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prie II. C. Frick Coal |

daginio ?

Gates 
isz d v- t/

4'

/
7

24 anglekasiai žuvo eksplozi
joj gazo. — Kone visi atej- 

viai.
* Gates, Pa. — Dvidesznnts 
keturi anglekasiai žuvo praej- 

• ta ketverga per eksplozije ga
zo kasi k losią Gates, prigulin- 
czios
Company.

Kada kompanije 
apie nelaimia, tuojaus suszau- 
ke darbininkus isz, visos 
Connellsvilles aplinkines in pa- 
gialba savo draugams, 
kasiklos vra vienos
džiausiu szioje aplinkinėje ku
rioje dirba apie tūkstantis 
anglekasiu.

Moteres dagirdia apie nelai
mia nubėgo su vaikais prie 
szafto kur verksmas ir raudo
jimas buvo neiszpasakytas.

Žuvusioje yra: J. Bagatelli, 
Mikas Czisavicz, II. Stopaiak, 
J. Topson, C. Topson, B. Jo
iner, A. Kabala, /k. Szvapliu, J. 
Hrebar, J. Batlnkevicz, J. l)i- 
inela, A. Zalika, S. Angela, A.

A. Szkogvan,
J. Gentys,

P. Malik, V.
Torn e 

ir Mikas Juczinski fajerbosis.
Kaip pasirodo isz pravar

džių, tai visi yra ateivei.
Nelaimes Pennsylvanijos kasi- 
klosia; 140,000 sužeista 1921 

mete.
Pa. — Isz 140

apie

Kopia r, 
feamasz, 
niez, A. Szmasz, 
Joniczka, A. Gublik, T.
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Verta dovanos už savo 
patogumą.

Hdita 
pirmuti-

Newton, Mass 
I larrington, aplaike
nia dovana parodoje automo
biliu isz New England valstijų 
kaipo patogiausi* 
te. Praejta meta 

kaipo
— Ir mes sutinkame 

su slidžioms, kurie apdovanojo 
pana Kdita už josios puiku vei- 

J. deli.

dovanas 
plaųkyke.

1 

automohilis- 
aplaike dvi 

patogiause

Anglekasiai kalbina geležinke-' 
lio darbininkus idant susi- 

vienitu su jeis.
Indianapolis, Ind.

dien paskelbta, kad angliaka
siu unija pasiuntė 16 didžiio- 
sioms geležinkeliecziu unijoms 
pakvietimą padaryti bendra 
geležinkeliecziu ir angliaka
siu susirinkimą ir aptarti kaip 
butu galima jiems bendromis 
jiegomis kovoti priesz algų nu- 
kapojima.

Dabar gi kaip tik grūmoda
ma algų nukapojimu netik an
gliakasiams, bet taipjau ir ge- 
ležiiikeliecziams ir todėl ir 
siūloma yra bendra kova.

unijos, 
kurios jau gavo pakvietimus, 
paskelbė, kad jos ame susirin
kime tikrai dalyvaus.
Du tukštanezei rubliu už gro- 

mata isz Rosijos.
Kusiszkos 

kurios vra

Tos geležinkeliecziu 
gavo

Samogonka eksplodavojo, tė
vai, pabėgo, o vaikai baise!

apdeginti.
Philadelphia. 4— Kada 

kiolikos 
verde, o aplinkui 
Jonas Wpgnoris 
keliolika kūmutėms 
pakol nioonshaii\e pradės var- 
vet isz paipukeė ir visi seile 
rijo, kad paragaus stebuklin-

i pen- 
galonti sainogonka 

jaja susėdo 
su motore ir 

, laukdami

gu laszu, staigai katilėlis tru
ko su dydeliu smarkumu. Ant 
triukszmo subėgo kaimynai ir 

, f atėjo in kuk- 
nerado nieko tiktai tris

palicije, ir kada
nia .1_____ _
gulinęzius vaikus liaisei apde- 

kafsztoS brogos.
ir kūmutes ižbego

i geis-.

gintus nuo 
Mat, tėvai

kafsztos brogos.

užmirszdami apiė vaikus 
darni patis ižgialbeti savo kai
lius nuo nelaimes. Palicije lyg 
sziam laikui tėvu nesurado.

1

ISZ VISU SZAL1U
“ Ubage” razbaininkas.

►—.....—i
Banditas pasiredias in ubage 
norėjo nužudyt visa szeimy- 
na, bet pats pražuvo su 4 

, savo draugais.

“Tūkstantis Naktų 
pasaka apie ketures-

Krokuvos, Lenkije. — Sztai 
tikras atsitikimas kuris skam
ba kaip isz 
ir Viena” 
deszimts razbaininku.

Ne senei sugryžo in teviszkia 
in kuinui Juszczinus Pranas 
Žalia, kuris per deszimts metus 
pergyveno Amerike, dirbda
mas plieno fabrike, Žabh atsi
vežė su savim dydelia 
amerikoniszku doleriu ir 
no puikei. Po-visa
tuojaiis pasklydo gandas, kad 
isz Ameriko sugryžo turtingas 
milijonierius.

Viena diena pas Žabus atėjo 
kokia tai ubage melsdama pri-

suma 
gyve- 

ąplinkinia

Aplaike medali už sugavima 
dvieju plesziku.

i
i

Ohio.

Isz Lietuvos

J. Mar-

Calif.

už žudinsta Vir- 
nes 10 balsavo 
o 2 už pa lino-

munszainoF 
t ieje nesavžiniszki

aliejum (dydele 
maiszi-

Treczias teismas storulio Ar- 
bukelio.

San Francisco, 
Džiure vėla nesutiko ant pripa
žinimo kaltu 
gini jos Kappe,
už apkaltinimu 
gavima. Pirmam teisme balsa
vo viena motore už apkaltini
mu o vienuolika už paliuosavi- 
ina. Dabar stdrulis Arbukelis 
turės stoti trecziu kartu ant 
teismo.

Skaitytojai pamena, kad sto
rulis Arbuckelis turėjo
tuokliszka orgije su kitais ak- 
toreis ir aktorkoms krutamuju 
paveikslu ir laike pasigėrimo 
Arbuckelis užklupo žveriszkai 
ant panos 
Jorka
Arbuckclio 
kartuvių.

Garnio klasta, — vyras ne
kaltas.

Omaha, Nebr.— 
Fisheris, su mielp 
in kalėjimą, i 
pa ežia

trir-

Rappe, 
įniro. — Gal 

ižgialbes

inio ko ak- 
inilijonai 

ji nuo

Harrisburg, 
tukstaneziu visokiu sužeidimu 
dirbtuvesiu ir kasiklosia Penn- 
sylvanijoi praejta 1921 meta, 
80,083 buvo ukesais szio sklv- 
po, o 48,618 • buvo a toj via i — 
viso buvo 140,197 nelaimiu.

italijonu daugiaaše sužeido. 
ba net 12,040, Lenku ir Lietu
viu 10,287 nigeriu 8,467 ir t. t.
Munszainerei negere savo szto- 

po, tik kvailei.
Washington, I). C. — Kami- 

sorius K. A. Haynes kalbėda
mas apie dirbimą 
pasakė, jog
isznaudotojai ir trucitojai žmo 
niu negere sztopo, kuri parduo
da kvailiams.

Ana diena agentai prohibici- 
jos suome ženkliva munszaino- 
ri pas kuri rado dydelia samo- 
gbnka ir daug visokio sztopo. 
Munszaineris prisipažino, buk 
jisai munszaines negerdavo, 
nes bijojo mirties ir nedalips- 
tetn josios ne už tūkstanti do
leriu, bet parduodavo munszai- 
ne del kitu ant ko padare dy- 
delius pinigus nesirūpindamas 
kokia pasekme isz to gali būti.

- Tasai rakalis teipgi pasako jog 
ne tik jisai bet ir daugelis žy
du sumaiszydavo spiritą su la
jum, fusel
trucizna) ir kitokius

ko žmogus įnirtu iii 
trumpa laika.

Pakarti tokius rakalius ku
rie trucina žmonis idant tik 
greitu budu pralobti.
Plurze platinasi visur. . Dakta

rai persergsti žmonis.
Pottsville, Pa. — Daktaras 

J. B. Kogers, daktaras Keadin- 
go kompanijos, kasikiu ant su
sirinkimo czionaisrt persorgejo 
Žmonis idant butu sargus prio- 
szaifc influenza, kuri jau gavosi 
in Skulkina pavieto. Dr. Ro
gers sako, jog geria uses apsi
saugojimas nito influenzos, yra 
šaules szihirna ir szviežias oras.

*

Najorke serga arti tris tuks- 
tanezei žmonių taja liga o keli 
szimtai žmonių jau mirė.

Panaszus padėjimas vieszpa- 
tauje konia po visus dydesnius 
miestus.

mus nuo

/

Newark, N. J. — 
pacztines markes, 
dabar naudojamos ant prisiim
ti mo gromatos isz ' Kosi jos, 
priesz kare kasztuotu tūkstan
ti doleriu. Czionaitiniam pacz- 
te aplaike ana diena gromata 
isz Kosijos ant kurios radosi 
penki 
kiu Verties du tukstanezius 
rubliu. Kopertas buvo per ma
žas idant užlipyti ant jojo tiek 
markiu, 
prisegtos 
koms.
Lietuvys kerszino užmuszimu 

kunigo, jeigu neduos jam 
2000 doleriu.

Chicago. — Cicero lietuvisz- 
kas kunigas II. Vaicziunas ap
laike kerszinante g 

raszytojas 
idaiit kunigas 
leriu paskirto! vietoi automo
biliu garažuje po No. 1440 — 
50 Court. Pasirodo, jog ta j i ga
ražu laiko Juozas Judikaitis, 
pas kuri palicije rado gana ge
rus davadus buk jisai raszo ta
ja gromata. Judikaitis likos 
uždarytas kalėjimo lyg teismui | 8įraij<ai 

bininkiszki

szinitai pacztinin mar- 
Verties

todėl markes buvo 
su dratinioms spil-

rioje
romata ku^ 

rekalauna 
padėtu 2000 do-

Indijonka mirė turėdama 125 
metus.

Salt Lake City, Utah. — In- 
dijonu rezervacijoi (kaimėlije) 
Washakie, ana diena įniro in
dijonka vardu Mojoch Molo- 
gan, turėdama 125 metus senu-

Badai paliko suvirszum 
pebkis Szimtus gentkartes.
1110.I

Columbus, Ohio, — Czionai
tine palicije apdovanojo pui
kiu medaliu szuni 

dvieju
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Maskvoje nužudytas Lietuvos 
Karo atstovo padėjėjas.

Sausio 2 diena 
vakaro Lietuviu i 
žudytas karo atstovas ĄJaskvo- 
je padėjėjas Avižieni 
dylojas Zeludkov — Pavlov. 
Žudymo pagrindas — pavy-

Želudkov — Pavlov uže- 
savo žmona nužudytojo 

kambaryje. Visi lardymo for
malumai žudymo vietoj tinka
mai atlikti.

Nužudytojo,,jo žmonos ap
klausinėjimo ir vietoj apžiūrė
jimo akto protokolui pasira- 
szyti “narkomindielo” atstwo 
ir lietuves atstovo Baltruszai- 
czio.

Vilnijos keliu banditai.
‘‘Vilniaus Žo-

” raszo: Neesti tos dienos 
beveik, kad keliaujantis keliu 
in Vilnin arba atgal, 
užpultas
I’rovincijos gyventojas

6 valanda 
runiuose nu-

Nužu-

daf 
jo

s

irZeludkov 
pagrindas

Laikrasztis 
dis raszo:
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nebutu 
ginkluotu banditu.

nuvy
kęs Vilniun arba in artimesni 
miesteli, — ne grižta atgal ir 
dingsta be žinios. Tas pasiakr- 
toja vis dažniau ir dažniau. Gi
miniu ir artimųjų szaukimasi 
in valdžia suieszkoti dingusiu: 
tėvo, brolio, 
vaisiu.

sugavima
Sztai paveikslas su jojo locni- 
ninke.

glaudos ir pernakvojlmo. Žaba 
susimilejas ant ubages ir liepe 
pasilikt, o paczei pasako idant 
pagamintu vakarienių. Ubage 
atsisėdo ant suolelio prie lango 
pradėjo kalbėti ražaneziu pri
sižiūrėdama 
gai. Žabu iszejo in tvarte 
szert gyvulius, tame laike 
pati iszejo laukan Su l>okiu ten 
reikalu.

HUbage 
grinezioje 
pecziaus,

nigu. Ubage buvo nekokis tai 
Vladyslovas Domanskis, kuris 
>asirodydavo in ubage, inejda- 

vo pas savo įtakas, nutrucinda- 
irias visa šzeimyna ir po tam 
apipleszdavo.

