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Pardavė ‘paezia ir keturis vai-
kus už viena doleri.

Detroit, Mich. — Madas 
Kolczinskis pardavė , savo pa- 
czia ir keturis vaikus už viena 
doleri del savo kaimyno Boles-

■
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* lovo Banano kuris gyriui tam 
paežiam name žemiau. Vladas 
davė jam rasztns ir prižadėjo 
daugiau nieko neturėti su savo 
szeimvna. Parduotas 
tavoms“
Mares 40 m., A’ladas 18 m., ku
ris dirba fabrike ir iszmaitine- 
ja visa szeimyna, Janina 9 m., 
Pranukas 5 m., ir Helena 4 me
nesiu.

Kolczinskis buvo girtas ka
da pųrdave szeimyna Banasui, 
o kada palicije visus nuvežė 
ant stoties, Vladas gailėjosi už 
savo neiszmintinguma sakyda
mas, jog ir už $2000 neimtu 
pardavės savo szeimynos.

Boleslovas nenorėjo at y d no
ta vora,’’ 

visa szei-

“gyvas 
susidėjo isz paezios

ti Vladui nupirkta 
bet palicije nuvožė 
myna namo su paliepimu idant 

kitaip

• l

gyventu sutaikoje, 
visus uždarys kalėjime. 
Kunigas perdetiniu .publikines 

mokslaines.
Westbury, L. 

duodasi girdėt
kiszkas kunigas butu pinnse- 
džiu publikiniu

nes

I. — Nelankei 
idant katali-
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mokslainiu, 
bet kataliku kunigas Rev. Wil
liam F. McGinnis taji dinsta 
czionais pildė per keturiolika 
metu isz ko buvo užganadytas 
visas miestelis.

Dabar kun. McGinnis likos 
perkeltas in dydesne parapije 
Szv. Akvino bažnvezia 'Brook
lyn©, •v

Negana kad ji apdaužė, sudras
kė ir sukruvino bet da ap

skundė.
Detroit, Mich. — Vyruczei, 

kaip jums patinka gyvenimas 
szito nelaimingo asilelio kuris 

.Juozas Rępa! 
szeiminiszkas 

savo

vadinasi .Juozas Rępa! Sztai 
ka tasai szeiminiszkas asilas 
nukent© nuo savo prisiegeles 
ana diena. In palicije atėjo jo
jo prisiegele Jadviga Ropiene, 
apskųsdama savo Juozuką, buk 
jisai nori jaja sukapoti kirviu.

Keli palicijantai nusidavė in 
gyvenimą ant Fairbanks uli- 
czios suymti taji niekadeju. 
Kada palicije su szturmu insi- 
gavo in narna, rado vargsza 
Juozuką sėdinti prie pecziaus, 
su praskeltu pakausziu mazgo- 

nuo kopustinesdamas krauja 
guoges.

Palicijantai užtemimą nud
ažei sėdinti Juozuką, paniekin
ta ir subjaurinta per savo pa
ežiui©, tuojaus dasiprato, jog 
tasai žmogus nepadarytu jo
kios bledes ne muši ūkei, o ka 
cze kalbėt apie užklųpima su 
kirviu ant tokios erodines bo
bos f

Kada palicije jojo užklausė 
kas atsitiko, tai apsako, jog jo- 

pacziule teip in-

Norėjo save parsiduot už 3000 
dolerius.

Chicago. -— Eini lijo Sziinans- 
kiene, 18 metu senumo, ana die
na apsi^aėsiuo lai k raszczi uo
siu buk geidže save parsiduot 
už tris titkstanczius doleriu 
tam žmogui, 
skolas jojo tėvo J. S. Szimans- 
kio. Tėvas uždraudė dukteriai 
parsiduot, norints randasi be 
darbo ir negali skolų užmokė
ti, bid. ant tiek turi meiles del 
savo mylemo'kudykio, jog ve- 
luk tegul ji skolininkai inkem- 
sza in kalėjimu ne kaip jojo 
duktė pasiaukautu kam už pi
nigus. • .
Nužudė tris vyras ir du vaikus.

Nesenei

%.-v

kuris užmokėtu

(’levehind,- (Iltie. - 
likos aresztavota..meter© už žu 
dinsta dvieju vaiku, 
pradėjo daryti slieetva ir per
sitikrino buk 
ūžt ručine ne tik savo vaikus 
bet ir tris vyrus idant aplaiky- 
ti asekuracije po juju mireziai. 
Toji boba buvo vedus penkis 
kartus, bet dvi© j u 
randa. Palicije 
tuosius turėjo užtrucyt.
Reikalauja $25,000,000 už pa

niekinimą jojo szunc.
New York. ’— Arthuras M. 

Hyde, dentistas isz llo))okeno, 
N. J. užvedė skunda ant 25 mi
lijonu doleriu prieszais kruta- 
muju paveikslu dirbtuve .Pathc 
Fihm Go., už nutraukimą pa
veikslu laidotuves jojo pasty- 
pusio szunc,’ tyksle paniekini
mo jojo “garbes.“

Laidotuves szunio 
kasztavo Hvde konia 
tukstanezei doleriu. Kompani- 
je krutainnjn paveikslu dagir- 
dus apie tokes 
(lotu ves“ 
grafistns nutraukti paveikslus, 
priesz ka Hyde užprotestavojo, 
nes tai butu dydelis nužemini- 

jojo szuniszkai 
o priciptam žmonis ki

tokioms lai-

jo umyloma” 
siuto ant jo, jog neatnesze dy- 
desnes pedes taja subata ne 
kaip praejta sanvaitia, melsda
mas idant uždarytu, jojo boba 
nors ant keliu dienu kalėjime, 
pakol jisai sziek tiek atsigai- 
vytu. Bobule aplaiko net visa 
menesi pasilsiu ant atvesimo 
nuo savo pasiutiszkumo.
Iszpyle 100,000 kvortų, szko- 

tiszkos arielkos in mares.
Washington, D. C. — Prohi- 

bicijos kamisoris Ilaynbs pa-

Valdže

toji szetonbobe 
savo

vyru nesu
mano buk ir

4 4 Rex 
szeszi

“poniszkas lai- 
iszsiunte savo foto-

i
UGNIS SUNAIKINO PUIKIA SZOKlU SALE HOTĘLIJE WILLARD.
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Paveikslas parodo vidur i puikios szokiu sales garsinga m hotclije Willard, "Washing

ant daugelio lakstau-
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tone, po Ugnei kuri prasidėjo nuo numesto paperoso. Bledes isznesza 
ežiu doleriu.

Inirszias vyras sužeido burdin- 
' gieri, — pati pabėgo.

Olyphant, Pa. — Dydelis gi- 
lukis, jog Steponas Katula ne
mokėjo gerai 
nuszoves ant

szaut, nes butu 
smert savo bur- 

(Lrngieri Martina Lobicza ir sa
vo paezia, bet tiktai sužeido 
Martina kuri užtiko miegkam- 
barijc savo pacziules.

Stepas i. ’ 1 ’
Mariinas g 
kulka plaucziiiosin. Kada vy
ras užtiko savo inotėria glėbi- 
je bhrdingieriaus, motore iž- 
bego isz kambario ir lyg sziai 
dienai nežino kur jiji dingo.

“Senam paežiuje..
Saint Louis, Mo. - 

subata likos 
naszle Campbell 65 
jaunikiu 
senumo.

randasi
uli ligonbutije su

kalėjime o

) >

Praėji a 
snriszti czionais 

metu su 
35 met u

' > Užklupo ant žydu.
Gicdraicziai. (Vilniaus srit.)

- Mil-

ISZ VISU SZAL1U
’ r .

Milžinas suvalgo už - keturis 
yra 9 pėdas ir 4 colius dydžio

Budapeszt, Vengrai,
žinąs Kazanioff vra vienu isz 
dydžiausiu gyvu milžinu’ ant 
svieto. Profesonsi Sidnev isz 
Ame r i k oi i i szkhs Med i k a 1 i szkos 
Draugavęs k u riš" ‘ taji milžiną 
isztirinojo raszo apie ji sekan- 
cziai:

Kazanioff turi vos 34 metus 
amžiaus, turi 9 pėdas ir 4 colius 
augszczio, yra. gerai sutvertas, 
pagal paprasto žmogaus būda. 
Ranka yra 1 pėda ir 1 colis dy
džio, koja yra 1 pėda ir 9 co
lius dydžio, aplinkui krutinę 
turi 56 colius o svėre 458 sva
rus. wSu valgo tiek, kiek keturi 
sveiki vyrai suvalgo, dydesnia 
dali dienos miega,
miega per 24 valandas ir nuo
latos yra alkanas.

Ana diena apleido Budapesz- 
ta, iszkoliaudamas in Siberije 
idant prigialbot tėvams dirbti 
ant u kės.

kaip kada

Gen. Wu paėmė Pekiną.
Pekinas. — Gen. Wu Pei-fu 

su 50,000 kariuomenes nugalė
jo gen. Chang Tso-lin armija
ir paėmė vakar szi miestu. Pas
kutine diena musziuoso nukau
ta ir sužeista daugiau 7,000 ka
reiviu.

Gen. (*hang
iszblaszkyta. Stipresnes lieka
nos atsimeta Mukdeno.

Tso-lin armija

Bolszeviku religine ‘‘laisve.’r
Roma. — Nesenai Genoa 

konferencijoje Sovietu Rusijos 
užsieniu reikalu komisaras 
Tchitcherin tvirtino, kad szian* 
die Rusijoje gyvuojanti religi
ne laisve. Jis apie tai pasakojo 
ir paežiam Genoa arkivysku
pui.

Visai kitaip kalba ežia vie- 
szinti. Rusijos staeziatikiu 
(pravoslavu) cerkves tanba, 
Szi kitaip nusako apie ta reli- 
iine laisve. Ir jaja reikia dau
giau pasitikėti, negu bolszevi
ku pasakojimais.

Anot tarybos, per pusket
virtų bolszeviku valdymo me-

%

II
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| Kovo 21 d., 23 vai. 4 ginkluoti 
žandarai užpuolė ant 

Giedraicziu krautuvninkn žy
duku; iszplosze duris, pareika
lavo kai-kuriu prekių, bet vie
no žvdo krautuvininko tarnai
te, viena žandur vietini (Mali- 
novski) pažino. Jisai pats susi
gėdijo ir kartu su visais pasi
ėmęs 20 pašzku papirosu, isze- 
jo. (Y kitus žydus Krautuvinin
kus apiplesze, kaip reikia* Pas-

. lenku

Isz Lietuvos
j 
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Kareivis sužeido mergina.
Vilkaviszkis. Kruvinoji tra

gedija. — Sekmadieni, balan
džio «2 d. po pamaldų 
isztiko kruvinoji tragedija, ku
ri nustebino ir iszgasdino žmo
nės. Kareivis, eidamas minio
je, iszsitrauke revolveri isz ki-, 
szėniaus ir szove ii’i viena mer
gina, leisdamas in ja kelis szu- 
vius, bet tik' vienu szuvin jai 
sužeidei ranka. Leidėa
kulkasyin ta merginai vėliau 
sau atsuko vamzdi i 
ni i r t i n a i pe rn sszov o.
nuneszas ligoninėn. Tos trage
dijos prii'žastis — meile. Karei
vis buvo gudas.

gatvėjeK

kelias

iii kakta ir 
. Jis tapo

kui visi pabėgo. Tie patys žan
daru ųsziomis dienomis su len
ku leg'ioninkais 
iszpjove dvi ązeimynas,

Atsitikimas panąszus in apisa-
ka 40 razbaininku.

— PalicijeVarszava. — raiicije ana 
diena padaro krata name Voi- 
rikauckienęs pas kurui rado 28 

90 Y *
10 kum i zolip ir 

, o kada

1

kelnes

tu Rusijoje nukankinta ir nu
žudyta 28 pravoslavu vyskupai 
ir daugiau 100 szventiku.

Ahiskvos staeziatikiu patri- 
arkas ilgai buvo laikomas ka«. 
lojime.

