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ISZ AMERIKOS
Lenkas bandė nužudyti Lietu

vi už apgavima jojo ant
K* $2,200.

Rochester, N. Y. — Adomas 
Norviczus, 
tas “
jos, vos apsisaugojo nuo mir
ties, isz ranku inirszusio lenko 

67 metu 
ku-

PASIUTO NUO 
MUNSZAINES
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Kardinolas Ratti likos
Aprinktas Popiežium. k

Lietuvis, preziden- 
Polisli Clothing kompani-

Kdwardo Grapskio, 
senumo isz Plymouth, Pa., 
ris indejo in laja kompanije 
2,200 doleriu, bet kompanije in 
tris menesius subankrutino ir 
visi szerininku pinigai dingo. 
Kada Norviczius važiavo auto- 

Grapskis paprasze 
ji pavėžintu, bet 

tada ne-
Kada Grapskis insedo

mobiliam, 
jojo idant
Norviczius žmogaus 
pažino.
in automobiliu, pasakė Norvi-
cziui kas jis per vienas tuom 
kart apreikszdamas idant jam 
sugrąžytu pinigus: “Noriu sa
vo pinigus, tu vagie ir melagi! 

mano pinigus. 
Ridamasis

paleido
<r 
n nuo

automobi-

Atvduok man ••
Norviczius 
Grapskio 
liaus rata ir automobilius tren
kė in stulpą. Žmonis ir palici- 
je subėgo ir paėmė 
palicijos kur 
kino.

Norviczius aplaike 
gromata 
sziteip buvo raszyta:

abudu ant 
viskas iszsiajsz-

iszsidave

nuo

L.

nesenei 
Grapskio kuri 

“Viskas 
pasirodo buk tu 

esi bjauriL ^apgavikas, bandy
tas ir paskutinis rakalis. Pavo
gei mano 2,200 dolerius, pra
keiktas melagi — szotone isz 
peklos. R a szi a u pas tave keles 
gromatas bet man neatraszei, 
tūnojai pasislepiąs savo urvo- 
je idant galėtum apipleszinet 
ir vogti tolinus. Sugrąžyk man 
pinigus, nes busiu priverstas 
tave apmalszyt.

Grapskis turi
mouth, Pa., ir tankei rasze pas 
Nouvicziu idant jam sugrąžy
tu pinigus.
(drapanų) 
savo bizni
Avė., kuri pastate Norviczius, 
bet nesenei likos parduota ant 

nes biznis ne ėjo.
Daugelis szerininku kurie in

• dėjo in ta ja “ bendrovių 
paskutinius pinigus patrotinc 

ir sziadien liet kenezia 
bada.— The Rochester Herald.

Daug panasziu 
parduoda szerus 

tam subankrutina 
ir pinigai dingsta in kiszenius 
užmanytoji! tuju “
Isz szito atsitikimo

bizni Plv-

Polish Clothing 
kompanije turėjo 
ant 880 Hudson

licitacijos,

»> savo

’viską

bendroviu 
ir pajus del

.žmonių, po

bendrovių.
galite ymti 

gera paveizda visi tiejei, kurie 
savo pinigus in 

y y

y ?

turite inde ja 
kokias “bendroves.

Prohibicije mažai sumažino 
iždirbima alaus.

Wilkes-Barre, Pa. — Luzer- 
nes pavieto deszimts bravorai 
kurie ka tik užbaigė savo me
tini raparta, parodo, buk bra
vorai' padirbo konia 60,000 
baczku alaus mažiau ne kaip 
1919 mete, bet Stegmajerio 
bravoras padirbo praejta meta 
99,065 baczkas alaus daugiau 
ne kaip 1920 mete, nes tame 
meto iždirbo 81,170 baczku. 
Freelando bravoras teipgi pa
dirbo 9,764 baczku alaus dau
giau ne kaip 1920 mete.

Nekurie bravorai padirbo 
visai mažai alaus, ha nekurie 
sumažino iždirbima net po 
20,000 baczku alaus per meta.
Laivas iszplauke su kvieczeis 

in Rosi j e.
Boston, Ma?s. — Ameriko- 

niszkas laivas “Lloyd”
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NUŽUDĖ PACZIA, SUDE
GINO NAMUS IR PATS 
SAU ATĖMĖ GYVASTĮ.

Pottsville, Pa. — Arti Tower 
City, (’larks pakalnėje, Vincas 
Zerskis, 44 metu senumo, pa
siutęs nuo munszaines nužudo 
savo jauna
užklupo ant uoszves ir dvieju 

, pade-

17 metu moterių

seseriu, sudegino tvarta
narna uoszves po tani palei

do kulka pats sau in smegenis.
Zerskis jrvveno su noszviu 

ir dirbo To-

irp

gyveno
Jonu Masteleriu 
wer City kasiklosia. Atejas isz 

atlankvti savo
kur

gavo szunc po-

darbo nuėjo
kaimyną Uranu Suricki, 
užsitrankė sinagei munszaines. 
Parėjus namo,
(erių nuo pacziules už ka inir-
szo ant pacziules nes in tai im 
simaisze ir likusio sanarci szei- 
mynos, kaip tai paprastai buna 
tokiosia atsitikimuosia. Zers
kis isz piktumo nubėgo in tvar
ia kuri uždege ir parsinesze isz 
tonais revolveri pradėjo szauti, 
pati norėjo ginklą nuo jojo 
atimti bet tasineje perszove 
ja ja per galva ir nebagele kri
to negyva. Po tam stengėsi nu
žudyt uoszvia ir dvi seseris, bet 
tiejei pasislėpė tamsumoje ir 
tokiu budu apsisaugojo nuo 
mirties. Nesuradęs uoszves, in- 
bego in narna, pagriebė degan- 
czia lampa, mete ant lovos, to
ji sutruko ir uždege szienika.

Kaimynai matydami deganti 
tvartu subėgo gesinti, bet jau 
buvo 
e-ialbet narna 
rn

per volu, tiktai mėtėsi 
v kas ir pasiseko.

Tvartas sn(]ege lyg žemiu, tris 
arklei, penkios karves, ir daug 
ukiszku padaru verties kelioli
kos tukstaneziu doleriu.

Na ir 
perstatimas 
buvo munszaine!

užsibaigė kruvinas
kurios pasekme

19 metu už nužudinima savo 
uoszves.

Wilkes-Barre, Pa. — Jokū
bas Kraspinas, tomis dienomis 
likos apkaltintas ant 19 melu 
in kalėjimu už nužudinima sa
vo uoszves Mikalinos Szczereos 
praejta meta.

Jokūbas su savo paezia isze- 
jo in miestu pirkti czeverikus, 
bet buvo tokiam padėjimą, jog 
pati pradėjo jam iszmetineti 
jojo pasielgimu. ’ Ateja namo 
pradėjo bartis. Jokūbas szove 
in paezia bet tik mažai sužeido. 
Ant sziuvo adbego uoszve in 
kuria Jokūbas paleido tris szu- 
vivis užmuszdamas jaja ant 
vietos.

Daug bulviu sudege.
Mapleton

paneszdami

Pa. — Deszimts 
magazinu kuriuosia buvo 'su
krauta daugiau . kaip 60 tuks
taneziu buszeliu bulvių sude
gė vakar. Bulvių verte buvo 
600 tukstaneziu doleriu. Neku
rie farmeriai neturėjo no cen
to asekuracijos, 
dvdeles bledes. v

Szis garais jau trūputi per 
duosnus.

Lock Haven, 
diena garais atnesze dvilinkus 
del Harry Watkins, kas pasi
daro jau treczia pora dvynu 
toje szeimynoje. Mete 1921 
Watkinsai susilanko- dvinukus 
o seniause pora dvynu turi jau 
15 metu — viso tojo szoimyno- 
je randasi .vienuolika vaiku,

diena iszplauke in Rosi jo su Tėvas randasi bo darbo keli 
menosei, todėl" kaimynai su- 
szelpineja szeimyna kuom ga-

Pa. — Ana

ana

20 YPATŲ ŽUVO DEGAN- 
CZIAM HOTELIJE.

30 SUŽEISTA.

9 ANGLEKASIAI LIKOS
UŽMUSZTI EKSPLOZIJOI 

KASIKLOJE.
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Degan-Richmond, Va. — 
.ežiam Lexington hotelije pra
žuvo suvirszum 20 žmonių, 30 
sužeista o apie 20 nesuranda, 
pakol griuvėsiai ne bus nuva- 
linti. Hotelije radosi tame lai
ke daugiau kaip 7
[Ignis prasidėjo skiepe nuo ne
žinomos priežasties 
dėlių smarkumu 
])o visa narna, 
bledes daugiau kaip ant 150
tukstaneziu doleriu.

0 sveczei.

ir su dv- 
prasiplatino 

Ugnis padare

likos su vmta
•/

Nedora tarnaite, apvogdavo 
savo geradėjus.

Chicago. — Lucilla Hanley 
per detektivus 

už apipleszima keliolika namu
kur radosi ant tarnystes. Mo
toro prisipažino prie 
kalbėdama, buk kada priymda- 
vo tarnysta pas turtingus žmo
nis, tai už keliu dienu juos api- 
ploszdavo nuo visu brangeny
bių. Pirma savo aukas užmig- 
dydavo kloroformu po tam, 
kada visi sunkei miegojo, api- 
pleszdavo ir prasiszalindavo in 
kur kitur ir po svetima pravar
de priymdavo nauja, tarnysta, 
kur panaszei 
galo likos susekta ir uždaryta 
kalėjimo.
Nubaudė paeziulia už pralei

dimą pinigu.

visko y

nauja, tarnysta 
pasielgdavo, ant

Williamstown, 
Dovini

W. Va. — 
anglekasiai likos nž- 

ninszta, keliolika sužeido, o ke
liu iK'suranda, kurio žuvo nuo 
baisios eksplozijos gazo ir di- 
nomito 
Coal Co., 
Kksplozije kylo kada darbinin
kai ėjo ant naktinio szipto. Po 
eksplozijei eksplodavojo dulke 
ir

kasi klosiu
Hinson Creek

Marietta 
Ky.J

dinamitas kuris tinko su 
baisiu drūtumu, ir buvo girdė
tas po visa aplink in ia.

neaplaikyda- 
Jonas 

peržengti tiesas.

ala veli us 
likos aresztavotas

Penki metai už pavogimą tri
jų ala veliu.

Middletown, Pa. — Neturė
damas darbo būdamas iszalku
siu ir isz niekur
mas jokios paszialpos 
G u y, nutarė 
idant tokiu bildu gautis in ka
lėjimą ant keliu menesiu.

Pavogp jisai tris 
isz kromo,
bet nesitikėjo vargszas, jog už 
teip maža vagysta bus nu 
baustas net ant penkių motu 
in kalėjimą..

Jau kad vogt, tai gerai.
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Viena isz žymiausiu mote- 
iriszku skulptūrų Ameriko yra
pana Irene McCarthy, kuri pa
dirba stovylus ženklyviausiu 
vyru. Paveikslas perstato pana 
Irena dirbantzstovyla anglisz- 
ko ministerio Briand.

ISZ ROS1JOS

sus Paežiam

Prieme varda Pijuszo XI. Turi -65 
metus amžiaus: Paeina isz Italijos.

---------- « •* i-dTT 
Benedikta ir yra vienas iszRymas. — Panedelijp kardi

nolai iszrinko kardinola Aehil- paskutiniu kardinolu konso
les Ratti kaipo impedini po ini-

Benediktui.rusiairb'popiežiui
Naujas popiežius prieme varda 
Pijusas XI (vienuoliktas.)

