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ISZ AMERIKOS
Ncpasiseke užmanimas, pats 

nusižudė.
Newark, N. J. — Richardas 

Bohm, nutarė nužudyti savo 
prisiegelia, o idant būti- pasi
rengęs ant visko ejadmas na
mon pirko puiku bukietą prie 
kurio prikabino korteliu su pa- 
raszu: ‘‘del mano milemos pa
ezios, nuo milemo josios vyro.” 
Alėjas namo pagriebė kirvuką 
ir Ix’giojo paskui pacziule kai}) 
farmeris paskui viszta kuris 
geidže galvelių nukapot. Bet 

užmani- 
nes pacziule iszliego pas 

isz baimes, 
už užsikeiseji-

SUGRIUVO KRUTANCZIU 
PAVEIKSLU SALE.

SUVIRSZ 100 ŽMONIŲ UŽ- 
MUSZTA. DAUG LIKOS 

SUŽEISTA.
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Naujas Stryt-karis Varomas Gazolinu.
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MAŽAS ANTANĖLIS. <
I " f
♦

Ganė Antanėlis kiaules pu* 
dyme, toli nuo namu, nes lau
kas -buvo viso kaimo neisz-» 
skirstytas in viensėdes (koljo
ti i jas.) Buvo didelis karsztis ir 
tyankas, ir teip tyku kad jokia 
žolele nejudėjo. .

Staiga ome pusti smarkus 
vejas; pakele in padanges dul
kiu debesius; ties giria pasiro
dė didelis tamsus debesys, ku
ris, vėjo varomas, greit slinko 
artyn. Juodas debesys’raityda
masis in kamuolius apėmė visa 
dangų. Tolumoje eme griaustį, 
syki, antra ir treczia — artino
si audra.

Ka ežia daryti? 
Antanėlis.

— Nėra kur dingti, reikia 
laukt, kol audra pereis. Augo 
ten netoli krūmai, prie kuriu 
kraszto stovėjo didele aukszta 

Antanėlis nusivarė
kiaules in krumus, nes jau bu
vo pradėjo smarkiai lyti.

Pasislėpsiu po griusze, 
pagalvojo vaikas. O po griusze 
maž kada — nekada koks la- 
szas galėjo persisunkti per tan
kumus lapu ir szaku.

Tuosyk sužaibavo ir baisiai 
sugriaudė, net žeme sudrėbėjo*

Antanėlis
ir toje valandoje at- 

kad buvo iszskaites 
vienoje knygutėje, jog audros 
mete nereikia stovėti po auksz* 
tais medžiais, kryžiais ir stirto
mis, tęip-gi nei po griuszemis, 
nes tenai dažniausiai perkūnas

ISZ VISU SZALIU
—V------

Keli szimtai užmuszti sumiszb 
me, tūkstantis sužeista. ’

London. — Indijosia prade
da ant tikrųjų
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nerimauti gy
ventojai ir geidže iszsimusz- 
ti isz Įio angliuko jungo. Mai- 
szaczei tonais atsibuviiloja ant 
kasdieninio paredko. Ana die
na 
vinas

, f

Washington, D. C. — Visas 
miestas persiėmė dydeliu nu
liūdimų isz dvdeles nelaimes 
kokia iUsitiko czionuis Snbatos 
vakara; per ingriuvima stogo 
ant Knickerbocker krutanmju 
paveikslu teatro, ant kurio bu
vo užpusta daug sniego.

szimtas

I £I M 
’..-f

viszta 
galvelių nukapot.

Richardui nepasiseko 
mas, 
kaimynus, o vyras 
jog ji apskuns 
ma ant moteres gyvasezio, pats 
sau padare mirti.

Dabar 
kvitelia ant kurios 
“nuo milemos paezios, del mi- 
lemo vyro ant atminties.
Nelabas tėvas, nulaužė kudy- 

kiui ranka.
Cincinnati, Ohio. — Sudas nu
baudė Szima Gobeli, 28 metu 
senumo, ant asztuoniu menesiu 
in kalėjimu už sulaužima savo 
kudykiui ranka. Gobelis supy
kins ant penkių menesiu kudy
kio buk (asai nuolatos žindo 
fiivo pirsztuka, norėdamas Rū
dyki nuo to alpratyt, teip sus
paudė jam rankutia, jog kau
las sutruko arti peties. Sudže 
gailėjosi, jog negalėjo ji nu
bausti aut kokiu deszimts me
tu.
Žentelis apsivedė su savo uosz- 

via.
New York. — Ne visi žente- 

lei teip mylėjo savo uoszvia 
kaip George R. Uthe, kuris ana 
diena apsivedė su savo uoszvia 
Airs. Sara McDonald, kuri ra- 
įlosi pas ženteli per 20 metu.

i meta 
Uoszve per tiek metu pergyve
nus pas ženteli, patiko jam ir 
nutarė ja ja vesti, nes kaip 
George sake, negalėjo be josios 
apsiejt, teip prie josios pripra
to, nes su ženteliu apsiejdavo 
gerai sulopindavo jam drapa
nas ir verde gerus valgius.

Matot vyruezei, ne visos uo- 
szves yra herodos bobos, 

su joms mandagei apsi
ejt, o atejteje galite t meti su 
joms rojų.
Minksztu kasyklų anglekasiai 

neužganadyti.
Pittsburgh, Pa. — Pildan- 

cziojo komiteto sanaręi isz Dis- 
Irikto No. 5, Unted Mine Wor- 
dkers of Amerika turėjo savo 
susirinkimą apsvarstyti apie 
nauja mokesti kuri siūlo locni- 
ninkai kasyklų 
Coal Producers Association.

Nauja mokestis dalipstetu 
45 tukstanezius anglekasiu isz 
szeszesdeszimts kasyklų kuri 
ketina būti penkiolikta procen
tą mažiau ant nekuriu darbu. 
Locnininkas kasyklų tvirtina, 
kad. ir numusz preke, bet ang- 
lekasiai gauna 3,3 procentą 
daugiau ne kaip priesz kare.

.Check-off badai praszalins 
nuo 1 Api iliaus. kada užejs 
naujas kontraktasr nes kompa
nijos ne mano daugiau atitrau-

pacziule perinai ne 
paraszyta:

per
r^J lithe pati įnirę praejta

reik e

* >

Suvirszum szimtas žinomu 
likos užmuszta isz kuriu a|)ie 
80 jau likos iszynita isz griu
vėsiu, o konia pusantro szimto 
likos sužeista.

Terp užmusztuju radosi visa 
szeimyna. Ugnagesiai jeszko
dami užmusztuju teiT> gruve- 
siu surado tris mergaites nuo 
4 lyg 6 metu 
bulkiu visai nesužeistas. Viena 
mergaite radosi terp dvieju už- 
musztu moterių, 
buvo sužeista.

Nelaime teip staigai atsibu- 
j°r< niekas nesitikėjo prisi

artinant mirti ir mažai kas ap
sisaugojo per ižbegima be su
žeidimo nes visas teatras su
griuvo be mažiausio persergė
jimo.

Dvdesne dalis

miega irtos terp

bet visai ne-

pražuvusiu 
yra isz miesto, bet ir isz kitu 
miestu žmonis rado mirti griu
vėsi uosi a.

Nuszove 4,000 stirnų.
Concotil, N. H. — Valstijo 

New Hampshire medėjai turė
jo szimet nepaprasta giluki, ba 
nuszove daugiau kai}) keturis 
i.ukstancaius stirnų.

Gydė paezią badu.
Madison, Ind. — Williamas 

Roche, 53
aresztfivotas už nedavimo ser- 
ganeziai paežiai jokio maisto 
oer 51 dienas, gydydamas jaja 
nuo rumatizmo ir viduriu ligos 
Kada palicije surado moteria, 
toji buvo labai silpna. Per visa 
ta laika Willianiukas davinėjo 
paežiai tiktai siul'tis
uos ir vandeni. Motere neteko 
38 svarus }>er visa ta laika tojo 

f,}- nepaprasta gydimo.
Apszutino vyra ir vaikus.
New York. — Idant ižgasdyt 

ir priversti savo vyra kad 
daugiau rastųsi namie, Teofile 
Mildas, apszutino savo vyra ir

metu senumo, likos

isz citri-
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Danville, 111. — Ana diena 
iszejo isz czioiuus 
H. il. Ru'fus, in
D. C. idant pei’statyt preziden
tui Hardingui peticije apie ka
reiviu suszelpima.

pekszczias 
Washington,

Neteko munszaines, uždarytas 
kalėjime, milema apsivedė 

su kitu.
Boston, Mass. — Antanas Sil- 

negreitai užmirsz savo ne- 
priežaste buvo 

sąnvaites ad-

va, 
laimes kurios 
munszaine. Dvi 
gal nuvažiavo

lo dvdele

Kaire, Egipte, atsibuvo kru- 
maiszatis kuriame už- 

muszta keli szimtai žmonių, o 
suvirszum tūkstantis sužeista. 
800 sužeisti dydelioje Ugne j e.

Berlinas. *— Dydeliam fabri
ke czokolados Tempelhofe ky- 

ugnis, kuri greitai
prasiplatino po visa fabriką ii 
artimus namus. Badai suvir 
szum asztiioni szimtai darbi
ninku likos sužeista. Ugnis pa
dare bledos ant 40 milijonu 
markiu.

Nepaliauna valgyti vaikus.
Londonas. — Isz Revel i o te 

legraniai pranesza buk Sama
roje likos aresztavota keliolika 
moterių kurios nužudė save 
kudykius ir juju kūnelius su 
valgo idant no mirti isz bado.

Zmogedyste platinasi konia 
po visa Bosijo, o ypatingai ton, 
kur daugiausia žmonis yra da 
lipsteti badu.
Vilkai miestuosia ant ulieziu

Leon, Iszpanijo.
žastios dydelio sniego, kokič 
nupuolė kainuosią ir girriosia, 
kaimene iszalkusiu

Tsz prie-

vilku už
in Springfilda’ P«olineja ant kaimu ir mieste- 

parsivežti sau munszaines 
veseilios, bet likos aresztavolas 
ir uždarytas kalėjimo.

. Kada Antanai stojo priesz

ant Kalbų jeszkodami maisto.
nluosia Carnero, Šopeną ir ki
tur, keliolika kainmoeziu likos 
sužeistais per vilkus, o kelispen vilkus,

sudžia,.prisipažino prie kaltes, swdwwko ir suede. Kaimuoczirti
o kada sudže'jau ketino Apla
mi nubausti ant keliolikos me
nesiu in kalėjimu, jojo advoka
tas pasakė sudžiui idant susi
mi lotu ant Antanėlio, nes jisai 
ir teip jau likos sunkei nubaus
tas, nes jojd milema su kuria 
ketino apsivesti, ižgirdus kad 
Antanas randasi kalėjimo, isz- 
tekejj už kito vyro. Sudže su
prato nuliūdima Antano ir nu
baudė ji tiktai ant vienos die
nos in 1‘alejima.

persigando, jog bijo 
iszejti laukan be 

ginklo.

— masto

# 
k i e,

______ ’ •
Nuo girtavimo susilaiky- 
valgije ir visuosia daig-y

tuosia protą turekie.
Jaigu tamsunia*

turėsi, tai per
pa ežia 

j a ja nieko pra
du vaikus kada tiejei gulėjo lo- dėt negalėsi, 
voje. Vyras ir vaikai randasi ' * Bet jai
dydeliam pavojuje ligonbutije. 
Nelaba motere likos uždaryta 

“szposa,”kalėjime už toki

kti mokesti -nuo anglekasiu 11 
idant mokėti menesinia in uni- ||
je.
Iszeme arti tūkstanti tulžiniu 

'akmenuku.
eSamokin, Pa. — Czionaitine- 

je ligonbuteje daktaras Reese 
padare operacije ant paezios 
Jono Orzeskio isz Johnson City 
iszymdamas isz viduriu arti 
tūkstanti tulžiniu akmenuku 

t

visokio dydumo. v

Bet jaigu 
ba turėsi,

4 4 mokyta” bo-
tai skyles kelnesia 

turėsi ir valgio ant laik -paga- 
myto neturėsi.

