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Deszimts žuvo deganeziam na
me, 20 sužeista ir apdeginta.

New York. — Po No. 108 W. 
17-tos uliezios užsidegė namas 
kuriame gyveno daugeli szei- 

l’gnis prasidėjo skiepo
reitai prasiplatino in aug- 

szta teip, jog gyventojai netu
rėjo laiko gialbetis. Deszimts 
žmonių žuvo liepsnoje isz tuju 
szeszis negalema buvo pažinti, 
teip buvo suanglija. Tame lai
ke radosi apie 80 žmonių tame 
name, kurie szokdami per lan 

ugninius 
nuo

gus ir ugninius tropus iszsi 
ginlbejo nuo basios mirties, 
l’gnagesiai daugeli ižgialbejo 
su pagialba ilgu kopecziu.

Merginos buvo priverstos mau 
dyti pastoreli.

Grand Rapids, Mich. — Te 
vai Esteros Hansel, jaunos pa 
togios merginos, innesze skun 
da prieszais Benjamina Pur 
nell doru pastoreli parapijoj- 
“Namo Dovido 
bor,
su merginoms, jojo parapijon 
kas ir vedima juju in pagunda 
paleistuvingo gyvenimo. Dūk 
te Hanselu po prisiega patvir
tino,
ypatiszkus 
prieszais t a ji dvasiszka žmogo 
Ii.

Viena isz 
16 metu,
maudyt kuniguži kas diena ii 
ji aprodyti kaip maža kudy 
ki. Tomis dienomis PumeHb 
turės stoti priesz suda ant isz 
aiszkinimo merginu užmetine 
jinai. Gyventojai kerszina ku 

už miesto
iszsmaluoti ir a pi barstyt

I J

už nepadoru
Benton Har

pasielgimą

jog da 68 merginos turi 
užmet inejimus

merginu 
buvo

turint
priversta isz

iszvest iniguži 
ra i 
plunksnomis.

irtt H

Motina užmusze savo sūneli sv 
koezelu.

Chicago. — Harry Messmei 
gerai užsitran 

kės, pradėjo revoliucije su sa 
paeziule, kuri negalėjo aj

atejas namon

vo pacziuie, Kuri negaiejo ap 
malszyt tojo bolszeviko su ge 
rais žodeleis, pagriebi“ koczel; 
ir mete in savo milema prisie 
geli. Nepataiko koezelas in ma 
kaule vyro tiktai in dvieju mo 
tu sūneli sodinti ant angszto- 
kėdės prie stalo, kuriam su 
teszkino galvelių ir tuo mirė 
Motina ir tėvas likos uždarvt 
kalėjimo, bet vėliaus likos pa 
leisti namo. Tėvas prisieg<- 
daugiau negerti, o moterį“ dau 
ginu nematyti koezelu. Bet ku 
(lykis turėjo paaukauti sav 
gyvaste už tėvu kalte.

turėjo G

Sveikinimas su rankoms yra 
labai pavojingas.

New York. — Profesoris dr. 
k’ranciszkus Suchelli tvirtina, 
buk sveikinimas per.padavimu 
rankos vieni kitiems yra ne tik 
pavojingas sveikatai žmogaus, 
bot platina visokes bjaurės li
gas torp žmoni n.

Tasai profesoris 
buvusia
serga nuo sveikinimo,

mirė nuo to- 
Sunus kara-.

sako, jog 
prezidentas WiĮsomis 

o Roose-

4

W. I>. BOC'ZKOWHKI, Pre«. A Mfr
F. W. UOCZKOWNKI, Editor 34 METAS

IATMINIMAS SENOVISZKU LAIKU.

•Y-x.>

Ami diena studentai Yni uni versiteto f ur
ii, kada pora janeziu sustojo mi vežimu prie universiteto, kiiri(

P

Tris banditai apiplesze kelioli- 
' ka Lietuviu juju gyvenime.

So. Boston, Mass. — Pas Jo
ną Juodi gyvenanti su szeimy- 
na 263 Silver St. atėjo du jo se
ni darbo draugai,
Jiems besznekucziuojant 
iuvairius reikalus, apie 10 vai. 
pasibaJadojo kaž kas in duris. 
Juodis senu papratimu paszau- 
ko: “come in.”
pažinstand vyrukai: du apie 20 
m. amžiaus, o treczias apie 30 
m. ir tuoj pareikalavo degtines. 
Szeimininkei pardojns sakyti, 
kad jie to skystimėlio nelaiko,

j tai vienas isz ju tuoj atstatė in 
įjuos revolveri liepdamas isz- I • | , » « <4 • •

Isz Lietuvos

airisziai.
apie

Inojo trys no-

kelti rankas. Szeimininkei pas
tebėjus, kad jie ne degtines

dveže isz I Iran lordo 
nau<lojo Abraomas i 
/ersiteto. (t i ruoš bu 
.'is/.ki užliekni tojo

nuiluno 
ierson

, kurias
\’ale uni-

girnas kurios mali' miltus
’ierson pirmutinis pri'zidmitas 
patalpyto:'. miizejui, kur randasi kiti seno- 

arsingo universiteto.

Liežuvei kumucziu pastūmė 
jaja prie savžudystes. 

Mieli.Kalamazoo, Mich. — (Ina 
Hulettiene, 28 metu motore, no 
galėdama ilginus paneszti lie
žuviu savo 
sau gyvastį 
belines rukszties ir tai akiveiz 
(loję savo vyro. In valanda po 
josios mireziai vyras surado 
gromatelia kurioje motore bu
vo paraszius, jog priežaste sav
žudystes yra ta, jog josios kai- 

jaja teip apjuodina, 
negalėjo ilgiaus kentei ju-

kumucziu, atenu 
per ižgci ima kar-

vyras atėjo isz

minkos
Jog
ju liežuvius.

Kada josios
larbo, Ona Įiridejo bonkut ia su 
trucizna prie burnos isztusztin- 
dama viską lyg dugnui.
Meilingas senukas — nuobro- 

dus žmogus.
Nuo kokio tai 

Stasiukas Jubikas, 58 
be paliovos už- 
meile dvi savo 

gaspadi- 
gy -

Jubikas,

Kožnas vyras privalo padaryti 
panaszci su liežuvninkais.
Milwaukee, \Vis. — Charles 

Berry, 1341 - 9ta uliezia, turė
jo stot i priesz suda už sumuszi-

i ma Adonio
Priežast is apdaužimo 
Adomėliui buvo ta: Adomėlis 
visaip apšmeižė vyra prieszais 
Berryniene, buk josios (^žaliu
kas drauganje 
torelėms ir turi

I jovandauckio. 
žandu

ISZTRAUKIMAS PASKENDUSIO LAIVO SU PAGIALBA 
BALONU.

I

1

Keturiolika balonu isztrauke paskendusi laiveli isz vande-
yhimo, kuris gulėjog;

1

Lenkai neleidžia lietuviu mo
kyklų.

Lenkai okupuotose »Seinu ir 
Punsko srityse, lenku adminis
tracija neleidžia lietuviu mo
kyklų. Lietuviu apylinkes lan
ko agitatoriai, kurie tikrina, 
kad lietuviams reikia sulenke-
'ti, lodei jiems ir mokyklos ne-
reikalingos.

Taiso geležinkeli.
per KriukusNuo Joniszkio į 

ligi Žeimelio. Susiekimo Minis- 
L rija taiso siaurąjį geležinkeli 
kuri Iwrmotininkai buvo suar
do ir begins iszveže.jo nepaprasta regi-

*. jeszko, bet pinigu, tai jie jai sn- 
I keikė pagrasino su revolveriu.
Pradėjo visus krėsti. Pirmiau
sia pati .Juodi, 
liolika. centu teturėjo, 
neeme bet iszbere. Pas jo dran
ga airiszi terado $1.00, ir kuo
met tas nepaklauso is^krestas 
vėl atsisėst, tai vienas užvažia
vo per valgomąja ir priverto 
klausyti. Treczias airiszis buvo 
(liktas vvras ir su ovorkoezin 
apsi vi Ikes 
taip lengvai
szove viena karta in grindis. 
Nuo szuvio visi persigando ii 
nebesiprioszino. Tuoj jam nu
kabino laikrodėli ir iszerne pi
nigus. Gi apaezioj gyvena Ka
zio Szilalio szeimyna ir jie pro- 
vijo kriksztynas, tai ir svecziu 
turėjo. Jie iszgirdo szuvio bai
sa visaip spėliojo, 
koks puodąy 
dedami jokio
indomavo ir Kakys Szilalis ėjo 
pažiūrėti. Jani duris pravėrus 
pleszikai pasigavo ir ji ir ate
ini' laikrodėli 
pniigaJs^fttt^oiliin) ant grindi) 
su iszkeltomis rankomis, 
krėslu nebebuvo. Pleszikai 
rasdami kambariuose 
ai rome szeimininkei 
in krutino
szauti reikalavo pinigu. Tai j; 
atneszus paskutinius $25.00 
atidavė sakydama: dabar gali
te szauti, bet pinigu daugiau 
neturiu. Szilalio szeimvnos na- •/ 
riai ir svecziai nesulaukdami 
jo sugrįžtant, ėjo žiūrėti, pir
ma lipo Szilaliene, paskui ju 
giminaitis. Jai pravėrus duris, 
pleszikai griebėsi ir ja vidun 
insitempti, bet jai pradėjus 
klykti ir jie pamate dar vyra 
sekant ja pabūgo ir’atkisze re
volveri liepdami 
kelti, iszbego. — “D.

bet' jis tik ko
tai j u

nio 1 11) pėdu 
menesiu Harlem kanale.
.Jono Murato. Buvo lai pirmutini baudimai išgavimo nusken-
lusio laivo su pagialba tuju balonu.
baudimus ant dvdesniu laivu.

nai dugno per asztnoniolika 
milijonieriausLaivelis priguli prie

Dabar kompanije duris

y tai jam nesiduodant 
krėsti pleszikas

ISZ ROSIJOS
Rusai mirszta sėdėdami. Viską' 
suvalgė Ivanovkoi. Visi lau

ke mirties.
Ivanovka, Siberijc 

nais jau nieko
suvalgimo, nes visa žole

visi ma-
kada atejs pagial-

Du set u

Didele nesąmone ar neiszma- 
nymas.

Dusetos. — Dusetose buvo 
arkliu mobilizacija. Susirinko 
komisija: isz Rokiszkio veteri- 
norius Ne f as, isz Zarasu ko
mendantas Zaleskis,
valscziaus tarybos pirmininkas 
Stauskas ir virszaitis Kibirksz- 
tis. Buvo insakyta tai dienai 
suvesti Dusetos visus vals
cziaus arklius, kuriu yra virsz 
900. Komisijai reikėjo paimt 
'tik vienas arklys, kuri savo no
ru pardavė už 7200 auks. Esz- 
veniu M i kuokas. Valdžia moka 
4000 auks., valscziui reikes su
mokėti 3200 auks.

-Minėti 900 arkliu priklauso 
kokiems 500 ūkininkams. Visi 
jie turėjo paccziainc rugiapju-

.ri -^,r ■_ ... i- i -- - -- —

kojos teip plonos kaip szluotos 
kotai.

Kur tik pasisukau 
nes klausė: “
ba del mus!“ Neturėjau ka ant 
tojo užklausimo atsakyti, nes 
turėjau meluot kad pagialba 
neužilgo pribus, bet pakol jaja 
sulauks, tai nosinis, ne vieno 
gyvo Ivanovkoi. Nutrauko ke- 
lioliko krutamuju paveikslu 
tuju vargszu, ketinom važiuot 
tolinus, bet viena motore mus 
sulaiko szaukdama: 
^godžiai, traukote
veikslus idant svietui parodyt 
musu kentėjimus, bet duonos 
su savim nealsivežat kati 
mums truputi palongvyt, ne- 
laime lai ejna su junlis!

Kova su badu
I’avolgy, ypacz Caricino 

bernijoj ejna intemptas maisto 
rukstan-

3. — Gzio- 
nesiranda ant 

, szak- 
nis, žieve, szunis, kates ir kito
kį gyvulei jau senei suvalgyti 
per 
daigu 
viena,

su kitoms mo- 
“gud ta ims“ 

ir duos jiai pravardes visu tu
jų mote re lu? jagu užves skun
da ant persiskyrimo nuo savo 
vyro, 
mirsztu už 
radejiste.

Ant gilukio Berryniene ne 
buvo kvaila ir turėjo daugiau 
užsil ikejimo savo vyrui no 
kaip Lovandaiiekas 
Isztikiania motore 
vo vyrui visa atsitikima, o ta
sai pradėjo jeszkoti šmeižiko 
ir gerai iszperti jam kaili. Ra
do ji sodinti automobiliuje, 
isztrauke nž kalnieriaus ir tiek 
inpile in jin, jog tas vos parsi
vilko namo.

Sudže laike

po tam kad jojo nenž- 
ge-tuja padaryta mane, gal 

c rito. Bet nogir- 
\rinkszmo susi

ižbadejusius gyventojus, 
surasdavo kokia stor

iai ir toji buvo suvalgy
ta su dydeliu gardumu.

Kada korespondentas laik- 
Izvcstija“raszczio

O jus Įlo
mio.mus pa

l i

vvrui
sau mane.
pasakė sa e rtęs $37 i r’$27

pribuvo 
isz Moskvos in Ivanovka tiri- 
neti tenaitini padėjimą 
szydamas apie 
sekaneziai:

Pribuvęs in czionais

i i

apra-y 

tenaitini bada

rege-(liicago.
la i ko
metu senumo
nietinejo savo
patogios 3!) metines
neles Agotėlės Garmienės, 
velianti 1425 So. 51-mos uli- 

___ i diena Sta- 
langiau drąsos ir

meile del gas- buk Berry da per mažai 
žika nubaudė. Teismas 
isz sūdo iszniestas ir Berry li
kos paleistas ant. liuosybes, <► 
Levandąuckas da guli lovoje ir 
mausto sau, ar užsimoka šmeiž
ti vvrus kitu moterių idant *
joms prisilaižyt ?

1425 So.
A naežios, Cicere.

sa v o 
gaudamas... 

Meilingas

sukas gavo 
a p re isz k e 
pa< 1 i neles, 
lauka.“ Meilingas senukas 
tuom nenusimyne nes nutarė 
priversti Agotelia idant ji my
lėtu po prievarta ir kerszini- 

l)a karta iszrciszke Omu 
meile ir kad be josios ne- 

Tada Stasiukas 
isztrauke isz enezio (lydeii pei
li insmoigdamas ji in josios 
szirdi ir pilvą. Liudinloju tuom 
atsitikimu buvo josios 14 metu 

kuris tuo pa
ku ri paėmė

> r

nenusimy ne

imi.
savo 
gali gyventi.

III

“ats

teismo pasako, 
smai
li kos

nes- 
no 

pinige 
revolveri

ir grasindami nu-

savim

ff III-V

visa ' dari)o

karve 3

Micb. — Szeri- 
savo pagialbi- 

pas Henriki

Straikieris nuėjo dirbt, — likos 
nužuydtas.

Brownsville, Pa. — Idant jo
jo pati ir keturi maži vaikai no 
mirtų isz bado, Jonas Brona 
nutarė sugryžti prie darbo in 
kasikius, kur likos apszauktas 
straikas, bet jau daugiau nesu- 
gryžo pas savo varginga szei- 
mynelia, nes jojo kimu surado 
artimoje namo, nužudyta pei 
nežinomas žmogiszkas bestijos. 
Palicije badai suome du nužiū
rėtus žudintojus už ta ji darbe
li.

rankas isz-

jau daug neiszpasakito vargo. 
Vilma diena dagirdorne, buk 
kas tokia pavogė paskutinia 

o nužiūrėjimas puolo 
ant tūlo ūkininko, kuris vė
liaus prisipažino prie kaltes. 
Sako jisai, buk užmusze karve 
arti kaimo, o neturėdamas 
druskos, paslėpė mesa in skie
pą kur in tris dienas pradėjo 
puti. Nespasabas buvo prisiar- 
tyti prie skiepo, tokia buvo 
baisi smarve o sziluma dydele. 
Vagis nuejda.vo in skiepi, at
pjovė szmota smirdanezios me- 
£os su kirmėlėms ir valgydavo 
žalia ir tokiu būdu apsisaugojo 
nuo mirties.

Pakol da medžiu tonais ras
davosi tai da sziek tiek apmal- 
szvdavo. bada.

J

Kaimuocziai 
nukirsdavo koki medi, sukapo
davo ant szmoteliu, sutrindavo

metu

surogatu gaminimas. T./... li
tiniu žmonių minios ejna in pel 
kės, s 
suakmenėjusiu kalkių 
kreidoK kad turėtu iszko

tepus jeszkoti szakneliu

veltas ir Karuža 
sios priežasties.
liaus Edwardo turėjo sutinusiai 
ranka per daugeli menesiu po 
atsilankimui in Amerika, nuo 
tankaus sveikinimo žmonių. 
Tankus pasisveikinimas sunai
kina žmogaus visa nenviszka 
sistema, priek tam yra pavojui 
užsikrėtimo kokios bjaurios li
gos.

Profesoris Suchelli , geistu 
idant žmonis atprastu “nuo 
pasisveikinimo, o tiktai svėi- 
kintu vieni kitus žodžeis ir

asztuoniu
, paregėjus 

pribėgo prie szeri-

senumo sūnelis, 
szauke palicije, 
Stasiuką ant palicijos, o Ago- 
telia nuvožė in ligonbuti kur 
kovoje su mirezia. '
Užlaikykite savo slaptybes 

priesz'vaikus.
M uskegon, 

fa»s Conlev su z *
ninku nusidavė 
Slazarski tyksle padarinio kra
tos, ar nesiranda pas juos muli
ažai nes.

.Juozukas,
sūnelis Slazarskio 
“sveczins“ 
fo užklausdamas ar ne norėtu 
ižgiart stikleli arielkos, nes jo
jo tėvelis turi josios daug skie
pe.

Pakol tėvai Juozuko galėjo 
[ji sulaikyti nuvedė szerifa in 
skiepą kur rado asztuonis ga
lonus geros munszaines. Tęva 
nuveže in kalėjimą,
kas teipgi aplaikys savo baus- 
mia kada tėvelis sugryž isz ka
lėjimo. Isz to galima puymti 
toki pamokinftna, jog priesz

I vaikus tėvai privalo užlaikyti

Pypkio cibukas smuko in gerk
le, iszlindo per sprandą.

