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ISZ AMERIKOS
Senas namas sugriuvo, — 2 už

muszti 17 sužeisti.
Philadelphia. — Kada dar

bininkai arde sena Parkway 
narna ant Broad and Cherry 
ulieziu, staigai, be jokio ap
saugojimo sugriuvo siena ir 
stogas. Darbininkai drauge su 
griuvėsiais sukrito žemyn bū
dami užgriauti su plytoms. 
Du darbininkai likos užmusz
ti, kiti mirs nuo sužeidimu o 
17 likos maž daugiau sužeis
tais.

v i roka

Du prieszingi virokai audžiu.
Malden, Mass. — Raimun

das Putnam aplaike 
idant gulėtu tvarte drauge su
arkliu idant ji galėtu geriau 

nuo kokio tai 
laiko baisei apleido savo ark
liuką neduodamas jam jokio 
paszaro.

Kitas atsitikimas 
szingas pirmutiniam:

da žiūrėt , nes

yra prie-

poniszko 
arti Czi- 

kagos nubaudė du žmonis ant 
50 doleriu už tai, kad tieje ap 
sigyveno. tvarte su arklais, nes 
kaip tasai iszmintiugas(!) su

tvertas vra dėt
arkliu o ne del žmonių. Del k< 

geresnes pri

iszSudie Bover 
miestelio Evanston,

dže pasakė,

sudže nesurado 
glaudos del tuju vargszu o m 
nubausti juos ant 50 doleriu?

/

Už rinkimą uogn likos nu- 
7 ssauta.

Uniontown, Pa. — Pati Juo 
zo Lace, straikuojenezio angle 
kasio motore, likos nuszauta 
ant smert už tai, kad rinko uo 
gas ant fanuos Enodo Endsley 
Tris moteres straikierid nuėji 
rinkti uogas kad tame prisiar 
tino prie juju kokis tai žmogus 
su karabinu paliepdamas mo 
terimis trauktis szalin. Moto 
rps paliepimo neiszpilde, tado 
žmogus paleido szuvi in viens 
motore, pataikindamas jiai ii 
krutinę. Moteres pakele nur 
žemes savo drauge, praneszda 
mi apie žudinsta- szerifui kn 
ris aresztavojo farmeri Ends 
ley už žudinsta.

apgarsini 
laikraszcziuosir.

o kad motina no

* Mr

/
J

t J

Nesipacsiuok su svetimtaute, o 
neturėsi ergelio.

Philadelphia. — Mikola 
Kraiiszka innesze skunda prie- 

ir Magdalena 
Sullivan, tavus savo paczioa 
ant deszimts tukstancziu dole- 
ru, u žinoti nedarna s jiems, buk 
pakurstė jojo paeze ant pame
timo jojo ir atszaliino nuo jojo.

Mikola savo užmetinejime 
sako 
szandijo, iszvadindami ji smir- 
daneziu foreigneriu, rusiszku 
bolszeviku ir netinkamu vyru 
del juju dukreles. Ant galo 
paeziule Mikolo atszalo ir ant 
galo ji pamote ir stengėsi ap
lankyti nuo jojo persiskyrimą 
ant ko jisai nesutiko. Ant galo 
užsibaigė tas viskas, jog 
szine paeziule iszmete Mikola 
laukan kuriai prigialbejo jo 
»ios tėvai. Dabar Mikola skun 
dže tėvus ant deszimts tuks
tancziu doleiru ir. užmokėjimo 
$1,600 už naminius rakandus 
kuriuos uoszvei sau prisisavi- 

, geriąuse rodą ant 
to, nesipaeziuok su ajrisze nes 
laimingo gyvenimo 
a toj toj e, vis 
foreigneriu.

Užvydus pati suteszkino galva 
' an va nr inarininVoi /

szais

t savo prieszinmkei.
\

Los Angeles, Calif. Mrs. 
Klara Philips teip buvo užvy- 
dus savo vyrui kuris tankei 
suejdavo 
nin 
Meadows 
szyt
maustė kaip tai padaryt. Ant 
galo velnias pakursto moterių 

buk Sullivanai isz jojo idant nuejtu in

Feliksą 
tavus

savo

ajri-

*

\

ISZ VISU SZAL1U
.............. ■

Soviatai iszmusiineje sidabri-

Isz Lietuvos

no. — Well

ne turės5 
busi smirdanczii

Kulka eksplodavojo užmusz 
dama asztuonis vaikus.

Watertown, N. Y. — Kelio 
lika vaiku siausdami prie na 
mo
mate stovinezia 
armotinia 
bandinio

kulka 
neszoye

laike 
kuria

Edvardo Workmano, pa- 
szesziu coliu 

kuri 
o

Workmana s,. ..turėjo pasta te? 
Vienas isz vaiku 

szuvio, uždavė
prie duriu, 
pribėgo prie 
smarkei su lazda. Sztai*su bai
siu trenksmu szuvis eksploda 
vojo užmuszdamas asztuoim 
vaikus kurie radosi artimoje, 
kuriu sudraskyti kunelei isz 
loke in visas szališ. Dalis narni' 
teipgi likos suardytas, langai 
irt imu namu iszteszkejo. Kada 
daktaras Borden atbėgo in pa 
gialba, rado savo 13 metu dūk- 
relia sudraskyta in szmote- 
lius.

Toji vieta yra 
del artilerijos kuri iszbandine- 
ja naujės anuotas. Kulka lai
ke baudimu neiszszove ir likos 
atneszta per Workmana namo 
ant atminties, 
buk joje randasi baisi mirtis.

sudraskyta

naudojama

bet nežinojo,

bet savo tykslc 
viena isz

Mergaites ymkite paveizda 
nuo szitos neiszmanelės.

Pittsburgh. — Kiek tai mer
gaieziu apleidže teviszkas pa
stoges idant būti “dydelioms 
aktorkoms”
nepasieke, teip kaip 
panasziu tukstancziu padare, o 
toji yra Katriute McCoFmick 
isz Cincinnati, Ohio. Katriute 
policijai pasakė, buk kokis tai 
patogus nepažinstamas vyras 
pribuvo in miestą jeszkodamas 
aktorku in vaudeville su geru 
mokeseziu.
prisikdlbet ir 
Pjttsburga.

Pasiaukavimas motinos del 
motinos.

Byesville, Ohio. — Mrs. Au 
gusta Tumeriene 
vietiniuosia
buk už 3000 doleriu parduo.1 
savo metini kūdiki. Prieža^ 
tis pasiaukavimas tosios moti 
nos yra ižgialbeti gyvastį sa
vo motinos Mrs. Leonardos 
Dubois kuri labai serga o tik 
tai kalnu oras gali jiai ižgial
beti gyvasti. Daktaras apreisz- 
ke, jog kelione in kalnus ir gy
dymas kasztuos trys tukstan- 
czei doleriu,
duktė tiek pinigu neturėjo, 
duktė pasiszvente parduoti sa
vo kūdiki idant gialbet moti
nai gyvdsti. Nežino 
sziam raszimui motinu gavo 
kupeziu ar ne.
Nebaszninkas da nesustingo, 

naszlele pasiėmė sau kita.
Ashfoitf, N. Y. — Jona.s 

TuckerisV'btfvusis kareivis paT 
skutinejO’-karėjo kuris buvo 
gazuotas; •SiVgd nuo kokio tai 
laiko ir mirė praejta petnyczia 
4 valanda isz ryto. Ta paezia 
diena apie dvilekta valanda 
naszlaite nusidavė su Szimu 
Hinteriu in suda iszeme lais- 
nuS/ir likos suvineziavoti pas mergaites inklampina in savo 
skvajeri. Nedėliojo naszlele su 
savo nauju vyru palaidojo 
vargsza Joną. Isztikruju szita 
naszlele nehorėjo atsząlt ir su- 
bytino kitas naszleš.

apie

nauju

ar lyg

v v rni 
su 

naszlaite
’ ’!og. uaszlaitei

patogia 20 meti- 
M rs.
nutarė atker- 
už tai.

Alberta

Ilgai

kronui nusi
pirktu plaktuką su kuriuom 
atimtu gyvaste savo prioszi- 
ninkei, ir teip padaro.

Nusipirkus plaktuką, nuėjo 
in banka kur Alberta dirbo 
prikalbino su jaja iszvažiuot in 
užmiesti ir teu pagriebus savo 
prioszininke už plauku pradė
jo be jokios 
plakti per gi 
kol nėiszteszkino jiai smegenis. 
Po tam pabėgo iu Tuscan, Ari- 

bet szerifas dažinojas 
kur žudintoja randasi, nuke
liavo ir atgabeno in Los Ange
les adgal. Dabar turės atsaky
ti už ta ja baisia žudinsta.

inielaszird vstes 
ilva naszlaitei, pa-

zona,

Dinamitąvo pilna troka skebu.

nius pinigus bet ne del isz- 
leidimo.

Ryga. — Soviatine 
iszmusze 

pinigu

vai dže, 
badai iszmusze Petrogrado 
dirbtuvėje pinigu ' daugiau 
kaip penkis milijonus sidabri
niu rubliu, 
isz 
lakraszczio 
chan.”

Pinigus badai pradėjo isz- 
muszti praejta septembeYio 
menesi nuo 10, 15, 20, 25 ka
peikų lyg vieno rubliaus. Pini
gai yra 90 procento sidabro ir 
10 procento kitokio metalo.

Tiojei sidabrinei pinigai ne 
bus paleisti terp žmonių, nes 
tiktai gvarancije ant nauju 
bondu kuriuos neužilgio keti
na bolszevikai iszleisti kurio 
užyms vieta senųjų bonu. Nau
ji pinigai yra labai panaszus 
in cariszkus pinigus tiktai su 
soviatu paraszu.

raezo

pagal daneszima 
Moskvos korespondento 

“Rigasche Kunds-

Stebėtina, raszo korespon
dentas, jog dydele pinigiszka

Whitesville, W. Va. Vie- peri^ajaa užėjo sovietinei Ko-

nilikos užmusz- 
sflžeist i o do- 

sužeisti.

nas anglekasis 
tas, 4 mirtinai 
szimts maždangiau 
kada trokas, su skobais kuris 
ėjo in Mardne kasikius likos 
di narni t uotas per straikierius. 
Kada trokas užėjo ant dinami
to, ] 
neszdama darbininkus in visas 
sznlis. Tosos kasiklos dirba 
kaipo “open szap” 
glekasiais kurie užėmė vietas 
straikieriu.

sijoi, nes daug popieriniu pi
nigu iszejna isz kurso, bot pre- 

’ ko rubliaus kyla daugiau kas 
diena. Maistas ir kiti valgomi 
dalykai kaip: juoda duona nu
puolė Ant 40 procento — pini
gu stokus. Dydeli fabrikai ne- 

9kylo baisi eksplozije isz- ga|į jszmoketi darbininkams

Tosos
su 35 an-

Visokį 
pakilo labai, o 

tieje,
Rusiszka nota

ka neturėjo

mokesczįu, nes ne turi pinigu.
Po Genos konferencijai mas

koliai pradėjo siunst. 
szerai ir bonai 
ypatingai
jokios verties.
(1000 rubliu vadinama Kente) 
dabar parsiduoda po 90 mili
jonu rubliu. Karasino ir gelež- 
keliu szerai yra perkamos la
bai. Valdžios bankas perkine-

Ar randasi kur niekesnis 
žmogus?

Chicago. —-Helena BrowUie- 
ne atėjus pas magistru McDo- 
nalda su skundu ant savo vyro, 
buk jisai yra niekiauses žmo- ja svetimtautiszkus pinigus, 
gus ant svieto, o tai isz tosios 
priežasties: Brownu keliu me
nesiu kudykis mirė, o kad ne
turėjo pinigu ant palaidojimo 
kūnelio juju draugai ir priete- 
liai dagirde apie juju varga, 
sudėjo užtektinai pinigu ant 
laidotuvių. Vyras gavės pini
gus, iszejo in miestą novos 
pirkti grabeli, bet nesugryžo 
namo net již dvieju dienu, pa
kol visus pinigus nepraūžė. 
Draugai dagirde apie'toki pa
sielgimą Browno, patis nupir
ko grabeli ir palaidojo kudyki.