Pa 11 asz i u atsitikimu 
joi yra daug o ir 
landitai suodia pinigus pas at
važiavusius ąmerikieczius juo
sius apipleszineja.

I 

ifll 
■įįįant visko temin- 

pa- 
ir

Valdže insimaiszys in angle
kasiu straika.

Washington, 1). C. — Valdže 
insimaiszys in anglelcasiu 
straika, jeigu tasai invyktu 1 

nusprendė ge- 
valdžios prokura- 

toris Daugherty. *
Valdže nemano kisztis in an- 

glckasiu veikalus, jeigu strai- 
kas yra vedamas teisingai, bot 
nepavelins
draudimo “open shop” jeigu 
darbininkai geidžo* dirbti dirb- 
tuvesia nopriguledami prie 
unijos. 
<r n
ne
shop^

Žmonims jau nubodo visokį 
barnei ir k i toki dar- 

ergelci;
jai nori augliu ant szilumos ir 
maista kada yra iszalkia, bet 

i negali turėti be

vyro — lieka be

in
Lenki- 

Lietuvoje

Apriliaus, teip 
norai isz kas

unistams ant už- 
opon shop

nopri gulėdami
Sziadičn žmonis 'dail

iau rūpinasi aplaikimo darbo 
kaip apie unijc ir open

ir prisipažino buk jisai tiktai 
norėjo tuos pinigus gauti kaipo 

Karolius! paskola del biznio, o kada už-
noru nuėjo Į įii'litu, tai kunigui sugrąžy tu. Į į(]j” ’ aniikū 

darbo.
nimas.

apskundė Karoliu už nemaiti- Į Žudintojas persiredias in mo-Į Tukštanezei vaiku mirszta kas 
teria pabėgo isz kalėjimo.
Columbus, Ohio. — Isz vai

stinio kalėjimo, persiredias in Į legislatura mano investi
. v’I motore, pabėgo Mikola1 Sobo-| tiniszka bila” ir paskirti už- 

i i • ^irnls \lz lewskis, žudintojas kad nosii mlo namie įxi oi,. ]iurįuos nužudė dvi- 
::: j, paliko jam du1 

vaikus ant kart..Tėvas sugry- 
žias namo teip inirszo ant pa- 
cziules kad dvinus priėmė be 
jojo žinios, jog pamote jaja ii 
dvinus 
maista.
Vargonininko sūnūs užmusz-1 rankas. Už tai prislėgė atker

tas per elektriką. SZyt savo paczei ir du metai
Saginaw, Mich. — Julius, 10 adgal pasiseko jam ižbegti isz 

metu sūnūs Julijono Kuncėvi-Į kalėjimo bet greitai ji suome, 
cziaus, 115 Wisner, u Ii. 
danais su 
su savo draugais, 
lipti ant - elektrikinio 
Užlipins lyg virszui da lipsi ėjo 

drata irĮižduotu del palicijos už apga-lnia 
vysta ir naudojima neteisingu (panaszi 
pinigu, nuej’d ant rytojaus, pas iszrądo 
Krugerius, nužudydamas juos Hansch. 
abudu iiMižkase kpnus jujuĮjog 
skiepe, po tam

ne kaip maityti | Buvo tai per plonas iszsiaiszki- 
ir dvilinkus, nes pati

nima szeimynos. Karolius buvo.
isz namu .per du 

o kada 
dvinus,

prisipažysta. Matyt
bausmia
per

iszvažiaves 
metus, 
namie

du metuš

Gyvento-

nematydama nieko 
, greitai paszoko prie 
iszeme isz skarmalu

AR VERTA BURTININ
KAMS TIKĖTI?

■l«i * 
W tl!

iii

■<|
M

Ik f

Amerikos miestuose ir mies-
bonkute isz kurios iszpyle ko- Maurai pasiduoda Iszpanams; ieliuase visur piIna^burtiniuku,
kins tai', vaistus in verdanti 
puodą po tam vela atsisėdo ant 
Savo vietos prie langelio.

Bet taji darbeli užtemino 
szesziu metu sūnelis kuris gulė
damas ant lovos mate viską. 
Vaikas i 
motinai ka mate. Nusigandus 
motina apie tai pranesze vyrui. 
Abudu suprato jog cze ne vis
kas gerai, liepe motinai paduo
ti vakarienių ir paliepė ubagei 
teip-gi sesti prie stalo, bet “bo
ba” 
net sakydama, jog ne alkana i_ 
tokios sriubos nemyli. Tada 
Žabu užklausė ubages ka toki 
inpyle iii sriuba. Ubage užsis
pyrė kad nieko, o kad parodyt 
kad nieko neinpyle atsisėdo ir 
pradėjo valgyt, bet nuryjąs ke-

3000 paymti in nelaisvia.
Madryt, Iszpanije. — Tszpa- 

niszkas vaiskus Morokke po 
kamanda generolo Berenqua- 
ro, laimėjo keliolika smarkiu

ižbego laukiui, apsakė niusziu su Maurais., paymdami

pradėjo visaip iszsikalbi-

iii nelaisvia suvirszum tris 
tukstanezius Mauru in nelais
via ir daug kariszko materijo- 
lo. *

Vadai
savo
pasidaviues

pasikeleliu kerszina 
tautiecziams buk jeigu 

taiIszpanams,
įr juju moteres ir vaikai bus nu-

A1**

nemyli. Tada žudytais.
Vokiecziai jeszko užkastu ru- 

siszku skarbu.
Berlynas

sugryžo, rado
prie kiniu ne-i mo|0re pabego Mikola1 Sobo-| tiniszka bila 

ganus \,z Mowskis, žudintojas

metas.
Alban y, N. Y. — Czionaitine 

“m(h

— Paskalas pas
klydo, buk tūlas rusiszkas afi- 

lis szauksztus, kryto ant grin- ėierius užkasė ant kapiniu Os?t-

paliko jam du
szeimynos Į tektinai pinigu ant suszelpimo 

’ • motinu laike gimdirtio vaiku ir 
adgal, už ka likos | gelbėjimo juju nuo mirties isz 

neturėjimo atsa- 
| kalėjimą. Palicije po visa skly-1 kanezios pagialbos, nes būda-

leka motu 
nuteistas ant viso gyvasezio in I priežasties

|pa jeszko pabėgėlio, kuris ba-|mos vargo, 
atsisakydamas duoti

du in kėlės miliutas mirė, dyde- 
losia kaukėse.

Persigandęs tuom Žalia, nu
bėgo in artima kaimeli duoda
mas žinia palicijai kas atsitiko. 
Palicije padare krata ant uba
ges, o kada jaja lųirede pasiro
dė buk tai vyras. Drapanuosia 

konia 8000 vaiku ! u(1° 100 t«l«tanCziu markiurado 100 tukstaneziu
iszkeliauti in te- mirszta kas metas o 1400 moti- 

vyne idant nužudyt savo pa- nu mirszta nuo neatsakanezio 
ežia kuri iždave ji in palicijos I dažiurejimo.

dal stengsis

paczei ir du metai
Isz Londono in Amerika iri 

viena diena.

r gzvilpinaite. Daugiau nieko 
C cnerado ant ”ubages.”

Po kokiam tai laikui, \>adas
ubages.

rolonke szimta tukstaneziu ru- 
siszku auksiniu rubliu. Vokie- 
cziai dagirde apie tai pradėjo 
kasti diena ir nakti ant kapi
niu, tikėdamiesi skarba suras
ti. Paskalai ejna, buk tasai afi- 
cierius apsakė vokiszkam ku
nigui apie savo 
tam iždave taja
tiems. Valdže dažinojus apie 
tai, paszauke ant slieevos afi- 
cieriu, spirdamiesi idant jiai

slaptybių, po 
slaptybių ki-

spirdamiesi
palicijos iszejo laukan ir su- ižduotu vieta kur skarba užka
szyilpe ant szvilpinaites suras
tos ant ubages bandito. Tuo-
jaus isz pasislėpimu rodos isz-

sė, bet aficieris teisinosi

115 Wisner 1 
vaikais ” 

jog

su galva 
nu k ryto žemyn, 
mas ant vietos.

Kunceviezins 
f _
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žyniu, kurie buk tai žmogaus 
ateiti inspeja, viską pasako 
kas žmogui atsitiks jo atejtyje.

Daugybe tokiu žiopliu ran
dasi ir tarp lietuviu kataliku, 
kurie visoms jogoms in tuos 
burtininku inspejimus tiki, ir 
jiems brangiai moka už ateities 
žinias pasakytas.

Tie žyniai-burtininkai tiek 
žino 
dybas-stulpas 
kuris kelia rodo;
kiek kiaule debesi supranta.

Žmogaus ateiti, tai tik vie
nas Dievas težino, nes Jo kiek
vienam paliepė gyventi kuo
met in szi pasauli pakvietė. Jo 
rankose visa žmogaus ateitis— 
laime ir nelaime.

Ji melsdami tiktai, galime 
turėti pasekminga gyvenimą 
ateityje.

Privesiu czionai
vvzdi:

Kinkoje, tam tikrojo audek
linėje budelėje sėdėjo žynys, ir 
spėjo praejviams ateitis. Dau
gumas mažatikiu mokėjo piiii- 
giis ir klausėsi kas su jais bus.

kaž-kas pranesze 
žyniui, kad jo triohos durys ir 
angai iki galo atdara, o visas 

turtas iszvogtas.
Žynis paszoko 

suriko isz nelaimes 
bėgti namu link.

Jam bebėgant žmones pradė
jo juoktis ir szukuuti. •

— Szia tau, kitiems spėjo, 
spėjo ateitis, o kas paežiam at
sitiks, tai ir nežinojo

apie žmogaus ateiti, kiek 
ant kryžkelio, 

arba tiek

vventi kuo-

viena pa-
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": 5Mnusigandęs, 

ir pradėjo» 
užmirszo vieta kur skarba Už
kasė.

Kupczysta gyvu tavoru Ki- 
nuosia.

' London, Anglijo. — Genero
las Booth, vadas “Ižganingos 
Armijos (salaveisziu) apreisz- 
ke," buk jojo armije pirko Ki- 
nuosia szimta mergaieziu po 30

augo keturi banditai apsigink
lavę in brauningus. Palicija pa- 

į grinezia pradedami 
szauti in banditus. Padėjimas 
buvo labai pavojingai, nt?s 
banditai puolė prie duriuJr ga-

e. .'<■!

■yružais-1 Sabalauckaš 
beezino”

g gali už-lKrugeru farmukia^

9 kriauczius, r
dvileka metu adgal pirko nuo

už kuria Į užilgio galėsimo

elektrikini
užsimuszda-

Londonas, Anglijo.— Ne 
^keliauti in 

stulpo. | užmokėjo su neteisingais pini-Į Angliję ir isz tonais in viena 
gaiš, o bijodamas idant ji no- Į diena, pagal nauja iszrasta orį- 

maszina

Kunceviezins su szennyna 
keturi menesiai adgal pribuvo 
in Saginaw isz Westvillos, 111., 
apimti dinsta 
vietiniojė * Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

Velionis 
nulindimia teveliąs ii 
su tos Stella 16 m, ir 
k a 12 m. 
praejta potuiezia 
nems

vargonininko

dydoliam 
dvi se- 

Franeisz- 
Laidotuves atsibuvo 

su bažnyti- 
pamaldoms kurias laike 

kun. J uozas.LIpkus. — B.

palikė

t

su
aplaistė narna maszinos, galima atbūti kelio-

sišlepe in
’ '.‘4

sitiks, tai ir nežinojot

“helikoptera”
in areoplana) kuria

holandorczikas
Iszradejas tvirtina, 
pagialba jojo naujos jOg galį teip-gį netekti gyvas-

vosi in vidų. Tame puęĮę penki 
szuvei. Du banditai sugriuvo 
su perszautoms krūtinėms, du
pasilikusie banditai suprato,

gazolinu ir uždegė. Prie slieėt- ne 312 milin ant valandos. Ma- 
vos surado nužudytus ir netei- pzina gali iszkilt in.orą tiesiog 
siiigus pinigus. C 
suėmė ir apkaltino ant viso gy-| ilga laika. . . ,
vascZio in kalėj iriia. |

Kokiu budu i
riszkas drapanas, tai kalėjimo I sztėrlingufc (2,55QJ100 doleriu) žino buk uubage

s i ngus pinigus. Sobolaucka ir pasilikti ore ant vietos p0r
1 • I » _ * - ■ 1

Anglijos valdže pasinio isz-
aplaike mote- radėjui 50, tukstaneziu svaru j

i • 1 1 • • I i . *"1 ♦ / ."W W ZV ZA. \ \

dažiurotojai da neisztirincjo, už jojo iszradima, kas parodo, 
1 1 1'11 J • • I 4 » •bet mano, kad kas turėjo jam jog’Mszradinias 
atnešzti in kalėjimą. . naudingas.

u

szilingu (apie 6 dolerius) tuom- 
budu iszgialbedami nelaimiu-

Isz to aiszku, kad burtinin- 
i 
' į 

žmones' < ’
‘tfLiid*

1

I
4:’*kai ir žyniai nieko nežino nei 

apie kitu nei apie savo ateiti. ?
Bet silpnaminezius 

jie moka apgaudinėti ir isz. jtr 
skatikus iszvilioti.

e » <..................................ms-

Bolszeviku valdžia atszauko 
pe^kszimtines bnmaszkas, 
mažiausia
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gas mergaites nuo paleistuvin- 
go gyvenimo. Tėvai neturėda
mi isz ko maitytis pardavinėja

/
ties pradėjo /bėgti, bet ne toli 
nubėgo,
mirtinai sužeido. Įgavo dnktei’es in namus paleis-

Visus paguldė ant grindų, 
kurios buvo apteszkusio.* krau- 
jeis banditu.. Sužeistus nuveže 
in ligonbuti. Sužeisti prilipa-

T ' buvo juju 
vadas ir nekarta papilde pana-

nes palicije ir' tuos

Salaveisziutuviu. JSalaveisziū arnuje 
stengėsi nupirkti kanuodau- 
giausia tu j u nelaimingu mer
ginu, bet ant to roiko nemažai

*

''.Mi
? .° bumaszka' kokia 

randasi soviatinioi Rosijoi da- 
b{ir yra tūkstantine. Mažesniu- 
tonais nesiranda.

