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NEGALI PASIJUDINT ISZ LOVOS, O BET RASZO

& / ' ENTKKE
\POBT-OFFIUS

BNTKRKD AT TliK MAHAKQY CITY, PA 
J AS HKOOND ULA88 MAIL

ISZ AMERIKOS

iszVežti ubagus 
bet ant to ubagai 

jog> turi 
automobilius ir

esmių t i n-

t i uos.” 
to liūdnesnio 
asz. Renku ta,

M

4 < mo*

del savi.

Chicago. — 
idant visos

pritariu

Ubagai važinėja automobileis.
Joliet, Ill. — Du ubagai sto

jo priešz suda kuriems sudže 
paliepė apleist miestą kagrei- 
cziausia. Sudže paliepė miesto 
automobiliui 
in užmiesti,
nesutiko, sakydami, 
savo locnus 
szoferus. Iszeja isz sūdo pamo
jo su ranka ir tnp atvažiavo 
du automobile! in kuriuos sėdo 
ir nnpleszkojo jcszkoti gilukio 
in kitur. Sudže ir keli palici* 
jautai stovėjo ant trepu per ke
liolika miliutu kaip žioplei.

Netikusia motina.
Chicago. — ‘‘Ne

*kama vadvtis motina ir ncszio- * 
ti taji palaiminta varda 

Gal nesiranda ant svie
sti tvėrimo kaip 

ka buvau pasė
jus. Dievas yra teisingas.”

Tiejei žodžei buvo paraszyti 
gromateleje, kuria ketino siun- 
st i Mrs. A. C. Parks 
drauges, bet palicijo užtiko jo
sios kambarije kada jaja rado 
nusižudusia savo kambariuo- 
sia.

Mrs. Parks buvo pametus 
savo vvra ir keturis vaikus o 
ižbego su prielaidiniu isz Mil
waukee ir czion įgyveno pei 
kelis menesius. Savžine jiai ne
davė atsilsiu už pametimą vai
ku ir atome sau gyvasti per 
gaza. <;

Merginos kaltos už vyru nu- 
, puolimą.

‘‘Asz
mergos butu nu

baustos kalėjimu 
prasižengimus vyru, nes tai 
paežiu merginu kaltes, jog nu- 

o ne vvm. 
Sziadien merginos su trumpom 
szlebems, vertinklinems 
tems ir szilkinems panezia- 
koms, pritranko vyrus prie sa
ves kaip su magnesu, o priek 
tam nepadorus szokci yra pric- 
žasto nemoraliszkumo. Kada 
mergiifh žengė ant pragaringo 
kelio ir nupuola, tai skundže 
vyrus už juju subjaurinima.

vyru tai kalte tik paežiu 
— Teip kalbėjo su-

už visokius 
vyru,

puola doryszkai

jeku-

jIatRih.) If. I>. BOCZKOWRKT, PrM. A Mfrft • if* nvvfm'vn rvvAif ■ <
F. W. BOt’ZKOWSKI, Mltor A * 34 METAS
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NAUJAS AREOPLANAS KURIS LEKIA 200 MILIŲ, 

ANT VALANDOS. 7
t. ■
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szalinti isz unijos.
Pittsburg,h, Kans. — Alek- 

jSauder llovvat iii* August Dor
eli y ir daugiau kaip 10,(XX) 
Kansas angliakasiu tapo pa- 
'szalinti isz angliakasiu unijoj 
Juos paszninta isz unijo 
kad jie atsisakė klausyti cent-' a - ’ m

I

Kansas angliakasiu tapo pa
f ' toile!

I F-į

IJ
f

užbaigiąsAna diena Santa Barbara, Kalifor.nijoi, likos 
naujas aeroplanas'kuris lekia per orą kaip žaibas, padaryda- '

žirnius miliu in valanda. Galutinei baudimai bus da-inas du s
ryti atejnanozia sanvaitia.
egusrnu f! ■■■■ j "ui _____i» ■■

Numėtė $1400, apdovanojo ra- 
dika su $3.

Sshuylkill Haven, 
Diana

Pa. — 
Mrs. Diana Wortmaniene, 
szluodama First National Ban
ka ir isztnsztindanm gurbelius 
su popieroins, rado terp popic- 
ru dideliu kcjperta kuria isz 
akyvumo peržiumejo, ar gal 
nesiranda kokiu svarbiu popic- 
ru kaip tai jau nekarta pasise- 

Motcrelo net* isztrauke isz
ke jiai surasti, 
sudrėbėjo kada 
koperto 1400 doleriu buinasz- 
koms, kurias sugražino del 
bankinio kasijieriaus. Tu kėlės 
dienas pasirodė, buk tai pini
gai prigulinti prie fermerio isz 
Pinedale, kuris numėto in gur- 
beli su kitoms nereikalingoms 
popierums. Kada ūžtom i uoga
vo nelaime, nubėgo in banka sn 
klausimu ar gal pinigu no rado. 
Už suradimą apdovanojo tei
singa motore su trims dolorois, 
bet banko virszininkan supras
dami teisingumą moteries ap
dovanojo jaja gausiau, nes ži
nojo gerai,
prisisavyt visus pinigus be jo
kio nužiūrėjimo, nes farmeris

jog mote re galėjo

s 
nežinojo kur pinigus pamėtė.
Nužudė tėvus ir bandė sude

ginti. juju kunus.
Mich. — Palicijo
metu

• ••■ . II .......... f
jojo bjaurus darbus, 
ežiu motina yra mirus tris me
tus ir nuo tojo laiko su mergai
tėms pasielginejo
Gyventojai miestelio teip inir- 
szo ant tojo rakalio, jog kerszi-

Mergai-

žvoriszkai.

relinio unijos prezidento Lewis 
i nsakymo tuo jaus sugrįžti iii 
darbo,' bet dar Ir dabar strei
kuoja, protestui priesz apkali- 
nima ju vadovu llowat ir Dor-, 
chy už •peržpngiinn Kansas in
dustrinio teismo inshityniu.- /

Iszejo isz akademijos del 
ubagu,

Baltimore, Mdj — Sziadien 
ne tik galema iszmojct visokio 
amato per paczta, bet-ir ubaga* 
v i mo .pagal naujausia laida,

4 ' ‘ V J li-Ht 1 K M ' *

kaip pasirodė isz areszįavėji
nio kokio tai Mdtiiąjaus Borow- 
skio, kuris ubagavo szale baž- 
nyczios Szv. P. M. Ražanczia- 
vos. Palicijuntas norėjo prasza- 
lyt ubagu, bet geri žmonis pa- 
siprieszino ir nuvedė tibaga in 
bobinezin. Po nobažanstvai ke
li palicijantai lauke a’nt isZej- 
nanezio ubago ir paėmė po sa
vo apgloba, kur iszk|’ate Mo
tiejų rado 15 doleriu ir kniguto 
(llrniVA z%1jt 4‘ t cv/vlt viPiYui 1
ubagauti.
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Ne 
merginu. ” 
dže Davern del daugelio mer- Į 
ginu kurios radosi sūdo, a te ja 
ižgirst kokio tai teismo už su- 
hjaurinma tūlos merginos per 
v v ra.

Rado deimantą kendeje.
Philadelphia. — Pulkinin

kas policijos Jonas F. K i key, 
nusipirko dežukia kendžiu ir 
nusineszias in kancelarije pra
dėjo saldumynus vajgyti. Stai
ga! inkando viena ir pajuto ka 
tokio kieto ir jau užsimojo isz- 
mesti per Įauga, bet perymtas 
akyvumu ar tai szmotelis stik
lo ar kokis akmenukais, nusis
tebėjo nemažai kada užteminoĮ 
kad tai puikus deimantas isz 

' žiedo.
Dabar visi jojo draugai 

klausinėja kur pirko hendes, 
nes gal ir jiems pasiseks pana- 
szus gilukis- Deimantu tutejo 
pamesti kokia tai mergina isz 
savo žiedo kada dėjo kendes iri 
dežukiasir. .
10,000 anglekasiu sugryžo prie 

darbo.
Pa. — Deszimts 

tukstanczin anglekasiu kurie 
sustojo dirbt Pennslyvanijos 
kasiklosia, už tai, kad gizelis 
kalvio neaplaike darbo, sugry-

visi

Pittston,

žo vela prie darbo ant prižadė
jimo, buk kompanije viską sn- 
davadys pagal anglekasiu pa
geidimą. _ .......

Saginaw, Mich. — Palicijo 
suome 22 metu Andriana 4 I
Champlina kuris nužudė savo 
tęva ir moezeka, po tamhižde- 
ge 
žudinsta. Apdegusius lavonus 
surasta sudegusiam name. Jau
nas ižgama pabego po uždegi
mui namo. Champlinas nužu
dė tėvus tyksle apipleszimo ir 
apimti po juju mireziai visa 
turjp,turinti verte szimta tuks- 
taneziu doleriu. < / -

Tasai fžgama teisinasi buk 
tėvai buvo 
draugavimo su mergina Clara 
Humbert, kuri buvo ne to pa
ties tikėjimo, o su kuria buvo 
susipažinęs tiktai tris sanvai
tos. Konia visa diena tėvas,ba
rėsi su sunum idant paliautu 
draugavęs su taja mergina. 
Vakare ejnant gult sūnūs nu- 
szove tęva ir motina ir uždegęs 
narna pabėgo, bet nepoilgaih 
palicijo jin suėmė ir uždaro ka
lėjimo.

Champlinai gyveno 
miestelije Hamlako ne toli Sa- 
ginawo.

Užcipelne ant virvutes tris 
kartus, ■f!, ,

Laonia, Wię. — Tris (lukte
rės turinezios po 14, 16 ir 18 
metu, iijnesze skunda prieszais 
savo tęva Feliksą Zakrzewski, 
už subjaurinima juju, o seniau
sioji prisiogo buk josios tėvas, 
yra tėvu josios- kudykio kuri 
nosonei pagimdo, Tovas pris
pyrė dukteres ant jojp žverisz- 
k u pageidavi mu, 
mas užmuszimu

pamą idant užslėpt ta ja

prieszingi „ jojo

na ižgavimu isz kalėjimo ir pa
korimo ant stulpo. Padarytu 

i'gera, jaigu tai iszpildytn.
Dvi kates vienam maisze, bet 

abidvi gyvena sutikime.
Louisville, Pa. — Kada Wil- 

lardas W. Long a t vėže su sa
vim 1-9 metu antra paeziule isz 
New Albany, 
talpino tam paežiam 
kur radosi jojo pirmutine pati 
su,16 metu dukteria, žmonis ti
kėjosi matyti dydele pešztim 
terp dvieju moterių, bot labai 
tuom apsiriko, nes jojo dukre
le jam buvo už Hudintoja ka
da iszeme pavelinima ant apsi- 
vedimo su antra moteria^Vic- 
toje’ pakelti szturma prieszais 
toki ’ pasielgimą ' vyro, pirma 
pati ir duktere buvo i^z to už- 
ganadytos, o pirma pati net 
užstate 1000 kaucijos 
vyra kada ji valdžia areštavo- 
jo hz daugpatysta. Vyras su-. 
gryžo'uamo po kaucije ir visi 
gyvena'linksmoje šutai koje.

šu Mar- 
kuri žinojo 

paczia ir dukte
ria, bot sutiko įszįokpti už jojo.

ko pirma pati sutiko ant antro
• ( •<J< *'_ t _____ i •

lyg sziam laikui' nedgžinota

tis. Motoro užvedę teismą ęnt 
peVsiskyrimo nuo\yro ir apleis 
jin noringai. " į
Turi tik viena koja o 30 poras I į-adosi 

czeveryku, kamei v
Scranton, Pa. — Palicijo no- likos vyru, Dabar Petrukas

kur iszkjrate Mo-

11«i«

\ 
mažam

šioji prisiogo buk josios tėvas

Indianos, ir pa
name,

už savo

Dongas susipažino 
garieta McFall 
buk jisa turi

Visi gyvena Vienaip name. Dpi 
ko pirma pati sutiko ant antro 
apsipaeziavinio savo' vyro, tai 
lyg sziam laikui' nedį|žinota, 
bot tame turi būti gera Driežas-

1

‘‘kaip iszmokti phsekmiiigę,i 
ubagauti.” Motiejus gavo 30 
dienu pasilsio kalėjimo. Uba
gas prisipažno, jog mokinos? 
ubagavimo per paczta aplaiky- 
damas visokius patarimus isz 
mękslaines del ubagu, kaip go- 
riąupia galiniu .išvilioti jiini- 
gus nuo kvailiu. ' .•
Prokalbėj o in savo pacziulef!

gavo nuo prielaidinio in 
žanda. ? *. K

Philadelphia.— Petras Ege
land bitvo nužiurejas savo pn- 
siegelia, jog draugaujo

- A----------  . _ ■_ _ --- A. L_

mo vėlybam laike. Ana dienai 
seko paskui jaja ir iižtemino Į 
kaip.paeziule insmuko in nanYa j 
ant 40 uliezios. Lauke pakol 
paeziule iszejš. No ilgai lauko, 
paeziule iszejo su kokiu, tai vy
ru; Petrukas selino paskui o 
kada daejo prie poreles, pra
kalbėjo in savo prisiegelta 
klausdamas kur ejna. Paeziule 
nudavė j kad savo Petruko pė- 
pažinšta o pidclaidiniš užsimo
jus trohke su kumszczia Petru
ku i ip 'žanda, jog tas net apsl-

o prielaidi-«

1 su kitu 
vyru per naktis ir atėjdayo na- 

' « SB • Si • fe A «i •

vert^ Palici jautas adbogo ir 
aresztavojo visus, o prielaidu 
uis turėjo užsistatyt 500 dole*- 

a I v * a ■ . <a u

rius kaucijos. Petrukas sugtjb 
žo in narna kuriame paeziule 

. >• ’• • . a uA • <« -a * a ’<■ 'ir tonais užtiko kolioli*. 
ka meilingu gromatp nuo kelio-

mažhi nusistebėjo kada dilgir-l paudos’gromatas kaipo Įįudin-
1 1 T T • C*k 1 A J _ I <• * j ,, u • v j * *

žmogus sii viena koja turi 301 Daug tokiu Petruku
do buk Vincas Sveka,- 40 metu tojus

——    —■ •' - ——- ■

Karalius Karolius aplaikys 
puikia alga.