Iszklauses magistrąs McDo- 
naldas toki užmetinejima ne
laimingos 
savo vyra, 
tikrųjų jisai yra didžiausiu 
niekszu ant svieto ir perskyrė, 
moteria nuo jojo.

užsikeisejo ant

moteres prieszais 
pripažino, buk isz-

Norėjo nužudyt prezidentą 
Franci jos.

Parižius. — Praejta pėtny- 
czia kokis tai Gusta>vas Bou
vet, 23 metu,
gyvasezio prezidento Miller- 

' ando, kada sugryžinejo isz 
Champs Elyseer szaudamas in 
ji tris kartus, bet ne vienas 
szuvis nepataiko. Myne žmo
nių užklupo ant piktadario 
sumindžiodami, 
ji baisoj o palicije turėjo ne
mažai darbo ižgialbedama pik
tadarį 
mynes.

apmuszdami

isz ranku insiutusios

Naujas didelis lenku gauju 
žygis.

Sz. m. birž. apie 
kelios deszimtys

Kannas. — 
3;30 vai. ryto 
lenku kariuomenes' ulanu visa 
uniforma su civiliai apvilktais 
lenku kareiviais, 
pėstininkais 
viso skaieziumi 
n i u, nuo senai neitraleje zonoje 
žinomo Lenku Vyriausybes 
palaikomo banidto Virbalio, 
dirbanezio d-ro Sartono slapy
vardžiu vedami, užpuolė Širvi
ntų miesteli. Jie buvo apsigi
nklavę 4 kulkosvydžiais, ranki
nėmis granatomis ir szautuva. 
is.

Szirvintu milicija, užklupta 
isz netyczi,u tokios dideles 
ganos, atsiszaudydama prive
rčia buvo pasitraukti. Szioji 
gauja, pagavusi miestely neto
li bažnyczios neutrales zono:- 
milicininka 
nuginklavo ji ir vėliau pavedė
jusi ji in kita miestelio dal 
nukovė. Nuvilkusi nuo jo dra 
bužius ir insitikinusi, kad ji.1 
negyvas, paliko apnuoginta 
gatvėj.

Be to, szaudymosi metu sa
vo namuose buvo užinusztas 
kulka bemiegąs szirvintu --gy
ventojas žydas Jankelis'Tepe 
ra.^. Szio lenku užpuolimo me
tu ramiesiems szirvintu mies
to gyventojams padaryta daug 
nuostoliu, namai suszaudyti. 
Tarp kita ko paminėsiu, kad

1) buvo apiplesztas Jankelis 
Czerniakovas, isz kurio atiinta

3600 lenku

2) Viktorui Dro^pi užmus-

veikusiais 
kaip partizanai, 

apie 100 žmo-

tokios

neutrales 
Aleksandra Moli.

paliko apnuoginta

1800 aides in u ir 
markiu; ■

y. W. H(>CZ*OWHN.I, Mltor
■HMM*. ................... ..... . ....
——*M. —      —   —

Nusišovė kasininkas.
Trecziadieni gegužes 24 d. 12 

v. 30 m. Kupiszkio stotyjenusi- 
szove gelžkeliu valdybos kasi
ninkas 26 metu amžiaus Povi
las Diemantas. Gegužes 22 d. 
Diemantas, 
amas, iszvažiavo isz 
iszmokejimui

Gegužes 
sargybinio lydži 

Kauno 
gelžkeliecziams 

brangybes priedo ruože Radvi- 
liszkis- Obeliai. 
Kadviliszki palikes 
nigais sargybini, pats antradi
eni gegužes 23 d. nuvažiavo in 
Paneveži ir, kaip pats nusižu
dėlis sugryžos gyrėsi, ten gerai 
sn bolavo jes. 
i nsi miegojęs 
padėjo pas stoties virszininka, 
paskui iszejes isz stoties, paė
jės szimta su viršum metru pi
evelėj nųsiszove paleista isz 
inauzerio kulka in galva.

Jo kiszeneji rasta 2,00 auk. 
ant fotografines korteles 

užraszai kame paraszyta nu
sižudyme esu pats kaltas ir 
pasilieku sau teise palaidoti 
ton, kur ras negyva, o pasaulis 
tesprendžia,

Atvažiavęs in 
ežia su pi-

ir

Pi 34 METAS

tolinus.
Tik spėjo ..Alenute sztarti, 

kaip tioksz Maryte koja in 
vandeni. Vandens iaszai kaip 
tiksz tiesiog ant veido Alenu- 
tei. Drumzinas vanduo sutasz- 

inbego in akis ir

Gi trecziadieni
deže su pinigais

teise

k e j u pel e ir 
veidą.

Alenute pamaeziusi apteksz- 
ta jupyte užpyko ant Marytes, 
pribėgusi pradėjo ja barti ir 
baudė inuszti.

Maryte persigandusi tokiu 
nuotakiu greitai sugryžo fbz 
vandens ir nubėgo namon.

Tuo laiku Alenutes motyna 
ėjo kur tai pro ta tvankini, pa
maeziusi sutaszkyta^, mergai
te.

— Kur tu taip susitasz- 
kiai ? — reke motyna ant Ale
nu tęs.

— Maryte tyczia mane su- 
taszke — atsake mergaite. 
Alenutes motyna sugavo Ma
ryte ir sudavė jai per galva.

Maryte' parbėgo 
verkdama visu balsu..

— Už ka tu muszi mano 
mergaite!

— O už ka ji musza mano! 
po žodžio moterys

namon

kaip kam tinka.
Kiek trūksta buvuiu pas ji 

pinigu, tuotarpu dar neiszaisz- 
kinta, bet gi truks keletą deszi- smarkiai susikirto. Vyrai ir 
nitu tukstancziu, nes nuo Kūpi- visi kaimynai susikirto. Vyrai

Obeliu tebera 
užmokėta priedus, 
Terasta tik 1,1-000 auksiniu.

Velionis mėgo iszsgerti. Jis
kilęs isz
Pabiržės valscziaus 
ukinii^o sūnūs.

Medingėnai. Telsziu apskr.
Netoli nuo 

taip vadinamoje
yra pa-
Antroje

<zkio ligi nei-
o jo dežeje

I

I >a s va 1 iecz i i1 k a i m o
vidutinio

Žodis i

ir visi kaimynai iszgirde mo
terių barni pradėjo rinfctiea 
prie tvenkinio ir "in trumpa 
laika visas kaimas iszvirto 
ant gatves. Visi pradėjo kryk-.
sztauti, ginczy tieš. Nei vienas
neklausė nei kokiu'perspejitnu,1

l,

I
■ 'Įvį

■ Sr

/

I į į.

ll 1

s

t

H

Katriute davėsi 
iszkeliavo in 

Ant stoties agen
tus užklauso josios ar turi pi
nigu, na ir jam 
pinigus kokius turėjo — 35 do
lerius. Agentas nesugryžo, o 

. Katriute nuėjo ant palicijos su, 
skundu ir praszimu idant duo
tu žino tėvui ka<| atsiunstu 
pjnigu. ant sugryžimo namo. — 
Gyvenimo mokslas yra tai ge- 
riauses del tokiu kvaliukiu ku-

» 
tai tiktai slaistas

I 4 • «

atidavė visus

rios geidže dydeliu imam
nežino, jog
padarytas per velniszkus kup- 

baltojo tavoro,ežius kurie

kilpas isz kuriu sunkei iszsi- 
gaut. Ymkte paveizda isz szito 
atsitikimo jus kvailiukes kų-
rios geidžė apleist teviszkia 
naatooria!

tik barėsi tarp saves ir tamsi-t. > 
• • • • 1 '• 4 A • •

“■ J

cziavosi viens kita. Aiszkįar 
matėsi kilant dideliam'vaidui; 
Seniausi kaimo moterele, .Ale
nutes bobute insimaisze tau . 
tarpai!. > t

— Ka jus ežia darotę kai-,, 
myliai! Ar jus jau pamiszote, 
ar jau pamirszote kas sziandie- 
na per diena yra! Mes turimo 
linksminties sziandiena, o jus 
taip nekultūringai elgeties!

Minia neatbojo senukes per
spėjimo. Je pagatavi buvo ja 
perblokszti žemyn. Ir seneles 
perspėjimas nieko nebūtu gei
bėjos jei ne mergaites. Kuomet 
didieji4 barėsi, koliojosL tarpe 
savos, Alenute nusivalė jupele 
ir iszbegusi prie to paties tven
kinio pradėjo metyti akmenė
lius, kad vanduo bėgtu in gat
ve. ** , * r d . " f ’■
žaidžiant ir gi atbojgorprie jos 
pagelbeti 
vaga.

žarenu valscz. — 
Medingenu,
‘ ‘ Didžiojoje girioje ’r 
stebėta esant vilką, 
pusėje gegužes men., beganant 
miszke tapo vilku 
kumejys,
Aplinkiniai gyventojai 
susirupine.

sudraskyti 
verszis ir trys avys, 

labai
tas arklys;

3) Čhani 
perszauta karve;

4) Nojelio Goldfeino namuo-| ’_______________ \
sc szaiituvu drūtgaliais iszdau- MAŽOS MERGAITES PRO- 
žytii visi langai .TINGESNES UŽ SENUO-

v adinamasai D-ras Sarto- » SIUS
nas vieszai gyres, kad be palio- __ ’
vos darysiąs tokius užpuldine- y|enose ankstybose Velykose*

jei szirvintu miestelis | snjegO (]ar buvo ant kiemo ir 
patvoriuose, bet

Berenszteinienei

žyta visi langai

jnnus, jei szirvintu miestelis 
nepasiduosias Lenkijai. vaikams jau

nebuvo ledo ant ko szliaužine-
. . . . - I- —- -------per vi-atvyke lenku legioninkai bai- AUri 

šiaušia i apiplesze :v 
sztindami kluonus ir svirnus, 
lauždami užraktus bei duris.

sz\en? ’’ I gatvy sukasto sniego.1,580 p. bulviu; 173 p. rugiu ir' - * • - • 
143 p. kitu javu; 6 p’oras batu, 
9 poras pusbacziu, marszkiniu 
po keletą poru nuo kiekvieno 
ūkininko, 12 skarų szilkiniu,%28 
paprastas skaras, 
70 arszinu audeklo, 
ežiai eilių rubu ir keletą kepu
rių; 16 karvių ir ver^ziu, 6 ark-

Šklėriai, Merkines vals.Czia

šiaušia i apiplesze

ti. Per viena kaimeli,
v cziurleno mažas upelis,
žmones, tii- Į pakalnėj prie dvieju kiemu 

susitvenkė didelis vandens 
tvenkinys isz sutirpusio szali-

7 kailinius, 
milo 20-

Dvieju kaimynu mergaites 
sugrižusios nuo pamaldų isz 
bažnyczios stovėjo viena vie
noj pusėj tvenkinio, kita ki
toj. Mergaites buvo aprengtos

Maryte pamaczidsi Ateikite
gi atbccOjprie jos 
padaryti* vandens ... ,

Ji pradėjo Ifapsziyti

....

Igios szlebes vėl bus madoje.
Ant galo dažinojome prie- 

saste, del ko mada szlebiu Pa-Į liūs, 7 avis, 18 kiaulių, 7 parszi-
• vrižiuje persimaino, jog vietoje ukus, 131 viszta, 6 pud. mėsos,

• / Į Į P\ 4

Iakmenuezius su škiėdra..
Senieji jau buvo pilnai inai- 

karszcziave, 
tvenkinio pasiliejo vanduo in 
gatve ir tekanti vaga pataikė 
tiesiog in moteri senuke, kuri 
bandė sutaikinti indukusius 
kaimieczius.

Mažos mergaites bėgiojo, 
žaidė linksmai juokdamos žiu
rėjo in skiedras tekanezias va
ga.

kaip sztai isz

gražiomis szventadenio jupele- 
mis. Senesnioji buvo molynuo
se, jaunesnioji geltonuose da- 
maskiniuose; abi turėjo rau
donas skareles ant galvos. Ma
žos mergaites suėjo prie tven
kinio pasirodyti viena kitai 
savo papuoszalus, jos pradėjo 
žaisti. Jaunesnioji jau buvo 

l bristi m vandeni, 
naujomis szlebemis, bet vy- 

\ Į riausioji sulaiko.

i w

trumpu likos vela ilgos szlebes 14 pud. sviesto, 97 sūrius,, 12 
kapu kiausziniu ir 5 vežimus.