Priims Tėvo Milijonus.
Vi

*

Nesenei raszeme apie Charles Garland iszNesenei raszeme apie Charles Garland isz Massachu- 
settes, kuris nepriėmė tėvo palikta jam milijoną doleriu, isžsi- 
kalbedamas, buk jam milijonas doleriu neatnesz jokio sjnagu-
mo’tik vargu ir rūpesti. Garlando pacziule kitaip apie tai ma
ne, nes pinigai jiai labai prisiduotu ir duotu proga iszauginti
vaikus. Garlandieno stačzei apreiszko Charlesui, jeigli milijo
no nepriyms, tai neteks paezios. Ka turėjo žmogus daryti 

i riau priymti milijoną ne kaip netekti motores ir vaiku.
Mė

Kompanije New York, New^llaven ant Hartford, invode 
naujo budo vagonus, kurie turi savo gazolinius motorus, teip 
kaip autoinobilci, liet szitig karukai ejna ant tu paežiu sztangu 
ka ir garinei trukeii Kompanije persitikrino, jog tai pigesnis 
ir geresniu Budas ir yra užgana linantis del pasažieriu. Pana- 
’Ziis karukai ejna isz Toledo in Detroitą. Kitos geležkelio 
kompanijos teip-gi mano in ves t i panaszus karukus.

Kitos geležkelio griusze.

Kaip Dievas atidarė akis ne
regio ant dangiszko ir atcj- 

nanczio gyvenimo.

In apticka seserų misijonier
ku Meliampure, Indijoi, atėjo 

neregįs Indusas ir 
prasze idant jam duotu kokiu 
žyduoliu ant jojo ligos. Misi- 
jonierka iržsijimante gydimu 
ligoniu, apžiurėjo jojo akys ka- 
nuogeriausia, nes jokios pa- 
gialbos negalėjo duot, ba ken
tėjimas jojo buvo užsenejas ir 
neižgydomas.

Misijonierku pasako jam jo
jo pajejima.. Nes tasai nesida
vė teip lengvai persi kalbėt, nes 
graudingai paszauke:

nesenei

teip yra 
dienos laike 
atsakanezio

Vilkai teip insidrasino, jog 
nžklupineja ant gyvuliu, o in- 
sigave in viena grinezo į)er 
įauga isznesze dvieju menesiu 
k ūdyk i kuri sudrasko.
Nužudė buryke už jos pinigus.

Bydgoszcz, Lenk i jo. — Na
me po No. 46 ant uliezios No- 
vodvorkos, kaimynai rado nu
žudyta Frydrika Lebeliono, 
kuri užsiyminejo buriniu atej- 
ties. Kaiminka ižgirdus nuola
tini verksnia kudykio, nuėjo 
pažiūrėt kas ton atsitiko pas 
Lebelienia, bet rado duris už
rūkytas. Pranesze apie tai pa- 
licijai, kuri atėjus iszverže du
ris ir rado lavona moteries 
kukniojo, su dydelia skyle gal
voje. Visos szupledos buvo 
isztrauktos ir daigtai iszmqti- 
neti, 
dinsta buvo papildyta tyksle 
apipleszimo.
Liūdna pabaiga girtuokliaus.

Varszava. — Ludvikas Drab- 
czinskis, ątejas namon girtas, 
meto žibanto lainpa ant lovos ’ 
nuo kurios užsidegė patalai ir 
ugnis staigai prasiplatino po

viena

isz ko pasirodo, jog žu

visa kambarį. Zveriszkas riks
mas girtuoklio .pasklydo po 
visą narna, 
kaimynai, rado girtuokli ap
siaubia liepsna. Noi’ints kai
mynai užgesino liepsna ir nu
traukė Į doganezes drapanas 
nuo jojo, bet in puse.valandos 
mirė dydeliosia’kaukesiu. Ug
nis sunaikino tris namus per 
ka 28 žmonis pasililco be pasto
ges per priožaste girto pasiel
gi mo Drabczinskio. ’

■ /

an į kurio subėgo

MERGAITES TVIRTYBE 
PRIE DIEVO MEILES.

Neperseniai, viename mieste 
atsitiko szitokis pavyzdis. At
sitikimas buvo Amerikoje.

draugėje su
y

Viena motina 
savo

4
ft

tie

stoties, dar tu-

Sudrebejo teip-gi 
nabagas 
si mine,

' ....."Tf

Ergelei
- - *

*Ergeloi>žmogų nuvargina ir 
tankiausia numarina* — Ilgai 
tas žmogus gyvens, katras or-

žmoąu nuvargina

f - v 
geliu ne turės.

graudingai paszauke:
— . Susimilekit ant manos, 

esmių tėvas didodes szeimynos. 
Mano darbas, tai duona del 
mus visu! Jus turite mane isz- 
gydint, ha kitaip ųeteksiu sa
vo darbo, kuri tik aplaikiau 
isz m i e I asz i rd v s t es.

Žodžei tieji sugraudino 
lei szirdi zokoninkes. Sznabž- 
dedama tykei malda, apmaz
gojo ludusui akis o po tam at
sake :

n

I ai-

— Melsiuosiu in mano Die
va, idant susimiletu ant tavus.

Nog to laiko kas dieha atej- 
davo neregįs Jndusas, vesda
mas per savo giminaite in li- 
gonbute seserų misijonierku ir 
paantrindavo savo

parode jam
praszyma

Tada zokoninke 
stovinti ant stalo muku tarda
ma:

— Žiūrėk ant tosios mukos 
musu Iszganytojaus ‘ Nukriža- 
voto. Jaigu tavo tikėjimas ir 
viltis yra gana drūta, tai Jisai 
tave iszklausys. .

Jvada nutylo, Indusas puolė 
ant keliu szaukdamas:

— Vieszpatic, iszgydinkie 
mane, sugražink 
be mano akiu!

I

. Da ilgai teip meldo ir Jiana- 
szois žodžeis prasze krikszczio- 
niszko Dievo pagialbos. Ir Die
vas iszklause maldas vargingo 
Induso.

man szviesy-

< ■ 4 • >

Nog tosios dienos liga Jojo 
pradėjo apsimalszinet. In ke
liolika dienu likos ris7fgy(Untu 
tiktai ant akiu pasilikę Jju bal
ti ženklelei, kivHuo,s suvisai'•nė*?’ 
perszkadiiiejo'matymu ir p^įi-
ti ženklelei, kiii*iuo,s suvišaPne?

- * 1 - > t : •

liko kaipo atminimas Steliiik’ 
lingo iszsigydinimo koki jin 
patiko. ■ f .

Atsiverto prie tikrojo Dievo 
apturėjo krikszta szventa ir su 
grižo prie savo užsiėmimo. Vi- • t • V • ‘soje aplinkinėje garsino V)so- 
galinga Dieva krikszczioniu, 
ir daugybe aplaike duszia del
Kristnso. — F. B.

y 
septintu metu-dukrele 

keliavo in kita valstija. Susto
jus ant vienos 
rejo pusantros valandos lituk-

kol ateis traukinys, k*u- V J 
riuom turės važiuoti in savo 
vieta.

Turėdamos dar kiek laiko, 
i nėjo in restauranta ir sėdosi 
prie stalo pietautie., Prie to 
paties stalo sėdėjo du jaunu 
vyru, be tikslo ir begediszkai 
pliovoje neszvarius daiktus, 

mergaite pradėjo neri
mauti klausydama kalbos tu 
pliovotoju ir pradėjo dairyties 
aplinkui ar neatsiras kas isz smarkiai grande. Staiga ties 
esapeziu svecziu, kurs sustab
dytu priesz Dieva 
blevyzgas; teeziaus visi tylėjo, suvis arti perkūnas trenke« 
nors nei vienam tokios kalbos 
nepatiko.

■ Pagalios 
iszkesti negalėjo, atsistojo nuo 
savo vietos ir drąsiai priėjus 
prie tu dvieju vyru rimtai ta
rė:

y trenkia, Dėlto nubėgo isz po-# *** # * 1 ‘ 1 • 1

i

Mb

7

Dora

negražias

mergaite ilgiau

— Gerbiamieji ponai, 
galite jus kuom nors patikrin
ti savo pliovones priesz Dieva, 
kurias dabar iszkalbejote?... 
Isz ko jus žinote kad Dievo no
rą?... Ar jus manote, kad savo 
szirdyse Diovo neturite, tai jau 
Jo ir niekur nėra?...

Pasipylė tarpe svecziu gar-

ar

sus plojimas ranku, o mergai
te vis lauke isz pliovotoju at
sakymo, bot nesulaukė. Du 
jaunu vyru užkaito, paraudo, 
ir nei vienas ant užklausimo 
mergaites neatsake. Sėsdama 
ant savo vietos mergaite pasa
ko: — Gerbiamieji jauni ponai, 
ežia, regis,' kad pas visus sve- 
czius szirdyse yra Dievas; tai 
kurgi isz jųdviejų szirdžiu Jis 
dingo?...

Ir ant to paklausimo pliovo- 
tojai nieko neatsake, tik kepu
res pasiėmė iszsprudo susigede 
laukan.
* Kaip butu laimingas pasau- 
liSj-kad daug tokiu męrgaicziu

dingo?

ijįįširastu ir pilname susiprati
me gyventu.

Savo neapleisk, bet ir

gruszes m krumus,, palindo po 
tankiais, bet žemais medeliais 
apsigaubė su sermegute ir susi
kūprinęs, perszlapes, lauke au
dros galo.

O tuoiarpu lietus lijo, kaip 
isz viedro, tamsa apėmė dangų 

žaibavo ir

Antanėlio galva sužibo szviesa 
pasklydo baisus trenksmas —

K

< *

Vaikas nabagas, nusigando už
merkė akis, puolė ant žemes, . 
manydamas, kad jau po jam, 
ir keletą miliutu pagulėjo kaip 
be duszios... Paskui kai atsi
peikėjo ir pajuto, kad jam nie
ko nepasidarė, pakele truputi1 
galva, bailiai žiūrėdamas, kas 
dedasi aplinkui. Po paskutiniu 
trenksmu lietus nustojo, žaiba
vimas eme ejti retyn, ties giria 
darėsi šzviesiau* Audra buvo 
perėjus.

Antanėlis atsikėlęs ėjo jiesz- 
koti, kur trenkė, ir priėjo prie 
griuszes. Kokis buvo jojo nu
sistebėjimas, kada pamate, jog 
griuszes žieve iszilgai perdeu 
perpleszta, o po ja guli vienas’ 
jo parszelis, matyt, buvo po ja 
pasislepes ir perkūno nutrenk-* 
taš.

Dieve mano, pasakė sau vai- 
kinelis, su manim ir butu teip 
buvę, kaip su tuo parszeliu, 
kad bueziau užinirszes, jog per 
audru nereikia slepties 
auksztu medžiu. ’« » 

Mastydamas apie ta atsitiki
ma, Antanėlis paėmė jiarszeU 
ir nusivane savo kaime soda 
žiaus link. <*

po

T

GERI PAMOKINIMAl/1
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Tankiausia nesidžiaugė-'*

me isz to, ka turime, tiktai da 
vis daugiau norimo.

Jaigu žmonis sveika pro-
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* Jaigu žmonis sveika pro
tą turėtu, tai kunigams butes 
nepavydėtu. Geriaus duona su

svetimo negeisk, 
i

“ Tas ilgai pakukos, kas 
vandeniu valgyti ir tokio gyve- v ♦ . •

# 
boba apszukos.

Tegul kožnas ta už pamą-
nimo nenorėti,

Su teisingysta visur tik-#*

ta turi, jog reikia atyduotų kas si, su melagysta niekam ncpa«
tkam priguli.
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KAS GIRDĖT
Bolszevikai bijo leisti Leni

nu ant ekononiiszkos konferen
cijos iu (lemia, nes galėtu ji 
patikti kokis 
tikimas... kulka 
Kasgi apsiymtn 
darvti >
no. Juk kožnas žino gerai sena 

‘kas turi kabot, tai 
y y

nes 
netikėtinas alsi

ai* bomba.
darbeliu

nuiczeluinka

priežodi:

pa- 
isz Lem

4 < 
ne nuskens. ’

Bolszevikiszkas 
“ Krasnaja Now 
nuo 
iszrado

gieda be 
bet tosios

y y

kokio tai laiko
naujės

la i krasztis 
tvirtina, buk 

mužikai 
giesmeles ku-
jokios baimes, 

giesmeles yra prie- 
szingos valdžiai ir kvėpė “kon- 

Laikrasz-
viena isz tokiu 

ezionais isz-

rias

tis
» >trarevoliuciszkai.

paduoda
iesmeliu kuria 

vertome.
Už caro Mikalojaus
bado jokio nekentejome,

O kada bolszevikai užstojo
geru laiku neturėjome.

