ginimą laiko apt 45 dięnu, >

.. ' > - *■ » k * -

mokėtojas gali gauti prail- 
ir 

tuomet indupti1,pilnai iszpildy- 
tus popierius,, , .

‘ ‘ Bjjras tai daro,,' kad pa-
lėngviriti tttok, kurie nogali pil 
nai iszsimoketir kuomet jie isž- 
pildo savo popierius, del ląįko 
tankumo, bet jis negali leisti
kąd tuo$ tflltstfs, kurios reikia
iszmoketi KoV6 15 d. nutęsti 
ant .vėliau. . . . • t

(‘ Raglttama, kad jkiekvippas
kuriam Veikia,takaus iriokbti

s * f L 1 • i i-

' i 11 ■ I

i 

nu

Gailestis Katriukės.

Kairiuka graudžoi verke.
— Ko tu teip verki, Kairiu-

ka?
i — Ka-gi ne verksiu, kad ma 

no Stasiukas nusidavė in mies
tą ant tarnystos.

— Tai ko verki! už meto vO 
lei sugrysz.

. — A-ha, sugrysz! () asz o*nl 
netrukus isztekesiu už kito.

N

■

J,

isz Fran-

isz .Lietuviu Senovės Gyvenimo

'L-

„.Vienybę Liet.” * 
• t

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

’’VIENYBĘ LIETUVNINKŲ” 
insteigta 1886 m.

0Yivy.U Skuitytl kiekvienas.|ictuyi|B ir lietuvaitę, 
Vienybe Liet.” talpina moksliškus ir pamokinančius straipsnius.

^PRENUMERATA METAMS?/ 
Suvienytose Valstijoje.. .$2.00; pusei metąi $1.00. 

2.50; pusei metų $1.25.
00; pusei metų $1.50.

. didžiausia krautuve Visokių knygų.” 
’’V1ENYBG LIETUVNINKŲ”

120-124 GRAND' ST., wl BROOKLYN, N.Y

Kanadoje................ ............
Kitose viešpatystėse..... ..a.

Pa/.iurejlmui siunčiame'vienę numerį dovanai ir knygų katalogą.

LIETO VO S.AMOMO: BENDROVE
----- I -4 ^4 V ^4— 11^4, I.

■ 1 m t A . ■ M* *1

V

t -M

U k- ’ 
i1J U! i *

*

a) Lietuvos ukininkyste.
b) Lietuvos pramone.

t I , I I* I I I

K H (1’1» 
i t

NAUJAS OFENSYVAS.
J-Tl ,<! \ 1 -41 j,i

Europoje kalbama apie Pabalti jos mažųjų 
tautu fedėrnčijri; Lietuva liko savistove valstija.

Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 
tuojrttiš šzalies atstatymui dideli piningai. ’

K .. . •

Reikia, atstatyti :—

pJųLiptuvos pirklyba.
d) Tuo jaus bus reikalinga finansuoti

< . , Lietuvos valdžia. .
Ka$t skolins * Lietuvai piningus — tas bus 

.Liejuvąg ,szenninkaš. ‘ .
Lietuviai, mes bukinta savo sząlies ^erininkoifll

LIETUVOS ATSTATYMO i'BENDROVE - 
RŪPINASI DEL LIETUVOS ’ ATSTATYMO 

d TUOJ SURINKTI $1,000,000.
‘‘'PIRKIT LIETUVOS ATSTATYMO

• BENDROVES ' SZERUSI ’
Kreipkite!? prie mus rtgentu arba tiosog in L. A 
-BėiidroVes rasztine ir klauskite paaiszkinimu. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove,

#

t

(Lithuanian Development Corporation) 
320 FiTtli Ave.

■'į

1
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Szvaicarn giri

darni sxf savim adjatanta’ kar-* 
vedžio Rzesinska ir kita isz 
'jid dvaro vyra KoWnaoka. Vi
si keturi atjojo raUt^ tiktai du 
tarnai pekszti atėjo, idant lai
kyt savo porpi tftUlitt& < 
davėsi girdėt žtngsnei orkBnth 
'kanopų,v akis Zigmanto pražibo 
ir rankos sudrėbėjo/ iszsitiese 
ir j)atrine surunka kakta. •
—Tas fnt man žobova tas

gaisztantr savo ark Ii spyrė su
koja ir szydinanOzei juoktis 
ptodėjo;

- O, da ne galas to! — pa- 
szauke skabei Gracijonas -ant 
meiles Dievo — asz saVo ne do

'”1 a / —. ♦ —. "Ii ’ i . a

vanosiu. Mudu, jau nuo s ė nei 
turim eprisirasze vienas ant ki

i

Angį i kas su 
szinasi apie vokieczius, 
nas isz vokiecziu stovi 
juokėsi isz juju.

I /

k <

./« r.

SAULK

>. »<>■
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I
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BALTRUVIĖN6.

PASAULIO PRADŽIA.
r } m ■

Ar gyvuliai turi protą.
n I į ‘ M ' v ■" ' 1

Yrd ištirta, jog gyvuliai at-
Jilieka ąąvo prigimtuosius dUr-

bus ir tuomet, kai isz ju neturi

, <7 '(į,!b 11 • Ig| 11 ! IiUI ’ | >" T »' f ' F d' t *i ' ' > t"i. M'f f !y • p J/ie -• 

pasirodžius vanagui, karveliai kirtis, visokius žodžiu almai-
urnai susitelkiu in .k^uva, Bet nakviša gramatika. žmogutis
lįai vanagas viena karve]i (ba
landi) pagauna, visi, tuojau isz 
krinka. / 
rotu protą, tai, be abejo,

.4 
visi

%

kalba nerą, juk ženklu rinkinys 
pažymėti tik ispudirkaip kad 
daro gyvuliai, bet tai begales 
balfiziniu ženklių

Kad gi karveliai tu* 
’ • vi^i

pultu ant vanago ir savo dran
ga lengvai atimtu, j

Lengva suprasti,., kiek tai 
vargo turi pankszčzjai pereda- 

jog jię sėdi

kurįais isz- 
reiszkiama žmogaus protas, isz 
mintis, supratimas, gabumas. 
: Kadangi, kalbos žodžiai yra 
žmogaus proto ženklai, todėl 
juos^ tuos balso ženklus,galim,a
1 # , J v "
d i ntaist ženk la“m.< lt
. To<

no mažiausios naudos, atbulai 
^•’nuostolius.
pauksZti narvan
duokite JĮm* kuogeriaifeia mais

to padarysime diaabr rokunda, 
ponas Zigmantai, o ir už savo 
prioteliu SttWerittft^. *ir jam

Uždarykite
(kletkon.) mi. Bet vėl žinia, 

ant kiausziniu tik apribota 1 pi
ką ir jei lygi to laiko .pauksz- 
cziukai neiszsikls, tai porėto ja 
apleidžia J<iauszinius ir 
mini sau ona kur kitur.