Pinigu atėmė: 3,793 ost ru- 
blius, 2,110 rus. Į^.4|b7p“radGdaIRi 

rubliu, 4,700 ‘ lėnki- __
szku mhrkiu. . - -

Be to, iszplesze 3 bieziu aVbl 
’ 1 -1 -Neik Maryte, nes su-

?edus" įlapsi, tave mama bars.
11 • ± 1-1- • I JJWINU ' HlUllUHlW u v i iiiuivixSl
ka sukrovė m automob.lius >r įnamys mados. Kristina Svirskiene ' ii- ’ Ona

i I)el ko! —.Del to, jog jaunos Kauloniene,

16 automobile is už-

investos.
Sztai amerikoniszkas žinu- 

nas patogumo Florijonas Zyg- 
field kalba, jog priežastis yra 
tame, jog senos bobelkos, ku
rios buvo geriausios koštu- 

i siuveczku, 
kerszino bojkatu jeigu neper-

Iszvoge arielkos vertes ant 
181 tukstancziu doleriu.
York, Pa.— 50 apginkluotu 

vyru su
klupo ant sargu prie 'Fousts 
distilores ir iszvoge isz tonais rįog P 
181 baczku arielkos vertes ant morkos parižiniu
181 tukstancziu doleriu. Ariel-

lig sziam laiku vagiu da nesu
gauta.

", 1

Trūkis užmusze G bet kūdikis 
ižgialbetas.

Waterville, Mo. — Szeszi sa- 
narei šzeimynos Everoto Vor- 
ney likos užmuszti per truki, 
kuris tronko ant kelio in juju 
automobiliu artimojo Unity 
stoties. Juju kūdikis, 18 mene
siu senumo likos.tik truputi 
sukeistas ir nugabentas iil lL

moterėles turėdamos puikes
1 ’ * Ji • • • 1 1

kojeles atkreipinejo atyda vy
ru nuo senesniu sesueziu, ku
rios norints kvarbavo ir dabi
no senus snukuczius apgaudi
nėjo vyrus ant veido, bot kojų 
negalėjo dabyt ne pataisyt, nes 
da budo ant to nesurado.

Hr

Norints svietas dabar daži- 
nojo ir iszmpko kas yra gražu 
o kas szlyksztu. Kas lyg sziam 
laiko niekch.nežinojo ir nema-

i
— i Sulaikyk ja Maryte, su-

fvrcvi Kii 4-i ri**4- .4

latyo. iiĮekft.nežinojo

14 . ........   - - -

,.f. , . ( - nema
claįatf, > xdu katt tiek' žino

dabriniu

liūs; atome 3 auksinius, laikro
džius ir 7 auksinius
Labai * sumusze * dvi moteris

kurios - nedavę
plosžikkams raktn.

Zapiszkis. ‘ Perkūnas.
tadieni geg. 27 d. Altoniszkiu 
kaime, perkūnas trenke iii Gu-

žmones būdami 
Aplinkiniai 

užgose

1 » L ' i’

Šzesz

do gala pirkios, ir ji pa doge 
Kitame gale 
iri > nepastebejo.
gyventojai, gaisra užgose, 
apdege tik stogas. Didžiausia

gaisra

Neik Maryte,

—y Asz iiusiausiu savo ezo- 
verykuczius ir paneziakas. Ir
lti nusiėuk savo — atsake an
troji. ;

Mergaites nusiuvusios ba
soms kojomis 
n in.

hibrido vande-

— Oi kaip giliai vandens... 
Alenute asz bijau bristi — kal
bėjo Maryte inbridusi iki ke
liu.

— Tai niekis! — Tolinus 
nebus gilu, 
manes Maryte.

M4***f..»,v**> vMiuvvmcuy apfiiip" a

Ratili ‘daiktus isz 'deganežiu tos
, rl

« •energija atsižymėjo lentpiuvęs 
darbininkai vilniecziai, 'iszne-darbininkai vilniecziai, 4

llamu lt Kepindami deganti

eiksz tiesiog ant
1 •

Abi brido areziaus viena kb 
i.' A ■ M ’• 

g 
•»«

Atsargiai Maryte. neši

laikyk! — szauke Alenute. Ma^ 
ryte taip gi norėjo ka tai nesa
kyti, bet taip linksmai juokėsi, 
kad per juoką nieko negalėjo 
pasakyti. ’ — •

. (-"i

r rį
dį

,,

f! . . •>'

Jos atbėgo tiesiog in buri idsA 
iiiitbesibaraneziu kaimynu. Senu-

džianezias Suriko ip kąimie
« k * «' ♦ ' " *4

uesiuuicuiv/^iu. ikaiiiiyiiu*

ko pamaczįus mergaites žaL .n i •
džianezias Suriko ip kaimie- ,i< 
ežius. •

— Jus tik Dievo bijokite! 
Jus kaimynai! Jtis pykstates 
del tu mažu mergaieziu, bet 
žiūrėkite jos jau seniai žai« 
džia tarp saves viską pamir- 
szusios. Nekalti kūdikėliai! t

Kaimynai pažvelgė in žai-
• a* k r *džianezius vaikuczius, susisar- 

matino patys isz saves greitai 
iszsiskirste in savo kiemuą

“Isztiesu sakau jums. Jei 
jus nenaliksito vailtaliAiM
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
Jonas Rockefelleris su kož- 

hu metu pasilieka ne tik tur
tingesnių pinigiszkai bet ir su 
metais. Ana diena apvaikszti- 
nejo savo 83 metus gimimo.

Bolszevikiszki delegatai Ha
goje moka už savo pragyveni
mą ir kotelius su deimantais 
r T T Ii

kitokioms brangenybėms 
pavogtas isz cerkvių ir bažny- 
cziu.

In Czikaga ana diena likos 
atgabenta transportas 
czekulados penki 
svaru, kuria atgabeno 31 tavo- 
rinei vagonai.

Czikagiecziai dabar turi ko 
džiaugtis, 
saldys 
laikas nuo laiko veda.

E ---------- «

Praejta sanvaite

i grynos 
milijonai

noriais dabar ap
kartu gyvenimą koki

kur ton 
automobilius apsiverto kuria- 

piknikovažiavo antIne važiavo ant “pikniko” 
apie dvideszimts Lietuviu. Ka
da apie tai raszc angliszki 
laikraszczei ir garsino pravar
des sužeistųjų tai terp t uju ra
dosi pravardes kaip: Kamsi- 
mier Giaensiekis, Helena Uze- 
reszkcreviczi, Blanch Jaramo- 
eszvich, Josephine Poloviski 
(o gal reporteris buvo gorias 

viski” ir
proto) Frank Meneskevicziu ir 
t.t. Argi ne juokingos pravar
des! O tai vis del to, kad Lie
tuvei yra apsileido ir neatkrei
pė jokios atydos ant savo pra
vardžių idant laikraszczei ra- 
pzytu teisingai.

Del ko angliszki laikraszczei 
slebizavoje graiku pravardes 
kaip Teofilus Meazanteoapo- 
culos, italu kaip Giokomo Mas- 
tafaufuli arba vokiecziu Hans 
Hanssenblosser ir t.t. o musu 
lietuviszkas 
perkraipineja ? 

u i u i

gavo sumiszima

pravardes teip 
Ba tiejei tuo- 

“kikina” ir liepe patai
syt arba daugiau žinių ne duo
da reporteriams. Bot isz mus 
padaro isz žmogaus koki žvori 
0 niekam apie tai galvos ne
skauda. — Nesiduok ime!

kikina

Panamos kanalas gana gerai 
apsimoka Dedei Šamui, jeigu 
manisim kiek jisai atnosza me
tine pelno. In laika paskutiniu 
dvilekos menesiu inejga nuo 
Panamos kanalo buvo 11,197,- 
262 dolerius. Pelnas atejna nuo 
perplaukime laivo per kanalu. 
(Yra tai vos treczias procentas 
ant ižduotos sumos ka kaszta- 
,vo iszkasimas kanalo,
375,201,000 doleriu, bet ižduoti 
pinigai ant teip milžiniszkos 
grabes likos gerai iszleisti, o 
priek tam kanalas prisidėjo 
daug ant apginimo tėvynės lai
ške pavojaus. Iždavimas tiek 
pinigu nuėjo ant gero ir nau
dingo tykslo.

I ..... ■ ■■

o tai

Sziomis dienomis aplaikeme 
ka tik iszleista per Brolius De- 

“Liotuviazkas

pasielgimu del nepažinstamo- 
jo, kuris jiai prisiuntė 10 lukš
tą nezi us doleriu ir rasztus ant 
tukstanezio akeriu žemes No- 
braskoje.

Buvo tai turtingas auginto
jas gyvuliu kuris sugryžinejo

Chicagos. — Užsimoka 
m v let i savo artima

SVETIMI STUDENTIA SUV. 
' SVALIJOŠE.

RAUDONOJI VĖLIAVA.

isz
kaip kada “
ir patarnauti jam mandagei.

užsi vma 
merginu laike

Czikaginc palicije 
aresztavojimu 
maudimosi ir apsaugojime ju
ju “moraliszkumo ir citatos,” 
tai visoki banditai ir pleszikai 
darbuojesi vidurdienije, už
klupdami ant bankinio siunti
nio nuo kurio atėmė 
tanezius doleriu. —
sargai visuomenes vietoje ban
ditus aresztavoti tai areszta- 
voje maudanczi's merginas.

Yra tukstaneziai užsiraszu- 
siu svetimu studentu augsztes- 
neso Suv. Valstijų mokyloso 
ir skaitly nes vis auga. Nėr abe
jui jmo z Suv. Valstijos užėmė 
Vokietijos vieta kaipo svetimu 
studentu susiejimo vieta, bet 
svarbus klausimas ar Suv.Val- 
stijli universitetai vartoja Vok
iety jos priosz-karinus budus

Socializmo Rojaus Vaizdeliai.
(Sulietuvino St. Tautietis.)

Ą : ’.T ,

2
NAUJOS TEISES.

Nauja valdžia 
nes

J , «!■ MIIII III.M I II ■■■» M I HM ■111,^1 y WWW F 

pia vokioezin socialistu vadas 
Liobknecbtas: “musu, kaipo 
socialistu, yra pareiga su visu 
musu uolumu rauti . isz szaknu 
tikėjimą in Dieva, ir nei vie

neilgai
musu

tasai ju 
Daugumą, 
socializmo

Tik neilgai ir 
džiaugsmas truko, 
paskatinti gražiu 
žadėjimu, bėgto pradėjo bėgti 
in miestus jeszkoti skanesnio

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant
Puikiausi Nauji

Lenku Koridoriaus.
••O” Garlaiviai.

■
i
i

s
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35 tuks-
Sztai tau

Bolszovikai apsodina vokisz- 
kais kolonistais pietine dali 
Rusijos, o ypatingai aplinkines 

Tukstanczei buvusiu 
jau lenais 

vokiszka

t )dessos.
vokiszku kareiviu 
apsisedo sutverdami 
kolonijų <> kiti tukstanczei pri- 
buna kas sanvaite. Pagal bol- 
szeviku užmanima, tai ketina 
lenais apsisėsti trumpam laike 
apie szimta tukstaneziu buvu
siu vokiszku kareiviu.
sklypai žiuri ant tosios vokisz- 
kos kolonizacijos su nužiureji- 
mu. Stebėtina, jog yokiecziai 
nelaukė jiakol badas lenais ne- 
praejtu, nes važiuoje dabar. 
Tame matosi kas nužiūrėto 
terp bolszeviku ir vokioeziu.

Kiti

nes

teises, 
senoji 
pakeli?

l’astebekite.
gar>

—• naujos ir 
g 

buržuaazine

1 

ar-gi galima nūn
tvarka

;A kaip-gi |>e-i 
f

visi buržujai, iitnusu naujju-
igvt'i suvienijimą svetimu siu- -i" W” pąlmge^burinis begu, 

bet kur?
— Mat, yra dar kelios kvaihit- 

socializmo kilnumo 
nesu pra n t a n ežios i r 
globianezios 

buvusius isznaudotojus.
tevažiuoja sau sveiki ir teapva- 
lo musu szali,

dobtu.
Abi'lnai kalbant, 

gorinus jeigu tik laipsnioti ir 
techniszki studentai atvažiuotu 
isz užjurin in musu augsztesnio 
mokslo insteigas, bet kadangi 
szimtni studentu negavo pirmo 
moksliszko laipsnio, atvažiuoja 
v ra

butu daug

tupriederme tu insteigu 
prie kuriu jie jnisideda, ganė
tinus aprujiiniinus užžureti 
kitas dalis kolegijos gyvenimo 
appart protiszko.