Tūkstantinė bumaszka bol- 
szeviku sziadičn,* pagal ameri- 
koniszka kursą pinigu yra ver-

fir X

U 
’ll^

M?

pinigu. Nupirktos mergaites 
lavina moksle ir siuneze su sa
vo arinije suszelpti savo arti- 

pąs kuriuos mane jog suras pi-miems. .. 1 .
yra geras ir szius užklupimus ant žmonių

1F-

1

b"wl
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t 4

i ta tiktai puse amerikoniszko 
i....cento. ■:>W

”«1
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K AS GIRDĖT Kada tokiu 
tiek jau priviso, tegul žmonis

prigavyseziu
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Praejta sanvaitia isz visu da- 
i Su v. Valstijų telegramai 

pramjsze apie smarku drebėji
mu žemes. Instrumentai kurie 
parode drebejima, net sulūžo 
nuo tojo smarkaus sndrebeji- 
mo žemes. Žinunai isztirinejo, 
buk drebėjimas ant dugno vi- 

Pacifiko arba Ti-

Im

buna labai atsargus. Gododa
mi dydoliu uždarbiu ir lengvu 
pelnu, jie no toks paskutiniu 
savo sunkei uždirbtu pinigu.

Brolycziai,
negausite už nieką!

Szirdis moteres valdo visa 
svietą.

SAULE

SZONAI IR PENKTUKAS.
Parasze Karolis Vairas.

Amer i ko nieko

Szirdis moteres* yra kitokia 
už visas 
švioto.

kitan szirdes nut viso
Tai tu nOnbri'moketĮ?, # 1 ,1,411, 1*11 I 11,’111 11, I I I I 1\, V u l |

rėkė Vauagak isžsirentes, savo
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.bu-mari jo 
k uju mariu.

Kunigas F. L. Odcnbach isz 
Szv. Ignoto kolegijos observa- 
torio Okland, Californijos 
tvirtina, buk neužilgio duosis 
jaust da smarkesnis drebėji
mas žemes kuris su kratys visa 
svietą. Priežastis tuju povan
deniniu drebejimu, yra tankui 
persi main i m as povą nd on i n i u 
kalnu, kuriu randasi daugybe 
Pacifiko mariosia.

Žmogau, diH)k teip, kad ro
dos gyvensi kelis SziUitUs motu 
bot gyvenk teip kaip rengda
masis rytoi mirti, o busi visa
dos laimingu ir užganadytu.

ne kaip

Okland,
• k

straipsni kur

i < ben- 
kad

Mandr ar. Pinkus.

žvda.s

i r

pareiszkia, 
yra lei-

pini-

“Kur ejna amerikiecziu au
kos?“

Po tokiu ant gal viii skaito
me “Tėvynėje“
ėjo surinktos amerikiecziu T/ie- 
tnviu aukos ant visokiu tykslu 
Lietuvoje. Straipsnis gana il
gas, bet talpiname tiktai jojo 
isztrauka:

Lietuvos Ūkininko
dradarbis

Lietuviu Balsas“ 
džiamas Amerikiecziu 
gaiš — pasiustomis aukomis p. 
A. Smetonos vardu, jam esant 
Lietuvos prezidentu. Kad ame- 
rikiecziams butu aiszkus fak
tai to intarimo, manau yra rei
kalingu perspausdinti 
straipsneli isz 
ninko.“

“Lietuvos Ūkiu.
/valgoje Akylas klausia kas 
galėtu paaiszkinti keno leszo- 
mis “Liet. Balsas“ leidžia
mas.
tarti.

“Lietuviu Balsas,“ kaip 
a ra daugelio manoma, leidžia
mas amerikiecziu pinigais. Tu 
i •’
Ii’ ’

Balsas

11
visa

Lietuvos Uki-

•» 49 n r. Ap-

“Liet. Balsas“ 
Czia ir man proga iszsi-

Balsas,

a mer i k i eczi u p i 11 i ga i s.
Smetona turi, tur-bu't 

i’s pats nesigins. Kaip A. 
loan prezidentavo, tai 

> ’ikieoziai
l.i Moos naszlaicziarns, karei- 
\ i'i 3 karo lauko ir kitokiems 
r- 
h 
k <
I ♦*

nu

prezidentavo, 
surinkę auk u

•ikelams ir nežinodami komi- 
.ulresu arba jiems neinti- 
isii. kiti nežinodami kam 

k tingiausi pinigai, ]>asius- 
< ' ! . o
.- /1

c

r u

A. Smetonos vardu, para- 
panaszu laiszka:

Da

turi
Tiejei

‘‘Pone 
•rezidente: — Mes N. N. siun- 
ziame jusu vardu tiek ir tiek 

szimtu tukstaneziu auksinu ir 
praszome jusu tuos pinigus pa
skirstyti sulyg jusu nuožiūros 
tėvynes reikalams.“

Amerikiecziai labai stebėjo
si, kad Lietuvos valdžios ats
tovas J. Vileiszis vieszai pa
skelbė Amerikoje, kad Lietu
voj© gauta amerikierziu auku 
sulyginamai labai mažai,
bar tur but aiszku kur ju au
kos, Tevvnes labui duotos, nuė
jo. '  V. S.

Daugybia Lietuviu agentėliu 
pasipylė po Cbicaga, Bostoną, 
Philadelphia o dnugiause po 
miestus kur randasi kasikius, 
nes tena is anglekasia i 
daugiausia “graszio.“
agentėlei landžioje po namus 
ir vilioja isz žmonių pinigus, 
žadėdami jiems dydoliu pelnu, 
in trumpa laika iszmoketi 
jiems szimtus už szimta. Musu 
žmoneliai pilni godumo aplai- 
kyti “something for nothing,“ 
tiki apgavikams ir atiduoda 
jiems savo paskutinius sunkei 
uždirbtus pinigus. Kaip kada 
iszmoka ka žadėta idant ge
riau save apsigarsyti apie tuos 

ir daugiau

savo 
kisza jiems.

Tokie

dydelius pelnus 
žmonių pagundyti idant duotu 

pinigus. Žmonis duoda, 
Bet neužilgio 

verks graudžioms aszaromis,
tie apgauti žmonelei.
agentėliai surinkia keliolika 
szimteliir kokiam mieste, du
mia tolinus jcszkoti kvailiu.

Terp tokiu agentėliu randa
si da ir kitoki, kurie neiszma- 
.)ieliiis prigaudo, pardavinėda
mi jiems farmas, namus, lo-. 
tus, szeras ir pajus ant metui- 
lio» 4,a<.:Im J. .. i«_ !it*

Pinkus Kocenstein, 
buvo kasierium kokios tai fir
mos ir sugryžinejo per girre 
namon isz malimo, kur paėmė 
gerokus pinigus. Girrioje užė
jo jam kelo kokis tai pleszikas 
ir paszauke, atkiszes ėevolVėri 
in krutinę Pinkui:

— Atiduok pinigus!
— Jaigu teip — iaTe nenu

sigandęs Pinkus — tai asz ati-
duosiu ir teip pinigus.

Ir sieke su ranka in kisze- 
ni. Nes kol isziraukc maksztis 
isz kiszcniaųs, sąkb:

visus pinigus, 
ponas padaryti

/Toji szirdis yra dydesno\ ma- 
lone.sne, kantriause, jausli ilges
ne, geresne, duošningesne, mei
lesne, stebu k I i ilgesne 
visos kitos szirdis.

Szirdis mot,eres, yra lai sziiv 
dis už visas kita.s szirdis. 
Jaigu geistumei žindi i kagjthi 
yra tįkras kentėjimas, suraski 
szirdi mbteręs, kuri likos su-' 
laužta. Dirstelėk iii pelėmis jo
sios griuvėsiu, o tehhis surasi 
pfiežas((‘. Teipgi, jaigu norėtu
mei dažinoti augszcziausia lai
psni saldumo ir džiaugsmo turi 
jeszkoti szirdi moteres, kuri 
yTa suradus atiksa szale bliz- 
gasczios meiles, o tonais surasi 
tokius stebuklus kokius tavo 
akis neregei jo priesz tai.

Sakau jumis, jog nesiranda 
szirdies kokia yra szirdis metė

jusios kanlrybe praaugsz- 
kantrybe .lobo, iszsky-

riant puse tuzino svietu. Josios 
kentėjimai ir atleidimas prasi
kaltimu yra dydesni.s m* kaip 
sukristalizuotos pajt'gos saules 
menulio ir visu žvaigždžių.

Per savo malonumą kvėpuo
ja, per savo tvirtybia 
(•žioja.

Bet dydžiausiu dalyku mote- 
riszkes szirdies yra josios mei
le. Josios sienos yra iždetos su 
ja ja, .josios papuoszai yra ižde- 
li su amžina meile. Jaigu galė
tumei tik dirstelėt in szirdi mo
teres, kur mele randasi, tai už
tiktum jojo toki kvėpsiu, kokis 
tik
Ten rastum tikra.
priglauda.

Szirdies 
svarbiau.se
valdo visa svietą!

res, 
tina

li it duosiu 
nes turi man 
vena loska!

Kokia., tai kctipo būti
loska? - užklauso užpuolikas.

— Jeigu asz 
mon, pas mano 
gu, tai bus dydelis gevalt, ir da 
mano ponas pasakys, kad asz 
pats prisisavinau pinigus ir 
pakavojau ir niekas man neti
kės, jog tokia ponas su revol
veriu paėmė man pinigus. Del 
to, idant man intiketu, tai tu
ri man popas szaut iii skrybė
lė su kulka.

Tai pasakius nusiėmė skry
bėlė ir mete ja ant žemes. l ž- 

szove ir perszo ve

pareisiu na- 
pona be pi lit

puolikas 
skrvb(‘le žydo.

Pinkus pakele skylėta skry
bėlė, apžvelgi nėjo ja ja ir da ne 
užganedytas, tarė:

— Tai per mažai, jieji pa
sakyk, jog per mažai gyniausi, 
ponas turi 
szaut.

Užpuol i kas perszo ve 
su rdota.

— Da viena syki per brus- 
lota — sako žydas ir jau bus 
gerai.

mano snrdota per-

jam

vaiksz-

duoda puikiausia
dangiszka

įnyra.

moteres
sprendzina

E. W. S. B

yra ♦ tai 
kuri

1 , . W f'Z ■ ' ■.' f .

geleži, pakol jam szonkaulius... Tikra bed;
... ............................................. ii...... ..  .1,1

si ei | les, vis kala 
ji raVidoiia: ■

Ne» broliuk, taip negali
. Pamąstyk pats. 