Caras Mikalojus buvo gerum,
valgei piraga su czajum,

Bolszevikai tave

baisu bada ir 
bet d a 

Bolszevi-

vadina bro- 
lunn,

turi valgyt vandeni su moli
niu.

Isz to duodasi suprast, nors 
mužkai keneze
m i rszt a t u k st an cze i s, 
juokus neužmirszo.
kai pradėjo labai nerimaut isz 
tokiu juokingu dainelių ir pta- 
dejo aresztavot visus kurie tik 
jiaises giedoja.
mybia (!) žmonims 
dže.

Ir taja links- 
uždrau-

katrie sako,Tiejei, katrie žino, 
buk meile yra akla, liet tiejei 
kurie josios paragavo, tvirti
na, buk jiems greitai atydare 
akis po szliubui, kada negale- 

savo paczi ulėms

m e
milema prie al- 

idant pirnla apsižiu-

jo pristatyt
to, ko reikalav o. Todėl, duoda- 

rodo visiems tiems, pakol 
nuvesite savo 
toriaus,
retumot kiek turite pinigu 
banke ir ant kaip ilgai jums 
užteks, o tada gali apsivesti — 
įeigu turite gana drąsos. Ba 
matote, jog meile moteres pra
sideda josios szirdije, o baigėsi 
vyro kiszeniuje.

iszsireiszke,Kas tokis iszsireiszke, jog 
žmogus pirmus tris ar keturis 
metus savo gyvenimo mokina
si kalbėt, o kada apsipaczitio- 
je, tada turi per visa savo gy
venimą mokytis tylėt. — Ar 
teisybe vyruezei?

(Aniele) Vesalauc- 
gyvenanti su dviems

Nellie 
kieno, 
vaikais po No. 2106 W. 19-tos 
uliczios, Milwaukee, Wis., ap- 
laikinejo suszelpima nuo mies
to isz priežasties buk josios 
prisiegeŪs turi atsedet koki 
laika kalėjimo už paemima sau 
antros moteres.

Ant galo likos ir pati Nellie 
pasodyta kalėjimo už varima 
munszaines. Vaikai
tėvo ir motinos, likos nusiims- 
tj in priglaudos narna.

Motina netekus vyro, turėjo 
kuom norints užsiymti, o len- 

ir naudingiauses bu- 
pardavimas^. mun-

netekia

gviauses 
das buvo 
szaines, bet ir ta j i uždarbi jiai 
atėmė prohibicije. 

- - - - -1
Daktaras B. Grossman, psy- 

chologas ir antrypologas turi 
būti dėkingu už pabaigimu sa
vo mokslu del savo pacziules, 
kuri mokėjo visus kasztus. ant 

užbaigimo pasekmingai jojo 
mokslus. Bet kada vyras iszsi- 
dirbo ant mokyto vyro, dabar 
ne nori pažinti savo geros pa- 

✓cziules kuri nekarta, kentėjo 
, badą idant vyrui atiduoti pas

kutini centą, nes tasai dakta
ras sako, kad jam jojo pati yra 
per “prasta.”

Motere apskundė vyra idant 
jiai duotu užlaikima, na ir sū
dąs nusprendė idant jiai mokė
tu ponas daktaras po 20 dole
riu ant sanvaites.

Pažystame keliolika pana- 
|8ziu “mokytu” lietuviszku vy- 

<* • * * f -a ai a* a ' a* f 4 4

z Jru, kurio būdami pliki kaip 
furkiszkas szventas, susipaži-

no su merginoms kurios ture- lA7 I iAtiiviftvIrii ICnim^Kn jo keliolika szimteliu, suszelpe ISZ UeiUV1S2KU KaimeilU 
vyrukus paskuthiois centais, o 
kada iszi'jo ant vyru, tada at
metė savo goradejas kaip sena 

prižadėjo su 
“stos ant

skuduri, norints 
joms apsiversti kada 
kojų.”

Už geradejiste 
atliginimas.

Nuo kada Amerike užstojo 
kvaila prohibicije, labai pagar
sėjo sala Kuba, 
jog prohibicije

visados toks

o (ai del to, 
tosios laimin

Chicago. — Sausio 23 <1 
Szv 

bažnyežia viena 
pasirengusi važiuoti Lietuvon 

kai, te i pat lie
tuviai, autoinobiliuje. 
iszkratyti to žmogaus 
nius. Tuotarpu policijos 
tiva seržantas nuo 46-tos ir

9:15 vai. ryte ties 
žiaus

užpuolė du pleszil
v

nuo

i pie 
r. K ry

la ie tuvi

Norėjo 
kisže- 
detek-

KUR BUNA?
,:>■ e / . A 1' . y.,., S ' ; ; /. • ',

Lai Izidor R, Tarnu linas isz 
W j Ikes- Barre, Pa, atsiszankia 
in “Saules” 
bus reikalas.

Ar norite darbo?

Agentu reikalinga

ofisą. Yra svar-

nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima, padarite po deszimti ir

7 Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50 
jin Liepoja

^|bi 4a A A* A

r t $110.00
liava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
\ Pinigu Siuntimas in Lietuva

Mano du broliai Juozas ir 
Jurgis Juotkunai ir Jupzas Ku- 
eiucka paeina, isz Bartniku pa
ra., V i 1 k a v i szk i.o (A psk r.

Ivideszimti doleriu in savaite 
i vakaru

SĖKLOS. j 
f

' liart aplinkos ūkininkai ma
tydami reikalu, susitvėrė in 
kompaiiija ir partraukė viso
kiu seklu, 
vasari ojo.
liaus kviecziame isz anksto 
užsisakyti kam ko reike. Ko 
(langiaus bus 
Ims visiems pigiau.
molu, alfafos, blue grass, mil
let, millet Siberian, suden 
grass, vikiu

'"Ii

reikalu

daržovių, šieno ir 
Del geresnio der- 

iszŽemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
eziausiame pasate laike 25-3CT 
dienu.

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

LIETUVISZKAŠ

SAPNINYKAS
. Arba iszguldimas Sapnu ’ 

-1-310 Paveikslu, 
ir mes užmokame

ir dauginus neleiskite
už dykai bet pradek i t iszversti 
savo dyka s laika ant pinigu.

igu esate senesni kaip 20 me-, 
tu tai hė'iiž^kite del jums nau-

užsakymu tai 
Dobiliu,j)jr-

M ich., 
dabar nežinau kur. Ar jie gyvi 
ar mirė, žinantieji apie juos, 
malonėkit pranofjzt.

V. Satulaitis
10208 Russel St.,

, Detroit, Mich.
---------- -----------

Paieszkau Monikos Vi ilgė
kis, paeina isz Kauno Redybos, 
isz Batakių; pirmiau gyveno 
Chicago, III. Turiu svarbu rei
kalu, praszau 
adreso.

Wood gatves kampo In pamalė gyvell0 \ n(.|roi(t
Pradėjo szandyti, 
žeide, bet jis pabėgo.

Szoferi
Antrąjį

»J oi
su-

gos salos nedalipstejb, o prlek «'e,n,e '« "uvę.le polw.ios nuo-
tam, sala
Ameriko,
gesniu Amerikonu
siduoda in Kuba jnigu nori pa
sinaudot isz skanaus ahiczio 
ir gardžios arielkeles.

neimtu pro-
szali truputi placziau apraszy- 
ti.

Sala Kuba vra ar tik ne tur
tingiausiu sklypeliu ant svie-

4 * t L

L- 1 ‘ ''
dingu ’ ’f i hf o r m a c i j u

randasi labai arti 
o daugelis turtin- 

tankoi nu-

Apie laja sala

to, nes tonais ant kožno gyven-
tojo pripuola pp 200 doleriu. 
In laika dyidęszimts inetu at
sitiko tiktai vienas subankru
tininiai.

Tabakas lenais atnesze 
ojtą inota 
ir tai kas metas 
ėjusius deszimts 
Kuba 
kaip 
apie

Pr»- 
50 milijonu doleriu 

in laika prrt- 
metu. Jeigu 

užgyventa 
tai turėtu 
yventoju. 
cukriniu 

‘‘sala

<r 
o

4 4

y y teipgi ir

ant visokiu 
pargabenakuriuos

isz tosios su-

nuo
isž iszpaniszku ran-

butu teip 
Porto Riko, 
16 milijonu 

Kuba yra praminta 
viczspatysta 
skarbu.”

, Kuba kas metas ižduoda 300 
milijonu doleriu 
pirkiniu 
isz užrubežiaus, 
mos Suv. Valst. aplaiko 225 mi
lijonus doleriu.

Kuba yra sziadien laiminga.
kada Amerika s ja ja isz-

gialbejo 
ku. 

» •' * Į

Žinunni atrado, buk daugelis 
žmonju ir vaiku serga ant teip 
vadinamu paprastu kirmėlių: 
jautienos, kiaulienos ir stucz 
kihes, kurios žmogų privaro 
prie beprotystes. Todėl kas ma
no jog turi savije stuczkinia. 
kirmelia ir ne turi apetito, 
szirdi griaužhi, skausmą vidu
riuosią, strenuosia 
akyse mirguliavimą, tai ženk
lina, kad kas nors yra negerai 
su jusu skilviu, nes tonais jau 
skilviniai kirminai ponavoja. 
Pas vaikus tuojaus galima pa- 
temyti jie no nori valgyti, mie
goti jiems tankiai galva skau
da, ne nori žaisti su kitais vai
kais ir t. t.

Czionais -paduodame kėlės 
gyduoles ant iszvarimo stucz- 
kines kirmėlės, 
daug pinigo daktarams.

Pirkit aptiekoje už 15 centu 
“Pomegranite Root Bark, in- 
pilt in puse kvortos vandenio 
ir virti pakol vanduo pasida
rys tamsei rausvas. Priesz uaii- 
dojima gyduoles, nereikia nie
ko valgyt per 24 valandas, po 
tam ižgerti stikleli tosios gy
duoles, in valanda antra, o už 
trcczios valandos treczia stik
lą, po tam paymkit ricinavo 
aliejaus (Castor oil). Jeigu yra 
stuczkine kirmėlė, tai iszejs, o 
jaigu nėra, 
les nieko nekenks.

Antra gyduole:
Per tris dienas 

gyt kaip tik sėklas isz dyno 
(pumpkin seed), 
diena pavalgyt tiek 
kiek kam patinka įy turi norą. 
Po tam ižgerti kokia keturis 
szauksztukuą ricinos, o isztik- 
ruju s tu ožkinis iszejs isz vy- 
duriu. ,

Tosios gyduoles buvo jau 
iszbandytos pasekmingai per 
daugeli žmonių, 
nemažai pinigu daktarams.

silpnumą,

o užezedysite

tai žmogui gyduo-

nieko novai-

o ketvirta 
silkių

gyduoles buvo jau

kurie iždą ve

jaunąs arba vyduamžio pa- 
cziyotas vyrasczipptas vyras kuris kalta 
angliszkaij lietuviszkai ir leg- 
kiszkai, vydutinio mokslo ku
ris geistu užsiėmimą banke, lai 
raszo arba.atvažiuoje in State
Liberty Banka in Moimt Car
mel, Pa.

Szi apskelbimą patalpinome 
vien tik del to, idant sus/'Clpti 
y------- kuriam tokis dmstas
butu naudingas.

' I ;

vien tik del to, idant suszelpti v *i • ■ 1 .j .žmogų, ____  . ______

i y. > 4

<

vadon. Szv. Kryžiaus par. kle
bonijos langams 
szuyiu.

Mat, vagiliams buvo pasku
tine proga szi žmogų apipjosz- 
ti.

kliuvo pora

— Sziaurinej miesto dalyje 
policija sugavo du isz trijų ple-

J Cll. <

r Dtuiiel Stumbrį
^zįku. Tai Alfred Jocius, 21 m. 