Yra apie trys tukstaneziai 
biednii rusiszku studentu Kuro 
jiojo ir trys szimtai augsztes- 
niuose Suv. Valstijų mokyloso. 
Institute of International Kd- 
ucation direktorius 
kreipėsi prie universitetu pra- 
szydamas jiaskyrima 
iju Rusijos studentams. Pasek

tas stipendi- 
Rusijos 

studentu galėjo lesti mokslus. 
Bet ne galas.

Daugelis

aprūpinimus

apie

Per

neseniai

stipend-

bet kur?

es szalys, 
ir gerumo 
teviszkai musu

Bot

nes kitaip turė
tume visus buržujus ar iszszau- 

, kaip yr 
musu „lygy- 
Valdžia juos

žinoma, juju turtą

dyt ar ikzszkandint 
iszszitares vienas 
lies“ kovotoju, 
iszleidžia, 
pasilikdama- nes tai visuomen
es nauda.

Naujos teises!!.. .0, kaip jos 
kilnios, gražios, paremtos lygy7' 
be brolybe ir visuotina meile!...

Szit,

nas nevertas socialisto vardo, 
kurs nopaszvenczia saves be
dievystes platinimui.” Antras 
socialistu vadus Bebel’is sako: 
“Krikszczionyne ir socializ
mas stovi pri(*sz vienas antra 
kaip ugnis ir vanduo.”

In moteryste privatiszku bu
di! galima sueiti ir vėl, atsis
kyrus, su kita, apsivesti 
bus pilna meiles liuosybe.

O, kaip viskas puiku, gra
žu!... Naujos teises tveria vi
sai kitokia gyvenimo atmosfe
ra. Taip ir jaueziasi: Huosybes 
vėjelis maloniai glamonėja 
musu szirdis, varydamas szalin 
tamsiuosius praeities debesis. 
Abejones nėra, tikriausiai jau
eziasi: tuojaus prasijuoks
minus laiminga ateities saulu
te!...

1
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mes geros^ 
jienkiasdeszimtsjas

visas nejudinamasis 
turtas, namai, maszinos, darbo 
įrankiai po rojo in valstybes 
nuosavybe. Bot ka tai pasakiau 
in valstybes nuosavybe“, — ne 
iii valstybes, bet in visuome
nes. I’aip. Viskas nūn yra jau 
visuomenes nuosavybe. Kvail
iems buržujams tai 
iszrodo,.
prastai: — valdžia isąke, — ir 
dalykas baigtas.. .

Spaustuves taip-pat jau vis
uomenes rankose, 
spausdinama bus tik
palankus rasztai, laikraszcziai.

gi,

Puikus jai buvo pirma 
taupydama, saži- 

uždirbtuosius

bin pereituose 
nauju imigracijos

negalimu
Bet viskas taip pa

T 
rojaus, kame pinn mate gereę- 

gyvenima; bego nustoję 
nuosavybes ir kreipėsi in val- 

praszydami, 
mugu m u...

apsiriko... 
atgal grįžti ir

ui

d žiu,
rojaus
Bet vargszai

Priversti tapo
laukti naujo valdžios insaky-

J 
ap-

4 i f y
žadėtojo

OKOPESA .July ir 2(| Augusto 
VANI>i(’K................ ....... 211 Liepoi,
ORBI'I'A 5 Augusto Ir D Si'ptcniber 
ORIH’Na ... , i 12 Augusto

... 21) IJepob

4*

mO. Grižo sodiecziai nusiminė 
apsivylė ir keikadmi..., 
saugok, Dieve, (atsipraszau už 
i szs i ta, r i m a) soe i a 1 i zm a

ir žadėtuoju roju-
SU JO

programa 
m i...

Pirm žadėjo, — dabar—-~ 
gi neduoda, ko ipes norime... 
Sztai tau ir “rojus” 
kus nuosavybes, sėdėk, 
darbo, kai|> rojuj. . . - 
grįždami sodiecziai.

Tikrai, sunku yra su tam
suoliais: sziek-tiek 
tikai, — tai ir lauk isztisu 

Viso -

‘ ‘rojus 
nuosavybes,

!... Nete- 
be 

barėsi

imais nein- 
“li- 

ko jie tau 
Nesujiranta

za

taniju ”...
priplepes. Aesujiranla varg- 
szai, kad tik lyg laikui, kol su 
s i t va r ky s, nesj >a rez i a i 
eina. Paskui 
didi dirva, 
rei kės

viskaB
— gi darbo Ims 

tik, žinoma, dirbt 
nedaug,

bus užtektinai.
laukti žadamojo rojaus ir 
gi

bet gaunama
Tada jau rei..

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokesczlu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.,

SANDERSON & SON Inc. Agents
20 BROABWAY. NKW YORK. 

Chicago: 117 W. Washington St 
Ar pas vietini laivakorcziu agentu.

PACKET COMPANY
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venius “ Lietu viszkas Dai- 
jias,” szeszi sausiuviniai, ketu
riems nudažytiems balsams, 
keturiems vyru ar ir motėm 
.balsams ir duetai, paraszyta 
per Miką Petraucka. Toji kny
ga privalo rastis kožnam lie- 
tuvszkam name kur tik randa
si kokis instrumentas. Viso 
randasi 70 visokiu lietuviszku 
dainų su muzika. Preke $1.50 
gausite pas Miką Petraucka, 
769 Broadway, So. Boston, 
Mass.
i. ----------------
i

Tarnaite prie bufeto ant sto
ties geležinkelio Council 
Bluffs, Iowa, ana diena pasi- 

* elge labai mandagei del nepa- 
”• žinstamo keleivio kuris atėjo 
^užsikast ir ižgiart puoduką ka- 
, vos. Ant pažiūros nepažinsta- 
mas iszrode sziurksztus ir pik
tu žmogum, bet tarnaite nete- 
mino ant jojo pavirszines tik 
atsiminė, jog kožnam žmogui 
Ireiko patarnaut lygiai ar jisai 
turtingas ar vargszas, pato
gus ar bjaurus.

Ir kas isz josios gerumo isz- 
jpjo užklausite?

Ugi tas, jog sziadien tarnai
te aplaike už savo mandagu

So. Boston

geležinkelio

L

CŲNARD
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Gielcziaiisias ViKa-vandcnlnls Kollas. 
UiskurNl.ios su palydovu hii konokclja 
Southamptone in Danzlga, I’iliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz giei- 
cziaiisiu Isz trijų laivu kurie iszplauke 
Isz New Yurka kožiia Ularninka.
I lsi UezioK khiHos pazniieriai kabinete. 

MAUK ETA N! A AQI IT AN IA
JIERENtiAKIA
—II III I    l^n imi—HM—I—

ToipKi per Llverpoola ir Glasgow
St rilIlA 20 LIEPOS

i COM’M hl A 22 LIEPOS
LACONIA 3 ACGISTO

Apie laivakorte ir Informacijas tai 
kreipkitoH pas savo vietini agenla.
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apie 2000 RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9 Broadway, Nev’\ork.NX

tLIETUV\
PER. HAMBUP.GA.Pll

tuos savogeležinkeliu in- 
stocziu Dear-ejnancziu 

boru,

Keturiolika 
ant

ląi Salle ir Grand Cen
tral, mano jiermainyti geležin
kelius ant elektrikiniu ir pas
tatyt viena dvdeli stoti in ku
ria suejtu visi geležinkelei o 

praszalins

svetimu studentu 
konto daug vargo ir sunkeny- 

metuose del 
instat vinu.

Instatymai neturi ajnupinimu 
del svetimu studentu, ir direk
toriaus atyda kreipta in faktu 
jog keli svetimi studentai su
laikyti ant Ellis Island ir bus

todėl visur pinigėlius isz 
mums

geležinkelei
tokiu budu praszalins smir- 
danezius durnus kurie iszejna 
isz lokomotivu kaminu. Toji 

kasztuos daugiau 
kaip 50 milijonu doleriu.

.... — .

permaina
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Idant užlaikyti sveikus 
dantys, eikite pas dentista 
du kart in meta, ir valyki 
te dantys su Colgate’s 
Tooth Cleaner.
Pirkite trubele sziandien

I

imigracijos i n s t a t y - 
kad nors 

Bet

deportuoti nes ju szalies kvota 
iszbaigta.. . Betdabar suprasta, 
jog jeigu svetimos szalies stu
dentas sutinka visuose kituose 
dalyse su
mais bus inleistas, 
szalies kvota iszbaigta.
toks studentas turimždeti bortą 
isz $500 kaipo bausme jeigu 
ueiiszvažiuos isz Suv. Valstju 
in metus.
Institute of International Ed
ucation pereitais metais iszlei- 
do, apart knygos dol Interna
tional Relations Clubs, prak- 
tiszka ir naudinga knygute 
“Knygute del Svetimu Studen
tu Suv. Valstijose”. Knygute 

paraszyta, nes nuo
paežiu studentu sužinota fak
tai kuriuos butu gerai žinoti 
priesz atvažiuojant. Bile sve
timtautis gali apsipažinti su 
universitetu kuri nori lankyti, 
skaitydamas to universitteto 
katalogu, bet katalogas jam 
neparodys kaip toli universite
tas randasi
ateivis privažiuos, 
dys gelžkelio iszlaidas, neparo
dys kiek kasztuos ten gyventi, 
kiek laipsnis kasztuos, neparo
dys amerikoniškus budus igyti 
bakaliauro laipsni gaudamas 
taip vadinamus “points”, ne
parodo brolijų sistema, ir dau
geli kitu informacijum kurias 
knygute apraszo.

Institutas irgi
Suv.. Valstijų Istorija

atsargiai

r •25c.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku. Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinljcu. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salatnono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA, 
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Bulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prisiimkite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stompomls.

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

25c.

i

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 

PREKS TIKTAI 2Sc.
W. D. Bocskowakl.Co. 

Mah«noy City, Fa.

nuo uosto kur 
ir neparo-

“points”

pagamino 
”. Ga- 

parodyti svet
4 4 

mina knygute 
imui studentui geriausias kny
gas skaityti apie geografija, 
Suv. Valstijų turtą, gyventoju 
Valstijų turtą, gyventoju, ska- 
oziu, ir visuomeniszka padė
jimu, valdžia, istorija,
turą ir mokslu Suv. Valstijose.

literą-J
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Jie yra GERI!

Svarbiausias -- gi, valdžios
laikrasztis, — tai „Komunistas, tu skatikėliu: 
kurs visus mus „draugus“ 
kiniai jungs jio kilniąją raudo
na vėliava. Teužsimano — gi 
kas musu 
neva ydas savuose laikraszczi- 

iszmelmeti, — tai jau 
draugužis”. .— jis žino pats, 

kas jo laukai.. .
Taip musu idėja per miestus, 

per kaimus pasekmingai skle
isis apszviesdąma ir įtikinda
ma žmonių protus, patraukda
ma szirdis.. .

Tik musu 
iszkarto negalėjo 
kaip ežia bus su darbu, bet už 
valandėlės viskas paaiszkejo 
nauju valdžios įsakymu: „kiek
vienas pilietis nuo 21 lig 65 m.

iszimties, iparigo- 
organizaciju 

bendram darbui.

ma-

Teužsimano — 
teisingos valdžios

uose
i i

Jonelis

•>• >
NEPASITENKINE.

Birute, musu busimoji mar
tele, labai nusiminusi ir vis de
juoja,
gyvenimas, 
ningai sadely 
skatikėlius, susikrovusi nema- 

kraiteli. Susipažinusi su 
Joneliu, tyliai jautusi ramia —
saulėta, ateit ir vis didinusi 
savo kraiteli. Taiji, sužiedolu- 
viu dienoj turėjusi 
auksinu.

Nūn, rodosi, visa vėjais nu
ėjo. . . Visokiu gandu sujudin
ta Birute norėjusi

savo apsaugos 
kasos atsiimti, bet gatvėj susi
tikusi buri tokiu pat vargszu, 
netekusiu savo sunkiai uždirb- 

jiems pranesze
pinigu apsaugos knygutes esą 
nustojusios gertos...