Dar yra vienus begalo svar
bus dalykas, ko gyvuliai netu
ri — tai kalba, kaipo žmogaus 
galvojimo apsireiszkimas. , 

savotisz-

prieteliu Šiiweyitįti
kas priguli.. V. K ■ / Sijjį

— O praszau! praszau!—-pa 
szauko paniekinanezei juok
damasis Zigmantas -^-da nor ir 
tris galit stot — visus priimu!

Tuolaik Severinas likos ini- 
nesztas po medžiu in pavesi. 
Kraujas plauke isz szono, vie
nok neis^dave nei mažiausio 
balso dejavimo, tiktai gnleda-1 
mns < 
szona

Tas tai man žobovn tas 
tai -**’ 
dėjo szvilpaut.

Tuolaik apžiurėjo savo pi 
t a lietus/ anie nusėdo nuo ark- 

pasisveikintn isz tolo. 
iV/.osinskas nuėjo pas Dziemba 
plasisznahždejo trtrp srtves. Sa- 

iszženge pirmutinis, 
neduodamas to padaryt G raci
jom! 1 už ka ’>vos ne 
tarp savęsp

Jeigu szlektns norėjo sau pa 
Isibovint su kardais idant nu
leist sau biski karszto kraujo, 

I tada iszžonginėjo pekszl’ų vie
nok jeigu' galinejimns turėjo 
but ant tikrųjų kuriame prie- 

_____ szininkai stato savo gvvaste ir 
„ PIKTA i lismerti, jeigu galinėjusi už nuže 

? BČBA

•puszaiiko ir pro-

liu...

werinns

susibarė

o vto- 
szale ir 

Kur jisai t

minima vienas kito už savo 
szlove, tada iszszauktas iszjo- 

t dnvo raitas ant'arklio su pista- 
Buvo tokio pavydnlo t0Ji įlietais, Jtada sz.uvei 

tuose laikuose, kada czion gy-

C'

pavydai o toji jau [likos 
iszleisti, o abudu prieszininkai.

* • l 5mn pasiliko sveikas, tada -kapojo-veno mažai puslaukiniu zmo- i. . J •’
® • I W I ♦ X* J

niu vienok su laiku viskas per- ‘ .
Jau už Augusto ka- V0>Įf

medžius P^Tegu

si su kardais, kaip tikroje ko-

per|hainyti raszyta jsį lM?i spa us 
f A 11

kas nemoka galvoti ir 
neturi tinkamo supratimo, ton 
negali būti nei kalbos, nei rasz- 

Juk žmones gyvena d ra ii- 
gyvuliais jau keletas bei

ta,tinkama sziluma ir t. t.1 Ar 
n opia į,pa u k szt i s ežia bus? ‘Ne, 
atėjo ruduo — ir jis pot verda, 
kati tik lėkti in tolimoji krasz- 
ta, nors pati kelione yra bega
lo,hunki ir gresia nuolatiniais 
pavojais.

Jaunas babras, kuri syki pa
gavo mokslininkas Elourens ir 
pasodino sausan narvan, tuo-

ra
iel

r i* •! T M d

’ u
*

Viename pleisia bobos kvai
tulį gavo, 

x Kai p gal i u n i nkai d inerkes 
susztapavo, 

Sue ja' v i st5S sei may o ja, 
Net k vai lūkės raudoja.

Būdavo vyrai in darbu iszejna 
Bobos tuo in kuopa suejna, 

Po kvoteviuka kalcjmi apejria 
Naprapal gerdavo,

Kol kaip cziukes1 pasigiardavo. 
■ Sziandien kaip rodos to ne 

bus,
Ne viena dabar kaip skiedra 

sudžius,
Kitu kartu daugiau apie jiai 

sės padainuosiu 
O dabar nutylėsiu.

to.
ge su 
icliolika tukstaneziu metu, te- 

/Juk cziaus gi kalbos . bei jos vieta 
u žs t o ja n ežiu tam tikru ženklu 
celių nieko nuo gyvuliu lyg 
sziol nesužinojo. *
'Gyvuliai neturi tiesiog ko 

susakyti, 
auja, nors pajautimu dažnai 

tori gana augszta.
Labai daug pridirbo visokiu 

calbu neseniai - buvęs Berlyne 
v 

arklys, kuris, girdi, , mokėjos " 
skaitliuoti. Tsztiesu tasai ark 
ys, kuri vadindavo Bans, aes- 
e skaitlines, suvesdamas įvai

rias sumas. ’ , .r ■ ,
Bet su szituo arkliu tuoj pa

sirodė aiszkus apgavimas, nes 
arklys tureejs nepaprasta at
minti, buvo iszmokytas tik kur 
kokia padėti skaitline, o 
pati skaitliavima, kaipo toki

g y v u 1 i a j ti i r e t u k u o.
kai kalbėti, nes papūga moka 
tdMi žodžius, o vienas pauksz- 
tis gali het^truupti ir pagiedoti 
teeziaus jie kalbos neturi. Tie
sa, gyvuliai iszduoda įvairius 
balsus, praneszdami vienas ki
tam gresianti pavoju, szaukda- 

Bet tai visa
juk nėra kalba, turinti visokias

pasodino sausan narvan 
jau kai tik atnesze jam paga
liu; omo dirbti užtvanka ir bu
delė, nors pirma — neturėjo lai 
ko tu darbu iszmokti nuo tėvu, 
d antra -— darbas visai ne ture 
jo .tikslo, nes upes vanduo juk 
ežia negrose pavojumi.

