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ISZ AMERIKOS
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apleido szi
ejdama inpekszti 

idant iszmelsti
savo sunaus

vaikiuku, kad 
jiai užmokėti

Negalima pasilikti vaiko už 
padaryta skola.

Detroit, Mich. — Czionaiti- 
niam sūdo tęsęsi teismas už
vestas per Mikola Savcziuna 
prieszais T. Bigalienia, kuri 
pasilaiko jojo 
tasai negalėjo
225 dolerius skolos, už dažiure- 
jima vaiko per keturiolika 
menesius. Sudže iszklauses vi
so teismo, nusprendė, jog Bi- 
galienia ne turi tiesos pasilik
ti vaiko už padaryta skola, nes 
tai prieszinasi tiesoms 
sklypo. ‘Savcziimas 
užmokėti moteriai 
tik uždirbs 
sutiko.

SZ1O 
prižadėjo 

skola kaip 
pinigu, ant ko ir

> Vyras be jokios jauslos.
Royarsford, Ohio. — Sudže 

Keinmery padovanojo Vaitie
kui Kovalui devinesdeszimts 
dienu in pataisos narna idant 
pasitaisytu ir geriau pasielgi- 
netu* atejteje*su savo moterim 
Vaitiekus smarkei spyrė savo 
moteria kuri nukrvto nuo tre- •r
pu. In dvi dienas po tam, mo
tore pagimdė negyva kudyki. 
Pagal moteres pripažinimą sū
dė, tai jau ketvirta kudyki pa
gimdė negy va isz priežasties 
bjauro pasielgimo vyro su jaja. 
Sudže pasakė, jog labai gailesi 
kad Vaitiekui negali duoti de- 
azimts motu už toki gyvulisz- 
ka pasielgimą su silpna mote
ria. Žmonis sūdo norėjo taja 
bjaurybia suspardyt idant ži
notu kaip tai smagu yra spar
dyt savo moteria. •r
Atkerszino po szesziu metu.
Rochester, N. Y. — Szeszes- 

deszimts metu senumo farme- 
’ ’ ris Juras Bojko, persėdėjo ka

lėjimo szeszis metus už sumu- 
szima savo moteres, sužeisda
mas jaja kirviu. Ana diena su- 
gryžo namo atsėdėjas savo 
bausmia, bet tiktai del to, idant 
atsimokėti savo moteriai už 
patalpinima jojo kalėjimo. Ta 
paezia diena, kada atėjo na
mon, nužudė savo moteria, po 
tam pats sau atėmė gyvastį per 
nusiszovima. Jojo pati turėjo
apie 62 metus.
buvo Itrodenguolte, 
nuo Rocherterio.
Czekas ir pragyveno Amerike 
apie 30 metu.

9
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Zudinsta atsi
artintoje 

Bojko buvo

v Lietuviu Amerike yra 
127,642 (?)

Washington, D. C. — Cenzo 
.Biuras skelbia davinius kiek 
avetur gimusiu Amerikos gy
ventoju yra tape szios szalies 
piliecziais. Pasirodo, kad lietu
viu 21 ar daugiau metu am
žiaus, Amerikoje 1920 metais 
buvo 127,642. Isz ju 33,233 bif- 
vo piliecziai. Tas sudaro 26 
nuoszimti viso skaieziaus. 16,- 
730 turėjo iszsieme avo pirmą
sias popieras. Moterys in szita 
akai ežiu irgi ineina.

Senuke motina ejna pekszti 
pas prezidentą melsti susi- 

m liejimo.
Day ton, Ohio. — Mrs. Mary 

Anderson, 62 metu senumo isz 
Sioux City, To\va, 
miestą
Washingtona 
susimilejima del
nuo prezidento Hardingo. Jo
sios suims kitados dirbo spaus
tuvėje Hardingo.

Senukes sūnūs Juozas szia-* 
dien guli ligonbuteje Lea ven
wort h kalėjimo, nuo trucinan- 
czio gnzo ant kariSzko lauko 
I’Tanęijąi isz kur badai pabo- 

pribuvo in Su v.go, o kada 
\’nlst. likos patalpytas kalėji
me. Moty na tikysi aplaikyti 
pa rd,n na del sunaus priesz įnir
ti.
Važinėja automobilium o szei- 

myna ne turi ka valgyt.
Manitowac, Wis. — Ana die

na Mikolas Tabarskis stojo 
priesz suda už pasiutiszka va
žiavimu automobilium ir likos 
nubaustas užmokėti 
ka doleriu,
kalbinėjo buk ne 
ant užmokėjimo bausmes, buk 

o jojo szeimyna 
valgyt namie jau 

menesiu,

penkioli-
Kaltininkas iszsi- 

turi pinigu

yra vargszu, 
ne turi ka 
nuo trijų menesiu, o norints 
pats nedirba, bet turi automo
biliu kuri paėmė ant iszmokes- 
czio ir jau inmokejo sziintrt do
leriu.

Laike teismo 
barskione, pripažindama tei- 
sybia ka vyras’sakė, jog duo
nos ne turi o ir reikalingu na
miniu rakandu ne turi. Sudže 
ne temino ant juju vargo ir 
liope pasirūpint pinigu ant už- 
mokejimo bausmes, norints 
Ta barški s su noru norėjo atše- 
dėt kalėjime.

Daug tokiu 
kurie ne turi kuodi pasirodyt, 
o ant gazolino randa pinigu ir 
piszkina automobileis per die 
nas.

Kiek kitos vieszpatystes yra 
skolingos Amerikui.

Washington, D. C. — Ame
rikos Chamber of Commerce 
(Prekybos Tai*yba),

liudijo ir Ta-

bausmes,

žmonių turime y

Kasiklos sugriuvo, szeszi an- 
•glekasiai užgriauti.

.Scranton, Pa. — Szeszi 
glekasiai likos užgriautais, o| 
keliolika sužeido, per ingriuvi- 
ma National kasikiu prigu- 
lincziu prie Glen Alden Coal 
Co., praejtft Petnyczia. Pavir- 
szis žemes apsisedo ant dvide- 
szimls akeriu. Tris skverai 
Pittston avė. sutruko o žmonis 
isz baimes iszbėgiojo ant uli- 
czios. Bledes dydeles. Kada že
me pradėjo apsisest, tai bal
sas buvo girdėtas ne tik po že
me bet ir ant virszunes, rodos 
kad tai buvo kokis drobeji- 
jnas. .
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siprast kokias blodc
viena isz daugeliu užlietu idicziu mieste Los Angeles, ir sugriauta nauja til-veikslo matome

ta EI Alonto. Gyventojai aplaike bledes ant milijonu doleriu. Nuo nuolatinio lietaus upe
teip pakylo, jog užliejo visa

Rado kudyki valizoje.
Philadelphia.- — Tarnaite 

koteli je

aplinkinių ant keliolika myliu

silpnaižgirdo po lova 
kudykib. Pradėjus 

rado valiza po lovp 
ir rado jame

kurio lupeles buvo sulip- 
idant ne-

czystindama kambarį
Little ant 225 South Broad uli- 
czios, 
verkimą 
jcszkoti,
kuria isztrauke
trijų sanvaieziu senumo kudy
ki, 
dytos su ploisterįu
verktu. Badai valiza paliko ko
kis tai Jonas Barnett isz 
Springfield, Mass.

Kudyki nusiimto in ligonbu- 
tia, o palicijo jęszko nelabo le
vo. a

(Prekybos Jaryba), savo ra
porte apie skolas, kurios par
eina svetimoms 
Amerikai atmokėti, sako:
“Aplenkiant jau ta, kad apie 

bilijoną doleriu Aiperikai pri
gauti dabar nuosziin- 

yalstybes yra 
skolingos daugiau 

negu 10 bilijonu doleriu, kaip 
rodo szi lentele: 
A ugi i ja 
Prancija 
Italija 
Belgija 
Rusija 
Lenkija 
Czekoslovakijn 
Serbija 
Rumunija 
Austrija 
Graikija 
Eston i ja 
Armėnija 
Kuba 
Finlandija 
Latvija 
Lietuva 

I Ungarija 
Liberija

Szita skola kasdiena didina
si, nes ant visu skolų kasdien 
Amerikai priauga po $1,500,- 
000 nuoszimcziu.” y I *

Seniause kate ant sviefo. 
f M ‘K •

Allentown, Pa. — “Miauc- 
kis,” 
prigulinti prie M. J. Doddg, 
kaip rodos yra soniauso kate 
ant svieto, nes ana diena pa
baigė 2T motus. Kate yra gana 

Į sveika ir kaip kada pagalina 
| pelukia.

valstybėms
X

sieina 
ežiu, 
Amerikai

svetimos

$4,166,000,000 
3,351,000,000) 
1,648,000,000 

375,000,000 
193,000,000 
136,000,000 
91,000,000 
51,000,000 
36,000,000 
24,000,000 
15,000,000 
14,000,000 
12,000,000 

9,000,000 
8,000,000 
.%000,000 
5,000,000 
1,700,000 

26,000

u 
kate kiniszkos veisles

MOKSLAS PACZEDUMO. Isz Lietuvos
Mažas vaikiukas 

isz kurio rankos 
szimthkąs ir inpuole in skyle 
prie vieno kremo. Vaikiukas 
verkė ir nežinojo kokiu būdu 
iszgauti deszimtuka. Tame at- 
ejna tūlas bankieris^ir užklau- 

vorkanezio:
— Ko tu vaikeli verki?
Vaikiukas apsako savo ne

laimia. Bankieris pasilenke ir 
deszimtuka. 
minutu

parpuolė 
iszsirito de- NEPRIPAŽYSTA VILNIAUS 

PLEBESICITA.

se

Nori parduoti neužgymusi 
kudyki. >

Omaha,Nebr. — Zofijo Zim
merman, inotina szosziu vaiku, 
geidže parduoti savo kudyki 
kuris da ne yra užgymias ir tai 
ant licitacijos.

Motore gyvena no toli Oma- 
hos, . melsdama 
idant apgarsintu taja nopa 
prasta licitacijo. 
pinįgiszko atliginimo, bet gei
dže atiduoti savo neužgymusi 
kudyki del tokiu žmonių, ku
rio prižadėtu jiai geriausia 
prižiūra ir iszauklejiiua kudy
ki o.

Motore sako, jog 
visus savo vaikus, 
vyras nuo kokio tai laiko ne|sl<yles. Vaikiukas ptiemc pini-

laikraszczio
%

Ne nori ji ji

Sugar įtotch, Pa. — Darbai 
gerai ejna, Lietuvei gyvena su
tikime ba nesiraAda jokiu dar
kytoju ant lietuviszkos dirvos. 
Czionais yra apie 150 szeimynu 
ir pusėtinas skaitlius jaunikiu 
arba singeliu, bot kas isz to 
kad visi bijosi papraszyti ko
kios doros mergaites idant pa
sidalintu su jojo gyvenimu. 
Juk czionais yra užtektinai ge
ru ir patogiu 1 
Ashley, WilkeAbari 
bet tinginei ir gal bijosi szal- 
czio.

mergeliu kaip 
ir kitur,

— Parapijos veikalai ejna 
gerai, ba ir. su geru ir inilemu 
vadovu viskas sekasi gerai.

— Dydesni miestai džiau
gėsi isz savo artistu, bot ir mes 
turime nemažai “art išėjiu,” 
kurios varo per

1 I

i 

!;111H į
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Daugelis darbininku žuvo 
eksplozijoi.