Birute dejavo, verke. Asz 
stengiausi ja raminti, sakiau, 
kad to reikalamta nauja tvar
ka ir kad paskui bus daug ge
riau gyvent ir be tu 2000, bet 
nieko neinkalbejau...

— Gerai, sako, teveli, 
ju bueziau ir

niekaip 
suprasti,

ma Man

asz 
nepažinusi...

Kokie jie ^draugai,” kad ati- 
uždirbtus skatikus.

. butu daug maloniau džiaugtis
nuosavybe negu ju 
ju rojumi ”...

Jonelis vėl graudena, nete
kės geros vietos...

Ypacz — gi socializmui 
szaltos sodioeziu — ūkininku 

nes jie labiau prisiri
li uosavy bes, savuoju 

ir ja labai
vertina, todėl nieks nenori vi
suomenei aukuot 
ūkio, 
Kvailucziai,
tai ju labui y r daroma. Bet vis 
tai niekai!... Sztai szaukiami I
naujokai, — ju susirinks, no

ir... socializmo idėja
greit prigys...

Vienok buvo 
rie matydami turto konfiska
vimą, džiaugdamies tryne ran
kas ir szaipesi:

jums, buržujai
gerai... Dabar visi lygus bu
sime. ..

szirdys, 
sze prie
prakaitu ingy tos,

4 4 žada niuo-

smarkiai
savo turto, 

trobų, gyvuliu ir 
nesupranta, kad

t.t.

nes
kurioj asz dirbau,

reikiama daugiau
mažai

sziadien

ir tokiu, ku-

amžiaus, be 
jamas, tam tikru 
tvarkomam, 
Bendras darbas — visuomenes 
albui Įvairus darbai privatisz- 
kiems reikalams 
draudžiami“.

Bet kame asz galėsiu dirbti
— dejuoja Jonelis, 
spaustuve, 
uždaryta.

Tik vis
kantrybes ir viskas greit pa- 
aiszkeja, iszleidžiant naujus in- 
statymus.

Nauju insąkymu 
garsinama inteikti valdžiai vi
su daiktu saraszus, k. a.: namu 
rakandu, drabužiu ir t.t. Taip- 

Ipat auksiniai pinigai ir daiktai 
privaloma valdžiai suneszti, už 
kuruos gaunami tam tikri žen
kleliai.

Ka? Rakote nemalonu? — 
Juk to reikalauja komunistine 
tvarka!.

Taip, aeziu sumaniems musu 
vadams,
žengia pirmyn, kas kart labiau 
užkertamas kapitalizmui ke
lias.

Mokescziai 
papildo socialįstiszkos produk
cijos inęigos.

Senoji kariuomene paleistą,
— jos vietpj “ raudonoji gvar
dija ’ ’ pasekrn i nga i
szali nuo buržuaziniu lilqicziu.

Gydytojus,,advokatus ir ki
tus mokslo vyrus užlaiko val
džia, visiems lygiai mokąda- 
ma ;visuomene — gi naudojasi 
jais voltui.

Bažnyczia, nuo valstybes at
skirtą, t, y., kaipo privali or-

viskas didvyriszkai

panaikinti, —

“valą.”

gąnizącija, nes tikėjimą, socia
lizmo programa isz gyvenimo
visai iszbriežia. Gal netikite?
— ką apįe tikybą. atsilier
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TIESI „
KELIONE

„ DUP. GĄ .P1LIZYĄ
ARBA LTEPOJIL

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa 1n*czia klasa padalinta Iii kam* 
barus ant 2, 1, G Ir 8 lovų.

LITUANIA .......... 2G Liepos
POLONIA............. a Augusto

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
103.50. In Piliava $IOG.5O. In l.icpojii $107. 
Mch užmokame už. (Ikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vielini agenla.

I
I

SVARBU!

12 Augusto

Ar tam i stos nepavėluosite prie didžiau
sios ekskursijos in Lietuva 

Vytauto Bendroves.
Laivas Olympic 
iszplauks ....
RŪPINKITĖS SKUBINKITE REGISTRUOKITĖS.

Vietas ant laivo Olympic užsitikrinkite tuojaus, 
liuosu vietų jau mažai liko, 
laivo Olympic
ant pat vidurio laivo.

Mano vietos ant 
rezmx uotos 2 ir 4 lovų kajutes 

Ne p ra le is k i t (* p roges 
iszkeliaut ant jmikaus laivo Olympic ir su dide
liu skaiezium lietuviu.
Isz Piliavos in Kauna bus parengti 
t raukiniai.
s
Reikalaukite pasportu ir platesniu informacijų 
tuojaus nuo

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Visa keliom' vandeniu, 
specialiai

Najorki1 keleiviai bus piaikti ant 
tocziu. Nakvines keleiviai bus gaus mano hoteli.

Gerai

MAHANOY CITY, PA,

DIDŽIAUSIA LIETUV1SZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. 

233-235W. CENTRE ST.
✓

✓

✓ 
✓ 
/

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų jr ant 
geriausiu laivu visu linijų, pąs seniausia Lietuviszka agenta (W. F. Rynkiovicąia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinią, isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto^ 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame

. .. a W . A 1 « a a « a. _ a . * a. a — _ - k » alaike dar važiuoja in Europa.
• visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir
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Paiszelis

Savo pasegi neje i‘ 
mano mamyte laikydavo bran
giausius daiktus. Tarp visu tu 
brangenybių asz matydavau 

, trumpa, kauluota, geltona pai- 
syzeli.
be galo daug

Tėvai pradėjo girt ir nuo to da' 
labiau sekesi.

Paiszelis isz galvos neiszejo.
— Kada asz gausiu paiste-

Ii ? — paklausiau.
— Kaip pramoksi

— atsake. — Dabar
skaidinėje vnĮicejj nereikalingas.

raszyt 
jis tau, 

4

t

asz

Man tas mažas daiktas 1 
žingeidumo su

teikdavo ir asz norėdavau ji 
gaut.

U

— Kas tas, 
paklausiau. — Duok 
pasidžiaugt.

— Negali, negali — atsake 
miuna. —‘Gausi, kai užaugsi.

su juom daro

mamyte? — 
man

SAULE t

buvo pasodinti.

Ar ilgai reikes laukt ?
Mokinkis —

Kuo greieziau iszmok- nyezios
pertarė te-

Mat usze par
sivedė mane ir iszdirbo kaili.

Per vasara rasztas nerūpėjo. 
Mat mes turėjome reikalus su 
varnukais, kuriuos perejo kJo- 
vu virszunose. Su vargoninin
ko Jonu surasdavomb kryžių 
stogucziuose szpokus, apuokus 
ir peledukus. Tai buvo pui- 

Net bnž-

i

— K a 
klausiau.

_ Ve! — atsake.
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Tiktai ant Trumpo Laiko 
Visos szios Knygos už J®“ PUSE PREKES!

ir

žeminus padėtu knygų už $2 vertes, 
o gausite per paczta $2 vertes knygų už 81, 

$4 vertes knygų už $2 ir t.t.

Iszsirinkite sau
mumis tiktai $ 1
S3 vertes knygų gausite už $1.50.
Szitas prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės 
isz progos o bedarbes laike galesite linksniai praleisti ta laika.

prisiuskite !į

Tai 
kiaušis užsiėmimas.

i bokszte karveliai ir 
žvirbliai negalėjo pasislėpti'.

Užaugo vasara migiai. Nu
bėgome vaiku būrys ir du i 
slapstytis rugiuose nuo vienas 
kito. Czia reiszkia naujanybe.

rugius, 
nematė ir kailis 
kas. Tacziaus vienas kaimynas 
pamate, kad vaikai slapstosi 
po rugius.

— Vaikuti — tarė
— Neik toli nuo namu.

— Kodėl mamyte?
— Dieve mano — tarė ma

ma. — Kaip asz bijau, 
ves galiu greit netekt.

— Kas mane ims, mama?
—• Raudondiržis yra ru

giuose! — tarė. — Raudondir
ži apsėdo velnias.

bet velnio

veils.
si — tuo greieziau gaus. Labai 
gerai, kai žmogus pažysta juo
da ant balto. Kur tu eisi — 
niekur nebusi užpakalyje.

Nors mokintis gana sunku 
bet asz turiu aiszkia nuovoka, Iszlaužeme 
kad iszmokti būtinai reikalin
ga. Ir asz dantis sukandės mo- 
kinuosi.

Atėjo iu sveezins 
mamyte liepe man balsiai skai
tyti. Asz skaitau.

— Vaikas, kai leda kremta 
tarė senelis. — Jis 
bus.

Žodžiai: “jis prastu nebus“ 
i n smigo tiesiog man in szirdi. 
Asz ingavau puikybe. Jaucziu, 
kad manyje yra, kas nors ne
paprasto. Senelis 
riu. Asz pabueziavau in ranka. 
Jis gi paglostė mane ir tarė:

— Augk didelis.
pradėjo isz kap- 

szo kimszt taboka 
asz ant sza kai skeli o užsi-
krapsztes atnesziau žari ja, kad 
galėtu užsidegi..

— Kuą. tU busi ? — klauso 
senelis. — Artdjinn but labai 
sunku.

— Nežinau — atsakiau.
— Tėvai!.— tarė senelis.— 

Leisk vaiku mokintis.
— Neturiu pinigu — atsa

ke tetuszis. — No<ecziau akis 
‘ prakrapsztyt. Leisiu mokintis

Tegul iszmoksta bent 
Keliu eida

mas perskaitys parasza, žinos, 
kur eiti! , ,

— Taip, taip — pritarė se
nelis. Pažint juoda ant bal
to reik. Mes ir be to apsejome,

.n

Nu
tai ?

Mama perbrauke per popie
riaus sklypeli ir liko bruksz- 
nis. O tai buvo iki tol man dar 
nematytas daiktas. Asz taip 
noriu ji gaut, 
veržiasi isz akiu.

Užt.emijau konverta 
žycziu paveikslėliu 
kampo ir tas man žingeidi!.

— Kas tas, mamyte?
— Laiszkas nuo 

Amerikos.
Cziupineju asz laiszka ir ma

tau paveikslėli ant kampo, tai 
buvo paszto ženklas su Jurgio 
Waszingtono paveikslu, kuris 
ir dabar Lietuva aplanko. Isz- 
trauke laiszka isz konverto ir 
asz maeziau privingiuota dau
gybe eihicziu.

— Kas ta 
klausiu.

Toli,
mama.

daiktas.
kad net aszaros

su ma
nu t vieno

dėdės isz

Amerika ?

senelis ir

prastu ne-

jis prastu nebus

davė cuko-

toli v ra žeme 
sake mama. — Ten 

. czi a u si u s vandenis 
musu dede ir atsiuntė laiszka. 
Ir czia jis pasisako, kaip jam 
ten einasi.

Asz žiūriu in vinguczius ir 
galvoju reiszkiasi žingeidu
mas, kaip, I 
neliai gali pasakyt. 

. -r-r Ka sako dede?
— Sako, kad

I gir; kad jis gj’vemuviena’s. kai t 
varna ant stogo.

Ir asz dar syki pažvelgiau, 
ar nepamatysiu varna ir stogą.

per pla- 
nuvažiavo

V

reiszkiasi

Paskui jis
in pypki, o

ant

rp

vasara 
vaiku būrys ir

BJkLTBUVDUfl.

bedarbes laike galesite linksmai praleisti ta laika.
Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų niimerus.

... -      - -i i-   - .ni.i—i. -i.-     ■„     —£

Pul-
bet tėvai 

irzli ko svei-

mama.

kad ta-

yra

Kunigai 
negaliszventino, 

iszvaryt.
— Ka jis, mamyte, daro?
— Daugybe vaiku užsmau

gė — tarė. — Ta Raudondirži 
užmusze ir užkasė in žeme, 
bet jis atsikėlė isz kapu ir da
bar tupi rugiuose ir smaugia 
vaikus.

Taip buvo gerai slapstytis 
rugiuose ir dabar, — Raudon 

Vargonininko Jonas 
jo tėvas mates 

dabar vaikai
ir per duris bijo iszeit.

rugiai

diržis!
pasakojo, kad
Raudondirži ir

ruskai.
varda pa si raszyt.