Daugybe czerkviu bolszevi- 
kai pakeitė szokiu salomis ar
ba teatrais. Staeziatikiu szveui 
tenybes ir relikvijos suprofa- 
nuptost Iii., 
lipdiniu toksai bolszevitu o‘

szmotus gelumbes 
11 su rd otų, 
daug kitokiu daigtu 
nedavė užganadinanezio išzsi- 
aiszkinimo aresztavojo jaja ir 
pradęjo jeszkoti josios draugu. 
Kada i nėjo in skiepą, rado tris 
baczkas kuriosia tupėjo pasi
slepia tris garsingi razbaiįlin
kai. Pali ii je pasislėpė ir lan
ke per kėlės valandas ir ant 
galo pasiseko suymti da du 
razbaininkus kurie nesitikėjo 
namie palieijos.

1

1

Mwkvoj^yuftfriw* 
esai bolke^ku obala 

sis: rteligija liaudžiai.yra nuo-j 
dai.

M INL

arti Paberžes 
, 2 isz 

ju kareiviai pabėgo lietuviu 
pusėn. Neutrali n oje zonoje, tai 
paprastas dalykas: pleszimai, 
užmuszimai, vagystes, visoki 

Giedraicziuose 
nuolatiniai lenku sznipai Brze- 

kurie 
vietiniu lietu

viu Judėjimą, taipogi ir musu 
kari u menes.

Sunkus ir pavojingas musu 
gyvenimas neutralineje zono
je.

Lietuvoje ir dirba 
, ' ne.“

Bambeniku Kaimas, 7 Balan
džio. — Tokios pas mus naujie
nos.,. Dar szaltų, aut ežeru da 
ledai stovi, o Simno parapijoje 
tai daugiausia randasi katrie 
sznapsa dirba. Szitie yra kai
mai porsinirdia sztiapsu Alek- 

b 
bobos dirba

Visa szeimyna užtracinta ir 
palaidota vienam kape.

L’Original, Ont. Kanada. —* 
Slaptybe apdengta mirti visoų 
szeimynos Lacroixu, kuri mirė 
ana diena novos nuo užsitruci- 
nimo valgydami pasternokus, 
bet daktarai tvirtina buk no 
nuo to buvo priežastis mirties.

Mirusioje yra nuo 6 metu lyg 
75 metu senumo. Visas kairnaą 
dirbo septinis grabus del miru
siu kurie likos palaidoti aut 
vietiniu katalikiszku kapiniu 
vienam kape.
Rosije turi 48,000,000,000,000 

rubliu.
Moskva. — Ant posėdžio ko

munistu partijos- czionais, ap- 
svarstinejo rusiszka finansini 
padėjimą draugas Sokolnikov, 
apreiKszdamas susirinkusioms, 
buk tebyriam laike Rosije turi 
atspaudinus 48,000,000,000,000 
(48 trilijonus) popieriniu rub
liu begije.
Pati su jaunikiu nužudė savo 

vyra.
Lvavas. *— Kaime Jasnis- 

kuosia, likos surastas lavonas 
nužudyto gaspadoriaus Ignato 
Kravczuko. Laike slieetvos, 

! pasirodė, buk ji nužudė joja 
Į locna pati su pagialba savo inL 
lemo, pusbroliu nužudyto. Pus-« 
brolis iszszauke Ignotą laukan, 
praneszdamas jam, buk vagei 
insigavo in skiepą ir ieznesza 
bulves. Kada Ignotas atėjo ant 
vietos, pusbrolis Bazilius, pa-.

Van Heel
Nuotaka, turi apie 20 

milijonu doleriu verties turto, 
kuri pasiliks poni Campbell po 
pirmam savo vyrui. Jaunikis 
nesirūpina kaip sena boba va- 
dysis, nes josios milijonai ji ji 
už tai suramins, 

lt

Vonsickis pakliuvo in beda su 
savo pirma moteria.

New York. — Jaunas lonkas 
Anstazas X'onsickis, prastas 
darbininkas fabriko, kuris ap
sivedė su naszle Stephens, mili- 
jonierka isz Cliicagos, sena bo
ba, pakliuvo in bedugnes jojo 
pirmutine motore Liubanova 
Vonsiekiene, žydelka, su kuria 
apsivedė 1920 mote Rosijoi, 
pribuna in Amerika innoszti 
skunda prieszais antra Vonsic- 
kienia už daug d vy vyri s ta.

. Vonsickis pribūdamas in 
Amerika prižadėjo, savo pirmai 
moteria i pri si misti kas menesis 
po 40 doleriu ant pragyvenimo, 
bet kada motore pinigu neap- 

I laike, ir dagirdo apie antra ap- 
si ved ima savo vyro, užvedė 
skunda.

č___

Produktu kainos.
Mažeikiai. Mokami: 

ežiu pudui 200 auksinu, 
120, avižų 100, bulvių 40, dobi
lu birkavui 600, szietio 500, 
sz4iaudu 400-, dobilu sekios sva
rui 50, duonos 
kiaulienos 16,
szienos 4—6, sviesto 40, pieno 
ii toriui 6, kiauszinis 3,

sznipinejiihai.
kvio- 
rugiu

Baisus darbas pasiutėlio.
Berlinas. — Uliczinis darbi-malo-i 4 1

pasipiktytu

mas 
nykiai, 
bai 
dotuvems.
Szuo atrado pavogtas brange

nybes.
Keturi bandytai 

apvogė narna E. A. Singer ant 
avė.

sidabriniu ir

Chicago.

3, pyrago 8, 
jautienos .7, ver-

balkis

zovskis ir Gaigalskyte, 
seka, kiekviena ninkas Otto Ehrhardt/įtaigai 

'nelekiąs proto, užsidaręs savo 
gyvenimo, užmusze savo paezia

liepc iszpilti szimta trtkstah-
> ežiu 
tiszkos arielkos in mares. 
Arielka likos prisiunsta per

j David Heilbom & Sons isz 
Šakotiios del Alps Drucr Co.

kvortų geriausios szkb- 
arielkos in

628 Barry av’e. paymdami 
daug sidabriniu ir auksiniu 
brangenybių vertes trijų tuks- 

o kad negalėjo su sa
vim nusineszti užkasė ant ar
timo tuszczio loto, prižadėdami 
atejti kita karta ir pasiymti 
laimiki. Kada atėjo szuo užklu
po ant banditu kurie turėjo 
bėgti, nes 
sumiszimo ir butu suemia va-1 
gins nes szuo ir ant palieijos] 
szoko. Kada palicije atsitrau
kė ir pasislėpė už tvoros, szuo 
pradėjo kasti tojo vietojo kur 
vagis užkaso brangenybes, pa- 
licije paszauke locnininka 
szunc ir atrado pavogtas bran
genybes.
Veduse motere su jaunikiu už

baigė savo gyvas tęs.
McKeesport, Pa, — Matyda

mi, jog isz juju meiles iszejs 
tiktai blogas vaisius, vedusia | 
moteria Mare Hougelsburgiene 
32 metu, nutara užbaigti savo 
gyvaste drauge su savo mylc- 
mu Motiejum Zeineriu '28 me- 
tu..'Maro ketino neužilgio pasi
likti! motina kudykio, kurio 
tėvu buvo Motiejus. Motere 
nuėjus in artimus krumus, su
krovė lauža ant kurio atsigulė 
ir uždegė, sudegdama ant pe
lenu. Dvideszimts pėdu nuo 
laužo gulėjo josios mylemas su 
kulka smepenysia. ‘ ■

Mare buvo isztckejtis u^ savo 
vyro per 17 metu, Motiejus bu
vo no vedins. .Priežastis tuju 

J savžudpiscziii meilingos pore-

tancziu,

palicije pribuvo ant

pribūdamas in

paszauke
savo

TEISYBES.

Sziadien užsilaikimas sn-*

ve naujausio*! madoi' kasztuoje 
daugiau ne kaip užlaikmais na
mo.

Geriauses būdas padavi
mo sau gyvenimo yra ymtis 
prie darbo. >

*--^Dydelis noras valgio pa
daro dydeliu^ pilvus. <

* Drapanų biznis yra vie
nas isz seniausiu, nes ji pradė
jo motore ir obudlis. :

* Darydamas koki darba
<1

paliepi kitam djrbti

literini 6, kiauszinis 
miszke 1,40 auksinu.

Ka Lietuva perka Amerikoje.
Kaunas. — Del didelio'pini- 

gu skirtumo, atrodo, kad Lie
tuva nieko negalėtu pirkties 
Amerikoje. Tecziau faktai pa-

Pereitais metais, 
per vienuolika menesiu su vir- 
szum, t. y. nuo 1921 m. sausio 
1 d. iki 1921 ui. gruodžio 8 d. 
Lietuva iszveže Amerikon pre
kių iszviso už 24,007,677 auksi
nu ir 47 skatikus. Pųskyrium 
imant per ta laika buvo invež- 
ta isz Amerikos sziu produk
tu:

Žibalo
raus už 5,182,531; Invap‘iu 
maisto prod. 5,156,289.20; Ma- 
s/inu ir inrankiu 2,298,675; Žę- 
mes ir
Spaudos gaminiu 413,588; In- 

minera 1 i n i u d i rbi n i u
Invairiu metaliniu 

dirbiniu 2.89,534; Invairiu ma
nufaktūros prekių 264,737.40; 
Totalu 206,185; Audimu 135,- 
074; Invairiu smulkiu prekių 
93,240; Invairiu gyvuliu pro
duktui,547; Odos ir jos„ga- 
miniu 68,817.1; Invairiu chemi-

rodo kitką.

vairiu
327,9^0;

< < munszai-

nonis, Žuviniai ir Bambenikai 
tai Alcknoniu
sznapsa ir jau už th i atsėdė jo 
Alytaus kalėjimo po 4 mene
sius. Žuvintpje tai mergos dir
ba sznapsa. Barnbcnikuose vy
rai ir bernai isz vien dirba

Žuvintpje tai mergos dir-

10,680,441'; Cuk- 
5,182,531;
u z

L ’ * ' 1

sznapsa j r kaziruojo isz pini- žudinsta ant visos 
gu....

Atrado nebaszninka nuo I860 
ūkio masziiiu 687,000; h metu. ,

jos produktų 2,271.87; Avali
nes 18,145; Galanterijos 17,575;
Siųliu ir mezginiu 12,618; Kos- 
metikės 11,675; Stiklo ir jo

Parižius. — Artimojo Cier- 
mout, 212 miles nuo Parimus, 
darbininkai iszkase senoyisž- 
ka rimiszka grabą kuris tonais 
radosi per 1800 metus. Kada 
iszgavo grabu ant virszaus, at- 
plęszo antvožą ir nemažai nu- 
šistebejo kada jame paregėjo 
patogiu ipotęria kurios kūnas
ir plaukai teip buvo gerai už- . 
laikyti, rodos kad taja diena tiek žmonių,

iszteszkindamas jiai smegenis 
su kuju. Po tam nuszove ant 
smert savo 14 metini sunu, pa
griebęs vela kuji pradėjo baisei 
mnszt 18 metu dukteria. Kada 
mergaite apalpo nuo skausmo, 
puldama ant grindų, pagriebė 
nelaiminga iszmesdamas jaja 
per Įauga isz ketvirto laipsnio.

Pasiutėlis iszlipes ant balko
no pradėjo szauti in palicije 
kuri tame laike susirinko prie 
namo. Matydamas, jog papuls 
in rankas palieijos, pats sau 
paleido kulka in smegenis.
Razbaininkai suymti, kurie nu

žudė visa r.zeimyna.
Lvavas. — Miestelije Swiecc 

nesenei likos papildyta baisi 
szeimynos

.Tencu susidedanezios isz vyro, 
paezios, juju tėvai ir keturi 
vaikai — viso asztuonios ypa> 
tos. Žudinsta papilde tris ban
ditai kurio norėjo nupirkti 
Jenco gaspadbrysta, paprasze 
gaspadoriaus idant juos pri- 
ymtu ant nakvynes idant galė
tu savo nelaba darba geriau 
iszpildyt.

Po kokiam laikui policijai I griebe ji už gerkles pennesda- 
pasisekc suymti visa banda mas ant žemes 
razbaininku torp kuriu buvo ir smaugt. ‘ Tarno szetoniszkami 
Jankauckas jojo paezia, dvi darbe prigialbinejo jam pati 
dūkteros ir du sūnūs. Jankauc- Ignato, kuri duro nelaimingam 
kas prisipažino buk nužudė keturis ypus su peiliu in pilvą.