. ____________ k'f, 22, Abtpįu
i^z. Ęridgeporto. kol i on i jos, Į’p; 
icijai ^iiiomas ir treczias kurs 

juo tarpu pabėgo. , ,
J^ie^szgi prisjpažina apiple- 

sžimę- daugybe zpioniu.

Sfrilkeš-Barre,
semite <Baltiud<ienp

Abiuju atsiszaukt ant

o A

Pa.

1 *

— Mirė 
1.03 metu 

K. Baltuškiene mirė pas drau
go p. Ragelis, 461 E. South St., 
I)e giminiu prie

E. Baltuškiene
mirties atalo. 

atvažiavo 
priesz 20 metu in Wilkes-Barre 
pas savo dukterį p. Skinderitis 
ir duktė jau pati 80 midų senu
mo szvare ja isz savo namu; to
dėl ji gavo prieglauda pas p. 
Žagalis, kuri isz Lietuvos visai 
nebuvo pažinstama, ir iszgyve- 
no pris ja apie 18 metu ant los- 
kavos duonos. Duktė turi savo 
namus apie už $4,000 vertes, 
bet motinos negalėjo priglaus
ti. Vietinis dienrasztis prane- 
sza, buk senukes dukters neži
no kur gyvena; ji gyvena ant 
Empire St. apie 20 metu savo 
name, bet savo motinos neno
rėjo priymti in namus.

Darbai 
ezionais ejna gerai, Lietuvei 
gyvena malszei ir sutikime.

— Trijų metu vaikiukas A. 
Arlausko, užlipins ant pastoges 
pradėjo braižyt zapalkas ir už
degė dydeli zoposti tavoro ku
ris 
ugnagesiai pribuvo

užg(‘sino

Frackville, Pa.
gerai

tenais radosi. Ant gilukio 
in laika 

Bledes 
nuo van-

ir užgesino liepsna, 
daugiaaše padaryta 
denio. Arlauskas tris metai mi
gai neteko kojos kasyklose ir 
taja neloime jam 
bledinga. — \’ejas

buvo ganaS

New Philadelphia, Pa. — 
Kors ezionais randasi gana dy- 
delis būrys Lietuviu, bet visi 
gyvena sutikime, dirba-kožna 
dieneliu ir nesikisza in sveti
mus reikalus.

— \Praejta Petnyczia Ma- 
ryd kasiklosia likos užmusztas 
J urgįs Karakas (?) kada dy-

ant jo
delis szmotas* anglies nukryto 

galvos.

Mt, Carmel, Pa. f Praeita
Nedeliu ligonbuti 
mirė B r i g id a 
Nebaszninke

Lės-
I sunn.

Ashlande 
Leskauskiene. 

sirgo vandenine 
liga. Paliko vyra Liana
kauska, 5 dukteres ir
Laidotu ves atsibus Seredos ry
ta.

ATYDA MOKĖTOJAMS 
TAKSU.

K

Da randasi Š58 vyru ir 891 
moterių kurie nemokėjo tak
sus už 1921 metus. Jeigu esate 

tu, tai privalote ma-vieni iSz tu, tai privalote ma
tyti taksu kolektori ir užsimo
kėti. Asz atlankysiu tuos ka da 
yra neužsimokeja 
g< . - -
užsimokės paduosiu del kon- 
sztabeljo del sukalektavojimo 
ir tas kasztuds jumis $1.20 vir- 
szaus. Visos moteres turi užmo-

, ir turėkite 
itavus pinigus. Tie kurie ne-

' t-Aketi taksus. VUi taksai turi
but užmokėti priesz 1 diena

Edwin Blew
Apriliauš. r . (j.31)

Edwin Blew 
Receiver of Taxed.

ANT PARDAVIMO.
Karma, geroj vietoj, 47. akeru

« ' F ..... * .' I a * t C

r i

žemes, visos mnszinbrijos,. 2 
9 n virk a ir vaJ/iiykiiarkliai, 2 kalvos ir 5 vežimai.

Atsiszhujkit iii Stimpa btišrt. (9)
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Dominik Masinu,
1226 High St., 

St. Louis, Mo.

MatonietieAsz Eranciszka 
paieszkau savo pusseseres Jie- 
vos Jenuciavicziutes, po vyru 
Kraipaviczienė. Meldžiu atsis- 
szaukt ant adroso.t x

Airs. Tony Matonis,
210 - 2nd. St,, 

'. Lincoln, 111.
4 1

Mano tikri broliai Juozas ir
* 11 -t

__ ..„i, isz Su-
Mar i jampoles

........... • G mino

*w t * < •

Kaulas Levabaviėziai 
valku Red., 
apskr., 
Sargines

Ked._
Al ikaliszkio 

Plutiszkiu 
ar-

Kaimo, 
Para. Malonėkit atsiszaukt 

žinantieji apie juos pra-
(1.9)

»
ba
neszkit ant adreso:

(1. M. Levanaviczius,
4535 Pay ne Avė.

apie

1 
Cleveland, Ohio.

szi and ion 
savo prigimtoj kalboj.

Katami Sales Co. ’ 
Collegeville, Pa. .   IIII* II.. 4. » y*^»i      «... -Į Tn1--

SKAITYKITE XSAIJLE”
* ■ > # ■<

SKAITYKITE “SAULE”
* ., * ■■ *

SKAITYKITE “SAULE”

'r 7 T

205 Puslapiu
Tiktai 75c.
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga
_____ ______________ _ ______ _____ _ f

I W. D. B0CZKGW8KI-C0.
MAHANOY CITY. PA.

................   .........................—y ■ ■■< i» — ii., n ■*<— ■'   —

75c.
per paczta. Adresąvokite: <

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK 
I
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Kelįai.ik isz Lietuvos ir in Lietuva visada, per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva-

.?s
*

JI*

g
(,1 ienos kursą ir norintiems iszmainoine.
ryszius’ su Lietuvos Ukfo Banku Kaune,
Pasjiortus ir kitus Dokumentus
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sokaneziu. antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS

korte 
net 
šia.

-f

millet
y

Siberian
cziepu didumas 

4 iki 7 pėdu, obuolei, gruszios, 
slivos, visznios, piezes, vinvuo- 
ges, agrastos serbentus, žem- 
vuoges. Teipgi geriausia pirk
ti ūkia per musu kompanija. 
Esame seniausia kompanija ir 
gerai Žinom apdinkia ir verte 
žemes. Patarnausime kateisin- 
giausia ir pirksite nuo pat sa
vininko. Ant pareikalavimo 
pasiusime fannu katalogu. Ra- 
szykite tuojaus. (f.3)

Midi i gtin Land Co.
Hart, Mich.

REIKALINGI VYRAI. /

Del pardavimo visokiu krū
mu, rožių, 
Pastovus 
mokestis. Raszvkite dabar.

Barry Nursery Co., 
Rochester, N. Y.

medeliu ir augalu, 
darbas. Savaitine

4

Pati in savo Vyra:
— Kaip tu. žmogau gali 

teip ilgai karezemoje sėdėt.
— Asz norėjau 

trukus iszejti, nes Mauklevi- 
czius prishipirias 'prasze idant 
pasilik tau.

Tada asz pamislinau sau, jog 
iszmintingas kvailio paklauso.

Vyras:
nes

no

GROMATA ISZ LIETUVOS.
<

Raszyta in Augusta Morke- 
li, Adelaide, Pa. nuo brolio isz 

K remiu, Aiitnemuno

ir duodu ži- 
visi sveiki ir

kaimo 
valscziaus.

Sveikinu visus 
not kad ir juries
gyvi. Aplink mus nebuvo teip 
dydoliu musziu, o kur važiuoji 
ar ejni, tai matai vien tik kry
želius pakeičia. Su Lietuva ne
žino kaip gali būti, nes nevido
nai ginklu da nesudėjo, gal po 
nauju metu užejs kokios per-

A *

mainos.
Pas mus buvo labai sausa 

vasara, kaip kur saules karsz- 
.czei iždegino viską ir duonos 
neturi, bet pas mus dėkui Die
vui jęvai žieminei, rugei it 
kviecziai užaugo, o ankstivas 
ruduo užszalo vanduo ir netu
rime vandenio, c ■ ■ ' prie ežeru arba upiu parsivežt

žmonis dan- 
iausia važiuo daugeli myliu

C * -t K m ’ ' ' <

vandens, Szeip pas mus viskas 
. ' . ' 4- / T u MU . JL« U» . 1

pigiausia.kajna ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
Pinigus siuneziame su pilniau- 

dalis pasaulio pagal žemiap^ia 
Turime artimus 

Padaro j ne 
su Notaro ir Lietuvos

r isz vįsu kjtu port u. 
Įvarant i ja in visas

f

ryszius* su I Jetuvos

498 Washington St. 
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New York, N. Y.
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> PER H>XMBURGZk,P!I

f

r«

4
I

I*

PER HAMBURGĄ PILI ASĄ 
UFTiG.m

h
. ARBA LIEPOJĄ

/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidbra) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

“LITUANJ.A” iszplauks 1 Vasario 
“POLONIA” iszplauks 22 Vasario 
Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste-
.. .J, h ’ ......t - ,i ....

J-

K

.1

4.

O**rt»

VYKU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
82 metus Invalrlas ligas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug
niai patinsta. Gydo užslnuodlnltna kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejltnus, Ilgas tinimo, Invalrias ligas 
pnelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkai. per laiszkus asz nogydau. Dr. Kolor kalba Rustei

kai ir Lenklszkal. Of įsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 
NedellOmls iki 2 popiet

Dr. KOLER, 638 Penn Ave, Pittsburgh, Pa.
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Tūkstantis Naktų ir Viena

Sr i"
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ARAB1SZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucdai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
r m " 1 j i

—, •—   • •• .
. . ■

i
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Lij

posenoviai. Jusu brolis Igfnotas
Morkela.. <

(Szita gronuita likos išzsiun-
sta i
15 Gruodžio lyg paežto stoties,
o in New Yorka pribuvo 28LHJ]

su areoplanų , isz Alytaus

Gruodžio 1921.t Kelionėje buvo
d i ,tjklai/trileka ftiėnu. .

r» fl < . ■ * ' ii|i Mt * ' / .

W.,p., 0ęi5ixH<MAr*ld.Co,'i

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

/ . f ■ ,. i. . ■ 1 h .

Mahanoy CltY. Pa-. .
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SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYQA 

—1—-- v r
Gcrbemasis Tamistai:—

Sulaukiau nuo jusu slunczlamos 
mano vardu knyga. J *<Tukstantis 
Naktų ir V lenk“ už kuria tariu 
szirdinga acztu ir jabal džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, neą man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas not nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu , tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas irttogus apie viską tada 
pamirsžtt ir Visokį Aunesczlat nors

vardu knyga.
ir Vicnh”

“Tūkstantis Naktų ir Viena“
!

paniirsžtt ir t! suk i Aupesczial 
ant valandėlė? atsitraukia.

Su pagarba, Ą. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921pi,

Dv. Palar.dt)oh#sJ ‘ i
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

AoėiitiirA 
VIENYBE 

< < y

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie-

Antverpą, 
Breme

ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, KaYaliaiiČių ir ki
tus portus | Eidkū- 
nus ir j patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos. 
.......... ® l 
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bns greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
ninio.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

mainę ant visų 
šalių pinigų. 

® 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina I 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikletus Ir tt.

s; i & ’ * 
’’VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 
’’TARKA“

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

SS ■ M 
’ ’Vienybės 
šėrus.

tuvos arba ir visur ki
tur pey 
Rotterdam^,

.konstitucijas, t

birkito ’’Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Si ■ ifi

ii >1 ' !' ' -Ik r thA . k -

Užlaiko didelj knfgyn^, 
r ' • - s '

šoklų knygų.

I II « Iki A . A 1L

kur galima gauti vi

Reikalaukite platesniu in- 
vi«kt>, ra

šykite mums laiškus, rei
kalo ukUo musu piniginio 
kurso ir knygų •,'katalogo.
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Su visokiais reikalais 
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LITHUflNIflN 
VI&NYBE FUBL, 60.
193 Grand St. E

Brooklun; N. Y.
Kur vienybė, ' 
Ten galybė.
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• kreipklUa Šiuo Adresu ij

D v. Palazdtion#s, 
Cžoklszkos vai.
Kauno apsk.’