Berlinas. — Daugeli darbi
ninku žuvo eksplozijoi, kuri 
kylo komikai i szkoje dirbtuvė
je arti Budapeszto, Vengnio- 
šia. Keliolika szi m tu likos su
žeistais ir apdegintais isz kuriu 
teipgi daugel mirs. Badai ne
laime buvo priežastim neapsi
žiūrėjimo.
1 ifluenza Anglijoi, daug žmo« 

niu serga.
London. — Konia dydesno 

dalis gyventoju Anglijos serga • 
influenza. Mieste Londone ap- 
serga suvirszum du szimtai 
žmonių kas diena ir toji baisi 
liga platinasi kas dien dau
giau. Ttikstanczei žmonių ser
ga o kas diena mirszta apie 
szimtas žmonių. x

Gyventojai Ameriko privalo 
tosios “plur- 

kuri tiek bledes padare

M

/

* 'r | 1r j
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“artiseziu 
naktis mun- 

szaine. Per naktį ne miega, ba 
turi būti ant “stuikos” prie 
katilėlio,

pas kita ragaudamos 
sztopo, tai teip* apslohsta kad 
nopaejti negali, 
pas kūmutes apšmeižė geriau- 
se,s moteres ir da prikalbina 
kitas idant neklausytu; savo 
vyru, tiktai instotu prie juju 

inunszaines drauguves.” Jau 
Baltruviene rengėsi pribūti ant 
padarimo paredko, o reike ži
noti kad Baltruviene pažmsta 
visas Sugeniaches moterėlės, 
žino kur gyvena, ba nekarta fe
nais buvo. Geriause^ruteles ap-

viena

I i

4

“stuikos”
o diena tai bėgioję

o susi rink ia

— Po
Vokietija prasiplatino

w
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apsisaugo! nuo 
zes1, 
keli metai adgal.
Nauja liga nuo trumpu szlebiu 

ir szilkiniu paneziaku.
Berlinas, Vokieti je. 

visa
nauja moterių liga isz priežas
ties nesziojimo trumpu szlebiu 
ir szilkiniu paneziaku. Lyga 
yra panaszi suszalimo, bet turi 
pavojingesni a pasekmių nes li«. 
goniui kojos labai niežti, bjau
rus 
so kūno isz ko pasidaro žaidu- 
lei. Daktarams nepasiseka gy
dyt taja liga.

Moteres nesziodamos trum
pas szlebes, szi Iki nes panezja
kas ir be jokio apatinio anda- 
roko, suszala apatinia dali kū
no ir nuo to liga prasideda.

Indi j onai valgo vieni kitus.
Edmonton, Alta, Kanada. — 

Kanados valdžia aplaike žino 
buk artimoje ežero Athabasca, 
indi joną i keneze tonais dydeli 
bada, o neturėdami ka valgyt, 
pradėjo vieni kitus žudyti ir 
kimus valgyti. In ten likos nu- 
siunsta palicijo del isztirineji- 
mo teisybes. Isz priežasties 
baisiu szalcziu paszialpa nega
lima siunsti del indi jonu in ta
ja aplinkinia.

Genevos rąda tvirtina buk ant 
to nedavė jokio payelinimo.

Geneva. — Povylas Hymans, 
pirmsedis tarybos avietines 
lygos, kuri laiko savo posėdi 
czionais, apreiszke, buk rodą 
nepripažysta plebisata Vil
niaus arba nubalsavima žmo
nių ar Vilnius turi prigulėti po 
Lenku ar Vilniaus valdžia. 
Priežastis tarne yra ta, jog Len
kai nubalsavo už priėmimą 
Vilniaus po 
pavelinimo svietines rodos.,

Rodi n i kai perstatė rezoliuci- 
je idant atszaukt visa karisz- 
ka kamisije isz Vilniaus in 
laika vieno menesio ir kad Lie
tuvei su Lenkais 
padarinio

Taria |Por atydavima viso to ergelio 
in rankas kokios vieszpatystes, 
kuri apsvarstytu kam isztik- 
ruju priguli Viljriys. /

Lietuvos atstovas apreiszke, 
jog visas ergelis yra priežas
tim Yersalaus posėdžio, kuris

plebisata

simalszykite ir sarmatos beda
rykite.

papu<®zkai |ta«rrnd(mnt
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Pausboro, N. J. Sausio 8 die

na, persiskyrė su sziuom svie
tu Stanislova Ratkcvicziute, 
mylema dukrele Juozo ir Ago
tos Ratkevicziaus. < Mergaite 
buvo vos- 4 metu senumo ir 
sirgo tik 5 dienas. Paliko dide
liam nuliudime tėvus, 6 sese- 
res ir 3 brolius. Likos palaido
ta 12 d. Sausio su bažnyti- 
niom apeigom ant Szv. Marijos 
kapiniu Gloucester!.

% . . -

pamate gulini i 
Stovėjo keliolika minutu ir 
mislino kokiu budu galima Im
lu iszgauti deszimtuka i.sz sky
les. Staigai nusiszypsojo inki- 
szo savo lazda per grotelius i n 
skylia ir persitikrino, jog gali 
ji pasiegt. Pradėjo krapsztytis 
po kiszenius ir rado viena cen
tą kuri padavęs vaikui tarė:

Begk in areziausia szto- 
pirkt szmoteli gurno ir at- 

nesžk man,
Vaikas nubėgo Ir in trumpa 

laika sugryžo su gurnu. ____
bankieris jam paliepė:

— Dabar vaikeli sukramti- 
kie ta j i guma gerai, o deszim
tukas tuo bus iszgialbetas.

sukram.te

no ji prie galo lazdos, inkiszo | neapsvar^te uztikrinanezio iu- 
’ 4 r9 - J - «... * I I .1 4 ’i -in iv» I

kijos, Liettivos atstovas sake, T TT t i i • Y 9 1 *

kyt apie Vilnių

svietiszko toWno arba arbitra- 
nuejo kelis I ei jos.

nubalsavo už
savo-valdžia be

ra
sutikti-ant 

taikos terp saves

Kada vaikiukas
gerai guma, bankieris prilipi-

per grotas in skyle ir o džiaiig-1 bęžiaus Urp Lietuvos ir Len- 
labai mVlis pine! deszimtukas prilipo prie
bet, josios gumo ir palengvo isztrauke isz

dirba ir nežino kaip galėtu iszx g‘a su džiaugsmu ir nubėgo na
mai tyti septinta, kuris ketina mo» 
užgymti už menesio. Kada bankieris

Kur szeszi puodeliai turi ^,ngHoius, jniejo prie jojo pa- 
vieta ant pecziaus, ton atsi
rastu vieta ir del septinto.

.Laivyne kompanija nuslydo.
New, York. —- Porėta Ųtar-

ninka lenkucziai 1 pergyveno

J •

I

1

būk Lietuva sutinka susitai- 
atyduodama 

visa nesuptotima in rankastotin 
oBmc

Chicago. — Jonas Sadaus
kas, 31 m., isz Racine, WiSk, ap
silankė Lietuvoje, ten apsive
dė ir kartu su jaunavede grižo 
atgdl in Jungt. Valstijas ir 
mane apsistoti Chicagoje. Bet

*
**,

si 
■j 

Wil

invažiuojant in Chicago jis nu
ėjo ant vagono platformos ir 
nežinia kaip isz vagono iszkri- 
to ir pakliuvo po ratais. Abi 
kojos liko nupjautos. Nugaben
tas in South Shore ligonbuti 
jis neužilgo pasimirė.

— Samuel Waginijak, 40 
metu amžiaus, vakar nuszove 
Mrs. Julia Kopoinski, 37 metu 
amžiaus, 
nusiszove. Mi's. Kopcinski pa
liko. dvi dukterį; viena 18 ir ki
ta 9 metu amžiaus. Sako, kad 
munszaine buvo tos tragedi
jos priežastimi. — •

W I' ' i

if'1
Nepaprastas pauksztis pnu- 

nrintas “Podargus.

Nesenėi Londono ž vėriny- 
ežius aplaike nepaprasta pauk- 
szti vadinama “ Podargus

* 1
* n

f

II
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Kaunas.

krasztis, Musu geležjceliu val
dyba prisitaikindama prie vo- 
, • • • M* . » • * lt*

žinojimo, nuo 20 d. Gruodžio 
’ , traukiniu 

važinėjimo tvarkaraszti. /

— Naujas T va r-
pažinstamas užkalbėdamas:

4 • v • • •

perstatfmui stovėdamas arti irlkiecziu ir latviu traukiniu va-
• 1 • rv • 11 • • • 1 I X! Ii A 011 /1 r/1 A

— Prisižiūrėjau asz visaih

maeziau kaip izgi aibe jai vaiko
deszimtuka bet tau užėmė ma-|men. inyede nauja 
žiausia dvideszlmtg minutu ta-

stambu skandale. Matai ta die- 
atsibuvo susirinkimas julu

no kompunijds (Polish Naviga
tion Co,),tkur atlaikė paskuti
nes pakasvnhs i4os savo fkom-, 
panijos, ir’ant galo su dideliu 
triukszmu aresztavo iždininką, 

pan hrabia Jan Strzolecki.” 
“Grapas Strzolecki” yra in- 

skundžiamas ifezoikvojime net 
apie puses milijono “doliar- 

nes buvo szorais surinkta 
o sunaudota tik 

$200,000 užpirkimui laivo “Jo- 
zef Pilsudski” 
laivo ”N. York.

na

traukiniti

ir paskui’ pats save

.♦11

<

vo brangaus laiko, Kam po Ho- l i -i i »t » i • i S \ — Nauja tejėfonop stotis.
IK

P glu nedavei vaikui deszimtuka Nutarta intaisyti Kaune nauja

subankrutijusios Lenku I^aivy- 

tion Co,),(kur atlaikė paškuti- 
nos pakasvnits ntos savo 'kom-(

4 <

ku M 
$700,000,

isz pradžių o nebūtumei sugai- didele telefono stoti, ,kąri duos 
szines tiek laiko? galimybes patepkinįi apie .10

Bankieris pažiurėjo ant pa-1 tukst. nauju abonentu. ,-Jf 
Kūrens garvežius anglL 
Susisiekinfo. Ministerija

žinstamo malszei, po tam atsi
liepė : , ,

resnia proga duoti Vaiku; pa- Į garvežius anglimis. Greitu ląį,

nigai? Jaigu asz jam butau da-

.ibis °
A;>gi tu kada matei ge- nutarė vieton malku kūrenti

mokinimą kokia yra verte pi-|ku isz Anglijos bus pavežta 
pigai? Jaigu asz jam butau da
vės deszimttiką tai butu pasie-

PATARLES.

bemokytas tik isz atžaga-^emokytas tik isz atžaga- 
riop knygos skaito, ir tai pats

nesupranta. ” ar
ba varles žiotis. Tasai pauksz
tis iszrodo kaip supuvęs kial- 
mas o kada mato prisiartinan
ti pavoju tai atsitupia ant ko
kio medžio ir teip malszei sėdi, 
jog rodos isztikruju tai many
tu, jog 
paukszKs

Bcreikalo nelipkie augsztyn 
lies kiti už kojų nutrauks.

Supykęs stengkis, suvaldy
ti rankas ir liežuvi.

Žmonių beprocziu klausy
dama, tankiai apsirikai, arba 
apsigausi, -

Neaukletu gerai 
protu, netoli nueisi iv suklysi.

■*>

apie 4 tųkst, tonu nnglhu 
..t1,1 ' <1 I ♦   —

Keli pąlicijantai sužeisti per
• . ... «_ •

tai kialmas. Tasai* 
maitinasi pelems ir 

gali nuryti viena ant syk.

mias ir ne butu apie savo ble- 
di^ visai rupinias, bet kada gsž 
stengi atisij Am iszgauti isz sky
les pinigą, ji«gi mąte kiek tai 
ergelio užyma žmogui aplaiky- 
ti ir czedyti goriau.

stengi aiisi j Am iszgauti isz sky-

ir $25,000 ant 
Kiti visi nu- 

“grapo” 
ir jo ‘ • ązanownu ’ ’ sėbru kiszc- 
nes. . .. ’ėjo gyliai užsimislinia.s,

M

szvilpo per placzias

i

. Pažihstpmas pritarė teisin-
guma bankioriaus žodžiu ir nu

4

anglekasius.
Charleston, W. Va. — 

keli palicijantni nusidavė in 
Dry Branch aresztavoti H. F.

svetimu
Kada

S

Alford už dalivayimh praejti- 
šiam maiszatijfy draugai Alfor- 
do pra<lejo szauti in palicije 
suželsdiuni du pavojingai.