? .i°£ Pats nežino Po tam palikių savo auka, pra* 
kiek. Sanaroi tosios szoimyno^ dėjo szaukti pagialbos o kadai 
užsiymdavo vagysta visokiu kaimynai subėgo, sake buk 
daigtu kaipo ir arkliu. Reikė Ignotas likos užkluptas per 
pridurti, jog tiejoi razbainin- banditus kurie ji nužudę ir pa«« 
kai tiktai žudo vokiszkus ko-1 bogo. 
lonistus isz Vokietijos, kurie 
nenorėjo

irz pradėjo

f

likos palaidota. Bet kada oras 
ir saules spindulei puolė* aut 
kūno tasai pavirto in dulkes.

, e •

pats, padarysi geriau, ne kaip 
paliepi kitam djrbt^i.

* Kožnas sziadien lepszau- 
je ka jisai padarytu su pinigais 
jeigu butų turtingu. Bet kada 
pasilieka turtingu buna nebi- Amerikos ‘sudarė *3 nųosz. viso sonoviszku rymiszku laiku 1,-

dirbiniu 343; Vaistu 20; Tsz'vi
so. 24,007,677,47 sk.

Kadangi iszviso tuo. laiku in-
Pliek tam, adrbininkai sura

do puodus, gurbus, mpterisz- 
ktis parėdus ir keliolika sidab?vožta prekių in Lietuva už 78,- ktis parėdus ir keliolika sidab? 

277,254.50, tad importas isz riniu pinigu paojnancziųju nuo
’> -Nelaba motore su savo jauniu 

» apleisti 'Lenkijos, kiu užmokėjo už papildyta žur 
Tris žudintojųp jau pakorė, o | dinsta savo gyvastems ant kais



-

ėįM
i

9

* »

£

i
Q

5
E

B 
—

I

♦

IK

ii' ft

1'

B Į II 
f »

! /

0

KAS GIRDĖT
S —.n ■«...„

Ant susirinkimo anglekasi- 
niu virszininku New Yorke li
kos apsvarstytas klausimas ar 
visi virszininkai turi dirbti del 
gero unijos už dyka arba, su
mažinta alga 
ątraiko. Anglekasei' 
buk* juju virszininkai 
atsimvt

isz pra 
tvirtina, 
privalo 

jeigu anglekasiai 
nedirba ir turi konfeti laike 
s t raiko, tai ir jujn vadai priva
lo tiek

t.'l K’S

ft jog

paaukniit savo 
mokestifftg del gero unijos.

N ežine I 
anglekasin virszininkai, 
tiks ant to nznianiino ar no.

ka ant to pasakys 
ar su-

szimts

Yorke susirinkimas 
darže k aria-

žmonių, 
radosi ir keliolika 

Suni

New
Mudison Square 
me dalybjivo daugiau kaip de- 

tnkstaneziu 
terp kuriu
protestoniszku kunigu, 
rinkimas buvo tykslo užprotes- 
tavoti prieszais kvaila prohihi- 
cije ir kad valdže pavėlintu 
dirbti geresni alu.

Nekurie klausė, del ko kuni
gas Purickis vare Lietuvoje 
szmngeli (kontrabanda)? Ant 
to lengft’as atsukimas. Todėl, 
kad jis tada buvo Poor-lėkis 
(vargingas lėkis) ir norėjo pa- 

Rich-Iekis (turtingas

atsukimas.

Szmitas, lenkiszkai .Tan Szmi-
tovski;
Schmidt;
Schmidt;
Smikton;

velsziszkai
holandiszkai

graikiszkai
iszpaniszkai

John 
liaus

Ton 
Ju a n

Sinithus o tnrkiszkai Yoe Scef
ir t.t.

neapsvarste kas

silikti 
Ickus.)

4̂
lll
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PAMINKLAS DEL ŽUVUSIU SZKOTISZKU KAREIVIU.

Da žmonis 
yra turtipgesniu, llenrey Ford,! 
ar kasijerins Suv. Valstija iždo 
Andrew W. Mellon. Ant Wall 
uliezioH (geldos) kalba, buk 
abudu lygus turtingumo. Kotu- 
resdeszimts metu adgal Jay 
Gdtil'd turėjo turtą verties 275 
milijonus doleriu ir buvo tu r- į 
tingiausiu žmogum aut svieto. 
Bet Fordas ir Meloąas turi du Į 
kart tiek, o gal ir daugiam

L3et kas isz tuju dyzeliu tur
tu kurie yra suvaržyti viso-1 
kiosia bizniausią. Nėr ko jiemsI 
užvydot ergelio su tiek pinigu.p 
Pinigai tik priduoda 
smagumus gyvenime, 
yra 
gaus,

.V <4 ,į ■
'<•’<5 TQ m« SCH^6T

*>tM H(*KAK IhL

> # ■

SA,Prie daugelio žmo'niii :ina diena likos.
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Gegužis - Mojus
ai,4?^.. . ....,.į..------------------- .L.L.

MIRTIES KAMBARYJ.

Ligonbuczio skyrius 'paniu
rusiame, pilkame trobesyj. įTa- 

geležiniu lovų, o

[<•

Mojas yra gavės savo vardu 
nuo |>avasario 
motinos 
riau’s. ” 
romėnai

deives 
d ięva i ežio

To menesio pabaigoje
• a pvai kszezioda vo 

szvente, surengta, garbei geliu 
deives, vardu:

i t

4 i
Maia, 
Mercu-

ft ft

mum*- 
o szoi.p 

dydele sunkenybe del žmo
nes turi rūpintis idant 

sukrautas turtas nepražūtų ii I Ivbuvo paszventinimo.
.... . j smegenis kaip juos Į ............................ ----- ----

TRUMPOS ŽINUTES.
•'TJH f r r"1' J f 1 S • Į

* V a rsza va. — J j' i i*k a i Vil
niaus aplinkinėje pradėjo pio- 
bilizavot visus vyrus gynmsiuš 
1901. mete. .
stojo vos pusi' t uju vyru.

* ...... ' fti.

1 V * j •dziov vti 
padaugy ti.

kaip juos

.. ............... .H i

Dvdpsniuosia miestvosia va
gis ėmėsi ant naujo ba lo api- 
pleszineti gyventojus, 'fas at; 
šitai ko sekaneziu budu, vyras 
ar mofere pabarszkinn in duris /'• 

jam atydaro,

'p

namo, o kada 
stengėsi visokeis budais insi- 
gauti in vidurį. Kada randasi 

itkiszavidurije, atkisza revolveri po 
nosia, surisza ir apiploszo na
mu nuo visokiu brangenj biu.

Todėl laikykitės ant sargy
bos ir tvmvkite ka inleidžete in 
stuba. Neinleiskyte in vidų, ku
riu nepažinstate, jeigu ant už
klausimo negali iszajszkinti su

Kiek tai kartu kudykis at- 
nesza namo koki pa vogta da ig
ia, o tėvai vietoje nubaust ku- 
dyki už prisisavinimu svetimo 
daliko, tai da džiaugėsi jog ju
ju vaikas yra “smart boj!”

Kiek tai kartu motina užsle
pia priesz tęva, jog vaikas va
gia pinigus isz namo ir perka 
visokius niekniekius arba bėga 
ant moving pikezeriu.

Nelaimingos tosios motinos! 
Kada sūnelis 
gium arba 
motinai ausi kada 
ant elektrikinio krėslo-. •

Jeigu tėvai nesirūpins apie 
savo vaikus, tai kalėjimai ne- 
užilgio bus pripildyti prasižen
gėliais.

Paymkime mergaites. Tosios 
nebageles dirba fabrike per vi
sa’diena, levai payma visa už
mokesti duodami keliolika con-

Mergaite mylėdama pare-

smart boj!

iszaugs bus va
lia nd v tu ir alkaus 

bus vestas

tu. Mergaite mylėdama pare- 
kokiu rciknlu pas jus pribuvo. (1„s ;r ,lenorcJllnla pasilikt, už-
Tokiu bndu apsisaugosite nuo 
nelaimiu.

Red Oak, Iowa, inotere C. E. 
Tutto, insedo in areoplana ir 
nupiszkcjo 400 myliu in Cbica- 
ga nusipirkti sau szlebia ir 
skrvbelia. 

99

Sziadien skaitome 
akyvai, 
szimts metu ne 
akyvo. Gal mes stebimos isz to
kios žinios, bot musu vaikai 
žiūrės ant to kaipo paprastas 
dalykas.

.Viskas persimaino ant svie
to. Kada padirbo pirmutini ge
ležinkeli, žmonis sake, jog 
dings arklei, o seni žmonis lin
gavo galvomis ir sake, jog tai 
szetono iszmislas.

Tas pats ir su automobileis. 
Žmonis sake, 
iszmislas ir vežimai be arkliu 
negales ejti.

Sziadien isz nieko negalima 
progresas nepa

liaus, pakol žmogus turas isz- 
ininte.

pakai i je savo draugiu suranda 
toki kuris duoda jiai keliolika 
doleriu už 
kuna ir ant
czine valkata.
kuris jau likos isztirinetas.

ka atvduoda savo 
galo pasilieka uli- 

Yra tai faktas,

sau

apio tai 
bet už kokiom dvide- 

bus tai jokio

jog tai kvailas

stebėtis, nes

Bet ne visi

’ gyventoju

Mieste New Yorke kas me
tas gema 134 tukstanezei vai
ku. Jeigu tuosius vaikus pasta
tyt in ejle, tai pasidarytu lini- 
je 22 mylės ilgio.
vaikai gyvena, ba keturios my
lios tuju vaiku mirė 1900 me
te, o pustreczios mylios vaiku 
mirė 1921 mete.

Terp turtingu
terp Penktos avė. ir Bark avė. 
gema tik septini vaikai ant 
kožno tukstanezio gyventoju, o 
kur gyvena vargingesnį gyven
tojai, tai ’gema 57 vaikai ant 
kožno tukstanezio žmonių. . 0 
bet mirszta tris kartai ihažian 
vaiku terp praszcziokeliu ne 
kaip terp turtingu.

“John Smith’1 
viso svieto, bet kožnoje daliję 
svieto, toj t pravarde yra ki
taip isztaramft kili p: Amerikę 
John Smith; Italijoi Giovant 
Smitbi/ Lotiniszkai vadinasi 
Johannes Smithus: Francuzisz- 

. kai Jean Smeet, rusiszkai Jbn- 
loff Smitoff, Hetuviszkai Jonas

randasi ant

buk pati be 
savo vyra, jog

Labai tankei duodasi pate- 
myt daugeliuosia szeimynosia 
ni‘supratimai isz priežasties, 

paliovos kramto 
neuždirba tiek

kiek Ma’ikas ar Jonas. Kramto 
vyra be paliovos idant ymtusi 
prie geresnio darbo ir galėtu 
atneszti jiai daugiau pedes. To
ko motore neapsvarsto, jog vy
ras’ pasijeszkojas kiloki darba 
negalėtu jojo dirbti ir netektu 
žvirblio o karvelio nepa’gautu. 
Kožnas žmogus žino gerai prie 
ko yra linkės ir yra tinkamiau
siu.

Privalumu moteres v ra būti 
užganadyta isz to ka josios vy
ras uždirba. Jojo privalumu 
yra kovoti už szmoteli duonos 
pagal jojo pajėgas. Jeigu vy
ras turi kovoti už būvi isz vie
nos puses, o isz kitos su neuž- 
ganadyta paežiu, turėdama kas 
diena nuleista nosia, tada vy
ras turi neszti dviguba naszta 
ant savo peczhi ir szeiminisz- 
kas sutikimas iszlekia per ką- 

o tankei vyras tokia mo
terių pameta ir 
tokia, kuri yra užganadyta su 
tuom, ka turi.

mina ft

< <;iszrunijcin ’ ’

KUR BUNA

SU

Mano patinstamas Jonan Sklrinan- 
taH, 11 metu
Bay Baltiinorę. Jisai paeina l«'4 Kauno 
gub. Tegul alslszaukla. ant adreso.

adgalios gyveno Curt Ir

It. Junulovicz
513 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

KVITU Knygele Draugynteme del 
Iflsmokejlmo pinigu ligonia
ms * - - 50c.

KVITO Knygele Drangyeteme. del 
ęrlatis nog nudėtu pinigu ant 

rinkimu. »• - -n-v * 50o.
Kasi 
susirinkimu

,.W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
KABAMO Y CITY, PA.