Apszaukus kardinola Raiti, 
kiti kardinolai
garbe bueziuodami
Po tam naujas popiežius isze- 

ant gonku davė pa laimi n i-

atidavė
jo kojas.

jam

■ ■!

; *

1
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kruotu per mirusi popiežių. 
Naujas popiežius yra 261 po
piežium nuo szv. Petro.

Norints popiežius Piusas XI 
yra Hali jonu, liet yra geriausia 
žinomas Lenkijoj, kur radosi 
nuo keliolikos metu kaipo po- 
piežiszkas siuntinis ir buvo,la
ba i m i lėtas per Lenkus.

Naujas popiežius yra mylė
tu per visus, yra progresyvisz- 
kas žmogus ir pildys savo dins-

ma visam svietui.
Popiežius Piusas XI yra ita-

[yrnes Milane, 
1857 mete, todėl turi 65 metus 
amžiaus ir yra gana drūtas se
nelis. Biskupu pasiliko 1919, 
konsekracije prieme Varszavo- 
je, Lenkijoi. Kardinolu pasili- isz iszrinkimo kardinolo Ratti 
ko tik 1921 mete per popiežių

Ii,jonu, O’ 
o Italijoj

Isz Lietuvos

1

ta panaszei kaip mirusia popie-
žius Benediktas, tai yra, tokiu 
paežiu pažiūru kokias "turėjo 
velionis. Italije irgi nudžiugo

popiežium.

-lh

Valstybes pinigais taisomos 
bažnyczios.

Kaunas. — Ministeri^kabi- 
neto nutarimu teikiamos vals
tybines paszalpos: 150,000 auk
sinu Katedros bažnyczios tai
symui ir 145,000 auksinu Seinų 
dvasines Seminarijos remontui r

— “Lietuva”
Laikrodis Muziejaus bdkszte. •

Szi menesi Karo Muziejaus 
bokszte bus pastatytas naujai

Kovai su sziltines epidemija.
Musu valdžios paskelbta 

personalo

I

valdžios
Lietuvos medicinos 
mobilizacija kovai su sziltines 
epidemija, kurios pavojuje yra 
Kauno, Szauliu ir Panevėžio 
miestai ir apskritis. Mobilizuo
jami visi abieju Jycziu gydyto- • > 1 n t • • • t-x i • * *

*H||

Korelie-st aty s stovy la del Jono Mit- 
chello.
Pa. — Tomis die 

nomis pavietavi kamisoria 
davė pavelinima del pastatinu 

• del mirusii 
Jono Mitchello, buvusio prezi
dento anglekasiu unijos Uni 
ted Mine Workers of America 
Pinigus paaukaus 
ant pastatimo 
kuris ketina kasztuoti apie 75 
tukstanezius doleriu.

Scranton, 
pa vie ta v i

Chicago.’— Pacziule Willia- .puikaus stovylo
mo Cheatwood teip invede sa
vo vyra in pasiutima ižduoda- 
ma nereikalingai pinigus ant 
visokiu parodu jr blizgueziu, 
jog Willimukas 
ilginus tojo nukenst, pamote 
savo dinsta, aplankydamas ant 
meto dpszimts 
doleriu algos 
prasto peczkurio 
czionaitiniu hoteliu už 20 dole
riu ant sau vaitos. Dabar pa- 
cziule Cheatwoodo skundže 
savo 
duoda 
josios drauges 
sios, jog vyras jaja teip panie
kino.
Lisovskis apgudintas ant elek- 

trikines kėdės.
Minersville, Pa. — Sudže 

Bechtelis, ana

,ir blizgueziu 
negalėdamas

anglekasiai 
tojo [jaminkle

Miegamoji liga platinasi po 
Rosi je.

Moskva. — Miegamoji liga 
pradėjo baisei platintis po vi

dujis Rosijos.
Moskve serga keli szimtai žmo
nių, o dydesne dalis isz sergan
čiųjų mirszta.
Kereli jos pasikėlimas apmal- 

szytas.
J leisingtorsas.

rziu pasikėlimas likos apmal- 
zytas ant visu frontu per bol- 
zevikus, kurie nusiuntė in te- 
iais30 tukstaneziu vaisko dau
giau. Koreliecziai likos visisz- 
uii sumuszti, 
teles bledes. .
Rusiszka pustine užklotą žmo- 

giszkais kaulais.
Ufa, Rosije.

paneszdami dy-

Kada sniegas 
rusiszka

ilii!

tukstanezius 
ir prieme darba 

vienam isz

Cheatwoodo
Willimuka, jog jiai ne- 

užlai k imo, o 
juokėsi isz jo-

tinkamo

Pa.
diena iszskaite 

viroka pirties Henrikiui Li- 
sovskiui už nužudinima savo 
paezios, laike 
semtas munszaine.
mo girtas, pradėjo spardyt sa
vo paezia", pakol palicijo ne
atėjo ir paėmė pasiutėli in ka
lėjimą. Motere ant rytojaus mi
rė ligonbuti nuo sužeidimft.

Diena mirties bus pažėnkly- 
ta per gubernatorių netolimoj 
atejtei.
Jszperejo kauszini kiszeniuje, 

sėdėdamas prie peczi&us.
Lexington, K* — Charles 

Maddisbm farmeris isz Nicho
las pavieto/ sėdėjo

147,770 buszeleis kvecziu. Už
keliu dienu da tris laivai isz- 
dauks. liedami.

ISZ VISU SZAL1U
Dydele nelaime ant geležinke

lio Japonijoi.
Tokio. — Suvirszum szimtas 

pasažieriu likos iszvmta isz už-pasažieriu likos iszymta isz už
griauto trūkio, per nusjidima 
kalno artimoje Itvigava sto
ties. Apie penkesdeszimts pa
sažieriu likos sužeista.

Indusai nužudė 17 angliszku 
palicijantu.

London. — Pasi keleli ai In- 
kada buvo per- dusai užklupo ant angliszku 

A te ja s na-

las pavieto^ sėdėjo arti pe- 
cziaus sūdo. ' Staigai farmeris 
pajuto, kad’kas tokis krapszto 
jojo ovęrkoczio, kiszėniuje, in- 
kiszes ranka, isztrauke ka tik 
iszporejusi visztuku, kuris bu-

kazarmiu Chauri Chauri nttžu- 
dindami septiniolika angliszku 
palicijantu, sudegino kazarmes 
perkirto geležinkeli, o nužudin- 
tus apiplesze ir sudegino.

Angliszkas vaiskus pribuvo 
ir apmalszino pasikelelius.
Pagimdė tris sūnūs ant kart.
London. — Borsza kaimelije 

Transilvanijoj, 
kaimiete pagimdė tris sūnūs, 
kurie yra sveiki ir gyvi. Krik- 
sztu tėvu buvo rumuniszko sos
to impedis princas Karolius.

rumuniszka

jai; felczeriai, ir Rokiszkio ap
skrities gailestingosios seseles 
ir dezinfektoriai ligi 50 metu 
amžiaus.

mtirps pavasari tai 
pusti ne bus užklota žmogisz- 
<ais kaulais. Bus tai priežaste 
nulinio amaro, kuris Rosije at
lankė, o bus tai dydesnis' ne 
kaip buvo 1891 mete. Milijonai 
hnoniu jeszko Rosijoi duonos, 
bęt ten rado mirti nuo tifuso ir 
kitu ligų, kiti vela 
in Turkestaną ir Siberije ku-l 
rios visai nepažino^ o kada juju 
arklei pastipo, ėjo pekszti kur 
juos mirtis paliuosavo nuo to
limesnio vargo. Tiejei ka netu
rėjo jokio maisto atsisėdo prie 
kelio laukdami dieviszko susi- 
mylejimo, mirdami kur sėdėjo. 
Kimus surenka valdže, deda 
ant krūvos ir degina szimtais, 
pirma nurengdami numirėlius 
nuo visokiu drapanų adant ap
dengti joms kitus vargszus.

Tėvai ir motinos, pametineja 
savo vaikus ir vieni kitus idant 
he būti sunkęnybia viens del 
kito — kožnas ejna savoikeliu 
jeszkoti duonos. Visa žmogisz- ® 
ka dorybe ir mielaszirdyste 
dingo — vyrai persimaino ant. 
tikrųjų bestijų. Ant provincijų

Loterija.
Lietuvos Raudonasis Kry

žius organizavo visai Lietuvai 
nuolatine loterija. Sanlygos la
bai patogios. Puse visu bilietu 
t. y. kiekvienas antras bilietas 
laimi, teip kad laimingu atveju 
bilieto savininkas isz karto ga
li laimėti 300,000 auksinu. Lai
mėjimai. bus iszmokami po 
dvieju dienu laimėjimo sanra- 
szo paskelbimo. Bilietai bus 
parduodami Sausio
ba i go j k on tragen tu ro jiszkeliavo

men. pa- 
“Viltis’ 

(laikinai D. Vilniaus g. 8 Nr.) 
Lietuviu lenku byla Tautu Są

jungoj. 
Sąjungos

pargabentas isz užsienio laik
rodis, kuris musz visam mies-rouj^, nuris inusz visam line? 
tu i valandas ir pusvalandžius.

.......  .. <fr ■■- fr -A <
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vo gyvas. Maddisonas insidejo 
kiauszini in kiszeniu apie san- 
vaitia adgal, užmirszdamas 
iszyi^itj. Dabar visi prieteliai 
ir pažinstami farmerio, pramy-
no ji ji “Maddisonas sena visz- 
ta”, ~ kas nori/ iszperet pui
kius visztukus, tegul nesza pas

• i? *4 »

— kas nori- iszperet pui-

Maddisona.

Ant krikszto vaikai aplaike 
vardus trijų Transilvanijos 
1848 revoliucijos dyd vyriu 
vardus: Horia, Claszcza irKri- 
szan. " ' . 1 .

13,572 iszmire Ąnglijoi nuo 
influenzos.

London. - Pagal valdžios 
apskaityma tai Anglijoi ir Vi
lijoje nuo influenzos Įnirę Ivg 
sziai dienai 13,672 žmonių, o 
arti triš kart tięk serga. Badai 
epidemije jau pradėjo apsimal- 
szyt.

sziai dienai 13,672 žmonių,

I IĮ
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Mastu ir mieru,, tai veik 
kiekviena szalis turi savo skir- 
tingu, nuo kitu, ir kiekviena 
savo rybose laikosi.

Czia paduodame tik tas, ku
rios tarp visu szaliu maž-daug 
yra vienaip skaitomos.

Colis angliszkas: primtas vi
su szaliu.

Pėda: turi 12 coliu. '
Mastas: turi tris pėdas.
Sieksnis: turi szeszias pėdas.
Sieksnis gudu buvo skaito

mas 7 pėdu.
Viorstas: turi 500 sieksniu. "
Mylo gudiszka: turi 7 viors- 

tus.
Myle angliszka: turi 1,760 

mastu, (jardu) arba 1 viorsta 
ir 256 sieksnius.

Myle geograpiszka: turi 4 
angliszkas mylės ir 61 jarda.

Dar mastuojama ir kitokios 
ruszies micros.

Centimetras: truputi mažes
nis kai puse colio.

Decimetras: turi 10 centi
metru.

Metras: turi 10 decimetru 
arba 3 pėdas ir 3l/z coliu.

Kilometras: turi 1000 metru, 
arba 468 sieksniu.

Gudu verszkas: turi be tru- 
puczio 1 coli ir tris ketvirtas 
dalis colio.