- Wl- jį - Įį -į , ...................... ""J—..........  I— ir

New Bedford, Mass. —- Jai-

o Juozu-

tok i pamok i n fina

i
tyje siigaiszti po 
diena- Jei skaityti, kad vieno 
žmogaus darbo diena £U arkliu 
verta mažiausia 80 auks., tai 
Dusetų valscziaus gyventojai 
turęjo nuostoliu 40,(XK) auks. 
Reikėjo tik vieno arklio, o pa
daryta didžiausia nesąmone. 
Už tuos pinigus valsczius butu 
nupirkęs 10 arkliu. Kas ežia 
kaltas, ar musu valdininku ne
protingi insakymai, ar vals
cziaus tarybos apsileidimas! 
Taigi galvok, pilieti, ir reika
lauk, kad tavo rinktieji vals
cziaus szeimininkai nedarytu 
tau nors ir nematomos skriau
dos. Iszmintingi anglai seniau

“Laikas tai pinigai, 
dabar anglai liko dar gudres

ni ir jau sako:

4

gipso, 
• ga

minti duonos surogatus. Giles 
pardavinejimos po 70,000 rub
liu pudui; duonos isz szakniu, 
bulvių, dyniu žievių po 4,500 
rub. svarui; szaknys parduoda
mos po 75,000 rubliu pudui- 
Nepaprastas mokesnis už dar

ba.
Praneszimu isz Maskvos, vi

sose stambesnėse Naugardo 
pramones inmonese ymtasi mo
kėti už darba žiūrint pragyve
nimo minimumo: nuo 600.000 

rubliu ligi 1,000,000 
rub. per menefii. Ernus teip 

naszurnas kai 
padidėjęs

stambesnėse

ažiulele motina. i •Įr nary(|avo isz jojo miltus isz
Hoboken, N. J. — Czionais kuriu kepdavo duona. Norints 

gyvena Mrs. Leo Meyer su sa- taja duona sutrovejo, bet ne il- 
vo vyru ir dukteria kaip ir vi- gai po tam gyvendavo. Atėjau 
sos szeimynos, bet akyviausia viena diena in grinezia Ivano 
kad toji motore gal yra mad Kazaczkino, kuris turėjo pa- 
žiausia. motina isz visu kitu čzia ir keturis vaikus. Ikiti sto- 
motinu ant Svieto, nes Mrs. Me- pvejo prie pecziauš, bet neturėjo 
yeriene yra tiktai dvieju pedn pajėgu pastumti puodą kuria- 
ir 11 coliu dydžio. Josios vyras me 
yra paprasto didumo žmogus, szaknu 
k) dukterc turi penkes pėdas ir lapu. Ivanas vos stovėjo ant * • t • i -» v • m • • l ’l* i • 1 i • •

1WJ liVO VVIĮ/ MUVV pu VI 11 ICA J. 4HV11VK. Į

Ant poeziaus sėdėjo du vaikai Į szeviku. 
— penkių ir septiniu metu am
žiaus. Juju kūnai iszrode kaip 
vaszkas, o akis kaip stiklines— 
sėdėjo nepasijudindami t isz

$6,000,000. lM?t0SA i • 4-v i • •
Miegot negalėjo tik sėdėjo ir

Chicago. — Protestonu Epis- tomino priesz7 savo; iszrode 
kopoliszka diocezije Chicago, kaip baisus stovylai iszkirsti

viro kokia tai buiza isz
3 medžio ir kokiu ten

keturis colius dydžio. Toji ipa- | kojų, nes toip buvo autinius 
žiulelo motoro dirba kasdienini 
darba, bet kada skalbia, įuri
atsistot ant suolelio.

sakydavo:
o

“Laikas — ne 
pinigai — praleisi negražinsi.“ 
O k a mes sakome!

sovietu
so v.
mokėti, darbo
kuriuose inmonese
8 kartus/

------- ---------------------------------------------- .................................................................................................

Talkininku paljcije konfiska
vo Romanovu rublius.

Koiistantinopolius, Turkije. 
— Talkininku palicije padaro 
czionais ablava ant soviatines 
kamisijos, paymdama. keliolika 
milijonu auksiniu rubliu da 
nuo Romanovu laiku. Teipgi 
paėmė daugeli svarbiu doku
mentu prigulineziu prie bol-

gu kas važiuoja automobilium 
tai tegul nerūko pypkes, nes it 
gali panaszci atsitikti kaip at
sitiko Daminikui Rioux, kuris 
važiavo automobiliuje rūkyda
mas pypke su ilgu cibuku. Au
tomobilius susidūrė su kitu aib 
tomobilium, o drūtis susidūri
mo teip buvo smarkus jog Da^ 
minikas suklupo žemyn. Cibu
kas smuko jam in gerkle ir isz
lindo per sprandu. Daktarai ir turės 200 pėdas augszozioj likos sanvaįcziu be pasijudini-

Milžiniszka katedra kasztuos nes ne gulėjo patijti.

savo;

neužilgio statys puikia kated- isz akmens. Žodžiu mirė sedo- 
ra kuri Jcftsžtuos suvitszum darni, juju pilvai, buvo iszpusti 
szeszis milijonus doleriu. Kfi- kaip, bubnai. Ivonas sako, jog

kuri kasztuos suvilszum darni, juju pilvai, buvo iszpusti

tedra. stos ąut Michigan Ave., vaikai toip sėdi jau nuo kelio-

isztrauke cibuka, bet neužtvir
tina, jog žmogelis iszliks gy-

Katedra bus pąnaszi in dideli mo ir kalbėjimo.\ Kada tėvas
* • < J, 4 ■’ • [bizniavjmamt^ kuriame talpiu- vyriausi , pastate ant grindų

- - - " — • • . • • i'.l * . i « <V1’1 I

Nauja revoliucije Meksike.
San Louis, Meksikas. — 

Nauja revoliucije kylo Meksi
ko prieszais prezidentą Obrc- 
gana. Torp regulariszko vais
ku ir pasikeleliu atsibuvo kru
vini susirėmimai kuriosia žu
vo apie tris szimtai. Nesenei 
per rubežiu likos nusiunsta del 
pasikeleliu daug ginklo ir amu
nicijos. Badai tasai naujas su
kilimas yra pakurstomas per 
amerikoniszkus- kapitalistus, 
kurie turi indeja daug pinigu

—■— — AJĮ. M. A. ĮHlk lite Ji. tete. J

Sugražina lietuviszkus varpus 
isz Rosijos.

Kaunas. — Pamaži Lietuvos 
buitis grižta in ta paezia padė
ti kurioje buvo priesz kara.

Visa kas buvo suardyta, su
griuvę, pamažu atstatomi. Gy
ventojai karo audros po visus 
pasvieczius iszblaszkyti pama
žu renkasi in senas prastas vie
tas. Grižta ir visu bažnycziu 
varpai.

Kaip nubodo kureziai be var 
pu simbolingo balso terp griu
vėsiu gyventi! Visi tar jauezia. 
Todėl daug ka pamirsztant, 
daug ko atsisakartt vis tvir- 
cziiau ir tvireziau siekiama ra
maus gyvenimo.

Lietuvos visi varpai buvo 
karo pradžioje iszgabenti in 
Rosijos giluma. Jie ten visi 
greta .kitu srieziu varpa lig 
sziol ir iszbuvo. Rusuose karo '

1

iii»| ’ 
•i

metu teko matyti fotografijų 
vaizdaujaneziu prie vienas ki
to sudėtus didžiausiame plote 
varpus. Isztikro ten pavadina
mas “Varpu laukas“ — daro 
didelio inspudžio.

Ypacz Lietuvos varpai yra 
indomus mums, kaip istorine 
liekama, kadangi žymi dalis ju 
yra labai seni. , *

Dabar jie gabenami isz Rosi- 
jos ir gražinami ifr senas vietas 
i 1 . 1-------..1. .A— _____ Z-.-
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KAS GIRDĖT I

Amerikoniszkuosia miestuo- 
sia atsitinka daugiau nelaimi u 
ant ulieziu ne kaip europisz- 
kuosia mestuosia, nes czionais

ŽINIOS ISZ LIETUVOS
i G,

SAULE ---- ..4,4-. r —

Nemažai nusistebėjo diplo- ^marike randasi daugiau au-
matai, buk rusiszki soviatai 
insimaiszo in susitaikima Lie- 
tuviu-Lenku. Bolszevikai daug 
rūpinasi Lietuva ir geidže pa- 

! ymti po savo globa, nes bolszo- 
vikai iszsiunto raszta in lietu- 
viszka valdžia, apsaugodami 
idant nepriymti jokios sutai- 
kos Svietines Ligos kas kiszasi
Vilniaus. — Mat bolszevikai 
geidže idant kanuoilgiausia to
sios tasineS terp Lietuviu ir 
Lenku tęstųsi, nes isz to gerai 
pasinaudotu. — Žydiszkas-Vo- 
kiszkas giszcftas!

Pagal surasza, 
niszki fermeriai

o

tai ameriko- 
sziadien turi 

2,146,518 automobiliu, 131,512 
sunkesniu automobiliu ir 
508,002 telefonu.

Gyvenimas ant tikiu su kož- 
na diena yra daug linksmesnis, 
o tas viskas prigialbsti farme- 
riams nauji iszradimai.

Buvo nesenei laikai, jog far- 
meris buvo koiiia atkirstas nuo 
viso svieto. Susineszimas terp 
farmerio, iržn^oniu buvo ma
žas. Linksmumo fameris netu
rėjo konia jokio. Bet nauji isz
radimai permaino visa gyveni
mą farmterio.

tomobiliu, no kaip kitam ko
kia mieste Europoje.

Paskutino karo turėjo dydele 
ant vokiecziu ku- 

" riems atsinorejo daugeli dąig- 
tu kokius milejo priesz kare, o 
ypatingai gerti aluti, o re i ko 
žinoti, jog priesz karo Vokio- 
tijoi iždirbinojo geriause alų 
ant svoto. Kas norėjo inpykit 
Vokieti, malavojo ji su dydelin 
pilvu laikanti rankoje stiklą 
alaus ir kožnas galėjo tuojaus 
dasiprast, jog tai Vok ietys.

Bet sziadien gorimas alaus 
Vokiotijoi > žonklivai susimaži
no, nes ir noro no turi gerti, ba 
.nuolatos turi ant minties atmo- 
kejimo kariszkos skolos talki
ninkams.

Mete 1913 (priesz kare) Vo
kietijoj ižgerta viena bilijoną 
790 milijonu galonu alaus. O 
po užsibaigimui kares, mota* 
1920 ižgero tiktai 606,304,868 
galonu, konia tris kartus ma
žiau ne kai}) priesz kare.

intekmia

Ligos, perkūnai, gaisras.
Smilgiai, Panevėžio aps. — 

Musu |)arapijoj pradeda pla
tintis kruvinoji. Serga Kurio 
ir Utenu kaimuose. Kai kurie 
mirszta. Liga parvežta isz Pa
nevėžio. žmonos daktaru pa
galba del brangumo nesinaudo
ja. Yra tokiu, kad slepiasi ir 
tuo dar labiau liga platina.

Liepos 24 d. Pelanes kaime 
perkūnas trenkė ir uždege pil. 
Konslerio troba- Subege žmo
nes gaisra užgesino. Troboje 
buvo-Konsleriene, jai nutrenka 
kojas ir vienti ranku bet inkas- 
ta in žeme atsigavo. Liepos 30 
d, Kurio kaim. trenka per atvi
ras duris in uk. Eringio prie- 
sieni. Kamaros durys irgi buvo 
atviros* o langas iszdaužtas tai 
isztrenke per įauga lauk, /alos

«

viensėdyje, Smil
gių, valscz. rugp. 22 d. uk. K. 
Bugailiszkio nudegė troba. Isz- 

pasiseke, bet 
daug ir žuvo. Kai kurie daiktai r
sumiszimo laiku prapuolė, nors 
buvo iszneszti. Ugnis iszejo isz 
virtuves-

gaisra užgesino.

nepadaryta- 
Tau kunti

gelbėti daug

li iena

KUR BŪNA?
Mano broli,s Dominikas Moc

kus, gyveno Elagi.no, Pittsburg 
9 metai, dabar nežinau kur. 
Paeinantis i$z Kauno Red., Ra-
seinu Ujezdos, Skaudvilės Vo
lost-, Maikaicziu Sodo, 
atsiszaukia ant adreso. 
Ant. Mockus 
(t.93)

Tegul

, Box 72,
Majestic, Iowa.

Paieszkau Onos 
, J ievos 

Magdules Bunies, Magd. 
kalauckicnes ir Mares Karpa- 
vienes. L’raszau atsiszaukt ant 
adreso.
EI i za belli St an k n s, 

Carnegie, Pa.

czienOs
M i k na v i- 

Ziejp ienos, 
Mi-

Box 385 T

Paieszkau savo dėdės Anta
no Szuncko ir jo duktes Olgos. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

Box 385Ona Grigoriene, 
Carnegie, Pa.

1

PASKUTINE PROGA.
ft

Dabar arba niekados yra Į ft 
proga insigytie knyga Lietu
viu kalboje po vardu “ 
keliąs prie turto”. Szita kny
ga parodo kaip su keletą dole
riu gidi pradėti savo bizni ir 
tapti turtingu. Ji iszaiszkina 
suvirsz 20 atskirti szaku biznio 
Szita knyga pilnai parodo kaip 
iszdirbineti ketežtipas, syrupas

niekados

Tiesus

paPaieszkau Joną Balita, 
ejnanti isz Suvalkų Red., Kal
varijos Apskr., Sodželku Kai- 

pirmiau priesz kare gyve
no New Britain, Conn, ant lai
mu.. Yra svarbiu reikalu nuo jo 
tėvu, tegul atsiszaukia ant ad
reso.

mo,

............ ................................................. II w -I----------------  ------ ------ --------------- - ----------------------------------- - - . -

Kalėdoms Prisiartinant i8

šztadien gyvenimas ant ukes 
mūzai skyrėsi nuo miesezio- 
niszko gyvenimo. Atejs laikai, 
jog mieszczioniai su noru norės 
gyventi ant ukes, kaip kitados 
farmeris geide gyventi dyde- 
liam mieste. Bet da daug laiko 

pakol toji permaina

Tūlas žmogelis ana 
nuvažiavo in Danville, Pa. at
lankyti priglauda del paikszu, 
kuriame užtemino vaikszczio- 
jenti savo sena dranga. Labai 
nusistebėjo paregėjus ji tokioje 
vietoje, pasveikino ir užklauso, 
kokiu budu jisai gavosi 
paikszu priglauda.
ant valandėlės gylei užsimisli- 
no ir atsake jam sekaneziai:

tų

kava, muilu, InZurVa, Amonija, 
gyduoles ir daug kitu visokiu 
iszdii’biszcziu. Teiposgi ji pa
rodo kur gali gauti pirkti žie
dus, laikrodėlius, deimantus, ir 
kitus brangius daiktus beveik 
už pusią prekes. Szita knyga 
kasztuoja tiktai vienas dokiris 
su prisiuntimu, i taigi raszyk 
tuoj, dabar reikalaudamas tos I 
knygos. Pinigus praszau siusti! 
Money Order arba doleri laisz- 
ko. Knygų pardavėjai ir agen
tai labai svarbi propozicija del 
jusu, raszykite. » . (Nov.29) 

Walter Yurkevidh,
3842 S. Union Ave., Box 1, 

Chicago, 111-
■, t i-i, .. •-

Nauji Volelei .del Player 
Piano.

St. Nevinskas,
50 Carey St-, E.

Plains, Pa.

m
Draugas

perejs, 
užstos.

Najorkinis sziauczius Pra
nas Sevilli, ana diena isz ryto 
paprastai ėmėsi prie lepinimo 
czeveriku. Paėmė pirmiauso 
vyriszkus czeverikus, kuriuos 
jam paliko motere su prisuki
mu idant greit pataisytu. Isz 
vieno czeveriko iszeme kaip 
jam rodėsi pundeli popieru ir 
mete in szali.

Czeverikus pabaigė ir lauke 
moteres idant atsiymtu. Isz ne- 
tycziu dirstelėjo ant tojo pun
delio popieros, paemias in ran
ka atpleszes, nusistebėjo pama
tęs, 
maszku ant penkių tukstan- 
cziu doleriu. Ncpoilgam inbego 
toji pati motere apsiverkus, 
kalbėdama sziaucziui, buk jo
sios vyras diena priesz tai in- 
kiszo in viena czeveryka visa 
savo suezedyta turtą ir ar jojo 
nesurado. Teisingas sziauczius 
sugražino susirūpinusiai mote
riai pinigus, o už jojo teisin
gumą aplaike dvideszimts do
lerine bumaszka.

Buvo tai mažas atlyginimas 
už jojo teisingysta, bet Sevilli 
buvo tuom užganadytas, jog 
teisingai pasielgė ir padaro 
džiaugsma moteriai. Bet locni- 
ninkas czeveryku aplaike gera 
pamokinimą idant indetu savo 
turtą in saugesniu vietų.

jog pundelije radosi bu-

Badai Belzebubas turi nema
žai ergelio su savo velniukais, 
nes nieko pekloje nedirba, tik
tai losze kaži ras ir tinginiauja. 
Ana diena paszauke visus in 
savo ofisą kalbėdamas: Del ko 
jus rakalei ne ejnate in Junai- 
ted Steits vesti žmonis in pa
gunda ir grieka idant pekloje 
ejtu geriau biznis. Bet velniu
kai vienbalsei 
“Guodotinas szetonia, no 
siunskie mus in Amerika, nes 
tonais jau nuo keliu metu darb- 
szauje prohibicijos sznipai ir 
butlegeriai, q su tais mes ne
galime -susilyginta — Belzebu
bas nenusiunte velniuku in
AmeuXa-

Dydelis miestas New Yor- 
kas turi daugeli nelaimiu kas 
diena, o ypatingai su važine jL 
mas žmonų. Tonais kas dvido- 
szimts minutu atsitinka viena 
nelaime. Sztai akyvas sura- 
szas isz tuju nelaimiu.

Praejta meta, vežimai ir au
tomobile! suvažinėjo 27,551 
žmonis; sužeido 23,279 — 17,- 
133 vyru ir 6,143 moterių, nuo 
tuju sužeidimu įniro ir, už-

paszauke-. 
szetonia,

mudria 864,

Sztore.
— Na .Jonai, ko 

giause turi sztore?
— Hum, hum,

Mano pusbroliai Jonas ir 
pi nuimi

dan

daugiatisia

Vladislovas Juciai, 
gyveno Chicago, 111. dabar ne- 

Paeina isz Kauno 
^Kėdainių Apskr.,

Matai' mano drauge, tai Nu-gi -žmonių piningu padėtu.
Apsive-

i'
*

v

mano tėvas insi- 
viena isz tuja duk- 

Tas

PIENAS

žinau kur.
Red., ^Kėdainių Apskr., Pa- 
garduvei Kaimo. Gavau svar
bia žinia nuo ju tėvo isz Lietu
vos. Meldžiu atsiszaukti, arba 

juos, malonėkit
atsitiko sekaneziai.
tižiau su tūla naszlia, kuri turė
jo suaugusias (lukterės. NepO' 
ilgam laikui 
milejo in
teriu ir su jaja apsivedė.
buvo priežaste nepaprasto su
sigiminiavimo, o ypatingai ma
no pati pasiliko uoszvia del sa
vo uoszvio, o mano tikras tė
vas pasiliko mano patėviu. Ma
no podukte pasiliko tokiu budu 
mano moezeka. Po tam atsitiko 
sziteip, jog dūkto mano pa- 
ežios, vedusi už mano tėvo pa
siliko motina ir susilaukė sn- 
nu. Tasai sūnūs buvo mano 
broliu, nes buvo sunum mano 
tėvo. Buvo jisai teipgi sunum 
(jukters mano paezios,
priesz tai buvo jojo bobuke, o 
asz dieduku. Kitaip kalbant, 
pasilikau dieduku 
nąm broliui, o 
vlenlaik buvo mano anūkėliu.