Meluodamas gal ix toli nu
eisi, bet sugrįžti tais paežiais 
daiktais begu galėsi. >

Teisybe sakydamas, kur no-
• 1 * ’ ' • • 1

kliueziu sugriszi.
resi, ten nueisi ir namon be

♦

Austrai i je padirba kas
metąs apie 200 milijonu svaru 
sviesto isz kurio
yra iszsiunsta in kitus sklypus,

75 milijonai
y t

f

■
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KAS GIRDĖT
amerikoniszka

nei

A ežiu

J > to-

Isztikruju liūdna atminti ap- 
vaiksztineja 
prohibieije. Seninus, po teisy
bei atsitikdavo visoki arielki- 

sumiszimai ir kaip kada
žudinstos, bet ne buvo girdėti 
idant girtas žmogus be jokios 
priežasties nužudytu kita žmo
gų kaip tai padare motore Mil- 
waukeje su savo vyru,
prohibicijai, tokios žudinstos 
atsitinka ant kasdieninio pa- 
redko. Prohibicijos apasztalai 
dabar mato “palaiminima 
jo ukazo, bet ne nori pripažinti
savo kvailybes priesz svietą ir 
atszankti prohibicijos. Lai pro- 
bibicije da daugiau ynia auku, 
tiktai kad jiems nereikėtų pri
sipažint, jog toji kvaila probi- 

yra paskutinia

doru 
ejna in

galimakuosia galima matyti sedin- 
czius ant suoleliu drebanezius 
nuo * szalczio buvusius karei
vius kurie be jokios baimes ko
vojo už svietiszka 
kad pasilikusioms namie butu 
geriau, bet kokis atliginimas 
už taji pasiszventima! Buvusis 

sėdi ant suolelio ir 
nuo szalczio ir bndo o 

pro ji praejna turtingos moto
ras su m tiem u. szuniuku apsi-<. 
redusi in szilta kailineli, o mo
tore in puikius kailynius, nesi- ■ 
rūpindama apie vargsza sėdin
ti ant suolelio, p ra liejas krau
ją idant tai puikei pasirėdžiu
siai motorėliai ir josios szuny- 

gyveuti

TIK PO VIENA STIKLELI.

laisvių ir

—* dera diena ^ponuliui, —• 
tarė sudže inejdarnas in apt te
ka. ♦

ponas sud-

syta įsu Taszais ant vbmalo kuri 
ižgere vaikas.

j
— Ejkit szen kūmutes, iž- 

fersime po stikleli, ,, juk man 
baszauke gas-

kvailv-

moterių ir 
p ra gani per 
sveiku vvru

bicije 
bin.

Kiek tai 
merginu 
munszainia, kiek
randasi ligonbutesia ir paikszu 
nanmosia, o kiek staiga i mirė!

Kitados ne viena motore 
džiaugėsi ir dekavojo Dievui, 
jog užejs prohibieije ir isznai- 
kys gėrimus ir ne viena moto
ro turėjo vilti, jog josios vyras 
jau daugiau nepasigers. Viltis 
tuju moterių dingo kaip muili
nis burbulas — apsiriko neba- 
gele. Žmonis gere po senovini, 
da daugiau ir brangiau, o prick 
tam žmogus randasi dydeliam 
pavojuje netekimo gyvasties.

Dabar nekurie valstijai ant 
pareikalavimo žmonių ketina 
atszankti taisės tiesas ir dirb
ti gera alų kuris žmonim butu 
(langiau naudingesnių 
tai, o jaigu 
alų, tai apie
nemislys ir josios nepageidaus.

sveika- 
žmonis turės gera 
munszainia visai

yra pir-

adgal, pagal

milijonu doleriu

Budai Henrv Ford 
mutiniu amerikoniszku bilijo- 
nierium. Nesenei manyta, kad 
John D. Rockerfelleris turi tu
ja garbia, bet jojo sūnūs tai 

• ' iržgi nežino.
Dvi sanvaites

raparta General Motors Co., 
lai toji kompanije turėjo ban- 
kuosia 41 milijonus doleriu, o 
Henry Ford turėjo bankuosia 
suvirszum 121 milijonus dole
riu. Pats Fordas ant tikrųjų 
nežinojo ar turėjo penkis ar 
penkiolika
daugiau ar mažiau.

Dabar pats-Fordas sako, buk 
bankuosia turi nuo 135 lyg 145 
milijonu doleriu. Tolinus sako 
Fordas, buk tas visas jojo loc- 
nastis yra vertas daugiau bili
joną doleriu jaigu permainytu 
jiji ant pinigu.

H....... .  *

Ana diena pribuvo isz Euro
pos žydiszka porele isz Rosijos. 
Nieko stebėtino tame nesiran
da, juk tukstanezei poru pribu- 
na in Amerika, bet stebėtina, 
jog vyras, Majžieszius Mela- 
ilied, pareikalavo sau keliauti 
pirma klasa, o jojo pati radosi 
treczioje klasoje (ant dugno) 
ant to paties laivo. Majžieszius 
tvirtino, buk tai nieko akyvo, 
nes jisai yra kibai mokytu vy
ru ir turėjo keliaut pirma kla- 
sa, g_jojp pati kaipo nemokyta 

^zmona, neg'"žmona, negali reikalauti tosios 
garbes! Žydelis buvo tosios 
nuomones, jog apsisaugos vifjo* 

' kin nesmagumu an
Island. Bet kitaip ant to žiu
rėjo valdžios virszininkai, ku- 

“pamokino” mokyta žyde
li, jog Amerika yra lygios tie
sos del vyru ir moterių (bet tai 
neteisybe, nes nekurtos moterė
les turi daugiau tiesu už savo 
vyrus) ir nusiuntė ant salės 
drauge su moterių.

Aj vai, argi tai ne ganef tie- 
įįei emigracijos virszininkai 
kad jam reikėjo toki mokyta 
žydeli nusiunst ant teip smir- 
danezios salos!*

alps^Ellis

rie

; eiiiiw ■ < w i- >

Ant posėdžio avietines lygos 
laikyto Genevoje, Lietuvei su 
Lenkais nesusitaike kas link 
iVilniaus. Vieni kitiems nepasi
gavo ir nepriėmė paduotu iszli- 
fcu. .... •

Dydesniu miestuosia par-

' KUR BUNA. į

kareivis 
dreba

Kpr 
svieto ?

teisingyste ant 
iadien josios no rasi

ežiui butu smaginu 
ant svieto.

dingo O O
dienos laike su žvbinczia. Jesž- e
kok josios nuo vargingiausio 

lyg Rymo, tai josiosžmogaus 
nesurasi.

kiek tai darbi-Ae visi žino 
ninkiszkas svietas imtina pi
nigu kada szvenczia kokia die-

Czionais paduosime trum
pai taja žinia.

Suv. Valst.
darbininku 

szakosia užsi-
Valdiszku

na.

randasi triloka
dirban-milijonu

cziuju visosia 
ėmimo.
nekuriosia valst i josią

kitosia vos
ymant yra juju apie

szveneziu 
randasi 

septini, o pa1«S 
prastai 
deszimts.

Statistika arba valdžios su
ra sza i parodo, 
niszku

buk ameriko-
algos kasdarbininku 

diena apie 65 milijonai doleriu. 
Jeigu turime 
ežiu kurias 
vaikszczioje,

deszimts szven- 
darbininkai op
iai darbininkai 

trotina 650 milijonus doleriu
kada losią dienosią ne dirba.

Isz to duodasi
Medingos yra tosios szventes 
del darbininku, o ir darbdavei 
nemažai ant to nukeneze mo
kėdami algas

matyti kaip

savo darbinin
kams kurie aplaikineja užmo
kesti kad ir nedirbu.

\|
l

Į

Neiszsipilde.
——"■F1 ... ................................ ........
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Patogi Onuka, 
M i lojo Jonuką, 
Nekantrai jojo lauke 
“Myliu jiji” 
■’C-;/-’

sza u k e.

f? t/r_
II

i
uująiĮ

--- . A u—

Jonukas atėjo, 
Prie Onutės sėdėjo, 
Meilei sznabždejo, 
Vesti jaja prižadėjo.

I
i

ri>
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Jonukas tėvui nepatiko, 
Ba neturėjo ne skatiko 
Lankau iszldkino, 
T__ M___

Žydas pas advokata.
Advokatas1: — Ar inteikoi 

rokunda apsKundikui? —'pa
klausė žydo.

— Teip, ponas.
— O ka jis ant to pasakė?
— Pasakė, idant ejtąu ih 

pekla pas velnią. t 
; — O ka tu padarei?

— Nu, asz ir atėjau pas po
nas advokata. t *’< i,

. Lr 'H t ,

/*

— .Gera diena
džinu, atsake aptiekoris. Ko ta
mista teip nusirnynias szin- 
dien!

Tegul vedlei payma vis
ut gal nesiranda ant svie- 

Paemiuu .į 
visame ; 
broliui,

nusimyiiias

kn, įiu. .
;4 <> wHsingii žmoni u. 
všika,- ant tarnystes, 
♦jairV užsitikejau kaip 
b tasai rakhlis mane apvogine-

— Kuoni jii«ai prasikalto?
— užklausė aptiekorius.

— Matai suėmiau jin ant 
vagystes, tasai raka lis gerdavo 
mano geriausia guzutia...

E, tai nieko, tai mažas 
dalykas.

— Pas tamista viskas nie
kas, o ar žinai, 
i,8

jog nuo adatos 
lyg k ar tu v i u’.

— Nh, tai tamista atnoszk 
bonka su guzutia pas marte, o 
asz jau taji rakali atpratinsiu 
nuo gorimo ir daugiau ne ki.yz 
nosies in svetimus veikalus.

— O ka darysi su guzutia) 
•— užklausė malsziau ponas sli
džia.

— lupi Įsi u. in bonka kelio
lika laszu em i tiko (ant vėmi
mo,) tasai truputi vaiku, suju
dins, truputi iszsivems ir turės 
pamokinimu ant viso 
ežio.

Sudže nusijuokė, iszejo ir ūži 
trumpo laiko sugryžo neszda- 
mas bonka guzutes.

— Tiktai kad jam 
blogo neatsitiktu.

— Na jau 
yra nepavojingas 
inleido keliolika 
neszta bonka, pauostė, sukratė 
ir at yda ve sudžiui.

Ant rytojaus apie 10 valan
da isz ryto, sudže sėdi aptieko- 
je ir kalbasi
Sztai inpuole in aptieka apsi
verkus motore ir priėjus prie 
aptiekoriaus pradėjo:

— Ponas aptiekoriau, susi
mildamas duokie man kokios 
gyduoles, nes mano vaiku ko
kis tai priepuolis apėmė.

— Kas atsitiko? — užklau
so sudže ajxsiverkusios 
res.

gyvas-
</

nieko

nesirūpink, tai 
dalykas, ir 

laszu in at-

su aptiekorium.

mote-

Ponas aptiekoriau, duo
kle man kokiu gyduolin, ba 
mano vaikas, ka tai būna pas 
poną slidžia, vemia kaip nesu- 
tverimas, nežinau kas jam pa
sidarė.

Aptiekoris vos susilaikė nuo 
juoko ir nuolatos mirkeziojo in 
sudžia kuris net skepetaite in- 
sikimszo 1 in . burna idant nesi
juokt.

Motere aplaikius kokiu tai 
laszu ižbego isz aptiekus, o su
dže ir aptiekoris net už pilvu 
laikiusi juokdamiesi.

Ailt rytojaus vaikas atėjo in 
darba, ižbales rodos kad nuo 
kryžiaus nuymtas.

— Kas tau pasidarė vaike? 
— užklahse sudže. Gal sergi, 
ižgerkie stikleli guzutes.’

— E... praszau *pono sud
žiaus, ašz daugiau negersiu gm 
zos.

yd uoliu,

ižgork stikleli, bu.’ 
. -^priv 

r 
kratydanuys

—— X a1, i 
tau .smagiau. . 
jo sudže.

Vaikas kratydanuys. galva 
atsiliepe: *

— Ne ponas sūdžiau, dau
giau jau negersiu.

In koki tai laika sudže likos 
perkeltas in kita miesteli.