Arszinas: turi 16 verszkū, -m 

truputi daugiau kaip 3 pėdas.
Milimetras: yra mažiausia 

miera, tai yra, deszimtoji da
lis centimetro.

J. V. Vaidelotas.

ITautu Sąjungos tarybos 
Sausio 12 diena posėdy Žene
voj buvo svarstoma musu byla. 
Iszklausiusi abieju pusiu na- 
reiszkimo, Taryba prieme rezo
liucija, kurioj pažymėjo 
pasigailėjimu, kad abi vyriau
sybes atsisakė priymti galuti
na Tautu Sąjungos rekomen- 
pabaige sulaikymo byla Tautu 
dacija ir kad szie atsisakymai 
Sąjungoj. Todėl vieno menesio 
begyje Kontroles Komisija pa
sitraukia. Kol kas-gi Tautu Są
jungą laiko savo uždaviniu ne
leisti karo. Vilniaus rinkimu ji 
nepripažinsta.

Amerikiecziu dovana.
Sausio 12 diena in Kauna pa

rojo brangi Amerikos Lietuviu 
dovana — Laisves Varpas. 
Szis Varpas, nulietas Amerikos 
Lietuviu aukomi, pargabentas 
pas Karo Muziejų ir lig pakę

savo

*

*

1

įnirtis del ižbadojusiu yra mie-
laszirdingesne, 
iszalkusiu vilku sudrasko silp
nus žmonis.

Nuo Perino ir Ekaterinburgę 
lyg Kaspisku mariu mirtis turi 
dydelia rūgepjutia. Rusai, Ka^ 
zokai, Kalmukai, Kirkizai ir liainas in bokszta, szia sanvai- 
Totoriai mirszta tukstanezias.

Amerikoniszki komai atejs 
pervelai idant gialbeti tuosius 
nelaimingus. \

Nuo rytu szalies Volgos, visi 
kaimai ir miestęlei yra iszmi- 
ria. ir josią neužtyksi ne gyvos 
dvasios, o kur randasi kokie

nes kaimenes

tia, bus rodomas Karo muzie
jui. Varpas turi sziuos para- 

“ Lietu
viu Seimas Amerikoj Chicagoj 
metai 1919 Birželio menesio 8 

,” isz ki7
Skambink per amžius su-

szus isz vienos puses:

i If

dvasios, o kur 
arki ei, tai teip nusilpneja, jog 
juju negalema naudoti idant 
atgabent kdynus nuo geležinke
lio, o geležinkelei visai sustojo 
ėja.

' J

B

■ii

-

"■■'į iii

1* ■, Į

A

■ 1J r

Hazleton, Pa. — Nusimynias 
isz nepasisekimo biznije ir ma-. 
žos sveikatos 50 metu senumo 
Danielius Smolenskis, nusiszo- 
ve ant smert gulėdamas lovoje.

; dienas Smolenskis 
savo pažinstainiems, 

jog ketina atimti sau gyvaste,

r— 11 diena Lietuvai 
tos: “ 
nąms Lietuvos. Tos laisves ne
vertas, kas negina jos.”

Varpas pirma karta skam
bino szimet Vasario 16 diena, 
kuomet buvo jo priėmimo /ir bet patinstamai mane, jog tai

rpaszventinimo szvente.

J

4

Per keles 
kalbėjo i

•tikini iiinkni.
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KAS GIRDĖT
■ i nesu «

Da szkandalas
bakelio nepasibaigė už žadins
ią nktorkos Happe, kad sztai 
vela nauja žudinsta atsitiko 
per nužudiniinn Williamo Tay
lor, garsaus krutamuju pa
veikslu direktoriaus, per neži
noma motoria per paviduma.

Isz to matome, jog mbtere 
kuri apkalba savo kaiminkas 
per tvora, yra daug geresne už 
tokes aktorkas, kurios isz gero 
gyvenimo ne turi ka veikti tik 
gerti szampaua ir žadinti ki
tus. Bet musu prastos mot ore
les ne turi tokio karszczio kad 
žadintu vyrus isz kokio ten pa- 
vidumo.

apgarsinimu savo bizniu? Vos 
keliolika doleriu ant meto ir 
tai su dvdelia sunkenybių. Kad 
Lietuvei ižduotu daugiau ant 
apgarsinimu tai sziadien juju 
biznei stovėtu kitaip.

KA YRA VERTAS SZITO- 
KIS PERSITIKRINIMAS.

■i
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Puikvbe , godumas ir neapy
kanta — tai yra kaip tris 
upes, isz kuriu
mes invairiu vairiausios pikty
bes ir nesavžiniszki nedori dar
bai žmonių.

v ra
Ii (‘ja si, ant že-

Buvo tai Indijoje. Karta, la
bai dar anksti, misijonierhis 
tapo pakviestas prie ligonio, 
kuris radosi prie bažnyczios 
duru,, ten gulėjo maž-nc apal
pęs juodukas (nigeris;) ligonis 
buv(>,visas suvargęs, nuo sau
lei karszczio ir sunkaus darbo.

SAULE

* • •

r

PAAISZKINIMAS APIE

Nauja garbe aplaike tomis 
dienomis lenke Madame Cur
rie - Skladovska, kuri iszrado 
radium, būdama iszrinkta są
nariu francnziszkos
liszkos akademijos. Yra tai

1 pirmutine motore kuri aplaike
I taja garbe, būdama priymta
i in taja dranguve. Norints rado- 

pranesza. sj Į<e]j kandvdatai ant tosios 
garbes, bet visi atsitraukė pa-į 
likdami pirmybia moteriai, ap-

niedika- 
Yra

garbe,

Kaip telegramai
tai Anglijoi senovės tyrinėto
jai, surado žmogaus galva, ku
ri turi apie puse milijono melu ( laikydama net 64 balsus daii- 
senumo. — Matyt buvo tai 
drūto sudėjimo žmogus, kuris 
turėjo labai drūta pakauszi,}* 
jog t ei p ilgai 
gal tai buvo žmogus gyvena il
tis da priesz

ginu už visus kaudydatus.

labai drūta Kim. Dr. S. Edwards isz
užsilaikė. — O \’ew Yorko ant laikvto susirin

Adoma ir Java 
nuo sutvėrimo

kimo jaunu žmonių turėjo aky-
' va prakalba kurioje kalbėjo,

Adomo ii‘j buk sziandioninios jaunos ve-nes
.Ievos lyg sziam
randa vyru su teip drūtais pa-♦
.Ievos užklumpa ant savo Ado-Į (]ejįnK) vjsaj užpildo ir tik juo-

laikui nesi

kauszeis nes kada tebvrios

mėliu su koeziolu, 
szei trūksta kaip pinaeo luk- 
sztai.
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i dusios poreles, uol inis prižada 
altoriaus ? paklusnumą 

viens del kito, bet tojo prizą-
prie

tai pakau-|j<esį jsz |() Sziadien mažai yra 
j vedusiu poru kurios yra užga-

Daug

renka ' 
doleriu

Amerikoniszki ž\ dai 
milijonu 

savo vargingu
keturiolika 
del suszelpimo 
tautiecziu Europoje. Isz tosios 
sumos paženklins penkis mili
jonus doleriu ant uždėjimo 
jWarszave dydelio banko, ku
ris suszelps vargingus žyde
lius paskoloms už maža pro
centą idant galėtu užsidėt ko
ki biznei i.

Vienuolika tukstaneziu do
leriu ant dienos, ant apgarsini
mo savo biznio kas diena ! Pui
ki suma ant praplatinim * 
biznio kuria ižduos fabrikas 
kramtimo gurno (cziugumo) 
AVilliamas Wrigbyv. Sztai pa- 
veizda kaip Amerikonai veda 
savo biznius, nesigaili pinigu 
ant apgarsinimu, nes žino, jog 
tik isz apgarsinimu 
kelti savo bizni.

O kiek Lietuvei ižduoda ant

a v o

Aiisijotiierius pasiskubino su 
page Ibių pažinojo ji ir paszau- 
ke vardu:’

— Simą u,

KRASOS TAUPYMO 
SISTEMA.

nori tripko 
anksti prie bažnyczios duru ?

— Ak, Tave, Teve! — mal
davo vargszas. — Medžiu man 
suteikti Szv. Komunija! Trok- 

trvs dichOS,sztu jos, ir jau 
kaip esu nevalg(‘s.

— ’Pni jau perdaug, — at
sake nlisijonierius.

—- Juk tu, ganau, jau nega
li pastovėti ant kojų. Kiva na- 

|mon prie manos, ton duos tau 
| ka nors užvalgyt i, busi -stipres
nis ir atsigaivinsi. —

Bet nigeris ant to nesutiko iv 
sako:

— - O Teve, asz daugiau alk
stu Vieszpaties Dievo, negu že- 

tas alkis 
mirt ies

rniszkojo maisto ir 
greieziaus gali mano 
priežastimi; negu kimo badas.

M isijonierius, jo pasigailėjęs 
suteikė Szv. Komunija, ir po 
ilgos padėkos maldų, sutiko ej- 
ti valgiu pasistiprinti.

Miens.
Suvienytu valstija valdžia 

priyma pinigus taupymui prie

virsz 10

in tai jokiu

menesio dienos po pasidejimui, 
ir gali būti iszmokami suėjus 
kiekvieniems pilniems metams 
taip ilg/ii, kol pinigai yra laiko
mi. krušoje. At^iymant pinigus, 
neiszlaikius pilnu 
szimeziai nėra mokami.

ir gali būti iszmokami

metu, ouo-

Krasos taupymo koreziuks ir 
ženkleliai, [L J

S u inQjS',. t milžesi i es negu

f

binnpsį.unuzesnes negu vie
nas doleris, galima taupyti per
kant. krbšbs taupymo ženkle
lius po 10 centu kiekvienas. 
Krasos taupymo koteziuke, su 
deszimczia ženkleliu, prilipin
tu prie jos, btls priynninia in 
viola dolerio ii f tai kaipo pir
mas pudelis pradedant taupyti, 
ar tai pradedant prie jau sudė
tu pinigu, arba gali būti isz- 
keistn ant pinigu, Krasos tau- 

suteikiamos

taupymo 
centu

py m o koreziukes 
dovanai.

PmnCglnkito nnujo —

G s
Eu užrccUtruolu vahbn^nkliuSnv. Val.t. 

l uUuin Biuro.

AiuiJ.imo jnulyiHinift pakulyje.
Visos tvirtos, i

čic8 ypatybės Simno vnieto įdėtos.
J | Jlį «br■*. M C 4 fe fe'fe. fe Jfe J JVtl feHk — fe..JI * A *

Kvepalo.

nadvtos vieni isz kitu, 
merginu isztekedanios, turi pa
likti savo darbus,
mos daugiau už savo vyrus, po 
tam prasideda neužgalindimai 
ir nesutikimai. Neaplaikyda- 
mos visu smagumu, prie kuriu 
buvo pripratę, joszko visokiu 
budu idant sugriebt kiek pini
gu ant pirkimo tuju smagumu. 
Jaunos mergaites geisdamos 
pasirėdyti ir būti “madoje,” 
parduoda savo kimus už pini
gus ir ejna in pragaru.
sytojai 
ir pritarė kun. Edwards teisy- 
bia.

uždirbda

4 4 madoje,

Klau-
tuom labai persiėmė

Skausmus Ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vfclzbaženklis užreg. S. V« Pat Ofise.