Iii metus po tam mano pati 
susilaukė sunu, teip, jog mano 
uoszve, pusseserę mano sūnaus, 
buvo podraug jojo bobute. Ma
no tėvas pasiliko 
mano sunaus, 
silikau broliu
naus, kuris teippat yra sunum 
mano moezekos. Pradėjau isz- 
aiszkinet taji susigyminiavima 
szeimynos mano draugams ir 
už tai mane uždare priglaudoje 
paikszu. O viskas, ka tau pasa
kiau yra teisybe, bet mano 
draugai mane kad asz papai
kai! ir uždare mane czionais.

Pats pabandykie teip pada
ryti, o pasitikrinsi jog, tai tei
sybe, jaigu ir tave czionais ne
uždarytu.

Isztikruju
iszejtu isz proto su tokiu susi
giminiavimu!

— ........ y *■'■■■»>■ ■ ■■■■

Saratovo apskritije, 
gyvena girriosia kaip laukinei 
žvėris, nuiitindamiesi szakni 
mis, žolėmis ir medžiu žie
vėms. Tiejei vargszai pabėgo 
in girrias kada užėjo badas, o 
teyai iszmirc nuo visokiu ligų.

kuri

mano loc
mano brolis

szvogerin 
o asz per tai pa

savo loeno so

sveikas žmogus

vaikai

ašįĮįy•t
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i- Smetona su žuvimi
| • • . r j? |

Žuvis, szviežios ar isz bleszines 
buna labai gardus jeigu pri
dedama Smetona. Kada pirksit

Jaigu kam per brangus pagy* 
venimas czionais, tai tegul ke-, 
liauna in Anatolia, Graikije,

pįp grosemjnka žuvies, pirkit
' taipgi ir bleszine Libbys pieno.

Gulėsite su to pienu padaryti* * m A I C <» 1 A JL 4. •>» 11 < <■ V V/ A * « 4L 4 IV t (J f * 1 L1 f

kur galima pirkti visa avi už prigrova prie žuvies UŽ
60 centu, viszta už 12c., karve 
už 9 dolerius ir kiauszinius po 
puse cento. Norints Anatolijai 
randasi daugeli maisto, bet pi
nigu ten mažai. Todėl visas ten 
maistas yra labai pigus. — O 
kad tas Anatolius butu czion 
kur Amerike, tai nors sumusz- 
tu amerikoniszka maisto trus- 
ta.

puse kasztu Smetonos, Libbys 
pienas yra czistas karves pie
nas—saugus, parankus ir eko- 
nomiszkas del naudojimo.

Libby, M?NeiH A Libby 
Chicago

4 < I

Tegul jusu groseminkas ■ (■

buna juąn pienius,

kas žino apie
pra.neszt.

Ant. Saviczia,
510 Carey Way S. S.

Pittsburg,
2t

Pa.

ĮSAME pasaulyje yra priimta 
savo gimines,

sveikinti gI 
savo artimuosius, didžiųjų S 1 *1 F* ♦ T • a • v
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Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, ku- jį 

ir labai reikalingos paszalpos. Ir kaip tik jS 
?!

szveneziu sulaukus. Kiekvienas Amerikos »

rie su iszsiilgimu laukia dovanu, laukia gal jį 
i
dabar laikas pasirūpini ii, kad tos, musu 
dovanos pasiektu juos dar pirm szvencyji^.
Nebe to dar, kad nebūtu reikalinga Lietu
voje ir sziaip paramos, žiemai ateinant, 
dar daug yra tenai vargo ir skurdo, dar toli 
gražu neužgijos tos musu žmonių žaizdos, 
kurias uždavė jiems kare. Taigi musu 
Amerikiecziu, pareiga yra nepamirszti 
anoj pusėj vargstaneziu savo giminiu.

Dabar kaip tik gera yra proga pasisku-

pareiga yra

binti su persiuntimu Lietuvon pinigu, nes kursas pinigu 
jb yru labai žemas. Maža viltis, kad ji dar žemiau pultu, bet t! 
ft yra daug galimybių, kad gali pakilti, — tad kiekvienas $ 
ft kas turi reikalą persiusti Lietuvon pinigus, lai pasinaudo-

ja žemu kursu dabar jau.
Kad žmones naudojasi kurso, matoma isz žemiau pa-

ft> yra labai žemas. Maža viltis, kad ji dar žemiau pultu, bet

ft
ft duotos isztraukos isz musu knyt 
ft kiekvienu menesiu vis daugiau pinigu

parodaneziu, kai}) su 
siuneziama per

%
i!

ft ihusu Banka. Teip, iszsiunsta Lietuvon per Baltic States x
M 1 /< • , J,. . • Z"ft Banka; 1921 m. Sausio mėnesy, 2,530,456 auks.; Vasario 4
V- 2,082,795
l 2,087,633

2,501,950

auks.;
auks.;
auks.;

Kovo 
Gegužes 
Liepos

auks.;
,118,944 auks.;

2,640,861
O

4,904,886 auks.;

Balandžio 
Bi rželio 

Rugpjuczio

Ka tik iszleisti nauji Lietu- 
viszki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dainų 
žodžiai, teip kad kada grajina 
tai ir galima sykiu ir dainuotų

Vai kalba žada — $1.00
O Lietuva Numylėta —$1 o.r>
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti - 

$1.00
Jeigu orderuosite per pacz- 

ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu. 
Adrcsavjokite

J. A. Žemaitis
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

KATALOGAS DVASISZKU KNYGŲ.

No. 101 Vainikėlis, Katalikiszka 
Maldų knygele. Puiki maža knygele. 
Skurini juodi minkszt apdarai. Turi 
302 pusial>lai. Auksuoti krasztai. 
Aiszkus drukas............  ............... $1.00

No. 105 Vainikėlis, ta pati kny
gele tik apdaryta baltais ccleliuodo 
arba gurno virszais, puikiai iszmar- 
ginta. Auksuoti krasztai............. $1.00

No. 107 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Ssjaltinelis, Dievo Mylistu, 
Puiki isziufUglnti virszal, balto gurno, 
su Kristaus paveikslu ant virszu, su 
apkalimas, su kabe ir lencugelis su 
tris medallkas, zalatyti lapai. Graži 
knyga dovanojimui..................... $2.50

No. 108 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis, toji pat kaip vir- 
sziuj paminėta, bet apdaryta kietais 
Juodais virszais. Auksuoti lapai. $1.50

No. 109 Mažas Naujas Aukso 
Altorius. Suvirsz 400 puslapiu. Kloti 
Juodi apdarai. Auksuoti lapai.....  $1.25

No. 110 Mažas Aukso Altorius, 
Juodi skurinci ploni apdarai. Auksuoti 
krasztai .....................    $1.25

No. Ill Didelis Aukso Altorius arba 
Didelis Szaltirils Danglszku skarbu. 
Naujausias spaudimas pagal tikra 
devinta ir szeszta porspaustas isz 
naujo. PUslkpiu 992. Skuriniu apdard, 
paauksintas su apkalimu........ . $2.00

No. 112 Didelis Aukso Altorius arba 
Didelis Szaltinis, ta pati knyga kaip 
virsziuj, tik Apdaryta szagrino mlnk- 
sztals kSkurincs virszais, 
lapais, su kabe. .....j......

Xo« 113* Kanticzkos 
knyga. Paprastais apdarais. .

No. 111 Kanticzkos 
knyga, Szagrino minksztais apdarais, 
zalatytais lapas ir auksu iszmarglnti 
virszal................................ :......  $2.00

No. 408 Gilus Atsidūsėjimas, pul
ki maža malda-knygute, 256 puslapiu. 
Pulkdi apdaryta skurinels minksztais 
iszmurglntais vyrszais, auksuoti krasz
tai. Szita knygute yra mažesne negu 
Mažas Aukso Altorėlis. - - $1.25

No. 250 Gyvenimai SzvontujU, su- 
faszytai ‘del kiekvienos dienos per 
visus metus. Drueziai apdaryta kie
tas Juodais apdarais, vienojo knygoje. 
Didele knyga 1269 puslapiu......... f

Auksuoti

zalatytaifi 
........ $2U>0 

arba giesmik 
.. $1*00

arba giesmlu

faszytal ‘del kiekvienos dienos per
” 1 * i . t i . k

Didele knyga 1269 puslapiu

I Sveikata* ♦
M.

IžganytojausNo. 251 Gyvenimas
Svieto, VieHzpatics musu Jėzaus Kris
taus, paraszytas pagal keturiu evan
gelistu per Szv. Pranciszku seratisz- 
kaij ir Szv. Bonaventūra, bažnyczios 
daktaru. 366 puslapiai su daugelis 
paveikslu. Drueziai ir puikai apdaryta 
in juoda audimu ir pamarginti vyr- 
szai...........................................

No. 252 Gyvenimas Szv. 
Panos,
vyrszais. ..

No. 253 Pekla arba amžinas pra- 
ir giesmes apie kanezias pe

kloje ir apie keturis paskucziausius
daiktus. Sziotoj knygoj telpgi telpąs! 
apie Stebuklai Dievo Szventose du- 
szios czyszlaus. 500 puslapiu. Drueziai 
apdaryta juodais viražais. .

No. 251 Garsas apie Baisybes Die
vo Sūdo ir Kankinimai Pragariniai, 
su daugelis paveikslu.- 175 puslapiai. 
Popiorineis vyrszais...............

No. 255 Istorija Szventa, 
Naujo Instatymo,

yla popiorineis apdarais.

95 puslapiai

... $1.50
Marijos 

Popicrinais 
...... . 25c.

garas,

.. $2.00

..... 50c.
Seno ir 

su 50 paveikslais.
110 dideliu puslapiu, drueziai apdar- 

Puikus 50 
paveikslai perstato Seno ir Naujo In- 
statymo.

No. 25«
-35c

Trumpas Katekizmas, pa
gal iszguldlma Kun. Pilausklo su ne
kurčia naudingais padėjimais.

Maldeles
10c

No. 257 Maldeles Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vicsz. Musu Jė
zaus Kristaus. - - - 10c

No. 258 Stacijos arba ’Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso. 10c

No. 250 Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudlnimas prie Apinislinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso.
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda. ----- 10c.

No. 200 Oromata arba Muka Musu 
Iszganytojaus Jezuso Kristuso, pera- 
szyta isz gromatos rastos grabo musu 

Užgyven
tose szalyse per katalikus, kožnas ne- 
szioja ta gromata apsiūta in puiku cel- 
ki aut stuczkelcs pakabina kaipo 
szkaplori. - - - 5c

Iszganytojatis Jeruzollme.

Kny-

$5.00

Į

W. D. Boczkauskas-Co.
1 Mahanoy City, Pa. ’(tf

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

.. .1. —. iwiiwi IWI.I —■ ....II..—.. H—
>■<!.' I1 ‘' • -M . ■' ik ..IrO.

r.; r n -v . . ,

' .■ ’ '■ ■ * '■ ’»'*;■:'t1 v '■ 7 — ' "7

’ Knyga “Sveikata” turi kelis-salintus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sbdejinja, teipgi
apraszomi visokį apsireiszkim^i žmogaus kūno i 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau- j1 
gęti nuo.visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviui 
Raiboj dar nebuvo., 339 didelu puslapiu. Puikei S

i. < 
o knygą bus tuojaus i 

jjumįs iszsiusta per paczta. Adresavokito:, J

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa. S 
*' > , '''t <| . j '■ W* ■ .* * W

1 • 1 p , v. j 1 r 1 f ’

ir*drueziai apdaryta; audekliniais vyrszais
• • t f A ♦ 1 1 1 •Prisiuskįte mumis $2.00,

k 5,696,650 auks.; Rugsėjo 5,114,750 auks. Viso per 9 Diene
f?i 
ity sius iszsiusta per musu Banka in Lietuva 31 milijonas 678 Jį 

!• tukstaneziai ir 25 auksinai, ir nei vienas skatikas isz tu Jį 
j j pinigu nėra žuvęs! / J j
!j Baltic States Bankas užtikrina, kad per ji siustipįni- jį 
!įj gai kuogreieziausiai pasiekia Lietuva; Baltic States Ban- p 
v. i i t • i • • > • • v • • ’•kas duoda pilniausia gvarantija už pinigu czielybe. jį

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t., {j- 
i y. kursu, kuogreieziausiais ir teisingiausiais Baltic States jį 
♦ Banko jiatarnavimais ir siusk pinigus in Lietuva dabar, "įį 
į kuomet už doleri gaunama labai daug auksinu.

Adresuokite mums sziteip:

!? f $ l &V
$
!!

i BALTIC STATES BANK į
ft 

•Ji
294 Eighth Ave.

V-
7»

New York.

-------------------------------------------------------- -----------......... ................. ........ .......

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad įneš turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantls Ijalkro- 
dis ir tas yrą naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir 
na s 
žiai 
žiui. Jeigu mylite girdėti 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 

visokius muzlkaliszkus ins
trumentus, 
grafo, sinuikos, 
nasziu. Jums tcrcik 
ta vlrszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu 
užvedimu ir 
dus grajina 
Laikrodis 
kad 
palis. Tai 
nes 
muzika, 
roti kiekvienam name. Ir jus 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $!X.00. Kiekvienas kuris 
iszkirps szi apgarsinima ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už 
$9.75. Mes nepraszomc pinigu isz anksto, lik paraszyk savo varda ir adre
su aiszkiai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 isz augszto už ta laikrodėli 
tam pasiusime V11SA1 DVKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli.

Nepraleiskite, 'bot raszykito tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Įrving Ave., Dept. 4Į6, Chicago, Ill. <

I LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVUJUf

minutes kaip ir klckvic- 
kitas. Padarytas stipriai, 
apdirbtas ir laikys visąm am- 
Jcigu mylite girdėti gražia

gra-

už muzlkaliszkus 
pavyzdin: Plano, fono- 

korneto ir tam pa
tik pasukt rak-

meliodijas,

mechanizmu, 
persimaino 

laikrodis, 
turi da

su vienu 
kiekviena syki užve
ski rtingas meliodljaR, 

aprūpintas
muzikos voliukai 

dideles vertes 
laikrodžio 

laikrodi reikėtų 
kiekvienam name, 

niekur 
mus.

szale
Toki

ir 
lu
to

negalite
Tikra kaina

Kiekvienas
apgarsinimu

**

1

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir įn Lietuva visada per George

J. Bartaszįaus agentūra/nes czionai parduodamos laiva
kortes netįk isz New Yorko ir Bostono, 
kitu portu. Laivakorte isz New Yorko per. didmari iki 
Antvorpo, Rotterdamo, Bremeno ir Hamburgo tiktai 
sz i nitas doleriu.

Visu linijų laivais isz New Yorko iki Piliavos, Kara-

Rotterdamo,

bet ir isz visu *

liaueziu prieplaukoj laivakorte tiktai $110. e Isz New 
.Yorko Batį^ y American Line kompanijos laivais iki
T •______2_______F4'1' ____ J 1 • AlAA vp s

PioS^ąą įszpiainome ir siuneziame in visas dalis 
pasaulio ‘ ° ~ ’
kitokius

"1 JI T

Liepojaųs^-Lį^au tiktai $120.

paę^VcUenos kurso. Padarome pašįibrtus ir 
dokumentus su Notaro ir Lietuvos Atstovu 

patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net 
du vieszbuc^i.u del laikino koliaiviu apsigyvenimo ir 
turime savo automobilius del greito ir parankaus pasa- 
žieriu ir ju bagažo iszvažinejimo.
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz- 
kais atsilankips o suteiksime dykai, po sekaneziu adresu:

GEORGE J. BARTASZIUS,
49$ ,Wa#bwigton,St. .. York,,.N.

-dienos kurso.

Reikalaukite musu

4 M mk lift •M .4*Si
i .

Elagi.no


*

*

*

t

1
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SAULE 3

lt h 
i1 Bruzdos Joniukas
Ir Tamista, Baltrai, 

kad karalius atiduos žmonėms 
žeme. Lauk tu nuo jo, džiaug-

sakai

tis! Žino gerai karalius, kad 
žmones, daug žemes turėda
mi, no duos saves skriausti, 
nustos mokesezius mokėjo, o 
kas-gi jam tada mokes? Nu, ir 
mislyja sau karalius, 
žmones ne turtingi 
tai man gerai, 
kad neeisiu 
bet tiktai po ponu, 
nori, kad žmones butu tamsus 
ir ne turtingi; jie 
tikri mano draugai.

Ir užtat-gi, atsiradus teisin
gam žmogui, priesz ponus ei- 
naneziam ar žmonėms norint 
kur saviszkai padarysti, tuo
jau karalius atsiunezia savo 
uredninkus, savo karumeno, 
kad suimtu tuos žmones, kan
kintu ir kalinesna ingrustu.

Ne, niekados jus nieko, no 
, nes tai 

pikeziausis, 
giausis ir galingiausis isz visu 
ponu.

ne duos

pakol 
ir tamsus, 

Užtatai-gi nie- 
po žmonių pusei, 

nes ir tie

tai ir yra

turesito nuo karaliaus 
didžiausia,

pasakyk ie-gi

blo-

— Tai paša K y Kie-gi man 
dabar atsiszauke Jonukas, isz 
kur-gi del žmonių atsiras pa- 
gelba! Teisybe kalbate, kad 
ponai ir kunigai musu neprie
teliai, kad karalius ir jo tarnai 
mus spaudžia ir skriaudžia. 
Bet kas-gi po musu pušiai eis, 
kas mus apgins!

— Jus patys, 
zys, — jus, visi žmones, 
tai, ar tai jusu mažai, ar mažai 
yra kaimu, o kiek tai kožnam 
kaime stipriu galingu vyru ?

— Tai, teisybe sakote, at
sake Jonukas; bet kas isz to, 
kad žmones tamsus, kad jie 
dar patys ne žinp»„ ko nori, ko 
jiems reikia, kad klauso ponu 
ir kunigu, kad ponams ir kuni
gams tiki.

— O mes kam busime, at- 
kam mes, so-

teisybe kalbate, kad

sake szia Kazys,

atsake Ka-
Kas

cijalistai! Ar mes ne dėlto, kad 
iszaiszkinti,

jiems parodyti, kur jie turi lai
mes jieszkoti, 
ir ne draugai,

žmonėms kad

]<ur j u draugai
ar tai mažai at

siras tarp žmonių geru žmonių

Tas pats.
Panaite in
Asz girdėjau jog

kurie mus sa
mumą musu dai

Paskui pasak’- 
tolinus Kazys 
daug dar yra 
miszkiams p

mus

.dus.
>

ir p i
‘t 

r

l(ii’ jums, 
, — kad 

Kurie kai- 
Ar žinote, 

miestukas tie vyrai! Visoki 
darbininkai ir neturtėliai, kaip
tai: staloriai, szaneziai, krian- 
cziai, mūrininkai. O miesto 
darbininkai taip pat sunku gy
venami veda, o kaip kadangi 
jiems dar bloginus prisieina, 
ne kaip kaimiszkiams. Ir jie 
per vis.” diena kiaurus motus 
sunkiai dirba ir juos apgauna, 
spaudžia juos ponai, 
taip pat paniekina,

ir juos 
kas tiktai

kad geriausia

gu kas pasidarytu iai pas kara
lių yra szimtai tukstancziu ka
reiviu. Kariumene — galinga, 
jinai iszvaikys ir žmones ir 
darbininkus, ir tuos, kurie 
jeis eis.