Su nuliudhnu prigialbinejo 
sukrauti jojo yMkandus gera

rtine-

W—# 7 1 4-flkaiminka. Atėjp. ir kitos kai-
• * i1 m a • •' if . -i •jninkA^j^igiąlfet, sudėjo pun

dus ir>ąknines ant vežimo, ant 
galo atsisėdo pon.as sudže, nu- 
omias skrybėlių nuo galvos pa
lauke:

Tegnb bds pagarbintas 
dausas Christiisas, likyte svei
ki geri žmonis, nenuvažiavo.f 

Kaiminka dabar nubėgo in.
kambarį sudžiaus, kur .užtiko 
ĮT ’ * 1 ' ** ' ’ ’ 1 1
pine pakuleina kožna,
upio deszirrits twcziii bonku: 
Erne pakuleina kožna, prtki- 
kzinejo prie nosies ir’uoste, ant

Si "I... . •galo paėmė vienh, pauostė ir 
paszauke: • (
į . —* . Tai guzute, aėziu Die
vui! ' ' '
j" Paslėpė pp žiurstu ir iszojo. 
Buvo tai tą pati' guzute pritai- 
R.-. '■ '

)

Tai guzute,

t

g
pri gini bojote, 
padine.

Bbbdm tik paduok,, guzute, 
nes nuo senei nefagpve geros 
guzutes tiktai sphiog^nka.

Visos subėgo gmtaij o ir 
vyras gaspndinės, atbėgo n ui 
tokio paraginimo kada ižgirdo 
žodi “guzute!”
--- Du ok sze nsti k 1 e Ii" se n i, 

o ižgersimo po viena, iszymda- 
ma bonka is/ savo paslėpimo.

Pripylė stikleli, ižgei’e, pada
vė vyrui ir tasai 
gerkles po tam isz

man

Visos subėgo gruntai

Lszverte in 
kalėjuos

— Boba, mnn kas tokio 
blogo daromi yydnrinosia,.duok 
szen da stikleli, J paszauke vy
ras gaspadinOs.

Motera greitai 
stikleli guzutes 

J f
vyrui, kuris go*

pripylė <lh
pasakius

Paieszkau mano broli Juozą 
Jalcubnucka ir sesers Urszi 
po vyru Jb’asauckiene, pirmiau 
buvo Waterbury, Conn, dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsi- 
szaukt.

J. Jakubauskas,
2 Hope St ., 

Brooldyn, N. Y.
t. • t;/t ’<•

I
— --------- -- ---- .......... .  .......... . . i. i;. „

Meldžiu

1

(t.5)

ANT PARDAVIMO.
■4 I*"' »»1 Ko.  

Parsiduoda 
(restauracijiv) 
Biznis g

vnlgiiiyezin 
gm-oj vietoj.

'orai iszdirbtas ir gerai 
eina. Užlaikau visokiu 
katrie nesza 
danri pirkt 
“Snnh’s

t

< • * * •
> T Ar norite darbo? <1

* 
<

stikleli
“ant sveikatos, 
tam pripylė 
džiai iszgere.

Kas po nogiu! Staigai vi
siems'kylo pilvuosią kokia tai 
revoliucija: vieni žiuri ąnt lu
tu ir užkemsza burna su dejr 

Pirmutinis buvo vyras, 
kuris šzoko in'kampa laikyda
masis už sienos..., pradėjo de* 
juot ir ant galo — vemt, pas
kui jin, kaip ant kamandos, vi
sos kūmutes pradėjo teipgi 
vemt.... Gnspadinele pradėjo 
teipgi vemti szaukdarna:

— Neszk ites pad los lau
kan..., eee.... laukan.... eee.... ba 
man grindis apvemsite! ■

Laikydamosios kūmutes vie
na kitos iszejo ant kiemo, kur 
radosi gražus darželis su daug 
žoles. Ant tosios žoles suk ryto 
visi kaip be

ir
irzsmauke po

nais.

gyvasties, o isz 
iž-kožnos gerkles liejosi adgal iž- 

guzute. Dnugiause vv- "f *1

ras veme ir dejavo.
Neužilgio apt tojo koncerto 

subėgo kiti kaimynai, p žiūrė
dami ant tojo perstatinio,, juo
kėsi pilvus susiemia, o kitiems 
net aszaros birejo isz akiu nuo 
juoku.

Dažinojo apie tai ir (iptieko- 
ris kuris prisijuokė užtektinai 
ir parasze pas slidžia: ■

“Ponas Sūdžiau!
Nedryskie pasirodyt mu

su aplinkinėje ba tave bo
bos užmusztii už palikta 
guzutia, kuria kūmutes su 
gaspadinia ižgere. Visos 
veme per diena ir da neku- 
rios stena.” —F.

gerta

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu.
V '<

Pinigus Lietuvoje gauna ar-
U

cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

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

T*'—;«*■"   " - "'  1 - ' ' 'r~' ,JI - 1 <"r-n

m. riu*N*iiHiitt
i M <'■> ' jį ' V- VV ..i

Gvdytojas ir Chirurgas.
) i'

Gydo invairias ligas vyru ir
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus.

< 2020 137th Street,
Indiana Harbor, Ind.

- ■ < 
----------------- --------------------------------—---------------------------- -T—

Adresas:

Tvircziausia Lietuviszka 
BA N KA

> * k 6^'"
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai Mdeti mano bandoje negali 
pražūti. Priimu piningu* saugiam 
pateikimui. EUuncziu piningus 
In Tisas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra-

>■ t r ' . »

P

Parduodu laivakortei

•sykite apiev kalnas o sausite 
teielnsa atsekime. Adtatavokite:.

___ T R Mv

i
>■

V. Lapinskas■ V. Lapinskas 
601W. Mahanoy Avė.

’ ' j ' x

Mahanoy City, Pii 
■ Y ';„ i.h*,wA.lL '<;,n
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Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima pądarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dapgiaus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite dfel jums nau
dingu informacijų
savo prigimtoj kalboj.

Katciva Sales Co.
Collegeville, Pa.

HAMBURG
ANT NAUJU LAIVU

ORDI NĄ .fiui. 21, March 3, Apr. 14 
ORBITA Feb. 17, March 31, Apr. 23 
OROI’ESA March 17, May 12 
Jždaroinl kambaral del moterų Ir I 

, ir szeimynu. '
THE ROYAL MAIL 
STEAM FACKET CO.

KEW YORK

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir phgal 
žemiausi kursą, iszpirkti* lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso: ‘

JOSEPH G. B0GDEN 
Į Alderman & Banker 
I 4 S. Main St. DuBois, Pa.

<*» *■> <*» — II— — *1 1» —■ ■—► —► <
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>gorimu 
;'(‘i’a pelną. Kore
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(j.24)

O‘ n 
a.tsiszaiikit<‘ 

adreso.
S. Y. “Saule”, 

Malmuoj’ City, Pa.
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SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE
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. Stiprus, 
Sveikai Mildai 
Subiidavoli?

F f

2G BROADWAY
117 K. Washington St. Clilcngo.

Arba pas vietini agenta

KVITU Knygele Draugystėms del 
iBzmokeJlmo pinigu ligonin
iu* - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
luslrinkimu 50c.

W. D< BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY< PA.r,ve 
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Sutelkiant gerą, r.vci."z ; ir ma:s- 
tingą višnu i...’?;; J'/ u
jfis neg;:’ i '.s ”::V.yU c?, v o kūdikio, n< ban
dykite ins'.Z’nti kitokiu maistu — tikI
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EAGLE BRAND
(CO.YOr.VSO Af.'L/Q

kuris yra pastatęs ir išauklėjęji 
tin r iu ir ,.*•> veikų 1 

tris l
prisiųskite uitą

New York ir gausite pil- 
' • nurodymus, 

kaip "jį vartoti lietuvių khlboj

kūdikių knygų.

Tai innfatnf’, 
tCik -kuięiuu 
gaivių per pastaracias
Iškirpkite ir 
apgarsininmij į Borden Compa
ny, IL 'f
nuH patarimun ir

visai veltui. Taipgi ir puikių

.7

M

j vaiki) ir n;ur
gent kartea.
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Kur senlauHie, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

A06I1WA.
VIENYBE

V
^Gll

hi 7*iuK»*

> "2*1 ,

L
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RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJĄ 9Broadvay, NevYork.NY LJ

llTfESI _ 
KELIONE

$■<•>

t

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie-, 
tuvos arba ir visur ki
tur per . Antverpą, 
Rotterdam^, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki- 

. ..tus partus .ii. Eidkū- 
; nūs ir į patį Kauną,

tuvos arba ir visur ki- 
per .
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i LIETU V\
PER ) LAMBtJP CA.MI

e

J

AMEW GA .P1L1/&Ą 
ARbALIEPOJll

Lietuviai važuojant ih PjHuva
/

aplenkia lenku juosta (karidora)
Visa treczia klausa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

LITUANIA” iszplauks 1 Vasario
ESTONIA

&

<(
“ESTONIA” iszplauks 22 Vasario 

’ Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
’ In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.
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Jis Turi Sveikata, Tvirtuma
t '< į)

ir Gyvumą ačiū
s i S ‘smL ”* i ■ i ■.„k

Nuža-Tone
National Laboratory, Chicago.

°šiuomi pranešu Tamstoms, kad išbaigę Nnga-Tone’ą, 
kur| man buvote prlsluntę, aš jaučiausi puikiai. AŠ pali
kau diktas, mano svarumas padidėjo 25 svarais ir aš jau
čiuosi toks tvirtas, kad aš galėčiau ‘pakelti viską. 
Hiunčiu Jums savo fotografiją, |c«d Jus galėtumėte pama
tyti ir įsitikinti patys. • 
ri uno 
savo draugam h”.

Aš

T Tariu Jums dideli ačiū, nes Nuga-
Tone ^sutoikėi man naują ^gyvastj ir aš patariu jį visiems 

Andreas Lyvas, New York, N, Y*
P-nas Lyvas tikrai yra puikus vyrlSkumo 

pavyzdys! Pąsišiūrčkite j ^jo standžius rau
menis ir tvirtą griežtą jo veido pavidalą! Tai 
šitą Nuga-Tono padaro tųkstunčiąms silpnų, 

Lėtu vi* 
nikai dabar visur vartoja šitą ^nr«ų nervus, 

sveikatą duodantį vaistą, Nuga- 
Tone’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas lengvai 
išaiškinama, nes Nuga-Tone yra puikus mai
stas kraujui, kaulams 
gausus Fosforu Nervams ir Geležio Kraujui. 
Jis daro tvirtus, patvarius ccrv""; • 
raudoną kraują ir pajiegius vyrus bei moteris*.

* Nuga-Tone poakstina, 
visus gyvybinius organas.
1 kepenis, sustiprina v*’ 
išeinu tiksliai. Jis atgaivina inkstus, išvaro 
laukan nuodingas išmatas.
negardaus k valid ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau I Skausmui ir dirgliai yra dingę! 
Nugu-Tenp sųįtęJkĮa stebuklingą norą valgyti, 
gerą vu’škinimą. Ištvermingus nervais Ir sveiką 

(gaivingą miegą.* Nųga*Tone pagausina kraują, 
^pagerina kraujo tekėjimą, įdeda sveikatos že-

nervuotij, nunykusių vyrų ir moterų, 

kraujų ir

ir nervams.

tvirtus, patvarius

J Ik yra 

nervus; ganau 

maitina ir stiprina 
» Jis įdeda gyvybę 

vidurius taip, kad' jie

Gazų, išpūtimo.

f

v

X i
i"

!■
(j)
(J)

Įresį J voiduB ir/iibeHj | akioj Jis padaro tyirtuo KtandžiuH vyrus, nveikomęs Ir* graSesnea 

Jis yra cukrumi apvilktas, turi gardų skoni ir lengvas 
(visiems buvo draugama, taip kaip p. Lyvas ir įimtai kitu

moteris. Nuga-Tone’e ndra jokių opiumo vaiatų — jokių paprotį auklėjančių gyduolių, Jla 
| ijs cukrumi apvilktas, turi Kardų skoni , ir lengvas 

Patarsi iruti j| (visiems savo draudama, taip kaip p. Lyvas ir įimtai kitų 
H' I * IJ • I Įi.J Ij 11 • i 1 p i

J yra Hudetiu; parankihn pakelia. I 

graikų kad- daro, •
MUSU ABSOLIUTĄ 
)) Doleri* bonkelei.

j hštL ^Pabandyk,
«graikų kad_ daro,

$1.00) Doleri.
Plokštelių, arba vienatii’ pilnam mepciui gydyti*.