Gibralter. — Buvusia Austri
jos karalius Karolius ir jojo 
paeziule kaip rodos nekontes 
bado ant ižgujimo, nes aplai
kys metines algos 75,000 dole-
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Newton Hill isz Kltnsas, jau serga keturi metai ant para-
lizo nugarkaulio, bet dirba kas diena

Bulletin
, raszydamas laikraszti 

kožna' sanvaitia. Prie lovos turi telefoną ir raszo- 
viska.

“Bulletin”
ma maszinukia su kuria raszo

ISZ Visu SZAL1UDuktė užmetinej e tėvui už per
žengimą moraliszkumo. ; 

Green .
Pics (lietuvszkai Szuo) gal ir Szimtai žmonių mindžiojo $7,- 
su szuniszku budu, 57 metu se
numo pacziuotaš žmogus, li- 
Icoįs apsl^unstas pejr savo |15 me
tu dukrelių uz peržengimą’ mo
raliszkumo. Pjes’as užsigynė 
užmetinojimo, ir juokėsi isz ap
sukimo saVo dukreles, bet ne 
ilgai nes kada sudže pareikala-

Bay,. -Wis. — Jonas

vo nuo jojo 5000 doleriu kauci
jos, jojo džiaugsmas pers;mai
no^ nes negalėdamas aplaikyti 
tiek kauejos likos uždarytas
kalėjime.. Daktarai peržiurėjo
mergaite ir persitikrino jog ka 
mergaite prislėgė prieszais tę
va', buvo teisybe.

Pies ’as buvo kitados palici- 
jantii, bet paskįause vede kal
ve su annum

~ Pei 
Juozas

ir buvo nėsenei 
vedins antra moterių.
\ Gyveno 18 metu urvoje.

? Wilkes-Barre, Pa. 
asztuohiolika motu
Szepskis, 40 metu senumo, gy- 
vbno' urvoje artimoje czionais 
kaipo pustelninkaš. Ir gal būtu 
užbaigos gyvenimą urvoje, jai
gu anglines kompanijos pah-. 
cije jin ne butu arešztavojus uz 
dar ima aignioS urvoje, kuyiojc 
radosi gysla anglies, iieš kom-

cije^jin ne butu arešztavojus uz 
dar ima tignio$ iirvoje, kurioje 
radosi gysla anglies, neš ‘kom
panije bijojo idipit nuo ugnies 
ne užsidegtu įmglis. Kada pus- 
telninkas neturėdavo ka val
gy); ejdavo ih darba 6 užsidir-

500, bet ne vienas nepakele. 
z

Manchester,
Pundelis, kuriame radosi 7500 
svaru bumaszkoms, kurie likos 
pavogtais isZ blmko, 
ant ke)io, 
sziintai žmonių, 
nepakele pakelio idant pažiū
rėti kas jame randasi/Ant ga
lo kokis,tai darbininkas ejda* 
mas in darbu pakele nuo žemos 
pundeli kuri iszvyniojo ir pa
mate jame pinigus. Buvo jisai 
skaitės apiet vagysta, nuneszc* 
pnigus in,banka ir aplaike 500 
svaru dovanu už savo teisi n- 
gysta.,
Penki milijonai markiu suka

pota su sziaudais.
c r

Krokavas. — Ant turgaus 
pribuvo Vincas Vojdala, kai- 
muotis, drauge su'savo mote
rių idant parduoti keliolika 
kuliu sziaudu. Sustojo jieje ant 
rinkaus, o Vincas nuėjo su ko
kiu ten reikalu in artima kro- 
ma, paliepdamas paezai dabo
ti šziaudus Kada Vincas nuėjo, 
prisiartino prie. moteres kijp- n j f k • 1 • -1 * *

I riu ant užlaikimo, arba po 300,- 
000 auksiniu markiu. Karolius 
paliko Szvaicarijoi net du mi
lijonus franku skolos ir dabar 
nežino kas juos užmokės.

Angliję ir Italije turės mokė
ti pensije ant užlaikimo Karo
tinus. Karalius ne turės bėdos, 
nes daugiau aplaikys ne kaip 
sziadien butu karalium, o priek 
tam gyvens be jokio rupesezio 
ant salos Madeira, kur randasi 
geriauses vynas ant svieto ir 
puikus paukszczei, kurie pa
saldys gyvenimą ižguit(ii kara- 
liszkai porai.
Szimtai szeimynu pasiliko be 

pastogių.
Messina, Italije. —Per trū

kimą debesio daugelis kaimu ir 
miesteliu likos užlietais. Szim
tai žmonių pasiliko be pasto
ges. Visi geležinkelei ■ užlieti. 
Keliolika žrąoniu prigėrė kaipo 
ir daugeli gyvuliu. Bledes niil- 
žiniszkos.

ant svieto ir

«• I I
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Anglije.

gulėjo 
per kuriuos perėjo 

bet ne vienas

skaitės apiot vagysta,

i-**!

♦ 1

ant persiskyrimo. — j

ISZ ROSIJOS
b

i

X'
»' IDarbininkai spyrėsi užmokes- 

czio už darbus.
Gelsingforsas. — Petrogra

do darbininkai kuone revoliu
cija kelia priesz Umykszczio 
sovieto nauja nusistatymu,. 
Darbininkai reikalauja užmo- 
kesnio Už praėjusiu trijų mene
siu laikotarpi jr valgio porciju 
kurios panaikintos pirm kele
to,š menesiu. • -

Vyrai ir moterys, kurie dir
ba naminius darbus, iki sziol 
dirbo tik už maista ir pastoge. 
Sziadien gi reikalauje jau ir 
užmokesnio.

Raudonoji gvardija Petro
grade apsiautė viena dirbtuve 
ir iszžude visu# darbininku va
dus, kadangi tie kurstė darbi
ninkus mesti darbus ir nedirb
ti,Icol valdžia neužmokes jiems 
už praejtus laikus.
Ar bolszevikai iszpildys savo 

prižadėjimus?
Bukai'eštas. — Pas bolszevi- 

kuįs Rosijoje viskas kitaip yra, 
negu kaip kituv pas visus žmo
nes. •

Laikrasztis Odessa Tzviesti-' 
ja skelbia, jog Rusijos sovietu 
vastyber bankos priima nuo 
žmonių depozitus ir moka kas 
menesis 4 nuoszimczius, jei pi
nigai padedami trumpam lai
kui. Bet jei ilgesniam, tai po 5 
nuoszimczius kas menesis.

Taigi per metus padėti pini
gai nesza 60 nuosz. 

.. ..... w
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ėzius'ir pradėjo derybas. Ant 
galo motore pardavė kupeziui 
sziaudus aplaikydama pinigus 
už tavora. Tįime sugryžo Vin
cas, 
ma,

'I f H Z \

kur sziaudai. Dažinojas, jog 
sžiaudus pardavė — pasako pa-

o paregėjus tusezia vežl- 
pradejo ^klausinėt paezios 

a * « v- a a a

bigs keliolika /doleriu sugryž- 
davpjni urva...z Kada ji surado 
«■' 'w ■» a wUirll a .• J «■ w • -a...

ir turėjo mažai ant saves dra< ežiai buk sziaudiiosia paslėpė
bpvo apželtas khip bezdžionku
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panų.' Vargsza nusiuntė in pri
glauda del vargszu.
Iszmetinejo. pinigus ant uli- 

i . del vargszu.
' Omaha, Nebr.

Įry'M. Phillips atpiszkejo in 

iszmetinejo pinigus del vaiku 
I ir suaugusiu, kotelije ir kur tik H

___ „ rT__  _ . randasi 
poras czeveryku. 1 Aresztavojo ant svieto! / ‘/

Nepasekminga-s- apsivedimas 
* i i . ■ fe 'i. Ik •

czcvvrvKu. vincas suku, dūkį, ’ ' 7 , v*.>
'tuosius czeverykus pirko nuu į^8»aPsivodhnui, sutiko koki vargsza dalino po

jin kaipo prisąvinjboja svetimu
daigtu. Kada padare pas jin 
krata, rado kupafe 30 poras 
czeverylfu. 'Vincai sako, buk

k

V

pasibaigė savžudinsta
Wilkes-Barre, Pg.

Kada Har-

cžionaįš isz Chicago, saujomis

savo mispadinološ .Tamaszauc-■ Budvikas Baichelloj porsisky-Įpfukj^ deszimts ir dvideszimts 
kionoc, uos tai jiji ezoverykus Lro s}’ savo •'nuna P^'ulo, dolerines bumas'zkas, o ypatiu- 
vožHnvo. Gaspndinelo likos kum . negyveno per dovmle gni daugiausia - nVdovaUoda- 
arosztavota > menesius. Ana diena atejas pas mas vaikus, nesziotojuš laik-

■ , •, uoszvia, paleido kulka in ’savo raKz,ezin. Vakare davė del yai-
Miminkn nnnAirn hiabai etnininn I rlvri i i I 1 _ ________________

šiam hojelije. . ...

dienu neszlojo* laikraszczius įįo

re su savo Jauna paeziule bu dolerines bumagžkas,’ o ypatin-

arcsztavota >- i menesius. Ana diena atejas pas lnag vaikus , nesziotojuš laik-
, , ,/i; ,1,' Uoszvia,paleidokulkain'savo1.aszeziu.VtikaredąyedelYai-

Nuotaka pabėgo dienoj szliubo. Į pnezia ir dvi in burdingieri Iį;u puikia vakih'lene įlydžiau- 
' — — *■"’ ‘ • 1 •— ' ' nnccnba ™ I a m nnrsliiLT.. I i 1 i?- J . •Romo, .N. Y. —Konstantas Frhna Bassetta, po tam pavje

' , , ’ i Isz Flemoro ir -•-'■•nji..
ŽuzannA oria isz Rome keti
no važiuoti in bąMiyc^įa būti 
surisztais mazgu moterystes, 
bet nuotaka dingo isz namu 
kaip kamparas. Kaip nekurio 
mena, tai nuotaka turėjo isz- 
piszkyt in Broęklyna su savo 
senu jaunikiu kuris pribuvo in I rimui

Jankęvtęzius isz IGemoro ir save

važiuoti in bąžfiyc^įa būti

penkis milijonus markiu. Pra
dėjo jcszkoti gilukningo kup- 
cziaus ir po daug ergeliu pasi-
dėjo jcszkoti

seko ji surast, — bet užveltu. 
Kupczius nu veži as sziaudus 
namo sukapojo ant pasaaru 
gyvuliams drauge su milijo
nais.

Gailestis Vojdalu buvo ne- 
iszpasrtlfytas ir konia abudu 
neteko proto, bet buvo tai 
brangus pamoknimas, jog tiek 
pinigu no reike slėpti tokiosia 
vietosią, o antras, jog priesz 
■paczia noreike slėptis su pini-

* Holandijoi konia kožnam 
name randasi vienos duris ku-

4I ■«
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rios ne yra naudojamos, tiktai 
kada kas numirszta arba apsi- 
veda ir per taisės duris perej-

’ ' * į

Puikiam ore karvelis gali 
palėkti 1200 mastu ant Valant
(

1542 mastus in valanda.
* Tūkstantis metu adgal; 

kada state bąžnyczia Szv. K<hi. 
pijos Konstantinopoliųje, mai
sze su kalkėms perfuma, kuria 
ir sziadien galima suvuosti.