NOiUŽmirszau
v i si sz Vai no

apie kareivius. Žinau asz go-
gn’ iszvaikyti vi-

tai,
J

su

rai, kad, kjiriumene galiu 
kad jinai galėtu
sus žmones. Bet paklausiu asz 
Tamistos, 
• ma 
j<i!

giaus imti, kaip 
vaikus,

>

darėsi. Vargszo Maro ne galc- 
apoiti visos gaspado- 
pradejo isz rupcsczio 

negaluoti, o ežia ir laukai rei
kia dirbti, ir namai prižiūrėti, 
ir gyvuliai sužiūrėti, ir Jonu- 

atlankyti.

jo viena 
rystes;

asz apie'ka atlankyti. Pasamdo jinai 
užmirszan berną, bet no buvo isz ko jam 

užmokėti, o ežia prisiėjo randa 
mokėti: užmokėjus mokes- 
czius,

ka in 
kas kareiviuose

kariumeno
tarnam

savo tarnaite: — 
tave 

priemenioje kas tok is pabu- 
cziavo ?

Tarnaite: — Juk ir panaite 
kas toks pabueziavo!

P. — Na teip, nes tai buvo 
mano jaunikis su kuriuom ap- 
si vyruosi u!

T. — Tai labai man smagu! 
Ba tas pats ir mane pabuezia
vo....

vakar

f

.c;

Ant cirkuso.
Szokike—Tai tau ir kontrasi 

Žiūrėk cirkuso mokytas asylas 
gauna dauginus algos negu 
asz..

Komedijautas—Tai teisybe! 
bet visgi tasai asylas turi dvi
gubai daugiau kojų negu tu.

Jaunikis ■O kur galėsime

() tai matote, 
eiti isz vieno su darbininkais, 
kurie po-miest us vargsta. Jie 
truputi už kaimiszkus szvieses- 
ni ir tai]) pat, kaip 
kiai, nori, kad kožnam ant 
svieto gerai butu, ka 1 nei tur
tingu, nei no turteliu ne butu, 
bet visi butu lygiai laimingi 
ant svieto.

Ir jie nori, 
kinius butu atiduota, kas jiems 
priguli, kad teisingai su jais 
apsieitu. Užtat-gi žmones go
riausia padarytu, eidami kar
tu su jais.

— Ar daug-gi tu darbinin
ku, užklausė Baltras, v

— Žinoma, kad ju ne tiek, 
kiek kaimiszkiu, 
mažai yra po miestus, vis-gi ju 
dauginus, ne kaip visu ponu, 
arendoriu, kupeziu ir kunigu.

— Gerai sakote, 
ežia Baltras, 
ir darbininku daugvbe

Į.------- ----- . * . . . . _____________

krato geležinius akeczias (gro
tas), norėdamas jas sulaužyti, 
isztraukti. “Va, dabar jau 
pas mus namie szienauja, — 
mislyjo vis sau, — o dabar jau 
pati rugiapjūte,” — ir jam 
baisiai norėdavosi būti namie, 
pamatyti savuosius.

Kaip kada atraszydavo jam 
Mare, negalėdama pati ateiti. 
“Jonuk mano mielas, blogai su 
manimi darosi, vargai spau
džia ir pati labai ne galuoju. 
Kada gi jau bus galas tau se-

Ir kasžin kas butu buvę su 
Jonuku, kad ne butu sedeje su 
juomi kalinėjo daug visokiu 
žmonių. Su jeis, būdavo, tik 
be kalba Jonukas, apsakinėja 
jiems apie nauja j i mokslą, 
apie socijalistus, apie naujus 
darbus, kurie visu laukia. 
Linksmino Jonuką labai tai, 
kad jo žmones klausė ir supra
to. “Jeigu mane ežia supranta, 
tai dar gerinus man pasives, 
laisvam esant,” mislyjo sau.

(Tol i aus bus)

■■, ■,„iiim ■ ■ —II i!

klauso Jonukas.
— Q va kaip, atsako Ka

zys. Reikia kožnamo kaimo 
iszrinkti keliata geru vaikinu, 
szirdi gera turineziu, ir kalbė
ti su jais taip, kaip dabar mes, 
apsakinėti jiems žmoniiu var
gus, ir isz kur tie atsiranda. 
Tegul apie tai mislyja, tegul 
knygutes, socijalistu spaudžia
mas,

hrt— »■ ■ II ill M* —no I a UI j Irtu Į j ir r Įrtm.i I

u—’ Amen, tarė Jonukas, iii 
tegul Tamistos žodžiai kuom: 
greieziausia iszsipildo, tegul 
kuo greieziausia mes sulaukia
me tu laimingu dienu.

IX.
Taip jiems be kalbant ir be 

sedžiant kalinėjo, parojo vasa
ra ir ruduo, ir nauji metai; bet 
kaip viskas ant svieto gala tu
ri, taip ir, jiems ne apsūdy
tiems, sėdėti galas atėjo. Ir va 
Kazys ir kiti socijalistai buvo 
paszaukti ant sūdo: sūdąs ilgai 
traukėsi, net du menesiu,

JI

užmokėjus 
namuose nei skatiko ne

beliko.
mynutf paskolinti, bet ir kai
mynai, būdami neturtėliais, ka. 
jie galėjo duoti! Buvo nuvejusi 
ir pas prabaszcziu 
praszytie, bet kunigas 
klausyti ne norėjo; tiktai per
pykęs, suriko: 
keliams,

Vaikszcziojo pas kai- 
paskolinti

skaito ir laikraszczius 
taip pat, tegul suveina viens su 
kitu pasikalbėti. O kaip kožna- 
me kaimo bus nors kelintas 
musiszkiu, tai jau ir visi pas
kui juos seks.

— Geru vaikinu 
kojus, tai atsirastu,

bet kaip tai in gal
iu kalti,

net du menesiu, ir I dėti I 
ant galo Slidžios, pripažino so- 

t u rojo
X) ka-gi dar turėtu dan- 

ne tu paežiu 
atsakežmonių 

t ras.
Bal-

žmonių 
re i viuose.
žinos,

bet
20 rubliu 

nei pajiesz- 
■. atsake

“tokiems iszdv- 
kaip Bruzdos Jonu, 

kas, kurie nieko, nei karaliaus 
, — ne duo- 

D vesk i te sau

Jonukas, — 
visiems 

klausytu ?
va.

cijalistus ne kaltais, 
juos iszleisti isz kalines.

Tada paszauke Jonuką ant 
kjid jn sūdo ir apskundė, kad ant ka

raliaus plūdes. Liudininku bn- 
kuri Jo- 

pro kareziamos duris 
nors kiti

žandaro neguodoja 
siu ne skatiko.
badu, o man duokite pakaju!”

Mare, ateidama pas Jonuką, 
skundėsi jam, verke, bot ka-gi 
jis galėjo padaryti ?

Užtat, žinoma,
buvo sądeti kalinėjo 
liūdna. Dėlto ii* mėgdavo jis su 
Kaziu pakalbėti, 
mirszdavo apie
Ka-zys ne vienkart jam kalbė
jo apie tai, kaip lai gerai jiems 
bus, iszejus isz kalines, ii* kaip 
jie tolinus dirbs,

— Tai ne sunkus daigtas, 
mano Jonuk,

Piktai

vo tas pats žandaras, 
nukas 
buvo iszstumes, ir 
liudininkai, tie trys žmones, 
kurie kareziamojo buvo, ir žy
das sake, kad Jonukas nieko 
priesz karalių ne kalbėjos, vie
nok sėdžios, tikėdami 
tiktai žandarui,
nuka kalinen ant szesziu mene
siu.

visiszkai nesun
kus. Tiktai reikia galva ant 
peeziu tureli ir vis žmonoms 
priminti, kožna-me dalyke, kad 
pakol no visi krūvoj eina, pa
kol kožnas savo vargu skyrium 

visados jie bus 
kai]) panorės visi 

bus tokie ga- 
niekas jiems pasi-

kurie

Nu, matote, tarė Kazys, 
vaikai tarnauja, ka- 

() kai]> visi žmones 
ko jiems reikia, lai ir 

kareiviai žinos, kad del ju to
vu ir del ju paežiu reikia že
mes, ir miszko, ir ganyklų. Jju 
jie ir eis po mumis, o kai]) ar 
generolai, ar ten kokie apicio- 
riai lieps jiems mus muszti ir 
pjauti, tai jie ir nustos ju klan- 

’ “Eiki
te jus kur ])<) paibeliu nuo mu
su galvos, gana jau mus Kan
kinote. Mos savo levu ir bro
liu ne pjausimeI

Ir kareiviai susivienvs 
nedraugai-gi musu 

nieko ne gales padaryti pries*/ 
visus žmones.

VIII.
Vėl praėjo

syti ir tiesiog atsakys:

. . žmonomis 
ir kai m isz-1

J >

su

kad kaimisz-

bet vis-gi no

atsiliepė 
kad kaimiszkiu 

bet 
turbut, užmirszote tai, kad jei-

J

jamliūdna
ir labai

nes tada už- 
savo vargus.

vargsta, vienam
apsodino Jo-

kelios dienos, 
paskui ir kelios nedėlios. Kaži 
ir kitus socijalistus vis dar te- 
beturėjo kalinėjo, o apie Jom.

I s z 
'/ii

sudžia, klausi

ar ne buvp Kie
ti zeje. ii 

daigiu klausinėjo

ka tai kaip ir užmirs'zo vi; 
kai. Szauke ji, teisybe sak 
pora kartu pas 
nej’o apie szi-ta, apie tai, kaip 
tai buvo karcziamoj su žanda
ru ir apie tai,
piszkesna soči ja list a j 
dar daug 
Jonukas atsakinėjo, kaip nore 
jo, tuomi pasibaigė. Vėl ji kali
nei! pasodino, kur jis vis mis- 

juomi bus, ka
nalo ]>agalios su-

toliaus dirbs 
nems padėti.

— Ir asz 
mislyjau apie tai, 
aukas, noroeziau ir asz padėti 
savo nuvargintiems broliams, 
bet tai labai mums sunku bus.

tai, kaip 
surinkt i. 

kaip tai jiems inkalbeti, kad 
jie isz vieno eitu, kad jie viens, 
kito žiūrėtu. Žeme musu plati, 
kaimu joje daug, ir pakol visi 
kaimai pradės wenaip mislyti, 
lai dar daug laiko praeis, 
ilgas ir sunkus darbas.

— Teisybe,

idant žino-

gerai Kaziuk, bet

n e viena karta 
kalbėjo Jo

ma, 
nes supras jog reikia, kad mo- 

sumažinti, kad

a e s 
lai

sunkiausia 
žmones

v ra 
krūvon

r nfa i

lyjo, kas tai su 
g"da-gi ji ant

dys.
Tuom tarpu, namie, Klapisz-

kiuose, blogiams ir bloginusbloginus ir

Francija mažai ka persimainė

— Dekavok 
kad taip mažai, 
ginus 
vienas 
mes

Dievuidar .
nes tau dau- 

reiketu ^sodeli, — tarė 
sudžiu — tiktai 

ant tavęs

tai 
vargszais: o 
krūvoje eiti, tai 
lingi, kad
prieszinti no galės. XT - | 
kada ir kur jiems taip kalbėti 
— užklauso Jonukas.

- Visur, kur -tiktai gali- 
atsake Kazys. Ir kaip žmo- 

koseziai butu 
kareiviuose ne reikia tarnauti
kad mokslinyczios butu gera! 
i n taisytos; kaip 
vienys, 
nas už visus stoves, o tada tai 
ir galima bus ponams kitaip 
uždainuoti, 
juos miszku,
taip, kad jie jau nebegales ne
klausyti.

he

žmones susi-
ir visi už viena, o kož-

ir papraszyti pas 
ganyklų ir žemes

atsake Kazys, 
kad tai ilgas ir sunkus darbas 
ir ne vienas dar isz musu už ji 
kaliuen papuls,<u,ne vienas, gal, 
ir galva padės. Bet vis-gi ii* ne 
taip sunkus, kad jo padaryti 
ne galima butu. Reikia žmonių 
galvose szviesiaus padaryti.'aivose szviesiaus padaryti.

— Bet kaip tai padaryti?

nuo

paklausy-
J

() jei he norėt u 
ti, tada galima butu pažiūrėti 
kas stipresnis.

Blogiausia iki sziol buvo tai 
kad įįįjnones nežinojo,ko įnyret*
paskui ka sekti. Dabar tai jau 
žinos gerai, ir atras tai, ko jau 
nuo tukstancziu metu jieszkoi 
tikra, laisve ir laimingesni ant 
svieto gyvenimą.

isz
susimylėjome ...... ....v.., 

matydami tavo dar tokiu jau-
Kita karta karalių ir jo 

žandarus guodok, 
tarnai.

— G u odos i u hsz 
kito, pamislyjo s.... .o,
sugryžes atgal kalinėm ()t nio
kosiu asz jums kada už viską.

— Puse dar metu, puse mo
tu, mislyjo tolinus Jonukas, — 
tai dar nieko. Sėdėjau ne tiek, 
dar pasėdėsiu.

Isz pradžios 
buvo, bot paskui baisiai sunku 
tapo sėdėti kalinėj. Buvo jau 
vasara. Pro langeli matyt jam 
buvo ulyczios, medžiais apso- 

.dintos, o .medžiai, taip gražiai 
žaliavo, pauksztes taip gražiai 
cziulbejo, žrnones-gi ant uly- 
cziu pulkais vaikszcziojo links
mus, laimingi;

nu.
nes szitie jo

jnos, kui
sau Jonukas

jam dar nieko

užbaigima svietines kares.

/
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— Po kvarabai! Tu tmmpn 

valandėlė tiek uždirbti?..

Griuvenai miesto Chalons- 
sur-Marno.

'Miestas Brest, kur laike 
kares Amerikos kariu- 
mcne buvo apsistojus.

Pas dentista.
— Kiek reikia užmokėti už 

isztraukirna danties !
— , 25 centus....
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TARADAIKA. 1

Vyruczei jau asz no pykczia, 
Jaigu ir tuzino dukterų tėvu 

pasilikczia,
Ne vienas kaip jau ]>ora duk

relių susilaukė,
Tai kaip paralei susiraukė, 

Nesenei viena teveli pacziule 
apteikė šuneliu, 

iii sakyti pirmutiniu,

Jonukas tada
isz piktumo, kad jis uždarytas,

Ant baliaus. !
Sėdėjo mergina paszalyje, o, 

. . » 1 • 1

kurios niekas nevede szokt ir 
nebagele pradėjo žovaut. Tame 
vienas isz jaunikaieziu priszo- 
kes tarė:

— Mislinau, jog mane pa
na prarisi.

— Nesibijok ponas, — at
sake ’— esmu žydelka, o žinai 
gerai jog žydai kiaulių ne val
go.

Ir tai gi
O norints dvi vyresnes duk

reles turėjo,
Nesidžiaugė isz to, nes labai 

sūnelio norėjo.
Puota dydelia iszkeli, 

Jog ne apsakyti ne gali
Munszaine kaip isz oeberio 

liejosi.
Retai katras ant kojų laikėsi.
Džiaugsmo vyruti buvo invales 

Kad sztai ant nelaimes, 
Viena bobele prisiartino, 

Kudyki apszvaryti norėjo.
paregėjo su dyvu dydeliu, 

Po szimta paibeliu,
Jog tai ne vaikas tiktai mer

giuke,
Ir paszauke: Szekite pažiū

rėkite!
Ir apeziupinekite,

Asz nežinau, kas tai yra, 
Jog to ko reike, ne yra.

Visi ant tu dyvu tuojaus su
bėgo, 

Ir kudyki apžiurėjo,
O kada apie tai dažinojo tė

vas,
Nosi nuleidias baisei nuliu-

dias
Ir verk e ir pyko, 

Nes ne buvo kitokio spasabo 
ant visko tiko,

Ir dabar su paczia kas diena 
peszasi, 

Bet kaip kada ir džiaugėsi!
O jaigu tiktai Dievulio pra

slys,
Tai atsilankys vela garnys, 

Atnesz sūneli, \ 
Kaip avinėli.

Ba kas pas Dieva nusiduoda, 
Tai ka praszo tai_duoda.

O kaip tris dūk rinkes užaugys 
Tai žentelei kas subatėlė at

silankys,
Reike dekavot Dievui ir už ta, 

Jaigu neduoda ka kita!

L 4 &
*
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Pati—Nesuprantu kaip gali 
žmogus taip ilgai vienoje kar- 
cziamoje sėdėti ?

Et, kvaile! Juk asz 
trijose karcziamose buvau..

Vyras < < Saules” Kalendorius ant
1922 meto.

Žiūrėk Jonai, žiūrėk! ki- 
prieszais atejna! 

Eai rots bus dabar!
tas trein as 
m ‘

‘ ‘ Saules ’ ’ Kalendorius ant 
1922 meto jau užbaigtas. Kaip 
tik užbaigsime apdirbinet ir 
apipjaustyt. Kalendorius, pra
dėsime iszsiuntinet del visu 
musu skaitytoju kurie atsiligi- 
no už prenumerata. Tiejei, ku- ‘ 
rie da ne yra atsilyginia, mel- 
džeme paskubyt, jaigu geidžet 
aplaikyt kalendorių, nes spau
dome tik tiek, kiek yra reika- 
1 • »-% n^zi IV



H

i

*

i> w .

<

I

KOKIOS YRA ILGIAUSIOS 
UPES.

Ilgiausia ant žemes upe turi 
Suvienytos Valstijos Amerikos 
rriki imi kalbant, tai yra ne vie
na upe, bet dvi susidedanezios 
isz Mississippi ir Missouri. Ji 
subėga in Meksiko inlanka. Il
gio turi 4,11)4 myliu.

Antroji savo ilgumu upe yra 
Afrikos Nilas, bėgantis in Vi
duržemio juros. Tos upes ilgu
mas yra .‘>,670 myliu. Kai-kuo- 
met Nilas upe yra priskaitoma 
ilgiausia upe, nes ji yra ilgesne 
už Mississippi arba Missouri, 
jei atskirai yrnant, bet nepra
lenkia ja sudėtu vienoj sriovej.

Treezioji sulyg ilgumo , upe 
yra Pietų Amerikoje, upe Amą 
zon Ilgio turi 3,300 myliu. Ji 
skaitosi plaeziausia ir su dau
ginusia vandenio ant visos ž<‘- 
iiios. Ji atsižymi tankiausiomis 
ant jos krantu giriomis, vadi
namom is Si Ivas-ais. 
upe bėga, 
nyna (oeeana.)

Ilgio turi

Amazon
in Atlantiko vande

DEL MUSU VAIKU
RASZO> DĖDĘ KOVAS.

i
i *

— - J-,.. ............. ■ ■

MOTINOS KR1KSZCŽIONES

ty.j'U.f uitus ir dukters, tu r ly
giai gerbti abudu- tėvus, savo 
gimdytojus.

jApie.yiso pasaulio tautu nuo 
inone, mės ežia nekalbėsime.