Arba vėl,

I ra bu žiu < uždusti ne jo1 :sn vo 
, idant kraują knlaikytv 1 
Na-gi be-yrk jokio’pdvo- 

jaus! paszahko Rzosinskas’ap
žiurėjas žaidPli o roilwžinot 
kad tuose laikuose kožnas’ba
joras mokėjo -but cimlninku, 
nes žaiduliu kiekvienas 1 mate 
gana invales. — Dievui dėkui 
nieko!....
lupo isz szono, bet- kada krau
jas mžsilaikys viskas bus gerai1 
u žkeliu nedaliu bus sveikas!, ‘ 

Zigmantas paemes arkli-nuo 
Dziembo užsėdo.4 *

Sawevinasd* kuri norėjo nu- 
neszt-toli idant Tio girdėtu szu- 
vin’ idant malszei' satb gnleįti, 
nesidavė; kalbėdamas: - ‘

Tegul ir asz1 pamatysiu 
kaip galesis už mane, juk tas 
mari priguli. 1 > *

Borodziczius, kaipo žmogus

biski kūno kulka isz-

J

f

t

in i lesti ir t. t.
pažiūrėkite, kaip,
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Aplinkinėje Pittsburgo yra 
motore, 

Ant vienos akies nerege, 
Kuri vyro ir vaiku iszsižadejo, 

O in czionaįs adbego.
Girtuokle gera,

. Ir boba ne szezira1.
Tankei vyrams piningus Už

traukia, 
Nes ir viską pvariaukia. 

Kaip geros moteres susitars
Tdi laja vienakio pakars.

* • --

tolei lyg'kolei turėjo 
abudu,

isz prioszininku no
arklio lavonu.

(musu pažinstami prieszininkai

simaine.
raliaus pradėta kirst
ir retint tankuminus ižbudavo-
tas likos czion palocelis* vidur-

> vi- .
laike Ivienas priesz kita raiti.

gi riję, in kuri susivažinėjo 
sas dvaras karališkas I 
medžiokles kurias karalius me 
go daryt cz i Onai s po aplinkine.
Vėlinu pradėta ir daugiau na
mu būdavot ezionais del tu ku
rie geide gyventi pavesije tarp 
žaluminos medžiu tarp tos gro- 

Aplink vienok 
traukėsi toli kone

arba Vienas
krito nuo

Ir dnbar-gi
M»«

apie
♦ 

neturėjo ne mažiausio suprati 
mo

Taip tai dabar turi būti vi
sai aiszku, kad gyvuliui jokiu 
budu negalima pripažinti pro
to/

‘sz ežia tad aiszku, kad žmo
gus, l ietingas ir tolu tobulas 
sutvėrimas negalėjo atsirasti 
isz beprotes beždžiones, ka nd- 

inkalbeti Szv. Raszto 
prieszininkai.

Užbaiga.
Peržiūrėdami szinos mokslo 

tyrinėjimus, • palieczianczius 
matomaja gamta, turime sutik 
ti, kad visame jos gyvenime 
yra tam tikri deszniai, teises, 
visa ko suderinimas ir tvarka. 
Juo giliau tai gvildename "ir 
pažinstamo, juo labiau mus ap
ima nuostaba, feztai žiurėją-* 
m i in dangaus skliautą, inato^ 
me ten milijonus visokiu daig- 
tu, kurie yra nepaprastai didė
li, kurie neapsakomai greitai 
ir tvarkiai skrajoja neapsako
mai ilgais savo keliais: 
ten netvarkos, sumaiszties 
tvenkinio vienas kitam keliu 
bet tukstaneziais metu priesz 
galime atrasti ta erdveje punk 
ta, kur atsiras sziokis^ bei to
kis dangaus daigtas.

Žiūrėdami in žeme, 
tome, kad ji pastatyta būtent 
tokioje vietoje, kad butu gali
mas joje gyvenimas, ners jei bu 
ta areziau saules, tai nieks ant 
žemes nėgaletu gyventi delirii 
karszczio, o jei buto pertoli 
nuo saules, tai vėl gyvenimas 
negalimas butu deliai szalczio.

Žeme apsupantis oras renka 
savyje.saules sziluma ir saugo
ja žemo nuo umu atamainu.

Net ir ton, kiir, tarytum, ma
žiausia reikėjo tiketies kokios- 
nors tvarkos ir deszniu, būtent 
negyvoje materijoje, kaip tai 
puikiai viskas sutaisyta, kokia 
yra tvarka!

Ka-gi kalbeli apie gyvybe 
turinezius daigius!
fT 
dedant, sakysime nuo 
narvio sutvėrimo ir 
žmogumi!

Bet kur isz

lafetą r/Bs Bilda 
Jg irViena gįZigmanto arklis kuris kelionė

je gaudamas blogas avižas 
tu mažai sukudo, 
vo smarkus ir smagus 
werinas turėjo szirrni, kas tei
sybe arklis buvo storas digtas 

ne lengvas

0 nrĮDieVo tas padare szventri"kry- 
vienok bu-

Sa-

?

placziu strėnų ir ,av 
vienok mokantis raitelis ka 
norėjo galėjo su juom daryt.

Sustojo isz tolo ir turėjo 
szaudint vienas in kita prisi- 
artinedami, o reike žinot, jog 
tas tuose laikuose no buvo už
draustu, kaip sziandien, tiktai 
reikėjo turėt Ii nd in tojus.

Ant iszbliszkusio veido Zi 
manto galima buvo pažint? 
rūstybe ir ne apykanta baise, 
kuria stengusi apmalszinti sa
vo szirdyje, idant ne užtemtu 
jam akiu, kad galėtu gerai at-, 
kerszint savo prieszininkui.

Sawerinas buvo ramus, szal- 
tas, vienok isz akiu kibirksz- 
tis pilesi, kada žvilgterėjo ant 
Zigmanto. >

Arklęi isz pradžių pdmaželi 
ejt pradėjo prisiartindami vio- 

in ten skubino, idant užsi- nas prie kito, abudu prieszai

žybes gamtos.
tos girrios
suvis ne apgyventos pustynes 
surežintos iszsukreis siaurais 
kėleis. Czioir buvo invales vie

la vi n imu. 
kur gali-

tos ant kareiviszku
Ožio nbuvo plačius, 
nėjusi kareiviai,>o tuose laikuo 

but ka
bota ir se

at si- 
kad ta-

sau szvil-

prisi-

žiu priesz save ir pats perskžeg 
n o jo, po tam iszSitraukcpista- 
lieta ir pakele jin atkiszdamas 
in Zigmantu, kuris 
pe....

Valandoje kada nore 
artint viena,s prie kito, akklei 
sustojo ir ne noręjo ejt prunksz 
darni ir metydamiesi in szalisi 
Borodziczius suspaudė druežei 
pentinais savo arkli,
kartu szoko pirmyn ir ten su
stojo, rodės in žemo inkastas.

kuris du

y

so visi vija i . stengėsi 
reiveis ne tik jauni 
nij kiekvienas 
ženklintu kuom non 
da galinejimai buvo didžianse 
szlove tai karei vei nuolatos 
giilinejosi vieni su kitais, idant 
tiktai dasiyrt prie tos kiekvie
nam žmogui geidžemos garbes. 
Muszesi ne teip, idant užmuszt 
vienas kita, o tiktai jeigu vie
nam pasiseko nuverst nuo ark
lio savo pri(»szininka tada pir
mutinis laimėjo; del to kiek vie 
nas 
pelnyt sau garbe.