1 .ietuviszkns Graborius
Ant. J SAKALAUCKAS

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa,

Nu2a-Tot>e
sveikatą Ir pajie- 
as Matuscvfcis

Dakell. III.
“Ištariu frivfy ncaprubc>io’dtą padčkavojiniĄ 

, Nuga-Tono, kurion duoda 
tvirtumą visam kunut Jos duoda naują 
fp^vybę. Buvau labai mmilj»nctas ir iAdnviau 
daug pinigu už visokius vaistus bot nieką ne 

atgavau savą sveikaiir pujiegas. Jie numeti 
man lazda ir davi cnergije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius (langiaus darba negut 
(jinniaus ir no jnueiu pavargimo ir par tai galiu 
i ’ r1 \ y n
ir genaus’^ atgaivttois sveikatos, 
galvą p .
kožnani patariu Nuga-Tone. 

petras
Ntign-Tonc prlducxla didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvvbčs, pajlcgoms, yra 

sunaikintu vyru ir moterių 
gyvybę iaknotns ir iar 
Inkstus, iAnicta nuodingas 
lint ‘livnln ______ _________  __________
apetitą, a gierą gruoinulavimą, nuolatinius 
L .

Kožnn bonkutl NUga-Tuno

Sugrąžlna man i 
gas, salta Ponas M a tose vi eis

jusu vaistus, 
l visam

kūrino 
duoda

lauę pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gvlbiejc. Kaip tik prndicjau imti Nugn-Tonc,

izda ir davi energijų ir tvirtumą. Galiu 
atlikti trys sykius (langiaus darlm negut 

i (jaliu 
pasakyti, jog Kiąja-Tonn yra geriausia vaistas 

. Lenkiu savą 
'’aivą prcA tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
_______i patariu Nuga-Tonc.”

PETRAS MATUSEVICIS.

stebuklingas vaistas clčl silpnu, nervuotti, 
u Duoda naują 

aknoms ir žarnonist ntgalvin 
„ i nt matas, praAa- 

gHztii; ir iAputlmua, ncprlimną kvapą Ir 
da liežuvio apvilkimus. Duoda puiku

nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą,
Kožnn bonkutl Nura-Tuiio talpln oilną 

vieną nifincsi gydymą, o prclcd yra $1.00. 
Gaukite bonkutl šiandien pas sava aptic- 
koriaus, Imkite per 20 dienų ir jel^u inu 
busite visai užganėdinti,aptlekorius Migrąžls 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekorlnus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarantdotą gvdvma, apmo- 
kietą paėtą. NATIONAL LABORATORY,
1018 S. Wabash Avo. Chicago, III.DRAUGAS REIKALE

Ilgiau nešiotą reiškia pinigų sutaupyta 
' fe. f 1 l*' • Ik Ml* ' |b 'j* 4 ,, k r J ' " 4 b '■ ‘į '' ' * * . ’ ’ .

Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus
arba čeverykus. :■ a

Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 
ir ilgiausį nešiojimą.

BALLBAND
IMi /i k. ji ’w '' * ■ ■ ■■ ^fAR^ * it -t !d *r I. h&ii

• ■” , T, ’ T ’ f

“Raudonas Kamuolio” randasi ant kožrto bato kelio, o arif užpakalio ir pado 
Himinw ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Bhnd” autuvo yra padaryti ypatingai mairieriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad. ne aštrus kampai
akmens nė anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu- 
____Jt_ __ _ ___ 1 • ♦ ♦ 4 A-/rėk “Raudono Kamuolio’’ kada eini pas savo pardavėją.

Mishawaka Wooten Manufacturing Company
1 LI,• f 460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”
I i ' 4
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k 
knisu, pacztu moka nuoszimti 
ir gvarantuoju iszmoketi kada 
tik pareikalavus.

Kas gali pasidėti.
Kiekviena ypatų

metu amžiaus gali pradėti tau
pyti pinigus savo Vardu, pasi- 
dedant viemt doleri ar daugiau 
krušoje, kurioje priymant pi
nigai taupymui. Nei vienas ne
gali tuomi pat laiku turėti pa
sidėjus daugiau kaip vienoje 
vietoje. Jeigu tekėjusi moteris 
turi pasidėjusi pinigu krušoje, 
jos vyras negali
budu kiszties. Krasos valdinin
kams uždrausta iszduoti kam 
nors, kiek keno pinigu padėta; 
tiktai pasidėjusiam teprivalo 
szias žinias suteikti.

Kiek pradėti taupyti.
Ypatus, norinezios pradėti 

taupyti pinigus, lai kreipiasi 
in k rasa, kur plaeziau bus vis
kas iszaiszkinta. Jeigu del ko
kios priežasties patsai negali 
atsilankyti krušoje*, tai lai pri- 
siujiczia atstove, kuriam 
paaiszkinta, kaip ir
GyventojAi vieta, kuriose kru
šoms nedaleista priymdineti 
taupymui pinigus, gali pasidė
ti artimiausioje krušoje, 
ymanuzioje
(depozitus) ir vietines 
vi rszi niūkūs 
suteikdamas 
u i as.

Krasos taupymo Bonds’ai.
Taupytojas pinigu gali isz- 

mjiinyti visa suma, arba jos dh- 
li, in tam tikrus Suvienytųjų 
Valstijų Krasos taupymo bon- 
dsus, registruotus ir iszduodg- 
mus kuponais, 
ir 51)0 doleriu,
bonds’ai atnesza 
szirnezio.

, g<'ina!ufl«užmnfinn- 

prknnaiSa pfUmtiiid Švelnaus 

Ilufileo yra ^aoai paveikiantis 
-begali/dai 

. J 
patiks kad 
ir gaCniau- 
oiai ypatai. 

o- 
Aptiekoso 
parsiduoda 
po 05c.arba 
atskisklto 
75c., tad 
atsiusimo 
por paftt£ 

labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
hnžonkEs.

pleiskanų pnfinlintojnjj
puikus plunku nutoisytojus, kuris

r.

S
tiesiog 16

bus 
k a veikti.

pri
lok i us padėlius 

krasos
<arns 

ži-
patarpininl 

reikalingas

Pasidejimas pinigu.
Pradžia padarius, vėliau ga- 

y pat isz- 
per pasiuntinį, pasiun-

Įima pinigui pasidėti
kai,
cziant Money order’iu arba, ap
draustame
laiszke, jaigu money order’iai
ant vietos negaunami.

Sudėjus taupymui

(registruotame)

jusio pinigus

y

kurie

pi ingus 
iszduodarni tam tikri krasos 
certifikatai, iszraszyti paside- 

vardu, 
skaitosi paliudijimais. Sztu pa
liudijimu negaliina parduoti, 
anei kam kitam pavesti. Jei at
sitiktu juos pamesti, sunaikin
ti arba kam juos pavogus, isz- 
duodama nauji paliudijimai.

Kaip atsiymti pinigus.
Sutaupytus pinigus galima 

kada tiktai norint atsiymti ar 
tai visus arba tiktai ju dali, pa
reikalavus isz tos krasos, ku
rioje yra siūlot i. Pinigai gali
ma atsiymti ypatiszkai, per in- 
galiotini, arba laiszku pareika
lavus.

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

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

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

Ar norite darbo?

•»

<01

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka- 

I rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradokit iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
.Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

rais užsidirbtie gera uždarbe,

REIKALINGA AGENTUsumose 20, 100 
tokie 
n ne

perkama
sutaupytos 

usimažina vi-

vertes:
2Uj%

l ž kiek
bonds’ll isz visos
sumos, ant tiek s
su sudėtu pinigu suma ir tau
pytojas gali tolinus 
pridedamas prie likusiųjų 
nigu, pakol suma vėl
2,500 doleriu. Cirkuliarai, pla
eziau
K rasos
gaunami kiekvienoje
kim tiktai privmdinejami pini- 

ai taupymui.

taupyti 
pi- 

pasieks

J

paaiszkinant ieji 
taupymo

apie 
bonds’us, 

k rasoje.

mi

Paaiszkinimai.
Reikalaujant platesniu pa- 

aiszkinimu apie K rasos Taupy
mo Sistema, galima gauti kiek
vienoje krušoje, arba atsiszau- 
kiant prie: Director, Postal Sa- 

Washinglon, D. C.vings, 
adreso.

DIDĖT.E MARSZKINU 
reikalauju agentu parduoti ju jnarsz- 

' Pigios 
prekes. Sempelcl dykai. Madison Mills 
503 Broadway, Now York. ad.

DIRBTUVE

kinus tiesog nesziotojams.

$2 DOVANŲ $2

I 
I
I
I

DABAR šitas 
irdidžiaunias 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drjso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mepesiries, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
mos 
sekretus.

rodyti

visokius
G ru-

žlai apdaryta; labai daug pa-
kaina $7.00

' POTTSVILLE, PA.

DAKTARAS T. W. HOIM1EKS 
Phlladellplila Specialistas

Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar li
fe 
esą

*1

Nuoszimcziai.
Mokama po 3% ant metu 

nuo sumos iszraszytos ant 
kiekvieno paliudijimo (certifi- 
katb.) Nuoszimcziai pradeda
ma rokuoti nuo tos dienos, ka
da paliudijimas tapo iszraszy- 
tas, bet nuo pirmos sekanezio

sumos

Į EI
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Užsisenejusiu ir Chroniškų Liga
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 

j daug metu pasekmingo praktikavimo.

gvarantuotas.
Jaigu esate silpni, nervlszkl ar II- 

guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
padare, atejklte pas mane Ir pas

laptingai pasikalbėsimo. Laukti yru 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 

• iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
; skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlina gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sdbas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Nedellomis 10 iki 2 popiet.

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

Pottsville, Pa.
—. - ■ <--------------------------------------------

papuczkos. r,

veikslu, kaina $7.00. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
Viską pasako apie žmogaus ku
li q. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai-
L “
Gražiai apdaryta.

puslapio paveikslas.

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
Viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

kyt, tai Jsigykit šitą ’knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno 
Kama $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai 
vieną iš šitų-*

1g

I

IR DIPLOMATAI MYLI 
CZIU'žINET.

2.00

Kada ežerai užszala Ilollan- 
dijoi, visi gyventojai ejna cziti
ži net ir turi isz to dydeli sportą 

parodo ametiko-Paveikslas
niszka ministori William Phi-į 
lipps su paėze cziužinejant ant 
ledo ant vieno isz tenaitiniu 
ežeru.

r •• •'
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pasirinkit bile 
KAIP “ ------

LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryto, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATEVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit knygas ir siųskit jas 
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mos visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ (ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Ave. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

viena is f 
LAIŠKUS

RAŠYT

MOKYKLOS KATALO-

*>**r>’ A’ it . ,.

I

. f ........ - - -a ». - v.
ruoszkites keliauti in Lietuva 

per musu tarpininkyste, turėsite geriausia kelione.
musu Bankas iszsinnte suvirsž 1,000 keleiviu. Pasportu iszru- 
pinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugiszkuma ir gražu kelione.

.......    ■■ L „ Į. ^-T " “ f •

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS,, naudokitės, siuskite pini

PAVASARI UI ATE]NANT,
1921 mete

gus in Lietuva. Ten ju reikia pavasario darbams, sėkloms, Ūkiu 
inrankiams.
pinigus žemiausiu kursu.
musu Banka persiuntė in Igetuva. arti 55 milionus auksinu.i

Alt's saugiausiai pristatome ir pilnai iszinokame 
Per 1921 meta 12,000 žmpniu per 
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BALTIC STATES BANK

13
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KAPITALAS , IR SURPLUS $270,000.
’ i W1 ■ * 1 . . * t _ L " _

MUSU KURSAS YRA ZEMIAUS1S.
J1; ; l Į Į j 

DEPOZITUS PRIIMAME JR. PER PAŪŽTA. Mokame.4% 
priskaitomus kas menuo.
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Bankaa atdarasi Sziąip dienomis 9 iki 5 vakare. Subatomis9 iki 7 vakare.
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RASZYKITE:

BALTIC STATES BANK
" .v r J i 1 ‘

294 Eighth Ave. New York.
, (Telefonas: WATKINS-2142) ■ ’ v
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SKUNDAS PRIESZAIS 
SUNU.