Bet lietuviu tautoje, tai Im
tu didžiai malonus, o 
daug reiszkiantis dalykas, 
vesti sZvente pagerbimui tėvu.

Daug

Tr tiekiteip tutdtū būti musu 
gyveninio, ypącz jaunimo sri-

S A ULE

TIKRA VAIKO MEILE. -----L., ...
i

Jonulius, septynių metu vai
kas, bėgdamas gatve- paslydo 
ir nelaimingai! npsilauže sau 
kojuke, dsuomet jo -motina ir 

pavnesze
tai motina i^zgirdus 

vaiko dejavimą.,, 
sirgo-.

Vaikutis tai

Ar tau neskauda?' — klausia 
gydytojas vaikeliot

— Man labai skaudu, 
asz nenoriu dejuoti ir

I

r*

DIDELE NAU J ANYBE1
II / '* * I? V. i!1 •' M c |4'|H* '<■ ' ' "lyl j > JL uH ’ ■ > ■ w' 4 y

Nuo seniiy laukcma didele' dflkthil^fca\flyj?a‘“’ilpie lyties 
jau gatava, tik imk ir skaityk. ’ * 

“LYTIES
MOKSLAS“* labai aiszkaiai iszd<4sto visa kas tik reika
linga žinoti kiekvienam vyrui bei. vaikinui,' moterei1 ir 
merginai hpie savo. lyti. Del aiszkesnio supratimo telpa

tik 
Inmeziu 

kiek galiu, kad mama negirdė
tu, nuo. ko ji gali dar daugiau 
apsirgti

• <

• organus,
Szita dūleiios- svarbos daktariszka knyga

sirgo. Kadjg Jopuka 
namon,

— vaikelis kenteda-
mas tyliai alsakih oq i r. riPradėjus jipie tai -raszyti, 

kaip motinos kriksžeziones yra 
stiprios, ir kaip ja szirdys trok 
sžta, kad ju sunūs ir dukterys 
butu isztikimi Dievui, tailtai Fr 
pasauliui, sztai (tar vienas pa- 
vyzdis vienos garbingos moti
nos.

Metais 1.873 atvyko in Žene
vos miestą, didis vyskupas Mer 

katalikai did
žiavosi jo atvykimu in ta mies
tą. Senai jau buvo jis žinomas 
žmonėms savo darbsztumu 
sakydavo apie tai, kad: 
atėjo mylėti, teįp kaip Kalvi
nas neapkesti.”

Bet po tu garbingu szukavi
niu “Osanna” iszg’rrdo vysku
pas būryje ir pagriežos riksmą 

kryžiaus!“ 
bedievybe •/ 

nakezia

apie tai

gal ir
in-

re i szk i antis
milled. Net ne

()sanna

4 C
ir 

Jis

Ketvirtoji upe ilgiausia, tai kelia

3,234 mylės. Ji bėga in Sziau- 
res Arktiszkas jūres.

Penktoji, tai, Kynijos upe 
Jan-tsi-Kiang, ilgio'turinti 3,- 
000 mylili. Toji upe bėga peri 
derlingiausiu „ ir daugiausia4 
apgyventa Kinijos dali ir yra 
svarbiausia- Kynijos vandeni
ne gysla.'Ji subėga in Rytu Ky
nijos jūres.

Pietų Amerikos upe La-Pin
ta, ilgio 2,950 myliu, subėga in 
Atlantiko vandonyna.

Siberijos upe Lena, ilgio 2,- 
860 myliu, subėga in Sziaures 
A r k t i szk as j u ros.

Afrikos upe Kongo, ilgio
800 myliu. Subėga in At hint i- 
Jio vandonyna.

Rytu Siberijos upe Amūras, 
ilgio 2,700 myliu, Amūras yra 
Tubežium
Mandžiurijos. 
siaura pertaka,

o

tarp Siberijos ir 
Ji subėga in 

skirianezia 
Azija nuo Sachalino.

Pietpfytu Azijos dalyje yra 
np<‘ Mekong,

Janisei ilgio

arba (Kambod
ža), ilgo 2,600 myliu. Ji subėga 
Pietų Kynijos j u resna.

Afrikos upe Niger, ilgio tun 
2,600 myliu, ji subėga in Gvi
nėjos inlanka.

Siberijos upe
turi 2,500 myliu. Ji subėga in 
Sziaurps-Arktiszkas juros.

Rusijos upe Volga, ilgio turi 
2,325 mylias, ji subėga in užda
rytąsias Kaspijos jūres.

Toli mažesnes ir trumpesne 
upes, kaip, Vokietijos upe Rei
nas, Lenkijos Vistula (Vysla), 
taip-pat priskaitomos prie di
desniųjų upiu, bet ir jos nema
ža role tose szalvse nuveikia.•<

Taip-pat dar dažniau pami
nėtos upes, kaip va, Dunojus, 
jis tankiai minimas lietuviu 
mitologiszkose dainelėse.

Eufratas upe, senovės pada
vimuose ininavojama, kad buk 
ji tekėjus per Rojų, kuomet 
ten musu pirmieji Tėvai — 
Adomas ir Jieva gyveno, arba 
tame daikte buvęs Rojus.

Fevai —

GAL NORS VIENAS VEST 
ŽADĖS.

vienas vest žadės;

Saldus gardus obuoliukai, 
Jauni gražus vaikinukai 
Kol rūteles pražydi 
Gal nors
Pažai le jas pa m y 1 uos,
Apkabinęs pabucziuos. 
Ruduo szaltas kad atejna, 
Gamta rublis savo maino; 
Asz mergele be dalios, 
Ken<>( szirdi pavilios. ... 
Kas prie saves pavadys? 
Kas pravarde atmainys? 
Sniegas- krinta, žeme kloja; 
Szaltis tiltus budavoja;
Asz mergele be dalies, 
Kur glausiuosiu prie szalies 
Kas-gi mane suramys? 
Kas prie save pasodys? 
Pavasari saule szildo, 
Sniegą, ledUs stipriai dildo; 
Tad ir man bus malonu, 
Kad sėdėsiu su Jonu, 
Jis tad mane pamyluos, * *- • • A v . * t . .. ..r . , K

j* prie 
minios

‘‘ Prikalk 
I nszelusios 

triukszma ir
Vakaru Siberijos upe Ob. Ilga priesz vyskupą namus susirin

kusios inžeidžia jo gariu*.
Vyskupo draugai ir pažista- 

mieji skubina ji atlankyti ir su 
raminti.

Rado ji ramu, lik aszaros isz 
akiu bJišgedamos triszko.

— Atleiskite man, kad 
sujudintas, lyg

(‘SU 
susigraudinęs 

(are vyskupas atsilankusie- 
mis draugams.

IsV.tvirkeliai nedavė
suriko

r: v
vyskupui!. . 

vienu balsu vyskupo priedeliai.
O, ne! — ture vyskupas, 

nenoriu kalbėti apie szios nak
ties bjaurius inspudžins, bet 
pasakysiu jums apie viena }yas 
mane alsi lankymu-

m vbes

ai si lankymu-
(nd tie nickszai isztvir- 

keliai paliepė iszejti isz vysku- 
pijos I — prieteliai paklauso 
vyskupo.

O, ne! Malonesnis 
lankymas, nes 
buvusi pas,mane mano motina.

— Matyti,''jai parupo jusn 
sunkus padėjimas? — priede
liai paklaust*.

ni si-
anksti rvta yra

— Ne,, ne tai, mano bran
gieji. Mano’motina yra kriksz- 

Zinotuni(‘t ko
ir ka kal-

< r 
cziono, 
mane staga atvyko 
b< jo ?.. Ji sako: 

4 4
uv!m‘, mano sunau

o

• • 
.n pas

Malu-Jusu vyskupiszkoji
iszgirdau, 

J<ad szianakti grėsė pavojus ta- 
yvybei, kad maisztininkai

1

v o gyvybei, Kad maisztin inkai 
norėjo tave nužudyti. Kuogrei- 
cziausia atvykau pasakyti Ju
su Malonybei, kad nubėgtumė
te nuo gresianezio pavojaus o 
savo darba toliau varytumėte. 
O jei ir numirti reiktu, tai isz 
to butu Dievui garbe, tau ir 
man — tavo motinai 
linksmumas.’’

Vyskupas gavės tokius pa ra
gini mus nuo savo motinos, pa
siliko kovoti su bedieviais ir 
net i keliais ant ilgesnio laiko ir 
iszkovojo ramesnes dienas.

Kaip yra 
surėdyta, 
lai.

Daug pasaulini reiszkin do
ros ir tikros krikszcziones mo
linos.

Imlesniu laiku 
dar daugiau tokiu motinu.

❖ ❖ ❖
TĖVAS-

Tėvo I ’agerbimas.
1111..................................

Kai-kurie mokslo vyrai, 
visuomenes 
nuomones, 1 
ke pagerbti ir 
yra skiriama szvente antrame 
sekmadienyje menesio gegužes 
tai reikia ir Tėvus pagerbti, 
juk ir tėvai nemažesne verte tu 
ri szeimynos gyvenime.

Sumanyta yra, kad Tėvo die
na szvesti Lapkriezio menesio 
Antra ji Sekmadieni. <

> Sulyg Dievo valios ir proto 
nurodymo, tas turėtu-būti taus 
tu gyvenime investa, kad ir te- 
vps turi lygias tiesas pagerbia
mo pelnyti, teip kaip kad mo
tina. , ’

Dievas savo ketvirtame insa- 
kymo neskiria, nei tevokei mo
tinos bet aiszkiai prisako abu-

• ..

garbe,
1

tau 
amžinas

Vieszpaties Dievo 
neapsakomi stebuk-

pamatysime

ir 
yra tos 

kad jei Motinas rei- 
ju pagerbimui

veikėjai,

Ant ra j i Se k m a d i e n j.

Ju gerbti: < 
t j Jule-------- --- J. jL Jh. M4« iu* ii*

dar laliia-u su-
' n

sužinojęs tuo 
nustojo dejavęs. Ka<la> jau gy
dytojas ]>ev-riszo kojuke, 
nei viena karta m'sudejavo.

tai

I*....... .^1—, * ............. » -o.-.
..............................  , .A.’L .IIlI -

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. E>» Boczkowtkl-Co, 
Mahanoy City. Pa.

T I

augan- 
eziam jaunimui prie paklusnu
mo ir nuolankumo savo gimdy
tojams.

Lygiai motinos ir levo pa
gerbimas, isz tikejimiszko ir 
doros atžvilgio, suteikia jauni- 

‘mui tvirtuma skaistybes, susti
printu nekaltas mintis, ir ins- 
kiepytu ju szirdyse lygia užuo
jauta kaip molinos, teip ir tėvo 
() per tai invyktu szeimynose 
szvelnesnis ir szirdingesnis gy
venimas; ypacz vaiku prie sa
vo tėvu.

Niekas nedrįs pasakyti, ku
ris yra mažiau verias ar tėvas 
ar motina šzeimynoje. .

deras 
Vienokia

motina, 
vienam 

toitp kitam. Szeiniymvs aukleji- 
me.ynt abudu reikalingi- Be 
vieno ar bekilo, szeimynos gy
venimas nyksta.

Teip kaip blogas t(‘vas, arba 
bloga motina yra viimokia prie 
žastis szeimynojo net varkos, 

s<*rg(‘k Dieve nuo lokiu

tėvas, gera 
vieta kaip

K a 
musu taniu.

Taigi, musu nuomom4 yra (a, 
kad gerbti abudu gimdytojus
tėvus lygiai.

Kas motinai, lai ir levui, o 
kas levui, tai ir motinai. Jaigu 
mes lygiai gimdytoju.’ negerb- 
tume) musu szirdyje nebūtu ar- 
tymo meiles, ir neiszpįldytunm 
Dievo insakvmo. •/

Diena rFevo pagerbimui

t

lėtu būti paskirta kada norima 
ir visiem#tinkama^

♦ ** ❖ ❖'*, •

H

NASZLAITE, PRIE TEVE
LIO !•

i

/ ■

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS'

1 ' ' •, ’ ■ ' 1 v_—U-
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais V.yrszais

——--

ii VM'i 'ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu.

SZTAI KA 11ASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

r f

TakstantisNakki Gorbemasifl Tomistai:—

» daugybes "įtariu paveikslu ■ žmogaus organizmo1'W 
» atskiriu daliu kūno. Ingi jas szia knyga, apsisaugosi nuo 
‘ szimtu ySlaMn Jytišzku it1 kitu ligtr. ■ > 
; Knyga didelio formato, arti 500 puslapiu.

200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir 
tvirtai apdaryta. Preke tiktai . ♦ »

Del. greit(|spipf szios knygos iszplatiniino, visiems per» J
tvirtai apdaryta.

$7«»
leantibms iki 80 Lapkriezio bus duota kita graži knyga 

todėl pasiskubinkite užsisakyti 
manes o busite pilnai

dovanu vėfežios $1.25
“LYTIES MOKSLAS“LYTIES MOKSLAS “ nuo 
užganėdinti isz szios knygos.

M. J. DAMIJONAITIS,
4559 S. HERMITAGE AVE. CHICAGO, ILL.
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Sulaukiau, nuo Jusu siunczlamos 
mano vardu’ knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingcidtv skaityti visokios 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip* laikas szventai ir sma- 

I giai praeina. Asz visiems linkėcziaUt 
' kad nusipirktu tokia knyga kaip 

nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczial nors 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

vardu* knyga 
ir Viena”

Tūkstantis »

"Tukfltantis Naktų ir Vienaf f

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00 » •

W. D. Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.
Į„T, ,, ,» 1.^11 >11,■» ■ *■■ * Į .—.■>*
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Ar Jus
NAUDOKITE
Ar Juma G&lvoe.
NAUDOKITE
PiA Jtptf Plaukai -Slaaka?*
NAUDOKITE >

Ar Jus Norite ApaatifroiF juoa? S
NAUDOKITE

'2W__J savo, plaukiu ir tokiai*
, NAUDOKITE

B $ B f ... ▲ L*. Am*. ■»- ~ at| ,

NAUDOKITE

Uilailo^nui

Užlaikymai galvos odo» avwiuu trinariai J
Ruffles galima gauti vlfloso a p He k oho po C56. bonką, arba tiesiog '

K iŠ ifldirbčju per pafiųi už 75c. bonkęi. k j

f F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. Sc 3Stb ^t. Brooklyn. N. Y.

-------------■■ ■■ z - ■ ................. ..................... ............................................. ■ ....... .... ■ ^11. — ■■■ M

«

VYRU 
LIGOS

Gydo, užsinuodlnlma kraujo ir •Upnyboa 
vyru, spuogus, nleiejlmus,. ligas tinimo, invairtao ligas, 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo, ▲tslszauklts ygor 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rūsto

kai ir Lenkiszkah Ofiaos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

/ ':S

SYLVANIA POWER
‘ ‘ Lf *■ ■ ' ’ - *• *‘ M \ '•

'L,

p

Daktaras KOLER yra vlMiatlnla tarpa Lfetarta daktaras 
Pl t tub urge. Jlaal mokinosi Varssarojs, stsdljaw) boflUd 
82 metua Invaldas ligas vyra ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo nžstauodinima kraujo ir silpnybei

r \
I

-s M,» ♦ "*1 r* j C 'M * *5 t ■*;. nf i f

& LIGHT KOMPANIJA
* * 4 , ,i „ (

dabar pranesza kad žemiaus padėti 
žmonis apsiėmė patarnauti mumis kaipo

4 (

<4^

‘f

Kad asz turecziau 
Sena teveli, 
Pasiistatyeziau 
Kalne dvareli.

Zerkolu langus 
Asz susidecziau 
Kur aug bernelis 
Visad žiurecziau.

Vėjelis puezia 
Medžiai linguoja 
Tėvelis silsis. .. 
Kapas žaliuoja.

Asz ten nuėjus 
Susiraminsiu, 
Jam savo vargus 
Pasisakvsiu.

NEVARTOK

¥

J

4
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nes jie

DANTŲ 
KRAPSZTUKUS?

■ -----■ ••

Nevartok dantų krapsztukus
i n leidžia minksztus *

smegenis terp dantų, Sniege
nai turi būti apsaugoti. Vieton 
krapsztuku, vartok dantini szil 
ka (dental floss) kas daug ge- 
riaus valys vieta tarp dantų.

Naudingai Vartoti szilka rei
kia atsargiai traukti szilka 
tarp dantų pakol lengvai judi
namas,
dvieju dantų kelis sykius bet 
nereikia traukti po smegenų.

tuomet ' traukti! tarp

Daugelis žmonių turi papro
tį vnrtoti krapsztukus po val
giui1, bef tas prastas pasielgi
mas kaip ir dantų krapsztymas 
draugijoj. Jaigu būtinai reikia 
krapsztyti dantis pirmiaus už
dek rtuika ant burnos ir tu<p 
mot krapsztyk. j »

Prastas pasielgimas krapsz- 
tuka indeti in burna ir kramty
ti ji.! '■ ;

Reikia vartoti geras vaistas 
dantims valyti, iszripk viena 
kuris ne žvyruotasj nes butu 
per bledingas del tankaus var 
tojimo* - -s / 1 1

Verta kasdien burna ir gerk
le plauti, tas yms tik apie dvi
mi nu tas; Patart i na ta daryti 
atsikeliant, ir burna ręikia isz-
plati ti) ejnajĮ^

TIFQF lA T JL AB dhjFM
. i. i 'i.

’ $372.00 Preferred Stock’odel muso
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Kontesto
Bei MoksĮaįniu Vaiku

« 4 i • - ■ -

Vico I^residont, 
CiUU Publishing čo.

. Allentown;. Pa.• «,
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Lehigh Division
'■’‘J

Aljentown
‘ ■■■ . r f;<

i

Siisąuehanna Division
Rev. AVm. Či Thompson

Pastor of Prosbytorihn
Church, Danville, Pa.

t

f Mr. II. B. Fan | u ha r

BoUlUhiM^ Pa.
'.J
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Kditor, Th'o pfeihlohhni Globę, 

Boyilehuih, Pa. )

Miss. Jq^. F- Grainger
Supervisbp' of <*UlJliG SchbMb/

1

b ■ A1 4

AIlentowni Pa.
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i Mrs. P. M. Bullard

Newbėrry,’Pa
f
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Hazleton Division
Mr. E. M. Frisk 

General Manager, Consoli
dated Telephone Co.

Hazleton, Pa.

Prof. Fr; D* Monroe 
Instructor of Mathematics.

and English, Hazleton 
High School.

Schuylkill Division
NtiL Ed. S. Silliman 

President, First National 
Bank, Mahanoy City, Pa.

Mr. D. J. Ferguson • 
President, Flrkt National 

Bank, Shenandoah, Pa.

Mr- E. E. Wliito ' 
President; Union- National 

^tyink. President,^ Guarantee 
Trust Co» Mt; Carmel, Pa.»