M L 5 IM < H ■ J ’., ■’ h

.^..^ ^tGĄR ANTĮ JA: Nuga-Tone'o kaina yra Vienas 
onkelei., Kiekvienoj bonkelej yra Devynois dešimtis (90) 

_________ , . 12 . Galima nusipirkti i šešios 
bonkele*, arba Šešiems menesiams gydytis Už Penkis ($5.00) dolerius. Var
tok Nupa-Tone dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis, 
sugražink likusia pakelio dalį drauge su dėžute mums, o įneš tuojau^ įcugrg- 

pinigus. Čia Tapista neprikiši nei cento. Mes rizikuojant. Nuga-Tone 
i* pačiomis išlygomis ir ta 

o i i

.GARANTIJA:
dešimtis (90)

tok Nuga-Tone dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkint

uniim j.
yra pardavinėjamas visų ge**U aptiekininkų tomi
• ■••<•••»•« se s • 5»e«e« «» se s ••••■ s»M u esatį b e hmiuii •etas « •••««« « »•«»■« k fee 11 ilsėti ai aUtteet •«••••

Prislųsk Mums Sitų Kuponą Šiandien.
pačia garantija.

National Laboratory, L 602, 1018 So. Wabash Ave., Chicago, Ill.
|h * ' I. . Xy-* « r ,1 '

Gcrbliiinieji:—Indeliu Jia • • ............’*» /•. «• ui kuriuos malonėkit prisių mart .♦•*•••,• .<♦ •
bonkeles Nuga*ToiwFo« 
Vardas ir pavarde •«• ............ .

Gatvė Ir numeri a, arba R* F. D............... .

Mitalas' »•»• »p • *«• • • • • • •»• •
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taip pat ir iš Lietuvos.
K ■ Si

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje . nuo pričmšjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą . 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S ■
"VIENYBES” 
SPAUSTUVE

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
konstitucijas, 

knygas, laiškams popieraa, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt. , 

Srt ■ Ti .
’’VIENYBE”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

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

juokų skyrių 
”TARKA”

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

Si ■
’ ’Vienybės 
šėrus.

Spausdina

■i$

L®

'* lt
3
•i

<•>

vėliausias žinias U

.. 4.50

Pirkite ’’Vienybės** Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
® ■

Užlaiko didalį knygynu, 
kur gklima gauti vi

sokių, knygų.

Reikalaukite platesnių in
fo nnacijų apie Viską, ra
šykite pilims laiškus, rci-. 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų * katalogo.

fonnacijv apie ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St*

Brooklun, N. Y.
a | i i.. į

Kur'vienybe,
I>n galybS. - . 
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KENO MALDA GERESNE?
mažucziu Vaiku, kuriu vyres
nysis sirgo szkarletina.’Sodžių-'

KONTRABANDAI. YMASI ANT VISOKIU BUDU.
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Per P. Rosegger.
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Pagalios! pagalios pasibaigė 
prieszkaledine ruosza, per ku
ria nepaliekama savo vietoj 
nei viena kede, nei viena len
tynėlė, kol bus nutrinta, nu
mazgota kiekviena (lomele, kol 
viskas pradės spindėti, žilgeti. 
Po to viso triukszmo, viso 
lakstymo tiek maloni tyla, to
ki iszkilminga rodosi ramybe^ 
kuri pranaszauja Dievo kūdi
kėli ateinant. Juk kame nors

szeimininke

0

Szinos žodžius betardama 
piktai paspyrė 

suoleli*.
Dailyde pažvelgė in žmona 

ir cziauksztelejo lupomis.
Hm... tavęs ir metai ne-

inveikia: jau senatve ateina, o 
tu vis dar tokia !

— Ir dėkui Dievui! asz vi
sada sakiau tiesa. Nors didžio
joj dienoj atmintum,
kriksztytas

je naszle nelabai temylėjo; pa
sakojo, kad ji turinti inproti Į 
kai kada pinuti ton, kur ji no- I 
sejusi. Audra, visai sugriovė 
jos menkos pirkios stogą ir 
sniegas visu debesiu sukosi jos 
kambaryje. |
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Kartais laikraszcziai prane- 
sza keistus 
pesztynes arba policistn irifti 
inaiszymns,' lodo], kad kas nors 
pakele svetima vėliava apvaik- į 
sztineti kokia tautiška (ame* 
rikoniszka) szvente arba pa na f 

szu atsitikima, ir todėl žingėL 
du visiems svetim-szalieeziamš 
Suv. Valstijose npsipažinti su 
priimtais instatyrnais kaslink 
iszkabinimo kitu szaliu velia-

atsitikimus apit?
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Yorkč iszkroviiiojo . laivaAna diena New < 4 * !ttobokon 
l’erp daugelio ta. v oro radosi keliolika di'žiu su knygoms. Ins- t, •• • i 1 • ' v • i i ii t v • •

/Naszle su verkianeziais vai- 
kucziais ilgai vaikszcziojo po 
kaima, nerasdama prieglaudos. 
Visus ypacz baide sergantis 
vaikas. Mokytojas jau buvo 
benorįs’pasigailėti nelaimingu, 
bet jam tai griežtai uždraudė 
duoti prieglauda serganeziam 
vaikui, reiksztu užkrėsti visa 

Bevaike dailydes 
atsisakė pri- 

kadangi ji neno- 
sau maldingo 

szventadienio ūpo. Galu galo 
kunigas atsiminė, kad tas, ku- 

szia nakti, pasako:
Ir kas priims viena toki ku- 

vardan Mano, tas Mano 
> y

Malonėjimais ir gudrumu 
jam pasiseko intikinti naszle 
ateiti in klebonija, kur jos vai

vaikszcziojo po

ta<fl

*

•
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Kelios bobeleskad tu

Argi tu
Argi

žmogus.
namuose stovi lopšys, kuria- visai pavirtai akmeniu? 

tu nžmirszai kokia ryt diena 
Juk rytoj Kalėdos!

— Argi asz k a
darau ?

me Jis guli. Ant kiemo kojų 
batai, tas numauna juos; kas 
ju neturi, tas tyliai ant kojų 
pirsztu eina, kad nesutrukdy
tu to miego.

Dailydes žmona rūpestingai 
laksto po visus namus: szeimi- 
ninkei reikia visa kas gerai 
apžiūrėti ir prie to nesutepti 
tik ka iszmazgotu grindų; rei
kia apžiūrėti visi langai, visi 

ir prie to 
kad niekur

nesimatvtu ne vienos matomos 
demotes.

komodai ir spintos 
nieko nepaleisti,

Už langu kaukia ve
jas ir kartais sukelia tiek di

du! kiu debesis, 
kambarėliuose

delius sniego 
kad mažuose 
visai sutemsta.

Gerinusiame

senu in-

kambarelyje 
stalas apklotas balta staldeng
te. Ant jo stovi kryžius, žvaki
de su deganezia vaszkine žva
ke ir puodelis, isz kurios spog- 
so vvsznios szakele:
proeziu ta szakele yra nulaužta 
szventos Barboros dienoje ir 
turi iszsprogti Kalėdų nakti. 
Pumpurai iszsipute blizga ir 
pasirenge, kad ir tuojau iszsi- 
skleisti. Szeimininke bėga 
prie duru, praveria 
lia ranka ir tyliai susznypsz- r 
ežia:

Szeimininke
jas, pake-

— Tsss...
Virtuvėje virėja truputi su- 

tarszkino indus.
— Tsss! .
Dieviszkasai kūdikėlis mie

ga! Szeimininke paskendo nu
sižeminimo ir pagarbos jaus
me. Jos plaukai supinti 5n dvi 
kasi, kuriedvi vainiku apsupa 
jos galva; ant peeziu apgaub
ta geriausioji raudona skara, 
szventadienio aptaisas apsau
gotas goriausiąja szilkine pri
juoste. Maldingai sudėtose 
rankose juoduoja ilgas rožan- 
czius. Ji inslinko kėdėn prie 
stalo ir visa insigilino in viena 
minti: Szventa naktis! Szven- 
tas kūdikis!

Staigu pasigirdo traszkeji- 
mas. Jos vyras, dailyde, besi- 
vartvdamas ant suolo netyežio
mis užkliudė kode.

— Tsss!
Ji atsistojo.
— Ko tu iszdykauji ?
— Ka? Iszdykauju? — su

murmėjo dailyde, tingiai 
traukdamas ranka per veidą 
— dabar jau net ir užmigti ne
galima. Duok man ramybe^.

— Jeigu tu nenori melstis, 
tai bent nekelk triukszmo ir 
nemiegok.

— Na, kaip tik miegoda
mas žmogus, 
kelia triukszmo.

— Tik ne tu! Tu miegoda
mas daugiausia keli triuksz
mo. Beregint rankomis apver- 
si kede arba pramuszi siena; o 
gi knarkimas ir sznioksztimas! 
rodos du piuklu dirba.

Maldingai

dailyde,

regis, mažiausia

nors bloga

nlokyWa.
žmona griežtai 
imti vaikus, 
rejo sugadinti

V vii Su v. Valstijose.
jokio instatyrno sziojo 
bet paprastas rnandaX

.Mera 
szalyje, 
gumas ir garbe del kraszto, kli

Bet ir nieko gera neda- 
Asz tau sakau: iszsirinkrai.

sau malda!'
— Ne nemanau. Liepiamas 

asz niekada savo gyvenime ne
buvau maldingas. Jeigu to nė
ra siejoje...*

— Sieloje! Po tai tau rei-

rio laukia 
(( 
diki 
prims.

y

mes gyvenamo, reika- 
jog .kiekvienas gerbtu W., « • A • •

I

sza Ii (‘s vėliava neimtu prasza-

riame
k’”j<‘,
žvaigždėta Seliava ir jog szios

T
kės ilgai laukti. Sieloje... bet kucziai rado sau priglaudos.
tu tiktai htmink, kaip tu elgie
si sziokiomis dienomis! Tiesiog dailyde. 
geda! Szyentadieniai skirti at
gailai daryti.

— Labai reikia! —nepa
tenkintas pramurmėjo daily
de. — Isztisa savaite žmogus 
dirba, ranku nenuleisdamas, 
niekam pikta nedaro, o szven- 
tadieni jis dar privalo atgaila 
daryti?! Nužemintai 
Tam didžiausiu 
kaks!

reikia!

aeziu. 
pajėgu nepa-

Tuo tarpu gatvėje paširodt 
Tvirtu balsu, kurie 

net audra negalėjo nžstelbti 
jis suszauke savo gizelius ir 
kaimynus. Greit sodžiuje pasi 
girdo plaktuku pokszejimas ii 
pinklu czypimas - czirenirnaš 
didžiai dailydes žmonos bai
mei, kuriai už visa ka bnvc 
brangesne didžiosios •nakties 
t via.

lektoriai nusistebėjo nemažai kada atplosze dežia ir nesupra- 
o del ko tūla kompanija prigabeno tiek knygų

kokiu ezion Amerike randasi užtektinai. V'ienas 
oriu turėdamas geresnia uosi a už savo draugus, pauostė vie
ni isz tuju puikiu knygu, nUsijuoke, paėmė peili ir pradėjo 
itidarineti viena knyga su laja pa.Sokmin, jog vietoje drukuo- 
u žodžiu knygoje, rado ketures kvortas geriausios guzutes.

knygas” konfiskavo bet locnininkas neatsiszauke.
nepasiseko ir

Yisas u
3uvo tai dydelis rizikas kontrabandų 
ukstanezei doleriu dingo.

locnininkas
y k u ris

isz užmarės^ 
isz i n spėk-

BALTRUVIENE.
'I <*> 

in grinezia 
suėjo,

Na ir namines tuojaus tiire-

Ir tai konin kas diena, 
Ne lenke ne viena diena. 
Ypatingai kada vyrai in dar

bu nuejna, 
Tai tuojaus kelios suejna 
Kaip jau gerai insigere,

Tuojaus už kudlu nusitvėrė, 
Ir tai tokius klyksmus daro, 
Jog net laukan iszsivaro. 
Pokerius ir pagalius panau

doja, • 
Pro ausis ir galvas skėtriojo

Ne viena tai padaro^ 
Daug baimes privaro, 

D re sės ant suves susidrasko
ant hslos pritaszko, 

Tas dedasi

y

y

Krauju

— Asz tau sakau, melskis! 
Palauk — Kristus Iszganyto- 
jas taye už tai nubaus, kada 
jis ateis teisti gyvųjų ir mirų- 
siu ju... Szvencziaus i o j i 
•le, kas gi ežia pasidarė ?
r Koletui sekundų pasidaro 
visai tamsu, lyg kas tai isz oro 
užtraukė ant langu juodos ge

Pane

— Argi prie tokio pašilei > 
dimo iszsprogs 
kele? O szventasis kūdikis! At 

gi Jis gali miegoti prie tokio 
triukszmo?