'■ • 1 *. ■ B « I

me keletas geležiniu lovų., o 
viename kampe peęzius su yie- 
iiu tik pagaliu, hesistengian- 
cziu degti. Lovose, tarp lovų, 
ant grindžiu aplinkui pecziu 
guli vyrai, moterys, kądikiai, 
sulaužyti palięgeliai, i-yszuliai 
skarmalu — pabėgėliai isz Sa
maros bift/Jo srijties. ,Jie atke
liavo tukstanęząis myliu pešti 
ir prekiniais traukiniais, vaiz
duodami sau tolumoj Pętro- 
grnda, didžiuli ^niesta, uosta, 
duris pasaulin — ir duona.

Bet dabar ežia, jie nerado 
nieko, tik daugiau žmonių, 
taip jau alkanu, kaip jie patys. 
Nusilpusi, del alkio, szidezio ir 
ligų, jie nekovojo daugiau ir 
susmuko kampuose szito nejau
kaus kambario, kad ežia numi
rus. Czia jie guli savo skarma- * 
luose nesiprausė, nevalgė. Kai 
kurie iszbiivo czia jau kone vi
sa savaite, pasakojo, kad juos 
paimsiu in ligonbuti — kur 
ten.
gonbueziai yra 
tragedijų. Jie 
kambarį priimamuoju ligon
buczio kambariu; tikrenybėj 
tai buvo mirties kambarys.

Tik viena moteris, raivyda- 
masi lovoj, rodėsi kovojo už 
gyvasti. Bet iszskyrus jos vai
toji ma, kambaryj buvo sunki 
tyla. Kampe, už duru sėdėjo 
jauna motina auksiniais plau
kais ir tamsiai-nidoinis akimis. 
Prie jos krutinės buvo kūdi
kis, kuris rodėsi negyvas. Abu 
buvo balto lyg kreida. Mote
ries akyse jau nebebuvo maty
ti net maldavimo paduoti jai 
vandens. Prieszais paezias du
reles guli keturi vaikiszcziai, 
susiraitė krūvoj vienas ant ki
to, tartum kacziukai, jeszkan- 
tys nuo vienas kito kūno szi- 
lumos, kurios peczius nedavė. 
Prie, vienos lovos galo, kosėda
mas be paliovos, sėdėjo stam
biai subudavotas vyras, pavyz- 
dis puikiausio ūkininko, kęki 
tik galima surasti pasauly,, ku
ri — del pasitycziojimo — ga
lima butu buvę pavadinti “pil
name amžiaus žydėjime

Kai mes 
kambarin, 
apgavikai, beszirdžiai paszali- 
niai žmones,

j e Italijoje,, 
ponijoje.

Nedaug ka vėliau, tos Gegu
žines pamaldus tapo bendros 
visai krikšzczionijai. l.r dabar 
jau nėra to kampelio, kur yra 
kataliku, kad nebutu tu gražiu 
Marijos garinei pamaldų. Visur 
per menesi’Geguži iszkihningai 
szlovinamh Ma rija.

:• <•
PRIEŽODŽIAI

Pranei jo jo ir Tsz-• •

I

Elora.”
Senovės rymionai szi menesi 

tarp kita ko, skaitė nelaimingu 
susituokimams meiluje. Tasai 
prietaras dar ir iki sziu dienu 
kai tarp kpriu,taptų yra užsi-

Tarp lietuviu, men do Gegu- 
(yra skaitomus, už gr;i/.iau- 

si ir ineiliausi menesi,,j peš ir 
isztėisybes tas me.ipiQ Liętuvo- » 1 * ' '■ ' * 1 • “ • ' ' ‘ • 

r V!HJ‘ 
gamtą atgija, sužaliiojp, sužy- 
<li pėdžiai, i 
isžphsą ky tii grązumu

piLQS7J.a, raukszcziai visi jau

C 4

t I

■•S LIETUVIU 
IR PATARLES MENESY

JE GEGUŽIO.

Jei per szv. Pilypą ir Jokū
bą saulėta, gražu, -L- užaugs 
gerai daržoves.'

Jei per szv. Kryžių lyja
ft
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paszv(‘)ityta(s pa k

minkius del žuvusiu kareiviu-ir aficiei'iii priguliucziu prie de-
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Ant pašzankinio į

Norristown, Pa. — Szi- 
mas Huston mire nuo žiogsoji- 
mo kuri turėjo l>e paliovos per 
asztuones dienas.

Ka turi savo galvoje yra 
daug svaj’bian ne kaip tas, ka 
turi savo kiszeniuje.

Vice Prezfdento pati gera
kukorka.
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Mrs 
Su v. 
Coolidge, 
cziuliiii valgi
turi dvi k n karkas namie.

patiCalvin Coolidge
Vaisi, vice 

pati verda
gardžei, noriais

ft 
prezidento

savo pa-
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Lietuva, pietine isz Baltiko szallu ir 
atkirsta isz prieszkarines Rusijos, už- 
etn'm vieta, prie pasaulinio tauto stalo 
priimdama instntymus Permanent 
ICourt of IntornationaT Justfco, liet at
sisakė dalyvauti szaėktoj konferenci
joj Baltiko Vaisiyb'P nusistatymui at- 
sincszhno kaslink suvažiavimo Genoa 
mietste.

“Nors Suv. Valstijos dar nepripaži
no Lietuvos valdža, kaip ir dauguma 
Europos szaliu, daugelis isz tos res
publikos valdžios principu yra skolinti 
isz Amerkos.’** 
National Geographic Sodiety iszleistas 
Isz Washingtono rasztines.

‘‘Po visa Lietuva, kuri kadaise buvo 
didžausia valstybe Europoje nusitęsu
si nuo Juoduju Jurlu Baltiko, Vokie
tijon ir Rusijos armijos perkeliavo ke
lis sykius Pasaulinėje karoję. Vokie
tija tankai užpuldinėjo ta kraszta,1 už
grobimui galviju, Ir Rusai atakavo i- 
dant padaryti morali Inspudi ktir kitur.

y i; A

Sako buletlnaa Ihz

Ar Jti Kalba Heliliiiiwin?

Je Apauaszl

Vyras kuris nesenoi apsipa- 
našzle iszgii’des jo-eži a vo su 

sios papūga baisiai keikiant, 
paszauke in j'ia: “Tu bjaurybe 
kasgi tavo iszmoko teip keikti ?

Papūga atsakę:
dabartino boba!....

4 4 Ugi tavo,

“Szltic HzvicHln plaukiai, melvnakiai 
žmones,sako jog suvirsz vieno milijono 
isz Lietuviu kilmes atvažiavo In szita 
kraszta, ii’ Jlo vartoja kalba kuri sulig 
kalbu žinovu yra seniausia isz gyven- 
'incziu kalbu sziadien.
Sanskrito kalbai Ir vlslszkai yra skir
tinga nuo SlavonlHzkos, Teutoniszkos 
ir I.otynlszkos szeimynos. Visos tau- 
toa,kurios už,cine ta kraszta, save val
dyme, nuolatos bando isznatkinti ju 
tikra kalba, reikalaudamas kad valkai 
vartotu knygas ir maldaknygas kurios 
spauzdlntos Cyriliszku alfabetu, bot 

niekad nosiseko.
’’Senovlszka sostine szios žemes, Vil

nius, daliai' yra didesnis už sudėtas 
valstijas Now Hampshire, Vermont, 

Massachusetts ir Rhode Island/ Jo 
siauros ir liosisukanczios gatves, ak
menines szalygatves, ir arkliniai tram
vajai, priduoda viduramžiniu atmos
fera.. Nors dabartine valdžia yra Kau
ne, bet daugelis dldelu nuotlkiu Lietu
vos istorijos sukasi apie Vilnių/
“Vilnius buvo Gedimino iustijigtas prie 
subegimo Vilijos ir Vijeikpsi lipiu 1322 
metais, ir yra gelėžkelti linijoms su
jungtas su Petrogradu ir por VarszaVa 
su diduma Europos sostiniu. Kuomet 
Napoleonas perėjo por ta miestą 1812 

• luetnlH, eidamas in Maskva Lietuvos 
didžiūnai atidavė jam prideranezios 

garbes nes buvo tikėta, kad jis atsta
tys sena Lietuvos valstybe, 
miesto, “
Jos proyincijos, Vilniaus, Kauno, ir 

Suvalkų*isz kuriu susidaro diduma da
bartines valstybes nova taip puikini 
inzrodartcziosr kuomet lygitą su kai
mynėmis Vokieczlu ir Lotiku žemomis 
pietuose. Daug Jos yra žemos Ir pa
dengta miszkais. • Ir girios yra tokios 
didolos kadi jos sudaro viona* isz di*- 
džiauslu tos szalios natūraliu szultiniu. 
Agrikultūra yra vyriausia Industrija, 
ir porvirszis nekuriu’ produktu; kaip 
medžiu, odų, ir |iuu kuriu Jos kalmy- 
nai neturi, liumį'isžvežama < <7

“Jaunikiai Lietuvoje, nežiūrint ma
nymo Jog sžvclnus pavasaris sukelia 
Jausmus, tik rudenio metu renkasi sau 
mergeles, nes žiemos laiku reikia ap
sivesti. Suvirsz 90 nuoszimcziu Lie- 
tuvhl Vestuvių ntsbuna azttltok žiemos 
laiku, nes vestuveh tęsiasi po savaite 
ar daugiau laiko taigi negalima gai- 
szuott nuo laiko darbu kuomet užeina 
sėjimą ir piuties sezonas* » ŽMfnos lai
kas yra pokilių, lakas ązipjo mažoje' 
szalyje kuomet Žiema pavorczla Rlek-

! viena ežerą ir pelkes In gražu kelia/'''

■ ' ' ' ■' * t t ‘ ft
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Daktaras K0LW yva vienatinis tarpo Liotuvin Daktaras 
Plttsburgo. JisnĮ mokinosi Varszavoje, studijavo begljo 32 
metus in vairias Ligas; Vyru ir’Motoru^ todėl Jas nRodug-

• Rpi|ogus, nložegnnis, llgasi tinimo, InvuirlnsAligas pa- 
uczlas nuo nctyzyslumo kraujo. AtfilkZadktto^ ypatiBE*;

&

M . .

niai pažins ta. Gydo užHlnuodlnltna’ kraujo irfillpnybes 
vyru.
einaneziiis
kai, por lalazkna uht; negydau. Dr,'Kolen kalbiaBiuapzkiU
ir LonklHzkal. C“'

NodeUomik 9 Iki 2 popiet;
* , I :i ■’ f < '

C«š PCNN

r~

Ir Lonkluzkal.

h£DK. KJOLEH -

pflBOs valandos nuo 9 ;’yt,ą.Bg. ę.Makare a v - ..-i 11   n li.i o A’*' • ' A 4 • ft I ft.i ’ I Mi i

^rTSiiijii&jr, pa.
Mum '7 !

v . “ i\ t i.

n - ■' O f f i 'i.
1 Ir

gėlės i,r j žolėti; ne- 
’ Lietuvos 

žįųią,menesyje Gęg.užio pąsi- 
p/^ZJ.n,. Paukszeziai visi jau 
sugri^ta is/Aicniavoja ir pripil- 

į ir giijas 
uęisppasi^kytaLs gražiais obal- ' *<•• ’ ♦" • ’ 11 ♦ * • riN
si Lietuvoje gražu 
žu!.

Katalikai
didžioje

Szv. Panele Marija.

d,(> L tu vos m isz k u s 
i '
siais ir cziulbcjimais. Ta mene-
si Lietuvoje)gražu, labai gra-labai gra-

žmonos,, Gegužio 
pagarboje

ypatingas pamal- 
Ant 

visose

menesyje 
szlovina 
Kristaus Bažnvozia tam tiks
lui užvedė 
das prie Motinos Dievo,
visos žemos skridulio, 
katalikiszkose bažnycziostf al
si buna veik kasdiena iszkil- 
mingos pjimaldos prie Paneles 
Szv. Marijos.

Gegužio menesyje yra dar 
daug garbingu szveneziu.

Pirma diena Gegužio szvente 
szv. Apasztalu Pilypo ir Jokū
bo mažesniojo, teisinguoju va
dinamo.