Atsiminė man sziadien isto
rija isz mano gimtinio kaimo, skaitys savo 
kurt atsitiko da už mano jaunu 
dienu.

Buvo tai paskutinis perstati- 
mak žmogiszko gyvenimo, ku
ris jau baigėsi ant szio svieto. 
Vargingoje grinczeleje,. prie 
sienos stovėjo supuvuse lova, 
prie lovos sulužias krėslas, ki
tokiu rakandu nesirado, nes 
mažam kambarėlije ne buvo 
vietos. Už tai du senukai, su
lenkti sunkiu darbu sėdėjo ant 
lovos. Apie penkesdeszimts 
metu abudu kovojo su gyveni
mu ant erszketinio kelio gy
vasties su geresnio g\wenimo 
ant sziam gyvenime.

ant krutinės, su 
plaukais, nes ne 
už ka nusikirpt.

Teip susilaukė seneliai ir da
bar sėdi ant lovos. Senelio gal
va nulenkta 
ilgais žyla is 
buvo pinigu
Lupusia kabojo užgesus medi
ne pipkute, nes tabako ir ne 
buvo už ka nusipirkt, o sudė
tos rankos rodos in malda ra
dosi ant jojo 
smeigtos in
manste, galerna gerai buvo su
prasti.

mus atsiminimus per visa naktį. 
Atsikelias isz ryto, apsiren

gė, sulankstė popiera insidejo 
in surdota. Isz tosios popieros 

• užmetinejimus 
prieszais sunu del 
Senukas su lazda rankoje, sip 
pliszūsiais cžobatais ėjo in su
da, ir manste ka kalbės sude.

— Aha, butai! užmirszias 
— kalbėjo in save, — turiu ir 
tai pasakyti, jog jau nuo keliu 
metu kaip esame ant loskaVos 
duonos, negalime stiszildyt mu
su mažo kambarėlio žiemos lai-

Nbrints Simus pastate pe- 
, bet ne pa

state kamino, žiemos laike tu
rime gulėti apsirengia ir da ne
galime siiszildyt musu sustin
gusio kūno. Viską pasakysiu. 
Pasakysiu kaip mus sūnelis 
maitina, arsziau už savo szuni. 
Duoda mums penkis svarus 
druskos ant diet o ir tai tokios, 
ka del aviu duoda. Szito nepa- 
rasziau: kas sau vai t ia mums 
prižadėjo duoti czistus marsz- 
kinius, bet neužraszita kokiam 
vandenije turi būti iszskalbtos, 
tarnaite skalbia 
gosią.

ke.
ežiu pagal sutarti

sudžiaus.

juos pamaz-

keliu. Akys in- •F 
žeme, — apie ka

szauksztas

Sena jojo gyvenimo drauge, 
baigė valgyti isz molinio blu- 
delio. Teip, buvo tai vienati
nis molinis bludelis ir vienas 

kokius senukai
drauge naudojo, nes nieko dau
giau neturėjo. Senuke ir buvo 
nuliūdus ir turėjo akis in- 
smeigtas iii žeme, negalėdama 
nuryt vargingo valgio kuri lai
ke ant szaukszto.

Virszui lovos ant sienos ka
bojo penkios fotografijos — 
buvo tai paveikslai juju pen
kių suaugusiu sunu. Puikus 
vyrukai! Vienas su akuloriais 
ant akiu, kitas aficierians 
mandieroje, o terp kitu ir ta
sai, pas kuri radosi ant “los- 
kavos duonos.“

Paveikslas nuliudusiu sene
liu, duos mums dasiprast dau
giau ne kaip ilgi apraszimai.

Dobilas buvo ta ja 
sude paduoti skunda 

ant savo sūnaus.
Jeigu sunūs skundžesi ant 

tėvu, tai yra labai liūdna, bet 
senelei tėvai skundže 

priesz suda, tai žmo
gaus gyvenime yra liūdniau
sia.

Sklinda Dobilas surasze pats-, 
o buvo tai gana ilgas skundas, 
ba net ant szesziu puslapiu po
pieros. Surasze pats, ba netu
rėjo pinigu idant duoti kam 
kitam suraszyti, o prick tam 
nenorėjo idant žmonis žinotu 
apie jojo szirdies skausmu. Juk 
ant svieto randasi visokiu 
žmėniu. Ne kurie pasigailės, o 
kiti pasakis: “kaip sau senei 
pasiklojo, dabar iszsimiegos,“ 
o tai reiszke, jog negali ant 
nieko mgot, ba sau visame yra 
kaltas.

Pakol gyvenimas buvo da 
sziokis tokis, skundėsi ant pats 
save, bet kada jau negalėjo to
linus isziai kyt nutarė sunu ap- 
skunst in suda. Todėl surasze 
pats skunda, o rasze per kėlės 
dienas su drebanezia ranka ir 
tanke i turėjo silsėtis, nes prie 
to ne buvo papratęs, arba tan- 
kei per aszaras nieko nemato. 
Ant tu j u puslapiu butu užtek
tinai paraszyti kelis žodžius, 
kurie užvardytu nelaba sunu 
latru.

Nunesze skunda in miestą, in 
suda; tonais priėmė skunda ir 
užrasze in knigas teip, kaip ji
sai kitados užrasze visa savo 
gaspadorysta sunui. Sugryžo 
namo, o už keliu dienu aplaike 
paraginimu in suda. Sztai szia
dien turi jisai djti in Suda ant 
teismo.

Per

radosi ant, y

neprivalau kai-O gal szito 
boti, jog vakar sūnelis ant ma
nes užpyko, už tai, del ko jin 
paszaukiau priesz suda ir kirto 
man su ranka per veidą, jog 
net su kri tau ant žemes. Skau
dėjo man galva, bet sziadien 
jau neskauda, tiktai mano szir- 
dis baisei skauda, oj kaip skau
da!

Taja ranka, kuri mano kirto 
vakar, vedžiau mano milema 
sūneli in mokslainin in bažnv- 
czia, o kada rankute buvo su- 
szalus, tai jaja szildžiau savo 
kvapu. In ta ja ranka nesenei 
indejau visa mano turtą, tikė
damas, jog ant senatvės mane 
sunūs priglaus, o toji ranka 
mane perkirto ant žemes.

Kada inejo 
džiojo po uliczCs, 
valanda kada turėjo stoti su-

Ant galo inejo

in miestą, blli
pa kol atėjo

Senas 
diena

jeigu 
vaikus

1

visa naktį neužmerke 
akies. Ant stalo gulėjo naujas 
puslapis popieros, konia visas 
užraszytas, nes užrasze sau ne
kurtuos skundus kurtuos buvo 
užmirszias paduoti pirmam. 
Pasikėlė senukas, užžibino 
hdnpa, parasze idant neuž- 
nSrszCin teip raszydavo nau-

senukas,
/ **»■

de. Ant galo inejo in dydeli 
murini narna. Buvo tai sudaš.

/

Simus jau stovėjo kar i tori je. 
Pirma karta stojo akis in aki, 
tėvas prieszais sunu. Kojos jam 
drebėjo, o g? 
dėt, apsidairė 
puti pasilsėt. Tame duris kan- 

, o rasztinin-

aivoje pradėjo dun- 
kur galėtu tru

inejo

Sieke ranka in

sūnūs

celarijos atsidarė 
kas paszauke:

— Dobilas tėvas ir Dobilas 
sūnūs, tegul stoję priesz suda.

Nieko nekalbėdami 
abudu in suda.

— Jaunas Dobilas, apskun- 
stas per tęva — paszauke su- 
dže in jaunesni, bet tuojaus už
klausė senuko:

— Ar norite kalbėti seneli 
prieszais savo locna kudyki!

— Asz cze da turiu antra 
skunda, kuri surasziau — at
sake senukas.
kiszeniu.

— Paantrinu — kalbėjo su- 
dže, — teismas prasidės, ar no
rite kalbėti prieszais sunu?

Senas Dobilas gylei užsi- 
manste, popiera paliko kisze- 
niuje isztraukdamas tuszczia 
ranka.

— Jau nekalbėsiu,
butu nubaustas. Del tojo mažo 
trupinėlio gyvasties neužsimo
ka, jail ne ilgai gyvensiu ant 
svieto, nekalbėsiu nieko, gal 
koki laika su motina iszlaiky- 
sim kartu gyvenimą. Sugražy- 
kie man skunda ponas sūdžiau!

— Ne, to negalima padary
ti!

/

su

i 4 alo brolau!

galva buvo

, TARADAlkA.

Roczestero ėjo žmogelis 
savo reikalais, 

Staigai pasitiko su tris bomajs,
Vienas sake:

Nukalbėdamas nieko daugiau,
Tiktai reže su kokia geležiu 

per galva,
Bet žmogelio

drūta gana,
bomai nagus

plaukus inleido,
Trenkė in saidvaka, laike ir 

nepaleido.
Du kiti bomai, 

Nutvėrė už

rrfu o jaus in

kalnieriaus gerai, 
Treczias ant žmogaus atsisėdo 
Ir jau rodos naguosia turėjo! 
Bet kaip pasipurtė žmogelis
Padalino po kumszczia po 

kblis, 
Kaulai berneliu traszkeję, 
Dejavo ir baisei stenėjo, 

žmogeli sued i aO butu gerai 
Bu net da keli buvo adbegia, 

Nes bomukai pabėgo,
Musztis ant visados atsinorėjo. 

Gerai žmogelis padare, 
Kad latrams pirti užkure, 

Kur patiksyt latrus, lai duo
kit,

Ir Dievuliui už pajėgas de- 
kavokit.

Susirinko keliKlevelande 
girtuoklei, 

Lietuvei pasturlokai. 
Gere ir valgė, 

Ir burnu nesuvaldė.
Vienas vaikinas

-ant to baliaus būti, 
Iszejo sau iii fabriką dirbti.

Kada nuo darbo parėjo, 
Tai kad užfundytu visi norėjo.

Vaikinas pasakė, jog ne nori 
gerti, 

Ir kad nieko ne nori duoti. 
Nusidavė sau ant virszaus, 
Mane kad tuom padarys ge

rinus, 
narsunas atsirado 

Kur ten pokeri surado, 
Ant virszaus užsilipo,

Ir ant mieganczio vaikinelio 
užklupo.

Bet vienas

T

ne norėjo

t

ABRAOMAS LINCOLNAS.

Sekamu ir lygiu Wasbingto- 
nui SuV. Valst. didžiavyriu 
yra Abraomas Lincoln as (Lin- 
kolnaš,) kuriam irgi teko su-
vaidinti labai svartms vaidme
nis artos szalies istorijoje. Ta
cziau apart to, Lincolnas dar 
yra kiekyienam prakilnios sie
los ir turineziam energijos 
žmogui pavyzdžiu, kaip galima 
ir skurdo gi muši am žmogui ir 
netiirojusiam iszgaliit jaunė
toje laiikyti aukSzteSniu moks- 
lu> partekti netik savo tautos 
aukszcziailsiu virsznniu, bot 
užimti ir pasaulinėje istorijoje 
pirma vieta.