Pauksztukai, pauksztuku 
kiausęinukai, rugiai ir Rau- 

rros visos stebėtinai 
i n va i rv bes

ka ežia tie bruksz- (> (iai)ar jau netie laikai.
Taigi — sake

jam nesma-
mamyte.

Seniau in«pagraba giedoriu

Pe r v i rszi 1ils gi r ta v i m a s, 
Tai jau ne kas, 

Kaip Pennsylvanijoi 
Apygardoje ned įdėliojo.

♦

įbildu aim diena in ten imlia- 
k|in,

I )y vu s pa ma czia u!
Ant geležinkelio daug žmo

nių stovėjo,
In guliu te girta boba žiurėjo.

Viena giminaite priszoko, 
Nutvėrė girta už pažastų šu 

stroku,
Kad in szali nutraukt, 

Ba nuo trūkio galėjo gala 
gaut^.

trūkio

No. 122 Kapitonas Velnias.
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus
lapių, popierinei npdwal. - $1.00

No. 12.1 Slaptybe Antgrablo, graži 
ir

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrrloH ir Ant nemano. 58 pus. 
Preke - 15c

No. 146 Dvi istorijos: Aniolas 
Dievo. Senas Klasteris, Juokingas

.15c 
apisaka Isz

Tacziaus vien tik vingiu vin
giai. Giliai in atminti man tas 

ir asz noroeziau nie
kad žiūrėda

mas in tuos vingius szneket.
Ta žinia, iszbeges asz papa

sakojau vaikams ir jieVisz ma
nos nusijuokė. Jie buvo dides
ni ir žinojo daugiau apie rasz- 
ta. Vargonininko Jonas iszne- 
sze pagavės nuo tėvo sena 
plunksna ir bonkute nuo raszji-

i lo. Raszalas buvo iszsibaiges. t 
Asz prisipyliau vandenio, pas
kalavau, mirkiau ta su rudi ju

inarm go 
ket ta paslaptį,

>

jįmdąvmkviftczia isz toli, o^da- 
bar miisu-Kalnujiszkos merge
les, kuri 
ta gieda.

Tiek jie apibudino mokini- 
mbsi reikalingumu ir asz in
gavau persitikrinimą, kad pa
žint juoda ant balto — būtinai 
turiu. Be to dar manyje randa
si gilumas garbes, kad asz ne- 
buoziau paskutinis.. Gi senelis 
arba mano , motuszes tėvelis 
isztare, kad asz prastas nebu
siu.

Susiejau 
Jonu ir ] 
asz padažau in 

■ raszalo bonkute,

paima kanticzka —

su vargonininko 
pasipasakojau,

nuo jo gauta 
braukiu per 

popierių ir matau stebuklą — 
liekasi bruksznelis.

kad

dondiržis.
dideles mvairybes maiszes? 
galvoje ir taip, tarsi szeszelis 
praslinko vasari).

Ruduo. Vėl szalta.
kai grinezioje.
rius rankose. Perbėgės kelis 

pe r n y k szcz i a s lėk c i jas. 
greit atsiminiau ir mamai ne
matant toliau atsiskleidęs mė
ginau skaityt vienas. Radau 
szitokius klausymus ir jie pa
dare neiszpildbma inspudi: 
“ Klausymas
Atsakymas — Lietuvis. Kur tu 
gyveni t Lietuvoje.“

— Mamyte! — atsiliepiau.
— Kur ta Lietuva ?

— Czia, vaikuti! — atsake
— Kahmjai, Raseiniai, Girkal
nis, tai vis Lietuva.

— Tai kodėl
mumis vadina žemaieziais?

— Pravardžiuoja — atsa
ke. — Mes esamo žemaieziai ir 
liet)) via i.

Vėl vai-
Vel elemento-

SVIUS

vienas.

neiszpildbma
Kas tu esi ?

() szinicies negalėjo ne susi- 
valdyt, 

Ne isz vietos pasijudyt.
Szeip teip namo pargabeno, 

Ir da ant galo, 
Vyrui ranka sukandžiojo, 
Ir da su knlokii užsiitiojo, 

O snukio negalėjo uždaryt, 
Tai žmogelis turėjo mėlynus 

akulorius padalyt.
Ro tam kad
() kad dideli laruma padare! 

Cze da ir raudonas burbulas 
pasirodo, 

savo drąsumą pa
rode.

Ylgai gana duravo, 
Kol boba nuo riksmo garga- 

la gavo,
Ant galo kipsimalszino, 

(n treczia diena iszsi blaivi no. 
Tai mat ka daro girtybe, 
Toji munszaine bjaurybe, 

Kad už biskio butu pražuvus, 
Ir jau pekloje butu buvus.

O jus kvailos bobos, 
Per1 girtybių"8tojotos nelabos, 

Sveikhtli naikinate, 
Tr sarmata visiems darote. 
Ka jus ant senatvės padary

site
Kaip sveikatos ir duonos no

tų rosite?

gerkle atidarė,

f

Ba vyras

apisaka isz. Prancūzu gyvenimo, 
viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 
puslapiu. - 59c

No. 124 Prakeikta, meilingas Krl- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidelota,
pirmutines puses szimtmeczio, iszimta 
Isz Lietuviszku užlloku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c

No. 126 Keturios istorijos apie 
Urvą užkeikta, Panaszus, Leorenas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 35c

No. 127 Tris Istorijos apie Neva
liojo pas Maurus, Vloszkcllo Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c 

No. 128 12 Istorijų: Nod&rykia 
skirtumo terb vaiku ir inilekla *visus 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o ?ado paczla. Stebu
klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių Ir jo vienturte duktero. Nela
bas vyras. Prakeikimas, 
pas grafa. Užkeikta skripka.
ka ketina antra karta ap.slpacz.iuot. 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25c.

%
No. 130 Penkios istorijos apie 

Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
noja nevalioje, Javorovas Ir Jo kliūtis. 
Apie kupcz.lu kuris ilorejo piglaus dar 
binlnko. 182 puslapiu. - 35c

apie 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szęparka, Pavo
jinga klaida, 
telp-gl randasi
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos Žinios, Vainos preita szimtmetije, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No, 133' Septynios Istorijos apie 
Smortls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tal su manu pačiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus, 
klos rotfcjs Ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 134 Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi ricszu-

Krėslas.

Delegatai
Del tu

No. 1.12 Sz.ck7.1os istorijos

Toj paczloj knygelėje 
szltlo apskaitymai,

Viso-

I.abal smagi

vokietukai

žemaieziai” man ne-

Ant rytojaus

No. 176 Dvi istorijos apie Joną Ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu.
Preke - - - - ifcj (

No. 177 Asztuonios istorijos 
Dėde Isz Amerikos, pasaka manu Dse-

1*6 
istorijo*

--- ---- ------- ---- ’ ’ *;■ ' - — i Mvuv m/, ziiijvi mvn, jumuu 
aprasziman. Preke knygutes tik 15c. dze8 (Dz.ukiazkal). Viena nedele telir*'

Dvi Istorijos: 
Senas Klasteris,

No. 117 Tris istorijos apie Tris j bes, Iszgydintas, Nedoras dede, At*l- 
Valkijozal, Iszmintlnga rodą, Apskialb gavo, Valkata, Pauksztells Jezuso, teip 
tojus. 63 puslapiu. - - 1__

No. 148 Penkios istorijos apie Su- i 
dai Dievo, Sūnūs Staioriaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kuuingaiksztis ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios Istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra-

Drasus szuo, Kolera, SCnells, i
• akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka- 45 puslapiu. . _ _ i --

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 151 Tris Istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pus. 
Preke - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pcleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 151 Dvi Istorijos apie Vladi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
No. 156 Penkios istorijos

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo.

4)

. i

15c K* keletą Juoku Ir kitokiu paskaitymu.
48 puslapiu. - 15c

No. 178 Keturios istorijos apl* 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprons- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pasla
ptį. 61 puslapiu. - - 15c

api*
belts. Drąsus szuo, Kolera, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus

L>c ralium.

61 puslapiu.
No. 179 Penkios istorijos

Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražio*

61 puslapiu. - 15c
No. 180 Tris istorijos apieKftji- 

mas, Drūtas Petras, N uogai i s. 
puslapiu. - I

No. 181 Tris Istorijos apie (gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 62 pu*.

lie

62
16o

plrgauna.

61 
15c

ir,c

15c 
apie

15c

tl, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - -

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie up** 
Vislos, Doras Vaikinclis. 60 puslapiu. 
Preke - 1*6

No. 183 Puiki istorija apie Szaki- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. 2*C

No. 184 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu. - l*e

No. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. - -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabege 
le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagi*. 49 
puslapiu. - lie

No. 188 Istorija apie Markus ir 
Aurolianas puikus apraszymas. 
puslapiu. -

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumą in balta vergija. Pusiau-gavenl*. 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake. Del plrsztiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, mene*l, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Meszl* 
vcžls. Grapas. Ėgli, aržluolas ir uosi*. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - 25c

No. 190 Keturios istorijo* apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre- 
pcszlus, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - M*

No. 191 Tris istorijos apie Balai 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu. - , •

aprasayma* 
41 

lie

110 
20c

Juokai. 60 puslapiu.
No. 157 Puiki istorijo apie Jona- 

sza Korczaka.
No. 158 Tris istorijos apie Anglo 

rius Is^Valencijos, Kožnas daigtas tu
ri savo vieta.
cziuojas. 76 puslapiu. - 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 160* Dvi Istorijos apie Baisi 
žudinsta. ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 161 Penkios
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnleri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kaiiluocziu, Raganius. 61 pus. 20c 

No. 162 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas vaido. Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

No. 16.3 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji merai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki. " 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi-

262 puslapiu. 35c

Ka pasakė katras pa-

istorijos apie

to. ir keletą trumpu paskaitymu. 21 
puslapiu. - - ‘ - Ite

No. 192 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvi*, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydu* vy
ras. 137 puslapiu. - * 2*e

No. 193 Septynios Istorijo* apie 
Jurgis Skaptukas,«Ergelei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, Is* 
reiksztas razbaininkas, žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. • 25*

No. 194 Asztuonios istorijo* apie

tai. Raudonas žibintuvas. Phslszventi- 
nimas gero draugo. Dvileka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas loszc kaži ras 
su velniu už duszia. Ka darote, darote 
patįs del savos.
Rūta, Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbal ant pliko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas. Reikalingos 
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonų dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svietiszkoje 
karojo. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu ir t.t. lietuviszkal, lotiniszkai 
ir angelskai. Apie stebėtina miestą 
New Yorka. Lekiojimas ore. Privalo 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminiains, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas skirtu-

Be apetito, dainele. Paparczio 
žiedas. Kvaili žmonis. Keletą juoku. 
Pasaka apie Lobininka ir neturtėli. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziupinls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! sekanczlos 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
miejo, Kandidatas ant apsipacziavlmo, 
Dzūkas iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip žydas moka gesz.cfta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
telp-gi keletą juoku, geru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - - - - 15c

No. 136 Sziuplnis puikiu skaity
mu (Treczia dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: Ha isz maiszo iszlins, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, telp-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir 1.1, 
puslapiu. - - -

No. 137 Tris apisakos apie Pjnin- 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgolbs- 
ti nog smert, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi sz.poselci, kaip traukt glliuknln- 
gai einiki ir kiti szposelei.
Preke - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir tiurikas, Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko,. dzuko pasaka, 
Užliekos isz senovės padavimu. Pcary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczlu* di
deli reikalai, Senelis, Dieno* kentejl- 
Nantoj, Netobulas žmogus. 
Preke *•

No. 196 Tris Istorijos Sunu* Mal- 
kiaus, Isz klausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus. - 1*0

No. 197 Devynios istorijo* apl* 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe n* kai 
bėk, senas žmogus pavojuje. Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalių* či
gonu, Istorija isz 1795 meto. Nedora* - 
ponas, Girtavimas. 123 pus.

No. 198 Devynios istorijos *u pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe. Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Joniszkel pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žino 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kelininką, Kaip ponas Raukszli* 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pu*. 
Preke - - - - 25c

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir inielaszirdingumas. Paskutini* 
pinigas. Laisve, Pražuvę miszkai. Ap
leista naszlaite. v Jeszkok aukso szlr- 
dyje. I^ipe ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios Istorijos apie

In ka
Kaip nekuriePerspėjo. Oi 122 pu*.