Gegužio 3 d. szvente Atradi
mo szv. Kryžiaus. Atrado ji, su

Dievo pagelba, 
didžiojo

Konstantino.
Lietuvoje žmones sulaukia 

parlekiant mylimos' pauksztu- 
kes kregždes arba blezdingos, 
dienoje szv. Kryžiaus,

Toje paezioje dienoje pripuo
la dar szvente, 
grįžusio prie
džio, arba gerojo latro, 
szale Kristaus ant kryžiaus ky- 

Ižganytojas ant 
kybodamas pasakę:

Sžiandiena busi, su manimi 
busi’Rojuj.’!

Gegužio 21 d. szv. Izidoriaus 
artojas. Lietuvoje didžiai ger
biamas, kaipo visu artoju glo
bojas ir užtarytojas.

Paskutine dieną 
Petronėlės.

szventaja mergele didžiai 
bina kaipo globėja “ linu, so
jos. ”

motina
szv. Elena 

čiecoriaus
i

szv. Dizmo su- 
Dievo žmogžu- 

” kuris

bojo. Kuriam 
kryžiaus 
( 4

szv.
Gegužio —

Lietuviai ta 
gar-

♦ ♦ ♦

KUR IR KADA PRASIDĖJO 
GEGUŽINES PAMALDOS 
PRIE DIEVO MOTINOS.

L ■ v / *• i1 * ■ * » * , 7“ * • ■ , Am

ii. ; 4 ; v ‘ '

Gegužines pamaldos prasidė
jo pabaigoje asztuonioliktojo 
amžiaus (szimtmeczio.) Tais
laikais, kuomet Prąnci joj* buvo
baisiai kruvina revoliucija, ku-

k * 11 • JU I ' _ * < . •’ 11 . • 1 r I I ’ • e*

ri daug padaro nuostplįu tike-
j i mu i ir doriems kataliku piv

1 H

Tvtomi laiku Ryme, Italijoj,
proeziams. ,

Tvtomi laiku Ryme, Italijoj, 
Jėzuitu vienuoliu paskatinti 
žmones rinkdavosi bažnyczion 
melstis; fr priesz gėlėmis pa- 
puoszta Szv. Marijos altorių 
kildavo i u dangų 
^mbijiu karsztos 
skambėdavo (sžvėntos giesmes 
Marijos garbei. * '

T{įi buvo sumanymas tu mal
dinau žmonių, kad visa, Gegu-

maldingųjų
maldos ir.

* *4

žio mendsi, szauktieg pri’e Ma
rijos, idant Ji, paklydėliams at-

«■! A 1 A ♦ ' - - ' ‘ A ■ w-*. »darytu akis, ir vol prie Dievo
jyos patrauktu.

Szventbs bažuyėzibs valdžia 
tas pamaldas u^gyre,. ir tuo « is, ■ tai mprasiplatino panąszios- maldos 
prie Dievo, Motinos iriąžne. viso 
Rymo miesto bazjiyczjoso.

Greitu .laiku tas paprotį s 
‘prasiplęte ant šalpą Sicilijos, 
^eąpolio mieste, p veliju, viso-

prie Dievo, Motinos piažne. viso
Rymo miesto bažnyezi ose.

i - \ , • k f ‘ 'r«sJ įr- • • •prasipTęte ant salo$ Sicilijos,

džialigkis 
metas.

Jei gegužis

nes
, tai 

bus vaisingas
4 

n maruVOKUS, 
(kirmėlių) bus mnžn ta meta. 
Jei sziltas amaraUiszsivvsto.

Kada parlekia gegute, jau 
galima drąsiai ginti kaimines 
in lauka.

Jei, dienojo 
lyja, tai linai 
augs.
vabalai, 
giedra,

geguto,

m
Bet kur! Petrogrado li

pi lai panasziu 
vadino szita

Petronėlės 
gerai už- 

Jei migla-nkai, spniges- 
pakirs 

linai bus 
smulkesni, 
resnos.

.Jei gegute kukuodama tan
kiai nusijuokia, bus metas vai
singas.

Jei gegužis lytingas, taip-pat 
Ims geri metai.

szv. 
tilt ra i masi lovoj

I

szaknis. Jei 
retesni ir 

bet valakuos stip->

J. V.Kovas.

Kelione ir Pinigai 
in Lietuva.

uie- 
arbti važiuok apsigy- 

didžiuliais 
laivakorte

laivais
pas

Vasaros laiku atlankyk 1 
t u va 
vent i 
pirkdamas 
mus o turėsi* smagia kelione
ir gera patarhaViiha. Expre
ss niai laivai iszleidžitimi kas 
savaio. Musu atstovai New 
Yorke patinka ant stoties ir 
prigelbsti ten iki- ant laivo 
užsodina. Siusk pinigus in 
Lietuvo ar kitur per L. A. 
Bendrove, 6 gausi žemiausi 
kursą ir pinigai nueis greitai, 

gvarantuojame.
Del persikvietimo isz Lietu
vos giminu, darime ingalio- 
,j,imu, ar kitokiu poperu visa
da kreipkis! pas mus. Siun- 
cziant nuims pinigus ar klau
siant infbrnuiciju 
kite sziteip:

Prist atvhni

adresavo-

Lithuanian - American 
Trading Co.

112 NORTH GREENE ST. 
BALTIMORE, MD.

mi,.*. 1 ffL;-‘ 1 ' ■' - ' r
Fir *

11; i i ‘

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties.. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Porsiszku^ Gralkiszku, 
ArablHŽku ir Cigontszku burtlnlku. 
Iszguldinpjirnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali bpti su
prastintu ' ’

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose. ,,i .

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka fsz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru fr moterų.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ.........................
rPrlshiskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes por paczta. • 
Pinigus galite siusti1 stenipomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MA&AN0Y CITY PA.

11 1 ..... . ... — 1 r..... . ....................

'i

i

l

ft ft
inejome szitan 

pasijutom tartum

insilaužhisieji 
szventihyczion, kurios mes ne
galėjome suprasti ir kurioj bu
vome nepageidaujami.
akyse inerdejusiu žmonių ne
buvo i szmetinejimo. Jie žiurė
jo in mus štebedamies, tartum 
klausdami saves, 
svetiniszaliai, atkeliavę isz to 
pasaulio, kur žmones turi mai
sto ir drabužiu ant kūno, at
lankome juos dabar, o ne pir
miau, 
jiem gyventi.

.Jie pasakoja mum, kad mes 
” tarė

Bet

kodėl mes,

kada galėjom pagelbeti

4 4

negyvensime ežia ilgai, 
viena jauna mergaite'liūdnai 

kada mes renge- 
Eidami laukan

szypsodama, 
mes iszeiti.
mes turėjome eiti kelnore —• 
szaltu, nejaukiu rusiu, kuriu 
lavonai isz numirėliu skyriaus 
atneszama kasdien. Asz supra
tau tada, ka turėjo otnenej 
mergaite, pareiszkuHi, kad jie 
ilgai nepasiliksia 
kambaryj.

CMAS. S PA R M L E Y 
Kcal Estate Axvnt

priėmimo

Notary Pahlic

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas ir tolp toliau A.
238 W. Centre SU. Mahataoy, City, l’a.

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lqnku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

DRBiTA .13 CiV^iž. ?1 Balandžiu 
VKSTRIS. '< . .
CITY OF VALENCIA....2» Mojnns 

.. 27 Moja u s, 8- Liepos
K) Junaus Ir 22 July 

VANDVCK 17 JunauN Ir 2» July 
.. 15 I.lepoi 

Tiesiai in Cherbourg;
Southampton ir Hamburg.

I Visos atskirtos kajuto^. Nėra 
1 «■ extra mokosczlu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

I. Inc., Agents 
KW YORK.

Chloagei C------ ----- ‘
Ar pas vielini lahakoYctlu kitrata,

f r 11 ' * 7 iftft

. . 90 Gėgnilo.

M

OBIHTNA 
OKOl’KSA

V Al’B AN

Southampton Ir Hamburg.

SANDERSON & SON
BROADWAY. Nl

CliioA^i 117 W. WAshlfegteit St

I I
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BAULK M#'

PARS! DIODĄ FARMA.Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABISZKOS - ISTORIJOS 

--- to
27 ARABISZKOS ISTORIJOS, i

150 Paveikslu.
Drucziai Paikiui Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

■..... ■»------

ivienas in savo pirkia.
Nepaprastai abu nustebo ne

rado dar žmonų nąiniejo., ,
Baltrus \ mane, kad žmona 

bus greiežiausiai kur in kaimyr 
tacziau Vincas 

bobas L taip manyti negalėjo, kadangi 
’ Yni/k rl <11* noro rlzi nivlrlin

Taezimi bobos ne labai tiko 
grįžti vienos^ Vinčiene tuojau 
nubėgo pas Baltruviene ir pa
leido gerkle:

— Dnr ka prasimanys! Ne
nusileiskime!
, — 0 'žiliai,

Iszkirsime 
$zposa. Tinkime ir važiuokime 
in Bnlyne pas Girkszliu*.
i Vinčiene isz pradžios svyra
vo, bet pagaliau kaimynes pri
kalbėta sutiko.
’ Vyrai, matydami savo žmo
nas pagaliau nustojus sziau- 
sziantis, nudžiugo.

Kauszakys pakinkė savo ar
klius, padėjo bobom insosti in 
vežimą ir, paduodamas žmonai 
vadeles, eme juokuoti:

—- Važiuokite palengvele, 
o mudu $u Baltrum, matysite, 
dar prisivysimo judvi. .

Galite apsivyti: ir pa- 
czios rasime kelia 
szove Vinčiene ir supliauszkejo 
botagu, 
į. — Tai 
tai pamokysime! Atsimins vi
sam gyvenimui — tarė Baltru
viene iszvažiavusi in vieszke- 
li.

Abi buvo 1m? galo patenkin
tos, kad surado 
szyti vyrams.

BOBISXKAS KEBSZTAS 
NWASISME.

**

I.
Vincas Kauszakvs susitarė> IIILCUJ <11 fx v Ol.loHil'lVi

su kaimynu Baltrum Griežlių ’ nūs i 
pasilikti
iszsitinsti namo.,.

miestelyje,
I I- 1 ’

o

kimo.
Barbyte, snti- 

jiedviem

piktai at-

kad pamokysime,

bnda atker- 
Abi linksmiau

siai tarszkejo ir ne nepasijuto, 
kaip jau buvo Balyneje.
, Atvažiavusias
Girkszliai pasitiko labai malo
niai. Girkszlys 
vieszniu arklius 
jo žmona, paėmusi viesznias už 
paniūkiu, nusivedė in vidų.

Girkszliu seklyczia buvo pil
nintele svecziu, durnu ir degti
nes kvapo. Naujas 
eme tuoj vaiszinti, 
ir alum.

— Bet kur tomistu vvrai!
- — paklausė Girkszliene. — Ko

dėl gi ji(‘du neatvažiavo?
—- Ka ežia mudvi žiūrėsi

me in juodu! Jau,nusibodo mu
dviem tie seniai. Jeszkdme jau
nesniu — atsake Baltruviene.

Visi eme juoktis.
Stiklelis po stiklelio, stiklas 

po stiklo, ir visi svecziai ge
riausiai nnsiteike. Fmie paga
liau ir dainuoti, o kai kas net 
szokti.

Jau saule
o.

viesznias

patsai pastate 
in pastoge, -o

vieszmas 
kareziaja

nusileido ir ome 
temti, o, insisvecziavusios 
viesznios dar ne nemanė grįžti. 
Vinčiene jau buvo taip inkau- 
szus, kad net eme kazoka szok- 
ti. O Baltruviene, 
sai dar apkvaiszusi, 
dėlto užtraukė:

“Reik mokėt ir žinot, 
kaip berneli priviliot...

Buvo jau arti viduuakczio, 
kai abi kūmutes, juokdamo
si os, lipo in vežimą.

— Tai, brangioji

kad ir nevi- 
bet vis

Barbyte, 
atkerszijome! — beveik

Vincuk...

iszejusi,

na mm dą V > modp ,arklį u.
Palaukes. J koki a. valanda

e
0 J’aluuįm,^kokia. 
Vincas.nuėjo pas Griožli.

— Ar pargrįžo tavo boba 1
_ ‘ ry..a..

nesisveežiuoja pas jus !
— Ne> brol — ir mano pa-

I I

y

Paigi nėr jos. Ar kartais

ties bobos dar norą.
— O arkliai ?
— Ir arkini dar norą.
— . Kur 

dingti ?
gi jiedvi galėjo

pasakyk ir

apžiurėjo 
to užkandės,

— Ar tik ne in Amerika su
si tariusios. iszdume — juokėsi 
Vincas. <

— Gal, jau bus grįžusi — 
tarė pagaliau imdamas už ke
pures. >

— .Jei grižo,
manajai, kad tuojau eitu namo.