. LITHUANIA.1
(į ' 1

Yru tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas

i
1

1 A

1
Iii

vparodo kad žmonėms labai patinka.
ją nusiusti in,Lietuvą.

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

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

W. D; Bbczkbwski-Co., Mahanoy City, Pa.
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NESIIMK UŽ SVETIMO 
DARBO.
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Petras Žilabarzdis piktas bu
vo vyras, jo pati Mare teipg 
pikta. Niekaip juodu negalėjo 
tarp savos sutikti. Vos tik Pe
tras k a nors į 
riksmą Kelia.

Karta Petras 
darbo piktas, 
Daug varkszas dirbo, nuilso.

— Boba, duok valgyt!
Dar pietus neiszvire!

ežio (tvarto) ant kalnelio, nuo 
kalnelio, ant pirkios stogo.

— Tai ka gi, ar dabar kar
ve ežia ir ganyti, kur ji dings!

i Kad tik nenupultu.
Užriszo Petrfts

prasižios, Katre

griszta isz

karvei ant 
kaklo raikszti, raiksztes gala 
inleido iii kaminu: grižo in 
pirkią, susiekė isz krosnies 
(peczio) raiksztes gala ir pri-

pikcziausias. siriszo sau in koja.

Pradėjo Petras keikti pa- 
czios tingėjimą.

— Tai koks avingalvis ra
dosi! imkis už mano darbo, pa- 
gnspadoriauk ežia ąainio, o asz 
eisiu už tavo laukan - pažiūrė
sime, keno darbas sunkesnis.

— Gerai - atkirto Petras - 
pažiūrėsi rytoj, koksai sunkus 
mano likimas. Eik, eiki... pa- 
mosykuokie per diena rauko-

i

Katre iszojo

— Dabar gerai! Karve pri- 
riszta, ramiai sau po stogą ga
nysi s. Laikas rukszties virt ir 
paežiai neszt.

Pripylė Petras pdoda vande
nai tik užkuro krosui... 

kažikas vienu matu patraukė
nio.

už raiksztes ka buvo in jo 
koja pririszta. Petras nugriu
vo.

mis, nieko nekenks.
♦ 4

Vos tik auszo, 
isz namu su dalge ant pecziu.
Saule tekejo, oras tyms‘-džiau
gėsi Petriene ir dainavo, kaip 
veverselis.

Petras pasilikęs namie mas
to: į.

— Nuo ko ežia pradėt ? Isz 
pradžių... iszpradžiu nors svie
sta sumusziu. j

Ėmėsi muszti sviesta; Dar
bas ėjo spareziai. Įniktai,Petras 
greitai suszilo, mat ne prie sa
vo darbo žmogus nepripratęs.

— Ar neiti tik alaus atsi
gerti ?

Nusileido Petras
isztrauke 

isz

in rusi 
medini 

boso (baczkos),
(skiepą), 
kamszti 
jau pradėjo leisti ahi in ąsoti, 
bet girdi, pirkioje kiaule 
kriukszi...

Vaje, in pirkia meitėlis insi- 
vilko... grietine (Smetona) isz- 
musztnvo iszvers - atsiminė Pe
tras.

Kiek tik vieko, kaip padū
kęs, Petras mėtėsi in pirkia. 
Žiuri, puodyne ant szono, grie
tine ant aslos, meitėlis grieti
nėje !

Petras isz piktumo jau nebo- 
galejo pats saves suvaldyti. 
Puolėsi- in meiteliy - meitėlis 
bėgt. Petras vyties, ir pasivi
jęs1 taip rože jam per galva, 
kad meitėlis krito ant vietos.

in kamsz-

girdi, pirkioje

Petras pažiurėjo 
ti... .

vaje, ogi tai asz 
Alus iszte-

Alus jau

jis vol

— Vaje, 
boso neužkimszau. 
kės.

Skubinosi in'rusi, 
netekejo, užtat aplink bosą bu
vo didelis klanas, o bose neliko 
nei laszo.

— Varge tu mano - galvo
ja sau - meitėlis užmusztas, 
alus isztekejo, sviesto nebėra... 
Ogi dar pietus reikia virti. 
Kaipgi bus be sviesto?

Nuvejo pirkaitei! (kama- 
ron). Nugriebęs isz asuoeziu 
(zbonu) nuo ruksztaus pieno 
grietine in puodyne,
rengėsi muszti sviesta. Bet at
siminė:

— Ugi ka asz? Karve ir 
lig sziol stovi danktyje (tvar
te), nei edusi nei gėrusi, o sau
le ana jau kur pasikėlė!

Bego pas karve, bet sustoję.
— Vaikas pirkioje szliau- 

žioja! Žiurekie, kad jis tiktai 
musztuvo neiszverstu!,

Erne Petras musztuva, prisi- 
riszo sau ant pecziu ir nuvejo 
in szulini karvei vandenio. 
Szulinys gilus. Pakabino Pe
tras kibras ten kur tai užkliu
vo. Pas&lenkes Petras geriau 
pažiūrėti, kas ten yra, o grieti
ne isz musztuvo jam ant galvos 
in szulini.

— Nu tai jau, turbut, nesu- 
muszti man sziandie sviesta!... 
Ka padarysi!... masto vargszas 
galva szhiostydamas:
karve reikia paszert... bet lau
kan jau vėlu varyti.

— Ka ežia iszgalvojus?
1 Petro pirkia buvo su pa- 

plokszcziu stogu, dengta/ vele
ną. Ant pirkios buvo žoles 
kaip ant pievos, prie to gi pir
kia glaudėsi prie kalnelio.

— Aa!... Žinau!...
Padėjo Petras nuo kalnelio 

ant pirkios stogo placzia len
ta, iszsivede karve isz dank-

nors

— Ai, ai!
O Petra už kojos traukia in 

kamina. Tai, matote, karve nu
puolė nuo stogo, o Petra nu
traukė su savimi.

Karo ant vienos raiksztes 
(virves), ir Petras ir jo karve - 
karve pas pirkia, gaspadorius 
kamine... karve mykia, Petras 
i’ekia* j

* *

isz kamino puoli* 
Kakta nudraskyta,

iszverte, 
visgi taip geriau

Laime dar, kad Katre iszal- 
ko. Nesulaukus vvt’o atneszant 
pietų, ()ati nuvejo namon. Pri
eina in pirkių.

— Kas tonai mykia, rėkia?
Ineina ant atszlaimo. Karve 

karo. Katre dalge per raikszte, 
ir jau karve ant žemes. Pasisto
jo, linksmai uodega pasuko... 
ir žiūrisi aplinkui!

Ir Petras 
in krosui,
nosis aplupinėta burna kruvi
na. Puldamas, jis puodą galva 

rukszti iszliojo. Bet 
, negu karot 

kamino galYa žemyn.
—- Gerai - masto - kad ug

nis užgeso, kad vanduo puode 
szaltas. Turbut karve nutruko 
nuo raiksztes. Ar neužsiimi- 

o duryse Katre.
Insireirie szonhosmt, žiuri iii 

vvra. t i /
— Asz szienavau, asz grie

biau, tavos laukiau... o ju ma 
ne nori badu numarinti ? Bet in 
ka tu panaszus! Kaip gi ton 
karve pasikorė? Vaje, svieteli 
tu mano!... Kas ežia sztai anl 
aslos? Viskas grietine užlio

O po suolu kas? Kraująi! 
meitėlis?!.. Musu meitėlis! 

negyvas!... Ka tu 
ežia padąrei, kvaila tavo gal
va ?
ir apsakinėk.
krosnis nekurinta! Oi, Vieszpa- 
tie, kai dar vaikas pasiliko gy
vas. O vaikszc, sūneli mano! 
Kas su tavim butu, kad tu mo
tinos neturėtum!...

Ir ėmė Katre balsu verkti. 
Petras gi stovėjo nulindęs ir 
tyloms meldėsi:

— Duokie, Vieszpatie, Tu 
lietaus greieziau!

raiksztes. 
sze?! Eina

ta...
ir
Ugi’ bene

Duokie greieziau valgyti 
Bet pas tavo ir

V
* I

TIKRI AUSES KABALAS 
t

Arba Atidengimas PaslApcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Porsiszku, Graikiszkū, 
Arabiszku ir Clgoniszku burtiniku, 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORAUSZKA KABALA
Katra iszdeda Žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka: isz I'igipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS kNYGUTES Gf■■ 
TIKTAI ,U± ..... 4OC»

Prlsiusklte mumis 25c. Gausite 
visas trls'knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

JUTE. 25c.

1

i »

l

z

i

BALTRUVIENE.

In Aslilando ligonbuti karu-
k u važiavau,

Ten mano kurna sirgo daži- 
nojau,

Karukije kokia tai mergica 
sėd (‘jo

Ant lietuvaites iszžiurejo,
Lupa patempus plaukai ant 

austi, 
Pirsztai blizgėjo nuo pigiu žie

du.
Konduktoris pinigus rinkti 

pradėjo,
O kada prie tos mergicos pri

ėjo, 
apie savoToji pradėjo 

eziupežiuot,
Turbut pinigu jeszkot 

Konduktoris neatsitraukė 
Stovi su isztiesta ranka ir

■- lauke, į

O ji ji sako:
Mister, turn around, dont

J

look at me, 
Asz turiu jesžkoti nikeli! 
Konduktoris nežinojo ka da-

ryti, 
Turėjo mergicos paklausyti.

Mergica pasilenke, 
Czeverika nusitrauke, 

Ir paneziaka nusimaukė. 
Pradėjo pinigus kratyt, 

Bot pinigu nematyt. 
Konduktoriui nubojo laukt

Atsisuko, o ta pradėjo szaukt: 
Tik tu sarmata turėk, 

In manos nežiūrėk,
Asz in kita paneziaka pažiū

rėsiu, 
O sziur doleri surasiu 

rfai greieziau žiūrėk,
—— nevi Ik y k.

All right, but dont look at me 
Tuo gausi nikeli,

Paskubyk

Kita czeverika nutraukė, 
Paneziaka nusmaukė,

Doleris per kiaura kulni isz-
puole,

Konduktoris pasiėmė,
1 szipa i ne, inergicaiIszipaine, mergicai padavė, 

O szale josios kokia tai mi
sis sėdėjo,

Ir teip in jaja prakalbėjo:
Mv dear, tini sarmata tureli, 

Kitu kartu piningu in paą- 
cziaka nedėti, 

Geriau rankoje laikyti, 
Ne kaip sarmata turėti,

Go bu, asz ne esmių kvaila, 
Da kad kas i-------isztrauktu isz 

> rankos,
Tai butu ne mažai baldos,

Ant tuju komedijų visi žiurėjo
Ne mažai juoku turėjo, HNe mažai juoku turėjo, 

‘ Mergica'isz Mahanojaus ke
liavo, 

In Džirardsvile važiavo.

Po szimts balanų,
Apie keli szimtai merginu,

Waterburi mieste, 
Visokiu ten galima suraste.
Po keletą vienoje stuboje,

SusikĮmszJa tūnoję,
Apie vaikinus nėra ka sakyti,
Veluk suvis apie tai nutylėti. 
Yra tai vargingi sutvėrimai/

Tiejei vargszai avinai, 
Pinigu negali turėti,

Turi merginoms prafundyti 
Už tat yra nuskiiria,

Ižblyszkia, tik kuiliai ir skūra, 
Paspielia kaip skilvei,
0 vargingi verszelei, 

Alergieds. vaikinus lulina,
Bąmbiląls važiuoti vadina,
6 kada pinigus iszvilioja,
Tada apie juos nedboja,

Tonais yra naujenu pantap- 
lipiu,

Viena kita pėr dantis trauke, 
■.

Ne tik ka kolojesi,

Tada apie, juos nedboja, 
Žinoma, kur daug merginu,

lipiu,

O net ir in akįfi iszsztlukę

Bet ir in plaiilais kabinasi, 
Visko (iabar .neižgėddsju; 
Abt kito karto pusililositu

t r 1 >
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KETURI. ŽEME.