Niekas-gi del to ir nepaiso j pirmutinis pradėjo

1 

stengėsi
, o

Cf- 
n

ėmėsi už pistalietu, Zigmantas
• mieruot....

Sawernas sku-io daug apie ta, kad ant ryto- p paskui jin ir
jaus, po atsibuvusej scenai pinos.... Abudu laike pista-

Ėlzbietos, | lietus atkisztus vienas in kita 
prisiartindami

po atsibuvusej scenai bino 
tarp Zigmanto ir 1__
kada Zigmantas iszszauke isz- nucielavotus, ; 
gelbėtojus Elzbietos Sawerina vis da areziau, arklei kirpo au- 
ir Gracijona ant 
Keli vyrai su pistalietais ir kar 
dais iszejo isz užkrumu ant ne
dideles pievutes už- Bažanter- 
neR*. Pirmutinis, kuris in czion 
pribuvo ,buvo Zigmantas, pis
talietus ir kardu teip mylintis, 
kaipo ir visas pasiutiszkai 
linksmas zobovas; buvo szian
dien baisei piktas ir suerzintas 
geistantis, atketszinimo už vri- 

nuskriaudima
Szaudyt mokėjo pui- kulka praszvilpe pro ausi Zig- 

kuėis tuolaik' balsu

ilinejimo. Įsimis ir galvom mete in szalis 
kada ’ Zigmantas 
prisi lenkes, 
ant kilpsaieziu nuQ balno idant 
per durnus galėtu matyt ar kul 
ka pataikė, vienok Sawerinas 
sėdėjo sau rainei ir malszei ant 
arklio kaip ir priesz tai Plunks 
na tiktai nuo kepures, nukirto 
kulka, nupuolinejo ant žemes 
plaukdamas ir sukindami oro.

Sawerinas

szove biski
tuojaus pasikėlė

žingsnius.

kurikszti
y pa tos..
kei, o su kardu kapojo stebėti- manto, o
nai, kaip su rikszte, kada rado nusijuokė szaudydamas ir'Suvo 

pr-ieszininka.
Stovėjo jau 

ke prie jio, nes kris areziau pri-! per 'keliolika til

j i o Szove teipo-gi ir

si: glitose nevidonu laike ko
vos nieks prisiartint ne patai -

jeo tas traukosi adgal be gal- 
Dabar Dziemba jam sėb

ravo; pribuvo jis su savo ponu
Vos.

Zigmantu ant pieciaus pagel
bės, nulindęs, neiszmiegojcs, 

po nose, kad jin vi' 
ne^ 

duoddmas jQfniatxilf'io.yZigYnan 
tas negiliojo- dovanot jam-' va
kari kszczio pabėgimo, jog pati 
ko jin ir ne gynė nuo užpuolu, 
koliojo jin, vienok kad kito no 
tnręjo toko kuris pritamautu

nulindęs, 
niurnantis 
sa na 111 i smatigo slogu t iš

jam turėjo jin imt su savim. 
Už antra tnma tvrrejo mokėti,
kuris dorai ir teisingai elgesi 
ir visados iszir
pono seke.

Netrukus
Borodieziu, ; atsives-

užpakalio savo

pribuvo ir Sawe-
rnms su

H H

«■ ‘ »♦ ; *

Kur ten Misureje 
Bobos susitarė,

Alaus parsigabena, 
Riaukia, niekad ne buna gana.

Koki vyra sugriebė,
Nuo jojo kiek centu ižgriebe,

- Per, diena lebauje,
O vakare dejuoje, 

Pareja nuo darbo vyrai 
Su boba buna ne gerai, 

Sako kad krėczla drugys,

y

y

i I

Su boba buna no gerai

vienas nuo kito 
Ic “ žingsniu, vėl 

abudu rodos sanitarė iszsitrau- 
ke kitus pistalietus uŽprėvin- 
tus. Arklei sustojo ir nore 
rte isz vietos pasijudint, ypacz 
Zigmanto’palvis insikase pas-. 
turgalinem kojom, - prnnkszte. 
Kelis kartus ' tmtdurfas’ pinti- 
nai.%istdjo stulpini *i^z vietos 
ejt ne galima buV<y. priverst; 
po tam* nulenkė ^gttlva, žiūrėda
mas raudonom akimi'. i * ni

Abudu velefc pradėjo mie
ruot ir efelavot in vienas kita...

Arklei sustojo ir

Zignfahto galva užsuko in sza- 
li — ir nei nemislina pasiju
dint ir spasabo neranda raite
lis priverst jin žengt nor kelis 

Laiko to galineji-
mosi su arkleis Sawerinas szau 
ke ant Zigmanto:

— Leisk jam pavadžius luo 
sai, ne riesk jam galvos in' vir
ažu! o ejs!

Zigmantas toki privertė sa
vo arkli prie paklusnumo ir 
paisejo kelis žingsnius. Gracijo 
nas drebėdamas visas ir szoko p 
kelis kartus pirmyn. 
vienas priesz kita atkiszo pis
talietus.

•— Zigmantai — 
Gracijonas 
vo 
tino valanda užstojo. I

Zigmantas girdėdamas tuos 
žodžius pradėjo garsei juoktis, 
tame-gi Gracijonas szove.....
Zigmantas sedejd ant arklio, 
bet po valandėlei pradėjo atsi- 

lloszinet ir 1 pakeles rankas 
ausgztyn nueziuože nuo arklio, 
kuris iszsigaves ant liuosybes 
leidosi in giluma girrios.1 Pri- 
szoko tuojaus prie jio Dziemba 
Borodziczius ir pats Rzesins- 
kas, bet visi nusiminė nes krau 
jos ėjo per burna ir nosi. į

Kulka klude plaucziuspr net 
I stvenose kur<tert užkliuvo;• Žai-/ 
dalis matomai buvo mirtinas. 
Vienok Zigmantas galėjo du- 
saut/kvėpaviinnk ne mažėjo; 
akimis ' varto y ir nė krtntr ?i 
draskė’ sau krūtinė su ranka. 
Tszrodymas jio užgesino rusty- ♦ ♦’ v; si 
sdojo^prie jio idant duot kokia 
nors1 prtgelba, pasirodayint ka1 
daryt, kaip su vienių teip ftssu

; > Tiktai* jus suvis apie ma

Nesvietiszkas’’ drebulys.
1 f '

h

Su. stoja

paszaukc 
atsidusk prie Die 

jaueziu, jog tavo pasien

bė krutinv.e prieszin’ ik n

c* *

Nulėkiau jn viena vieta
Užtikau Center išryta,

O kad buvo vėlus laikas
Tai jau biznis nė kas/ 

Pabarszkinau in vienas duris
• Gal kas atidarys.