— Gerais gerai.,
Tacziau namieje dar nebuvo 

Kaiiszakienes. , 
. Iszrukcs pypke, 
tvartus ir- szio
Vincas virto pogulio.
• tTuo.tarpu Baltrus, nesulauk
damas žmonos, pradėjo jos 
jeszkoti po visa kąima. Apėjo 
visus kaimynus, bet žmonos, 
nerado.

Jau leidosi saule.
Baltrus rimtai buvo susiru- 

“Ar kokiapines savo žmona, 
nelaime bus su ja atsitikusi ar 
kas? Kisiu dar pas Vinca.

Ir nuėjo..
Vinca rado mieganti, 

kas ramiausias, 
ir eme ji kelti:-

— Kaimynai, kelk, kad ta
ve kur grtla s!

Vincas pratrynė akis.
A ? Tai tu, Baltrau? Na ka 

grižo?’

Sztai
pamano sau

( 4

— Taigi ir asz norėjau ta
vęs paklausti.

Vincas paszoko nuo lovos.
po vehiiu per— Kas czia 

juokai!.Nori, tur but, kad išž
eli rbeziau jai kaili!

Barėsi abu, grasino, bet žmo
ni n kaip nebuvo, taip išbuvo.

Jau eme visai temti.
— Greiežiausiai bus kokia 

nelaime ^atsitikusi — tarė pa,- 
galiau Baltrus. — Važiuokime, 
kuinai, jeszkoti.

Griežlys pakinkė savo ar
klius, ir abu vyrai vėlu vakaru 
iszvažiavo. . ; f,

Prasibaste iki vidnmakezio 
po visa apylinke, grižo namoi 
nieko nepesze.

O namieje irgi nerado.
— Ar ne biesas bus tas bo

bas apsėdėsi 
plūsti Vincas.

— Kas gi dabar daryti ?
Nežinojo uei vienas, nei an

tras.
Staiga 

jant.

savo

naktele, tacziau abi moterėles .kryžiais- ant rankovių, 
taip gardžiai miegojo,, kad vi-, 
sai nekreipe in tai domesio, 
” Ar;ilgai taip butu jiedvi.isz-1 
gulėjusios, dievai žino, jei Vin 

, nepradeciene, girta, būdama 
jus butu per sapnai.rėkti :

— Vinceli, gelbėk! Smail

— Ar jos nieko jums nekal
bėjo, — užklausė vienas.

— Nieko,
j Visa laika, buvo kaip negyvos.

r— Pažiurcsimy., Na, kumu- 
;tes, gana miegoti., 
taras priėjės prie lovų.

poną# (,1a k ta re.

tarė dak-

I

PUIKI DIDELE KNYGA.
* , 704 Dideliu Puslapiu.

» » . 140 aklerlu, 100 akierlu Iszdlrbto* 
Trys miles nuo 

(t-f4 
M

žemoH, reatta glrlia.
Rock (lien. Pa.

MRS. MARY (MSLGOT,
R. F. D.

gia! .
Kaip 

miszka važiavo karo sanitari 
jos būrys*

tik tuo tarpu per ta
, Bet Jaunutes gulėjo uždeng-

l tom akim ko’P lavonai.
Daktaras priėjo prie Vi n- I > • 1 • vSanitarai, iszgirde Įciepes ir. ome, 

rėkiant ir szankianji pngiąlbos, smakro:
ja tampyti už

bėgti tenrisz
r t f •

sustojo ir ome
km* szauke.

Jie rado abi moteris gulint dilio.
■ l‘ J

žemeje.^N.uszviete jas elektrą 
nemis lemputėmis, sanitarai 
pastebėjo,, J 
buvo ktnvina. iszraižyti', plau
kai iszdraiikyti, 
žvti.

— Kas tamstoms yra? — 
užklausė.

— Mhni, — sumunnejo tik
tai Vinčiene ir nieko neatsake. 
i — Tur but, bus apalpnsios,

—-y Kelkis, motorele kelkis: 
Moterėlė nė pirszhi nepajn-

lakstantis Naktų

abiem, po

Sugar Ijoaf, Pa.'
VILTIS PLIKIAMS.

Arablnzltą MobUb yra tikrai pašok* 
minga Ir kils prisiims’ keliolika «tem«* 
pu ir savo adfeRa tai aplaikyn trljil 
arablBzku gyduolių . dykai. Raszykitft 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Hroad^ 
way. Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo** 
kito l»z oziofl progom vJh! kurie yri 
pus-pllkiai arba vlnai yra nuplikta, t.t 

i

SZTAI KA RASZO- 1SZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA 

' J,' . ■ .-y. Į
Gcrbemoalti Tamlutal:—

Sulaukiau nuo junu HiunczlamoH 
mano vardu < knyga "TukstanliH 
Naktų fr Viena” už kuria tariu 
szirdlnga aezlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nėa man 
labai yra Žlngeldu skaityti visokias 
istorijas, Jan Akaitydaman nei nepa
sijunti kaip talkas Bzvental ir nmor 
gint praeina. Arz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti' ir visokį rupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921 m.

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

I

vardu knyga 
f r Viena

r

GREBIA (SI jrOi>E1t%l.«Kl LAIVAI 
pASXrtr.rA.‘ GERiAt shM

NAIMAS FASAŽIFUJAMAS.
-Juku mieste randafli rnuHii

mTuksiantis
Daktaras indejo 

pažascziti termometrus tempė- 
Itadl .veidai abieni raturai patikrinti.

— Gerokai apkultos, veidai 
k ruv i n i. G re i oži a u si a 
kokiu grobiku darbas, — tarė 
daktaras. ’

Apžiūrėjęs 
daktaras pastebėjo, 
eionos kairioji 
bu v o pa mėlyna vu si os,. 
tnivienes szonas kruvinas.

— Žvėrys tiesiog. Ir netu
rėk tu man jokio pasigailėji
mo moterims! Taip sumuszti!to 1— tarė gydytojas.

— Bet kodėl jos taip ilgdi 
apalpusios! — abejojamai ta
rė vienas sanitaras.

— Pažiūrėsime temperntu- 
jta, — atsake daktaras. — Tuoj 
paaiszkes dalykas..

— Abieju temperatūra vi
sai normali. Bet kodėl isz tik
rųjų, jos guli be žado... Hm...

pakeisti 
abiem tvarezius ir iszejo.

Tik vėlai, kai aplink nutilo 
' i r kam baryje. nieko. nebebuvo, 
Yeroąįjia tyliai tąre:, 4 . 

! \ . Ar miegi,. Barbyte ?
' — Eik po veinlUjtii, čigone!
, Del tavo lįvailąus prasjhąiny-

rubai aught m- tai bus ’'Tukatantls Naktų ir VienaM

viena ir antra, 
kad Vi ri

le oja ir ranka 
o Bal-

i. 
agentai!

In Lietuva, Ix?nkija, Ru«lja, Latvijai 
Ukrainln ir vIruh Baltikoa ValRtljaa, 

................. 13 Mojanti 
.23 Mojau* 

Treczin Idea* $103X0

— tarė sanitarai ir, paępie abi, 
nusineszo.in vežimą. Tuo bUjdu 
bicziules pakliuvo iii karo per-
riszamaji punktai

ryta Veronika >Antradienio 
pabudo jau saulei tekant. Gal
voje jai uže, szona baisiai skau
dėjo, skruostai degė.

Apsidairė aplinkui.
Buvo kažkokiame tuszczia- 

me kambaryje, kur stovėjo ke
letas lovų. Gretimoje lovoje 
pamate mieganezia ’ Vinciepe. 
Buvo apvilkta .baltais imbais, 
galva turej'o tvarėžiais > ap
tvarstyta. . . ... ...

* " K " * . * . % ii* t

t Baltmylene cziuptelejo sau 
už jgalvos ir insitikino^ kad. ir
jos galva, tokiu, put badiį tyuvp 
aptvąrstyt«.V4;i u j , J>vv.

czia dabar atsiti- 
ko/'i
vi inkiszo.” ; t d.

Ęipe galvoti apie vakaryksz- 
cziw dioiRL , ” Bąyonię abį su 
Baybord, pas Girkszjius be 
rtj,. paezios, vienoj Tpj^utį tię- 
sij, iszge.rgme,.,^ 
kui,. tięsaK Jau 
mę..., 
Vįnciepę;. sjiauder. t

i

-4 *

Daktaras liepė

’Veronika tyliai tarė:

— Eik po velnių,tu, čigone!

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
'Mb ’’to A A _____ A - _

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ją nusiusti įn Lietuva. 7 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00

W.1). Boczkowski-Co., Mahanoy City, Ta.
Z

'U

i niaim, sau:, ‘ ‘ kur ęz^ajaųd,- j
1 "k-'.’ ‘>1'1 iti’.’d-

| , r, Jr 1 •• » ■ r •
jinp biew žino,, kokia,geda rei-

■ .f' mi, -11 k mffęsibark, duszyte

-t uu—; \ *

ii

BALTRUVIENE.

Bųvomę tabį su

Paskui..« pas
’ 'Jt -U l 'f* i j ’ 

vėlokai grižo
iVažiavoiąe per,.miszka.,. 

, y. , Ęaskui... 
paskui... ir imbeciliau, kas pas
kui.”

paskui
4 * * 4

■Ųa kentėti..
• Nesibark, dusžyte. Ge-
Įriau tarkimes* kaip isz^ezia pa-

7^’ '/Z j, p Bultni v lene tyliai 
I i r padėjo. pi;ip duru^,

: užrakino,duris. ^ąsdabar gą 
J as ! . . .

< I v C., X/ j I

{ • M *

pasiūlė Vilkiene*

atsikėlė 
‘ ’ L : .

Tai , .iięgidoiiai. Eme ir

Da kaip gyva Amerike ne- 
maeziau,

Brudo - liteliu kaip Hampto-

— Barbora, 
isztafe ji garsiai.

Barbora kruptelejo.
— Dievulėliau, kur gi mud

vi esame! — suriko iszsigandu- 
si ir atsisėdo. Kodėl tu tokia 
apraisziota ?

— O tu manhi 
. Išžiota: pasižiūrėk.

piktai eme

( AIlONlA .... 
SANONtA ...
Knhlneo $130.

Tax $r> extra. •
VIa Cherbourg, Southampton,

Liverpool* ir piasgow. y
CARMANIA ........ ....... „ .17 Mojau*
H’XTIILA ...........    24 Moju*

EkNkurclja su palydovu mi konokrijn* 
prie Southampton In Danzlga, Fllava 
Ir IJbavji:
MAURETANIA 16 Mojau* Ir 6 Jnnau* 
AQI ITAXIA 28 Mojau* ir 13 Juana* 
IIERENGARIA 30 Mojau*, 20 JunauB 
Per Anglija ar Hamburgą in Danzlga 
$106.50. In Llbava $107. Tax <5 extrt

III Jill 

w

r »

koki dagirdnn 
dėsniu miestu Sknlkino pavie
te.

Buvo tai juokingas atsitiki
mas, kokie tankei ant svieto 
atsitinka, o kuris atneszė žrno- 
nim daug mpesezio ir nesu- 

gyve- 
o ypatinga^ jeigu prisie- 
užtinka savo balandėli 

svet imam lizde. Idant apraszyt 
visko, butu dydele sannata ir 
smirdėtu po visus lietuvlszkųs 
pudimus kur ir teip jau ran
dasi už daug smarves. Užsi
dengsiu akis tai smarve in nesi 
nelys. Sztai tūlas ponulis užsi- 

Tszinkos,r ir 
nuėjo jeszkoti szilto patalėlio. 
Vos in tonais nnlapsejo, nuoga 
Jeva paregėjo. Jam nurodė jog 
randasi rojuje, kur nesiranda 
jokią mpesezin ir bedu. Sztai 
kas tokis in duris pabąlamojo 
porele isz baimes net drebėjo. 
Tame duris są tyęnksmu atsi- 

ant slenksczio ponu|io 
prisiegele stojo ir su revolve
riu mpjo. Užtiko savo neviema 
Tamoszeli pareduosia kaip ji 
Dievas sutvėrė, o Jeva kaip ja 
dievulis su figos lapeliu aprė
dė. ■ /

Taigi po rojjszkąi linksmy-

vienam isz dv-

■lajB-JLJI
(Ž

&

pratimo szeirniniszkam 
nime, 
gele savo balandėli

(•)

I

pu d,i mus kur 
už daug

geide szviežios

<•)

s
p

Kur -seniausia, ta. 
Ten geriausia.