Kada isz varpines pasigirdo 
kalėdinis ska ulbi n imas, 
naszles grinezios stogo dar te 

riksmas

Bet kitas iszdidžiai užverto 
*alVa ir atsako:

— Argi tu manai, kad asz 
per Kalėdas juoda darbu dirb- 
ezia ?

Szie žodžiai

komis, aūksztai jas pakele vir- 
sznn galvos ir sugniužo, kaip 
perkūno trenkta.

Mano miela, — tose ku- 
invairus

vvsznios sza-

skambinimas ant

ir pokszeji

buvo pasakyti 
tokiu tonu, kad jie padare vi
sai prieszinga inspudi.

paklauso 
į, -- jau jeigu

linta ir kita vėliava jos vietoj 
pastatyta.

Kas nori pakeli i 
to vėliava 
daryti, bet atiduoti Si iv. Val
stijoms jai prignlinezia garbe 
reika svkiu kelti amerikonisfc- 
ka vėliava paežio didumo. Pa
kelti kito kraszto 
maža amerikoniszka vėliava 
teisingai rokuota kaipo inžei- 
dimas Su v. Valstijoms. Jeigu 
abiejos vėliavos iszpliektos ar
ba vartotos del papuoszinw, 
amerikoniszka vėliava turi už
imti garbes vieta - po deszineS 
kitos vėliavos.

Nevalkioti vėliava ant žemes 
nu i ma n t nuo ga i re s, rei k i a rau- 
komis sutraukti in krūva pirm 
negu pasiekia žeme.

Inžeidimas vartoti vėliava 
kaipo skudurą, nepaisant kaip 
su d ra sk v t a arba sunesziota.

Kuomet žvaigždnota vėliava 
kokioj parodoj, inželdi-

f

savo krasz- 
legaliszkm gali ta j 

bet atiduot i

II

vėliava su

vienam mieste
I Ilinojuje,

Kur ta velneva atsiprovije 
Dvi tai labiausia faituojesi,
Kaip pad ūkia -kates v i,s dras

kosi,
O kada vyrai suejna,

• Tuojaus joms primena, 
Na kadai vela faituosites 
Kada antakius daužysite^

Labai gerai bobeles,
y

pavyzdžiui,
j

— Girdėjote? — 
vienas valstietis 
taip, tai keiksmininkas 
lydė manė namuose geresnis 
r’egu 
vatka. Asz eisiu padėti.

Paskui szita pirmutini nuėjo 
Vėl užsidegė žibintai, 

vistpne kaime pasigirdo 
kirviu pokszeji 

munma-

dai

nigas, 
žmones meldžiasi invairiai. Sa
kysim,
Kuomet jie meldžiasi, jie priri-
sza sau prie kaktos medžio ga
leli. Kiti žmones besimelsdami 
sklaido knygutes laksztus. Yra 

kurie besimelsdami
rožaneziaus karolėlius stumdo. 
O musu dailyde besimelsdamas 
vinis kala.

— Besimelsdamas!

Daužykite savo terlas 
Kaip juka nusileisyte, 

l’ai gal ir apsimalszysite.ru

maiib 
szis veidmaines e da-

žmonių, neszta 1
mas jeigu kiekvienas nesaliU- 
tnoja nuimdamas kepure arba 
m i I i t a r i szk a i saliutu o j a n t.

Nora jokio instatyrno kuris 
priverstu ypata nuimti kepurė 
bet kraszto paprotis to reika-

įj I W

besitese
mas.

Kada maldingieji
vargonų garsu padedami, gar

žmones
pasigirdo

paskui priesz bino Kristų, kartu su audroj
kurtus1 u mhos;' 

trnszkojimas, 
langus vėl eme suktis sniegas. 

-Dailydbmtsigriže jn langa. Nuo 
k fr ni , ■ s* V .« r ’ ♦ * , «M> H). *‘ puszies, ___ -_____

audra nuplesze
senos 
priesz namus, 
didele szaka.

r* stovi nezibs

— Vieszpatie, ,Dieve Gai 
lestingds! Koki baisi diena! 
v’erkszleno szeimininke, — tai 
nieko gera nepranaszauja: tai 
lemia blogus mptus!

— Jeigu tavęs velniai ne
paims, tai, žinoma, nieko gera 

juokavo daily-

lesti ngiis! Koki
ii-

nebus! ramiai 
de.

♦Ji mete in ji szaIta žvilgsni, 
kietai sucziaupe lupas ir pasa
kė:

— Sziadięn asz su tavim 
nekalbėsiu. Palauk, te tik pra
eis didžioj^diena! Tuomet įneš 
pamatysinie, ka paims velniai!

Ji priėjo prie duru, kur ka
bojo taurelė su szvestu vande
nin, inkiszo in ji tris pirsztus 
ir apszlakste vandeniu sienas; 
paskui vėl inkiszo pirsztus in 
vandeni ir Tipszlakste dailyde.

Szis tyliai, nejudėdamas žiu
rėjo in ja. j

— Szydncziausioji Panele! 
Ji taszko szvestu vandeniu, o 
jis dar gi kaktos peržegnoti 
negali!

Ji nubėgo in virtuve ir grižo 
isz ten neszina pilna žarijų 
puodą; ant žarijų ji užbėrė ėg
lio ir ėmė sipilkyti ^vįsa kam
barį, stalu, lova, vyra. Paga
lios, dailydes kantrybe ply-
szo. Jis pašę k o ir balsiai keik-

Kartit SU szaltu oru isz gat-
Dailyde atsiswlo ir ramiu ra

miausiai pastebėjo:
— Hm, piuklu sziandien, {ves insiyėržė sujaudintu bal- 

rasit, galima ir‘nedirbti.
- — Tu taip knarki, kad isz 

proto galima iszeiti.
— Argi ligi sziol dar ne-

pripratai! 1
— Nekalbėk nieku. Mels* 

kis. Szit—iszsirink sau malda.
Ji paėmė nuo lentynos mal

daknyge ir nupukszte nuo jos 
dulkes, kurios jau spėjo ant jos 
nusėsti.

— Ka tu visuomet iszmisli-
neji ? Kuomet suskambins baž
nyczioje, tai melsiuos; O dabar 
asz noritf miego. Asz esu nu
vargęs. . ’ ,

L — Neiazdykauk ir negrie- 
šyk! • 4 « <«

dama# atidarė Įauga.

su klegesys. Vėjui kaukiant 
žmones Teko, kad atsitikusi ne
laime: audra nudreskusi sto
gą, nuo naszlbs Cences grih- 
czios, ip jos vaikai pasiliko po 
atviru dangumi. * »

Dailydes žmona supliausz- 
kejo rankomis ir eme rėkti:'

— Sztai ji, Diėvo rūstybe!
O vis todėl, kad žniones mels
tis nenori! Szvencziausioji Pa-
nele! Dabar žuvo visas šven
tasai vakaras! Vieszpatie; Vie
toj melstis, jis kažin kur bėga. 
O kasgi mus gali geriausiai ap
saugoti, jeigu* ne nuilbningas 
Daftgiszkašai Tėvas.

Naszle Cence turėjo trejetą 
■ .. * ? \ » >■ t‘,i t jhM' ■

kaukimu in bažnyczia insiverž 
davo tas pat triukszmas; gir 
dėti buvo ir fiksinas ir sunkir 
knju smūgiai. Maldingosioj 
moteiys didžiausiame iszgas 
tyje klausėsi tu garsu, kuru > 
kliudė jom insigilinti in mal 
das. Galop vidunakti, kada isz 
kilmingi vargonų garsai susi 
liejo in viena didi imna girnų 
šiam gailestingumo Skelbėjui 
beveik visi dirbusieji meti 
savo inrankius ir nuėjo bažny t 
ezion. Dailyde pasiliko dirbt ’ 
siTdviem' gileliais. Audra kau 
ke ir piktai purtė tik ka pasta 
tytas gegnes, grasydama su i 
griauti tai, ka žmones pastate 
tokiu vargu. Dailyde vilos* 1 
baigti stogą priesz ausztant' 
bet dabar, kada beveik visi j(' 
padėjėjai nuėjo in Bažnyczia 
kada dargi vaikai Sumėtė in 
sniegą szvytūrius ir pabėgo 
tos vilties prisėjo nebetekti 
Dailyde suėmė pasiutimas h 
jis eme keikti:

— Kad juos velniai paimtu 
tuos visus prakeiktus davat
kas! Vieszpaczini Dievui jie 
pasiryžę kojas kiaurai prabu- 
cziuoti, o vargszas žmogus te
gul mirszta! Kas jiems darbo! 
Sėdi bažnyczioje ir dykiniau- 
ja! Mano, kad ten auksztybesė 
neatsidžiaugiama tokiu iszdy- 
kavimu! Groja vargonais ir 
gieda: 
nam!”
gu sau — tfu ! — ka tik hepasa- 

... ‘jiems po 
kojomis! Kad juos velniai vi
sus tuos prakeiktus veidmai- 

-■ • r 
# *)

Taip keikėsi dailyde, stip
rindamas savo žodžius tvirtais 
judėjimais, nuo kuriu gegnes

‘ ‘ Tave Dieve ' garbi 
O sergantis vaikas, te

kinu — pastimpa

nius, bedievius!

taip ir šiipesi in visas puses di-
X a * k' a* — a r A r * * _ _ A -

džiausiai abioju? gizeliu bai
mei.^ ‘ :

Pamaldos bažnyczioj pasi-*
baigė. Isz placziu duru phsi-
pyle žmonių banga, o dailyde 
vis dar tebesikeike ir tebe- 
griaude ant stogo. Tada vienas, « . A f *
kaimynas pasako kitam: 

. —x Jeigu mes jam nopade 
Sime, tai jis paduks. Eikime

ir kiti.
vėl
plaktuku ir
mas. Dailydes žmona,
iivdama, kur dėtis užsikimszo w 7

ausis.
Nei

pasileidėlė 
iszga- 

jie dargi lop-

— sūri* 
ko dailydes žmona ir vėl suplo
jo rankomis. — Juk jis keikėsi 
ir piktžodžiavo per visas pa
maldas. Jeigu dangiszkasis Tė
vas neimtu toks gailestingas, 
tai juk ji szianakt Imtu žeme 
prarijusi.

Asz sutinku, — pasakė 
- kad žodžius savo:

maldai jis pasirinko netinka
mus; bet sieloje jis geide gera 
o tat svarbiausia. Juk Tamis- 
tos vyras tiktai norėjo, kad 
jam žmones padėtu stogą pa
taisyti vargszei naszlei ir jos 

Bažnyczioje mes ta 
Viesz-

bet man • regis, kad

Mat szinkoriaus

kunigas,

miegoti negalima, 
įei melstis! ,T>em bedieviam 

koki tai elgeta — 
brangesne už kūdikėli 
nytoja, kuriam
szyje rainy bes neduoda. Viesz
patie atleisk musu kaltes!