* Už caro laiku radosi Ro- 
sijoi 30 dydžiu kuningaigseziu 
kurie buvo locnininkais suvir- 
szum 5000 keturkampinip my
liu žemes, turėjo 326 pajocius 
ir apie 23 tukstanczei darbi ni
kų. Juju metine inejga daejti-

na.
*
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dos o su pagialba vėjo padaro ’1
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Popiežius paženklino naujus 
biskupus,

Popiežius turėjo

;1
.LmkX <

szino savo su viena ir atliko
ant vietos. Paczia ir Bassettd 

. o -i. ' M 1 • » i ,^-w J ®

cbolliene kaip rodos mirs nuo Į jo ka pavalgyt ir miegot, Kada slapta kopsistorium panedeli-
žaiduliu. . v ‘ ‘ \ “

Dvi sahvaites po ^zliubuilkuF jam pasiseko atrasti tur

Hafry M, Phillips
r_____ ii*

nuvežė ipj ligonbuti, bot Bar-lpiiczeA ii’ daugeli kartu neture-
1. 11* .•’IL - - ’I I . . Y I A M k / aJ

žaiduliu.
, < .  _ ’ * A »

paaugo, nukeliavo in Meksika, 
r- 

Barcholliene iszszoko isz antro Į tingas aukso kasyklas ir szia

Ir

>

Rymas.

je kuriamo dalibąvo visi kardi-
■ ’ III>
.11

IĮ 
. ii

nolai gyvenantieji Rymo. Taja 
diena paženklino naujus bjs-

laipsnio savo namo po susiba- dieri yra\nhlįjonierium daugeli 
1 * su Lįdviku ir nt^b tos kart p. Vaikams pasakė, jog ji 

dienos fį jhcffli negyveno. jLtu- sai turi tiek pipigĄ jog jam

i įkupus terp kuriu yra t Malloy
• 'isz Brooklyn, N. Y., McGarviksu Lįdviku ir npt) tos kartp. Vaikams pasakė, jog ji

Romo ant svodbos. jaunikis 
davė žinia , policijai idant siv 
joszkotu nuotaka, nes jam kal
ta 150 doleriu kuriuos ižddve

/ ’ ’

kerszinda- 
jaigu ižduos ’ ant josios parydu.

i ’ -

(tintojeis Žudibstos buvo kelio- “pphoclo ant jlijd žiūrėti.” Dy- 
Jika svėėžih. kurio taji vAkai-aldžlause linksmvbia tisai turi, 

pas motinai jaigu su savo aukomis padaro
.Jika’-SY^iįi kurio taji v^kaTa Įdžląuse linksmybių jisai 
buvo susrihkin ' _
Baręhollioiies.
buvo stisrhijkia
.___  - - —’k" ' •’<

« |ka linksmu ir užganądytu,
1b

isz Baltimore, Md., Schrembs 
isz Cleveland, Ohio. — Stritch
isz Toledo, O., ‘Dunn isz New 
Yorko, Crane isz Philadelphi- 
įos, Hoban isz Chicago. f

— - • — - - -%

nėjo lyg bllijopu rubliu. Szia
dien viskas diniro

l ■'-■J4
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GIRDEI
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kožnasKalėdos, 
stengėsi apdovanot Asavo m i le
mus szokia tokia dovaneliu. 
Amerike lengva apdovanoti sa
vo gymines it pažinstamus do
vanėlėms, bet Lietuvoje kitaip. 
Sihčziambs dovaneles arba pi
ningai prapuola arba pavogia 

’ hesavžiniszki virsz.itiinkai ant
pAczto. '

Kuomgi savo milemus
ma apdovanoti Lietuvoje!

Sztai geriause 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio turės ne tik džiaugsma 
ant Kalėdų, bet per visa meta, 
o tas jum kasztuos mažai ir be 
jokio rupesezio.

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

gab

jiems užra-
“ Saule

juos suramys

Amerike randasi dhugiau 
konkretinin plentu del automo
biliu ne kaip kitam kokiam 
sklype ant svieto.

,1 ■ ......................■»

Gera motere privalo būti 
kaip malūnas, kuris visados 
dirba, bet neprivalo būti kaip 
malūnas, kuris per dienas mala 
ir girgžda liežuviu ir sunku su
laikyti.

Motere privalo būti kaip eg
le, visados szvieže, bet nepriva
lo būti kaip egle, kuri dure.

Motere privalo būti kaip dei
mantas, czysta be jokio apdu-

dei-
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$9,947,323,092, randa tuju 
locnascziu * atnesza locninin- 
kams konia dvigubai tiek.

Petras Minnit, pirmutinis 
gubernatorius New Yorko, ku
ris tada buvo 
New Amsterdam, pirko 
sala Al a n ha tt an, 
m i estas New York as szi ad ien 
stovi, nuo Indijonu už 
sokius žibuezius 
karolėlių verties 25 doleriu.

Žeme ne persi maine, bet kaip 
jiji pabrango! Amerike da ran
dasi daug žemes-kuria galima 
pirkti pigiai,, kuri už kokios 
szimta metu turės neapskaito
mą verte.

o 
atnesza

žinomas' kaipo 
visa 

ant kurios

nuo Indijonp už vi- 
ir szniurelius

Geriausiu pacztu ant svieto 
yra pacztas Suvienytose Vals- . 
tijose. Gal ne visi žino kokiu 
milžiniszku bį^niu yra paeztas* 
Sztai pagal'paskutini metini 
raparta, trii' czionais -turime su-» 
virszum 300 tukstanezius pacz- 
tiniu Virsziniiiku, — per juju 
rankas kož*na. diena porėjna 
1,700,000 gromatu!. ' ’

l’Sfyžnta ine^^irsiduoda 14 
bilijonil* hiarkiu, 
parsiduoihi pj 9”hrilij.onus ko- 
pertu su markėm. Metinio pelV 
no pacztai .uždirba tris bilijo-

SAULE

advokąTodėl henžpuldi.no«
kite niekados ant redaktoriaus, 
gyvasties, nes ' už ■ tai galite

PASKUTINE PROGA.

raparta, tfci' czionais turime su

, peš" uz 1 tai gante 
gauti ir tuk&tanti ixteti\in ka
lėjimą. <• .

Dabar arba

1,7Q%000 gromatu!
I“;...:. —

o kas dieną

Tūlas najorkniis miesto vir- 
sziniąkas ' 
tukštrtneziu doleri# in tris me-

niekados yra 
proga insigytie, knyga Lietu- 

f ‘ Tiesus 
kelias prie turto’-. Szifa kny-
viii kalboje po yardu

Pagal sveikatos valdžios, tai 
Francijoi platinasi baisei liga 
vėžio. Tik paežiam 1917 mete 
mirė Francijoi ant tošies bai
sios ligos 85 tukstanezei žmo
nių. Mete 1911, pacziaipe mies
te Parižiuje mirė 3,205 žmonių, 
o mete 1919 mirė net’B>656. Ap
skaitoma, buk in laika trisdo- 
szimts metu pasidaugins mirtis 

. I dvigubai nuo vėžio, jaigu vaL 
•josiosdže nesistengs užbėgti> 

prasiplatinimu. > ’ ■

mimo, kuris nieko ne inpjauna 
bet neprivalo būti 
mantas, 
gadina.

kaip 
kuris viską pjauna ir

Amerikos ižduoda po 40 do
leriu ant mokslo kožno kudy- 
kio. Kitosio sklypuosią ižduo
da tiktai vos po 24 dolerius ant 
kožno kudykio.

Generaliszkas pacztoris Hays 
aždave paliepimo visiems pacz- 
toriains idant prigialbetu žmo- 

' nims surasti dingusias ypatus 
ant praszimo. Bus tai labai pa
ranku, nes jaigu kas geistu da- 
žinoti apie kokia ypata kiu i 
yra dingus, tai gales nuejti ant 
parzto ir paduoti savo praszi- 
ma idant jam prigialbetu 
rasti dingusia ypata.

Krutamuju paveiksiu biznis 
in laika paskutiniu asztuoniu 
metu prasiplatino teip milži- 
niszkai, jog stojo penktoje ej- 
teje hiziliavam sviete Amerike. 
Tebyriam laike Suv. Valst. 
randasi 25,000 teat relių isz ku
riu 16,000 rodo tik paveikslus 
o 5000 teatru rodo paveikslus 
ir vodevllus.

In taji bizni turi inde ja mili
jonus doleriu kapitalo. Aplin
kinėje Los Angeles ir konia vi
soje K aliforni jorTani la ši 
dirbtuvių paveikslu
New Yorko randasi in dvide- 
szimts. Kas metas ižduoda ant 
padirbimu nauju paveikslu šū
vi Tszum 3zin)fa milijonu dple- 
diu. " ‘ ‘ 1

40 
o aplink

SU-

Paskutiniuosia dienose tele
gramai danesze apie muszįus 
terp ukrajiniecziu ir bolszevi- 
ku isz ko labai susirūpino Le
ninus ir Trockis. U k ra jinai ba
dai paėmė Kijevą ir daug kitu 
miesteliu Ukrajinoi, o svarb
iausia nuginklavo 44 bolszevi- 
kiszkas divizijas. Manoma, jog 
Petluros kareivei suplieks rau
donosios ir iszsiliuosuos isz po 
jungo raudonųjų žydiszku ca
ru, kurie ukrajinieczius dau
giau spaudže ne . kaip buvusi 
cariszka valdže. Terp bolszevi- 
kiszku kareiviu vieszpatauje 
badas, žudina savo žydišzkus 
kamisorius ir bėga isz kariuo
menes. Matyt, jog geležinkelei 
yra kannobaisiausiam padėji
me Rosijoi, jaigu negali isz- 
siunsti daugiau kareiviu ii) pa- 
gialba savo draugams ir užtek
tinai maisto.

Jaigu žydai prasi trauk tu 
nuo urėdu bolszevikiszkoi Ro- 
sijoi, tai bolszevizmas tenais 
neužsilaikytu ne dvideszimts 
ketures valandas.

surinkoVokiecziai sziinet
26 milijonas tonu bulviu. Ant 
iszmaitinimo sunaudojo asztuo 
nis milijonus tonu ir likusius 
sunaudojo - ant iždirbimo 
MsznapsJ’peš ižgabenimas bul 
viu in užrubeži yra uždraustas 
— Nors tiek Vokiecziai turi ra
mybes, jog turi gera sznapsa ir 

, aluti ir tuotn gali pasidžiaugti.
*' 4 a r .. JL-- - .. j-

|j’’ Daugelis žmonių keliauna 
Jaąt gyvenimo in Kalifornija ir 
[jnemano isz tenais sugrįžti, nes 
Imejte.jo Kalifornijoi gyveni
mas bus vienas isz smagiausiu 
Jaigu kas nusiperka koki loc-. 
nasti tenais, tai atejteje rfzmo- 
telis žemes Kalifornijoi bus 
vertas aukso. Tukstanczei žmo 
niu keliauna kas metas in taji 
rojų. ., ‘

Žemi saka locnusti New Yor
ke szirnet

ant

apkainavo ant

nūs doleriu o kasztai jujti už
laikymo valdžei ' kasztuoja. 600 

Kas metas 
pacztai pardavinėja apie 150 
mi I i jonu ‘ ‘ money order i u 
pusantro bilijono doleriu.

Tolinus musu pacztai isz- 
siuhtineja kas metas pustre- 
ezio‘bilijono visokiu pakeliu 
per paėzta. Ant silviniojimoTu

milijonu doleriu.

ant

j u pakeliu su rei kalnu je 800,000 
myliu virvutes ^n kuria ‘g^lė- 
ma apsukt rfnusu žeme trisde- 
sziints kartu. Kas meta paūž
tai turi surast ir pataisyt 19 
milijonu adresu kurie yra ne
gerai iižadresuotV ant gromatu 
ir pakeliu; ■ • <

Bztai kokis milžihisžkas bi| 
znis yra vedamas per Amejri- 
koniszka paczta< ’ '

Priek iam kas metas ejna in 
WpiShingtona ant’ ^‘kapiniu 
milijonai •gromatu, 
turi' goru adresu arba adresai 
no visai yra užraszomi, Tenais 
turi adresus pataisyt, nusiunst 
in vieta, sugražyt siuntikui ar
ba sudegyt.

9 9

kurios ne

Nekarta duodasi visoki patari
mai del moterių ir paneliu 
kaip-gyvenime turi elgtis arba 
kada iszteka už vyro, bet ne 
bus pro szali duoti patarimus 
ir del jaunikiu kurie pe karta 
klausinėja redakcijos, apie ap- 
sivedįpjn. Vienas isz musiiįskai

----------------i^4—*-

Daug yra raszoma 
paezeduma žmonių* nuo kada 
likos in vesta prohibicije ir už
draudimas pardavinėjimo spi
rito. Dydeli Najorkinei bankai 
1914 mete turėjo žmonių pinin
gu 1357 milijonu doleriu arba 
konia 437 doleriu ant ! kožno 
taupytojo. Mete 1920 sutaupi- 
no žmonis 2510 mili jonu dole
riu, arba konia du kart tiek. 
Nuo 1914 meto taupinimai pi
ningu užaugo ; 
milijonu doleriu.

apie pa-

a At tūkstanti

tytoju (jaunikis) užklausė mus 
ar už automobiliu in szliuba 
ipoka jaunavedis arba tėvas 
nuotaikos. Kitas vela klausė 
kas moka už szliuba.