SENIAUSIA1

AflGIllUrA
VIENYBE

/

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdamą, 
ną, Hamburgą^ Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į E idkti
nus ir į pat j Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Si ■ &
Pinigus' siunčia į Lietuvą

. _ J

už juos garantuoja, kad ■ 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus J Lietuvą 
siunčia telegrama. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

ffi ■
’’VIENYBĖS*’ 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijai, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliam* tikietus ir tt.

■ £fi 
’’VIENYBĖ”

TUNĄ DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausiu* rai
tus, vėliausias žinia* iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

Juokų skyrių 
”TARKA”

AMERIKOJE, $3.50 MET. 
LIETUVOJE ....

ffi ■ Efi 
Pirkite "Vicpybė*

lėrftrf.’ Dividendai 
Ateityje bus dl-

Antverpą, 
Breme-na nuklydau

In viena grinezia inejau, 
“-Pas gaspadinia nakvynes pa- 

prasziau.
Priėmė — neatsake, 

lia ir valgyti pastate,
/ Neatsakiau,

Ba valgyti labai norėjau.
G ka, atsisakyti negalėjau, 

Valgiau ir pajutau, 
Kad kas ant kojų gymžejo, 
O ne trukus labai suniežėjo.

Kas tai galėjo būti, nežinojau
r

(•)

(•)■

(•2®

taskime pro langu!... —

Ir prieblandoje bicziules ati
darė atsargiaidare atsargiai langa ir kaip 
kates iszszoko in gatve.

— Dėkui Dievui, Motinėlei 
Szvcncziausiai, kad nors nieks 
nemato. Taip bijojau1, kad kas 
mudviejų nepagautu belipant, 

i—tarė, Baltniviene.
nesi aprai-

ar miegi? —

— Isž tikrųjų, — iszsigan
dinsiu balsu tarė Vinčiene ap- 
’csriupinejusi ant galvos tvarti. .

I

Beveik tekinos iszbego per 
kažkieno kiemu in lauka. Tam
sia nakti atrodė lyg dvi szmek- 
los, iszejusios žmonių gąsdinti.

Neatsakiau

y

0

daro, Ir visur pigiausiu kursu;I
(•)

y bei, abudu sarmata apturėjo ir
žmonirn. in akis per kėlės die-

>J

nas žiūrėti negalėjo. Kas buvo 
toliau daugiau Jums nesakysiu, 
o kas per vieni toji porele, teip
gi užtylėsiu.

Panaszi i stori je atsitiko ir 
Wilkesbarije tiktai vietoje 
Adomas prasikalto, tai Jeva 
buvo dvdcsne 
ka likos nubausta ant nakties 
in eziseziu, o dabar vyras net 
kazoka szoka, 
gėlės atsikratys ir vėl po svie
tą kaip laisvas pauksztelis lak
stys! .

Oj1" tas rojus, rojus! 
Tai dydelis pavojus!

Lekte leke savo baltais marsz- 
kiniais per laukus.

Barbora pykeziu nesitvėrė, 
plūdo Baltruviene kiek inmą- 
nydama, o toji vis ja ripniim:

— Nesibark, duszele. Ge
riau tarkimes kaip ežia vyran^s 
pasiaiszkinus.

Parbėgo namo kaip žaibai.
Po valandėlės Griežlių pir

kioje blikstelėjo szviesa, ir pa-

y

J

l— Bet kad tu žinotum, dusze-' 
(le, kaip man skauda kairia ja 
•ranka ir koja. Ai ai ai!

• — Tai
;kaip mudvi griszime namo?...
t — Tau tai dar puse bėdos.

Vincai, kad Bet man kas ežia dabar daryti? 
•Arkliai, tur but, pražuvo, gal 
i kas juos ir pavogė.

cziulpe py p- ’man. nuo

,»fi» 
iszgįrdo ka važiuo-

< ė. *

Na dabar,
persime, tai persime. Atgrasi il
si me jas nuo tos mados! , 

Vincas piktai
ke. ■ .

i Po kiek laiko pasirodė Kau- 
szakio arkliai^'.

— Na dėkui Dievui — ta-
re>

O cze szirdeles
T
I

viskas niekis, bet j

Oi, teks
Vinco! Juk jis man

•gyvai kaili nulups už arklius! 
į — Ka ežia dabar apie ar
klius galvosi, — net supykusi -

v — t "■ į*

sigirdo drūtas Baltraus balsas:
— Rupuže!... Tai tuxman 

tokius juokus krėsi I../- Asz tap!

Tiktai pasilenkus pakasiau 
O cze da labjau, 

Mislinau,, kad kokis vabalas 
Ar kas kitas.

Už valgi padekavojau
Stojau ir laukan iszejau

Nuėjus in užkabori pažiurė
jau ant blauzda, 

mano, dau>
gybe u tel iii.

Pasilenkus rinkau, 
Su raukomi brukiau, 

Bet ka cze, sunku ka padaryt, 
Nuo brudo atsikratyt.

Po szimta uogelių, 
Da niekad nemaeziau tiek I

tiktai 9

kaltininke, už

jog iiuo prisie-
s

.. <L50

Ren-

ra

I 
M

Su visokiais reikalai* 
kreipkitės S1UO adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL.G6. 
.193 Grand St V 

Brooklyn. N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

drovfm 
mokami, 
delisi pelnus.

Vienas Šeras $10.
■ Sfi

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galinta gauti vi

sokių knygų.

Reikalaukite platesnių in
form nei ju apie viską, 
lykite mums lniSku«, rei
kalu u kito musų piniginio 
kurso ir knygi) katalogo.

«ll

lt

i

i

daug bužiu.
Gaspadine iszejo manes jesz- 

koti,
Mat, kad gult pavadyti

Kaip tai ižgirdau
Kauszakiu pirkioje girdėjosi•tore Baltniviene. — Žiūrėkime 

tiktai, kaip mudviem isz czia ,
— Bet, žiūrėk, brolyti tu ■iszsprukus. Juk geda sau pa

darysime visam amžiui.
|. — Tai vis tu kalta. Prasi- t
"V . | ’ 'j

monoton ingi diržo plakimą i.
— B. ZETKUNAS 

------------------------------------- ;—r

GYVENIMAI SZVENTUdl) 
Surašyti del kiekvienoj dienos 

. i >• • per viens metus • •
-n-

>)

Net visa sudrėbėjau. •• 
Žinojau kad gulsiu in Made- 

l • jaus lova,
Ir nežinau ar perbusiu gyva. 

* i

LIGONEI - SKAITl?klTE!
Asz galiu tezgydytt galvos skaudėj

imą) inkstu Ilgas, teip-gi puezkuotus 
veidus, apdegintu mustard gazu ir t.t.

Thomas Edwards, Chief-of-Police 
icž Shamokin, Pa., raszo man szitėip:

Guo d. T’amlsta: asz turėjau ruma- 
tizma rankoje, negalėjau naktimis nuo 
skausmo miegoti. Pradėjau vartuoti 
gyduoles, Andrio Kairaiczio. Sunau
dojau tik puse bonknte, visas skaus
mas man prasiszallno. Naudojau to- 
liaus kolei sunaudojau tris bonkutes 
ir asz jau dekavoju už iszgydlma ma
nės. Su Gundone, Thomas Edwards, 
Chief-of-Police, Shamokin, Pa., 
Adresavoklte: A. P. KAIRAITIS,

319 Cherry St., Shamokin, Pa. (37)

LIGONEI KURIE SERGATE

mano: bobų. nėra. t 
zBobu, isz tikrųjų, nebuvo

Arkliai.1 vienLpargrižo.
Suflirupmo vyrai.

kad 
dainuodama tarė Baltruviene 
invažiavus in vieszkeli.

Bot Barbyte tik lingavo ir 
kažka nesuprantama murmė
jo panosėje:

— Duszyte...
mrm...

Invažiavo in miszka.
Vinčiene, ilgai lingavusi 

galva, tik bupt jiosimi ią szie-f 
na ir pargriuvo kniubszczia.

— Ka gi tu, Barbyte — ar :ku, kad atsitiko nelaime — tą-
miegit » re Baltrus,— Jim* tur but, nę-

Bet Barbyte tik knarkė,
kaip katinas ant pecziaus, ir 4 . Vėl važiavo jeszkoti.

ilgai

neatsake nd žodelio,
Baltruviene pajuto, 

t jabima viskas maiszytis galvo
je ir galva, tiek traukia kažkur 
žemyn, kad, rodos, puse gyve
nimo atiduotu už valandėlė 
miego. Ji jau nebežiurejo, kur 
ėjo arkliai, ir tik stengėsi nu
galėti snauduli.

— Barbyte...
jBar... eme ji murmėti.

Pagaliau—bu p t pati nosimi 
. JJarbytei in sprandą.

I 
I

Jciek paklegėjo, susėdo in,veži-

kad ir

Barbyte...

Vyrai, iszgėre buteliuką ir

jnajr grižo- nauidk Pargrįžę,
> atsisveikino ir skubino kięk-

.mane kažin ką... Vyrams, mat, ;
■ * •

—- Na dabar, tai jau aisz- beda ir mane paskui-; savo inu i >
ike rsz\rs! Na ir inlincjai pati in

dempei!

bėgy vos ir viena ir antra.

Jau auszė. Žmones visur kė
lėsi ir skubėjo in darba. Abu 
kaimynai, nuvargę, inpyke ir, 
•susisieloję, važiavo be nieko.

Tylėk! —■ suriko tialtru- 
t vieno. — Czia ne viėM .bąrtis. 

Į Geriau galvokim, /kas dabar
bartis
/ « f '

■ ' * , v U • ’1 . $

Drucziai apdaryta kietais juo- <
dąia apdarais, vienoje knygoje.

; daryti. Ka.. sakysime kai ims •
r

„ L . 1-.. ..

Isz ryto nuvažiavo hi milici- 
‘ja ir pranesze apie moterų žu
vimą. '• į

iv nr. t A.'tuo tarpu arkliai, nebodami: 
nėi kelio, nei vežėjos, ėjo kur;
tinkami, išzklydo isz kelio įr 
eme sukinėtis po raistus. ;eme sukinėtis po raistus.

Staiga užkliudė kelmą, veži
mas pakrypo,, ir abi bicziules,
kaip statines, nusirito ant žę-
,mes. z (

Arkliai nuėjo vienk
Kad' ir nevisai sziĮta buvo

}ezia klausinėti. w I I 
i į 
ibekimei Tiktai žiūrėk, 
liszauszus. 0 czia ir nibus isz 
imudvieju atemc.

Zinai ka — bekime.
Taigi ir asz manau, kad 

—- jau

bokime.

t A • C

imudvieju atome. Atrodysime 
szitais marszkiniais kaip be
protes, t . .

Tai privirei kosžes!
f — Tylėk, duszyto>. Nesi- 
Ibark susimildama,\Dar kas isz- 
Igirs-mudvi,, , , ,

Abi kurnu tos ątsigulo'deda-

t

— Tai privirei kosžes!
— Tylėk, duszytOr Nesi

Staigu sugirgždėjo durys.I
♦

Inojo
‘mosi mieganęziomis. , 

keli . vyrai
> ' su iimarszkiniais, ii

baltais 
raudonais

1269 puslapiai. Tiktai
W. D. B0CZKAU8KAS

$5.00 
-CO.............  co.

MAHANOY CITY, PA. 
J ' S - Į . • • . > ‘.1t K

i il

I 

1 Laivakortes Vėl Atpigo 
.. ' / ,.. y ■ • *••**•**

InPiliava-Karaliaucziw $106.50 
(War Tax $5.00>. ;

Pinigu Siuntimas in Lietuva
te »i'

ia Klaipėda 
In Liėpoju .

$107.00
$107.00

(War Tax $5.00)'
' * " t " . ■ A .

fūmiausiu dienos kursu 
Pinigus Lietuvoj# gauną ar
cziausiame pasate laika 25 30

« . iri ' J’f ' ė . ' V-, įj J

P. MIKOLAINIS

Ka daryt, 
Reike klausyt.