Kvangelistni:Keturi Evangelistai: Szv. 
Matas (Matelisz4is), szv. Mor
kus, szv. Lukas, ir szv. Jonas.

Ketu ros Evangelijos — pa
gal szv. Ala ta, szy. Morkų, szv.
Luką ir szv. Joną. * i .

Keturios Szveiitraszezio Ka
ralių knygos^

iteturi tukstancziai metu 
praėjo priesz užgimimą Kris
taus. . . ..

Keturi Advento Sekmadie
niai paminėjimui keturiu tąks- j _ j" _ i    K  y M
nes lauke Tszganytojo.

tukstancziai

taneziu motu per kuriuos žino-

Keturiosdalys metu: pava
saris, vasara, ruduo, ir žiema.

Keturi pasaulio krasztai: 
liytai, Pietus, Vakarai, ir Žie
miai arba Sziauriai.

Keturios didžiausios dory
bes: iszmintis,- teisybe, tvirty
be, ir prisiturejiipas.

Keturios pasiliko vigilijos: 
priesz Sekmines, priesz Szvcz. 
Paneles Marijos Ėmimą in

Keturi pasaulio

Paneles Marijos Ėmimą in 
dangų Szvente (Žoline), priesz 
Visus Szventus, 
ledas.

Keturi metu bertainiu (kvar
talu) pasninkai. Jie pripuola 
trecziadieniais (seredomis),

ir priesz Ka

trecziadieniais (seredomis.) 
pen k tad i e n i a i» (pe t n y cz i o m i s) 
ir szesztadieniais (suimtomis) 
savaitėse po pirmo sekmadie
nio (ncdcldienio) gavėnios; po 
sekmadienio Sekminių; po Isz- 
ąuksztinimo Szvento Kryžiaus 
Szfvonios, 14 d. rusėjo; ir po 
treczio sekmadienio Adventu.

Keturios nuodėmės 
kianezios in dangų 
mo: žmogžudyste Sodomiszko-

szau- 
atkersziji-

ji nuodėme, skriaudimas varg
dieniu ir naszlaicziu, ir neatly- 
ginimas artymui prigulineziai 
už darba.

Keturios tikro tikėjimo ypa
tybes: jis turi but visuotinas 
tvirtas, gyvas, nepajudinamas: 

Kristaus hi
ate i gtos, Rymo Ka ta I i k u tla ž 

ji turi l)ii t i 
visuresanti, ir

Keturi tikri

n vežios ženklui: 
vienu, szventa 
apaaztaliszka.

Ketveriaip turime mylėti 
Dieva: isz visos savo szirdies, 
isz visos safo duszios, isz viso 
savi/proto, iT isz Visu savo jo
gu, (Mork. XU, .30).

Keturios svarbiausios kiek
vieno lietuvio priedermes: Tė
vynė Lietuva szelpti, savo nu
vargusioms broliams lietu
viams isztiesti pagalbos ranką, 

vargszns ir naszla(-

broliams

globoti 1
ežius, visuomes ir viskame bu-...... <J isztikimu.

Keturi paskutiniai daiktai: 
mirtis, teisinas, dangus ir pra
garas. 1 -- ---------------
NIEKAS NEUŽGANADY- 

TAS.

I

Asz negaliu jau gyventi 
tiktai už tatai

Kad ant musu fanuos kieąię 
suluže vartai.

Tikrai yra tai juokinga, 
žmonis rūgoja vis, 

Kad tai musu avinukas 
liktųsi avis, 

Tiktai žmogau pagalvokie

rn
i

. I

kgs tai puti gali 
Kad isz mažo tielieziuko, 

padaryti bull,

J

Pats maeziau savo akimis 
ir žinau tikrai

Pernai buvo kumelukai
p dabar jau arklei.

Ymu mislyt galva sukas
- 'ji ~ s

J

jau eže negerai, 
Kad isz teip gražaus parsziuko 

. likt vien laSzinėi. 
Kaip tai butu, kaip pe butu v

kad ne ta beda 
Kad nors mama butu geresne

už musu ieva.
Tote pirko aukdeklėlio ,,
' man del inaršzktneliu
Mama erųus ir sukarpė

ant mažu šzmoteliu.
Ymsiu galva apsisuksiu,

J

su kokiu galu,
Gulsiu, gerrti iszriiiėgosiu

Mkuitipc po štiliu.
• * * • Y * J*Jr ' 4 1 v. f
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ejtu po yelniu 

su’dėdtl kikrisziiiiu. 

ka hiėkd ifeiszmalio, 
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O kad juos tuos pilo&opūs

Sako kad maža visžidke .
V 1 _ . . . 1 . J. L '■ i >' i V ( .

Daug yrii tokiu kvailiu
f Tfc !■ ji !lk .k, M. 3^ !! ZBB' BrtB <i
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Varles y n ia tad giedoti
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Ii kad jau sutemo.
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Žeme, ant kurios 
name,

mes gyve- 
nera paplokszczia, kaip 

ji mums atrodo. Tarsi už keliu 
myliu jau ir prieisi kr^sztu 
žemes. Bet ne. , Žeme yra ap
skrita, nelyginant kaip, obuo
lys, arba siulu kamuolys.

I 
vandens. Bet 
mažiau negu

. Bet ne. , Zeme

'h''1 J *Žemes pavirsžius susideda 
isz sausumos ir 
sausumos daug
vandenS; mažne tik treęzia da
lis sausunlps.

Visa sausūina didinama in 
pen kėš dalis: Azija, Afrika, 
Amerika Europa ii* Ausį rali ja.

lis sausunips.

pelikės dalis: Azija,

Europos (Įalyje randasi mu
su Tėvynė, Lietuva.

Didžiausia iiįz visos sausu- 
idos daliau yra Azija.

Vanduo nėra 
sausuma, bet 
koletu vietų.

Vandenio vietas, kuriose su
sirinkę yra daugybes vandens, 
vadiname vandenynais, okea
nais.

Kaip sausumos yra penkios 
dalys, taip ir,vandenynai yra 
peni?i:. 1) Didysis vandenynas, 
2) Atlantiko vandenynas, 

rįu Ledinis vandenynas ir 5) 
Pietų Ledinis vanjenynas.

Visu didžiausias ir gi liausis 
vandenynas yra Didysis arba 

jis kai 
apie

užliejęs visa 
yra subėgės in

■I1

DKV 
r 
s

I
H

w*^

da lys, taip

2) Atlantiko vandenynas, .3) 
Indi jos vandenynas, 4) Sziau-

Tykusis vandenynas; 
kuriose vietose turi 
varstus gilumo.

Didžiamjame 
mokyti vyrai sako, kad sutilp
tu visa žemes sausuma, toks jis 
didelis.
Neboto yra gislos dar mažės 
niu vandenynu, kaip va: ma 
rios, ežerai, upes ir upeliai, ku 
rie raido arba plūduriuoja pa 
virszu sausumos žemes..

8

vandenyne,

PAIESZKAU FARMOS.

Noriu pirkti nedidele farma, 
kad butu geram padėjimo, kad 
turėtu savo vandeni ir girias 
del malku. Už farma galiu mo 
keti “casb,” bet pirm pirki 
mo noriu padirbti nors mene
si laiko. Kas turi tokia farma 
ant pardavimo, 
atsiszaukia.

P. Vaszkeviezius, 
Box 785,

tegul greitai 
(j.31)

New Britain, (Jonu.

/ ♦

Knygele Draugystėms de) 
Iszmokejlmo pinigu llgonia 

. ina - - i - 50c
KVITU Knygele braugyhteroa, de' 

Kasleriaus nog sudėtu pinigu an* 
susirinkimu ------- 50c 

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

KVITU I
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Kada ir Kaip 
Privalot Penėti 
Savo Kūdikį? 'k

Pavalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku
Jeigu jūs negalite žindyti
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■ bbt Ii* saugiai. < 
neabejokite apie mūs

EAGLE BRAND v'' 
( MILK )

Yra labai lengva! sutaisomas. Virkas ką jUs turite
i________Jf . j • a    a 'I   !

Brand

■rrv
t*

1

i 
f

1

r __ r___ i tam tikrą mierą "Eagle
ir jis yra jau gatavas valgydinimui jūsų

padaryti, tai paimt i 
Brand” f* j:" y**" 
kūdikio.

tam tikrą rnierą

Iškirpkite ir prisiųskite šilą 
pagarsinimą j Hordcn Compa
ny, New York ir gausite dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari- 
muH ir nurodymus, kaip jį var
toti, taipgi ir puikią kūdikių 
knygą.
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PADIRBTAS EUROPOJE.DIDELIS ISZPARDAVIMAS.
N AUJ AN YBE! JVIUZIK ALISZK AS L AIKRODYS.

ŽL»»—___ '■ '"'j .1 <’
.b—TTT*— —— »--r n. ■ „ .. .

r■
i r Bnt 1

51 i'SO

f

■xx.

t

L 
ė 1 *

eas

■a;

’ ’* n* ‘ ,d(lt

Už tai kad pasiliko nuo kalėda kch’ta 
pargabenti isz vuropos, 
labai NUMAŽINTAS PKKKE
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ii u puiku ir naudingu laikrodžiu, 
todrl mes su rengėme DIDELI ISZi'AKDAVLMA Ui 
...JS. Szls Muzikaliszkas laikrodis yra padirbtas Ue 

drulo metalo, storai nikeluoias, paauksuoti papuoszimai. 
galima matyt jo vidurius.
ar valea, jnarsza, dainas ir Lt. su vienu užsukimu grajina 2U tnnutu. Ne inety- 

I 
puiku inuzikaliszka laikrodi kuris palinksmins jumis po sunkinus dienos dar- 
IniJ, Gvarantytas ant 25 metu. Privalo rastis kožnatn name. Kaimynai jumis 
jo pavydės. Kiti parduoda lokius laikrodus po $10.00 ir( gal dauglaus. bet kad 
norim duoti visiems proga ingyti szi laikrodi tai parduodam tiktai UŽ 
Nelaukite bet orderuokite dabar nes jie greit Iszsiparduos. Prlsiusklte dabar 
tik $1 reszta užmokėsite kada pacz.torius atneši jumis in namus. Adrsavoklto 
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE, Dept. 305 B., P. O. Box 781, CHICAGO 
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Szonui stiklini ir
Gerai rodo laika ir grajina puikus szinotelillA,

kito pinigus ant brangiu muzlkaliszku instrumentu bet vieton pirkite šilta

t

Siuskite Pinigus
1 V ■ . V* i B tel D '« • Ir. . 1 V- - 1 " ' -1* % » > 1. X ‘. A ' '1 "B» X ' > . • ‘ ‘ . • lnva ; / ■. ’ U| , .... ........... .IN LIETUVA
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Per Lietu viii Industrijos Bendrove
--y ■ * »*, d ’ (l „ . » *'
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Pinigu Siuntimo Skyrių
Į v-» *'.i 0 v-.j •*

f

Jeigu norite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per “Lietuviu Industrijos Bendrove’’. 
Siuntįmas gvarantuotas. Pinigai nueina in 18 dienu ilgiausia.

Tie kurie siuntė per mus pinigus, su dideliu džiaugsmu 
ateina siusti antru kartu ir kitiems pasako, kad siustu per mus. 
Pamėgink ir tainsta, o mos tikri esame kad busit užganėdintais 
išz musu, patarnavimo.
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Darykite tai sziandien nelaukdami rytojaus, 
diena auksinas lala augsžtyn.

Lalsxkus arba’ Money Order iszraszykite ant adreso:. . ■ ■■
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55 W. Market Št.
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CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus ir Profits $536.346.50

Mokame antra procentą ant nudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turft- 
tqmet reikalą su musu banka, ue- 
paisant ar mažas ar didelis.

* Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3
* popiet. Subatom Is 9 ryto iki 12 vai.

Prezidentas

Žinios Vietines
— Seredoj jau 1 diena 

Vasa rio—Ęebrauary.
- - Ketverge pripuola Grab

nyčios.
— Isz anksto renkitės pa- 

u a n:A..nUN:..H”Aukso Dievaiczius

*

H. BALI
F. J. NOONAN. Vlce-Prezklent.
J. E. FERGUSON. Kasteriu*

1H

8AULB

I

ANT ALAUS,

1

Į
I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUYISZKAS 

GRABORilS MAIIANOY CITY, PA.

matyt
Nedelięj 12 Vakario. 1

— Petnyczios Vyta atsibus 
gailės pamaldos Szv. Juozapo 
bažnyczioje už 'dusze mirusio 
popiežiaus Benedikto.