Kur tau! Geriant! kas tokis
’ ' ' 1 , suriko,

Man niekas ddugiaū nepasiliko 
t

)

*

ii
feK°-

A

. ■* *•♦ • *♦ «M i

retu

jos
J

netvarkos
Nora

J

1 Kaip '(ik atsiiraiikt, 
Kur in užkabori traukt.

„Vžtikau įtrepus,
Lipau, gal ^ilnikis bus, 

Durys atsidariau, 
' InA vi du ino jau.

Ir ktv tori pUmaezi’au ?
O mano moterėles/

< Mano szirdeles!’ 
Motero, pui kei įs^rodo,

Tiktai* akis jioš; parodo, 
Jog alaus už daug naudojo, 
Apie namu triūsa iieadbojo.
Ant stalo.kaip' mesžlina^

Kaip iszmanksztas purvinas, 
Torielkos, videlcei ir peilei,

■ 0 kas da volei:
; VaikaJ murinas,

Rodos molinas, . * ? 1 i
•Baisu žtoreii',' 

ir- d ai»• k y t i p
Mane’ tuo svaigulis apėmė, 

l3a j iogas suvis i atėmė, 
... . .. , b 

iliuk’o už ‘ tvoreles su 
» . < * * *2 j

O kas da vėlei:

Vos trupa».$ n'enuširi^u 
Ant gi

<

; silaikiau-. . 
ant burdo pasJokie vyra: i 

tdkbi. nbg^li būti, 
Turi in'kip*<krtnr('vėpdruoti,

150'Paveikslu. 704 Puslapiu

Ihi z l'.ll1 z .

;t *

’JT id
A

Knygos Didumas G3/4 per 9y4. ^^.00
illp’

pjl

i

ja;

I •
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> Tt/OJ’AUS ISZ MAIS5HPK0 PININGUS SUPYLĖ IN KRŪVA.
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p

veL ma-

Koks^-gi 
yvu sutvėrimu įvairumas pra 

vien ne
baigia n t

įvairios materi
jos yra padaryta koks nors isz 
anksto apgalvotas daigias, ten 
turėjo būti protas, kuris daig- 

, kur yra 
desnlėl ir teisėš’/tep tdrė.l° lai-

Pąsai gi dtt- 
is, Fa 

Isztiesu 
Dievo gar- 

J i o

ta sugalvojo; toliau
Moša -ir kava suba- 

>■ ’ ' toj.-.
Ir tuom per ‘ yisar''sau vaite 

>. 3? ūžė davoje. r
Kožna hpJszėvikpA’įidina, 
Angį i sZkai kalbint i mog i n a, 

Tiktai dii 1 bjaurife žodžius 
* v npudoja,

Nuo angliku iie»ivąktuoja.

ti ir .jd davejės?’ TąSdjk 
vejas yrU Viesžpats Diėv 
snubo Sutvėrėjas. — 
— dangus garsina 
be, o padanges, apreiszkia 
rhnku darbus! GALAS.

JIIWWBMIMI1WMMMIIWM»WIII.|.III.IIIMIW—.IHHIiWBIIMIIIM»WIWIIII.Mml|li 1,1.1 II Llnilii.IHm.wii IMII.ĮIMIIIHH.J—' 1 ......I.—  

' toje,■ h

rie ne nrilslinkit tare Saweri- 
nas’ -^’atfz ton apie mvO'szona 
nesirūpinu dasivilksiu in mies
to kttrp.'ndr OAten'iszsigydinsiu. 
Bldgtou'daug’yra su - tuom....
n’es? jin gal laikės tuojaus ga- 
bertt pas-kuninga, idant nor at-

kito pažeistai' c

ėžedavoje.

Ąnglistfltoi kalbėti mėgina,

p. 528

Viėrias’isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje
• V. ’ ; --- --------—..— ■

Trumpam laike išzsiunteme daugybe szitu milžiniszku
' , ■ ' ' 'Mk * ’ « * I

ruot ir cfelavot in vienas kita 
szove kohe*vien Metikei /trklis 
Zigmanto paszoko^ Ir’puolė ant 
keliu pirmagalinem kojom’, 
ponas ndszoko nuo jio 
rinas užsisupodr puolė nuo arki 
lio..... bnvo pažeistas ih szOnar 
į. Zigmantas būvą sveikas;Į. .

nes’ jin gal* Reikės tuojaus

Sawe Verstu jin ant tikro kelio, tojo 
vdl&Udojė kada turi skyrtis su 
sziubtn svietu. , ( ,<

(Tolinus Bus.)

a .fr ■’
. » u" - i ' .

I♦ ■■ • L ' *
ibi L. ' V jd

- JF' 1 • ,

naudoja,

Nuo pavietres; ir vainu, 
Ir nuo teikiu itiotoriu, ' 
Apsaugok mus Dieve.

.■t. Ji. i b .A. *' Ji ' ii., i
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V ■C''. ,*•,

t

t
M

iįį

,* t > , X J. lAAiA jJCAlll XCAiAJXV AOZimA uUVvAlAL MV UOAUVl

knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
šzįtai puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yrašaltai puikia knyga prisiuntė mumis padekavones.
drucZiai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmąrgin-
tai# virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prišiuskite mumis $2.00 o knyįa buš jumis tuoj auš iszsidiista 
per paeita. Mes užitiokamo nusiitntimo kasztttš; AdcršaVokite: 
( B0CZKAVBKA9.. CO. MAHANOY CITY, PAMAHANOY CITY, PA

A NATION S STRENGTH
IS IN ITS FOOD SUPPLYsSTRENGTH 

» SUPPLY

Ohmite ag ęACjrv’ti 
amekca iwi 
110.000. OOO AU®

i
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Žinios Vietines
Read ingo mokestis szia-

dien.
— Kasyklos praejta sanvai- 

te dirbo tik tris dienas.
— Kas dien 

mon daugiau musu 
rviviu.