Kada užtekėjo saule, szaltas 
vejas tebesuko sniego debesis 
virszni kaimo. Bot naszles sto
gas buvo baigtas, ir jam vejas 
nieko nebegalejo padaryti. 
Krosnyje linksmai ttaszkojo 
ugnis, iv Cence
izia'is grižo namo, 
si vi Ikes, 
batais, 
knarkė, 
th r szk ėjo.

J

su savo vai ku
lia i lydo, ap- 

pn H’i n ai s szlapiais 
gulėjo lovoj ir taip 
kati languose stiklai 

Jo žmona stovėjo
brie duru ir su panieka žiurėjo 
iii ji.

— Guli kaip galvijas. Ir 
kaip tai gali žmogus tapti to
kiu bedieviu!

Ji negalėjo rasti sau vietos. 
Ji negalėjo niekuo nu^iramiiiti 
ir paguosti. Dar ryta meta ji 
nuėjo pas kunigą. Ašaros ja 
smaugė, ir isz karto ji negalė
jo' ne vieno žodžio pratarti. Ji 
jaute save 
Turėti toki

tokia •neiti!minga! 
Turėti toki vyra! Tiesa, 
nesąs dykaduonis, bot jis ti 
kejimo neturįs! Jis bedievis! 
Ir, jeigu jai lemta gyventi dar 
szimta motu/: i ji visgi neuž- 
mirszianti tos baisios nakties,

4 * Toy musu, ” jis n e 
i poj^rėliu nesukalbėjo,

jis

• • 
.1’8

> K.

vienu
ne ytenosirhaldO^ neskaitė! Ir 
kaipgi jis mirs? Jug po visa 
kaima dabar žmones kalba, 
kad savo gyvenime nesą mate 
.tokio papiktinimo, kaiį) ta Ka
lėda naktį.. Juk klebonas, tik
rai ■ girdėjai, kuomet ėjai isz 
Bažnjrezios. Asz tiesiog sielos 
netekau!-

• Kunigas sėdėjo, laikydamas 
kryžmais rankas ant krutinės, 
ir szypsodamas žiurėjo in dai-

•i • ! i | “n 1 ► 1kaipgi jis įnirs? Jug po visa

’ĮynJOH žinopa. Paskui jis paša
? F /' ' ' . ■ ■ ; " ‘V. ■ke:

■ . Taip, asz girdejau. 'Bot 
piktai, kadsz girdejau'fnan pa-

i v

bendromis • pajėgomis stogą siro^b Ihūlda. / 

dailydes
<lt lįi

galima baigfhper viena valan- 
da,

I
i

H"

įf*

y

j 1 1 j
/

> k

žmona suplojo ran
t' < J 7 ii*;

-3

eni kams.
nakti uoliai meldėmės 
paežiui;
musu dailydes malda su visais 
jo žodžiais buvo Vieszpaczini 
malonesne už musu maldas^1..

. Dailydes žmona be galo isz- 
si gandu si žiurėjo in kunigą.

— O dabar jis miega! Da
bar, kada yisi žmones rengiasi 
eiti misziu klausyti, jis miega 
kaip katinas. Temiega sau. Jis 
iszklanse savo 
negu mes.

Kada dailydes žmona iszejo 
isz kunigo namu, ji ilgai linga
vo galva su apmauda. Ji nieko 
nesuprato. Jeigu baisus dai
lydes keikimas buvo malda, tai 
kasgi buvo jos malda ?

Szio klausirpO’ ji nieku budu 
negalėjo iszriszti.

miszios pirma

Mokykloje.'

Daraktorka pr i vadžiojo vai-
kams mokykloje apie privalu
mus kiszimiJŽitiSius / Dievui ■- ° 
ypatingai apie malda ritmety-

Du gyvanaszlei susibėgo, 
Ir karezema užsidėjo, 

Bet ne ilgai džiaugsma turė
jo, 

sopule at- 
laps(‘jo.

Dydeli lamnin padare, 
, Broli kas diena ban*, 

Ant galo 
Szinkorka

^zoko ant savo marezios
■ Nežiūrėdama galvos, 

Su smarkinnu per gajva 
Marti tik kebvriokszt ir par- 

, virto,
Szeip teip laukan iszvežliojo, 
Ir szaukt poliemona pradėjo, 

Kralijei isz galvos ėjo,
Ir badai smegenis birejo 

O žmonis apstoję ant tu dy- 
yu žiurėjo,

Ir net pabugia drebėjo, 
Ant galo ambulansas pribuvo, 

Ba sužeista vės gyva buvo, 
liulėjo ir in ligonbuti nuvežė, 
O gyvanaszle pekszte nuvarė. 
Razhaininke lakupe pagulėjo, 

Ir da gera sztriuopa užsimo
kėjo, 

gyvenimu, tai jau 
gana, 

Ten) hunsunu teip buna vi- 
■ sada.

♦ 

dydelio

Daug vaikinu ir merginu at- 
• si rado, 

Mėgsta naktimi bambi!ineti,_ 
Ir prižadinę ja apsiporuoti.

Ir teip diena už dienos plauke, 
» Veselkų nieks nesulauke, 
Tada pasidaro netikėtina 

permaina, 
Pasimeta ir kitus payma. 
Anot tos pasakos: Kada —

gerai dnsigere, 
kirvakoti nutvėrė,

kirto,

lauja> - L. I . B.

PATYRUSIO TĖVO PASKU
TINIAI MEILES ŽODŽIAI. -

• ' I

Vienas senelis tėvas, mirties 
patale gulėdamas, pasakė savo 
vaikams 
džius:

Su tokiu

#

Mieste prie
*

vieno
ežero

/

szinos minėtus žo- 
• •

Begyvendamas asz pama- 
cziaii, kad tie, kurio nemylėjo 
Dievo, beveik visuomet būdavo 
nelaimingi.

Kad, dirbdamas szventa die
na, isz liuosos savo valios, nie
kas nepralobo. r '' 

Kad, blogai a
liais ingyti turtai, niekam ne* 
atnesze naudos ne laimes.

Kad,
paszelpos nieko neinvede iit 
skurdą arba nenuvargino.

Kad, delei atkalbėjimo nors 
trumpu kasdieniniu poterėliu, ‘ 
Dieva pagarbinant, ne vienas . 
nesusivelavo in darbo. *

Ir, kad pasileidęs ir isztvir- 
kes vaikelis, niekad užaugės 
nebuvo laimingas, jei nesisten- 
ge pataisyti savo isztvirkusio 
gyvenimo.

ir piktais ko

davimas vorgszams

r*i

j e i r vakare . J r pakl a use po 
, __ j: ’ ' . ■ i

Na, kaili kožna ryta at
sikeli kn darai’?... .: 1

Tuoj^us begu parneszt senatve.
k r,į ' i

tam vieno vaiko

■I '

- tėvui munšzainės.
i . ■ . ■ .

riebi
x < Bile pagfiebi!

O ka, ar ne puikioj ‘merginos,
• Ir badai isz ju*nerasi davad

uos.
, Kad gp$zviėta turėtu,

, 'Tiii nrntfti ži urėtu, 
Tėvu daugiau klausytu,
It darbėliu užsiymtu.
ANf PARDAVIMO.

’ J L. Y ' ’ j,. VĮ, |*'I- A ' į

Buožerne ir groseriu sztdras, 
mieste Kulpmont, Pa. Biznis 
genis, apgyventa ^Lietuviais,

Neskaudu?, prikiszimas.
I

Lenkais, Siavokais ir t.’.t. Ga
lima .pirkti bizni iv namus, ar-

Ponas burmistras vieno 
miestelio labai retai vaikszti^ 
nėjo in bažnyczia. Karta suėjo 
isz nežinių ant uliezios su savo 
prabaszczium ir jis tarė:

— O kaip man smagu, jog 
matau kunigą prabaszcziu, jau 
senei ne maeziau! O kunigas 
ant t o:: J

— Ir man ne smagu, jog 
teip retai matomos, nes jeigu 
ponui burmistrui yra teip Sma

iliui tymo su manimi 
v.. . 1 V. m Mm *

burmistras

*

X

| ba kaip kas panorės. Driežas- gn isz pašinu

Adresą

u

yra looniniriko tai mudu galėtumo norint bal* 
pardavėjo nyc^ioje kas nedelia pasinan- 

gausite “Saules” ofise, (j.!7)jtyt.

Ttią pardavimo

■ I t

1 irt

1 I

k J,

Iii 'Mm!
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Žinios Vietines
»■

LAIDOTUVES A. A. KUN.
JUOZAPO ZABLECKIO.

VINCAS ITRASKAUSKAS
Mahanojaus gyventojai vela 

nulindo dagirdia apie mirti 
musu, gerai žinomo graboriaus 
Vinco TraŠKuueko, kuris per
siskyrė su sziuom svietu Pane- 
delio ryta apie treczia valanda. 
Nesitikojo niekas idant musu 
graborius teip greitai apleistu 
szia aszaru pakalniu, nes da 
užsiėmė laidotuvėms a. a. Kun. 
Zablackio, nOrints jau tada ne
sijautė sveiku, bet dirbo konia 
lyg paskutiniai valandai.

A. a. TraskauckUs sirgo apie 
aftnvaitia laiko ir diena kada 
likos atvežtas kūnas Kun. Zab
lockio nuo geležkelio stoties ir

Penkta valanda Petnyczios 
vakaru likos isznesztas kūnas 
mirusio kunigo Juozapo Zab- 
lackio isz teviszkes pastoges 
in vietiniu lietuviszka bažny- 
czia kur atsibuvo tinkamos 
gailės pamaldos. Kūnas radosi 

Szi nitai
žmonių praejtinejo pro grabu 
atsisveikint paskutini karta su 
velioniu kuri pažinojo nuo ma
žens, terp tuju buvo seni ir jau
ni, kuriu 
matyti gpilesezio aszaras.

bažnyczioje visa nakti.

akyse galima buvo

sift jųom atsisveikino, turėjo 
Uusiduot in lova isz kurios jau 
nealsikele, nes nuo szalczio ga- 
v<^užde$ima- plaucziu nuo ko 

į mirė?"
A. a. Vincas Traskauckas 

paėjo isz Lietuvos isz Suval
kų gubernijos, Kalvarijos pa
vieto, Ludvinavo parapijos, 
turėjo 55 metus amžiaus, pri
buvo, in Amerika kada turėjo 
19 njetu in.Mount Carmel, isz 
tėhais po doviniu menesiu per
gyvenimo atsikraustė in Ma
hanoy City ir 1890 mete užsi
dėjo su broleis grosersztori ku 
ri laike per 33 metus.

Apsivedė su Agota Giliute 
kuria laimingai gyveno per Ji 
metus, susilaukdami 9 vaikus: 
Aniele, Vinca, Agnieszka, Kra
ną, Franciszka, Albina, Ludvi- 
ka, Petronėlė ir Fiorentina, 
kurie gyveha su tėvais. Paliko 
ęU.brolius Joną ir Petra Maha- 
nojui ir broli Tamosziu ir so- "k* i ■% įf • • V*A' * 1 ?
po daugeli gyminiu a • i ~ i t

kurie

7

su
97

sena Marijona Lietuvoje, kai
po daugeli gvminiu czionais
Amerike.

Prigulėjo prie draugyseziu 
Šzv. LucĮviko/Szv. Vincento ir 
SlayoKU Susivienijimo.

Laidotuves atsibus Ketverge
l iJ" A ® /' A *

ryta,-9 valanda, su trimis mi- 
^iępiis Lietuviszkoje

[' « j . , i ;
ryta,* 9 valanda,

MOTINA.

Nefft pasaulyje didesnio tur
to kaip gera, motina.

Motina yra dvejopa; žmo- 
giszka ir dieviszka.