#

>

• ♦

Mrs. C. W. Clement 
Sunbury, 
/ i ’ c

PtL 
. •>

■Kękm nąufią taupinimas piniguit 
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Trust Co. Mt. Carmel, Pa.
Mr. George Wilmot 

Hazleton, Pa.
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Kas ka kaip veikia.
Stalius stalus dare, dirbo, 
Net jo visos jėgos vjrbo; 
Kaip suseno - negalėjo, 
Tik pas poeziu vis sėdėjo.

Mat kol jaUmis stiprus buvo, 
Bet sveikata pute - puvo, 
Nes girtautie nesiliovė 
Ir degtine ji papjovė, 

į • • *
T

Kriuuczius siuvo, karpe, lope 
Prie viens kito lopus kopė; 
Visur buvo jis pagirtas, 
Kolaik būdavo negirtas, 

O kaip gerti nepakako, • a *

)

Ant senatvės jis apako: 
Siūlo traukliu neinstenge.... 
Mirtis puota jau jam runge.

*
Kurpius batus tampė, siuvo, 
Kolaik girtas dar nebuvo, 
O kaip gerti tik pradėjo 
Tuo ir darbas veju ėjo.

Vos tridieni tik te dirbo 
Ir tai tingiu snaude-virbo, 
O ketnres — “uliavojo” 
Gere, gorės - pagiriojo. • • #

< i uliavojo

Ūkininkas vargo žmogus, 
Darbininkas gers - patogus: 
Aria, dirba, tvarka žiuri 
Ir pasekmes geras turi,

Bot, jei mėgsta pasigerti, 
Ūke negal ilgai tverti... 
Gere, gere, pasijuto;
Žydu buris ūke j kruta.

4

Vargoninkas puto dūda, 
Susirietė ir sukudo, 
Mat “baltake” per daug trau- 
Iszsižiojas “notas”

Net daug kartu girts apako,
Daug kart slydo szalyj tako, 
Ir taip keistai atsitiko,
Kad be duonos vargszas liko.

tvarko ;(kc

<1

Laivakortes Vėl Pabrango
In Hamburgą ir Bremena $125 

.... $145
In Piliava - Karaliaucziu $135

(War Tax $5.00)

Kn raazo apie knyga “Tūkstantiu 
Suktu Ir Viena”

In Liepoju ........

Pinigu Siuntimas Kalėdoms 
1,000 ĄUKSINU UŽ $8.00

Pinigus Lietuvoje, gauna laike 
25 - 30 dienu.

kuria man prl-

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

$1

už tai

Žmogus

Didelis Naujas 
Setas Knygų 
Tiktai už ... .
Žiūrėkite ka gaunate už $1.00
Prisiusikite mumis tik viena 
doleri o gausite sekaneziais 

pa si kai t y- 
ir mes užmokame

o 
istorijas, 
mus ir 1.1, 
nusiuntimus kasztus, gausite 
per paezta.
nusiusime ant paduoto adreso 
in Lietuva už $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mabanoy City, Pa.-

pasakas,

Visas tas knygas

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplni- 
kca puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, 
aaz prisiuneziu tamstoms mano pado- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, 'turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llctuvlszkai kad kož- 
naa turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais.
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmfrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo miloma szclmina. 
Dckavoju tamstoms už surcdlma tos 
puikios knygos kuri gali
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi dcka
voju už pulku kalendorių ka 
prisluntct kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir lalmo sziame 
gyvenime.1 Viso glaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Cotin. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisluskite $2 
in “Saules“ iszleistuves o gausite tuo
jaus per paezta.

Huraminti

Žvakiadegys meilaus ūpo,
Jis kasdiena meldžias, klupo;
Irbažnvczia tankiai lanko
Pro altorių arti slanko,

Bet jei ima girtuokliauti,
Slinku su juom tvarka gauti
Nerko daugiau jam daryti, 
Kirrp in tvTirtiOržtkn’ytl. f ~Seno iauniklo

• * *

J

JURGIS- SKAPTUKAS.
ERGELEI PONĄ M01U<AUS.
DU AR KETURI.
SVIETAS DVASIU.
ISZREIKSZTAS RAZBAININKAS.
ŽYDAI KAIMUOSIA, 
NEVIDONAS.
ANT PRAPULTIES KRANTO.
MISTRAS IR KREPESIUS.
KAMPELIS DUONOS.
iSZ KO DIDELI PONAI.
BURIKE IR BURIKAS.
KAREIVIS IR VELNIAS.
KAS MAN NAKCI ACITIKO 
UŽLIEKOS SENOVĖS PADAVIMU. 
PEARY ANT ŽEMGALIO.
DŽIAUGSMAS Ir NULIŪDIMAS TĖVU 
KALĖDŲ NAKTIS. 
ISZ AKYVUMO.
SU DIEVU.
GRIGO KALĖDOS.
KAIP VINCAS INGALEJO 

PACZIA.
MAILACH. Isz Kristaus Gyvenimo.
PASKUTINĖJ VALANDOJ.
SI.APTYBE GYVENIMO MUMISIE

DIEVO MUSU JAME ATSIGYMIMO. 
ILGIAUSIA DIENA.
METAI SVARBIAUSIU ATSITIKIMU. 
NUSIMlNfMAS* SENb

man

T T

VINCAS SAVO

VALANDOJ.
GYVENIMO

JAUNIKIO

Kalvis kala, dumples mina; 
Mat, maityti reik szeimyna, 
Kiek tik gali prakaituoja, 
Musza, kala ir piohioja.

Bet jei gerti tik pradėjo, 
Visas darbas perniek ėjo; 
Ir ji pati, ir szeimyna, 
Vargas, skurdas užslegi no.

* ♦ ♦

Valdininkas pamokytas, 
Valdžios namuos pasodytas; 
Jis tur visus sutvarkyti, 
Visiems tvarka insakyti;

Bet jei mėgsta palaszauti, 
Nėr ko gero isz jo laukti;
Tok is tvarkos nebežiūri, 
Nes vis pilna mange turi.

• . •
Vyras kilnus mokycziausis, 
Ant pasaulio gal garsiausia, 
Daugel mokslu ants pažino, 
Ir kitus gero mokino;

Bet jei gerti tik pradėjo, 
Visas mokslas szalin (“jo....
Nes degtines dvokęs garo 
Mokslo vyra paiku daro.

*
Nėr pasaulyje baisesnio, 
Tarp žmonijos nėr didesnio... 
Kaip girtybei inpratimas.... 
O žmonijos nupuolimas;
Nors Imis mokslo ir didžiausio 
Ar darbuose bent garsiausiu; 
Bet girtybe viską žlugdo, 
Ir nelaimėse paplugdo.

♦ * *

Broliai, sesers susipraskim, 
Girtuokliavę jau pameskim; 
Lyskim lauk isz mulkiu odos 
Žengkirn prie blaivios parodos.

Ir blaiviai sau dienas veskim;
Inpratimus blogus meskim, 

Busim paties sau laimingi, 
Ir musu Tėvynei naudingi!

J. V. Kovas.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310. Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paezta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKLCO.
** A T» A ZWHWV Vk A
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savo
pcrllszka baltuma szvies- 
damas

Suteik dantims
•b

juos nuolatos su
COLGATE’S.

MUt. JMtZJU* • 11WLU1

REIKALINGA AGENTU
DIDELI’] MARSZKINU DIRBTUVE 
roikalnujc agentu parduoti Ju mnrsz- 

kinus 1 iesog lU'HziotojaniH.
prekes. Sempclel dykai. Madison I\JllLs
503 Broadway. New York. nd.

'Piginu

Kur aoniailsią, 
Ton gorinusia.

SENIAUSIA 
ftoentiirfl 
VIENYBE
P arduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdamą, 
ną, Hamburgą* LicP°“

J(•)
___(f)I«s

*8
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BARBELE. Tikras atsitikimas.
MOKYTOJA. Graži apisaka.
VELNISZKAS TYLTAS ANT UPES 

NEMUNO.
AUKLĖJIMAS SVEIKO IR SERGAN- 

CZIO KŪDIKIO.
HERODOS BOBA.
KAS NEPAŽINSTA DIEVO, TAS NE-

PAŽ1NSTA TĖVU,
PER TAMSYBES IN SZVJESA.
PASITAISIAS PRASIŽENGĖLIS.
DUKTĖ MALKAKERCZ10.
PO I.AIKUL
ONYTĖS LAIME. , •
PER IN BALTA

IR MISZKO

Kaip užlaikyti Ir ap-

NEATSARGUMA 
VERGIJA.

PUSIAU-GAVENIS.
VIESZPATS JĖZUS 

MEDŽIAI.
ŽVAKE. 
DEL PIRSZTINIU. 
APIE MIRIMĄ.
PAVASARIS. Daina.
APIE SAULE. MIūNESL ŽVAIGŽDES 

IR KITUS DANGISZKUS KUNUS.
MESZLA-VEŽ1S.
GRAPAS.
EGLE, ARŽUOIjAS IR UOSIS. 
BUDYNE.
ILA ISZ MAIŠZIO ISZLINS, ALIVA 

IN VYRSZIU ISZKYLS.
IN MOTINAS.

saugoti szeimynele nuo lygu. 
VERTA NEPAMIRSZT.
KAIP DAGYVENTI 100 METU. 
PAMOKINIMAI.
NE SZIS, NE TAS.
KAM KENKIA GIRTAVIMAS. 
GRUDELEI ŽINIOS.
APIE BOBA KA NEGALĖJO SAVO 

LIEŽUVIO SULAIKYTI.
TURKINEI PRIEŽODŽIAI. 
PAMOKSLĖLIAI. 
DU PRIESZIAL 
LEIDAUS GIMORAS. 
ŽYDO GIMORAI.
LAIKE SZERMENU. Juokas 
GIRTUOKLIS JURGIS.
SKAITLIS APIE ŽMOGAUS KUNA. 
KAIP PAŽINTI ATMAINA ORĄ. 
BERNADINAS IR ŽYDAS. Dainele. 
TO LAIKYKIS. Gera rodą.
AUKSO DŪMOJIMAI. Priežodžiai. 
PROTAVIMAS VAIKO.
OSZKA ISZ DZŪKIJOS. Dzuklazkal. 
.GEROS RODOS DEL MOTINU.
KAS TAI YRA MOTERYSTE.
FILOZOFAS SKOLINIKAS. Juokas. 
GALINGA YPATA.
DESZIMTS PRISAKYMU HYGENOS 

KŪNO IR DUSZIOS;
GALYE MEILES. Apie kunlngalkszte 

kuri nemokėjo verkti.
TEISYBES,.
DEL MOTERŲ.’ 
KELETĄ JUOKU.
ŽMONIŲ RANKOS O MASZINOS. 
RAGANISZKA LAZDELE.
TEISYBES,
DAINELĖ. Apie gbažus žlrgelel. 
TRUMPI PATEMIJIMAI.
RODĄ KAIP IR VISOS BOBOS. 
ŽENKIjAS SMERTIES.
NUPASAKOJO NO KITO. 
NE NORI SARMATOS. 
TOKI SZPOSAI NE TINJCA.
ATLIGINO. Juokas. * *
SU V^IJNin ANT SVIETO. Juokas. 
KYTRAS ŽALNIERIUS Juokas.
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso- 
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker 

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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Geriausi mamenams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikrA mūsų specialiu procesu į viea gryną 

i savo I
Ball-Band” robinį autuvą.

pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas 
“Ball-Band” batas ar čcvcrykas yra veltas

•tvirtą šmotą, tinkamą I amastos kojai ir
nešiojamą ilgiausiai.
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Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai mainei iams ncėioti.

Paplantinti padai

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat-
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis• ••• • • 1 / f . » •negali įpjaut arba įplėšt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki, jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio

Ball-Band

jų savo pardavėjo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water St., Mishawaka, Ind.
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Antverpą, 
Breme-

- - sP°" ”Jų7 Karaliaučių ir ki-”
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

B »
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia tclcgramu. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

[fd K!
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,atlieka 

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

n
’’VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš- 
včliausias žinias iš

Lietuvos ir visur ir turi 
juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 03.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

UI)

še r u m.

konstitucijas,

(ur1 14

tus,

Pirkite 
drevės

> > Ben-
H ®

’Vienybės
Dividendai 

mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
® a

Užlaiko didel| knygyną, 
kur galimą gauti vi- 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, ra
šykite mums laiškius, 
kniaukite musų

rei- 
piniginio 

kurso ir knygų katalogo.

Su visoklalH reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN , 
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St.E

BrooKIun, N. Y.
Kur yienybė, 
Ten galybė.
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Didžiausis Nervams Jiega ii
Sveikatos Tvėrėjas
Duoda Gausų Raudoną Kraują, Stiprius Tvirtus
Nervus ir Pajicgų Vyriškumą bei Moteriškumą.'

Štai ka Nuga-Tono padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio) 

Duoda gerą norą valgyti. 
Sutaiso virškinimą. 
Viduriai gerai ir 

laukan.
Prašalina

damas kepenis.
Prašalina

blogo virškinimo.
sustiprina

gerai

širdies

bloflpj

lengvai išeina

pykinu) sustiprin-

kvapt}

nervus.
veikimą ir

Nuramina ir
Pagerina širdies 

vaikščiojimą.
lšv<'iro iš ukno nešvarumus ir nuodus. 
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę nautuiua raudono kraujo 

per kūną.
Sugrąžina 

be kraujo veidui.

f

— ' t V'
Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie M 

kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, \/i 
sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. ' 4 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina '/j 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro i|
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, u

• _____• ____ _______ iiesi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į 
kokią gyvastinę kūno dalį.
taip/ kad jie išeina laiks į laiką, ir lengvai. 

Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.

raudonumą išblyškusiam,
i

Jis sutaiso vidurius 
kad jie išeina laiks į laiką,
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Nulio-Tone
•Urnulatca and 
b treng them 
(ho vital pow
er*. lt i a a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and 
iloraUvv a<enbl. 
thAt hu tiui hi«h 
approval of Med- 
iuaI Science
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padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai 
Nuga-Tona išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas,
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone
.yra toko geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jj be 
jokio riziko iš savo pusės. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jj per 20 dienų ir jei 
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalj mums, 
o įneš tuojaus sugrąžinsime pinigus.

Jei Nuga*Tonc nebūtų toks, kaip mes sakome, tai 
jo pardavinėti šita absoliutiška garantija.

pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Ton

omiu ir tą pačia garantija.

mes negalėtume 
Tūkstančiai žmonių dabar 

ima šita stebėtini} sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją 
pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Tone i 
jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų, 
parankius pakelius, pavilktas uukrumi, malonus ir lengvas imti.

nėra jokių degutinių išdirbsnių, 
» Jis yrv sudėtas j gražius,

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis
• • < v • < • •

Panaudok siti, kuponu užsisakydamas Nuga-Tono.

NATIONAL LABORATORY.
1018 S. Wabash Ave. Chicago, 111.

* /

L 504—
Gerbiamieji:

Indedu čia $..
siųsti man ............
darau tąj’a i.šlyga, kad jei ąš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš Sugražinsiu likusių 
dalį ir gausiu savo pinigus atgal.

už kuriuos malonėkit© pa-............. ............. | JUMIVHVnilU P4*

bonkelcs Nuga-Tono. šita užsisakymą

Vardas ir pravardė

Gatvė ir numeris

Miestas.
■ NAIldl' Įi

■"”7 i V d
Valstija

4
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Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvienoi Nuga-Tone 
bonkelės yra šitokia Garantija:

“Šitoj bonkelėj yra devynio- 
dešimts 
vieno 
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimt) (20 dieny 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalį 
gausi pinigus atgal.

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

(90) plokštelių, arba 
mėnesio gydymas, kurio

nebusi
1

su
»>

krabele o

Skaityk tie žmones sako apę Nuga-Tone
Bute, Mont.

TumiHos laiAkų su paliulinitnu dauginus 
Nuga-Tone yra labai ginras vaistas.

Ištarų ačiū Ta- 
pris ius tumet dauginus Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY. Chicago, Ill. 
Tamlstos;—Priėmiau *7„_, 

Aš esu labui \iiguncdintas. 
juuciuft daug gierinuR. 

siunčiu 
Pukiet malonus

Godotino
Nuga-Tono. 
A& suvartojau 

; mistoms Ir „2 
___  

vaistu#, Nugu- 

NATIONAL LABORATORY, Chicano. HI.
Godotina# Tamistu :—7' 

už kurtu# ištarome širdingu ačiū. 
S veik nt on Tvėrėjai.

Tamlsto —Priėmiau

vieną bonkutę, ir ____ _
..CIj penkius dolerius kad . ________  ________ __ ________
patalpinti j laikraščius nu manės padieknvoimo ui tokius gerus 
Tone. Su godone. WM. P. BRUŽAS.

Godotina* Tnmlsta:
Cam bridgeport. Mass.

Mes apturėjome nuo Tamistos 2 buteliu Nuga-Tone 
Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 

_ _____ 1 . . draugams
Aš siunčiu $3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tono. 

»
Tai paraginu visiems tuos vaistus vartuoti. 

Su godone, 
N. ADOMAITIS.

Norwodd, M ssr. 
gavau vieną bon- 

Pasidari man greit laibai

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111.
f....................... .. J _______  _ __________

kūtę Nuga-Tone ir vartojau 3 sykius and dienos, 
gerai ir jaustus labui gerai. 
Nuga-Tono^

visam pasauliui gidltes tokioines gldulcmct kaip Nuga-Tone. 
ligonėms vartuoti tokius gldules. _ ___ 1^ / -4___ - - --
operacijos, bet vis ne būva man gerai, o dabar kaip prndcjnu vartuoti Nuga- A t l A M 1 ~ — .Ji*. ..F' > X w K 4 A W V k \ I A O

Godotinas! Tamistos:—AŠ pranešu Tamistoms, knd> aš 

Aš siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

Ačiū Tankistui labai grnžei kad Jus padavei i laikraščius ir aš vėlinu

ligonėms vartuoti tokius gfdules. 
i \ __ 1__ _
Tono, tai man daug goriam* pasidarL

Vielinu visiems 
Aš sirgau labai daug miatu ir buvai ant

JONAS VERVOKAS. f*
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SAULE

Kaska kaip veikia.
Stalius stalus dare, dirbo, 
Net jo visos jėgos vįrbo; 
Kaip suseno - negalėjo, 
Tik pas pecziu vis sėdėjo.

Mat kol jaunas stiprus 1
Bet sveikata pute - puvo, 
Nes girtautie nesiliove 
Ir degtine ji papjovė. 

» w t
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Laivakortes Vcl Pabrango
In Hamburgą ir Bremena $125 

.... $145
In Piliava - Karaliaucziu $135 

(War Tax $5.00)

Kn rnHzo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena**

HI VO,

Krinuczius siuvo, karpe, lope 
Prie viens kito lopus kopė; 
Visur buvo jis pagirtas, 
Kola i k būdavo negirtas,

O kaip gerti nepakaki

>

u Kaip geru nepaKHKo, 
Ant senatvės jis apako: 
Siūlo trauktie neinstenge.... 
Al irtis puota jau jam renge.

*

Kurpius batus tampi', siuvo, 
Kolaik girtas dar nebuvo, 
t) kaip gerti tik pradėjo 
Tuo ir darbas veju ėjo.