Vanagas yra karežiamninkas; 
jeį ne pats, nė kitas, ne tre- 

ir jis turėtu dirbti fab- 
ir kiti. O

— isz jusu malones gy- 
jusu kruvinais skatikais, 

— kruvinais sakau skatikais, 
drauge, — minta ir.(lar dfisbi 
iszmesti lankau, lyg nebutiihi 
jo, draugas 
Ne, nereikia 
jam tuos

ma palikti...

karcziaihos ažulpahyjo in I/auk- < 
"V.,...j, ar nesiras 1 

kas ji .palriiko .
sztij._ , kurs ditirosi 
knifeianloje

ar nosims

gineže.
f "

knul

* L ’•

— Asž jau užrnokejaii 
j-— i

i$z 0nblil <08

j sn- 
i szkosze pale n g vėl i h.

i nestoja 
nei vieno nei.kito pusėje.

Ar tu manai asz koks 
— da’r labiau 

Ozia mann 
ir asz bosas! Kai

ezia s, 
rike, kai ir svėikas 
dabar 
vena $

a... 
jis jau ketina kuovoikiausiai 
iszpirkti ant, lamintos 
ta ’ ’
masi p* siilaužynut sžolikaUlię,.

Taip iszmintijigam vyrui da
lykus pa pasakoju s, visas pra- 
neszimas Vanagui pasirodo la
bai svarbus ir, pagaliau, patsai 
dalyku stovis gaua pavojingas.

u va ran-
iY slyusti teisman, už g.ydy-

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju fllO^OO
InPiliava-Karaliaucziu $106.50
( (War Tax $5.00)

* •I
I

i

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
\ Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ir- .I

eziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
.  . *         .,1,^,—.

Ar norite datbo?

Rods, Vanagas isz kareziamos 
iszmete noivieha grynai |>ak ji 
p raft i geru si lietuvi, Ijet su jais 
niekados bėdos neturėdavo: 
jie neturėdavo kuo Ivisman ap
skusti praturtcjiis'io isz ju ska
tiku karczianininko. Su szituo 
Paukszcziii gali but i ir blogiau, 
urs ir pats Butkus sako:

Pauksztis, kai 
turi pinigu bylai užvesti...

— k Na, patarkite, kas reikia 
lar) l,i ?

Sutkus (tiktai’ 
mo ir lauke..,

Aiszkus dalykas 
skųskite ji teisman...

Už ka / , 
Už ta pati, 

motete isz kareziamos.
— IsziUecziau ji už tai, kad 

už

>1:

lt

ir pažinstamas... 
apsileisti. Reik 

jam tuos jo ragus nulaužti. 
Tuoj ji apskųsk ir 
Užmokės.

Sutkui bekalbant, Pauksztis 
jau apsyarst(‘. Ne, jis n (‘gal i 
apsileisti.

Apskųsiu! — 
Sutkus 

Paskui iszd(‘ste 
delno, piriniitinius 
skundo procedūros 
ir užs i žymėjo, 
ne, reikalinga buvo, 
paėmė isz 
szimti doleriu 
nuėjo neva pas savo advokato, 
kad paimtu 
da ant. Vanago. Iszeidamas, 
dar insake Pankszeziui atgulti 
lovon, pasiszankti daktaro ir 
pasiskusti jam, 
szona ir kratine

Klystam, 
Sutkus isztikmju 
savo advokatu, 
kvailas. Advokatas liepa bėgs, o 
ežia kai tik laikas ir tolinu sa
vo mesžkere užmesti! Tad sku- 

skubinai, su plaeziais 
siaurose smagenise, 

nuėjo pas Vanago. Iszgėre 
pats, iižfnndijo, sulyg visu pri 
imto tokiuose 
pap rocz i o, V a n a g 11 i, 
ji prie atskirto stalelio, pasiso
dino ir sako:

— Užėjau pas Tamsta 
pas (įranga.;. Matot, gali Imti 
daug nesmagumu Tamstai...

— Kas-gi tokio? — Vana
gas nerimsta. Nors jis ir buvo 
narsus, kai.
savo skiedryno, bet-gi savo 
keliu buvo ir bailus ten, kur 
dalyku negalėjo ir nemokėjo 
suprasti. O kas nežino, kad po
nas Sutkus — tai puse advo- 

Tiek jau mokslo pasie
kęs, pas advokato už 
ežiu “

sto pirm, nei daro. Pasikėlęs ir negerai. Jus iszmetet ji in

Ar tu 
melagis, ar ka? 
surikę Vanagas, 
k a rėžiai na, 
matai, tuoj iszmesiu per du
ris...

Paukszt.is žinojo, jog už alų

- gulas!

/

Antrujo užinoketa Vanagui, 
kartu mokėti neuofejo. Užsi
kirto.

— Klausyk, Vanage, ar gi 
tu jai! nebeatmeni ? OI. ežia, szi- 
\oje vietoje padėjau tau penk
tuką, o tu, kalbėdamas su Mai
klu, inspaudei ji iii redžisteri. 
Ar tu esi kvailas, ar girtas, kad 
pradėjai kabinėtis.

Tokio baisaus i n žeidimo pil
nai užteko Vanagui.
mato
Vanagu 
ka!

Kas-gi 
pa vadint i kvailiu pati 

kareziamos savi ui n-i"

tu kala- 
iszszoko isz

Ak tu, kurmi, 
sviszuko, 
pagriebė Paukszti už 

su triukszniu, taip 1 J *1 • •

žinote y

nutarė.
na mo.parvedė ji

jam, kai ant 
pa n a sza u s 
žingsni lis 

kas, jo nuomo- 
Zinoma,

Paukszczio dvide- 
rankpinigiii ir

Paukszczio skun- 
Vanago.

kad skauda

( ", .klausia Vanagas.
tokio užklausi-

ap

už k a ji isz-

ir neužmokėjo

I ’aukszl
Jis, rodosi, toks

Imlu

♦ -i-  - —

Agentu rįikąlinka. nereikia 
mokslo kiek viėnas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždurbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in sakaitė 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bot pradeki! iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykito del jums nau
dingu infonnnciju szianditm 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales Co.
Collegeville, Pa.

A•A\

t

infonnnciju

GYVENIMAS

S$, Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Boc2ko5vski«Co. 
Mahanoy Cl¥yvid /Pkute! — 

užbaręs, 
pecziu, ir, i 
stūmė ji laukan, kad szis apsi
verto, in gatve iszlekes.

Tai padaręs Vanagas patry
nė savo rankas, patempė sau 
kelnes, pagrūmojo 
ežia gnlincziam 
Pankszeziui ir sugrįžo karezia- 
mon.

Pauksztis pasikėlė 
mos. Apsitaisė pasmukusi ęuk- 
sztyn savo szvarkn ir apsidai
rė, ar kas neinate tokios dide
les jo sarmatos. Kur ežia tau

Miesto gyventojams 
visa kas miela. Suczyps gaivo
je ?szuo, 
keno vežimo 
stoja būrys 
tarytum karalių 
apie Paukszti 
apstojo būrys 
Buvo ežia airiu, vokiecziu, 
duku ir keletas murzinu lietu
vi u k u.

Paukszczio butą loto žino- 
gilus isz prigimimo. .Jis, taip 
sakant, liuob du kartu apsvar-

r

su kumsz-
ant žemes

binai — 
planais

nuo ze

1 nematys!
•/

BM
f

t/ i
!

Kodėl

• b

jei manytum, kad 
nuėjo pas 

Jis

Vanago.

ne toks

atsit ikimuose
pasi vede

1 kai

jis iszgrre, 
gėrimą... .

™. Ar-gi 
taip padaręs? 
rimtus vyras ir prie skatiko.

Biesus ji žino... Jis sakė
si niokojęs 
Man rodosi

.... Tai
kad nemokėjo... Taigi ir turite 
prie ko prisikabinti.
veikiausiai dar\ kito.

, bet asz iii'pamonii.
i, kad jis nemokėjo.., 

taip if sak\ kite,
» F

Tik kuo 
kas rei

kia... I tuokite byla mano advo- 
prižiur(‘siu, kad 

gerai...
katu i,
viskas hutu gerai...

Vanagus sutiko. Žinom i, da
vė dvideszimti doliTin rank

o asz

parpuls arklys, sulusz 
ratai — tuoj su

žinomu ir žiopso, 
pamate. Ir 

kai- bematant 
žingeiduoliu. 

žy- I

koks gaidys ant 
bet-gi

tai
kato.

i c kitimo-

dvidesziniti 
pi n įgi u...

Paukszczio bvla
Sutkaus advokatas,

lo pati(*s advokato 
bendras. Byla isz Taikos rPeis- 
mo jau perėjo in

\’is. renkama pri
budini likai, argu

mentai. Vis ieszkoma faktu by- 
kol susiginezijusios

veda pats
()

byla veda

siji Teismą, 
rodymai,

(•).

(Jį) 

(• ■

t"
(•)
(• MT

Vanago
f 
r L

(•)

tu

Aukszc*žian-

lai vesti, 
puses turi dar pinigu advoka 
tams mokėt i...

Pauksztis iszmokejo

Kur seniausia,
Ten geriausia.______

SENIAUSIA.
AoonlurA
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie-

"t

ki
y 
■g

^(įO

(•)

(•)

•)

•i

Ji

JŲ 1 IjlVLUVi} II 1» plV* I ® 
tu vos arba ir visur ki- rO;

Antverpą, Į jgtur per
Rotterdamą, 
na, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus J Eidkū- 
nus ir i pat j Kauną, 
taip pat ir iŠ Lietuvos.

"v is i"*:
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 priėmėjo gyve
nimo. . .

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’tVJENYBfiS”
SPAUSTDVe..,

Visokius spaudos dar
ai lieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, virltlnes korteles, 
baliam? tikietus ir tt.

i ■
” VIENYBĘ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Breme tX*/

MI-
«•)S"i*L• ■
c

Sai! vo
kalui už savo sumusztus szonus 
pustreczio szimto doleriu; Va
nagas už savo penktuką isznio- 
kejo pusketvirto szimto. Byla 
bus svarstoma Aukftzcziaiisia- 
mc Teisme, Jos galo nesimato. 
Nei advokatai dar nemato tos 
b\ los ga lo...• < *

Ml
M 
J MX

tg
tarnaudamas!
Matot, su

- tarė užpuola— Ne galiu 
szipsodamasis.

— Del ko? - klausė stebė
damasis žydas.

-- Kad jau 
kos revolverije.

— Ar teip? - paszauke Pin
kus - jaigu ne turi kulkos, tai 
ne gausi pinigu.

Ir sau žydas ėjo tolinus. Už 
puolikas ne turėdamas kulkos, 
nedryso 
žvdas buvo (liktas ir drūtas 
užpuolikas ne kas vyrelis

ne turiu kuL

ant žydo užpult, ba 
, o 

I /'f •’/t k

innuiunnM

Terp prietelku.
— Ko tu kumute 

Hudus likus naszle Juk per 20 
metu būdama su

teip nu-

juom daug 
prikenlejei ir ka.s diena in kai
li gavai.

— Na leip, tai teisybe. Tai 
asz suvis- ne jojo gaili uosiu jik 
tai to, jog po tieksmetu naszle 
likausi, o dabar nė jauna tai ki
ta varge i gausiu. ..

UĖTUyiSŽKAS
SAPNINYKAS

z Arba Lszgtildinias Sapnu

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

o tuojau# gausite knyga ■O m’ » f i' > « ai . f
76c ( - . • j ■ -- ’—

per paczta. Adresą vokite: , 
’ ♦ *.... . ■ , {*

W. D. BOOZK^WSKI-dO, 
MAHANOY CITY, PA. t

t

Libby’š Pienas fA

toks tirsžtas
kaip Smetona

Libb.y’s Pienas yrU karves 
pienas ir absolutiszkai nie
ko daugiaus nepridėta, 
bet dar yra tirsztesnis už 
paprastaSpiena-—ir skanus

apsidairęs, buvo 
piaunas, kad 
liais. Tik sztai prisisuko; tarsi 
isz žemes iszlindes, inlandus 
ir smailas, kai yla. Sutkus/žy- 
do-ad vokai o ‘ ‘ k lapcziukas, ’f 
kai ji žmones paprastai vadina. 
Jis pats vadindavo savo advo- 

“ ir antra- 
Isztikrviju-gi jis ginu 

žmones, kurie

ja u be nu si s- 
nnejus savo ke

klapcziukas,

tuo Panksz- 1 ,1

kaip smetoAa—už tai kad 
didesne pufce vandens yra 
išzimta.

Pirkite Libby’s pieną 
nuo savo ir jį
naudčyJt) ir/i t ’U r ’’i: 
pieno ar Smetonos. Yra tai 
czistas, parankus ėkono- 
miszkas ir saugus pienas.

< ”1.t

Libby, M$Nėill & Libby
Chicago

f ♦/’' t i p 4,žį*< o’ ■’

buna jusu pienius
¥į >. ■ *’l| į ■ 'I ■«. ,k,, .

I

Tegul jusu groserninkas

'We • it V
♦ ^"i/ L.