— Paljcije aresztavojo Ed- 
warda Klimczauska ir Antanu 
Maloka, du vaikus, kurie pra
leisdavo savo laika ant Readin- 
go stoties. Kita karta jaigu pa
licije užtiks vaikus stotije, tai 
tiesiog nuvež in kalėjimą.

— Mariute 
14 metu
siunsta i>er motina su reikalu 
in sztora. Bet Mariute turėda
vau pinigu 
draugėms 
mu.ju pax’eikslu, o supratus ka
padare ir būdama baimėje, jog 
motina iszlups Mariutei gerai 
kaili atbėgo isz Szenadorio in 
Mahanoju, kur jaja palicije su
rado apie antra valanda po pu
siaunakti. Szenadorio palicije

Mariute

Virczinskiuto 
mergaite y likos nu-

5;
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Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del ialdotuvlu. kriksztl- 
nlu, vesellju, pasivažinėjimo ir 1.1.

W. Centre St. Mahanoy City. Pa..

Temykit Lietuviai!

Juokingas atsitikimas.
Vėlyba nakti aptrauko tam

suma visa miesteli, 
sargas 
dvilekta adyna. Dabar užgeso 
szviesa ir karezemoso. Svetai
nėje “po levu” uždare sargas 
kroma napip. Sztai adbega pa- 
Ir La t r i %■> f * 4 i alh a t Imni ?

— Tai eikio 
arba “po žase 
le.”

M 
9

Visur jau

“po tigrisu,“ 
arba “po saii-

ssiaa,,.. ■
t 

dejavo.
— Atydaryk, kalbu pas^u- 

| tini karta! Esmių sargu, ne ga
liu pasilikt ant uliezios.

“po tigrisu” 
“po levu” arba “po san
torinis rasite sail priglau-

Jis Turi Sveikatą, Tvirtumą 
ir Gyvumą ačiū

Nusa-Tone
National Laboratory, Chicago, 

r “šluogni prnne&u Tnmatoma, kad Hhalgę Nuga-Tone’ą, 
kur] man buvote prlsiuntę, aA jaučiausi puikiai. Ai pali
kau (liktas, mano svarumas padidėjo 25 svarais ir ai jau
čiuosi toks tvirtas, kad ai galėčiau pakelti viską. Ai 
siunčiu Jums savo fotografiją, kad Jus galėtumėte pama
tyti Ir įsitikinti patys, 
r-* ae

jaaVo draugams*9*
Parian Lyvaa tikrai yra puikus vyrifikumo 

ni<?r^s Ir tvirtą grloitą jo veido pavidalą! Tai 
Aitą Nugu-Tono padaro tūkstančiams silpnų, 
nervuotų, sunykusių vyrų ir moterų. Letuvl- 
nlkal dnbnr visur vartoja Aitą garsų nervuH, 
kraują Ir aveikatą duodanti vąHtą, Nuka- 
Tono’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas lengvai 
liaiikinnma, nen Nu^a-Tone yra pulkus mai
ntain kraujui, kaulams ir nervams. Jin y r n 
gausus Fowforu Nervams Ir Geležiu Kraujui. 
Jis daro tvirtus, patvarius nervus; gausų 
raudoną kraują ir pnjieglus vyrus bei moteris.

Nugn-Tone pnnkstlna, maitina Ir stiprina 
visus gyvybinius organus. Jis (deda gyvybę 
| kepenis, sustiprina vidurius taip, kad jie 
lAoinn tikslini. Jis atgaivina Inkstus, Išvaro 
laukan nuodingas išmatos. Gazų, Išpūtimo, 
negardaus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau! Skausmai Ir diegliai yra dingę! 
Nuga-Tone suteikia stebūkllngą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvermingus nervus Ir sveiką 
gaivingą miegą. Nuga-Tone pagausina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą, {deda sveikatos žė
rėsi | veidus Ir žibės] | akis! Jis padaro tvirtus standžius vyrus, sveikesnes Ir gražesner 
moteris. Nuga-Tone’c nėra jokių opiumo vaistų — jokių pnprotj auklėjančių gyduolių. Jis

Jis yra cukrumi apvilktas, turi gardų skoni ir lengvas 
Patarsi imti J| visiems savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai kitų

*

*Fą

uždaryta... o 
Naktinis! priek tani mažai tonais mane 

U arba
visur paliceiska le 

Niekas ne drįs atyda- da.
ryt duriu po pusiaunakti.... | - 
tqip, teip provos labai rustos.

— Juk huprask

ka tik buvo isztrubinias pažmrfta.

kelevingap .tiesiog “po levu.

nd i na
Matai

Tai ejkic 
po levu

po tigrisu”

9> 
9

Oj tu perkitras rakali. 
Lupi kaili nuo g;

- “ ‘ \ ŽVAžmogau J niu. Ne duodi
yvuliu ir žmo- 
^ipn miegdtp

Radęs' uždarytu bvoina, užkei-^sz ant lauko ne galiu nak-Jida ne gana to.da juos naikini 
ke per Mantis. - Vėlybas tas vo^ , ant szalissio. t w
sveezia^ tai Kaulas būda, kup-Į rJa* palauk pakol nokti-1 Szkada man tavęs, nes 
ežius gyvuliu isz Kalvaryjos - n’H sargas ne ateis tai tau ras pro vos labai asztrios, juokda- 
Duda atvažiavo czionais ant kui’pernakvot. mas is kalbėjo pūdą.

Tariu Jums dideli ačiū, nes Nuga* 
Tone sutelkė man naują gyvastį ir ai patariu jį vlelems 

Andreas Lyvaa, New York, N, Y,

i pavyzdys! 1’a b įžiuro kito | jo standžių* rau-

jomarko sustojo C l po levu 9 9
9

O tu prakeiktas asyle, Isz tolo buvo girdėt kaip pa-
pavalgė tonais vakariene, nes 3a,gu butau priemoniojo tai tau naktinis triubino pirma adyna

•*

I

/ L

4

’ J visus kaulus sulaužineze, - su-Į po pusiaunakt.
Užtiko I klikoDuda..

— Reke laikytis paliepimo.| tu, - melde sargas;
nieko 'uogialbes, — paantrin
davo sargas savo giesmele. I tik turiu apatines keblias ir 

Matydamas Dūda jog kerszi- kailini ant saves... kaip mane 
nimu ir keiksmu nieko ne nau-1 teip užtiks, ka ant to pasakys?

To nežinau - juokėsi Du-

po tam nusidavė su keliolika i s 
lirietelin “po tigrisu:” 7_____
tenais linksmus draugus ir pui- 
kei sau bovijosi, ziegortaus ro
dykles greit apeitinejo iki gas- 
padorius no paszauke jog jau 
pusiaunaktis ir turi

— Atydaryk ant visu szven- 
; - sargas ar

tinasi prie tosios uliezios o asz 
tik turiu 
kailini ant saves...

uždąryt
savo“užfundino 

tikietus ant kruta-
9 9

' pribuvo ir nugabeno 
namo, o pasveikinimas motinos 
buvo teip malonus, jo

Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
taniausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga p a tari ma viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:

r JOSEPH G. BOGDEN, 
I į Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

f

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motara. Prieinamos prekes.

*

1

r

*1

i

L

t

4 
r

davėsi

svetaine. Dūda ne norėjo tarno dos pradėjo gražumu praszyt, —

‘ #16 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonai No. 149.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

palaiklmuL

Didele kawdja nudėta Valntljoe 
Banko Departamente. Etdu po 
prletlura Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano banHoje negali 
praloti. Priimu piningus saugiam 

Biunczlu piningus
In visas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytam# kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
asykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsekimą. Adr eta voki te:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Judzes J. Austrą;
- LIETUVIS 

BuvuhIr Daktaras Karlumenejo. 
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Bell—359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

X

OHAS. S. PARMLEY
Re ’ Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas. 
mes galime jumis tame patarnauti.

kolektav. ■•*© 
randas ir teip tollaus.
£38 W. Centre St. MahanoyCity

I
■ /, < Randavojarne namus,
bl

■

f L.
I'1’ *
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į
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J11K

<
r 
I

C 
f

<

t (‘s balsas
Mahanojui.

— Mahanojus
“gojų”

(F 
gh’det

Mariu-
net

turi labai 
nes juiffu ju

ju czionais nebūt u, tai neprisi- 
veisetu mieste tiek

szirdingu

j erų žoli
ni iszkos szlektos. Juk ka žvde- 
lei darytu be gojų. Pažiūrėki
me Szenadorije kiek juju pri
siveisė. Tas pats ir Mahanojui 
.Jau laikas atprasti nuo tu jev- 
re.ju, isz kuriu mes jokios nau
dos neaplaikome tik kaip kada 
už savo pinigus lietuvei buna 
iszbjaurinti 
Szelpkite 
tuom ir 
mieste.

t Seredoj, 10 valanda atsi
bus laidotuves* Petro Zarskio, 
apie 27 metu senumo, kuris mi
rė Waterbury, Corin., o kita
dos gyveno Mahanojui. Gymi- 
nes ant W. Pine uliezios užsi
ėmė laidotuvėms. 
Traskauckas laidos.

ir isznaudoti.
savo biznierius, 

lietuvysta pakelsite
o

Graborius

— Praejta Seredos vakara 
kun. Czesna suriszo mazgu mo
terystes Tamosziu Sheehan su 
Beatrica Valukonute,
Juozo Valukonio, 631 W. South 
uli.

duktė

OR. J. i. TAN ANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

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

Adresas:laiszkus.
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.

tikėt idant .jau butuleip vėlu. ir tai nic,<° "« Kudbe.jo — da.
„ _ i Į —
Ant Į stenėjo Szimukas, - ... kadn pa- 

i czionais užtiks 
.tai payuis ^n arcszta.

kanodidžiau- 
nc galiu, - atsake kup-

t
Szimukas pamisimo vra- 

o kad panaktins jau 
paduodamas

— Iszbego kagreieziause ir nu
sidavė “po levu,” nes tonaispo levu > >

provos buvo labai 
kas kart augo ąsztresnes.

asztrios ii Ant Dievo, leisk mano! -
ūlUU Vv j/V lt V Uj lito IVIICUO I < ’ ' I 9

jau visi miegojo ? bromas uždą- galo pradėjo melst sargo idant naktinis mane
. i ta i i • ’ ’Lid 11 n k <j4* 11 Slnrn*ou niit fvciln 4* I i fl 1 TAflVmu ill 11

— Mieste randasi draugo
ve kurios sanarei prasimynė 

Draugove Apjuodinimo savo 
artimu.” Tosios draugoves 

yra apjuodyt 
art ima kanuodaugiause 

ir sumaiszyti su purvais. Bet 
kaip priežodis sako: “nespjauk 
in vandeni ba turėsi ji gerti.” 
Teip atsitiko ir su kelioms Sa
na rems tosios draugoves, ku
rios džiaugėsi isz nelaimes sa
vo artimo, bet paezios datyre 
tosios nelaimes. — Kas jum 
ne miela rūteles,.kitiems to ne
darykite. v

—r Labai iszmintinga uka- 
za iždave burmistras Fogarty 
del palicijos, kuris sulaikys ne- 
kurias mergaites nuo peklisz- 
kos prapulties. Visa palicije 
aplaike paliepima idant aresz- 
tavoti visas mergaites ir vai
kus, neturėdami da 18 metu, 
kurie lankosi ant szokiu. Ana 
diena 
Miglaglinas 
szimts niergaieziu isz NorkeVL 
cziaus sales ir nuvedė pas bur
mistrą kuris mergajtems davė 
gerus pamokinimus paleido, 
bet su prižadėjimu, 
da jaises pateinintu ant szokiu 
tai uždarys kozoje ir uždės 
bausmia. Tame daugiause kal
te motinu kurios visai nesirū
pina kur juju dukreles valkio
jęs! naktimis.