Kai kurie ‘iszmincziai jsako: 
kad laiminga tq,tauta, laimin
gu 
ii- 
ta i yra

tausz^dis, kurioje yra doros
Dievotos, inqtinos. Motina 

stipri pagrindis prie 
užsilaikymo tautoj i arba sza- 
lies. . ’i.' J- •

Tiktai gera ir dora motina 
iszaukloja tautoms didvyrius, 
i Į 
ir nedoras motinas

Tiktai gera

m

ANT PARDAVIMO.
ibiifc iNirtUM u tu MMhMIbii a* Mm

SAULE
———>*ii«M«iiim»ii .................... . i,i..u1 J , \ ■

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profits $530,346.50

[Mokamo antra procentą ant sudėtu S 
t pinigu, Procentą pridedant prie jus 5 
(pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nopai- < 
*sant. ar atneszat parodyt knygute j 
[ar nei Mes norim kad ir jus turė- J 
ttuinct reikalą sd musu bunka, ne- ) 
(paisant ar mažas ar didelis. c 
r Bankas adatas nuo !) ryto iki 3 ) 
(popiet. Subatomis 9 ryto iki 12 vai. r 
\ ----------.'t , <
> H. BALL, Prezidentas J
C F. J. NOONAN, Vlco-Prozidont. 5 
< J. E. FERGUSON, Kaslorlus ?

6 
pas

•W 
MI

Siį,

Namai po No. 11. E. South St 
kambariai. Atsjszaukite 

(t.G)
12 E. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.

CHAS. S. £ARMLEY 
lt\ ' Estate Agent, Notary Public.

/

^iępiis Lietuviszkoje bažny
čioje. Velionis buvo gerai ži- 
Aqmu del visu kaipo žmogus 
inalšzaus ir gero liūdo, nekarta 
prigialbedavo savo artimiems 
visame, o ne viena palaidojo 
žmogų savo kasztu, buvo visa
dos milaszirdingu ir dalibavo 
gailestije savo artimu.

Liūdna ir graudu, jog isz 
tarpo musu nelaba mirtis nu
kirto gyvasti geram žmogui, 
kuris da buvo paežiam amžiu
je. , .

* I * ’ I

Ąjit laidotuvių likusi nuliu- 
dusi szeimyna užprapzo višas __ . • V • i • Y

ymu del visu kaipo žmogus

Su ha tos lyta asztunta valan
da prasidėjo triajos miszios, 
deszimta prasidėjo 
miszios kurias laike kun. Pau- 
tienius, kuriam asistavojo kfin. 
Bakunas ir York.

Sekantiojei kunigai prie al
toriaus: Dubinąs, Shamokin; 
Bartuszka, Mount Cannel; Va- 
lancziunas, Girardville, Kleve- 

Shenandoah ; Rasztutis 
Saint Clair; Dumczius, Miners
ville; Mozūras New Philadel
phia; Gudaitis, Tamaqua; Ka- 

Coal Dale; Mickuiias, 
Gazdzik, Ham- 

meke, Landolfi,' McEnroe ir 
Fox isz Mahanojaus.

Kun. York, slavoku kunigas 
turėjo puiku pamokslą an- 

gliszkai o kun. Strimaitis isz 
Freelando kalbėjo lietuviszkai.

G raha nesze: 
Vik toris

O 
dydžiosios •f

nas

riji U S, 
Shenandoah;

Landolfi,

Jonas Cisari- 
Baczkauskas, 

Vincas Matusevicz, Jonas, Jur
gis ir Mikola Pajaujei. Žiedai 
paaukauti per szeimyna ir pa- 
žinstamus buvo puikus.

Daugelis žmonių
laidotu vesią isz visu daliu pa-

kas,

dalibavo

vieto.
Visiems 

nems,
kunigams 7 gymi- 

ki-pažinstamiems ir 
tiems, likusi szeimyna sudeda 
szirdinga aeziu už dalibavima 
laidotuvesia juju milemo sū
naus.

1

gymi nes, pažinstamus ir drau 
gus.
.. Lai Dievas
a.*a. Vinco Traskaucko terp 
savo palaimintųjų, danguje.

priyma duszia

J AKYVI TRUPINĖLIAI.

• Dydžiausi karszti szuli- 
'Want Svieto randasi Thonno- 
polis, Wyoming.

* Apie milijonai
Ij žmonių mokes inejgos padotka

i
mir-

I®1

t Deszimts procentas 
Ožiu Anglijo! yra kudykiai no
tarini! da meto.

1(<K. Suyirszum devyni milijo
nai dar pin in ku Amerike dirba

1 'j

.M

' * ■ ■ * .4

ant geležinkeliu, kasyklose ir 
fabrikuose.

jf
I

A n LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba jjucguldimas Sapnu

' 205 Puslapiu
- Tiktai 75c. ir mes užmokame 

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
M A YT A WAV nTHPV P A

— 310 Paveikslu.

nirktiJeigu norite nirkti ge- 
ezeverikus pigei, tai pasi

naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau

'Sztai proga pirkinio czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas 
ežius. 3

rus

nelaikys

Stankevi- 
05 W. Centre St. (t.f.)

— Isz priežasties sužeidi
mo graboriaus Sakalaucko, ku
ris da randflsriigonbutije, gra- 
borysta užsiyma ir toliaus, nes 
p. Sakalauckas pasirūpino ge
ra žmogų kuris supranta taji 
bizni gerai ir yra pasirengiąs 
tarnauti del savo tautiecziu 
kurie pareikalautu jojo patar- 

Lai tautiecziai apie
tai neužmirszta.

1

navimo.
(ad.)

Moteres ir merginos 
prižiūrėkite savo plaukus.

Duokite juos padabinti per 
iszlavinta plauku dabintoja, 
Ashman szape First Union Na
tional Banko name. Atliekame 
darba pagal paskirta laika. 
Teip-gi turime visokiu padaili
nimu -daigiu del moterių ir 
merginu. Bell, telefonas 191J. 
(.1-20)_____________________ _

W. TkASKAUSKAS- 
PI RM UTIN IS LI ET U Y ISZ K AS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Tautos, kurios turėjo blogas 
, pranyko 

nuo žemes kamuolio arba nyks
ta Ir netarpsta dabartiniame 
laiko.

Krikszczioniszka. motina tu
ri jausle ir dievota szirdi ir 
būda auklėjimo savo vaiku-L“ 
ežiu meilėje amžinote Teisybes.

Dora motina visuomet turi 
sau už priederme 
ežius auklėti dorais ir paŲiis^ 
piais Dievo insakymams.

Gera motina inskiepina savo 
vaikuczDms in szirdi kad jie 
gerbtu ir užlaikytu Szv. Krik- 
szczioniszko Tikėjimo iszpaži- 
nima; artimo

Dievo ir

Jeigu norite pirkti dr paM^clj įdubas, 
tnes 1.
Randavojaine nhmus, kolektav 
randas ir teip tollaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity 
------ ------ --------- - *"T"~----------------- 
i Daktaras Juožes Jr Austrą

LIETUVIS r Į
Buvusia Daktaras Kariunicneje. 
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig K) valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. G lig 9 vakaro.

Telefonas Bell—359 R.

gailino jumis' taino patarnauti, 
o

Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

f .

Geriaus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

■pasirinkimą negu kitados.
$77.50 Musu specialiszkas PERT

GLOBE peczius, viduris" 18 
coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

rudeni.

$77.50 
w w i A e • ai —til

p nikei enamelavotag

t.

nus

sa vo va i kū

tikra szirdinga
Tėvynės

Motina
Motina

*W

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele* 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

I
>rfi. •* *

’ t

113 E. Coal St. Shenandoah

VYRU
LIGOS

tI

<>

GUINAN’S
SHENANDOAH.■ MAHANOY CITY,Z MT. CARMEL,

Amusu
Pane-

paguoda;
meile.

Pora motina iszmokina savo 
vaikuczius gerbti Dangiszkaja 

kuri ant žemes buvo 
Iszganytojaus

Jėzaus Kristaus, tai yra 
le Szv. Marija.

Po Dievo, nėra iddesnos dan
guje, kaip Dievo Motina.

Kaip laimingas tas yra, kurs 
visuomet pagerbia ta dftngisz- 
ka Motina, dangaus ir žemes 
Karaliene, ir po Jos globa at
siduoda. Tokia niekados nepra
žus.

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Kaktų Ir Viena**

"Tukstan- 
kuria man pri

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz e^du aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiunczlau už- 
mdkesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
&3Z prlsiuncziu tamstoms mano pado- 
kavone kuria praszom nuo inanes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszimus, turi neapsakyta 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turotl jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užrairszta visus vargus ir 
rupeseziua savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali 1 suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso-tu puikiu istorijų, teipgi doka-r 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszleistuyes o gausite tuo- 
laus.per paczta.

ANT PARDAVIMO.

Szeszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgecjzio. Du, G rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti rtnt morge- 
czio. Keturi, ,,12 .ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa- 
silik.t-q,ut mprgeęzjo.

i nu nk
U 1

namai, po

(Ap.l)
(Joht\ Goyno,-) i . . •

< 227 W. Centre SL, 
r > Mahanoy City, Pa.

Kazis Rėklaitis^
• J ' A 4< r •*

Lietuviszkas Graborius
<&

Galėtume sudėti in bleszines
tieeog kaip ateina nuo karvių

bet ir geriausias įkarves pienas yra 
■ daugiausiauvanduo 

. . L U , . .l
Kodėl jumis nio-

T — *

1 T~T T T > < ■ 1> I ■ W Į> ■ IMII 1 — 11 — 1—1 —I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Ltetuvla daktarai 
Plttsburgo. Jisai mokiuos! Varszavoje, studijavo be gi J e 
M2 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo ažslnuodlntma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invalrlas ligas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydam Dr. Koler kalba Rostss- 

kal ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedollomia 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penu Avt. Pittsburgh, Pa.
— i— 1 — — — — — — —I — —, — <a — — —I— — —i Ii —> — — — i— !«» >MI !—II — —— — — I— — —

________ __  -___________________ • ___ A

keti uz vandeni?
Libby dirbtuve iszima puse vandens 
ka randasi piene -kuri gauname isz 
geriausiu ganyklų amerike. Likusis

pienas, visa; maistinga dalis — nieko 
nepridėta ^ra sudėtas bleszihese.
Saugus, czistas, 
jopai-skanus; parankus ir ekondmisz- 
kai sudėtas —.
Libby’s pienas

J

karves pienas, dvie-

ta viską suteikia jumis
u 4’ ’ '*■ Ik 3

i 'I j 

j .,n

I

Sztai Koki Prieteli Turile—
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 pagelboi 

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

lengvas menesineš mokestes arba teip tanke! kaip
' jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juto tautiecrial Ir 
pažinstami. •

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

J. H. Garrah&n, Attorney W.F. Ryokewic*
*■' P. 0. Fenton

D. M. Graham, Pros.

0
!•<

1

D. F. Guinan, Treas.
A. Danisewics M. Garui* • 

T. G. Hornsby
k M

1

0^WF****W^a

Tūkstantis Naktų >r Viena
ARABISŽKOS ISTORIJOS ’i 

♦ ——» ——
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISŽKOS ISTORIJAS.

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu. . •

<1 L-
>

L, 1 Mi,į

H,

A

f f

" Unsweetened 
t.vdpo rated 1

H

150 Paveikslu.
Drucžiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrsžais

£

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis Naktų Gerbemasis Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu siunczlotaos 

vardu knyga 
ir Viena”

mano vardu Knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” už kuria tariu- 
szirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir įpma- 
giai praeina. Asz visiems Unk3£ziau 
kad nusipirktu tokia knyga 
“Tūkstantis’ Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczial' nors

§3?

M

I

H

aip

ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. ŽOKAS, 

18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk. X 
LITHUANIA.

1
I
Į
I

<1
4

I
PIENAS
4 E* X

Laidoja numirėlius pasai naujausia 
mada ir mokslą.' Turi pagalbininke 
motere. Prieinamos prekes.

51S W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. /

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas, •
Teipgi galimaparodo kad žmonėms labai patinka, 

ja nusiusti in Lietuva.&
laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del laldotuviu, krlkszti- 
niu, veseUJu, pasivažinėjimo ir t.t.
rno tir as niiv T>o

Pasamdo

Bell Telefonas No. 149.

Tegul justi sztorninkas 
buna jusu pienius

Prėke knygos Amerike $2.00

ai

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

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