Tie jei ptjptatįjnai 
su laiku kaip ir viskas. Kas 
buvo kitados, sziadien nauja 
gentkarte žiuri ant rjeatsakaih 
‘ i i • i * i

. w   W. ' * ii *

Jaigu tėvai nuotakos . yra 
vargingi žmonės, tai geriausiu 
padaryti piuža vAselka idant

1 1 • XI 1 1 • < ' * , . t I . *

mainosi

ežio.

Pas nekuria# tautas randasi 
visoki papratimai ir budai isz 
kuriu paduodama czionais ke
lis :

Arabai tyki in tai, jog garnis 
turi žmogiszka szirdi.

Japonai tyki, jog lape turi 
žmogiszka prijautimą o kada

nedaryti dydelių kasztu’’zte- 
vam, nors ■
idapt tėvai iszkeltu veseile sa
vo kasztu. Idant jaunįkis mo 
ketu už veseile yra netinkamu 
Jaunikis moka tiktai Už žiedus 
bukietą ir kunigui. Automobi
liu, vežimą ir 
moka tėvai.

papratimas J yya

lape ir szuo staugė reike tikę^®®Y.sz^ 
tis nelaimes. i .

Į » M-

Mongolai tiki, jog drėpeji? 
mas žemes yra y 1 ~ * 1 _ J 
pavimo ir szokimo milžinisz- 
kos varles kuri randasi1 vidury
je žentes.

Nokuriupsia dalysią Angli
joj žmonis tyki/jog

kitus daigtus 
‘ 1 U /

Yra tai paniekinaneziu .da
lyku, jaigu nuotaka priyma do 

■|/^ ’ ’ie.- ; " ‘
kitokius/’4 parėdus tla

priežaste k ve-

jaigu kas 
numirszta ir ne nuejna prie avi 
lio įr jin ne pabarszkina ir ne
pasako apie nelaimia, tai bites 
nubėga isz tosios vietos arba 
trumpam laike pastimpa.

Austraiiecziai surisza 
kas numirėliui idant negaletp 
po smert iszsigaut isz grabo.

Jaigu kinezikas numirszta 
svetimoje szalije, tai jojo kuna 
deda in grabu padirbta isz me
džio pargabento i szx tėvynės.

Muzulmonai palieka saujele 
plauku ant nuskustos galvos, 
nes tiki, jog už tuju plauku-Ma 
hometax juos’intrauks in dan* 
gu*Naujoi Zelandijoi nėpaveli'- 
na niekam nurnirti stuboje; nes 
isznexza mirxztanti ant lauko, 
Jaigu kas numirtu stubojo, tai 
niekas tam name daugiau ne- 
^’vens.

Nekuriuosia dalysią Szvai- 
carijoi visi numirėlei ar jisai 
butu ubagas ar turezius, yra 
palaidojami kasztu -valdžios. ;

Taikai buvo pirmutineis ka

ran-

nuo jaunikio arba 

izliįbn,, .taimikis ’ sfturi'-
i- -'
nuolatos
* * v
ant josios užlaikymo.

Tegul jaunikis neskubina su 
užmokėjimu už veseile, bet te* 
gul buna del; savo pacMules 
geru po szliiibui įr tc'*ul Juoda 
jiai tokia apglobei kokia turėjo 
po teyisžkia pastogių, o motore 
bus užganadyta, jaigu j i ji yra 
užauginta gerai ir nereikalaus 
idant vyras iždavinetu pasku* 
tini skatiką ant josios parėi'ka^- 
lavimu. * * ’ >

ka&įtu y^idaipas -motėfo in ifh-’ 
Ti^muo^siofc dienos turi 

iždavinet •piningus
♦

I

I!

Liet. Inf. Biuras Washington 
ne aplaike nuo Eltos pralie
szimu buL Lenkai yra paleido 
melagingu žinių kad Lietuvoje 
areštuoti lenkui ;yra kankipa*
mi iF kiAdu^-jiems kapojamos

; < ‘ IF'.'1 iMPnW«t T’1!.';' '• ' • / V t

nias Eltnįį)ra|i 
prašftnarty to^" 
nepamatuotos.

J 11 t

Madison, ’1' Arkansuosia

galvos. J^kišzant apie szias:žl- 
fitiszą ‘kad >jt>s y ya 

■« *4 1 YY-v 4 -44 v Fl 1ir’visai niekuo
■ /

Madison,’’'Arkansuosia, ** Ii-; 
kos nužudytai tedaktoris laik$ 
raszozio ‘4 Star; ’1 už taja žu- 
dinsta žadintojas aplaike 99

už taja žn-

metus in kalėjimą. Ana dieni*

Ttifrkai buvo pirm utine i s ka 
pradėjo laidoti savo numirė
lius ant kapiniu ir state del ju- kalojma. 
ju antgrabiug ir paminklus.

tu las žmogelis nužudė tame pa'-
k ♦ 4 . -i.l i j. . • T_ v.

- V - , - ' . j

tai aplaike įtiktai du metus iri
cziame valstije advokatu ir už

skaitytojai,
Matote mileini 

jog redaktorigusX*

gyvastis yra brangesne nekaip
L . ............ I

. 1

i

t

ritaKAnarr ■—■■nil’ll

«

t

i
l

ga* parodo kaip su keletą dole
riu galį pradėti savo bizni ir 
tapti turtingu. Ji i^iiszkina 
suvirsz 20 atskiru szaku biznio
. . . 3 i < -

užczediiio ’ užimtą

tus isz savo metines '.algos
7,500’ doleri u: — ^“er ko stribe-
tis jog įįferi žnioidš spirosi vė

rei jau per daug tenais insi- gyduoles ir daug kitu visokiu 
szaknije ir -prie to •nodalcis,Į^<lii’bi^cziu. Teiposgi ji pa- 
jaigu per tris motus galima rodo kur.gali gauti pirkti žie-

7,500’.doleriu: —- (^er ko stribe

formų Now Yorke, bėt grafte-,

szaknije ir prie to nedaleis,

iszgraftuot szhnta tnkštanczįu 
doleriu.

ATSAKYMAI.

P. K„ W. Fitchbtirg, Mass.

Szita knyga pilnai parodo kaip 
i szd i rb i ne t i< k e tezu j >a <sy r u f>as 
kava, piuila, iazurku, Amnnįja,kava, piuila, lazui’ku, Amnpija

iszdirbiszcziu. Teiposgi ji pa- 's

! dus, laikrodėlius, deimantus, ir 
kitais brangius daiktus beveik
už pusiu prekes. Szita knyga 
kasztuoja tiktai vienas doleris 
su prisiuntimU, taigi raszyk 
fiioj, dabar reikalaudamas tos

Pasidaryk sau už pareiga
valy t dantis kasdiena

Mokinkit savo kūdikius kolei jie jauni užlaikyt
*

'Write to her on this- Actams: knygos. Pinigus pras-zuu siusti
Miss k Charlotte La1* River,
Lewiston, Me;, and 1 think you 
will receive an answer. She is 
well kiioiyn in that town. We 
have no other adress.

J. I). Retreat, Pa. — Lietu
voje pinigai yra naudojami vo
ki šzkos markes, 
turi Lietuvoje 
doleriai.

Money Order arba doleri laisz- 
ke. Knygų pardavėjai ir agen
tai Itibai svarbi propozicija del 
jusu,* raižykite. •

Waltef Yurkevich
t "(Nov.29)

3842 S. Union Ave., Box 1, 
Chicago, Ill-

Daugiausia 
amcrikoniszki

A. P. Belleville. —- Caine to
late. We are 
misfortune.

sorry for your

i i

Nuža-Tone

ju dantis szvariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram- 
. s tomo valgio ir manksztinimosi.
Pagėde dantis užkrieczia sveikus ir papgimdo 

n skaudejima. .
Szviecziant dantis du .kartu ant dienos su
*r »; ^Colgate’s”
Senį žmones taipgi turėtu teip daryti kas-dien, 

kad palaikius gera sveikata.
<c

pataisys dantų sveikata-

GERI DANTYS — GERA SVEIKATA
- rj cViP'iias “Colgilte's” ant toiletiniu daiktu

9

Colgate ’s 
Teisiiina

9 9

99

t

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevicis 

, \ • \Dalzell.ni.
‘Tšthriu sąVą ncaprūbcJIotitti phd&kavrijimą 

UŽ jusu vaistys, l\uga-Tdrfc, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui” Jos duoda haują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas i,r išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistyš bet nieką no

atgavau srivą"sveikatą ir Tiajicgh*. ’Jie nįu 
tpnn lasdft ir dnvi enęrgiję įr, tvirtumą.; v

pirmiau* ir nę iouSiu pavargimo ir pdr tai galiu 
pasakyti, jog.N|iga-Tono yra geriausis vaistas 
ir gerinusi* atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preS tuos, kurįc sutaisą tuos vaistus ir 
kdžnam patariu Nuga-Tonc.’*

Nuga-Tono priduoda didesni veiklumą Ir 
tvirtumą visiems gyvybe* pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dfcl silpnu, nemintu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
r'yvVbę iaknotns ir žarnoms, atgaivln 
tiks t m, Umeta nuodingas atmatas, praka

li n gnziis Ir Hputlmus, neprlimną kvapą ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glerą gruoniulaVimą, nuolatinius 
nervus Ir tvirtą, pastiprinanti miegą,

Kožnd bonkutl Nuga-Tone talpln pilną 
vieną mCnesj gydymą, o preke yra $1.00. 
()auk|tc bonkuti šiandien pas sava aptie- j 
korlaus, Imkite per 20 dienų Ir jeigu [no 
busite visai užganėdinti, Aptiekorius sugrąžis 
Jums iusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
rtntlckorinus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mčncu’jvvarantnatą gydymą, npino- 
kietą pgčtą.•NATIONAL LABORATORY. :

/

f ’ * * >

4 i

gyarantuoja 
Geruma Ruszies.

Grynuma ir 
Uždėta 1806.

I

Sudia.
---

Kiek pone turi
. r • . . ■ < J ' t i" ■

Sudže: 
im tu ?

Motere tyli’ suriimaiszįus.
— Kiek pone ture jei

i asz nie-

I ‘

Sudžia:
priesz deszimts metu 
kam ne pasakiau ....

—• 'Motere: — 
pono.

27 prašiau
ii

PAJESZKAU DARBO.
’ 1 ■ ' ' '. \ 1 ***1 *

Prie balberio: 
dnrba barzdaBkutyklos.- Kdm 
butu reikalinga# tėkš žmogus, 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso

-i i. ; 101. River St. .
(t.95) n Haverhill, Mąas.

Nauji Vonelei dėl Player
........... '• •

. > z j--------
Ką tik įszleisti nauji Lietu- 

viszlci vohAeį/iiol Plhyėr-Piano. 
Ant Višu volėlhrrahdasi dainų 
žodžiai/ teip kad 'kada grajina 

k

Moku visa

mFf; Raeeyiczius
r d Ii

N- b

/ 101 River St.
» . .i

viszki yohAePdėl Pfįyer-Piano.

taj ji* galitaa sykiu iri dainuoti
7 ' ’■ 1J . — $1.00

10 LiėttAa Numylėta ^4$1.25
- Vai kalba žada $1,00

Pas darželi trys ihriir^ėles — 
$1.00 ; r
/ Gana broliai mums miegoti - 
$1.00 . • •

.Jeigu order uosi to per pacz- 
ta tai pridekite/5c. jprie kožno 
....įJuJ/i/i "'i aJL—k-

J. A. ŽemAi'įife
315 S. West St.,

volelio del nnsiuptiiĮ^^kasztu.
I A fz.zi-rWdi v+iavL <

I J5 
fr

"Išthrlu saVą ncaprubcliotittj ph<l ūkavo ji 
; jusu vaistys, Nuga-Tdrfc, kurios du<

clati^ jiinigti už visokius vaistriž bet nieką no 
geibioje. Kaip tik pradiejau tinti Nuga-fTone, 
atgavau shvą sveikatą ir fiaiiegh*. ‘Jie nupurti 
man lazdą ir davi cnęrgije & tvirtumą.; Galiu 
dabar atlikti trys sykius dautfiaus darbA negut 
pirmiau* ir nę ioūciu pavargimo ir prir tai guliu 
pasakyti, jog.N|iga-Tono yra gcriau&is vaistas 
ir gonadai* atguivitois sveikatos. Lenkiu savą

, L * ___ _ L*

ga-Tonc.’* • • f

PETRAS MATUSEVICIS. .

tvirtumą visiems gyvybčs pajiegom 
stebuklingas vaistas <ICI silpnu, ner
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
rfyvyl>e iaknotns ir žarnom*, atgaivln 
nks t us, lAmcta nuodinga* at matau, praša

liu gatus Ir Išpūtimus, nepriimną kvapo ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruoniulaVimą, nuolatinius 
nervus Ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožnd bonkutl Nuga-Tone talpln pilną 
vieną mCnesj gydymą, o prekč yra $1.00. 
(laukite bonkuti siandietl pas sava aptie-

busite visai užganėdinti, aptiekorius siTgrąžis 
Jums itisu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
Hptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną ničnes’išvarantuotą gydymo, apmo- 
kletą pgčtą.•NATIONAL LABORATORY. :

1018 S- Wabash Av^. Chicago, Ill.
r, > j 

i j.
1

DIDELE NAUJANYBE!
Nuo s’oriia i lankoma djdole daktariszka knyga apie lyties 

orgahUs, j 
svarbas- daktarirtzka knyga

7 organu 
fvzita didelius 
i . ” r ’ ’ i i» i »1 < .

i > r

J

k

fe 
fe 
i!
i!fe 
tI
J

Geriausios |
( Ii

f

Kalėdų 
Dovanos | 
)' ■' 1

I
I G
•J

■Į!i

jau gatava, tik imk ir skaityk. <
“LYTIES !

labui aiszkaiai iszdesto visa kas tik veika- J 
i, moterei ir j 

<avo lyti. 'Del aiszkesnio supratimo telpa <

.< A

> 6fodkšiAs
lingu žinoti kiekvienam vvrui l>ei vaikinui
merginai apie s<
daugybes yvariu ‘ paveikslu žmogaus organizmo bei 
atskiriu daliu kimbi Ii
szimtir vytuiii lytiszku it kitu i ligų. ... 