Abraomas užgimė 
skurde,'bet jis niekuomet ne
buvo vargszas, nes dvasioje vi
suomet jautėsi lygus visiems. 
Jis turėjo pakelti daug triūso 
ir vargu, kaip ir 
dienu pionieriai, 
tingiausieji tuokart kasdavo 
daugiau visokio vargo, negu 
sziadien kenezia kad ir bied- 
niausis darbininkas. Tapes 
Suv. Valst. Prezidentu. Lincol
nas niekados nekreipe daug do
mes in szeimynos praeiti, 
sai buvo senos Anglu kilmes ir 
savo szeimynos istorija ketu- 

api pasakodavo: 
‘Trumpa ir paprasta vargdie- 

“ Nors jo tėvas bu- 
tacziau

varge ir

visi kiti tu 
kuriu ir tur-

darbininkas.

Ji-

liszkumui kovamojo ir apvainikavo Šuv. 
Valst. tikrosios demokratijos 
principais.

Lincolhak tapes Suv. Valst. 
Prezidentu irgi jaute ta pati 
prisirisziinu prie žmonių, koki 
turėjo tarpe j U gyvendamas. 
Jo jautri ausis visuomet buvo 
arti žmonių krutinės ir todėl 
jisai girdėjo ju szirdžiu plaki
mą, jaute ju siolvartiįs ir skau
smus ir jais dalijosi su žmono
mis. Žodžiu jisai tikėjo in žmo
nes — iii 
skaistumu, kaip szvontieji kad 
tiki in Dievu. Jo tikėjimas in 
žmonos kuoaiszkiausiai iszsi- 
reiszkia. sekaneziuose jo žo
džiuose: “Gali apgaudinėti th
ins žmones visa laika, ir gali 
apgaudinėti visus žmonos tūla 
laika, bet negali 
visu žmonių ir visa laika, 
apie valdžia 
iszsitare: “
su žmonėmis ir del žmonių, nie
kuomet neturi isznvkti nuo že
mes.“

Taipgi ir szios 
nes suprato Lincolna. Jio pasi
tikėjo juomi, mylėjo ji ir buvo 
gatavi stoti su juomi ant kiek
vieno jo paszankimo. Ir pasi- 
dekavojant vien Lincolno inta
kai žmonose, 
nems valstijoms laimėt ir civi
le kare, 
galutinai

mojo

krutinus ir todėl 
s

ju nesutepta sielų

apgaudinėti 
” o 

Lincolnas szitaip 
Valdžia isz žmonių,

s žalios žino-

tapo laimėta eolu o szove 
vergijos prtcsziniku. Balandžio! va ir szuviS 
9 d., 1765 m., pietiniu valstijų ’ mingas, 
ka r i u omen e ga 1 u t i n ii i 
ta

jam in gal-tiesiog
buvo taip pasek-' 

kad Prezidentas nu-pietiniu valstijų mingas
sumnsz-! dribo nuo kedes be žado ir jau ’ 

sąmones neatgavo.ir paimta ju sostine Rich-! daugiau 
mondas ir tuomi baigėsi civilis1 Žfnogžudis nuszoko 

i dos ir suszukes:
neteko Tyranni 

gėrėtis savo pergale. Ji pikto- ronarns), iszbogo laukan ir pa- ( 
ji, vergijos szalininku papirk-l sislepe nesugautas. Ant ryto-
J '1 V '■ * • • I

karas.
Tacziau Lincolnui s ? 5

i 4 
(taip

.•mt esi ra-...
Sic semper
visados ty-

4

• nesugautas.
paczianaų jo' jaus, bal. 15 d., Lincolnas part 

Balandžio: mira.
j visai tautai, nes tuomi momėn- 

galcs pietiniu valstijų, Ford’s'tu netik szi tauta neteko gėhi- 
tapo su-Į jaus, 

rengtas spektaklis, kuriu buvo! reikalingas galutinam sutaikjr- 
•Jisai! mnj bekaravnsiu

ir valstijų. Ir apsidengė visa tau- 
mielai butu jiasilikes uamieje, ta goduliu rulm 
tacziau

ta ranku nužudė j
triumfo momente.
15 d., t. y. 5-je dienoje po per

Tai buvo didelis smūgis

teatro Washingtone

pakviestas ir Lincolnas 
truput ijautėsi uošvei k u

bet P dar buvo labai

tarpe saves

kiekvienas
su vilti doras pilietis neapsakomai gainenorėdamas i ,

žmonių, kurie tikėjosi ji pama-! lejosi Lincolno. Sakoma 
tyli teatre, kad ji pasveikinus prieszai dabar gailėjosi nužudė 
■ • • v I a a

pasidžiaugusir visiem kartu
ilgos kovos, kurioje 

tauta vedė ju mylimas Prezi
dentas.ir kuriuomi tauta tiek 
pasitikėjo, kad szeszi numesiu i 
tam atgal vela ji iszrinko Suv. 
Valst. Prezidentu antram ter
minui, todėl nusprendė riti te
atram

Su Lincolnu atėjo teatrai) ir

pergale

9 li et jo

tautos genijų.
‘l Nors Lincolnas 

mirė, tacziau jo dvasia, jo 
sėtoji žmonijos meile, jo deru*)1* 5 
k ra t įjos 
po sziai dienai 
no 
SZi S

ir nelaiką

reikszt ieji

bus

idealai ir 
gyvena. Lincol- 

gyva tol, kol 
bus

szitas tautos genijus — žmoni- 
s meiles apasztalas užgimė ir 

iszaugo
kur sunkius

dvasia 
pasaulis gyvas. Ir

- žmoni

keli kiti žymus valstijos vyrai! 
ir visi susėdo ložoje Suv. Valst. 

‘vėliavų! papiiosztojc. Vos tik 
prasidėjus loszifnui, in loža i li
ejo
John .

bakūžė jĄ 
birbus bedirbda-

\ argdienio
< 

mas ir mokslo besiekdamas ne- 
laipsuio

Netik Suv. Valstijų istorijoje, 
pasaulio istorijoje 

jisai užima pirmaeile vieta. >

Ii

■
pavyko sziauri-

riais žodžiais 

nio istorija.
i-o dailyde, tacziau jaunose 
dienose daug skurdo ir vargo 
teko pergyventi. Jisai isz pat 
mažens sunkius darbus dirbo, 
nekarta gelbėdamas savo tėvui 
taszyti, medžius. Abraomas ir 
paaugės daug kartu kirsdamas 
ir taszydamas medžius uždar
biavo savo pragyvenimui. Ne
veltui ir sakoma 
nas su kirviu 
kelia isz
Valst. Prezidento rumus. Ta
cziau tokis pasakymas nevisai 
atatinka tikrenybei, 
Lincolnas 
rankose 
vienok
neleido isz rrtViku. Net in dar
ini eidamas visuomet neszdavo- 
si knyga ir pasitaikius liuosai 
valandėlei ja skaitydavo. Ir 
bzituo budu prasimusze sau ke
lia in visuomenes prieki ir pa
galiau tapo iszrinktas 16-tu 
Suv. Valst. Prezidentu. Taipgi 
Veikia pažymėti, kad tuose lai
kuose ir tose aplinkybėse, ku
riose Lincolnas gyveno, nebuvo 
taip lengva gauti invaiVaus tu- 

i, kaip szia
dien kad yra. Tacziau Lincol
nas būdamas nesulaužomos 
energijos žmogumi ir szitais 
kliūtis pergalėdavo. Nors jisai 
patš nedaug teturėjo knygų -x- 
Bibl i ja; < Pilgrimu Progresas,

kad Lincol- 
prasimusze sau 

palapines in Su v.

nes nors 
su kirviuir dirbo

savo pragyvenimui, 
.niekuomet ir knygos

mirt iimmo

uojaus pradėjo vargsza taisyt rinio geru knygų
Ant nieko nepaisyt, 

Vaikinas apie puse valandos 
negyvas buvo, 

Jog vos ji kiti adgaivino, 
0 jaigu vaikinai numiVs, 
Tai tas latrus kalejiirie pra

smirs. ' ■ 
Tiejei bolszevikai kaip vilkai, 

Per dienas ir naktis girtuok
li aiije, 

nepasiliauje.

Ai'zbpo Pasakos, Robinsonas 
■Kražius, SUv. Valst. Istorija ir 
Indiana Valstijos Statutas, tai

su kurios laimėjimu 
palaidota

Su v. Valstijose.
inžence

vergija
jaunas

Wilkes 
greitai prisiart ines

vardu 
kuris

aktorius,
Booth,

prie Lin-
bot ir viso

pasiekei
L 11

Latrauti visai
Jau anglikai tarėsi davada 

padaryt, ’ 
Visus net in Bosiję isžvaryt.

Visos knygos, kurias Lincolhhs 
turėjo, taOziaii jisai po kelis 
kartus jas isz galo galan per
skaito. Apie visa, ka skaityda
vo, 
tai paiszeliu, tai plunksna, ar
ba ir sziaip szmoteliu anglies

jis pasižymėdavo sau —

ant lentos ar kur ant rtiolo. Ga
vės kur nors szmoeziuka popie-

Kas nežino,

Lineolnas inženge in Su v. 
Valst prezidento rumus 1861 m. 
Jam užimant Prezidento vieta 
jau karo dvasia vieszpatavo 
tarpe sziauriniu ir pietiniu vai 
stiju, kuriu pirmutines griež
tai stovėjo už vergijos panai
kinimu, o pastarosios reikala
vo vergijos palaikymo. Ir Lin- 
eolniii priėmus prisiega kaipo 
Suv. Valstijų Prezidentui ir 
paskelbus, kad jokiu kompro- 

pa naikinimo 
Imti ir kad 
panaikinta,

vergijos 
negali

misų 
klausiniu 
vergija turi Imti 
bal. 13 d. 1861 m., pietines val
stijos pradėjo kara. Nors szitas 
karas buvo gana

nes mat jos 
pietiniu

siuikns ir 
sziaurinems valstijoms isz kar
to nelabai sekėsi, 
permažai inkainavo
valstijų jėgas ir todėl nebuvo
tinkamai karui prisirengė, ta- 
ežiau rugsėjo 22 d., 1862 m. 
Lincolnas paskelbė, 
sausio 1 d., 1863 m., 
valstijose ir visoje szalije 
gija panaikinama.

Lincolnui szioje 
demokratijos principus 
suvaidinti lygiai svarbus vaid
menis kaip ir Washingtonui ir 
tik pasidekavojant jo genia-

rugsėjo 22 d., 1862
kad su 

pietinėse 
ver-

kovojo už 
teko

♦

MUZIKA!

1 .nik rodys,

NAUJO ISZRADIMO 
MUZIKALIS LAIKRODIS

žinomas kaipo
kinis gra-

Tik

MUZIKA!

— Na, tai sau ji pasilikit, 
asz turtu kita. Apsisuko senu
kas ir iszojo.

Senukas žinodamas gerai, 
jog jam šunelis ne duos jokios 
paduszkeles in grabu po gal
va, atejas namo, pasiuvo sau 
pats paduszkaite, iszkimszo 
sausais lapais it indeja in vidų 
antra sklinda kalbėdamas:

Ta ji antra skuhda pasi- 
ymsiu su savim ant ano svieto 
ir paduosiu paežiam Vieszpa- 
cziui, Augszcziausiam. sudžiui, 
kuris teisingai nusprens mano s 
skunda prieszais 
kudyki. — F. W. S. B.

gerai

• • *

Kas-gi negirdejo apie mies
tą Patersona,

Apie tenaitiniu Lietuviu pa
sielgimu? 

trumpai apsa
kysiu,

Teisingai padainuosiu:
Ten yra mažai mokintu, 

0 daug daugiau bolszeviku 
Kuriems ne rupi, apszvieta, 
Urvosia del juju geriausia 

vieta,
Laikraszcziu teh mažai skai

to, 
Kad ir turi gana laiko.