Vos tridieni tik te dirbo 
Ir tai tingiu snaude-virbo, 
() ketures — “
Gere, gėrės - pagiriojo. * • ą

uliavojo

In Liepoju........

Pinigu Siuntimas Kalėdoms 
1,000 AUKSINU UŽ $8.00

Pinigus Lietuvoje, gauna laike 
25 - 30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Didelis Naujas 
Setas Knygų 
Tiktai už ... . $1

gausite sekaneziais 
pasakas, pasikaity- 

ir mes užmokame 
kasztus, gausite 

Visas tas knygas

Ūkininkas vargo žmogus, 
Darbininkas gers - patogus: 
Aria, dirba, tvarka žiuri 
Ir pasekmes geras turi,

Bet, jei mėgsta pasigerti, 
Ūke negal ilgai tverti... 
Gere, gere, pasijuto;

Žiūrėkite ka gaunate už $1.00 
Prisiusikite mumis tik viena 
doleri o 
istorijas, 
mus ir 1.1,
nusiuntimus 
per paczta.
nusiusime ant paduoto adreso 
in Lietuva už $1.50. ’

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

Žydu buris ukej kruta.
*

Vargoninkas pute dūda,
Susirieto ir sukudo,
Mat “baltake“ per daug trau-
Jszsižio.pis “notas“ tvarko;(ko

Net daug kartu girts apako, 
Daug kart slydo szalyj tako, 
Ir taip keistai atsitiko,
Kad be duonos vargszas liko.

♦ ♦ ♦

Žvakiadegys meilaus ūpo, 
Jis kasdiena meldžias, klupo; 
Ir bažnvezia tankiai lanko 
Pro altorių arti slanko,

Bet jei ima girtuokliauti,
Sunku su juom tvarka gauti, 
Nerko daugiau jam daryti, 
Kaip in tmrtforžihnTti. 

# < *

J

Kalvis kala, dumples mina; 
Mat, maityti reik szeimyna, 
Kiek tik gali prakaituoja, 
Musza, kala ir pieluoja.

Bet jei gerti tik pradėjo, 
Visas darbas perniek ėjo; 
Ir ji pati, ir szeimyna, 
Vargas, skurdas užslogino.

• • •
Valdininkas pamokytas, 
Valdžios namuos pasodytas; 
Jis tur visus sutvarkyti, 
.Visiems tvarka insakyti;

Bet jei mėgsta palaszauti, 
Nėr ko gero isz jo laukti; 
Tok is tvarkos nebežiūri, 
Nes vis pilna mange turi.

» # #

Vyras kilnus inokycziausis, 
Ant pasaulio gal garsiausia, 
Daugel mokslu ants pažino, 
Ir kitus gero mokino;

Bet jei gerti tik pradėjo, 
Visas mokslas szalin (jo....
Nes degtines dvokęs garo, 
Mokslo vyra paiku daro.

* *
Nėr pasaulyje baisesnio, 
Tarp žmonijos nėr didesnio... 
Kaip girtybei inpratimas.... 
O žmonijos nupuolimas;
Nors bus mokslo ir didžiausio 
Ar darbuose bent garsiausiu; 
Bet girtybe viską žlugdo, 
Ir nelaimėse paplugdo.

# ♦ #

Broliai, sesers susipniskim, 
Girtuokliavę jau pameskim; 
Lyskim lauk isz mulkiu odos 
Žengkim prie blaivios parodos.

Ir blaiviai sau dienas veskim;
Inpratimus blogus meskim 

Dusini paties sau laimingi, 
Ir musu Tėvynei naudingi!

J. V. Kovas.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimaa Sapnu 
205 Puslapiu — 310. Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.• <• •

k

JURGIS- SKAPTUKAS.
ERGELEI PONĄ MOIU\AU3.
DU AR KETURI.
SVIETAS DVASIU.
ISZREIKSZTAS RAZBAININKAS.
ŽYDAI KAIMUOSIA, 
NEVIDONAS.
ANT PRAPULTIES KRANTO.
M 1ST R AS IR KREPESIUS.
KAMPELIS DUONOS.
ISZ KO DIDELI PONAI.
BUR1KE IR DURIKAS.
KAREIVIS IR VELNIAS.
KAS MAN NAKCI ACITIKO
UŽL1EK0S SENOVĖS PADAVIMU.
PEARY ANT ŽEMGALIO.
DŽIAUGSMAS ir NULIŪDIMAS TĖVU 
KALĖDŲ NAKTIS. 
ISZ AKYVUMO.
SU DIEVU.
GRIGO KALĖDOS.
KAIP VINCAS INGALEJO 

PACZIA.
MAILACH. Isz Kristaus Gyvenimo.
PASKUTINĖJ VALANDOJ.
SI.APTYBE GYVENIMO MUMISIE

DIEVO MUSU JAME ATSIGYMIMO.
ILGIAUSIA DIENA.
METAI SVARBIAUSIU ATSITIKIMU.
NUSIMINSIĄS' ŠENO_ 

Seno Jaunikio Bafiia.
BARBELE. Tikras atsitikimas.
MOKYTOJA. Graži apisaka.
VELNISZKAS TYLTAS ANT UPES 

NEMUNO.
AUKLĖJIMAS SVEIKO IR SERGAN- 

CZIO KŪDIKIO.
HERODOS BOBA.
KAS NEPAŽINSTA DIEVO, TAS NE- 

PAŽ1NSTA TĖVU.
PER TAMSYBES IN 8ZVIESA.
PASITAISIAS PRASIŽENGĖLIS.
DUKTĖ MALKAKERCZIO.
PO LAIKUI.
ONYTĖS LAIME.
PER

VINCAS SAVO

VALANDOJ.
GYVENIMO

JAUNIKIO.

NEATSARGUMA 
VERGIJA. 

PUSIAU-GAVENIS.
JĖZUS

IN BALTA

IR

už tai

rrvswf

Suteik savo dantims 
perliszka baltuma szvica- 
damas

savo
<* M k*
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Žmogus

Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man prl- 
siuntet, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana,
asz prislunczlu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszotn nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus nprnszlmufl, 'turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu dol kožno, katras tik
tai gali skaityti lie tuvis?,k ai kad kož- 
nas turėti Jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals.
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczlotl po nerei
kalingas violas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szoltnina. 
Dckavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka- 
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsluntct kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laimė szlame 
gyvenime.' Viso glaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Cohn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prlslusklto $2 
In “Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
Jaus por pacztn.

suraminti

---------------- ■ U---------
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MISZKO S

Kaip užlaikyti ir ap-

VIESZPATS 
MEDŽIAI. 

ŽVAKE.
DEL P1RSZTINIU.
APIE MIRIMĄ.
PAVASARIS. Daina.
APIE SAULE, MENESI, ŽVAIGŽDES 

IR KITUS DANGISZKUS KUNUS.
MESZLA-VEŽIS.
G RA PAS.
EGLE. ARŽUOI^AS IR UOSIS. 
BUDYNE.
ILA ISZ MAISZIO ISZLINS, ALIVA 

IN VYRSZIU ISZKYLS.
IN MOTINAS.

saugoti szcimynelc nuo lygu. 
VERTA NEPAMIRSZT.
KAIP PAGYVENTI 100 METU.
PAMOKINIMAI.
NE SZIS, NE TAS.
KAM KENKIA GIRTAVIMAS.
GRUDELEI ŽINIOS.
APIE BOBA KA NEGALĖJO SAVO 

LIEŽUVIO SULAIKYTI.
TURKI NEI PRIEŽODŽIAI.
PAMOKSLĖLIAI.
DU PRIESZIAl.
LEIDAUS GIMORAS.
ŽYDO GIMORAI.
LAIKE SZERMENU. Juokas 
GIRTUOKLIS JURGIS.
SKAITLIS APIE ŽMOGAUS KUNA. 
KAIP PAŽINTI ATMAINA ORĄ. 
BERNADINAS IR ŽYDAS. Dainele. 
TO LAIKYKIS. Gera rodą.
AUKSO DŪMOJIMAI. Priežodžiai. 
PROTAVIMAS VAIKO.
OSZKA ISZ DZŪKIJOS. Dzuklszkal. 
GEROS RODOS DEL MOTINU.
KAS TAI YRA MOTERYSTE. 
FILOZOFAS SKOLINIKAS. Juokas. 
GALINGA YPATA.
DESZIMTS miSAKYMU HYGENOS 

KŪNO IR DUSZIOSi
GALYE MEILES. Apie kunlngalkszte 

kuri nemokėjo verkti.
TEISYBES..
DEL MOTEĖU.
KELETĄ JUOKU.
ŽMONIŲ RANKOS O MASZINOS.
RAGANISZKA LAZDELE.
TEISYBES, 
DAINELE. Apie gfaižus žlrgelei. 
TRUMPI PATEMIJIMAI.
BOBA KAIP IR VISOS BOBOS.
ŽENKLAS SMERTIES.
NUPASAKOJO NO KITO. 
NE NORI SARMATOS. 
TOKI SZPOSAI NE TINJCA.
ATLIGINO. Juokas. *'• I
SU VĖLNIU ANT SVIETO. Juokas. 
WV'TWAQ 9 AT MTfT'tOfTa

ka

Kur soniaUsty,
Ton goriausia.

SENIAUSIA
AOGOtlirA
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam!}, 
ną, Hamburgu Liepo-

juos nuolatos' su 
COLGATE’S.

,W fcAA. JbMJtVs » »*<M*r» 1A4X1AUJI

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauja agentu parduoti Ju innrsz- 

kinua tiesog nenzlotojams. '.Pigina 
prekes. Scmpelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. nd.

ncsziotojams.
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso- 
kiuose i’eįkaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

S
2

1
)

)

. Main St. DuBois, Pa.
T — «*>O O» <M»«•» — —< W* W H —■ — w >«
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nėriausi maineriams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikri! musų specialiu procesu į vica , gfyn?, 

pagerinimą i 
“Ball-Band” robinį autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

savo kojoms, kada perki
Kiekvienas

tvirti) šmotą, tinkamą Tarnautos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

41 Ball-Band” autuvoPaplantinti padai
yra padaryti ypatingai maineriams ncėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis
negali įpjaut arba įplėšt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio,
• • n % M • « . « • r*!-** * **kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, ‘mrz -Z 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
jų savo pardavėjo.

Ball-Band M Himiners ir

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
4GO Water St., Mishawaka, Ind.

5?

SAULE"
> >

SKAITYKITE “
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE “SAULE”
Slaptybe Antgrabio”
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Antverpą, 
Bremc- 

__ _ po- 
'jų7 Karaliaučių ir ki-‘ 
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

K? H Ti
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priėmėjo gyve
ninio.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
konstitucijas,

|un1 u JDni

Spausdina 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

B Sfi
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 03.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

> f
■

Vienybės 
šėrui.

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
deliu pelnas.

Vienas šėras $10.® a
Užlaiko didel| knygynų, 

kur galimą gauti vi
sokių knygų.
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Reikalaukite platesnių in* __ 
formacijų apie viską, ra- t 

rei- m 
piniginio 

kurso ir knygų katalogo, M

fiykito mums laiškųjį, 
kniaukite musų

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN , 
VIENYBE PUBL.Go.
193 Grand St.E

Brooklyn, N. y.
Kur vienybė, 

k Ten galybė.
Ji <*-■ *■iL
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SAULE

išeina

austiprin-

padarytą

•m

valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, i.

kepenų negalių,

• v

1S

kokių gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius

nebusi
mos

M

esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus

silpno širdies veikimo ir tolygių

šu 
gausi pinigus atgal.

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

(90) plokštelių, arba 
menesio gydymas, kurio

Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvieno® Nuga-Tone 
bonkeles yra šitokia Garantija:

‘‘šitoj bonkelej yra devynio- 
doiimts
vieno
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimtį (20 dienų 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabele o

Jei viduriai neveikia,

T,---------------■ n i.—o.

No
Didžiausls Nervams Jiega

Štai ka Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerą norą valgyti. . .
Sutaiso virškinimą. 
Viduriai gerai irViduriai 

laukan.
Prašalina

damas kepenis.
Prašalina

blogo virškinimo.
sustiprina

gerai

širdies

blogą

lengvai

pykime

kvapą

nervus.
vcikiimj ir kraujo

Nuramina ir
Pagerina širdies 

vaikščiojimą.
Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
Sugrąžina 

be kraujo veidui.
raudonumą išblyškusiam,

kuomet buvo išrasto gydybos mokslo silpniems, \ 
i z-v I : .m. 4- ? • i i ei tnrvn o i v* i A v-i W1 <3sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 

Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina ‘ 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro į

šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, 
negalių.

Nuga-Tono susideda iš astuonių labai 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į

A'i,

;'k: NujJū Tona 
•llmulateė and 
e tranvthana 
the vital now- 
era. lt I i a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re- 
•torative egcnU, 
«h«t ha* Ou* high 
approval ot KUd* 
i«m! Science

i A

įpra
77

iX J Kį H 
■■(ė .
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A

taip, kad jie išeina laika į laiką, ir lengvai. 
Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą............... ‘ .Jis
padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai
Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 

‘ bapie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone
.yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jj be 
jokio riziko iš savo pusės. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arbn šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jį per 20 dienų ir jei 
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 
o mes tuojaus sugrąžinsime pinigus.

Jei Nuga-Tono nebūtų toks, kaip
l jo pardavinėti šita absoliutiška garantija.
ii___  1L_______________ * 4 - - - - - - - r -
/pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Tone nėra jokių degutinių išdirbsnių, 

\ jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yrv sudėtas į gražius, 
parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose aptickose tomis pačiomis 
tiš!ygomi& ir tą pačia garantija.

sakomo, tai mes negalėtume 
Tūkstančiai žmonių dabar 

ima sitij stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją

Panaudok šitą kuponą užeisakydamaa Nuga-Tono.
NATIONAL LABORATORY-

L 504— 1018 S. Wabash Ave. Chicago, III.
Gerbiamieji:

Indedu čia $ 
siųsti man ...........
darau i " 
vaisto pėr 
dali ir gausiu savo pinigus atgal.

už kuriuos malonekito pa-
• bonkeles Nuga-Tono. šita užsisakymų 

tuja išlyga, kad jei ąš nebusiu patenkintas po vartojimui 
pėr dvidešimti, (20) dienų, tai aš Sugražinsiu likusių

• * I _ _ 1 t

Vardas ir pravardė

Gatvė ir numeris

Miestas.....
■ ■ ■■iliiii ■■■■■?

I t i
CW

*

Valstija 4

Skaityk Ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY. Chicano, Ill. Bute, Mont.

'Pamištos;—Priėmiau ’ 
Aš esu labui užganėdintus, 

vieną bonkutę, ir jaučiui daug gieriaus.
penktus dolerius kad prisiustumet dauginus Nuga-Tone. 

Kukiet malonus patalpinti j laikraščius nu manės padieknvoimo už tokius gerus 
vaistus, Nuga- Tone. Su godone, WM. P. BRUŽAS.
NATIONAL LABORATORY, Chical 7117 

Godotinas Tamista:—f' 
už kurtus ištaramo širdinga ačiū. 
Sveikatos Tvėrėjai. Tai paraginu

Godotino 
Nu gn-Ton e. 
Afi suvartojau 
niistonis ir Hiunčiu 
Bukiot nuilonuh n 
vaistus. Nuga- T

į ***• >>UW| 1UUIIV,

TamifttoH laišką su pa^iulinimu dauginus 
Nuga-Tone yra labai giarus vaistas.

Ištarų ačiū Ta

Cam Bridgeport, Mass.
Mes apturėjome nuo Tiamistos 2 buteliu Nuga-Tone 

Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
Tvėrėjai. Tai paraginu visiema draugams tuos 

AS siunčiu $3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone.
visiem.* vaistus vartuoti. 

Su godone.
N. ADOMAITIS.

Norwodd, Masą.
gavau vieną bon-

Pasidari man greit laibai

NATIONAL LABORATORY. Chicago. III.
Godotina*! Tamlatos:—A& pranešu Tainistoms, kad- aš 

kūtę Nuga-Tone ir vartojau .1 aykiua nnd dienos.
J ‘ * ____L Aš siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

Ačiū Tomistai labai grnžei kad Jus padavei i laikraščius ir aš vėlinu 
. idites tokiomis gidu lemos kaip Nuga-Tone

_____ __J vartuoti tokius gidules, AŠ sirgau labai daug itiiatu ir buvai nnt 
iiperacijos, bot vis ne būva man gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nuga- 
Tone, tai man daug gorimus pasidarL

gerai ir jaugtus labui gerai. 
Nuga-Tone^ 

vinam pasauliui 
ligonėms .......

muilui g 
vartuoti tokius gldules.

Vielinu visiem® 
AŠ tsirgiiu labai daug miatu ir buvai nnt

JONAS VERVOKAS.

0
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PŪBLICZNAS
PARDAVIMAS

Žinios Vietines Sekanti

Sekanti parduotinamai bus 
ant vietos

Subatoj 26 Novemberio
2 valanda po piet

Namai po No. 337 ir 339 ant 
klimpo prie W. Spruce ir A 
ulycziu, ir namai po No. 336 ir 
3(i8 ant. kampo prįe W. South 
ij! A. ulycziu Mahanoy City,

i

ir A. ulycziu 
Pa. •

Parsiduos visi ant svk arba 
pusiau ar po ketvirta dali.

Iszlygos: Dvideszimtas pro
centas sudorotu pinigu turi 
but užmokėta laike pirkimo o 
reszta in 15 dienu po pirkimui. 
Savininkas turi tiesa 
ar atmesti visas 
prekes.

Norinti pirkti 
pardavimu g 
po No. 312 W. Mahanov Avė.

(N. 25)

priimti 
insiulvtas

namus priesz 
alite atsiszaukt i

ANT PARDAVIMO.
Namas ant kompanijos 

mes po No. 1239 13. Centre St., 
Afuhanoy City. Taipgi 
ant puses 
Spruce St.,

zc-

namas
». 13)loto po

rama<]ua, Pa. Per
siduos pigiai.
adresu.

* Stasys Vilkauskas,
615 W. Spruce St., 

Mahanoy (3y, Pa.

rn

Atsiszaukit po 
(t.92)

ANT PARDAVIMO.
Bizna vas namas kuriame 

randasi John Metzgars buezer- 
n<» ir gTosm ni? po No. 911 ir 913 
E. Pine St. Mahanov Cit v. Pa.

•k1

. Atsiszaukite pas.
John Goyne,
277 \V- Centre St.

Mhanov Citv, Pa.

namas

(D.8)

UNION!
; NATIONAL'}

BANK 
aMAHANOYzF

CITY

(Spitei BUek
Supini a Fronte |44t,0»K*

Mokame antra procentą un 
•«<ĮAta piningu. Procentą pra
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
•uoee. nepaisant' ar atneaaal 
parodyt knygute ar ne.