»it
i y.

l

gatve. Jis pakele toki triuksz- 
ma, t(4<i linrma, kad apsaugok 
tu svieto! Prieiti negali. Parė
jo namo, 
pasiszaukc daktaru ir, kai gir
dėjau,

a t gulo lęvbn ir jau

suk o y buk j u sulaužo!

SKAITl’KIlB “SAUiar

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE”

> >

(?) ‘
f-

---------

ž”

"a

Jis Turi Sveikata, Tvirtuma
• # ■_ A • ■ i d .-’A i... . ■ k, * i 4.. i i *• i

o

'!■ i

r Gyvarną ačiū
kato “kliirnoezium 
raukiu...
(lydavo tokius 
už bile menknieki nori eiti teis-
niuosna bylinėtis; pasigavęs 
nugabendavo pas advokatu, o 
tas jau žinodavo, kokiu Inųlu 
reikia' iSzlupti isz ju dolarįus. 
Be to jis valydavo advokato 
• fvl/li n’il b i ti L* ii <arklį, pakinkydavo ji yežimį 
liti, szluodavo ofiso grindis. -

Pfisiartino jis prie Rauksz 
ožio ir iulaiidžin, 
balsu pradėjo;

—- Tai 
drauge 
gi pamanytu?... Taip lUete in 
gatve, tarsi jis koks karalius... 
Juk galėjo perskelti galva,

!r
Nuga-Tone

• r ? ■ *> * .M11 a * -i • 1 ’ , ” . ' , ,!

National Laboratory. Chlcėgo.
“Sitiomi pr*ąršu Tamstoms, kad išbaigę Nuga'-Tonc’if. 

k'Ur| buvote prisiuųtę, jaiiliauni puikini. Aš pali
kau diktas, niuno svarumas pa<fi46Jo Jgp svarais i»- aš jaii- 
jflūbsl toks tvirtas, kad nš gnlciūti’ pakelti viskų.
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Aš ‘
tyti ir (šitlkinti naty«. Ta»*iu Jtnns didelj ačiu, nc» Nuga- , 
Tono1 suteikė man naują gyvauti ir aš patariu jį visiems 
savo draugams”. Andreas Lyvas, New York, N. Y.

l'-rtna Lyvan tikrai yra puikus vypiSkumo 
pavyzdys! Pnslžhlrulcitq i jo standžhia rrtu- 
rheniti ir tvirtų grjležtį jo veido pHvidaliį! Tai 
t)1tų Nuga^Tone padaro rtOk»tančiam« silphUt 
nerviiotų. HUnykusfų vyrų ir irtbtmp 
nikai dabar viuur vartoja &itų garsų ncrviitų 
kraujų ir Hveikatų duodant} vaistų, N.ųga- 
Tone’ų stebuklingu sokrningumu. Tau lengvai 
išaiškinama, nęa Nųga-Tonb yrn puikuH mai- 
Httiš kYaujui, kaulams ir hcTvam^ yra 
gaubti n EojjfoHi Nervmhs ir Geležiu KratijiiL 
Jin daro teiktųs, pųtviįriuk nervuu; gatiuų 
raudonų kfaujiį ir pajiegiua vyrus bei moteris.

Nuifn-Torie paakstinn, maitina ir Ktipri’nu 
visus iryvyblniŲN organus^ Jis jdoda gyvybę 
f kepenis, sustiprhui vidurius ^ntp; 4 kad* jie 
išeina Ji^" atgaiviną inkstus, Išvaro
I I a t > I a ai i i /ui 1 n t K r a 4* rJi « t« ] X a % /X 4 I

kuri »iinų buvote prisiųtįtę, aš jaukiausi 
kau diktats, niuno svarumas padiėėją

ahinčiu Jum» .,avo fotografijų? k>4 Juš' galėtumėte paina- 
tyti ir hiHkinti palyė. Tat*iu Jnms didelj 'aėiu, nc» Nuga- 
Tono> suteikė man naują gyvauti ir aš pntdriu ji Vhktita

. *■ f'
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r K O7V v 1

Spausdina Otriausius raš- 
vė 11 ausi An žinias iš 

Lietuvos ir visur ir turi 
jttoktj skyrių 
’TARKA” .

AMERIKOJE $3.50 MBT.
LIETUVOJ^ .............. 4.50

»•
Uis, •

S
7 •

[♦•»

jh’
(ž) *

1 ■
pavyzdys I PnwIžiūrule itq j jo atnndžlua 
i ; 'w ‘ ‘ w j. t ..
Sitų Nųga^Tone padaro silphų»
nerviiolų. nunykusių vyrų ir motorų, 
nlka| dabar vinur vartoja ftitų garsų nępvUH, 
kraujų ir Hveikatų duodanti vaistų, N,Utta~ 
Tone’ty otvbuklingu sėkmingumu. Ta^ lengvai

Hthš 10'uujui, kaulams ir HeVvamn.

B.
ijgl

k •;*4, j*4,

dalykas,baisus
KaSrgi patikėtu, kaš-

I

JF ■z'
EJ//

o.
____ 'h

r/ i*
i B

r ►

nervuH; gaila ų
i.

z S7 13.>5
su

laužyti szonkaulius... Ar nosu-
žeidė?...

Pauksztis pamastė.
—- Ne, rodos... — atsako.

u lankdn nuodlruras i&matrta. Gnitį; išpūtimo, 
• negttr<|au« jcVnpo ar; apkloto liežuvio neguli

— Tik apžiūrėk, drauge,
man matos, kad tamstai kas 
nors atsitiko... Jis turi už tai 
užmokėti... Kardziamninkas —-

<• 1’ t ■ 1

jis turi isz ko. Tegul moka, jo i 
moto žmones laukan... Tik ne
reikia apsileisti. Keikia tuojau

- • - m : ,|: i

i

patiko1 Tauksz-
apskusti.

Patarimas
ežiui. Tas Vanagas, kareziam- 
įlinkas, (Iriso ji, rimta'vyra, 
Pauksztb nelyginant k(jl<i Szu-

(Iriso ji, rimta’ vyra,

' h i, i šzmes ti laukai n Už ka t 
Pats užmirszo, kad plonio įšž 
jo penktuką už sliklh alėus ir 
dar ipėto,laukėti!. fcfcl jįįaiesm

■ lauktu!.., O czia ir JjMrtkiis, Ven

Pats užmirszo, kad plonio isž 
. <a ■' ? . 'i • vz 't • «' -Jiz t WX . * "

dar meto laukan. Kad jis nesu
lauktu!.., O czia ir Sltaiis, ves
damas Pauksžti, p6 ran^a pa-

1 / ' *

w
f

j

. i

Aj

4 ■*

’WUx.u- ,

Si ■ Si 
«> >Vici 
Bėrus;

* >

btiy^Uitigiati! Sknu^inai ir (Mėklini yra dlnipęl 
Nupa;l\>W ąutdkia, steVukUngų norų valgyti, 
gevų ^iVAtcinimų, ištVeVnnngurf nerVOn ir .svųįkų 
gaivingų miegų. ^uga*Tone pagausina, kraujų, 
pagerina’kraujoMeWJimu/Jdoda HVtMkatc^ fcč*

t*1*’ii
^ll41

n

H • • *
♦ *1

Lll

Pirkite ’’Vienybės’» Bcn- 
<lro\ėn fioruši Dividendą! 
tnulianii. Ateityje t»us di
delis pelnas. r>

Vienas ščras $10.
ŠII te

Užlaiko didelį knygyną.
f1

kur raUMTsVu Rauti' Vi-

T(js| | veidus |r žibėsi j ūkis I Jis padaro tvirtus standžius vyrus, Bveikcsnen iy gražesnes* *»*’ • I » V. m I v v r u VUU n KIIIVIMĮIP ’ J I U T, H Vt lnVW||VM I J J’ I JI V

moteris. Nuga-Tone’e nčra jokių opiumo viduty — jokių puprptl nuklbjnni'ių gyduolių.
Jis yra cukrumi apvilktas, i.,,, 

Patarsi imti j| visiems savo draugams, taip kaip j>. LyVas ( 4 *

. - „ - , . -r-, ____________ r ,
yra «ud<Sta» pąrankinn pakclin. Jis yra cukrumi apvilkus, turi >ukrdų »kdn| Fr kUKvas 
initL Pabandyk. Patarsi imti j| visiems tmvo draugams, taip kaip p, Ly Vaa ir dinttai kitų
gridkiį kad daro. - t * V . / i / * *
/ u MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga*Tonc’c> kaina yra Viekus 
$1.00) Doleris bohkclei. Kiekvienoj bdnkoUj yra Dcvynois deiiriith (90) 
Plokite!ių, Arba vienam Rilnam mėnesiui gydytis. Galima nusipirkti iešios 
bonkeUs, arba sotiems mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius, i Var-

RT.J. A.X 5 ■Jdt. a 2 Z*>/k\ _ 1: *• • . ii • La.1 > U'1 1 •

sugrųžink likusią pakalih dalį drauge 
iinsim pinigas. Čia Tamsta neprikiši

imti, J’absndyk.

,, MUSU

Jis yra cukrumi apvilktas

Nuga-Tonc’o

nokiu knygų.
, , ■ ■■ r* * **■» *

K’eikalauVitA/ platesnių in- 
ra- 

lykite mWni% laiUinrt, roi-

-*4-r

fonnucijų njųe \iska, 
ikintrf,'

r,
> (♦<

■i?<

(• "iii

žlįlf

Plokiteliui Arba vienam Rilnam mėnesiui gydytis. Galima nusipivkti 'šešios 

tok Nūga-T|6ne dvidešimtį (20) dieną; jei nebūsi pnteūkintas pasekmėmis, 
..... dėžute'mums, o mes tuojn(i& sUgrą-

ia Tamsta neprikiši nei cento. Mes ritikuojam. ;Nuga-Totoe 
ir ta

• •«■• •«•••«! m «•«'•«• ■••••i •••>$»«'t* a 11 •«!««• tai

Prislusk Mums Šita Kunona Šiandien.

šu dėžute'mums, o mos tuojnūš sdgrą-

yPa pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų tomis/pačiomis išlygomis i 
pačia garantija. * '• ■< ■ • ” I ,

Prisiųsk Mėnts Šitą Kuponą Šiandien
National Laboratory, L 602, 1018 So. Wabash Ave., Chicago, ill.
Gerbiamieji:—Indcdu čia ... 
bonkeles Nugu-Tono’6. .
Vardas Ir pavarde.........

• • «| už. kuriuos malonėkit prisių plan.

Gatvė Ir numerls, arba R. F. D«........ 
• -

• • 4 • • 4,4 •• 4 4 tS 4.4 Š 4 4 t • • • 4. >4 4 ,*, » •r- 
Z
Miestus

ii

I
• •

j

Valstiją tl;

jt i

knlAUkato piniginio
kujHo i? knygų>katokugo.

.1X1/(iii11 € i f t k i * *1
Su Msoklbis folkaląta 
kreipkitės šiuo tdrėtni:

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL 66. 
193 6rdnri Sfc-E
Brooklįn, N. y.

■■ h. 4 “ 11

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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i > NEPASISEKE MEILE. kaip pa-

kaip
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— Ksmi tinkamas 
jautis in karieta, puikus kaip 
bezdžionka afrikoniszka, kalbi 
kaip sudžiūvęs silke ir visisz- 
kai po paraliu netinkamas tu 
asile!

Teip tai kalbėjo generolas 
Gudaitis ip savo seseruna Te
lesforu Miksza,
priesz savo dedia kaip karei- 

' ‘ vis ant miisztro.
Generolas Gudaitis isztikru- 

jn buvo supykins. Savo sese
ria Mikszienia o motina Teles
foro mile jo labai, 
jiai ant mirtino

kuris stovėjo

mis pasisveikins ir 
prastai ojs in lova.

Mus priyms 
vakarienių pana Katruka. 
Teip, kaip tai paprastai buna 

gaspadine 
musu.

ir duos mums 
pana

jog Telesforas!
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namo gaspatltne užyms vie
ta tarpe musu. Dabar klau
syk gerai tu jeruzolimiszkas 

Ta va k a ra tau bus už
drausta valgyt! Burnos visai 
Jeatidarinėk, ba da pasakysi 
koki kvaila žodi. Kada pa-

asile:

duos vakarienių, ant stalo bus 
lampa, ba tonais elektriko ne
siranda. Tame 
szmoteli mėsos, po tam papra-

asz suvalgysiu
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prižadėjo 
patalo, jog 

rūpinsis josios šuneliu, o savo 
seserim u ir kad isz jojo pada
rys “žmogum.“

Bet ponas Telesforas Mik- 
szns ilorints jau susilaukė 29 
metus mokėjo tiktai du dar
bus: valgyti už penkis, ir mie
goti per visa laika kada neval
gydavo.