0 jaigu kas ant gero kalbi
na, 

Tai .pusgalviu iszvadina, 
Ir merginu ten keli szimtai yra 

Ka jeszkosį sau vyra,

f

f

mano locna

riaus, visus tokius savo užra- 
szus jis rūpestingai perraszy- 
davo ant popieriaus.

Be Tu knygų, v 
re jo namie, dar

Bet ir toms ir hereike skaityt, 
Tiktai per naktis bambileis 

lakstyt 
Yra ten ir davadnu, 

Merginu ’ protingu ir doru, 
Bet tokios1 skaito pasislepiu,
Naudinga knyga ir gažieta
Apie kėlės niekszes žinau,

kurtas jis tu- 
ir! pasiskolin

davo, kur galėdavo. Kad pasi
skolinus sau knygh, kartais 
prisieidavo eit daug myliu. Pa- 
ghliau, kaip jis pats Viena kar
ta pasisakė vienapLdraugui, 
jis pei’skaite vidas kiiygas, ko
kias tik buvo galima ghutL per 
50 myliu visoje jb gyvenamoje 
apielinkeje. k ■

Viena gražiausiųjų Lincolno 
ypatybių kuri gal ji’ i sakele ir 

gyvenimo virszuncš, buvo 
ta, kad jisai visa savo a i el a ir 
fežirdimi mylėjo žmones — vi- 
rtis žmones be luomu, rases ir 
tautos .skirtumo’. Todėl jisai 
kuojabiausiai neapkentė vergi- 
jds, kuri tais laikais biiVo pa
siekusi Suv. Valst.' aukšzcziaii- 
sio laipsnio, ir gal but dėlto

Nes da slaptybėje apie jeis jam teko vadovauti katėję kti- 
užlaikau, 

Bet jaigu nesusiValdys,
^Tai d y dele sarmata ąplaikyš!

. * •ii i> ti \m, >■ •r1!.''* M į 1

1

rl; kilo delei vergijos panaiki-
V Hr '''V • .ii a .A . ■' 2 a a J a > ' a

iiirhp ii* kuria jisai su kitais 
demokratijos szalininkais lai
'i r ■ • ■■ ■ n :./' ’. ‘n1 ! •
demokratijos szalininkais ' 
'i: -. ' 11 - /. I?įVi f

r
r

r

F’lilkiaiifUuft lai k rod j r 
MuzlkaliHzkas 
jina daugybe visokiu iru liodiju. 
užauk o grajis in 20 minui u. Padary
toji druezei isz gero uiatmiolo. artisz- 
liszkai padailintas, laikys visa, gyve
nimą ir laika rodo teisingiau negu 
bile kokis kitas laikrodys. Savo mu
zika jis pavaduoja kitus muzikalius 
instrumentus. Kada turi pabust ryte, 
vieton nemalonaus ezirszkimo, szitas 
Kiekvio.nam patinka. Daug didesnis 
Inikrodys pagrajins puikia melodija, 
negu parodyta ant paveikslo 
$15.00 bet kad supažindint i žmonis 
gerumu szito laikrodžio, parduodame 
labai žema kaina tik už $7.75. Prie to 
da pasiusime dykai szi laikrodėli ver
tes mažiausia $1.0o, kuris padalytas 
druezei ir gerai rodo laika. Gvaran- 
tojame kad kožnas bus užgnėdintas ar 
sugražiname pinigus kožnarn. Ilaszyk 
szendien kol preke dar žema. Siusk 
$1.00 rankpinigių o likusus $0.75 
k rodei 1 savo namuose.
PKAUTIUAL SALES (’<>. 12111 X. 1KVIXG AVĖ. liepi. SOS. ( IIK’AGO

padailintas,
• laika rl
nemalonaus czirszkimo.

Daug
puikia

Vertas 
su v

užmokėsi kaip aplaikysi laikrodi Ir lai- 
AdresavokiteHziteip:

SALES (’O.

VYRU 
LIGOS

XI

o

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietnvfa daktaras 
Pltteburge. Jisai mokinosi VarszaYoje, studijavo bėglia 
S2 metus iuTalrias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- 
nlai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas Ilgo 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklto ypee

> tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusite-; 
L kai ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakarti
> Nedelioinls 9 iki 2 popiet

Dr. KOLER, 638 Peno Kv#. Plttsfinrgfi, P*.

• *

Siuskite Pinigus 
IN LIETUVA 
‘LĄ 4‘ 1 V; ■■'s r' *-'4

Fer Lietuviu Industrijos Bendrove
M ♦ ' r, I • ,b"V" 'k u 1 ' , * « r I t • ’

Pinigu Siuntimo Skyrių
N . ‘f ' t . ■’ ..J *

Jeigu norite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
“Lietuviu Industrijos Bendrove’k. 

Siuntįmas gvafaniuotas. Pinigai nueina in 18 dienu ilgiausia.
teisingai, tai siuskite per

f

"■j4!’ ' If

H

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 niusu patarnavimo.

»į*l ’
v W Darykiteparykite tai sziandien nelaukdami rytojaus, nes kožna 

diena auksinas kila augsr.tyn.

Laiszkus arba Money Order iszraszykite ant adreso;
/

Lietuviu Industrijos Bendrove
. vi w V“’ ' ' 7 J ' :: k

55 W. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
i
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$125.000.00

Moka mc antra procentą ant auditu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pin Igu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
rant ar atneszat parodyt knygute 

Mes norim kad Ir jus turS- 
ne-

CAPITAL STOCK
Surplus ir Profits $536,316.50

A

jŠAULE

I
ar ne.
tumet reikalu su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.
I Bankas adara.s nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

n.
F.
J. E

BALL, Prezidentas
J. NOONAN, Vlee-Prezident.

FERGUSON, Kasteriąs

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA:

Paaamdo

520 W. Centre St.

laidoja kūnus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, vescllju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Mahanoy City, Pa..

i Temykit Lietuviai!
! Jeigu norite nusiusti pinigus 
’ d ■■■ ■ * • . • • «

YinKito niici iicfi nini rrlic 
in Lietuva, greitai ir pagal 

j iemiausi kursą, iszpirkti lai- 
! vakorte už kompanijų preke, 
I gauti teisinga patarima viso 

Iriuose reikaluose, tai kreip 
■ kites prie gerai žinomo lie- 
» tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki-
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN,
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis-
Lietuviszkas Graborius

Laltfoja numirei! aa pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi page 1 bin Ink e 
motore. Prieinamos prekes.

514 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa, 

Boll Telefonas No. 149.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

palaiki ra ui.

Didele kaacfje sudėta V aluti jo* 
Banko Departamenta. Kalu po 
prteilura Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano han’t oje negali 
praiutL Priimu piningus saugiam 

Slunczlu piningus
in Tisas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes 
kompanija nustatytams kainoms. 
Paruptou paazportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
škykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsak Ima. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

kurna.

Į Daktaras Juozes J. Austrą 
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumeneje.
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

*
OHAS. S. PARMLEY

Re ’ Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti 'stabas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, kolektavi 
Yandas lr teip tol lauš.
238 W. Centre St. Mahanoy City

DR. J.i TANAoiČŽ
Gydytojas ir Chirurgas, 

I——I į
Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind. »

kolektavi

Žinios Vietines
— Sziandien Readingo ka

sikiu pėdo.
— Nedėliojo pripuola gi

mimo diena Lincolno.
— Darbai kasyklose net 

uže Mahanojui ir aplinkinėje.
veliones

jog

— Laidotuves 
Dulskienes Ketverge buvo isz- 
kihningos ant kuriu dalibavo 
daugelis žmonių.

— Anglikai stebysi,
musu lietuviszki vaikuczei bė
gioja basi po sniegą, o juju 
vaikai turi sėdėti namie arba 
Imti sziltai ajisiredia. Lietuviu 
vaikai sveiki kaip krienas.

Tūlas daktaras isz mies- 
apgarsino daktariszkuosiu

I laikraszcziuosia, buk Mahano
jui randasi Lietuve 37 metu 
amžiaus, kuri yra motina devi- 
niolikos vaiku isz kuriu devy
ni yra gyvi. Motere buvo vedus 
tris kartus ir apsivedė su 

tik 16 metu.
tosios

to

3/97

pir-
mu kada (ui’ejo
I ’ra var» les 
daktaras neiždavė.

Szv. Juozapo parapijos 
(•boro koncertas kuris atsibuvo 
Xvdvlioje, Norkevicziaus

moterėles

sve
tainėje. nusidavė pasekmingai.

Mahanojui randasi viso
kiu biznierių kurio parduoda 
viską, kas žmogui yra reikalin
ga. Geisdami savo varda bakai
ti privalomi' juos suszelpti, nes 
jaigu to nedarysime tai žydai 

Įmus užsmaugs, nes juju prisi- 
mieste jau už daug kurie 

oju”
veise
nuo “gojų” iMisinuudoje pui- 
kei, o musu biznieriai turi užsi
likti užpakalije. Kas tame kal
tas \

Dievaiczei— “Aukso Dievaiczoi’’ 
ežia pat. Paskubi k i te gauti ti- 
kieta. Kainuoja nedaug.
— Kada žydas atidaro sztora, 

tuojaus ajxsigarsina visokeis 
budais ir kožnas žino apie toki 
biznieri. Musu lietuviszkas biz- 
nieris pradeda koki bizneli, tai 
lauke pakol jojo biznio nean- 
garsina kumueziu liežuvei. To
dėl ir niekas apie jiona biznieri 
nežino. — Wake up!

Visas graboriszkas biz
nis likos ]>erraszytas ant ranku 

Fraskauck ienos, kuri 
su sūnum Vincu stengsis užga- 
nadyt visus tuos, 
mos ypatos bus paszauktos pas 
I )ieva.
neužinirszkite

naszles rn

I alike

kuriu mvle-

pareikalavimo 
graboriaus 

Traskaucka. (t.17)
Ant Szenadorio ligonbu- 

surinkta daugiau kai]) 
11)7,962 doleriu ir galime tikė
tis, jog toji reikalinga ligonbu- 
te bus neužilgio juibaigta, kuri 
buvo labai reikalinga 
aplinkinėje.

Sukatoje atsibus laido
tuves velionio P. Berkaucko, 

i 7)3 metu senumo, gyvetanezio 
kuris 

kokio tai laiko, 
ko paezia ir 
Laidotuves atsibus ant nauju 
kapiniu po direkcije grabo
riaus Sakalaucko.

— Isz nežinomos 
ties ugni

11‘S daugiau

szioje

metu senumo, 
Szumekerije, sirgo nuo 

Velionis pali- 
suangusi sunu.

priezas- 
sunaikino fana prie 

Drajier kasyklų Utarninko die
na. Kasykla negalėjo dirbti per 
kėlės valandas.