25eŽodis 
patikdavo todėl, kad vokietu
kai supyko, ima 
lot: 
tis kukutis.

labai dideli susivylima. gaudavo mano ambicija ir asz 
dabar turiu 
nybe, nes 
lietuvis.

Syki tetuszis

Stebuklu 4 4

šia plunksna ir dariau bruksz- lvtrO(le lo(W> k„(1 11SZ tllrejalt
nelius ant popieriaus.

— Mama! — prasznekau. 
— Leiskite mane mokintis ra
szyt.

ir pradeda
Žemaitis kukutis, žemai-

Tas baisiai už-

Vienam pleise susipesze dvi 
bobos, kasztus užsimokėjo, 
Bet isz piktumo nustigot ne

galėjo, 
vela susirup- 

cziavo,
Ir vėlei in lakupa insigavo.

Vyrai kasztus užmokėjo, 
Ba kam virti valgi neturėjo.
Ar jus vyruezei negalite pa

tįs pro va padaryti,
Ir gerai boboms kaili iszpereti. 

Juk suhkei dirbate,
Isz bobų naudos neturite, 
Tosios gere, meto pinigus
Ir nesirūpina apie jus!

mas.

rinkimuosla tr t.t. žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skkiezius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 164 SOntynlos istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir

n

vėl didele nauja- 
sužinojau, kad esu

Vilūnu, amo Miviiuni akcxi v IJL

jio būliukaB, R^rBa-kareivis, Vieszpa- 
ts Jėzus ir vaikelis, pžganedljo fiave. 
58 puslapių. - - ’ - 20c

No. 165 Keturios istorijos apie
- Mo

1isz Raseiniųiszmokti
— Kad jau

— Pirma 
skaityt — atsake, 
tu taip nori*— gali pamėgint 
mokintis. \

Tuojau paėmė isz skardines 
elementorių, isz sparno iszple- 
sze plunksna, peržegnojo mane 
ir tarė:

— Sakyk — A!
Ir asz apsivyliau.

turi

Mokintis 
besą netaip lengva, kaip man 
atrodė. Visas raides iszmokti 
dar buvo nieko, bet atėjus prie 
“S” turėjau vargo, 
besimokindamas dar sziaip 
taip atsimeni), bet iszmiegojcs 
ant rytojaus ir vėl “S 
mirsztu. Amžina atsilsi mamy
te rado vaista, tai buvo pantis 
ir liuobdama man per peczius 
sake:

Per diena 
dar

M J

uz-

e
— Es, es, es!
Po szito asz lengvai atsimi

niau ta negera, panaszia in 
8usiraicziusi slieką raide “S“. 
Paskui zelnetinimas: be aba, 
be ebe, be y by ir be obo baisiai 

inkyrojo. Gnidžiu su 
plunksna in elementoriaus In

gai va ir zelnetinu 
taip vadinama abecela. Kuo
met pradėjau 
džius, susitikau nauja sunku
ma, bet toliau pradėjo sektis.

be aba

man G rudžiu

pa, linksiu

szlebizuot žo-

viena
Mat asz maeziau smuiką ir ant 
lentgalio užtempęs kelis siū
lus mėginau grajyt ir balso ne- 
iszda ve.

— Matai! — sake Jonas.— parnosze marmurine lentele ir 
Tu numes dabar klausyk vis. 
Mano tėvas pasėjo taboka, bet 
asz taip nenoriu, kad jis ruko.

klausiu. —— Kur!
Vesk parodyt.

Ir mudu nuėjome ir užsili
pome ant tvarto stogo. Vargo
nininko Jonas nuo virszaus 
stogo nuszliauže ir klakt lys- 
neje ant sėdynės. Diedai susi
ma isze su žemo.

— Tu taip padaryk.
—- Asz bijau — atsakiau.

^uszuko. —
Matytum, kaip smagu! Neužsi- 
gausi — žeme, kaip pilkas.

pasileidau žemyn, 
taip mes saspara užsikabinome 
ir nuo stogo pasileidžiamo že
myn ant diegu.
me visa lysve.
motina.

— Del Dievo! — suszuko.
— Ka-gi jus padarote?

Man 
kuna.

pasakė Įeisiąs mokintis raszyt. 
Na, kad taip, tai jau neužilgo 
gausiu ir paiszeli. Po kiek lai
ko parbėgu namo szokineda- 
mas. Su kreida ant duru ėmiau 
ir parasziau savo varda.

— Tai musu vaikas — tarė 
tetuszis. — Bus žmogus. Toki 
verta mylėt.

Matusze tuojau užtepe svies
to, ant duonos ir tarė:

— Te. 1

♦

Irlanda, Robertas vejnlas, Medėjus.

Nebijok I

Asz Ir

Iszdrapalino- 
U žiną te mano

nuėjo sziurpuliai per

szia,— Eik szia, vaike! —ji 
szauke. — Asz tau parodysiu,

Matusze mane už rankos ve
dina nuėjo pas vargonininku 
ir paaiszkejo, kad ežia ne ta
boka, bet mano tėvo kopūstai

—- Bet; mainyte! 1
— .■ Kai
— Asz dabar 

paiszeli.
Ir dabar man atidavė ta 

Medukas ir > 
raszo.

didelis daiktas, bet jis brangus 
buvo tik tol, kol nebuvo pate
kės in mano rankas. J

brangia dovana, 
jo szirduke t

M ■ »

noriu gaut

Stebėtinai

Jau tas lllinojus, 
Gal niekiauses už visus. 
Su vyrais kaip dedama, 

Bot su boboms tai jau gana, 
Szvarumo jokio neužlaiko, 
Ir vyrams valgio nepritaiko.

Viena karta maeziau, 
Kaip valgė, tai net riaukezio- 

jau.
0 mergieps mėgsta labai szo- 

' kius,
Ir tai bile nekokius.

Kaip tik kur pajunta, 
Tai isz namii iszsprusta.
Tankei szi ir ta pamota, 

Kad ir reikalinga Jaigta. 
Ar jau no atsiras,

suvaldytu,
Ir del nekuriu sarmata pa

darytu.
Viena smarki motoro, 
Sarmata tokoi padaro,

Tetla sumuszo prio visu akiu 
Da gerai kad neturėjo aku-

kad kas 64 puslapiai; \ -

VILTIS PLIKIAMS. ,

Arablsz.ka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo adresu tai aplaikys trijų 
arablsžku gyduolių dykai. Ilaszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-

52
15c

62 pus.

Kaip KUzma Skrtpkoriūs liko' turtinau
• ponu. 78 puslapiu. - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaidutis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - - 15c

No. 168 4 Istorijos: Mocziutcs pa
sakojimai, Pasaka apie maža katlluka. 
Lietuvos skausmai, eiles; Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakelc. Preke 15c.

Tris istorijos: Musztine 
Geradcjingas murinas. 

Preke 25c.

47 puslapiu.

*

Preke 25c.

Barbele. Mokytoja. Volntazkas tilta*. 
Auklėjimas sveiiko Ir serganezto ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Pertamsy-

1 /'

i •

kite isz szios progos visi kurie yra i /
I t ' ■ k. J ■ k Ut ■■ • . ♦ * ’ v' A. . k Aa .4 . . 1 . .pus'-pllkial atb'a'viaai yra niipllkia t.f

loriu.
Isztikro visur musu lelijėlės 

bjaurei pasirodo,
Btl savo sželmistas parodo,
Ne nori juju niekas laikyt,
- . m .t ♦ * ’J' ’ j"« UlK'i'. ■*'

žemgali. 64 puslapiai;'^ - - 25c
No. 139 Dvi istorijos apie Gyvenh 

mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - . 15c

No. 141 istorija apio Slerata, pui
kus apraszymas. 119 puslapiu. ISc

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Szlaucz.ius, Isztikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nųo- 
szalija, Vaidutis, Galinga szoblo, MotlA 
na sopulinga, Molio sunaus. 181 pus. 
Preke * - ' - \rį.' 85c

No. 143 Istorija apie ĄU Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

Nų. 141 Keturios istorijos apie 
viena motina, Vaikucziu plepėjimas.

/ No. 169 
už mergina. 
Kas kaltas.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Je- 
rubausko, Osicczna. 40 puslapiu. 15c

No. 17i Tris istorijos apie Velnis 
zkas malūnas, Kaip studeetas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Daigele. 47 puslapiu. - - 15c

Nęij72 Penkios istorijos apie Ran 
ka ąpvolzdos. Ncdaejųsia žudinsta. 
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar pasžaukt teva zokoninka Bornadi- 

61 puslapiu. - - loc
No. 173' Keturios istorijos apie 

Žibinto bažnyczlojo, Sugertuves trau-

ka ąpvolzdos.

na.

15c

Tuii isz hamu isžvyt!
i

Ovažia ...Bareiuo neyojnlqke,.. Lupszl*
62 puslapiu. -

kije. Alutc dūkto kun. Kerniaus. Bo- 
ksztas ant salos Dago.
Prokf - - - - 20c

Jto.174 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklus kuczios nakti. 
61 puslapiu. ’ - - ' - 15<!

No. 175 Tris isi orijos ,api© Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir

J<I įf

64 puslapiu.

i

IScbuklas
I

74 puslapiu.
I

sbes in szviesa, Pasitaisias prasižengė 
lis; Dūkto malkakerczio .121 puslapiu. 
Preke - . -- - - • Me

No. 202 Vienlolika puikiu Istorijų 
su paveikslais, --
Nuliūdimas Tėvu. Kalėdų Vakaras, 
IsAAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, x Kaip Vincas ingalejo pactia, 
Mailach, Paskutinei Valadot, Slaptybe 
gymiino mum i šie Dievo muaii jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, y
Suvirsz 100 dideliu puslapiu.

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 pu*. 
Preke - - - - 15*

No.205 Penkios istorijo* apie. 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavineti pinigus, Giprio* sargas, 8u- 
uu ir Dukterį. 83 puslapiu. - S5o

No. 206 Tris istorijos apie Kuni
go Paslaptis, 1 n Merika, Pakaruokli*. 

v 20c 220 puslapiu,

Apie Džiaugsmas Ir

Nusiminimą, seno jaunikio.
* “«

83 puslapiu. „i

•M 4
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b Ant re procentą ant sudėtu ( 
Procentą pridedant prie jus ( 

pinigu i SauaJo Ir 1 Liepos, nepal- i 
įKnt ar atneszat ] 
ar ne. Mea norim kad lr jus turis- ( 
t ūme t reikalą ru musu banka, no- < 
gaiaant ar mažas ar didelis. < 

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki 3 5 
papist. Šubatomls 9 ryto Iki 12 vai. J

M. BALL. Prezidentas 
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent. 
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

H
1 CAPITAL. STOCK 1125,000.00
; BurplUA .Ir Profits $636,346.50
. i"
Mok

ptal

'Žinios Vietines Isz Lietuviszku Kaimeliu
i _

— Seredoj 
Vincento.

I — Ona, pati Jono Miczo isz 
kada

pripuola (J o r

sugryžo nuoi Vulkano, 
uogavimo, likos užmuszta per

i • • ____________________ x r., i
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Sztai Pennsylvanijos vandenines ? Jdeives11 m

t R

M

i/

kurios susi rinko
m k^4 i y

i../

MWorcester, Mass. — J.
Adams Co. dirbtuvėje, ant Me
chanic gat., tapo užmusztas 
liiduvys, Jonas Lukosziunas. 
A. a. Jonas kiek laiko atgal to
je dirbtuvėje 
akies., 
dirbėjus kiek laiko ir gyvasti- 
esiiotoko.'

BirŽ. 27 d.'n. a. Lukosziunas 
buvo isz pat ryto, su kitais dar
bininkas pasiustas in rusi at
vežti in virszu akmeni (grind
ing 1 ‘ .................... .... *

j. įJ

į- -

i Ibneteko vienos
Sugrįžus in darbo, po-t ruki/artimojo savo namo Vul- 

kaiifif.(£k<Xinko buvo noszve‘Stei 
' po; Kurco kuris laiko mieste 
i Pennsylvania ho|eli.Į *

— Kasikius gal negreit da 
i pradės dirbti ne^ Unija praei- 

i atmetė L - ----------
j Hardingo propozicija ant už
baigimo straiko, ,

s

I

parodyt knygute Mta gubata A rf-l I •* Ina t 11 r* A_

Lletuvhikaa Grnborlas

K. RĖKLAITIS
pagalLaidoja Numirėlius 

naujausia mada lr mokslą. 
Turi pagalbininke motoro.