Generolas Gudaitis
mas gera varda, aplaike kelio
lika puikiu diustu del savo se
serinio, bet Telesforas neiszlai- 
kydavo ilgai m* vieno, ne me-

t ureda-
n
t
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nėšio laika.
Ne buvo tai jojo kalto, ba ji

sai nieko pikt 
bet kada atsisėsdavo prie dar
bo, tai tuojaus
pabudo kada laikas buvo ejti 
ant piet.

o nedarydavo,

ll/.migdavo ir

i
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Darbdavei negalėjo 
laikyti tokio darbininko, už
mokėdavo už 
liepdavo ejti von.

Dėde džiovino sau smegenis 
kokiu budu padalyti savo se
seruna “žmogum,“ — sztai 
ant galo suszuko: “Turiu!“

Tai buvo priežastis, kad po
nas generolas teip iszvadino 
teip savo seseruna iszkalbeda- 
mas 
akis.

Perėjas kelis kartus po kam
barį, stojo priesz Telesforą 
kalbėdamas:

— Moki tik valgyt ir mie
got, bet asz prižadėjau tavo 
motinai, o mano seseriai, jog 
tavim rupinsiuosiu ir padary
siu isz tavęs “žmogų, 
pinau tau keliolika 
stu, bet visur pasirodei netin
kamu asilu! Pasiliko da vienas 
būdas. Pats nieko neuždirbi, po 
mano mireziai pasiliks tau vos 
keli tukstaneziai, 
idant galėtum 
miegot, turi 
paezia ir apsivesti.

Telesforas 
pasikloniojas atsiliepė:

— Jaigu dede — generolas 
paliepė .*...

— Asile prakeiktas! — 
riko dede — 
lieptai!, tai ir teip nieko nepa- 
gialbes, ba katra isz mergų pa
norės apsivesti su tokiu balvo- i 
nu kaip tu ? Bet da randasi ant 
to gyduole! Aut karos lauko 

gyvas!i kapitonui
Tada jisai man pri

turime

visa
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Ka trukęs
Po tam pasilenksiu

pavelinimo

v ra

zapalka, o ka- 
jog tu mergai-

szvsiu 
parūkyt. • 
ant lampos, novos užsidegti ci
garu ir užpusiu žiburį. rTu pa
sinaudok isz tosios progos, (ai 

isz tamsumos, griebk pana
Katriukn ir.... bueziuok! Asz 
tada užžvbvsiu • •
da pamatysiu, 
tia bueziuoji, pasiliks tik vie
nas isz (o iszejimas.

Pagal seimviszlyi paproti, tai 
jaunikis, kuris mergina pabu- 
eziuoje, turi su jajn apsipa- 
eziuot! Tokiu bildu pasiliksi 
vyru Katriukės, loenininku vi
so turto ir valgysi kol pastip
si. Supranti asile?

— Suprantu, bet
nevalo bus dalipstet jokio val

ka da

ar man

sėdėsima prie stag io, 
lo?

de, — ba kada pradėtum val- 
menesi ir g.vk tai turi tokia toriu, kaip 

žmogedys ir da galėtum nuryti 
Katrutia. Po szliubni galėsi 
esi kiek norėsi, o dabar .... pas
ninkauk !

Ne! — suriko piktai de-

jam teisybių tiesiog in

* #

Ponas Žilinskas 
nusileidženezios 
ant kiemo 
su

žiurėjo ant 
saules, kada 

užvažiavo vežimas 
generolu

Gaspadoris pasisveikino
dingai su savo 
tuojau s persi p ra s ze 
mus:

ir jojo seserų nu. 
szir- 

sveezeis, bet 
kalbeda-

— Prieteliau, žinai mano 
papratimu! Nuo 35 metu ejuu 
ant

v • • žinai

“ Pasini- 
geru d i li

o ant galo, 
gerai valgyt ir 

surasti turtinga

žiovaudamas ir

su-
norints tau ir pa-

ižgialbejau
Žilinskui.
sieg(>, jog turime susigimi- 
niuot. Turi jisai patogia duk
relių Katrutia, kaip rože, o tu 

xapitonas 
turi puiku turteli

esi mano seseriniu.
Žilinskas
apie milijoną banke, jaigu ap- 
sipaeziuosi su Katrutia, tai ga
lėsi per dienas esti ir miegoti 
lyg smert.

Va jei, tai, tai, bus go
riausia! — paszauke su džiaug
smu

atsilsiu po nusileidimui 
saules, bet mano dukrele mane 
užvaduos. Ne pykši už tai! 

a
Viskas 

nutarė.

* « 
* * atsitiko* kaip (ledo

Pana Kairiuka sėdėjo terp 
generolo ir Telesforo, 
atnesze ta, ka 
bjausia milejo: naminio darbo 
deszras 
kosze.

Turime pripažinti su nuliū
dima, jog vietoje musu 
nas žiūrėti

Tarnas 
felesforas la-r r

su dažniu (sosu) ir

narsu- 
ant patogio veide

lio panos Katriukės, ode savo 
akimi deszreles....
dirstelėjo ant jojo

bet (lede 
su perku-
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Telesforas, laižydamasis. 
Bet dede negirdėjo tuju žodžiu. 
Vaikszcziojo po kanibari ir da
re kariszkus planus. Ant galo 
sustojo priesz seseruna ir pra> 
dėjo kalbėti palengva:

— Laimėjau savo gyveni
me keliolika musziu, o ant kež
uos darydavau savo planus. 
Dabar taipgi padariau pla- 

.. nūs. Tu ne vienai merginai ne
mokėsi persistatyt, ba esi tik
ra afrikoniszka bezdžionka! 
Turime naudoti k i toki būda, 
Žilinskas turi pa pratimu ejti 
ant atsilsio tuojaus po nusilei
dimui saules ir kad pats prezi
dentas pas ji atvažiuotu tai 
jojo niekas noprikials, jisai sa
vo papratinta nepermainys. 
Ryto važiuosime in

■
r.®'

iiiszku veidu, 
nedrįso pasiymti szmoteli desz- 
ros, kurias teip mylėjo!

Aut galo generolas sukoso, 
dirstelojo ant seseruno žinan- 
cziai, pasikloniojo gylei ir už
klausė Katrukes:

prieteliui tavo
levo, pavėlinsi, užsidegi ciga
rą ?

Senam

labai 
te.

Generolas

Su mielu
— i sz ta re meilei Katrų-.

noru, meldžiu

ant

to
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BALTRUVIENE.
pasi lenke 

lampos, nuduodamas, kad už
sidega cigaru ir užputę žiburi.

Tamsa apsiaubė visa paka- 
ju, pana Katruka suklyko:

— Atnosziu zapalkas! — 
bet generolas užkamandieravo:

Ne reike poniiite! Asz 
turiu su savim zapalkas!

Tamsumoje pasijudino krės
las, generolas buvo tosios nuo
mones, jog jojo seserunas jau 
spaitdže prie saVes pana Kat
rul ia ir ja ja btieziuoje szi rd in
gai. Kare laimėta! Viskas nu
ėjo pasekmingai! — dabar už
degs zapalka.

Ant nelaimes, jojo viltis ne- 
iszsipilde! Nemato to, ko tike-

Katruto sėdėjojosi matyti!
ant savo vietos, o ponaitis Te
lesforas
k i u, pasijeszkojo.... deszras. 
Turėjo du dydelius szmotus 
burnoje, — akis net iszszoko 
ant virszaus, dažalas iszsiliejo 
ant baltos 
Szirvinta.

.Jaigu asz butau susipažinęs 
su visokioms melagystėms ir 
anutrinioms ligoms, tai pasa- 
kyczia, kad Katrute apmirė, in 
dede perkūnas trenkė, o Teles
foras paspringo 
deszroms.

Bet turime raszvti teisvbc 
neatsitiko kai]) 
tiktai pana 
jus deszras 
ir dežala ant jojo kamzoles, ne
galėjo susilaikyt nuo juoku ir 
iszbego in kita pakaju. Dede 
teip buvo užpykins, jog seseru- 
uui trenka su kumszczia in nu
gara, jog abudu szmotelei desz- 
ros iszkryto adgal in torielkii, 
o kada ponas Žilinskus ant ry
tojaus atėjo žemyn pasveikint 
savo milemus sveczius su

— svecziu jau nesi-
E. W. S. B.

PAIEŠŽKAU.
Paieszkau tarp 30 ir 40 metu 

merginos arba naszl(*s del ap- 
sivedimo, esu naszlys 39 metu 
senumo, turiu keletą doleriu, 
vaiku ne turiu, meldžiu susira- 
szyti ant sekanezio adreso:

George Mikuszauskas,
R. 2,

vietoje jeszkoti bucz- 
pasijeszkojo....

kamzoles kaip upe

i

drauge su

•, 
mes manome, 

Katruka pa rege
liu rnoj Telesforo

< < la-
bu rytu, 
rado.

1 ?

Box 221, 
Du Bois, Pa.
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XNT LŪS IT ANUOS LAIVOANT ATMINTIES ŽUVUSIU

Idistrikt|ttornio 
pravardes vi.su tuja salų n inkų 
kubie laužo tiesas. Ir tai sziur 
rūteles,'ba mane gerai pažinsiu 
Visi provininkai Pottsvillejo, 
tai ka ' asz sakau tai manės 
klauso, daigu vyrai neapsimal- 
szys, tai duokite man žinot ir 
paduokite pravardes tokiu sa- 
įuninku, o asz*pasirupinsių jog 
steitinei kazokai su tokeis pa- 
s i ei ge a tsa k a n eze i.

(Tai yra sziur geriause rodą 
ba tai sako

J1ISU diedieiie, t 
Balt ruviane:

tai ka ' asz sakau tai

nes asz esu Juliui liiv jjusiupcziau ta narna,

— Klysti, 
kydamas, — atsake turtuolis.
— Joigll butuhi laimingas, tai 
namo 'hbiioretum... Ir asz kol 
jaUcZiliusi nelaimingu, namus!

iiaszlaicziu prie-

Isz Lietuvitzku Kaimelio
žmogeli, taip sa- Chicago, f Szv. Elžbietos Ii* 

gonbuteje Sausio 31 diena; 2 
i valanda po piet pasimirė jauna I “ • “

Ip

netoli VilkeSberiu 
Nemažam užkabori, 

Viena biihclo negerai apsiejna,
Iszejna, o savo 8 vaikus šlu

boje* užrakina.
O kaip pasigeri*, su palicmo- 

iiu atejna,
Mat Kože su Mare lankei su

ėjau, 
Nuolatos riauksoje, 

Niekad 11 e i szs i p a g i r i o j e 
Tosios bobelkos vyras nesenai 

m i re,
Tai iszejna tanki'i ir pasigėrė 

Užrakinus vaikus šluboje, 
O boba ant prapal su kitais 

lialavoje.
Kaip da karta in ten atsilan-

• kyšiu, 
T^i kaulus gerai tai bobai 

apkoeziosiii.
# •

Eiladelfijoi yra vienas, 
Miklerys °eras,

Jaigu isz kitur Lietuvys pri
imu a,

Tuojaus ji prie jo prisikabina, 
Pa,s save pavadina, 

Kvatiora jam prižada, 
Ir provijesi doleri, 

l’ž savo t r obeli, 
Mat tai vis biznis, 

Noriais niekas suvis.
Po tam pinigais su savo gas- 

padine dalinasi,
Kad kvaili apgavo džiaugė

si.

Kur ten

*

TEISINGA PASTABA.

Vienas pavyzdingas ir doras 
turtuolis, norėdamas persitik
rinti pats save, ant kiek žmo
nes yra gedulingi* ant. savo 

pakabino sztai 
Kas prirodys, 

tas gaus

yra godidingi 
puikiu namu 
koki parasza: — 
kad yra laimingu, 
tuos namus. — *

Nęppilgo, ateina pas ji kokis 
žmogelis ir sako: — Duok man

pa Vadžia U 
glaudu! ir jaiicziuosi labai lai
mingu.
- xNugi, 

popas gyvensi 5.. 
žmogelis.

kiemo
turtuolius.

-- 0 i 
kur gausi ?

Kuom tie

kur patsaj toks 
•' , — Užklauso

tlhsiu czin
apvalyti m

*1

muistą,

ir užsiimsiu
— Atsako

a psi rėdymą

—ixiiom 'm- iiaszla lOzia i 
maitysis ir rodysis, tiiom irasz 
pats.

— Didele beprotyste 
fiadaryti, kad buvim turi iii 
ponu, o pasiliktie elgetų, 
žmogų s pik t ž< m I ž i a. vo.