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

Laisves Paskolos 
kytame susirinkime

Stotis lai- 
29 diena 

Sausio nutarė atstovą priymti 
iszkilmingai su paroda, kurio- 

visi Mahanojaus

— Gerai žinomas 
Mahanojiecziams 
Franas 
žiaves 
ežius, ejdamas uliezia 
kryto ir 
tu in tojo miesto ligonbuti 
kur 1 valanda seredoje po piet 
mirė. Klimaąėkas jau nuo ko
kio 1 
sveikatos.

visiems 
gyventojas 

Klimauckas
in Hazletona in svo-

sn-
turojo būti nnvoz-

miva-

Htai laiko' rūgo jo ant ne- 
Kuha atVeže in 

miestą, o graborius Rėklaitis 
pradėjo užsiymti laidotuvėms. 
Velionis paliko pttezia Ona ir 
tris vaikus: dvi dukreles ir 
sūneli, buvo da jaunas žmogus 
turėdamas vos 31 metu am
žiaus, prigulėjo prie drahgys- 
czitt Szv. Antano,'Petro ir Po- 
vylo, Citizeno kliubo ir Susi
vienijimo L. A. Laidotuves at
sibus sukatos ryta isz gyveid

an t West Market uliezios.
- Juozas Paniukaitis, 

S. Tenth uliezios, likos sužeis
tas Bukniauto kasyk losią ir li
kos nuvežtas in Ashlando li- 
onbuti.
— Jeigu norite nirkti ge

rus ezeverikus pigoi, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornik'as Stankeviczius isz- 
parduoda visa ezeveriku ta vo
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas - Stankevi
czius. 305 \V. Centre St. (t,f.)

ino
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PASKUTINIOI VALANDOI. Joniene užtai atnesze jam pu- 
--------- se stiklo szilto pieno.

Atėjo SkirsgalienO, Užbalie- 
ne ir Virbaliene.

— Tau, duszele, tiek bėdos 
su tuo seniu, buttim pavieto li
goninėn pasiuntus.

— Kur ji tokia gera žmone
le teip darys. Prie savo žmonių 
ir mirt lengviau...

Prisivarginsi dar ne vie
na naktele; antai Sziugždu Pe
tras visa menesi kraujais spjo
vė-. . . Tokiu seniu nei 
nereikia. Atnesziaii' 
uius, gal neturi baltu, o dabar 
tur but ri'ikes.

.Joniene paėmė

Tikras atsitikimas isz daugelio 
gyvenimo czion Amerike.

Surukęs kambarėlis užpaka
lyje rubu krautuves. Purvinoj 
lovoj guli senas Baltrus. Sun
kiai alsuoja, klajoja kraujais 
spiaudo. .J oniene i nei na, patai
so lova, paduoda vaistu, sura
mina ligoni ir vėl isZeina. Bal
trus vienui vienas. Visa laika 

Jonio beizmanLe,

laiku jis 
spjaudyti.

jis gyveno
pakurdavo ix’cziu ir apszlavi 
nedavo. Paskutiniu 
pradėjo kraujais
Vakar Joniene rado sustirusi
prie pecziaus, paszauke vyra ir 
užnesze ant virszaus iii atlieka
ma lova.

Ateina daktaras. A t kloja li
goni, pasiklausė krutinės, pa
lingavo galva ir il
su žodi “džiova.”

ztare ta bai- 
I’atarė Jo

nienei vaiku in kambarį neleis
ti, paliko priža< lojo

O’ n

Dievui 
marszki-

Baltrus klejojo.
Atėjo daktaras, 

szirdies ir pasal<<':
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
t Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George

■ Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz Now Yorko ir Bostono,- 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 

Turime artimus 
Padarome

«>
i

•*L

Isz Lietuviszku Kaimeliu
Tamaqua, Pa. — Darbai bo

rai ejna, žmoneliai prie pinigu 
ir kožnas užganadyt’is isz gy
venimo.

— Parapinei veikalai yra 
vedami atsakr.ncziai, 
rapijonn yra dydelis sutiki
mas ir L_ 
prabaszteli.

— Ar žinote kad musu tau
tietis P. Czeszkeviczius, kuris 
laiko grocersztori ir buezerne 
ant 160 Penn St r. 
isz geriausiu ir 
siu lietuviszku biznierių 
nais.
persitikrint o busite užganady- 
ti.

receptą, 
nurse atsiusti ir iszejo.

Ant rytojaus Baltrus užkimo 
akys iszvirto, krutino iszsikelo. 
Atėjo mirsi', nuprausė 
pataiso lova.

— Nora vilties, tamista, 
jam galinu? liktai kanezias pa
lengvinti. Reikotu bent marsz- 
kiniais apvilkti. Matai, tainis- 
la, jis visas szlapias. Džiovi
ninkai paprastai labai prakai- 

Nurse suskaite pulsą 
ir alsavima pažiurėjo in akis ir 
pasti'bejo:

—- Ar ligonis apdraustas? 
Norėtumi't kam nors praneszt? 
Pasiskubinkit, — man iszrojo, 
kad ligonis greitai mirs...

marszki-

marszkinius 
ir innesze iii ligonio kambarėli

/

Pasiklauso 
“ Isz roti o

kad paskutini' naktis. Ar viską 
aprupinot.”

Apdraudos popieros pasira-
Tiktai penki szimtai 

laidotuves dabar
gios.

szv t a. , O 
tokios brati-

dienos kursą ir norintiems iszmainome. 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai

kome Vie.szguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakoreziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais grba alsi lankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

ligoni 5

vilties

tuoju, -

apdrausta

tarp pa-
v ra 

kožnas gundo jo savo

v ra vienas 
savz:ningiau- 

czio- 
Verteta pas ji nueiti ir

Centralia, Pa. — Laike loszi- 
mo kaziru susibarė Mikolas 
Szatauekns, 43 metu su savo 
draugu Jonu Barenoku, 45 me
tu. Barenokas teip insiuto ant 
Mikolo, jog iszsitraukes revol
veri paleido in ji szuvi sužeis
damas in koja. Manydamas jog 
užmusze Mika, iszbego. Alikas 
randasi Ashlando ligonbuti
bet tuo pasveiks. Palicije jesz- 
ko Joną.

KUR BUNA.

Alano dede Stasys Daugėla, 
paeina isz Paežeru Kaimo, Ma
rijampolės Apskr., 
dabar gyvena New Philadel
phia, Pa. Turiu svarbu reikalu, 
jeigu kas žino apie ji, meldžiu, 
praneszt.

iMagd. Daugeliute,
R. F. D. No. 2, Box 233, 

(t.12) Du Bois, Pa.

girdėjau

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

Mike Malinauskas
,, 437 W. Mahanoy St..

Mahanoy City, Pa.

J meldžiu atsi- 
(t.12)

greitai
Permainyk, tamista, 
uitis, asz neturiu*laiko.

IJonione partine vyro 
kinius bet vėl padėjo ir iszejo 
apd raudos popierių

marsz-

jieszkot.

— Szalta — vos isztare li- 
klejot.

Ilaktatas pažiurėjo 
ir pridėjo ranka pri<* sizrdies.

— Apsivilk tamista, sau
sais marszki nia is 
siklok. Butu 
karszto prie kojų. --- Iszejo.

Joniene 
marszkinius. 
klajot.

J ieva, J ieva, mano sesu
te, asz nekaltas. .. jau negaliu, 
szalta... szal... Užgeso Balt
raus gyvybe.

Ant rytojaus atėjo graborius 
ir pradėjo ruosztis.

— Kur velionio drabužiai 
Marszkiniu turit?

— Sztai dveji marszkiniai, 
pasirink katruos nori. —- Jo
niene padavė ir

iii akis

tamista, 
ir sziltai už- 

kas-norsnorai

vol
Halt rus

paežiu pi nėjo 
pradėjo

nori.
iszejo pietų

RALTIJOS-AMERIKOS
I SJ LINIJA. 9Broadway, Ne'V’^Xork.NY U

■ KELIONE ILIETUVA
B 1 . PER.
I /K /■ AEDA LIEPOJU

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 
ESTONIA”
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“ESTONIA” iszplauks 8 Kovo 
Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu miesto.

%

je dalyvaus 
lietuviai.

Nedėlios vakare 19 diena 
Vasario 8 valanda Norkevi- 
cziaus saloje invyks atstovo 
prakalbos. Po prakalbu toje 
pat salėje bus iszkilminga va
kariene.

Už-tad visi lietuviai ir visos 
lietuvaites kviecziami yra atsi
lankyti in Atstovo prakalbas 
ir in Atstovo priėmimo vaka
riene.

Priėmimo vakarienes tikie- 
tus galima gauti pas: P. Nu
berta, 800 W. Pine St., W. Ju
saitis, 406 W. Mahanoy Avė. ir . 
“Saules” Rodysteje pas pJe 
S. Rutkauskaite . (f.17)

L. P. Stotis. I

Saules

Asz Motiejus Butkeviczius 
paieszkau savo moteres,, po 
pirmam vyrui Daskųrdiene, 
pamėto mane pi.rma diena Ka-
ledu. Jeigu nenori su 
gyvent, tegul atsiszaukia o at
sieki rsime per suda. Kas apie 
jia žino, prKfezau duot žinia o 
asz atnagradysiu. (t.12) 
Maik Butkevicz, Sclioentown, 

Port Carbon, Pa.
PARSIDUODA FARMA.

manim

140 akieriu, 100 akieriu isz- 
dirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa/ 

Mrs. Mary Gelgot 
R. F. D. Sugar Loaf, Pa.

(M. 31)

reszta girria.

K. Rikszezionis.

t?fe

o bet yra tai du draskanti žve-Rodos kad tai du szunyczei
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Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

•Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu speeialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

, o bet yra tai du draskanti žvė
rini, bet ne teip pavojingi kaip juju tėvai. Yra tai du naujei 
užgymusie meszkuczei kuriu motina yra sibiriszka meszka o 
tėvas pacjna isz Ameriko. Locnininkas tuju meszkucziu yra 
Szvedas, Adde Karon, kuris užaugys 
laikys ant savo palivarko.

meszkuczius ir juosius

$77:5? *•

puikci enamelavotas

diveV 
PiCoove,

Buržuazine meile.
Jis: — Maryte! Mylėk mano. 

Apsivesk su manim. Ir asz bu
siu amžinu vergu tavo!

Ji; — Ar teisybe sakai?
Jis: — Teisybe sakau, 

tavos ir mirti butu saldu I
Ji: — O! Kokia prakilni ta

vo siela, koks pasiszventimas! 
Bot, ar ant daug tamista insi- 
sziurines? .

Del

ANT PARDAVIMO.

Szeszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viena. Pu.se gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena 
puse g 
ežio. Keturi

ali pasilikti ant morge- 
, 12 ruimu namai 

namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne,
227 W. Centre SL, 

Mahanoy City,.Pfe
i, „ .. .imi

(Ap.l)
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HAMBURG
Tiesini in Dnnzlgn ir Varsznva

ANT NAUJU LAIVU
ORBITA l'eb. 17, Mareli 31, May 12 
ORDI NĄ 3 March, ir 11 April, 
OROPESA March 17 Ir April 28.
Jždaromi kambaral del motoru ir 

ir azeimynu.
The Royal Mall Steam Packet Co.

23 Broadway, New York.
117 W. Washington St. Chlca go. | 

Arba pas vietinius agentus, |

Miisu 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 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Sztai Koki Prieleli 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 pagelta 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
{ Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecilal ir .

į. patinstami. . <
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos Arba informs 

ei jos, kada norite kur investyti piningos arba pirkti 
namus. ' f _

Yra tai Banka, kurioje jauesiates lyg save name _
Yra tai juso Bartka. : ' ***
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Belt*
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

' MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Rynkewics

T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Prea.
J. II. Garraban, Attorney

' P. O. Fenton

D. F. Gulnan, Treaa. t 
A. Danisewic* M. Garui*
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