— Jeigu norite nirkti gę- 
rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz-

t 4

Tosios
specialiszkumu 
savo

pulkininkas palicijos 
surinko net • de-.

jog jaigu

rytas ant gero. — Dūda b’aršz- 
kino in bromą, _________
tuszczio.

Szimukas, pildantis privalu
mus sargo, 
sines szviesa savo 
kada prasidėjo barszkimas. — 
Žinojo jisai gerai kas tai do 
sveczias, nes ne skubino su vi
sai, Szįmukrts nuo senei turė
jo neapikanta priesz Dūda

yra Rudėta* parankiau pakelin. 
imti. Pabandyk, 
graikų kad daro.

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tone’o kaina yra Vienas 
$1.00) Doleris bonkelei. Kiekvienoj bonkelej yra Dcvynois dešimtis (90) 
Plokiteliih arba vienam pilnam menesiui gydytis. Galima nuaipirkti seiios 
bęnkcles, arba ieiiems menesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var* 
tok Nuga-Tonc dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis, 
sugrąžink likusią pakelio dalį drauge su dėžutė mums, o mes tuojaus sugrą* 
sintim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojam. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas visų gorų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija.

inloistu. Sargas ant galo tarė; 
.Na, jul^ asz turiu gera-szii - , Pavojus 
ir szkada man žmonių, kai sias, 

valkiotis po uliezias ant ežius. - 
tai dalykas del 

kambarėli I manias labai pavojingas... 1 
dyka ne galiu. < z

Dabar suprato Duda^ isz kur | per langeli szauke:
savo prakeikta 

nes dabar atydary-

nes viskas aid ■
Idi 
turi 
szalczio... nes

k

dėžutė mumi, o met tuojaus tugrą*

ka tik buvo užge-
už landele:

artinosi. doleri

puczevejas pucze ir tuojaus i pa- 
szauke: ?.

— Ne ejna man

ir

jo neapikanta priesz Duda, o vjnu n
tai isz tosios priežasties. Kiek nPie P’lse« markes. A I nr-k i
tik kartu Dūda radosi mieste, r —--------------
visados gryždavo vėlai ir budi- sargas, - pavojus už didelis.
tik kartu Dūda radosi mieste Puse markes?

suvisai kite!

- trauke tori ir

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
National Laboratory, L 602, 1018 So. Wabash Ave., Chicago, Ill.
Gerbiamieji:—Indcdu čia .................................... už kuriuos malonėkit priaių man..............................<
botikelea Nuga-Tone’o, 
V ar d a k ir pavarde. • t.....................................................................................................  • ......................................  <

Gatve ir numeriu, arba R. F, D.................................................................................................................. j

Mhstaa

— Tek i te 
sdabrini...

Nusijuokė Dūda, paėmė do- 
atydare duris. Kada 

Szimukas inejo turėjo norą 
mestis ant kupeziaus nes dirs- 
telejas ant kauluoto ūgio už- 
mirszo apie užpuolimą.

'4

Valstija *1

— Duosiu marke.
— Pavojus labai didelis.
— Dvi markes! Imirszo apie užpuolimą. Užda-
— Pavojus baisus... Duokit | re tuojaus bromą,,o keikdamas 

skatikėlio ant alaus.’Py-1 doleri tai atidarysiu.
Dūda pamislino truputi va-Į tarnaut del 

prie tu r-1 laidele, potarii (Suniurnėjo:

no sarga isz miego, nudavinejo 
kvaili ir nieko sau isz to neda
ro. Szimukas atidarynedamaS' 
bromą del Dūdos ne aplaikyda- 
vo ne i 
ko už tai 
jog Dūda prigulėjo 
tingiausiu kupeziu ka pribūvi

/

ir zurzėdamas jog už dyka turi 
svccziu nusivilko 

r. i lanrtoie, poram ĮSuniuniejo: -1 in savo kambarį.
i [Gerai - gausi doleri ant alaus,į 

nėjo in miestą. - Szedien pa- Į tu rakali!...

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Szimukas o labinus?

Po.ilgam ryk!mokine jo razumo. 
grabalojimui atrado Dūda gu 
zikeli nuo skambucz’o ir pra
dėjo skambint rodos ant ug 
nies. Sargas turėjo ;
uždėjo pantaflus 
mete kailini ;
bino žibinte ir nusidavė prie 
bromo. Atydare langeli szaiik 
damas:

— O k*as ten, ar dega kur?

Ant rytojaus prie pusrycziu
Nes* dabar atida- Dūda buvo labai linksmas nes 

niekas no galėjo susiprast isz 
Duokio >szcn, per lango-Į kokios priežasties, ba niekam 

Ii, no galiu bargupt. nieko nekalbėjo apie savo atsi-
Griauždamas dantimi, iszo-1 tikima. Kada apleidinejo svo-isze-

; (sikialt, mo Dūda sidabrini doleri isz | taino ir mokėjo rokunda, pali-
skurinio diržo ir padavė sar- ko del„sargo marke, 

ant pecziu, užži Įgui per langeli. > Sugirgždėjo
ant kojų už

— Gali būtie, dega man po|da^ 
kojų, pykdamas atsako Dūda.

— Kas i
riksmas szitam laiko? - suniur 
nėjo tarnas.

durys, bromas tikos atidary
tas: sargas -žeihaii pasikloniojo 
ir tarė: '

— Labas vytas ponas Du-

ANT PARDAVIMO.

rudos

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni. * Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas • PERT 
peczius, viduris 18 

p nikei enamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange. •

$77:_so GLOBE
coliu didumo
r1 ta i

Keturios rudos skurines 
krėslai, 1 geležine lova su szie- 
niku ir sprinksais. Atsiszaukit 
po adresu (t.10)

216 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$2000 už vieniu. Pu.se guli pasi
lipti ant morgeczio. Du, 6 rui- 

Labail jau ja tonais pamest. . I inu namai po $3000 už viena, 
Tai gal guli ant žemos; puse gali pasilikti ant inorge-

Tas i nėjo nieko nekalbeda- 
tai do pekliszkai I »rias, nes ant kart pradėjo jesz-

kot po kiszenius ir nudavinejo 
dideli

— Ateina senas sveczias, oĮszauke^ 
tam vale rėkiant... atsake Du 
da.

rupesti. Ant kart pa-

— Po velniu, 
mano masznele prie duriu, isz

Turc-

pamoczimi 5 ruimu

Ach, tai jus ponas Dūda kurios iszemiau doleri
pasivelinot truputi!...
man nesmagu, peš ne galiu in-

iru namai po $3000 už vienav

leist, adyna policeiska jau pra- sujeszkosim jaja tuoj aus, - ta- ežio. Keturi,- 12 ruimu namai
ėjo senei.

Ne buk i e kvailas, 
nu czionais
— reke Dūda.

— Ne esmių kvailas, užtik-1 szmukszt in priemene, 
rino Szimukas, - adina paliccis- ko duris. , Stojo prie langelio

re tarnas ir ižbego laukan su.L namai po $6500, puse gali pa-
no misfu žibinto, tikėdamas, jog už raj-1 gilikt ant1 morgeczio. 

suszalt ant lauko, dini da ka gaus nuo Dndos. ?
Kada teip jeszkojo, Dūda 

užtren-

ka tai rustus paliepimas, ir to | ir nusijuokęs paszauko: 
reike laikytis. Labas rytas kumuti!

Kas tai vela do juokai? - 
karta, atidaryk, ba rytoj pri-1 paklausė Szmukas nusistebe-

— Kalbu tau paskutini
J * ‘ ‘ ‘ ‘ *
virsiu tau tiek alaus pas gas- Į jas, - ar radot-savo masznele? 
padoriu, jog ne galėsi iszgiart. |/ ‘y ~ . > - •

— Isztikruju, gaila
pono labai, - atsake susigraudi- 
nias sargas, nes ne galiu... adi- 
na paliceiska praėjo. Gaspado- 
rius man pats iszvirtu alaus.

— Atidarei man jau ne

man

man jau

(Ap.l)
John Goyne,

227 W. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

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.

M

*----------- -------------- -—- ------ - ------ - --------—---- ---------- "....................... —"

GUINAN’S
MAHAN O Y CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

1— O da szendien isz ryto, n 
juokdamasis Duda.

,— Tai jus suvis no pamo- 
tot, tik isz mane juoketes?

— O gal ir teip.
— Atydarykit tuojaus, szal- 

ta czionais ant lauko - reke
karta, norints paliceiska adyna | sprgas perpykias. 
jau buvo perėjus., , szalta? Kas-gi

— Ne galiu jum nieko piv Į apie tai mislino. Nes labai man 
gialbot, tokis yra paliepimas, 
o,paliepimai kasdiena buna

Teip,

rūstesni... jaigu paiipije daži- 
notu tai sedecziu. kalėjime pa-

’P’ ; , u <f « *

Isz ,kur palieję galėtuL 1 J ■ < i/ m1 . i > — .

kol nepražilp^ia^i.
ru i

dąžinęt t ^argas dabar randas i

— S^rgaę teip... nei kaimy
nai, žmogiszkas piktumas... 
sienos 
akis.

ant kito1 galo miesip.

žmogiszkas piktumas 
szendien turi ausis ir

— Dabar kada visi miega?
— Teip, diena ir naktį, akis 

valdžios jauezais, 
Szimas.

— Tai ka-gi

parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi
czius, 305 W. Centre St. (t.f.) | tam tokie szaltis?

♦ ‘

giedojo

asz dabar 
veiksiu, teip vėlybam laike ir 
tamsumoje nakties o da priek

graudu, nes dabar paliceiska 
adyna jau perejo, duriu no va
le atydarinet... prova labai asz
tri.

— No daryk juoku, szauko 
sargas, - agz isz savos nesiduo
siu daryt juoku! ?

— * Juoku? - juokėsi Dudh.-,

Du, lotai, 60 pėdu ploczio; 
1Q7 ilgumo, dubeltava stuba, 
16 dideliu kambariu, ant galo 
loto didelis sztebolis vertes 
$300. Parsiduoda viskas už 
$3,600, puse stubos parduosiu 
riž $1,650. Priežastis pardavi
mo, savininkas perka farma. 
Norintis pirkti pasiskubinki
te, kas pirmesnis tas laimin
gesnis. ' . (j-31)

Frank Bartaczius,
914 W. Spruce St., 

Kulpmont, Pa.
t

Lietuviszkas Graborius
Ant. J SAKKlAUCKAS

• ‘‘ > * r-*. ; n • ’
Ant. J SAKAlAUCKAS

801 E. Pino Št. KĮfthanoy City, Pijim

Juokąiiman no galvoi.u adyna 
paliceiska yra asztri perėjo, 
jos roiko sergėtis.

—1 Paskutini karta sakau 
atidaryk - ba paminėsi maąe!

-— O asz paskutini karta
tau kalbu, jog ne galiu atidai 
ryt. Prova labai asztri, o asz
no mislimr sėdėt kalėjimo, pa-
kol pražilsiu, - juokęsi Dūda.

Sargas drebėjo nuo szalczio, 
ir piktumo, melde, .kęrgzino ir

' •• B................... ’

o i o «■> y*

HAMBURG
Tiesini In Dnnziga Ir Vnrsznvn • 

ANT NAUJU LAIVU
ORBITA Fob. 17, March pl, May 12 

' ORBUNA 3 March, lr 14 April,
OROPFSA March 17 lr April 28. 
Jidaroml kambaral del motoru lr 

, lr Bzelmynu. į
The Royal Mall Steam Packet Co. 

2(1 Broadway, New York.
117 W. Washington St. Chicago. 

Arba pas vietinius agentus.

j

I Sztai Koki Prieteli Turite—! 
Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip ;
(jumis geriausia iszpuola mokčti. '

Yra tai Banka'kurios virszininkai yra juso tautiecrial ir_ J 
patinstami. | •

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

kada perkate namus.

i

r"

14* • V

Yra tai Banka, kurioje Jancziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite Savo draugams ir pažinstams kad dfitu aavo

w1 *

v
I

1

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

MAHANOY CITY, PA.
' — DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.
X

D. M. Graham, Pree.
J, H. Garrahau, Attorney XV . F. Rynkewica

r» n rp. q HornebyP. C. Fenton

X

I
r1 1

D. F. Guinan, Traną.
A. Danimvict M. Garnla

I