— Kaip kam, gal taip isz 
rodo instabii, bet asz jaueziuo- 
si laimingu, 
liūs atsake.

pasilikt i e

#

Szenadori ne viena mergica 
atsięjo,

Kuri labai vyniotis norėjo, 
Visokius slastus naudojo, 

Diena ir naktimi slankiojo, 
Gražumu prasze ir ant grilo, 

Jokio negavo.
Pulkus vaikinu vadžiojesi, 
Su kožnu ž<‘nytis tai’esi, 

Bet viską szuo ant uodegos 
nunesze, 

Visas jos triūsas susimaisze.
Badai viena avi na apskundė 

pas vaitu, 
l,r tai visai vaikina nekalta, .

Bet nieko neiszlaimejo, 
Ir da pati kasztus užsimokėjo.

# # *

Ne trukus in Springfilda pri
busiu, 

TėnaitiiK's mamužes pažinsju, 
Tiktai kaip vi.si sako,

Jog ten ne vienam lazdii pri
temo.

Ba jaigit bobos vyrus su laz
dom i pei*ė, 

Tai jau negražu vyre.
Oj šakalelei, vyruezei, 

Esate dydeli kvaihiczei, 
Žinote, jog lazda turi du galus,

busiu
re

Ar begalite bobai laužyti 
kdulus?

Kam duodatės bobom dUužyt- 
Ir kaip kokie bernai 

poteriu klausyt?
Kam du kelnes 

Kodėl andaro’ra
• ♦

• * '

Special telėgramas isz 
rardviles, kuri gavai! peT be 
d ratini telegrajrta vakar:

‘ ‘ Mun° patron ka j r užtary
toja nuskriaustu moterių, pri- 
bukie, meldžiu tavęs su u^zaro- 
mis, apmalszyti tuos nelabus 
vyrus, kurie trankosi po kar- 
czėmas lyg pusiaunakt ir losze 

kaziru ,praleisdami savo

szūne

nesziojete, 
n-.'užsisega te!
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, lietuvaite p-le Jovaisziute, apie 
‘>n . Peniai itie-

A’ « \ l’l ' 1 ulHM

ji dirbo Universal State 
<?, bet pavasarije ji eme . 

jaustis negerai ir gydytojai at
radę, kad kas negera su plau- 
ežiais pataiv jai važiuoti in 
kaimus kur pagyventi. Ji Jje-

20 metu amžiaus, 
tais 
Banį

Peniai nie

bet pavasaryje
H

'1į
A

pos menesi iszvažiavo in Sodus |
ir pabu* 

j vus apie du menesius pradėjo 
jaustis geriau, Bbt y. * * 
patarė , 
savo darbo banke, kur 
dirbo apie 3 metus. Paskutinių 
laiku ji matomai perszaio ir 
n *1 susirgo. Pereita sz<*sztadie- 

že iii Szv. Elzbietos 
draugai banko

M ieliigano valstijon K

I
■y 

jai ilsėtis ir ji nėjo prie |
AliI 

I

' Ji 1M

jaustis geriau, Bt*t

I

taip'ni ja nuvrže 
,,-n | ligonine. <’ ,| ligonine.

gydytojai

ji i«35-

gu i ligonine. Jos
_  tarimtojai pasiuntė jai bukietą

— rimini turluo- 
Szeszupe.

gyvu geliu ir ji tikėjosi greitai 
pasveikti. Bet atsitiko kitaip. 
Jos kimo laidojimas in vyks 
szesztadieni.

Ji buvo darbszli mergina ir 
uoli darbuotoja kataliku drau
gijose. Priklausė prie Nekaltos 
Paneles Draugijos ir Vycziu 16 
k liepos.
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EAGLE BRAND
(.CONDENSE MILK}

Jeigu jOsu kūdikis atsakančiai neauga,
jeigu jin yra nesveikasJr nemiega ge- 

~ ' * ^agleran 
Brand.

tai pabandykite Borden’s

r j.

garsinimų į Borden Company, 

tui pilniui patarimus kaip jį 
, - *» . ......................................................... ■ ■

puikią kūdikių knygą?
y1"* jį“į-«<*-** -

Iškirpkite ir prisiųnkite Hitą pa- 
garsmini;} į Borden Company, 
New York ir gausite visai vel
tui pilniui patarimus k;iip jį 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi

r- -

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittaburgė. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije , 
12 metus in vairias Ilgus vyru ir moterų, todėl .jas nuodui-? 
nlal patinsta. Gydo uislnuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas

——

Darbai czio- 
nais ejna ne labai gerai, keletas 
žmonelių jau nuo seniai sėdi be 
darbo, norints czionais yra 
apie 250 lietuviszku szeimynu, 
ir Imi savo locna kliobo sale, 
medinia bažnyczia ir gera ku
nigą ir in parapija visi priguli 
ir gerai apsimoka iszskiriant 
apie tuziną bedieviu, bet kaip 
matyti tai kada parejna per su 
sirinkimus kliobu ir kitus, tai 
nors turi kataliku geru ir su- 
prantaneziu dalykus vyru, bet 
kaip matyti tai dauguma tuja 
vadinamu kataliku puezia in 
dūda keliu bedieviu, nes tuos 
iszrenka už komitetus ir kitus 
valdininkus, kurie paskui juos 
už uosiu vadžioja. Tai tikrai 
yra geda katalikams už tokius 
pasielgimus, jog ne turi užsiti- 
kejima saviemsiems. Iszvada 
yra tokia, 
del akiu yra katalikais ir jaigu 
pamatytu kad kita puse '»rTa 
galingesne tai butu pasirenge 
stoti in glitas bedieviszkas.

— Giliuszes mizikantas.

Du Bois, Pa.

jog gal ne kurie tik

4

y

Plttaburge. Jisai moklirosi Varszavoje, studijavo begije 

nlal patinsta. Gydo uialnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslstauklte ypar 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lenklszkai. Oftsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedcllomis 9 iki 2 popiet. r

Dr. KOLER, 638 Penu £▼«. Pittsburgh, Pa.
7
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Lictuviszkivs Graborius

Ant. J SAKALAUCKAS
801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa,
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Siuskite Pinigus 
IN LIETUVA

' . , ■ *

> ■

i

<*

*!• i

Per Lietuviu Industrijos Bendrove
. 1 U* d : i,' ; ; 'i.

Pinigu Siuntimo Skyrių
b

■ i*

'Ik

f

J eigų norite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per “Lietimu Industrijos Bendrove“. 
Siuntjnlas gvarantuotas. Pinigai nueina in 18 dienu iIgiausia,
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Tie kurie siuntė per mus pinigus, .su dideliu džiaugsmu 
ateina siusti antru kartu ir kitiems pasako, kad siustu per mus. 
Pamėgink ir tamsta, o mes tikri esame kad busit užganėdintais 
isz inusu patafnavimo.

1 ' • ' ’ 1 ii ii .i 1 į iįl

.Darykite tai' sziandien nelaukdami rytojaus,
diena auksinas kila augšztyn. ■ >

1 ....į

Laiszkus arba Money Order iszraszykite ant adreso:
• ■“ /

-1*

f
+4

nes kožnakruvina uždarbi, o moteres po 
trim kęncze,. Nesenehviena pro- 
vą pa^ib^ige, o cze.ana Subata 
yelri pusipesze

idant pvisiunstp jiai pagiaįba 
Vieta ant kurios

’’ 7 ' 120 pediC gylu-

11 e pa p ra s tas st o vy la s 
fra ne u z i szk as 

Georgas Du Beis,

Szitas
sutverė 

skulptūras, 
ketinu būti pastatytas ant vi- 
ditrmariu, ant vietos kur likos 
įjaskandytas laivas Lusitania

kuri rasis tasai .u

4

sfovylas yra
niQ,; i 
storu, balku surisztu su lonciu-

• • ( ' . • I i i * •

ir apsikruvino 1

o tasai stoyylas rasis {intl|uuP meitelei. 0 įv ipotenu ežią
A : i

1 Pilvisz- ?
kins. Nuvažiuosime da prieszjkpdykiti 
husileidimasaules, o 1 
tai, jog Žilinskas tiktai su mu-

per vokiszka submarina, ant 
atminties žuvusio su tuom lai
vu suvirszum tūkstanti žmo
nių. Tasai stovylas perstato 
ižsigialbejusia motina su sąvo 

i, kuri suradus kolioli- 
tai už ka plaukencziu balkiu užsiga
vi mu- vo ant juju ir nieldžė dangaus

gai$ ir pridrutytas su plieni- 
hipms vyrvenis priė a likeriu
ąht dugno. Eloktrikinci drątąi
))U8 užvesti nuo kraszto, kurie 

f 
del praejnancziu laivu ir kad

. u, i ' . r .'■•-I. p i ♦. -

apgzvies stovyla nakties laike 

visi matytu laja, vieta knr sįl-
< ... ■' ; L:, k f >'< k. ■.' *

sysi tukstanezoi auku vokisžko 
submarine.

i

i

yra ka su yyrais draugė girtuo
iikliauje. ^Tuį-gi nieldžiiį trivet 

musu, patronka nuskriaust uju 
Juokia rodą, ka turinio mes

Ii p . « , ; J/ ' bJ f ' . r I G "J '

da tpke: Nucjkife pas bur- 
*f ' • A- f .'k f l

inųsu, patronka niiskriaūstuju ’t f . * i • • 1 i i\ j . I i\ ' «.? •

vargK^es daryti
t j ft oda tpke: N uejiutjp pas bur- 

mištr^ ,jmipstcu, p’ pasakykite 
Wir jtvėitVyr^i lankosį, d jisai 
jau ^inpfr ką (lakyti >u jeis. Asz
16ir pįsū Vyrąi lankosį, t ''.v.*“ ‘ 1 - ■ V ■ ■ .■ a
daviku ■žine in Pottsville dpi

■ ■ ■ i ; r
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Lietuviu Industrijos Bendrove
55 W. Market St.
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SAULE

r CAPITAL STOCK $125.000.00 
Surplus ir Profits $536,346.50

Mokame antra procentą ant sudčtu 
pinigu. Procentą prldrdain prie Jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncszat parodyt knygute 
ar ne. Mes rjorlm kad ir Jus turė
tumėt reiklia su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 J 
a_ 1 _ A i a iii _ t I
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Antanina Lukaszevi- 
ezicne po tėvais vadinasi Kve- 
daravieziute, paieszkau savo 
giminiu Antaną Kratavieziu ir 
Rožes KYiitaviezintes mano te
tos duktė; teip-gi Morta Kli- 
mavieziute, visi paeina isz Su
valkų Red., Slabados para. Shi
rin svarbu reikalą, praszau ąt- 
si S74H1 k t ant adreso.

Ant. LukaKaviezia

SHENANDOAH, pa.
^111—1 ■ ■■ I

— Girderhmuvitbki tai *ba- 
s jm- 

si a u na k t i,- i I enra i t i ene,
iszejo laukan pažiūrėti kas ton 
galėtu būti. Vos atidaro duris, 
sztai užklupo ant josios du vy- 

nuo josios 
Laike 

moieVe 
puolo ant jiOiniento Iszlaužda- 

sau koja. Vilimnitieno turi

Budai barsukas pamate |adojilna prio nalll0 a|)ie
savo szeszeli praejta Ketvcrga 
ir vtda pasislėpė in savo urvą, 
per ka turėsimo žiema per sze- 
szes sanvaitos daugiau.

nes žinote,

— Mahanojui rinks aukas 
ant na vijos Shenadorio ligon- 
butes kuria geidže jau užbaigt, 
bet da stokus pinigu. Aukauki
te kiek galėdami,
jog laike nelaimes Shenadoris 
yra arcziuii ne kaip Ashlandas. 
Negalima žinoti dienos, kada 
aliniu reikalauti patarnavimo 

nesigailėk i te
Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 *

popiet. Subatonils 9 ryte iki 12 vai. / ligonbut(‘S, todėl
' ir aukaukite kiek galerna idant

II. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vi< e-Prezident
J. E. FERGUSON. Kasierlus

W. TRASKAUSKAS
PIRMI TIMS LIETI VISZKAS 

GRAIIORIV3 MAIIAA’OY CITY,

dShenadorio ligonbute jau kur
ta užbaigtu statyt.

r a.

Pasamdolaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krlkazti- 
nlu, vcsellju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. (’entre St.

1‘lurze pasirodė Skulki- 
paviete. Saugokitės tosios 

ų kuri jau tiek au-
no
nelabos ligo 
ku paėmė.

kaipgi
Mahanoy City, Pa.. ]iv(uviai,

, o 
Dievai izei ” 

orkestrą lie-

ra i kurie atetne 
masznelia, sji pinigais, 
tasyniu ail pleszikais

niu
apie 60 metu ir kaip rodos pa
siliks szlulm ant viso gyveni
mo, nes kaulas jau n(‘sugys.