* 1 . * I r I ♦ <

I 4 H t . • . « • •

merginai apie

atskiriu daliu kimbi
/ . . , •• V‘ 7<'‘

ugi jas szia knyga, apsisaugosi nuo
* <4 ' I H « •

Knyga didelio fppąato, -arti 500 puslapiu.
I

f • 4 1 I * • • • r

$7
visiems per-

00i -200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir 
’ . ‘tvirtai apdaryta. . ’ preke tiktai . . . 
Jk‘l greitesnio s/jos knygos iszplatihimo, 
kautiems iki,30 Lapkriėzio bus duota kita graži knyga 

1 • zIm -t AA J 11 « 1 1 • f • 1 V • • 1. \ •

nuo manes d busite pilimi
‘ 1 '

‘tvirtai apdaryta, . preke tiktai . .<i.
r i

f!>p>
/ dovanu verezios ,$j .įp todėl jiasisknbinkite užsisakyti 

> 9

užganėdinti isz szios knygos.
M. DAMIJONAITIS,

CHICAGO, ILL.

(< Lyties moksląs
vGiminėms Lietuvoje, tai 

pinigas. Siusk dabar per įf 
:(įLIETUVOS - AMERIKOS^ 
SPRAMONES

fe 

i!
!

^PRAMONES BENDROVES

t 4559 S. HERMITAGE AVE.
:.. - /_______M

f . r

VYRU m Daktaras KOLER yra Ttenatlnla tarpe Lletuvta daktarą* 
LIGOS Pnub|iirge. Jisai mokiuos! Varszavoje, studijan> beglje

‘ 4 v.
$ o tavo pinigai nueis in laika. x

;g I
fe

i>

8 S2 metus Invalrlas Ugas vyru Ir moterų, todėl jae nuodąg- 
Gydo užslnuodlnlma kraujo ir Mlpiiykeą 

▼yru, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, irivairiaa Ugaa 
jpaelnąnczlas nuo neezystumo kraujo, Atslszaukite ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. D?. Koler kalba Rualas- 

kai ir LenkiszkaiJ Oflšos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedėliotais 9 iki 2 popiet.

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

nlai pažinota, 
t

t

Mep šiuneziame. sulyg 
žemiausio dienos kurso,JShonandoal^ Pa.

TA* .... .
galimus nutildo

PAIN-EXPELLER

Skausmus'ir
1 / ’<J

/ *

V- 
' f B 
•' 4 A

nutildo

i

4

* *

Lithuanian -A
Adresuok: 
j--.. . "/■ 

fe
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V*izbaženkUs užreg. S. V. Pat. Oil,®. -

WMOA>>ĮKALB

> - A
A. *

’ i

■ /

!

* r .f , ■ *

Trading Company «
112 N.' GREENE ST. 1

BALTIMORE, MD.
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Gaus Kalėdų | 
Szvejitems 

... * , ’ ' ’. 1 ■ . 

* ■

a f

f

J
i

Jęį szia savaite pasiusite per 
............... ir*'M

musu Banka pinigus in Xietu- 
tai jusu gimines gaus j|įos

t

X

1!
LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

A l t L
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^ Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir įn Lietuva visada per George

■ Hl

Va,
■ 'f't 'V I \ " J •>

Kalėdų szventems.
......

rr: z

h

s
i

/ y U

bursas labai
v , ' 5 e' ir ■ ,? » * ‘

1 i i . . r* į 7 . ' u, t
lį * i ;* ■ *

A > < r’ •’ ■ » r V ;

A M

Pasiskubinkit!
'žemas.

i

.<•

1

■ BAįTIC STATES BANK
New York,

R ■ K <

I 294 Eighth Ave

J."

1 I

Keliauk isz Lietuvos ir m Lietuva visada per George 
J. Bartasziaus agentūra, nes ezionai. parduodamos laivai 
korteą netik’ isz New Yorkp ir Bostono, bot ir isz yjsu 
lutih portui 7 Laivakorte isz New Yorko per didmari iki 

"• Antverpo,);.'Rbtterdamo, 
szimtas doleri u.

Visli'linijti laivais isz New Yorko iki Piliavos, Kara-
Isz Now 

YorkO<-Batic; American Line kompanijos laivais iki

/t

Padarome paspirtus ir

Bremeno ir Hamburgo tiktai

liaueziu ^ prieplaukas laivakorte tiktai $110.

Tiiepojaus-^-Libaii tiktai $120.
Pinigus iszmainbme ir siuneziame in visas dalis 

pasaulio pagril dienbš kurso. 'Padarome paspprtus ir 
kitokius' aoktimen tris su Notaro ir Uotu vos Atstovu

pi im * r 1 !»>. 1 i r ik 1

’ pasaulio pameti dienos kurso.

patvirtinirijais tolktri^ai, pigiai ir greitai. UžaiVoine net
* 4 * * e I . am® fl k « * * a . a a a •du vieszbucžiu dėl’ laikino keliaiViu apsigyvenimo ir 
turime savo nutombhilius del greito ir parankaus pasa- 

Reikalaukite mušti 
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz-
žievių ir ju- bagažo įlzvnžinejinio.

kais atsilankius o suteiksime dykai, po sekancaiu adresu;
į GEORGE J. BARTASZIUS, 

498 Washington St. - Hew York, N. Y.New York, N. Y.
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SAULE 3

BolszeviKas.
(Vaizdelis isz gyveninio.)

Tiek to, tas badai teip ne* 
’ praojs,

I.nkiszt kaili už tai parei 
, Ba kvaili žmonis butu,

WM»| W

-bt Et, —> m'asto 
Į Jonukas, — beveik 
dvaras, tai parojęs pavalgysiu j 
da ir taip vakariene.neiszvir- 
ta, sugaisziu vien be reikalo. 

. Pasisuko takeliu in dvara. 
'iįtfau dvAro kiemas. Žali var
tai atdari; Prie prieangio bliz- 

arkliai, kaip 
tik žvengia tik

sustojęs 
a rėžiau

no uogos, kuĮ* mano krepszelis?
— klausia pats savos vaikąs.

Ir dabar prisiminė jam .dėdės 
Domes žodžiai; kaeju jis prisi-' 
gėrės 
baisiai iiokejiczia ponu. Jis sa
ko, kad tai siurbel.es, darbinin
ku kraujų mintanti, ir visada 
savo grūmojimus baigia žod-

9

Kad už toki darba jiems do
vanotu.

pas juqp užėjduyo. DedeŽvirbliene graudžiai verkia. 
Kaip neverksi! Vieni vargai 
ir verkti laiko nėra, 
prisieiną didelis 
apverki žmogus viską. Isz tik
rųjų vyrui kare žuvus, vairgo 

Rudeni susitaiso 
sėhlos, bet atėjo perėjimu ’ini- 
ųj.a, atemo viską, no aeziu ne
pasakė; atėjo pavasaris no 
Sėklos, ne vėplos ir verskis, 
kaip tu nori, o žemeles dykos 
negali palikti.

Ka per žiema, pakulas verp
dama, uždirbo, tai viskas iszo- 
jo bulviu sėklai pArkti ir nebe
liko užsimokėti Šeškini už ože
li, o dabar beda...

Beskis atėjo, ima ožka ir ve
dasi! Paauginta ožka: parne- 
sze ja mažyte, in skraiste insi
de jus, dabar paaugo didele, sn 
Skambalėliais po pažiaunių ir 
iszaugo .iszsprogstako tokia —> 
gudri, kaip žmogus.

Jonukas, 
imant pradėjo 

pabūgo ir 
griežtai pasakė, 
madienio butu pinigai, o jeigu 
nebus, tai ožka atims nepaisy
damas jokiu verksmu.

— Keturios dienos, isz km 
tu pinigu paimti? Iszeiti, už
dirbti negalima — vaikai, par- 
szelis, 
dar kam iii darža, ar kur kitur, 
tada vėl beda! Antra vertus, 
kaip iszeiti in žfnones su tu<> 
apdriskusiu sijonu, driskiu 
skepetaite, nei prijuostes, nei 
kuo kojų apauti, o rugiu rinkti 
niekas basas neeina... .

Masto Žvirbliene ir apsiver
kia, keikdama skriaudikus pa
rėjimus, kurie, tartum, tyczia 
atsibaldė, kad ja ir taip suvar
gusia nuskriaustu. Isz to su- 
vargimo kol prisikėlė, reikėjo 
drabužėlius iszparduoti, nuna! 
net in žmones sarmata iszeiti.

Dabar visus praeitus vargus 
užmirszus Žvirbliene vien rū
pinosi, kas bus, kai Beskis ož
ka atims: mėsos ne-krislelio, 
vienatinis pardaras tas piene 
laszelis, o vaikai mažyežiai!...

— Mama, bus pinigu! ne
atims Beskis ožkos — szaukią, 
inbegdamas in trioba Jonukas, 
asztimtu metu vaikas.

Akutes jam žiba, szokineja 
rankutėmis ploja:

Neduosime ožkos pinigu

Kad jau 
vargas, tai

■ ‘J
♦

nėtmkąta.

/ das
11

f

bus!

ožkaBeskin i 
rėkti; kad žy- 

neeme, 
kad ligi sek-

bot

ta pati ožka — sulėis

in žmones su tu< 
sijonu,

kur vaikuti? — 
klausia motina ir Juze, penktu 
metu mergaite, iszsižiojo, žiū
rėdama in broli, užmirszus ne- 
szAma in burna szaukszta put
ros.

—Dvare ponai balių kelia, 
užsakė aviecziu pririnkti, už 
goreziu keturis rublius duoda; 
asz tuoj begu! — aiszkina. Jo
nelis po pirkezia bėgiodamas.

Paprasze krepszeli, kuri ne
seniai nupynė isz plonu szak- 
neliu ir jau buvo beiszbegifiš.

— Kur tu ton, vaikuti, pa
klysi! — tarė motina.

— Mes keturi einame, ne- 
paklysin! — atsake Jonelis pro 
duris besmukdamas.

— Palauk*, bent duonos pa
imk szmoteli, — szaukia jam 
motina.

— Nereikia, motute, parei
siu vakare ir pavalgysiu!

Iszbego.
Žvirbliene paėmė nėrini ir 

eme nerti, nes rytojui prižadė
jo žekės nuneszti, o dar gaba
lėlis yra.

Juze atgal paėmė isz bliudc- 
lio putra ir marino bada, kuris 
smelkėsi prie 
maldomai.

vargszes neini-

* * *
Kokia laime! — Kropszelis

pilnas uogu,
didęles. Jonukas skuba namo, 

da szi vakara reikia nu
bėgti in dvara.

— Tik užeisiu kiek paval-

visos raudonos,

nes

gyti, — masto Jonukas, o jo 
viduriai kurkia, ir taip kažividuriai kurkia 
ko silpna.

ir taip kaži 
i i

Jau ir sodžius. Jonukas du
mia per ražiena, per pūdymą, 
stacziai, o saulute visai lei
džiasi!

/gantis vežimas, 
siaubūnai, 

‘.jpriinkszczia, kasdami kojomis 
Žeme.

Ponybe angoje) kiti po kie
mą sau vaiksztineja insipuo- 
ihzo,i^zsidabine, 
ponai.

Jonas susitraukęs praėjo pro 
ponus ii* eina in antroji kiemą 
prie virtuves kur paprastai ei
na žmones.

Jonas paVere
ris, o isz ežia tartum ji patikti, 
iszsiverže visas debesys garo 
ir kvapo, bet tokio kvapo!..

Jonuko burnoje atsirado 
daug seilių, nusispjovė, kepu
re nuėmė ir stovi ’ prie dnriu, 
laukdamas, kol kas pasznc- 
kins.

žinoma, kaip

žinią.:
jiejn

vos1

— Matysite, atejs 
galas ! Pakėjs galva darblnin-

tižo bumo-
)

nukokupros, — von piktybe!..
Jonukas nepasijuto, kaip vėl 

bpvo priemenėje. Buvo visai 
tįmsu; nebuvo Jai daryti, rei
kėjo namo ejti be nieko.