■ —>Ant W.
czioS, biski

sugryžta na-
narsiu ka-

Mahanoy uly- 
Žėmiku Lietuvfez- 

kosr hAŽnyhžibs, 
ka.^e duobe jleszkodami sutru
kusios vandenines paipos. Duo 
be paliko 
(
delioje apie

d'drbi įlinkai' isz

neužkasta kurioje 
losi beveik pilna vandens.

valanda popiet 
metu se 
inpuole 
Laido- 

kunelio atsibus Seredoj. 
vaikuczio

numo

ra
Ne-

O

Jono Sakevicziaus 2’/2 
sūnelis Jonukas 

in duobe ir paskendo,
t avės 
Tėvai nelaimingo vaiRuczio gy 
vena po No. 626 W. South St.

— Draugyste Szv. Ludviko 
pri- 

savo
nutarė per tris menesius 
imti naujus sąnarius in 
draugsyte už pigu insiraszyma 

Gali prisiraszyti turin
ti nuo ]8 lyg 40 m. senumo. Su
sirinkimas atsibuna Nedėlioję 
po 15-tain kožno menesio 1. vai. 
popiet mokslaineje

Parsiduoda geri bažny
tinei vargonai konia kaip nau
ji. Tinkami in namus 
del bažnytinio choro.
sznukite po No. 3J3 W. Maha
noy Avė., (t. f.)

tik $1.
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PREZIDENTAS WILSONAS DALYBAUNA WASHINGTONE PARODOJE KAREI-
VIU PO PRIBUVIMUI ISZ FRANCUOS.
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PRESIDENT W.S0U W®JH6 PARADE OF 
VETERANS DOWEYWSYMNI/A 
AVENUE.

M

p 
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few

(M. 14)

arba
Atsi-

PARSIDUODA FARMA.

MEILE ARTIMO.

turtingas 
kuriam visada vargas 

ėjo karta vakare 
kalvi, kuris da dirbo, 
rėjas per atidaryta langeli kal
ves, paszauke:

Vienas

ropojo.

žmogus,
artimo i

pro
Pažiu-

4 r 
i UOKAI

Ne ejna.
Ar turi kiek laiko, tai ej- 

bažnyczia,in pažiūrėti

.i

O

U
H
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\
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IR VIENA NAKTŲ” KNY
GA IR UŽOZEDINO 

PINIGU.

Dr. KOLER
SS
I

Privalote turėti Model Keystone Pecziu

Guinans pirko 100 szitu kuknlniu pecziu It fabrikas
siunczįa teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes
p $5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar. .
yj Guinans nori padaryti vietos del saitu pecziu teip greit
U? kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 

tilc aplaiko. •
Pirkite pecziu pas Guinans , * A,r , ’ ’r’ ’ 1 **

S GUINANS
i

wahanoy City, 
Shenandoah.

*7
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BANK

*

M

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,
$

Dr. KOLER yra viena* 
tints tarpe Lietuvio da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi V ars žaroje, stu
dijavo beglje 26 m. in- 
vairlas ilgas vyru Ir 
moterų, todėl Jas nuo* 

. Gydo 
uisinuodlnlma kraujo 

ir silpnybei v/rM, BpuorfvM,' nHežejlmai 
ligas tinimo, 1 n vairias ligas paeinan- 
0zlas nųpr nęcjpystuino kraipo. Atai- 
szaukite ypktįszkai. per iaiszkus kss 
negydau. Dr, Koler kalba Lenkiszk ai 
ir Ruslszkai.
Of i sos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakare. Ncdellomls Iki 2-v. popiet

m.

Itoftv dugnini pažlnsta. 
a « JK 1 m • « Xv ri 4 I IRA A IkF V

^1
■įl; 1

- - s
8■ *Mt. Cannel

CAPITOL STOCK $125,000.0Q
SURPLUS IR PROFITS $460.060.00

Mokame antra procentą ant sudStu 
piningu. Procentą pridedam prie JubU pinigu 
1 dieną Sausio ir Liepos menesuosc, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turOtąmet reikalą 
su musu Banka, nepdisant ar mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryto lig 12 vai.

F. J. NOONAN, VIce-Prez.H. BALL, Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.

R. T. EDXVARDS, Kaslcriaus Pagelblninkas.

m71

/IHh ffAfcetr

:i (tiii no -NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Ko)iį
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Prakaitavimas žm< 
gauskejų, tai yra di 
džiausiąs kankinimas 
kaip duįiliems lai 
maiitmi. Didelis 
sm^gtimaa yra iš 

skanaus kvapo kaip ir kenkentia ž 
gaus sveikatai.

> E 
a J

P ir 
ne* 
ne 'i

Prakaituotos ko} 
pradžia viaokių žmogat Hįų ir pavarai 

Milių naujai ii ratio s £y

Ui

rno viso kūno, 
duolČsHgydis prakaitavimu arba ilapii* 
1114 Jutų ko^ų ji labai trumpą laiką ir mę« 
užtikrinain Joj* nieko ne kenkt Jūsų svei
katai* Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiikas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSU8 REMEDY CO., 
Diatribulcr

Dep. 8. CHICAGO. ILL

r
L

k

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiema Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminia yra paimti j kariumenę ir ke

liauja ) anapus vandenyno, idant kovoti už vilo pasaulio laisvą ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde* Nešiojimas žiedo su Žvaigžc yra di
džiausia garbfc ir paguodong, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti, A rclial 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 Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šj Žiedą, atsiųskite savo 
piršto nuerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

lt
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160 N. WELLS St,
, „ _ _ ____ . . Mwy’ioHara h
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W. TRASKAUSKAS
t-GRABORIUS-*

Siuncziu szirdinga padėka
“ Saules r 

už knyga “Tūkstantis ir vieno 
naktų, ’ ’
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės i) 

Kada da tosibn

si va
szliubo Antano.

— Asz vaikine niekados ant 
o ir gailuošiu 
gyvas busiu,

vonia del redystes

kurioje radau kanuoDa prie darbo meistereli 
ar ne nubosta jum tasai nuola
tinis darbas!

— Ne del saves 
bet del savo kaimyno,

Kaip ponui žinoma 
patiko jin didele nelaime, 
per agnia neteko visko.

(21) keliu asz dvi

9geras namas, 
vaisingu medžiu, 

12 karvu, 1
2 geri arklei, vežimai, 

visokios maszinos ge- 
Preke $7,000.

asz dirbu 
alsu-

)

szliubo ne ejnu, 
ir gailesiuos kol 
jog ant savo szliubo buvau!

tu114 margu, 
tvartai, daug 
vandens invales 
buitis,
pleszkes, 
ram padėjime. 
Galima užmokėti $2,500 resztu 
ant lengvu iszmokescziu. I 

O. G. Mahon,

ke kalvis.