— Tik ncsvietiszkai locni- 
ninkai namu pakele randas hi- 

Tiejei, k a
mokėjo ant menesio po 65 do

ra nd os už supuvusias 
dabar turės mokėt po 

150 doleriu randoS. Jau tokius
spekulantus tikthi in pragaru 
nusiunst.

— Subatos ryta, 
surasta žmogų 
senumo, 
tai yra V

znieriams czionais.

lerius 
vietas

Temykit Lietuviai! 
jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti tej singa patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

»

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborim

Laidoja numirėliui! pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagolblnlnke 
mota ra. Prieinamos prekes.

I

510 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

fr

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

Didele kaeclja eadeta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad plnl- 

sudėti mano bandoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palatklmul. Btuncziu piningus 
tu rlaas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atšalima. Adresą vokite:

V, Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozes J. Austrą
LIETUVIS

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

Vasario 12 diena tai Ims 
tikrai Lietuviszkas vakaras 

“Aukso 
grajins

tuviszka, svetaine lietuvio, Vy- 
Iežiai lietuviai, bur ir tomistą 
lietuvys, remk lietuviszka vil
kti ra.

Stasys Mataitis, kriau- 
ezius isz Kochester^N. Y. 
kesi keletą dienu musu mieste 
peš gimines ir pažinstainus.

lan-

pažiąsyte ant
Juos

ant szio uvieto,

— Apsisaugokites ponai sa- 
liuninkai, nes mieste randasi 
prohibicijos nostytojai.

raudonu nosių, 
nuo tankaus uostinio mnnszai-
nes.

■f Katre Dulakienc (motina 
p. Onos Auksztakalnitmes) pa
liko szi svietą apie 8 valanda 
Nedėlios vakaru, mirdama nuo 
senatvės, nes jau turėjo 73 
metus amžiau^ ir po savo sun
kiam triušiu
susivienijo su savo vyru kuris 
mirė apie tris metai adgal. Ve
lione pribuvo isz Lietuvos isz 
Liudvinavo, S^ivalku guberni
jos, 42 metai adgal, ir per visa 

pergyveno Ma lianoj u i, 
gyventoja isz

laika
kaipo seniausia
visu Lietiniu. Paliko dvdeliam 
nidiudimia viena 
Auksztakalnienia
motina praleido paskutines sa
vo dieneles,

dukteria p. 
pas kuria

tris suims Juozą, 
\ inca, Kazimiera ir viena sese
ria Helena Dulskienia gyve
nanti mieste, kaipo daugeli 
anūku ir praanuku.

atsiims ketvOrgo ryta su 
pamaldoms isz

E. Pine St. (Iraborius 
Trasjcauckas užsiyms laidotu
vėms.

H(dmia Dulskienia 
i mieste...,

Laidotu-
ves
bažnytinėms
namu žento M. Auksztakalnio 
1223 St.

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

CHA S. S. PARMLEY
Rt ■’ Estate Agent. — Notary Public.

/n{nJelgu norite pirkti ar parduoti stubas, 
iVĮftts galime jumis tame pątarnautl. 
> Gtandavojame namus, kolektav> -re 

randas ir teip tollaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

Idr'j. A. TANANEWICZ
| Gvdytojaa ir Chirurgas.

| Gydo invairias ligas vyru ir 
| moterų. Duoda patarimus ! 
j sveikatos dalykuose per !
'laiszkus. Adresas: <
.! 2020 137th Street,

i Indiana Harbor, Ind.

Atšildavo jam e

KUR BUNA.
Asz Ona Balczunaite po vy

ru Svecząlpme, paieszkau savo 
pusbroliu,, M i kola ir Ąntana
Bagulipuiu, paeina isz Szauliu 
Apskr., Klbvapdu para,, Spil- 
giu Kainio, Ka tik atvažiavau 
isz Lietuvos

Klbvaįnhi para,, Spil-

ir turiu svarbu 
reikalą. Meldžiu atsi.szngkt aiit 

John Svecziulis/ 
973 Hnzaril St

1
» >

Palmerton, Pa.

Asz Agota Maknavicziuto po 
vyru Jankauskiene
savo dvejų broliu Anufro ir 
Kazio Maknavieziu ir pusbro
lio Juozą Eidukaiti,
jis gyvena M t. Carmel ar Kulp
mont. Turiu svarini' reiknla,

paieszkau 
Anufro

s varini' 
praszau atsiszaukt.

Agota Jankauskiene,
5993 Canton Ave.

Detroit, Mich.

Asz
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

I •

'***
—W"

1

327 Ramberger Ave., 
Du P>ois, Pa.

Asz l*etvonele Keveziuke, po 
vyru vadinasi Simaliene, 
ieszkau savo tikro brolio Jur- 

isz Suvalkų
Marijampolės Ąpsk r,,

pa-

gi Keveza, paeina
Red.,
Klebiszkio (hnino,
Kaimo, Plutiszkiu Para. .Taigų

J

Ąpsk r. 
Bud vieži u

Petras 
gyvenantis 
Centro, 
daug sau 
szaines 
in kapa, 
ubagu kapiniu.

upelukije 
apie 48 metu 

kuriame pažisla, buk 
Czikoviczius, 

po No. 620 Cj E. 
Badai Petrukas 

patraukdavo
kuri nustūmė vargsza 

Bajai pajui d os ant

u z
mun-

Paieszkau mano kūmos Do- 
minikienes YakiibauckienOs, 8 

gyveno 
miestelije

Jaigu. kas žino

kas žino ar jis gyvas ar miręs 
tegul pranesza ant adreso.

Petronėlė Siinaliene, 
64 Pardee St., 
New Haven, Conn.

metai
Pittsburg, 
cobs (’reek.
apib jia, meldžiu pranes'/A.

Mi’s. Magd. Grinkoviezieno,
8 National St.,

Boston 27,

atgal 
Pa.

netoli
♦J ti

Geras vyras.
— Na ko man 

kai ant varduvių!
— U -gi- g i ‘a La f o n a< **
— K a toki?

Tokia inaszir.a ka

Jonuti pir

szne-

M ass.

Mano (lede Stasys Daugėla, 
paeina isz Paežeru Kaimo, Ma^- 

_ _ ,y girdėjau
dabar gyvena Now'. Dhiladel-
ri jam poles Apski

pbia, Pa. Turiu svaį’bii reikalu, 
jeigu kas žino ai)iQ'»ji^ meldžiu 
prąneszt.

Magd. Daugeliute,
R. !•'. I). No. 2, Box 233, 

(t. 12) . . Du Bois, Pa.

Mano brolis Jurgis Janulai
tis, isz Suvalkų Red., Szunsku 
(Imino, Vekerotiszkas Kaimo, 
pirmiau gyveno Kansas City, 
Kaus, dabar nežinau kur. Teipi
gi mano pusbrolis Jonas Miku
lis isz Suvalkų lled., Delinos 
Kaimo, Szunsku Gmino.

/Tegu,! atsiszaukia ant adreso 
John Janulaitis,

126 Dewey Ave, 
Scranton, Pa.

------------------------------------------ --------------------------------

Kansas City

ANT PARDAVIMO.

5 ruimu

U-gi kam?
Pastai vsi kampo 

nuolatos už tave szu 
manes plius.

tai
kės ir ant

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

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

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

Mano pusbrolis Mikas.Ben- 
daraviezius, 10 metu atgal gy
veno apie Shenandoah 
Scranton. Paeinantis isz 
niaus Red., Traku Apskr.,
suniszkio miestelio. Yra svar
bus reikalas, 
szaukt.

Mike Malinauskas,
437 W. Mahanoy St..

Mahanoy City, Pa.

ai’

Dar-

meldžiu atsi- 
(t.12)

In szia kolonija Nedėlio
jo Vasario 19 diena, atsilankys 
Lietuvos Atstovas V. Czarnec
kis su savo officialais P. J^as- 
tausku ir p. Viniku.

Laisves Paskolos Stotis lai- 
29 dienakvtame susirinkime

Sausio nutarė atstovu priymti 
iszkilmingai su paroda, kurio
je dalyvaus 
lietuviai.

Nedėlios
N’asario

visi Mahanojaus

vakare 19 diena
8 valanda Norkevi- 

cziaus saleje 
prakalbos. Po

va-

prakalbas 
vaka-

i n vyks atstovo 
prakalbu toje 

pat saloje bus iszkilminga 
karione.

Už-tad visi lietuviai ir visos 
lietuvaites kviecziami yra atsi- 
lankvti in Atstovo 
ir in Atstovo priėmimo 
riene. *

Priėmimo vakarienes tikie- 
tus galima gauti pas: P. Ku- 
berta, 800 \V. Pine St., W. Ju
saitis, 406 W. Mahanoy Ave. ir 
“Saules
S. Rutkauskaitę

v L. P. Stotis.

J) Redysteje pas p-le, 
(f.17)

— Jeigu norite nirkti go
rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. —* Juozas—Stankevi- 
ęzius, 305 W. Centro St. (t.f.)

f

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J.

’ , lies czionai pardiiodtimo3/Ja£]«4-^
kortos pigiausia kaina no tik jsz New Yorko j r ’Bostono?* 
bet ir isz v j su kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau-« 
sin gvarantijn in visas dalis pasaulio pagal žemiausia- 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 

Padarome

Bartaszius Agentūra,

I

ryszids su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
J ‘asport us ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite įpusti pinigu ir laivakOrcvJu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

’ GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

*»i

ALTIJOS-AMERIKO
'LINIJA 9Broadvay, MevYorkNY

TIESI
KELIONE

f

Szeszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viena. Pu.se gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už vitma, 
puse gali pasilikti ant morge- 
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goync,
227 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

(Ap.l)

Nev'lS.rk’NY

LIETUVON.
PER. HAMBUP-GA.pYlI/ĄĄ 
/• AKLA LIETUOJU,
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

POLONIA” iszplauks 22 Vasario 
” iszplauks 8 Kovo

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoja $110.

Kreipkltcs prie musu agentu jusu mieste.

i

“ESTONIA

Lt

/

1

/ Pirkite Kuknini

Pečziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

t

i

rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

HAMBURG
Tiesini in Dnnzign ir Vnrsznvn 

ANT NAUJU LAIVU
ORBITA Feb. 17, Mūreli 31, Mhy 12 
ORIH’NA 3 Mareli, Ir H April, 
OROPESA Mūreli 17 ir April 28. 
Jždaroml kambarai del moterų ir 

ir Bzelmynu.
The Royal Mail Steam i’aeket Co. 

26 Broadway, New York.
117 W. Washington St. Chicago.

Arba paa vietinius agentus.

Butkeviczius 
mot eres, po'

Daskurdieno,

Asz Motiejus 
paieszkau 
pirmam 
pamėtė mane pirma diena Ka
lėdų. Jeigu nenori 
gy ven

savo 
vyrui*

$77;5O
i su manim

ii, tegul atsiszaukja o. at
siek irsime ■ per suda. kas apie

peczius, viduris 18 
p nikei enamelav'otas

A1

I 
praszau duot žinia o 

(L12) 
Schoentown, 

Port Carbon, Pa.

jia žino, 
asz atnagradysiu. 
M ai k Butkevicz,

u u

< I

U V t

M
i

Geriausi rhaineriams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikrA

L • v

musą specialiu procesu į viea gryną, 
A * ■ „ * ....

VJ “ J
e t
U U

J- I O • c I ' C e ” o J < ’

pagerinimą savo kojoms, kada perki tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir
“Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas nešiojamą ilgiausiai.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas
Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas nešiojamą ilgiausiai.

4

f

66BALU) BAN D
- ayary*’

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

Ziurek Raudona Koulys ženklo ant •

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada

19

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat- 

negali įpjaūt arba įplėšt jį.

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
jų savo pardavėjo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
460 Water St., Mishawaka, Ind.

e

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

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

M n

4 su
9
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

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

procentą ant sudėtu piningu. ' ’
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip- 
jumis geriausia iszpuola mokėti. ■ .n

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai Ir 
pažinstami. 1 r Mn *1 1 Y ' ■

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informs-į 
cijos, kada norite kur investyti piningus i 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jauesiates lyg save name,
Yra tai juso Batika.
Pasakykite savo draugams ir pažins tams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Bsita
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arba pirkti M
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Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.i D. M. Graham, Pres.

r J, H. G ar r ah An, Attorney W.F. Rynkewicz
I P. C. Fenton

D. F. Guinan, Trefca.
A. Daniaawica M. Garui*

T. G. Horwby .......... ’ * ' '''