Ant gulo atsiguliau
Ir ižgirdau,

Kaip burdingieriai ant vir- 
t szaus dejavo,* k

y

Su buzom kariavo.
O ir iwie .kaip Au adatom 

pradėjo badyti, 
Na. k a cze daryti? 
Staigai paszokau, 

Apsi rodžiau,

I L II
Per duris laukan iszsmukau,

!•

j

In gala peczes nudumiau, 
Nakvynes iszsižadejau,

Bit per naktelių daug vargo
, • turėjau,

Iv ne greitai užmirszji. gale-
•iau-

turėjau

dienu- . , o., s •
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ava. Brooklyn, N.Y..

• • • '

Truputi pasilsėsiu dainuoti
f

o pasakysiu jum jĮrumpą orą;
ei jo isz tikro, atsitikimo apie

Reumaltf, Dusuliu (Asthmh), Nervu 
ilgu, szirdles liga, nuomariu, venrisz- 
koms Ilgoms ir t.t. Visu Ilgu neminiu 
bot bile liga turi, ar kas tavo szoi- 
mynoje turi, nuo didžiausios ligos iki 
mažiausiai, gulite duoti antrasza o 
gausite rodąs, ir receptus dykai. In- 
dėkite už 2c stompa ir gera antrasza. 
Dabar geras laikąs, pavasaris ir tiktai 
szitam laike jus patys savo namieje 
pagydysito; Bandykite naminio gydimoi 
patys sau. Czia turitę proga su gva- 
rantavimu, bile tik tn padarysite tai 
pitavolksUė. Raszyldte pas: .

ALEX R. ŠALVĮ S, 
P; O» Box 9B> . DALAS. PA.

c s
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CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplus lr Profits $536,346.50

Mokame antra procentą ant nudėtu 
|plnlgu. Procentą pridedam prie Jus 
i pinigu 1 Sausio tf .l Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 

r ar ne. Mes norim kad Ir Jus turfc- 
Ctumet reikalu su muau banka, ne- 
(paisant ar mažas ar didelis.
r Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
(popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kasierlus

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Pasamdo

Mahanoy ('iiy, Pa.

laidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del Ijkldotuviu Krlk- 
sztiniu, Vescliju. T*aslvažlnejiino 

Ir t. t.
&2O W. Centre Si,

: Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki-1 
mo nusiųskite 2c marke ant 
arito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lletuvlszkas Gniborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagclbininke motero.

Prieinamos prekes.

51C West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telcphonas No. 149

TvIrczluualB Lhdnvlszku
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas
atsakima.

V. LAPINSKAS
001 W. Mnlianby Avė. 

MAHANOY CITY,

Rašykite apie 
o gausite teisinga 

Adresavokito:

•t 

PA

D R. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusiu Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare. Bell Tel. 359-R.
113 E. Coal SU Shenandoah.

X

Ant. J. Sakalauskas
♦ 'i

I
LIETUVLSZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau-
jausią mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

— t —
Parduodu visokius Paminkąs, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nea asz galiu Jumis

r Mr. -V " MJM—atMfaUS

Žinios Vietines
... . .......... ..................

Isz Liėtuviszku Kaimeliu
A 6 A MMteb

»

r ~ ‘ - - ~ nl “ «
e

— Gražus bet vėsus oras.
— Nedelioj vyrai jau pra

dėjo iieszioti sziaudines skri- 
beles.

1 *

— Už sanvaites bus nomi
nacijos arba rinkimai kandida
tu ant invairiu ofisu kurie 
szimet rinksiu.
apie rinkimus gal užmirszo!..

ofisu
Musu Kliubai

t Po trumpai ligai uždegi
mo plaucziu mirė Jonas Pilipa- 
viezins petnyczios ryta. Velio
nis paėjo isz Kauno vedybos, 
Tauragės apskriezio, Skaudvi
lės parapijos, tui^jo 41 metus 
amžiaus. Paliko dvdeliam nu- 
liudimia sesere Mikalina Bnr- 
neckienia, broli Franciszku ir 
seseria Narusienia
Velionis mote 1904 iszvažiavo 
su savo szeimynelia 
ingtono steita. kur jam pabėgo 
pati su trimi vaikais. Žmogus 
isz dvdelio
adgal in Mahanojn szesZi me
nesiai adgal. Laidotuves atsi
buvo 
išmuš 

ir

Lietuvoje

in Wash-

rupesezio sugryzo

panedolije
apeigoms 

TrAskaucko. —
savo

ant szios 
Prigulėjo

bažnyti- •Ksu
po direkcije

niboriaus
Lai silsysi a. a. Jonas po 
svietiszku ergeliu 
aszaru pakalnes.
prie draugystes mieste Virden,
Ilinojaus steite. Uzionais buvo 
ant burdo pas savo broli Frana 
1136 E. Centre St.

Dideli plakatai del ba
liaus Pirmo Liet. Citizens Kliu 
bo jau atspauzdinti, todėl atei
kite in ofisą atsiimti.

k;— Vincas Bonseviczia 
metu senumo sūnus saliuninko 
Bons(‘viczio nuo W. Spruce St. 
likos praejta Nedelia popiet isz 
netycziu paszautas in peczius 
per Agnieszka Czikauskiute 16 
m. senumo. Nelaime atsitiko 
ant kalno netoli isz miesto. Ke
letą vaikinu ir mergaieziu isz- 
ejo ant kaino traukti paveiks
lus, vienas 
emo su
Czikauskinte

netikėtai

isz vaikinu pasi- 
savim maža karabina.

paėmė karabina 
ir netikėtai pasileido isz jo 
szuvis pataikindama Bonse vi
eniui in peczius. 
tuojaus nuvežtas
Igonbuti kur bandys fszimti 
szuvi.

Jisai likos 
in Ashlando

kur

j- Motiejus Radnszis, gyve
nantys ant E. South str. mirė 
Skulkino Haven priglaudoje. 
Laidotuves atsibuvo panedeli- 
je. Paliko paezia. Graborius 
TPaskauckas laidojo.

1

t Baltinis Lazauckas 
(Kane), įniro praejta ketverga, 
turėdamas 51 metūs amžiaus 
Skulkin Jlaveif 
Kada apie 
pauzei kuri
\V. Spruce uliezios, tai motore 
neprieme lavona in namus, to; 
del pavietas palaidojo nelai
minga žmogeli. — Kaip indijo-

))

buvo pa-

f

priglaudoje. 
tai praneszta jojo 
gyvena ant 524

nas sako: ded man no gud.
Matyt ir toji mote r 
naszaus budo.

i 4

e

likos nuvež-

Edwardsville* Pa. — Nuo ko
kio tai laik<| dingo 
rinte, augytino J 
60 Hillside avo. ir tik aha die
na. surado josios kūneli Tobys

► maža Mti- 
Jono Papezu y

upehikije. Mergaite buvo pir
ma nužudyta, nes pagal dakta
ru isztirinejima, mergaite btivo 
užsmaugta ir innicsta in upe- 
luka. Mergaite dingo isz namu 
15 Apr i liaus.

Tame paežiam 
maža Mariute dingo, dingo ii 
josios tėvas Antanas Straigys 
kurio palicijo dabar jeszko.

laike kada
- •

— Jurgio

Fe-
IĮžiurę iszrndo

Saint plair, Pa.
Mikalauekio teismas Pottsvil- 
les sode pasibaigė už nužudini- 
ma Jono Danalaviezinus 
bmariaus 27.
Mikalaucka. nekalta ir paleido 
ji namo. Sudas atėmė jam 
szinkavimo laisnus ir Mika- 
lauckas turės dabar užsiymti 
kitokiu bizniu. v

Sudas

Sliekas ejnantis apie gu- 
linczia triuba kalba:

— Szirdeles jau e j nu du 
menesius, o da ne priėjau galo 
szitos triubos. Ar tik ne bus tai 
Arkaniolo Mikolaus triuba su 
kuria prikėlė numirusius pas
kutiniojo dienoje, nes da teip 
dydelios triubos nemaeziau.

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” *

Gerbiami Tamstos:— Szluornl duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man pri
siuntė!, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prisluncziu tamstoms mano pado- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti Jia namuose ta*pulkia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturį reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni' 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi doka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijcntls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
In "Saules" iszleistuves o gausite tuo
ktus per paczta.

&

— GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D« Boczkowski-Co. 
Mahanoy City* Pa-

i

k

SAULE

D
Cigaretai

Geri!

t* 4OB AMfc mm* <W»

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
Ii

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

} nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tjk jsz New Yorko ir Bostono,
Bartaszius Agentūra,

bet ir jsz vjsu kitu portu. Pinigus siuncziame su pilniau-• •šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
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 Vieszguti del laikino kęliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkni, o suteik
sime juos dykai po sekanežiu antraszu:

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

Turime artimus
Padarome

Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigus..

*—^**1*"^—*^—^**^--rr^-- w x___ i. .r. .a ~ x - r s~ ii j wr

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo

»

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimtom)) 
♦

f

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.

Preke knygos 35c.

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

Sveikata

L

j

Arba Tiesus ir Trumpas <
Kelias in Sveikata----- *

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
khlboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikai 
ir drūcziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta.

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

Knyga C I

o knyga bus tuojaus 
Adresavokito:

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. Ne'v'tork N Y Lv

. TIESI i
KELIONE l

ti

1

l

— Nedėliojo
tas in Skulkino priglauda del 
paikszu Jonas Ratuskis, len
kas, kuris neteko proto, nuo 
kada apsirgo ant flu. Ratuskis 

turi paezia ir

kas, kuris

turi 39 
tris vaikus.

metus,

f Sukatoje mirė graikas
Jomis Jagura, 69 metu isz Buk- 
mautes. Paliko paezia ir 6 vai
kius 
ninke kurioms užsiėmė grabo
rius Traskauckas. .

Laidotuves atsibus utar-

— Norėdami investl Elektriklnia 
Szvlcsa in narna arba pataisyti koki 
dalyka, atclkyte pan elektro daktaru 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Avė., o,padarys Jum darbu gerai ir 
užganadlnanczial.
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BALSUOKITE UŽ

G. F. B RUMM
Kandidatas ant Kongresmono

Praszo Jusu balso Ir Intekmes.
——     ... I

BALSUOKITE UŽ

A. C. SCHAEFFER
Kari d id atam ant. T.eo-ifllat.nrians a
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LIETUVX
per hambup.gą,pTliavv

AR'JA LIEPOJU
’ Lietuviai važuojant in Piliava
įplenkia lenku juosta (karidora) J

r-

Jt] Visa treczia klassa padalinta in 
4- 7 kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

I’OLONIA iszplauks ..
ESTONIA iHz.plauks ..

L s

t 
I

d

.. 17 Mojaus
.. 31 Mojau a

Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.
Kreipkitės prie musu agentu jusu miestą.

Pirkite Kuknin i
Pecziu Dabar

I

I

Gerinus dabar pirkti neguxvėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu speciaiiszkas
GLQBE peczius, viduris 18 

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

rudeni.

$77£° PERT

puikci enamelavotas
%

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis erame- 
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.
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
—$—■

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. | 

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. į
 • ■ ■v ■ 5'

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
V

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekėj kompanijų ir ant 
.geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Liotuviszka agentu 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

\V. F. Rynkieviczia. 
suraszo ingaliojimus, 

affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus i szmalnau ir siu n ežiu in visas dalis, svieto
greitai ii’ žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonui doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in vsas dalis svieto.

" ligų manote keliauti in Lietuva 
i didėlis skaitis žmonių .sziame 
pinigu ir laivakorcziu kurso ir V

Kurie kreipiasi in mano agentūra buna tižganGdinti. Jei^u manote kolitfUti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes 
laike dar važiuoja in Europa., Reikalaukite mano 
visokiu nutarimu nėr laiszka arba vnatiszkai.

%

K

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 
pagelios kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei1 kaip jumis geriausia iszpuola 
\moketi.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami. į. • ♦.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad de- T !

tu savo piningus in Merchants Banking Trust \
Co., Banka. Szita Banka žino kaip jumis 
geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
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D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vlce-Pres. D. F. Gulnan, Treaa.
J. Garraban, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz, M. Garu

n m VT______ •___ H