R. D. 3
Bell Phone 51-4

r ROK 
Atsi- 
anks- 

cziau ir guliu tris vqland&s ve- 
Factoryville, Pa. liau, idant nors po

valandas

Factoryville

PARSIDUODA FARMA.

250 akieriu. 
Tvartas 
skiepas, 
valės, 
ku.

namai, 
geras

i keliolika 
galeeziau jam duoti kas

dien isz savo uždarbio, 
butau turtingesnių, tai duotau 
jam daugiau. Aržiu Dievui, 
jog nestokas darbo. 1 
sveikas rankas ir gali

centu
o kad

Senut oris.
— Jokūbai asz važiuoju ant 

atsilankymo. Prisiegke man or 
deri prie mandieros.

— Ar ir kryžių pono?
—- O ne — mano pati pasi

liks namieje.

2 geri 
60 x 80 pėdu, 
Vandens visados in 

Daug 
*s, ; 

Visi 
visokios 

Graži vieta.

kitokiu budin-
5 jaunoj

geri vežimai, 
maszinos.

Preke $11,000.
Galima užmokėti $5,500 resz- 
ta ant lengvu
Apie dauginus dasižinosite ant 
adreso: (to 21)

24 karvt 
ri arklei. 
pleszkes,

J I go-r>

iszmokescziu.

Aržiu Dievui 
Kas turi 
l dirbti, 

tai ir savo artimui gali padary 
ti daug gero r suszelpti jin ne
laimėje.

— Tok i s tavo 
užsitarnauju ant dideles 
bes, bet asz manau, 
kaimynas niekados tau 
grąžys už tavo geradejysta, — 
tarė ponas.

Tegul ir teip buna, — at 
kalvis, — nesirūpinu 

bet esmių persi tikri-

pasielgimas 
gar- 

ktul tavo 
nesu-

O. G. Mahon,
R. D. 3 Foctoryville, Pa. 
Bell Phone 51-4

Gyvenimas ir ofisas
N. Lake Winola.

sake 
apie tai, 
nes, kad jeigu mano kaimynas 
butu panasziam padėjime, teip 

Factoryvillc-| pat padarytu ne kas teip daro 
kaip sako 
szirdystes 
lenks.
— tarė kalvis, ir da 
pradėjo muszti in 
rFu rėžius nuėjo

Ant atminties.
— Keno plaukus > turi toje 

skrynelėje ?
— Tai atmintis po 

antrai pa oze i.
— Juk j i ji turėjo 

plaukus, o czionai geltoni?
— Tai mat, 

ka man isz barzdos iszpcsze.
Iszsiteisino.’ \

Pati:— Tu volei nugryžti ant 
treczios adynosl a/
visus namie o ir mauė!v..

Vyras:— PerpraszaU) dusze- 
le, ha matai, 
mas uždare, tai ne turėjau kur 
pasidėt. . '

negirdėjas.
knygos nethrejau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suėzedinu ii 

f ■ u 4*1 e 1turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas ta ja knyga ir ne 
oemislinu valkiotis po karezo 
mas trindamas alkūnes prie ha

Vėlinu kožnam nusipirkti
taja puikia Jfpyga o kožnas tu 
retu 
skaitydamas teip puikes istori
ku. Kiti klauso mano apakai 
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekayoju redystei už pa 
dirbimą teip puikios knygos.— 
V. Baka, 412 — Str.

to.

A\ H
Prekčs šių žiedų yra sekančios:

$1.75Sterling....

mano

rudus

mano plaukai

Subudinai

jog visas kareze-

&
•uifialki

3 n
lX’bLu Mu

IO K Auksinis.___ ....10,50 I
14 J£ Auksinis.............. ,13.50

Taipgi moteriais ir vyrams yra labai tinkarpoa nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena* dviem ar trim žvaiįžduUrm 
prckČ 3F>Ce už kožną. ‘

Siųskil^ užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.
COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, , Dep.. 60

1

m
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CHICAGO, 111

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvlu, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
tr t.t. Krausto dalgtus ir tt. 
r»20 IV. Centre SL Mahanoy City* Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

linksma vakara namie

/

[Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
> Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Čo. Banko. 
B 4 < I i t k ’

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHAN0T Cm. S

'"%;

Specialistas ligų akiu, 
gerkles, 

kroniszkas ligas.
Sekanczias ligas 

gydome trumpam 
laike ir suteika- lįolika 
kame palengvini
mą tuojaus..

DUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas arba, 

užtroszkinantis 
pajautimas. 
BRONCHITIS — 
Kosulls, 
krūtinėj, patroti- 
mas ant vuogos. 
KRAUJO LIGAS -

ausu 
kataro ir visas

)
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dleglel

DR. SALM. 
kronlszkas užtruclnlmas

ar vlslszkas

Skrofula, 
kraujo.

KATARAS—Visokias kataro Ilgas.
KURTUMAS—Dalinis 

kurtumas Ir ausu ligos.
DYSPEPSIA—Patrotinlmas apetito, 

užkietėjimo skilvio ir t.t.
LIGOS—Skausmas pe- 

czuose, isztlnlmas po akiu, isztinimas 
kojų ir tankus szlapumas.

VYRU—visokiu vyru ligos.
’ N^RVISŽKOS Lietos—Nedamiegls, 

trumpis atmintis,1’melancholija, nelin
ksmumas ir vargas be priežasties.

REUMATIZMAS—Dlegllngas, kro- 
nlszkas, raumingas ar scatia del ku
riu daktarai Ir gyduoles negelbėjo.

Daktaras Salm pribus in Mu 
hanoju Petnyczioj

14 diena Morcziaus
, in Mansion House Hoteli 
nuo 11 lig 7 vai. vakare.

Dakaras Salm taipgi atlankys Mahanoy 
City Fab. H, March 14, April 14, May 9, 
Jone 6, July 4, Aug. 29.

SZIRDIES

£ 
4 j A

e

tas niekad miela- 
nuo Dievo neap- 

\sz visada teip tikiu, 
smarkiau 
priekalu. 

Turczius nuėjo namon, gylei 
užsimislinias, perymtas dideliu 
paguodone del kalvio.

Ant rytojaus atnesze jam ke 
kalbėdamasv u z

y

Dievo

-T    — - /■ • I r T T- ir-. Ų I I

NESITIKĖJO, JOG JAM PA 
DARYS TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padekavo 

nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.”