' Ipejus iji “ponu kiemu,” pa
mate langus apSzviestus. Priė
ję prie lango, i ‘

Žiurėjo jn ponus, kurie .da
bar sukosi susibike, lyg'mamu
tes ratelio szpule.

’Staiga kaži kas jam ant gąj- 
pupt! Jonas pasilenke,

I-4-'po kojomis gulėjo didžiau
sias obuolys. Pakele it gardžiai 
omo Valgyti. 'Obuolys buvo 
ininksztas, saldus, 
jo. Da nepubaige to valgyti
kaip ir kitas pupt! ■ ’ '

Jonas apsipratęs su tamsa 
kad ant žemes daug tokiu obuo 
liti ir da vis krenta ir krėnta. '

— Reikia ir mamytei‘ par- 
neszt, — masto Jonis ir eme 
rinkti obuolius ir in kiszonius 
kiszti, kur tik tilpo.

Nemato, kaip tykiai slinko 
prie jo žmogus, slinko lyg sze- 
szclis, be jokio atobalsio. Stai
ga stipri ranka sugrobė 
apikakles!

-— A, galu gale 
in mano nagus! i

Oft AYCA* I ' X - ■<’! ' L ' L

ka ta; Pasipylė ant Jonuko kupros. O

1

virtuves du-
/•

ji už— SkaUrada duok! bliuda, 
bliuda neszk szen! taukai de
ga! o isztyžele! — rėkia iszkai- 
tusios moteriszkes. Toliau gir
disi bildesys, — ten mesa ka
poja; kita susiraukusi ka uu i.v y’r v"; 
sunkia, da kita grūda grūstu- paZ(ia ky-ta buvo!
vej. Sumiszimas, kokio niekui I . onuli, asz, asz! I o- 
Jonukas ncbųVo mates. 1

Jonuko pilvukas vis didžiau 
urzgin.jA r j

— Ko ti\msja, nevidone! —

pakliuvai 
sui’iko sto

ras balsius ir skaudus Smūgiai

surinka staiga senoka mote 
riszke, plėsdama in Jonuką 
piktas, melnas akis, užraudu-
sius nuo ugnies. — Ko nori ?

— Asz uogu atnesziau; — 
sako nedrąsiai Jonukas.

— Eik po velniais! Uogos! 
Jau gyva pekla ju prineszc ir 
dar velka! Eik laukan, ežia ir 
taip vietos maža. Ir stovefc 
liurbis nose pakabines! (

Ponia Hope atneszti, 
rinkau — prataria verksmin
gai Jonukas.

— Rask tu dabar poniai 
ana, velniukas! Sakau eig lau
kan !

Jonukas i.szejo, atsisėdo ant 
akmenų laiptu, pastate szalip 
krepszeli su uogomis ir sėdi; 
Saule leidžasi visai, Jofnukui 
miegas eina ir taip baisiai val
gyt norisi, net pilvas ima-so
poti, o tie kvapai ir ežia,ji pa
siekia, 
kano.

vietos maža.

asz

ii- lyg tyczojiisi isz ai-

— Bepigu ponams. Vaiksz- 
tinoja sau, jiet patiems virti 
HerbiKia, vis tarnai iszverda; 
— masto vaikas, — oi kaip ge
ra ponais būti!

— Na ka tu ežia sėdi? — 
užklauso jo mergaite, su vied- 
ru in szulini eidama-
—Asz uOgAs... ponia liope 

surinkti... teisinasi Jonukas.
— Įhiok szen, — sako mor-

)

gaite.
Jonukas svyruoja ar duoti, 

ar ne, galu gale atkisza krep
szeli... . , .

Tamista ir pinigus pa- 
asz ežia ' palauksiu irimk,

krepszeli... krepszeli man par- 
neszk! — insako mergaitei, jau 
pranykusiai už virtuves duriu:

Jau saulute -visai pasislėpė. 
Jonukas vis da. sėdi ant dvaro 
rumu laiptu, — nei mergaites, 
nei krepszelio, nei pinigu su
laukti negali. ‘ 1,1

Isz virtuves /yel iszbego ko
kia tai mergaite. ‘ ‘ <

— Teta, ‘ėypia Jonufyis, 
— man sutoms,/man pinigu ne- 
isznesza, ne krepszelio;

— Kokiu pinigu?
— Už uogas gi, asz inda- 

viau — paėmė ir iszpinesze.
— Asz nieko nežinau, — ta 

re mergaite ir nubėgo.
Jonukas, artimas verksmo, 

.pasikėlė nuo akmenu ir vol in« 
spruko in virtuve, Inejo ir už- 
rnirszo apie^avę uogas, kaip

cypia Jonufyis

nuli uogu, ponia liepe rinkti!
— Uogas, tu ir renki, — 

tau, sze vagies gabalas, ot 
tau! —Teko storas balsas ir 

| krito smūgiai.
Staiga, ta baisi ranka pakele 

ir permete 
atsirado

Jonuka augsztyn 
per mūra'/ Jonukas 
lauke; alkanas, sumusztas, be 
uogu, be krepszelio, be uždirb
tu pinigu.

— Ponuli •— mano krepszo- 
lis! — verk e Jonelis.

— Asz tau duosiu uogas! 
— atsiliepe antroj muro pusėj 
tas pats balsas ir didžiausias 
szuva sulojęs puszokb nuo niu
ro. Jonukas eme bėgti, szuva 
pavyjes eme draskyti drabu
žius, 
koja.

•Jonukas baisiai suriko, net 
szuva atszoko ir atgal eme beg 
ti, lyg susigede .

Jonukas atsisėdo ant griovio 
kranto; buvo nuvargęs, liūdnas

uogas!

paskui inleido danti in

ir da jaute ta baisia ranka ant 
savo a pi kak les ir lazdos smū
gius ant lieso kūno.

~ Už ka jie mane musze? 
Ar asz vagis? O, je! o kur ma-

— Matysite,

kai, ir pajeszkos $ąvo nuoskau
dų!

— Niekus plepi, — sakyda
vo mamyte, — kas gali perga
lėti ponu galybe! o kad nebūtu 
pdnu, kur prisiglaustu varg- 
szas?

— Nareik^., tada glaustis, 
nes soti bus be ju! Sviete gana 
yra apdaro ir maisto Visiems 
pasisotinti, tik mums pavogė 
viską tie didžtureziai.

-— Tiesu sako dede Dome 
tiesa, kad juos kiaura žemo 
prarytu!

Pasikėlė nuo Žemes, jau neb- 
vei’kia, vaiko akyse užsidegė 
kerszto ugnis už nuoskauda. '

— Palauk i t, tegul asz kiek

1

paaugsiu! — ,tare maža,is kum- 
szęžiukais grasydamas tgdlin-
gam dvarpi, kiips tamsumoje 
apszviestaš žėrėjo,*ponai ;szoko 
sukosi, lyg įnamy ties rateliomamytes
Szpule, pakylas verpiant. 1.

* t
,» # #

Laikas bogo. <
Suplevėsavo raudona 

va, praskambėjo negirdėti žo-
velia-

džiai.... ‘
Jonukas jau Jonas, 

kojas, kur tai ejti taisosi...
Joneli, Joneli! turėk protai, 

— maldauja užsiverkusi moti
na. ' •

Neverk, mamyte, ar atmeni 
ožka, kuria Beski atėmė, ar at 

• ') tmeni kaip buvo sunku badauti,

aunasi

meni kaip buvo sunku badauti 
ar atmeni ponu bizni1 ir savo 
maža Jėnuka, t kliris alkanas 
uogas ponams rinko ntiSiska- 
niriti ir plirejo sumusztas ir ap
daužytas t Ar atmeni ta viską? 
Tokiu Jonuku daug, jie ne vie
ni ejna, nes atėjo>jtf laikas!
_______ __ ___ j_____ ;_______ ,

Chas. S. JParmley
REAL ESTATE AGENT.

NOTARY RUBLIO.
< - » • r ;

Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa-
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir it.
238 W.Centre St. Mahanoy City

ŽS;
į

TARADAIKA
v/ ' 1 

atsirado dvi
inergszes,

J

Eiladelfijoi
i

Isz amato skuslburzdes, 
Pradėjo vyrus iszjuokt, 

Kad neduodu usu brazduot 
1 ly atsirado keli kumelei
(Ka paklaujse kaip kvailei 

Lupas nubrazdavo, 
Verszio lupas gavo.

O vienas skųst nenorėjo, 
Tai viena su žiri<lezm.s priselino

Usu nukirpo ar nusvilino 
Paskui lupa nukirto, 
Iszrode ant prasuko, 

O kad butu ant gero pataikia, 
, Tai butu už tai opiaikia

J

5

In koza butu nusigavia 
Ar i m k i t ur iszru n i ja.

Ant vieno buliaus szvaistesi 
Lupas' eziaupe ir raukosi, 

Lietuviszkai nosznOkejo, 
O angliszkai ir nemokėjo. 

O karves, karves!
Ko da prie'Lietuviu glaudžetes 
Geriau Lietuvei pasitraukite 

Su tokiom nesebraukitė.
; # * 11 W

Ten kur Oliajuje užtikau 
Viena sena sutikau, •

Badai bostjjokas smilus prie 
mergų, 

Jaunu amerikonku.
Bet geriau padarytu, 

Kad savo proeja nemetytu, 
A ji t paskuti nios

paezedytu,
Juk jau kosti ir vos kvepuo-

. . \Net kriokia ir akis pažaluo- j *
Ir lavonu atsiduoda, 

Surask sail senyva boba 
O kad ir nepatogia, 
Su jaunom nustok, 
Kampelije tūnok.

J

I
y

valai) dos

1

t)u bolszevikai isz Veselkos 
. namon ėjo,

Na i,r belsti langus užsino-

Nežinau k'aip tolinus buvo,
Ant gilukio, jpg in koza ne-

rojo,

pakliuvo.

♦

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa 
t ■ ' * i . 1 . * '■ • /. . k ' 1 . ‘ l. J. ,1 . ’ A J * 5

k

t ■•• • <■ .■>' ■' fa ■ "'..i <■

Visados klausk Raudona Koulys’ženklo, kada Tamsta perki guminiu^ batus 
■ < -i t . • , ... /

Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudoną Koulys reiškia augščiausę laipąnį .
• ■ '• ■ ’ :■ t \

arba čeverykus.

ir ilgiausi nešiojimą.
'A ' ‘iV

<6

Smuikine randasi vienas sa- 
1 uninkas, 

Sukczius ir žmogus netikins, 
*Už trucizna pinigus nuo*Už trucizna pinigus 

žmonių grabinėja, 
Ir prisisavinę j a, 

> Y ra tai tikins szunvaikis, 
Netikins rakalis,

Mat, nesenei in ta vieta atvyko 
Tinkama sau vieta užtiko.
Bot jau keli vyrai ketina su-

■ - sitart,
i mano iszpert 

O tada ilgai pastenes, 
Lyg smerties jximines.

Gerai vyruezei, keirima pa
darykite

Nuo to pleiso užst reik nokite, 
Tegul pats trucizna

• • • > rūgsta

} "h k # t
Gerai jam kaili J

g(»re ir

O kaip prigiars tegul kaip 
varle trūksta, 

Plinioje pakavosite, 
uždainuosi^*, 

Ir ant kapo....
* # #

II u ra jam
*

Vyruezei klausykite, ka jum 
pasakysiu,

Czion dabar Amerike viso- 
• kiu privisu, 

Jau nuo keliu metu
Isz Europos priviso

valkatų 
bukite, 

neužsi- 
d nok i te, 
pisorelei, ’

Visaipe atsargiais 
su tok e is

dau
1

(T

Per daug
, / i i. ’d

Ba, tai visokį
Ir jiopabąigti uezitelei, 

kokia klasta 
padare,

La trys tęs (juosius isz ten isz- 
< vare,

In czjpn pribuvia jum viską 
siūlo ir mandrauje dydelei

Sako jog czion Amerike Lie- 

savo amatu 
varyti, 

nesupratimus

Ka Lietuvoje

tuvei visi kvailei(Uii
Norėtu ezionai

Ir visokius 
terp jus padaryti

Visi atsargus imkite, 
Apdumti akiu su pajois ne- 

i. . . duokite, 
Ba kur atsiranda vijoki’latrai 

<Tai jau ton nebūna gerai.
Tegul ‘ * ppnaiezei ’1 ymaši 

• ui ir 'iirj • prie darbu, 
Z1 Tegjnl ženieje jeszko tuju 

skarbu, 
vargo pa
matys,

Tada ant doro žmogaus isz- 
/ rodys!

L. - - ■ ■ - — ......................V.....  ... ~ -------------
f ..... ' ■’ ’ .............. ~

Laivakortes Vėl Atpigo 
OOOlt nĮzon'miui'Bji-'BA’Bųtaui 
O(TOTT$ nlodm-i
OTCOTt uouiojs it SmąuiDji uj
v • <(War Tax $5.00)

Pinigu Siuntimas Kalėdoms 
Žemiausiu :dienos ’kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna laike

ppnaiezei
. prie darbu

O kaip Amerike

25-30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson ’Ave. Brooklyn, N.Y.