Mm norim kad Ir jua tara 
tamet reikalą bu ruunu 
nepaleaui ar mažaA ar dldeiif

Saokaa adaraa nuo k vai 
ryta lig B vai popiet. 8ubart» 
atla 9 ryte lig it vai

H BaLL, PrezideatA*
F. J. NOON Ahl. VlcA-Pr«z.
J. K, FERGUSON. KajUaMw

W. TRASKAUSKAS 
LlETL’VlSZMAh GKAHOlOLb

.w~ v 7

L & • J L • ‘ xW 1 r - - 1— *■
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PIRMUTINIS LIETUVISZK AM 
UIIABORTUS MAHANOY CITY. 
Laidoja kanu* numirusiu, 
automobilius, rlglnus Ir režimus de 
laidotuvių, kriksztlnlu, veseilljn. past 
raHneJimo Ir tL Krausto dalgtus Ir tt 
ttO W. Centra SL Mahaaoy City. Pa

Panamdi

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bavuis Daktarai! Karta*«*«rK
AIDO VISOKIAS LIQA*

Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
11 lig Ž popiet. < lig 9 vakare

• Telofonfts—Boll 8A9 R.
1113 E. Coa] St. Shenandoah

z

!

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

EbIu po

kursą.

Didele kaucija audeta ValRUk>«* 
Banko Departamente, 
priežiūra Valstijos, teip kad pini 
gal sudėti mano Uknkoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimiil. Sluncziu piningus 
In Tisas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytam s kainoms 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai Ra
šykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakltn*. Adresaroklte-

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

— Mieste malszu.,
— Darbai ejna gerai.
— Tiktai penkios 

tęs lyg Kalėdų-
sanvai-

— ‘ Laikas dabar atlikt pir
kinius, nes paskutiniojo valan
doje neturėsite laiko.

y

Bažnytinis (eismas ant 
paskolinimo 25 tukstaneziu do
leriu nuėjo in 
suda.

augszcziausia

Praojta mmu'si iszsiuns- 
la kietųjų anglių isz kasyklų 
arti sžeszi milijonai tonu. Pra- 
cjta meta viso iszsiunsta 
virszum 40 milijonu tonu.

su

Antano

kokia

ponei

— Pati saluninko
Kaleeo, 521 \V. (kmt re uliezios 
kelis kartus pavieszino 
tai nepažinstama mergina kuri 
atsilankė kelis kartus in jojo 
karezema. Paskutini karta ne
pažinstama ■ užfundino
saluninkei inpildama in josios 
>tikl(‘li kokiu tai laszu nuo ku
riu užmigo. Mergina tuo ėmėsi 
prie darbo ir iszkrauste visa 
narna ir dingo isz miesto. Vai
kai’ a t ėja isz mokslaines 
žinia apie taji atsitikima
mynams, o daktaras Dunas at
gaivino moteria. Badai tosios 
paukszteles 
re Ogden,”
radosi Pennsylvanijos liot'elije
kėlės dienas.
panasziu

davė 
kai-

Nedėlios vaka
ra, 20ta Lapkriczio, 7.30.valan
da, visi traukite Norkevicziaus 
sales link. Ten turėsite proga 
iszgirsti puikiausiu nauju dai
nų, gražiu vaidinimu. Progra
ma stato 
vadovyste S. Daunoro.

___________ SAULE

isz Lietuvhzku Kaimeliu

Bažnytinis Koras po czionais

SHENANDOAH, FA.
■ 111 J......

Tomis dienomis lankėsi 
arcibiskupas Maksi-

»......  į.<Į -- r- Į . ■ -Į, r Į—J--Į -JT.-I j, — r- r_— MMM

Reikia ir tai pastebėti, kad 
nekurie isz • publikos 
inalsziai

1 
nelabai 

(leistina 
kad ateityje atsilankė ant ko
kiu nors pramogų, publika ra
miau užsilaikytu.

užsilaikė.

m

Kazis Rėklaitis^
Lietuvlszkas Graboriu>

<») DB. J, A. TAN ANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Tikie-,,nns W Syrijos, lankosi 
jPiltartina tikietais isz anks- 

kud karinis ne
mažai beliko, 

lygiai 8

t(^ Įmrtirupinti 
pritruktu 
Programas 
valanda.

— Petnyczioj ir

nes 
prasidės

po parapijos tojo iszpažininio 
po visa Amerika. Ant bankieto 

ii.szkelto jxir sirijeezius aut. gar
bes teip ženklyvo sveczio dali- 
bavo daugelis ženklyvu y])atu.

— Ana vakara tūla jauna

Pen Buvęs.
Laidoja numirėliui pagal naujausia 
mada Ir mokala. Turi pagelblnlnkv 
motore. Prieinamos prekes.

Ar darbo?
Bui.. .. m

Agentu ręi k alinga 
mokslo kiek yienas , be jokio

nereikia

516 W. SPRUCE ST. 
Mahahoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

' . . ~
Gydo invairias liga? vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

•>-*>■ — ne i te I— so I—

per

mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtio gera uždarbe,' 
galima paderite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradokit iszversti

< m a a .

gera uždarbe,'Subatoj ino(ere|o atsilankė in Mahano-
Kubertavicziu bus sekau •pas 

ežios prekes:
Szviežl szolderei po
Szvieži bame kuda
Rūkyta bame
Avincziena verdama
Versziena del kimszimo
Malta mesa.
Galviena del zupes 4 svarai
Pork ėzaps

Pigiausias 
linkėjo. 600 \V. Pine St.

pardavėjas

15c.
22c 
22o 
10c

už daug laiko
Įla

ju ir praleidus
karėžomojo geide važiuoti 

jinon ir užklauso keliu vyru ar 
įgali gauti kur automobiliukur

• idant jaja nuvežtu namon. Iž- 
L..,:
17c.
25o 

26c. 
UĮ)i-

DIDŽIAUSES BALIUS.

Susi v. L. R. K. A.
Pa. parengė

• > o I kuopa
Mabanoy City, 
balių kuris atsibus 23 Lapkri- 
czio 1921 Norkevicziaus Sve-

Szokiai prasidės 8ta

i girdos tai vienas isz tenai bu- 
naneziu ir rydamas imt

pasiidino jaja 
Moteroje sutiko.
nuvežti jaja

Bet 
namon J

ant pinigu.' 
me-1 

nau-

savo^ dyka laika 
Jeigu esate senesni kaip 20 
tu tai raszykitc del jums 
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Salos Co.
Collegeville, Pa.'

informacijų I

KELLEY PECZE1 IR H1TEREI
— o------ —

Ju<>(Ii, Žali, 'MėliuiVisokiu Kol oru:
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

JtSj^Galinia pirkti aut is-zinokesezio.
------------- O--------------

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

t

? t

seile 
moterie^ kaip iszalkias vilkas, 

nuvežti namon.
vietoje 
nuvožė

prie prudu, kur ant josios už- 
moteres
prūdo ir nu

bėgo in pagialbii, po tam davė 
žinia in Mahauoju palicijai ku
ri nuvožė moteria namo, o isz
alkias vilkas nuslinko teip-gi 
namo. Motore kerszina skundu, 
nes tai buvo vienas isz tuju, ka 
selina ant moterių ir yra 
isztvirknsio gyvenom). Dalikas 
randasi palieijos rankose.

— Kazuiio aptiekoje gausi
te geriausiu gyduolių o recep
tus sudaro kanuoteisingiausia.

— Naujas pacztoris Moyer 
kuris apėmė dinsta praojta se- 
reda paženklino viena gromat- 
ne,szi ant surinkimo 
isz dėžių 6.30 kožna 
idant pacztas iszejtu greieziau 
isz miesto-

Aut trūkio ejnanczio isz 
Pottsville? in Shouadori, pali- 
ęije rado moteriszkes panezia- 
ka su piningais ir brangeny
bėms. Matyt kad koke motore 
piningu? pamote 
kuris surinkęs s 
mete trukije.

priežodis r* 
su boba

klupo. Kliksma 
girdo inžinierius

1SZ- POTTSVILLE PA. id

9

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
_  O OUQADW   ' NEW YORK, n Y  ________________  —^—aaju*—

TIESI KELIONE IN LIETUVA
PER PILIAVA

(Karaliaucziu prieplauka)
ARBA PER LIBAYA, HABCRGA - EITKŪNUS.

Sziuoml linksma mums praneszti kad mes pasidarbavom idant musu 
pasažieriai, o ypatingai JLietnviai, galėtu keliauti staczlai in Piliavn* 
Lietuviai, važiuojanti in Piliava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų no reikia. 
Suslncszlmas su Piliava tai yra nauja szaka musu regulariszko susi- 
neszimo su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon daslgauti.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
“ESTONIA”
“POLONIA” 7 Gruodžio
Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.
agentu jusu mieste.

1921 
taineje. 
valanda vakare ir tesis iki ry
tojaus. Muzika bus pirmos kla
ses. Valgiai ir gėrimai kuo ge- 

. Patarnavimas 
Rengėjai ' kviecze

riausi.

Lietuvius ir Lietuvaites 
ir jaunus

Mapravarde yra
18 metu senumo ir

»«

Apsisaugok i tos 
pauksztcliu priymti 

in namus arba turėti kokia po
rinis pažinti su svetimoms 
valkatoms.

mauda- 
visus

, senus 
atsilankyti ant szio 

baliaus ir užtikrina gerus lai
kus. Visiems kas netikite sziam 
pagarsinimui ateikite ant ba
liaus ir persitikrinkite.

Su gilia pag
Rengėju Komitetas.

(t.93) 
arba,

gromatu 
vakara

J uozapo bažnyczio- 
;e, Nedalioje, Lapkriczio L‘ 

kautieji parapijonys aukavo 
del Good Shepherd Si'seru Plii- 
ladelphijos arei vyskupystėje.

Kun. P. Czesna
$5.09: — V. Lapinskas 
Nuberta. Po $2.00: — And Vi
lius,
savi ežiu s, A. Lošk aus k as.
$1.00:— Ona Geldstiene, 
Luckiene, 
Cziginskiene 
M.

nzv
•) 
f) d. ANT PARDAVIMO.

M

- $10.00 Po 
ir P.

Gura farma,
akru 

vanduo, puikus sodai, 
ukes maszinerija verti 
Atsiszaukit pas

Mrs. Maria Murphy, 
Now Philadelphia, Pa.

turi 132
Locust Valley, 
žemes; geras 

t (‘i p-gi 
$1000.

mes:J

‘S

J y

ar gal vagis 
avo laimiki pa-

Al. Rutkauskas, J. Petru- 
Po 
M.

Pr. Szimoniene, M. 
M. Lapinski(*n<‘, 

Dum-

sako:

y

Janulevieziene 
eziuviene, J. Vaicekauskiene 
f. Bendinskas, M

y

--  ,
J.

De-

(lavialis
II. Kubilius, 

K. Pangonis, J.
Ant. Leske, 
Shiželis, 
r<‘sl<t‘vieži us, J. Jonaviezius, V. 
Szrksznis, 
keviezius, Ag. Lieguvion 
Aleksandr? 
kis, J. Paliskas,
P. Valinskas, Pr. Krasznickas, 

Prikod.skiene,
I3m. Beczalieno 

C(‘c.

And. Inegus, J. Sim- 
i.“, Ag. 

viezieue, 1l • Burnee- 
P. Norkūnas,

Chas. S. P arm ley
REAL ESTATE AGENT.

NOTARY PUBLIC.
feign norite pirkti ar parduoti 
namus, mes gulime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektuvdjamc randas ir t.t.
Ž38 W.Centre St. Mahanoy City

Al. Kund- 
’. XL 

Pel raiiskiene, Cee. Baukieno, 
M. Krasnickiene, M. Rimavi- 
ezieno, ■ 
Služelięne, 
AL Stankeviezione 
kas, J. Vahikonis, 

Izid. Vnranskas, 
M. Szvidiene 
Juz.

Ant. 
rot ūmo,

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

M. Abromavicziene, Ag Dnie'ziai apdaryto kietais jiio-
Pr. Valukonicne, I dais apdarais 

, M. La pins
iu Jonulevi-

Mag.
K. Li- 

tvaitiene, Juz. Bockzuskiene 
M. Striolkuviene, J. Zablockis, 
K. Navickiene, 
ežius, Pr- Szarakojis 
tanaviezius,
Marg. Kiniauskiute, Ver. Bau- 
kiene, Stof. Sklariene, M. Pet- 
ruseviuziene,
J. Zornauskas, A. Tinianis, II. 
Davidaviczius, Ona Jenkertie- 
ne, V. Pangoniene, J. Andziu- 
liene, M. Juodeszkieno, B. Kup 

, M- Aidukaitis, M. Kra- 
M. Puidokas, V Juodesz- 
Ant. Daniseviczius,

A. Budreviczius, J. 
M. Buraczauskas,

(lavenas, V. Luckus, 
t is, S Rutkauskaite, .J. Nove- 
rauskas, R. Borcmi^me
vickiute, Jiuszinskiene, M. Ben-|> 
dinskiene, M. Retkevicziono, M' 
Mociejuniene, M. Vizgirdiene/ 
B. Bražinskas, T. Civinskaš, J.

Aidukaitiene, EI J 
R. Budrevicziene,

V. Jonuleviczius, 
Alex? Aleksandrnviczieno, Ay. 
ItntkAuskas, M. (leležele, Fel. 
Pangoąįs, J. Alenskas, J. Jan-

užius, 
(leležiene y

y 
b

J

Dom. Bchevi-
A. Valen-

A. Beneviczius,

Ona Valant iene,

st iene 
likus, 
k a, 
Kvedera,
Masvs,

V.

M.
V. Jusai-

y Al. Sla-

i

Luokus, U r. 
St uck iene, 
J ieva Radžuniene, Pr- Sabai te 
Pr. Sklera,

• * įf t .
kauskas, Ign. Pangonis, Veron. 
Andriusziute, Ag. Juodeszkie
ne, J- Lesevicziene, St. Stanke- 

|vicziene, Ona Valektonoviczie-

vienoje knygoje.
Tiktai* $5.00

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

J

1269 puslapiai.

}• s».-

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. -Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldoiszku, Pcrsiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 

> lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
' f

. Katra iszdoda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

” VISOS Tais KNYCUTES^r^ 
TIKTAI UŽ....................

Prislusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti steipponiis.

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

'.TES'25c.

“Kur 
peszasi, tegul 
nesimaiszo. ” 

tojo prisukinu), 
Antanas Milkeviczius sziadien 
guli su^žaiduliu 
gonbutije kovodamas 
ežia.

Antanas 
pas Mikola 
Turkev Run. 
apdirbi ne t savo 
Antanas insimaisze kaipo tal
kininkas ant szalies savo gas- 
padineles, nes kaipo visi geri 
vyrai nenorėdami matyti nus- 
kriaudimo “ 
rimo,” 
bosini pey, ausiu, jog vos josios 
nenulupo 
daug 
teip menkas 
burdingierius, turėtu jam kirs
ti iu ausi tai už “boba.” Pa
griebė mėsini peili, su kuriuom 
dure Antanui iii krūtiniu szale 
szirdies ir po atliktai!) darbui 
nuėjo sau gult. , ?

Tame atėjo podukte, Marga- 
rietą Ruszkevicziene ir paregė
jus sodinti visa kraujuosiu pas
ruvusi paszauke daktara ir pa- 
licijo, kuri nuvožė sužeista in 
ligonbuti, o Valoni uždaro in 
koza pakol nedažinos ar Valo- 
nis pasveiks ar mirs. — Bro- 
lyczei nekiszkit savo dvilokio 
terp poros; tegul vyras su bo-'jjį

vyras
treęziaA’ in ' tai 
N e paktui sės

<1 Ashlando li- 
su mir-

radosi ant bardo 
Valoni,

Mikas pradėjo 
prisiegelia, o

No. 432

menkesnio sutve- 
ir uždavė savo burding-

Na, jau to buvo už 
pqnui gaspadorįui idant 

sutvėrimas kaip

DAKTARAS I. W. HODGENS 
Philndellphin Spectallstas 

IJžMheneJiisiu ir Clironiszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikotc nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
opa padare, atcjkltc pas mane ir pas* 
laptlngai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimus ir sunkumus po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos<viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszborlinal, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduodu per mano gydimą.

Silpni vyrai aę pajėgos jusu jaunls- 
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

IltiniaiIzniiis visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztinc ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, Iszbliszkusis ir 
iszborlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausinas poezuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialus ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir nein i-1 
Ils. A.

Ateikit^ gausite rodą dykai. Po tam

gos, silpnos atminties,

Laukti

papuczkos,

i

boba.

iszaiužkiiioiu kokiu Kkirtumas, geres
nis ir datfg pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekdvonos nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 rjpe iki 8 vakare:
Nedollomis 10 iki 2 popiet.

Dr. Hodgens Medical Offices,
4 S. Centre St. (2-fras floras)

Pottsville, Pa.

f ft
ha užbaigė savo riesupratimusJS

• X • 4 Z > • • A A > Lnes tai ne jusu biznis. r y

Girardville, Pa. — ;
‘ 13ta. d- Lapkriczio Szv. Vin- jį 

cento Bažnytinis Koras suren- jį 
vakara.

iszpilde
ge puiku 
vakaro iszpilde Bažnytinis ijį 
Koras isz Mahanoy City,

23 November “LITUANIA” 21 Gruodžio 
“LATVIA” 28 Gruodžio

Kreipkitės prie musu

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu spccialiszkas
GLOBE peezius, viduris 18 

didumo

$77.50

s
Geriausios I 

Kalėdų

i(l - 
si r

vėliaus in
Turime dar didesni ir geresni

PERT

cnamelavotas.coliu didumo, puikei
Galima matyt musu sztoro lange.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

I&X.

R 

r* ■ 1

(j

T]

*.M

Musu didelis Modelis su 
22 coliu’ didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas k u kn in is peezius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

OUINAFS’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke 

;įl| Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo motet 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbost 
kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta Jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba . teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszin inkai yra juso tautiecxlal Ir 
patinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. > j-

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save pame.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažins tams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. 8xita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

I
i:

> !

i! 
ii

- Nedolio-'^

į Į Giminėms Lietuvoje, tai 
Programa jį pinigas. Siusk dabar per $

LIETUVOS ,-, AMERIKOS!;

Dovanos ■ 1!

va- W
dovaujant Prof. S. Daunorui. Jį 

susidėjo i į
f^PRAMONES. BENDROVE^

Programas-vakaro ;
is» vaidiniipu, t dainų, sq|o ir »į
t. t. Nokurios dainos publikai iį 
teip patiko kad aplodismentais 
buvo iszszaukti atkartoti. d b 

Vaidinta komedija “(loriaus i j
vėliaus.negu niekiui ir drama išdresuok:

” Vaidini
mai kaiprir dainos ’publikai pa-
4 4 In Karuže Jojant;

t iko. •’
Sprendžiant pūgai progra

m a vakaro* Mahanoy City turi 
viena isz gerihuriu giėsminin-

(< r*
o tavo pinkai nueis in laika, d 

. L
Mes siuneziamo sulyg į!
žemiausio dįenos kurso. !j

- - - . ‘ i!

^Lithuanian - Americans'
Trading Company |

S s 112 N. GREENE ST. j

.BALTIMORE, MD. iji

I i)
o BALTIMORE, MD.

!’•

!

if

procentą ant sudėtu piningu.

0

«

e

I

D. M. Grahara, Pre*.
J. H. Garrąhan, Attorney W.F. Ryokewica 

T A tTftM.k..

D. F. Guinan, l'rmta,
A. Danisewica M. (tavais

T> H AH i