Lietuviszkas.
Iszradėjas .

’ ’ d * «■ - - - ■ ■ - ~ \

Szitu vardu iszdaveme nauja 
knygute del iszradeju sulaikau 
ti 20 paveikslu ir ilustraciju, 
visokiu iszradeju ir iszradimu
su

• i , f

Yra visada pasirengus prigialbėti savo deposltorianii! 
biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin-

•r ll

gus arba prigialbėti pirkime properties*
, Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū

ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigclbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas. -’U .

MERCHANTS BANKING TRUST«CO.
MAHANOY CITY. PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Dnnisewict M. Gavula
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney XV.F. Kynkewicz 

P. C. Fenton

f

D. F. Guinan, Treas.

------------- -- ... . - - -X . L-.

Pbone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAŠ

Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South ptueje

Priėmimo valandos 2 Ik! 8 popiet.
Nedalioje 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia I
•him «mi.- .--wan..

r

AGENTŲ: Jauni 
vaikinai, kune tu- 

all uždirbt i nuo
Reikalaujame

Į ri liueso laiko vakarais, ______________
$10 iki $15 į H|vait|, pereidami per stabas 
su musų nauju išradimu.

URSUS REMEDY CO
I 180 N. writs St., Dap. B. CHIUS0, III.

laišku:
Dtp. B.

AUllaukii tik 
ą

**1
i
i
i:

doleriu, »w.„vm.u.iW, 

kad tai dovana už padaryta 
mielaszirdyste del savo artimo, 
bot kalvis neprierne piningu, 
tiktai melde, idant padovanotu 
tuos piningus del jojo kaimy
no, kuriam buvo daug reikalin 
gesni ne kaip jam..

Turczius nuneszeTurczius nunesze piningus 
vargingam kaimynui, o Dievas 
nusiuntė jam pž tai palaimini^ 
ma. . * '

lUi Tas, ka paszelph vargszui duos 
Kentejimo skausmu nuramins, 

Nuopelnas isz kaneziu iszva- 
duos, 

Ir dangaus vartus atidarys.

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbb tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru 
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenan 

” Ve-isz redakcijos * ‘Saules.
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiai) 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba,
Sparrows Point* M.’d.

Vincentas Mftlaiszka,

•I

ANĮ GAVĖNIOS
/ ■ n GyT,n’IDM I»iZ»nytoj«u»

Svieto Vieizpallai mUau 
JĖZAUS KRISTAUS

wl8iŽt*r 3G5 puslapiu sa patcikilab 

Preke su nusiuntimu tiktai 75 centai.

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

Naujas Lietuviszkas Graborius,

I
 Kuzis Rėklaitis 1

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY 0ITY, PA. ?

— ■■■■■»■■■ ... . . , ■>   

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiąus NUskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo, -

No. 2 — Kunigo Paslaptis
Preke 50c.

Kupcziaua

In Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35 c.

No/3 —Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Prekė 25c. 
J No. 4 — Apie
Simu Jurgi;. Kapitoną Tumka, 
108 puslapių, — Preke 25c. 
Ig^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. I>. BOCZKOWSKI-CO, 
MAHANOY CITY, PA, *1

J
paraszais ir paveikslais 

miestu Nexv Yotko ir Washing 
tono. Ta brangia knygute riies 
iszsiuncziame kiekvienam ant 
pareikalavimo DYKAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu
tes.- Kaipo žinovai (ekspertai) 
patentu bandome iszradimus 
DYKAI,.
American European Patent

Offices Inc.
256 -Broadway (SE.)Broadway 

NEW YOIYORK, N. Y,

Atsiszaukiu in Lietuvius.
''i t rt!\ k' 1 •> '/• i

Esniiu’štajoriūs ir malorius. 
Statau ir tąisau medinus na
mus.
nimus koki'tik reikalingą. Ga 
Uu važiuot bile kur ha esmių

«

Darau visokiu patai si-

ne vedęs ar in miestus ar far
mu. Praszau kreiptis ant ad- 

■; į " (to 21) 
Jvioza^jSaulis,

R. F. D. No. 2
. Bethleham, Pa.

reso (to 21)

I

I 'I

A. O. NOVAKAUSKAS
Advokatai ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA..

Vi «

H* s 1 .r .< 1
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

1\ V. 0B1ECUNA8 ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.

u Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
I Bunka talpinami savam budinke kurio verte isznesa apie 
t $150,000 ir vaUoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
j ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už su- 
•;< (atipinius Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus

, $150,000 ir vartoja Hzenie laike anie milijoną dolieriu r__ _ 1_ •_ i .a__ i vr _ i_a*b_ i? t • w*

v

.r
K<

in vifuts dalis svieto. Parduoda Laivakortea Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasetiu 
ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube- 
žhiis skyrius randasi no' valoviste gerai žinomo 
Karoltaus Varasziaus vaidisxko Notarųusso.

ir kitokiu dokumentu reikalirgi Lietuvoje. Užrube- 
jl t _  J _____ 5. „ _______ 1__•____ _ I _ _ • . • * •

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

. Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
G varanty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms^ 
Raszykite pas:

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

Ihsitaisykit ’Gerą Muzika!
Į

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. Štai mes šutei

»

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.
šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrument 

groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. l.U ____  ____
penktais naujausiais lietuviškis rekordais tiktai už

ir Ko liūdit

f

ų gali ingyti tokių instrument 
iksime grojamą mašiną grafafoną

, kurie 
su

ant 
pigiausi 

jnstrunipnlu.
I ir 12

$36.75

Mil'll lipiai bkfc‘JAJL LWwiM',iff IJkfc lj
0 R IKIt ■

su prisiuntimu. šita gro 
j an ut mašina arba grafa 
fonas parodyta ant pa 
veikslčlio yra 

prekčjp^ Colunibijos įdirbtų 
Turi i,, , ,
col in i y «^rekrod

Colunibijos jūųrDtų insĮpųn 
: i rf . b' .V*

Irjnjo |n>.Eni.,< ,iRvu t>

Nėujausi Lietuviški Rekordai
Įdainavo .Tehoras MIKAS PETRAUSKAS 

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas.
1. Lietuva, Tėvyne musų ir Tykiai Nemune

lis teka. '‘ ' *
2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai

sveteliai. *
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
G. Už Šilingėlj ir šių Nakcialy (Dzūkiška).

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arbnr^gistruotamc laiške ant sekančio antrašo: 
y 1233 West 111th Place,

> CHICAGO. ILL.S. P. TANIS