Temykit Lietuviai!
Jeigii norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpir^ti lai-
vakorte už kompanijų prekė, 
gauti teisinga paturima viso- 
kiuose reikaluose, tai -kreipi 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso: V

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alder man & Banker !

Į 4 S. Mąin St. DuBois, Pa.

POTTSVILLE, PA.

D AKTARAS I. HODOENS
rhllfldellphfa Specialistei/ 

IJžsisenejuNlu ir Chronhzku IJgu 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

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

Jaigu esate silpni, nervlszki ar H- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. z

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimus ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis* silpnumas ssir- 
d|es* ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ąr esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

Rumntizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl Isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Isz ryto; bę 
ambicijos, be gyvumg, trotinat ant voj 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kaur 
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

pasekmingai gydžiu katarą, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks- • 
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis slęjrtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerl^tos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryto iki 8 vakare: 
Nedelionfls 10 iki 2 popiet.

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

Pottsville, Pa. '
EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!

tį|< dėjo cziAnai in tokius plok< 
szczius kvietkuotus bjindus 
mpsa ir taį kepta jne^aį Jopu- 
kas tartum visas in akis pavir
to, — iszsižiojo ir, pirmyn pa
linkės, žiuri in ta ponfezka mė
sa, kuri teip kvepia^ kad szk- 
dU alpsta....

— Tas vėl ežia, liurbis! —■ 
surinka kokia tai merga ir nu
leidžia kumszti ant liesos Jo

I

I

i,

D oi to kad mos tukimo ka nors ste
bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir taę yra naujausia laikrodžiams 
iszradinjas. Tas laikrodis parodo va
landas Jr minutes kaip ir kiekvie
nas) kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am- ‘ 
žlui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 

visokius rnuzikallszkus ins
trumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, 
naszlu. Jums teveik tik pasukt rak
tą virszuje to laikrodžio ir jis gra
lius gražias dainas ir meliodijas, 
kuries palinksmins Jus ir jusu drau
gus, Jifii grajina J5 minutu su vienu 
užvedimu ■ |r kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas jneliodijas/ 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos voliukal* persimaino 
pątis. Tai dideles vertos laikrodis, 
nes szalo laikrodžio turi da ir 
muzika* Toki laikrodi reiketu tu- 

klekv|onam name. ’ Ir jus to 
laikrodžio niekur nogalito gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00, 
Iszkirps szl apgarsinima |r prisius 
mums užsakymą gaus szl laikrodi už

, $0.75, tyieą nepraszomo pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są aiszklai, lųdek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atyetsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 isz augszto už (a laikrodėli 

•> tąm pasiusimo VIISAI DISKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli.

.. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219,'North Irving Ave., 
. M W*': •

gra-

už muzikai Įsakus 
pavyzdią:

korneto ir tam pa-
-:'"t 'V. '
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“Raudonas Kąmuolis’’randasi ąnt ko^no bato kelio, o ant užpakalio ir pado
* f .i « — ----- ■ I I. ' <R> « „i ' I ' ti . ' J: . . . -k I . - . _ - _ 1
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Himiner įr Lopac. Tamstą gąli gaut baltus, raudojus ir juodus' šiose trijoąe madose.
*" v > • ■ * , . » '.a'1 'ii kU h .t k' I1 r . 1 A .. . L I .fe f
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Pąplatinti padai “Bąll-Ęąnd”autuvo yrapądaryti ypatingai niainerlams. Jie
apsaugoja viišų ir yra padaryti taip patvąrųs ir stiprus, kąd nė aštrus kampai 
nlrrtwria tnA nrtcrliAc nArimlt ov* 41 \ ’ ** \ >

Ir “Ball-Ban^” batai yrą labiausią išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu-
akmens nė anglies negali ipjaut ar {plėšt j|. 
t1 k '

rėk "Raudpno Kamuolio” įęąda eini pas savo pardavėją.

I

9 Kamuolio ' ąąaa ei
Mishawaka l^oo’

' 4(>Š* Water Št., Mishawaka, Ind.
'Nam4^'kuris. moka milijonus už lalpfrnp 4 
* J ■ ■ .>.
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t
fen Manufacturing Company ( į
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nogalito
Tikra kaina 

Kiekvienas kuris .

Dept. 416, Chicago, Ill.
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siurbel.es


►

« /
4

t

Į

* F

i f

*

z

♦ 
w

4
PUBLICZNAS

z PARDAVIMAS

Sekanti namai bus parduoti 
ant vietos

Subatoj 26 Novemberio
2 valanda po piet

P° No. 337 ir 339 ant

I

Žinios. 
Vietines

— Thanksgiving Day.
sziandion

TAUTOSAKA
(Isz kurtavoniocziirpasakų.)

—i—- J.

katįijjK\|,pric W. Spruce ir A 
nine 
3Šf 

i
Pa. OMetr ' u

Parsiduos visi ant svk arba 
pusiau ar po ketvirta dali.

Iszlygos: Dvideszimtas pro
centas suderėtu pinigu turi

uljvaiių^^ namai po No. 336 ir 
3.'Hf imtnkampo. prie W. South 
ir j; Aki iriyeziu Mahanoy City,

— Kasiklos 
dirba.

— Nedalioj prasideda Ad-

ne

ventai. 4‘h
— Isz priežasties 

szvohtea, 
čziau, idant duoti 
darbininkams 
szvenst.^

— Kas tok is i n si gavo in 
Kapuscniskio czeveriku kronui

i szios
Saule*’ iszojo grhi- 

ir rody stos 
truputi pa-

but užmokėta laike pirkimo o paymdamas už keliolikos dole-
reszta in 15 dienu po pirkiniui. 
Savininkas turi tiesa 
ar atmesti visas 
prekes.

Norinti pirkti namus priesz 
pardavimo galite atsiszaukti 
po No. 312 W. Mahanoy Avė.
_____________________ \N, 25)

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas kuriame 

randasi John Metzgars buezer- 
n4,ir gToserne po No. 911 ir 913 
Kr Fine St. Mahanoy City, Pa. 
Atsiszaukite pas. (D.8)

John Goyne,

priimti 
insiulvtaš Bp

I

r, i

namas

277 W- (’(‘litre St.*
Al h an o y City, Pa.

■ v " —■ .........

Kazi&. Rėklaitis 2.
Lietuviszkas Graboriui

Laidoj* numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblninke 
moters. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.
* -....■■■■"'■I———- ■ U- —

5 UNION 
national; 

BANK 
^MAHANOY 
k:CITY Av1 F

C«0iUl Btoek 
taniu A Profit* titMMje 

r M | — » 1
Motam* *ntr* prdceat* *ni 

»*d4t* piningu. Procentą prt- 
11*4*"* prie jusu piningu 1-m* 
dleo* 8«u*lo Ir Liepos mene- 
auo**. Qep*i**At< *r *tne***i 
p*rodyt knygute *r na.

v 4 Me* norgn kad Ir Jas tarO- 
tamet reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis 

B*aX*9 įdaras nuo 9 vaL 
ryt* lig 8 vaL popiet. Babato- 
mi* » ryt* lig n v*L
ryta Hg S vaL popiet, Sabato*

H BALL, President**
P. J. NOONAN, Vlce-Prev
J. K. FEHQUSOrt. Kaslerles.

.W. TRASKAUSKAS 
« UKTUflSZKAa tiRARORIia.

}- ai-5

f

rin tavoro.
— Parsiduoda 

beveik kaip nau,h^ 
jęiai nupirkti. Atsiszaukite po 
No. 412 W. Mahanoy St.

— Nedėlios vakara 27 diena 
szio menesio Norkcvicziaus sa
lėje bus rodomi Lietuvos Kru
tanti paveikslai. Rodys A. T. 
Rącziunas ir R. Kruczas. Salos 
durys atsidarys kaip 7 valanda 
vakare o perstatimas prasidės 
<S vai. vakare. 
Vaikams 15c.

gera vyge, 
Galite pi-

Tnžanga x35c.
2t.

— Szv. Juozapo bažnyczio- 
je sekantieji para pi joną i 20 d. 
Lapkriczio aukavo del Good 
Sheperd Seserų Philadelpbijos 
arei vyskupystėje.

Sodalites Mergaicziu drau
gyste $5.00

Po $1.00: — Vi k t. Boczksus
kas, A. Daniscvycziuš, S. Jur- 
czikonis, Ig. Mociejnnas, St.

i Kelmelis, A. Vilius, M. Danise- 
vycziene, A. Petkevycziu, 
Litvaitiene,
j jc.nKUinn i vii v, «y iv » «» j

J tiene, Elz. Danisevycziute, A. 
h Kazakevyczius, St. Stnlgins- 
■ kas, Juoz. Mociejnnas, Klz. Na- 
I vikiene, Magd. Szeszkevyczicr 

Juoz. . Alexandrayyczius, 
K. Pangonis, 
V. Žukas, J. Amulevyczjns, y. 
JuOdeszka, M. Bendinskienc, 
AL Pecziukoniene, J. Masis, A. 
Norvida, J. Petrusevyczius, J. 
Krasauskas, A. Amulęvyczius, 
U. Bubniene, M- Brazinskicno, 
M. Zalankiene, J. Danielius, J. 
Arlauskas, J. Ivrnsnickas, Ig. 
Brazdžiūnas, 
Toszaitis, 
to.

Lastauskiene

K.
Ona Sabiene, M.

J ieva Peczkal-

ue,
Al. Prikodskis

J. Strielkus, J.
M a re Bud re.vy cz i u - 

j | ' » r. 1

Ar norite darbo?

nereikia

SAULE'

mŠliy vabalėliu,
si savo broli; o^iiięliaH asz ta- 

p “ ”? ”2**vabalol i u, 
tu nuskridęs atsitūpsi ant jo
ve paversiu

Priesz daug, sziintu metu gy- peties, asz vii’siu*isz upes tam- 
veno Žemaicziuose pas Duby
sos krantus senis Budrygis su 
trim savo snnais, 
Jurgiszkio ąžuolus: isz ju vy
riausias'. Mirtvedis, - vidutiny-

2omaicziuose

tvirtais lyg

siu ruku, o tavo paversiu žirgu 
ir ant savo nugaros iszneszi 
isz prieszo nagu broli, o už nty- _ * * e ’ «

sis Gilm’ys ir jauniansins Gum-> 
bntjfU’Jic dirbo žomc,ibitinkft- 
vo; 'irt'odžiojoj'ir žvejodavo Du
bysoje, vargo nemato ir nemo
kėjo suprasti tinginio, gyveno 
gražiai ir laimingai.

Syki viena gražia nakti isz- 
girdo nuo piliakalnio trimito 
baisa,‘balsas *ejo skardžiau ir 
aiszkiau. Senis Budrygis, daug 
kartu dalyvavęs kovose ir daug 
kartu girdėjos 
aidu, suprato 
sužadinęs visus savo sūnūs pa
linkėjo dievu pagialbos iszlei- 
do visus tris in kara.

Simus pasibalnojo juodbė
rius žirgus ir pasiėmė blizgan- 
ožius kalavijus iszjojo ir pri
jojo sena ąžuolą, paszvosta 
Pefkuno garbei prisiekė priesz 
ji rttkerszyti visiems.prieszams 
ir "kiekvienai?jame kalaviju 
iszkirto po žieve, kaip ženklą, 
kad kuris žus, to žieve grei- 
cziau užaugs ir parjojo isz ka
ro broliai'galesjsuprasti, kuris 
yta žuvęs ir kurio nebelaukti. 
Virszutino žieve iszkirto jau
ninusias Gnmbutis. Atsisveiki
no persiskyrė. Vyresnysis 
Mirtvedis jojo Žemaicziu gi
riomis priesz kryžiuoezius, ku
rie naikino ir teriojo ta szali; 
vdutinysis Gilm/a’ jft’jb priesz 
rusus in Vilnių ir jauniausias 
Gnmbutis priesz lenkus. Visi 
trys prioszai surinko talkiuin-

in ta panasziu 
kak ežia yra ir

persiskyrė.

ir Žemai-

lioš pavysiu rtsz jus ir ptirno- 
sziu lygi žirgo? ’

Kaip žalczio bUvo*<sakyta
pt? D! t

i 
taip Ji’ inyyko. ; Gnmbutis pa
mato vinguojanezia upe ir su 
muzika isz
rusu kunigaikszti. Pavykus 
Gumbucziui iszneszti broli isz 
prieszo nagu lyg žaibas skrido 
namon, už mylios pavijo juos 
žaltys 
parnesze lyg žirjgo. Nusodinęs 

ir Gilmi, 
žaltys prisipažino esąs ju tė
vas ir jis paskutiniam sunni 
Gumbucziii'iszjojus, kurio neb- 
tikejosi sulaukti' ir nustojęs 
vilties, kad beliktu nors vienai 
jo sunns, saxy prųsikcikc 
priesz dievus ^isztardamas: 

lotu r/ 1 zir/i 11

miesto traukianti 
kunigaikszti.

ir užsodinęs ant saves

nuo savos
g žirgo. M 
Gumnliti i \

l’nmčginklto naujo— «—»

Su įdroglstruotu valHbnžonldiuSiir. Valet. 
Patentu Biuro.

Naujamo piCJyiiamo pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuBan- 

tios ypatybės fiinmo vaisto Įdėtos, 
h u priemaiša priimniai .Švelnaus

** 4

Rufilos yra laoai paveikiantis

sūnūs, sax^p prųsiĘoikc 
; dievus ™ isztardamas:

geriau baisiu zalcziu szliau- 
žioti, negu poVijeszti

jis dieviis Ir ( 
Simus pradej 
pulti jąrft. rilį 
iszture 
nuskrido giriį virszunemiš.

Ėroliai pai^rižė^jiąfho rado
_ ________ J

lauko

jųitveje taįsųmgi

nS’T

savo se- 
T tirus tino 

įvertė Zalcziu. 
l|i įr Vi orėjo 

t be t žaltys
it" pakilęs

J Ji < ’latako! brolio 
ivusM^iĄ

kus puolė Lietuva 
ežius, kad juos pavergus.

Persiskyrė broliai ir jodami 
savais keliais susitiko su kitais 
karan traukianeziais burinis Ir 
susijungė kartu trauke dainuo
dami ir girdamies savo narsu- ■ 
mu. Karas tęsęsi ilgokai, bet 
galu gale žemaieziai laimėjo ir 
sumusze prieszus linksmi su 
dainomis grižo namo.

Grįždamas isz karo jaunes
nysis Gnmbutis prijojo, kaip • a t L • «ju buvo sutarta, prie senojo

viską, bet tijcj 
Mirtvedžio žiivųsj 
ir tėvo virtusio žaw,W.

*
Papasakojo senėlis a. a. Kas

tas Kundrotas (tarnavęs Rusu 
kariuomeneje prie Mikalojaus 
1 — 25 metus ir kariavęs su 
turkais ir dalyvavęs kituose to 
laiko karo tarnybos veiksmuo
se). Užrasze St. Butkus.
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J.

kvepalo.
Ruinofj yra inoai, paveikiantis 

pleiskanų paAalintojas — begalimai 
- ‘ ‘ ' ■ J u|!

patiks kad 
Ir gafiniau* 
eial ypatoi.

♦
Aptiokoso 
parsiduoda 
po 05 a. arba 
ntsluskito 
75o.r tad 
atsiusimo 
por pafity 
tiesiog 13 
labara- 
torijos.

Bntlnnl 
relkalau- 
kito 
Šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad balų 
INKARO 
-vals- 
baženklls.

puikus plauku sutaisytojas, kbHą 
4 SPn

T
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sropsDvmiw
, PMOMOTf*

III AITHY SC^LP
LUXURIANT HAIR

ChNTl NV MlUU oz<

tmiMl tcrMim’ai nHir, <,
/adrichtfraco
*• BROOKLYN. 
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REIKALINGA AGENTU Ir

MARSZKINU DIRBTUVĘ

•Pigios

t-4

DIDELE T---------------
relkalauje agentu parduoti ju marez- 

klnus tieKog neuziotojams. 
prekes. Sempelol dykai. Madison Mills
503 Broadway, Now York.' 
, . m,

ad.
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'dlj.m1nao7c7t
■Gydytojas ir Chirurgas.

Ji i

! Gydo invairios ligas vyru ir
i moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th - Street, 
Indiana Harbor, Ind.

iU
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W i
Kur seniausia, 
Ten gerinusia.

SENIAUSIA

A oenturA
VIENYBE

, ** « r r

Parduoda laivąkor- 
tes ant visi} pa
rankiausių Lini-

tuvos arba jr visur ki- 
per
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LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

/

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 

t nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o1 tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą voki te:

W. D. B0CZK0WSKI-C0« t 
MAHANOY CITY. PA*

KELLEY PECZEt IR H1TEREI
---- O—--

Visokiu Koloru: Juodi, Žali, Mėliui
* z- Pilkit ir Rusvu; Enamelavoti.

. r **

KO

• J?
' 1

f

’ ’ j imu ii iviisv u; juiiaiuviuvuu.
SCSs^Galima pirkti ant ibzmokesczio.

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

BALTIJOS AMERIKOS LINIJĄ
0 BIIQADWAY new YORK, N Y  Ii r J

I J

I

,TIESI KELIONĖ IN LIETUVA' 
PER PILIAVA 

(Karallauczlu prieplauka) 
ARBA PER LIBAVA, 1IABURGA - EITKŪNUS.

SzluomI linksma mums prnneazti kad mos pasldarbavom idant musu 
pasažierlai, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczlai in Pillava* 
Lietuviai, važiuojanti in Plliava, aplenkia Lenku Juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta;

t Susineszlmas su JPHIava tai yra nauja s žak a musu regulariszko susi-*, 
i neszhno su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojuni, o dėl Lietuviu tai trum- 
I pas ir parankus kelias namon dasigautl.

“POLONIA”4? Gruodžio
“LITUANIA” 21 Gruodžio

Jokiu vku ne reikia, 

neszhno su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojuni, o dėl Lietuviu tai trum- 

DIDELI DVIEJŲ SŽRIUBU PACZTO ĘAIVAI ISZLAUltS 
“LATVIA” 28 Gruodžio 
“ESTONIA” 18 Sausio 

‘Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams, 
agentu jusu mieste. 

f .. ■ - - ------------------------------. - - - ■ ■ _ — . ■ .........................

Kreipki tęs prie musu

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

r i, f < į, 4 -

1

'v

u

jų į Lietuvą ir iŠ Lie
tuvos arba Jr visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdam^, 
ni}, Hamburgą, Liepo
ją, Karaiiaučiy ir ki- 
1
nūs ir j patj Kauną,

i
M*

Gdrlaus dabar pirkti negu vėliaus in
_ - - * - - - *

rudeni. 1Turime <įar didesni ir geresni 
pasinnkima negu kitados.
$’77 50 Musu specialiszkas PERT 

i i- GLOBE pcczius, viduris 18
toliu didumo, puikei enamelavotas. | 
Galima matyt musu sztoro lange.

i, * 4»

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 

z yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu

8 P b
Bremc-

5)

I11

M
tus portus į Eidkū-

•8J
taip pat ir iš Lietuvos.

. . Si H !fi
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; B. 
|1Ž juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai, iš
mokami artimiausioje vie
tojo . nuo priėmėjo gyve
nimo.

PinigiijB j Lietuva 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S3 'H SR
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar 
bus atlieka > gteitai 

’ pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas,' 
knygas,' laiškams popieraa, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.'

SS’■•.K.
’’VIENYBĖ”

EINA DUKART* 
SAVAITĖJE

Spaušdina goriausius rafi- 
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir visur ir tpd 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............. 4.50

B
Pirkite "Vienybės 
drevės žėrus. DĮvidondai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

y. Vienas Šeras $10. ' 
m b w u .

Užlaiko didelį knygynų, 
kųr*^ galima i. gauti vi

sokiu knygų.
1.. .U.....'

•t į u-1 ?jy
Roiknlaukita p(aUsni.ų in« 
formacijų apie < viski), ra
šykit© munis laižkue/'rėb 
kalaukitA 1 musų' *^lni|Mll| 
kurso ir knygų katiU^įo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės ŽĮuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St.E

ąžuolo pasižiūrėti žymiu., Jo 
iszkirstoji žieve buvo uenžau- 
gusi; Mirtvedžio nebebuvo jo
kios žymes, o Gilmio buvo už
augusi pusiau ir galimą buvo 
surasti inkirtimo vietos žyme. 
Kad žuvęs 
tis suprato, 
buvo su Gilmu. Pargrįžęs, tuo 
pasidaljo su tėvu, kuris isz- 
aiszkino, kad Gilmys bus pisu 
nelaisvoje — tik pusiau žuvęs. 
Užsidegė Gumbuczio krutinėjo 
noras iszgelbeti broli isz prie- 
szu nelaisvės ir pasibalnojęs 
juodbėri* vėl < iszjojo Vilniaus 
link;’kur tikėjosi susekti kokiu 
žinių;jipib broli ir pasiekęs tu
sus, slaptoms prieiti prie bro
lio.

Jojo daug dienu.ir naktų nu
vargo ir atsigulė girioje po vie-

!
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iMirtvedis Gumbu- 
tik jieaiszku jam

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir (langiaus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszversti 
savo ' dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate seilęsni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandion 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Cp. 
Collegeville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Visokius spa
Si

*4. 4

/

t

b iii \
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
0HABORIU8 MAHANOY CITY, PA 

'Laidoja kurnu numirusiu, Pasamdo 
i automobilius, rlglnus Ir vežimus de> 
(|<laidotuvlu, krlksztlnlu, veaeiltju, past 

▼ailnejlmo Ir tt Krausto dalgtus Ir tt 
1 W. C«*tre 8L Mahaaoy City. Pa

. * «

' . . < L'

i >
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laidotavlu. krlkaztinlu, veaeillju, pas!

Daktaru Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Daktaras Kartweaeje. 
BIDO VISOKIAS LIGAS i

• • ■ ■ ■"*
Priima llconlas 11c 10 valanda ryta.

18 U< 8 popiet. • lig 9 vakare 
Telefonas—Bell 859 R.

119 E. Coal St. Shenandoah

Namai 300 bloko ant W. Pine 
ulyczios ir 300 bloke ant W. 
Mahanoy ulyczios. Kreipkitės 
pas Chas. S. Parmley,

7 S. Catawissa Stv
I Mahanoy City, Pa. „„ „ „, , ,     . i.        

Fotografijos del Kalėdų

Nov 28
Ji, __________

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

kum.

Did*l« kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pinl- 
gaf sudėt! mano bankoje negali 
gcažutL Priimu piningus saugiam 
BOtaUįUnuL Blunczlu piningus 
■kk ylsas dalis svieto, pagal dienos 

Parduoda laivakortes
kompanija nustatytame kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir plglaL Ra
szykite apt* kalnas o gausite 
teisinga atšalima. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
-1.1 ! l

g?

dabar.
I n

T

Ateikite anksti ir nusitraukite 
priesz laika. Puikiai nutraukiu 
familijos potografijas. Vaikus
atveskite priesz 3 valanda po 
piet. ‘ . (N. 28
W. S. FRYER, Fotografisįas.

Kampas Main it Market St. 
Mahanoy City, Pa.

(N. 28

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje.
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

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

« .. . v- JI ■ I- I

nu medžiu. Ilyta nubudęs pa
stebėjo, kad apie iji apsirietes 
gulėjo didelis, baisus žaltys ir 
savo didžiausiomis, kruvino
mis akimis, nekrutėdamas žiu
rėjo iii ji. Gumbuti pereme 
mirties baime -ir pražūtis jam 
pasirodė priesz akis. Guild jam 
liko gyvenimo, gimtojo kam
pelio, senųjų tevucziu, myli
mos mergeles Zalgutes, bot 
gailiausią buvo brolio Gilmio, 
del kurio pats turi žūti. Pasi
ėmęs rankon kalaviju suspaudė 
kietai, bet kįrsti bijojo. Ilgai 
žiurejes in* ji> žaltys prabilo in 
Gumbuti, — sėsk ant mano nu
garos ir jok, asis tavo nunesziu 
prie brolio ir tu, jviszgelbesi, o 
žirgą, palik ežia, grižes rasi. 
Gumlmtis sedosii ant žalczio ir 
jis ’suplasnojęs galingais spar
nais pakilo; in viražu, nunosz- 
damas ji nepažinstamon vie
ton. Nusileidęs netoli Maskvos 
paleido nuo kupros Gumbuti 
ir jam insake: “Kai važiuos, 
rusu kunigaiksztis isz1 miesto, 
asz pasivertęs upe pastosiu 
jam kelia, tuokart įkunigaiksz- 
tis negalėdamas pervažiuoti in- 
sakys kariuomenei paimti be-
laisvins ir padaryti tilta ir at- 

«• W <• • • • K. •vedus belaisvius tarp ju pažin-

I

o

Piragaitems
Kada pirkaite miltus, szviesta,
kiauszinius ir kitokius dalgtus 
del padarinio piragu, taį pir
kite drauge , ir Libbys pieno. 
Naudokite prie kepimo vieton 
paprasto pieno ar Smetonos. 
Yra tai ekonomiszkas, saugus, 
skanus ir parankus pienas,

Libby, M?Neill & JLibby 
Chicago

Tegul jusu groseminkag
buna jusu pienius. 
------ ....................
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dolis pelnas.

Užlaiko didelį knygynu 

šokių knygų,

I Brooklyn, N. y.
Kur vienybfi, 
Ten galybe, 
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Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai 

kada perkate namus, i
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesinės mok estes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautleczlal Ir 
pažinstami. ‘

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs^ 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. f #

pažinstami mT

i

namus.
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna, 
Yra tai juso Barfka. ‘
Pasakykite savo draugams Ir pažins tams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. 8xiU 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vlce-Prea.D. M. Grabam, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney XV.F. Ryokewici 
s p. C. Fenton. ,

AsS

•t

P. F. Gulnan, Treaa.
A. DapiMwlc* M. Garui*

T. .G, Horntby -,
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