Prieinamos prekes.

<616 Went Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

m

p

4

Prezidento

K
M
B fc.rį

%
/■

‘V '

'<4

W i

I1

I

— Schuylkill Railway 
kompanijų pradėjo varyti nau- 

automobilius inI jus dydelius
I Lak(‘wood, Lakeside ir Tania k
‘ vo kurio vaikszczios kožna va
landa. In Lakeside kasztuos 
25c. o in Tamakve 50c. Bus tai

In
25

! labai paranku del žmonių.
Ashlando ligonbu- 

katalikisz- 
kuri talpysis bu- 

xm»iąm krOme Sablerio prie 
į kelio. Kas Nedelia laikysis pa-

— Prie
, tęs likos atidaryta 
ka koplycze

k rėme

maldos del gyentoju fountain

miszes prae-

kis
Gudaczews- 

savo puiku 
važi uodą- 

arti Tunnel
antomobiliu

kalno
trenkdamas in

wheel). Kai darito prie kel
tuvo .(elevator), ant nelaimes 
akmuo paslydo. Kiti darbinin
kai gavo proga pabėgti, o Lu- 
kosziunas buvo prislėgtas po 
dideliu akmeniu, 
viduriui tapo sutrinti.

Nuvežtas in ligonine 
valandų atsiskyrė su sziuo pa
sauliu.

kur velionio

už 12

r

oa i
5CH

kencziu lenktynių kurios tenai s atsibuvo ana diena ir ju bet

1

Lafayette ant plau
kai! musu mergaites žinojo

kaip plaukt, jeigu gerai teminsite ant puikiu kojelių su kurioms yrėsi vandenije. Visos yra

1

L 
į 
3

'4

Girardville, Pa. — Jonas Ru
gienis su szeimyna iszplauke in 
Lietuva ant laivo Akvitania, 
kur pirko dydelia ūkia ir keti
na Apsigyvent Lietuvoje lyg 
paskutiniu savo,dienu.

— Lietuvei 
szei gyvena,
siunta nuo inunszaines bot ta
sai svaigulis greitai praejna.

“ poniute’’ badai 
nelabai mandagiai pasielgine-
ja, bet apie jaja. da nieko ne
skelbsime, gal dasipras ir apsi- 
malszys- Yra ir kitos apie ku
rias dažinojome ir turime pra
vardes, bet

szventinimu.

kokia aplaike tomis dienomis |
Ali • 1 Msara Szofall nuo savo milemo g 

isz soviatines Rosi jos. Ant to- | Y
ezionais mal- 

tik kaip kada pa-

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte ui kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
ępvo, bapkieriaus ir taikos

I Springs ir ligoniu kurie gali 
atejti ant pamaldų. Kun. Bro
gan laike piYmas 
jnsia Nedelia.

— i Dominikas 
supiszkino

1 ‘aigo
mas nuo
Ridge kasyklų 
sunku troka.

— Daejo zine isz Washing- 
tono, buk ant anglekasiu pose- 

svarbio nenuveik- 
kad prezidentas

Hardingas pasinlys darbinin
kams nauja propozieije, bet 

nežino.
vakara
• Havrilos 
ant 4 metu 
Jono

gi lu ko

sios ineilingos gromatos buvo d 
prilipyta pacztiniu markiu net a 
už 300 tukstaneziu rubliu — 6 | 
pėdas ilgio. Panasziu gromatu | 
jau daugelis likos prisiunsta in |

A - - .. I —. . I <« At 4 iGalima dasiprasti 
verti,

Tula

Amerika.
kiek tennis pinigai yrą 
jeigu turi tiek markiu lipyi 
ant gromatu.

turi

džio nieko 
ta. Girdėt

teiaejo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:

JOSEPĘ G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
f.:»lHMtTLNIS I.IKTUVI3ZKAS .

CITY, FA.

4 4
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Terp užbaigusiu szinietini mokslą Georgetown universi
tete.aplaike diplomus tėvas ir du sūnūs.
tėvas su sūnumis mokinosi sunkei advokatystes su tuom tyks- 
lu idant kada galėtu visi trys užsiymti taja profesije vienam 
ofise ir pasiekė savo tykslo. Yra tai Benjaminas Rynearson ir 
jojo sūnūs Allen ir jaunesnis Benjaminas — tėvas sėdi vidu- 

tas visados

Per deszimts metu

1J

nauja
riję. Kas netingi mokytis kati ir butu-scniauses,
iszsimusztf in virszu.

iwmrM

Kožnas 
sau

r n r m <tj

gromatneszis 
nusipirkt

turi 
kepure 

ant kurios rasis jojo mnnaris 
ir pravarde ant paliepimo ge-

1 ?___ 1 _ _ J . • ____

kiu! Ona, žiūrėk ka darai
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CIIAS. S. I* A RM LEY 
llenl Estate Agent
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iirmao stiklą!
Pati: “

nauja 
kokia ji bus, tai

— Petnyczios 
W. Pine St. 
trokas 
senumo

ant
J u ozo 

užvažiavo 
dukreles

I drnszkevicziaus, 
mergaite mažai buvo sužeista 
nes tik viena kojuke likos bis-

ant

I

Jisai koki laika
Paliko pa-

si skyrė 
diena

d ra ugu ves sz vonios 
atsibuvo su

Nanty Glo, Pa. f Del dauge
lio pažinstama sziam mieste- 
lije Elzbieta Szęszlokiene, per

su sziuom svietu 10 
Liepos. Velione prigu

lėjo pri o 
Onos, laidotuves 
bažnytinėms apejgoms o kūnas 
palaidotas ant vietiniu ajrisziu 
kapiniu. Pasiliko dydeliam nu- 
liudimia tris dukteres: ♦Mari
jona ir Kortstancije gyvenanti 
Detroite, o CecrJije,
Gimines norinti daugiau daži- 
noti apie veliones mirti lai at- 

Jpne- 
Box 663, Nanty Glo,

Nanty Glo.
, sze 

ippiiole venas tavo plaukas in 
:a> Ibln | 2

Matai įį koks tu esi, 
mano meihik! Priesz szliuba 
sakei kad gatavas mane visa 
praryti, o dabar nenori nei vie 
no plaukelio iszgiarti!...

k i apdraskyta.
— Sukatos nakti krito ne- 

gyvas J. Bedalskis nuo 414 \V. 
Raliroad St.
sirgo szirdies liga, 
ežia ir keletą vaiku.

— Nedelioj
I base-ball kliubas

Cuban Gaints (niger’lais) 
ir Mahanojaus kliubas liktis su 

Mahanoy City, prt.| musztas nes nigeriai gavo 5, o 
~~ ~~ ; Mahana^us 4.

—-------------------------------------

ISZ SHENANDOAH, PA. 
/  /

— i Tomis dienomis atidarė 
ofisu ant 205 W. Cb errv uli- 
czio6> naujas daktaro s V. Lus- 
czinsf as, kuris yra musu tau

riomis is z praktisz-

•I
I I

’p
ii

Imamom ius maijaaoy

Laidoja Klintis Numlrutdu. Pasamdo j
‘ Automobilius del leidotuvln Krik- I 

•ztinlu, Vesellju, Pasivažinėjimo
lr t. t. I

520 W. Centre SU

Mahanojaus 
grajino tbole

siszauke 
liuniene, 
Pa.

pas: Cecijije

su

Malianoįjus 4.
Tvlrcilanafa Lletnvhxka 

0 A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra ViilatljoH, 
telp kad pinigai sudėti mano 

.Įlankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ai U L Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes komphnlju' nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tua keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma telstngal, grel 
tai ir pigiai. Raškykite apie 

o gausite teisinga 
atšokimą. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 IV. Mahanoy Avė. 

MAHANOY CITY,

kalnas

D R. JUOZAS J. AUF 
/, (Lietuvis)

Bumais Daktaras K 
•Ja r

I J^nlus^jį “io‘“val.,
< ^4 i ne nlet s n<r

‘ . ilS F..
i į11“

į - .

A91
į 9^ •

I f &4IHETUVISZKA8 GRAB0RIUS 
f m BALS^lMUOTOJAfri

riti

arlumen-
f.

1

Gydo visokioj Lyras

•ryte n į
9 Vakare, y \- po plet., 8 lig • 

y iell Tel. 359-R.
1 St». Sli eunadonh.Si S Ii cunadonh.

Ant. J. Sakalauskas

f i s:»

I lietis ir vienas isz praktisz- 
| kiaušiu daktaru is' z jaunesnes 
i genf kartės. Jauur s daktaras 
neprržada

! isz numirusiu 
juos, nuo mirt:4

Laivakartes Vėl Atpigo
. $107.00

In Liepoja................ . $107.00
InPiliava-Kr.raliaucziu $106.50 

(WAR TAX ?5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos ku?su.
Pinigus Lietuvoje gauna arcziauslame 

paazto laiko 25—30 dienu.
P. MIK OLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

In Klaiped a .... • •!

Notary Public

— Asz sakau teisybe jog 
kuomet asz buvau biednas bu
vau daug laimingesnis negu 
dabar, — pasakojo vienas mili
jonierius savo senam draugui.

— Tai kodėl tu savo mili
jonu vol neiszdalini biodnioms?

A M « -M

Jaunr s 
prikeF ,net žmonis

, V ,et apsaugotV >et
os ir visokiu li- 

girjoigu in la\ka rt.tejsite pas ji. 
Laike pareikalavimo daktaro 
del ligonio ’neužmirszkite apie 
nauja dak.fnra Luse.zinska.

Kn ruszo aplo kn yga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena*

ATLANTIC CITY 
OCEAN CIT Y

,-j pr in kitas Panuares 
r ( >

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tolpgl pri
stato automobilius visokiems rolka- 
)<mi. - •

/

Miestus
16 dienu. Ekakur. 5. >j*
DubelUv-j, Tikieta* $7.110

K ET VERGAIS *\
20 I ,iepos, 3, 17, 31 Augi; 'Btb(

geri lr ant Pullman ki ti’U , 
.mokant regularlszka preke). <

<♦1 A

Parduodu visokius paminklas. '*<iidel- 
lus lr mažius už pigiausia r,reke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINF.a tat kreip
ki t •« pas mane, nea ^gz gaJ'.y jumis 
pigiau geriau.^ pau|»' otl ucg-u kitL

< ISZ MAHANOY CITY
{Tikletal geri ant vl»u treinu ku Jie 
ilszeinata diena ekskursijos (o Ur
> ant treino kuris iszelna Isz Willi; Urt
/sport 10:30 naktį priesz tai).

Galima sustoti Philadelphia važi fcio 
jant ir grlžtana. t

Aplo dauglaus informacijos daslSl - 
nokite ant stacijų.

įkuria man pri-

Gerbiami TamstotA — Szluoml duodu 
žinoti .Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“
siuntėt, norint asz s^lslunczlau už
mokesti už ta puikia) knyga, bet vie
nok aplaiklau kaipo dovana, už tai 
asz prlslunczlu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom wio manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
pulkus apraszlinus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvlszkaf kad kož
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės Žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vurgus ir 
rupesezius savq kasdieninio gyveni' 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
nainuoslu su savo mllema szelmina. f .
Rėkavo j u tamstoms už suredlma tos 
pčtųklos knygos kuri gali suraminti 
klekV4ona žmogų katras skaito ar 
klauso tV puikiu Istorijų, telpgt deka- 
vojuuž pd ik u kalendorių ka man 
prlsluntet kftlpo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. iVlso glaro velijentla pasi
seku “Saules'" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, ConfL Jeigu reikalaujate 
vlvsz-minetotf knygos tat prisluakitę |2 
in *Saule»" IsZietotuveB o gausite tuo-

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mos galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, kolotavojamo 

randas ir telp tollaus.
Mahanoy City, Pa.288 W. Centre St..
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VYRU 
LIGOS

— Žinai, man butu skurdu 
pamislyt apie tuos žmones ku
rie mano pinigais 
pasidarytu.

nelaimingi

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begljo 32 
metus Invairlas Ligas; Vyru lr Motoru, todol jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalidas ligas pa- 
clnancziau nuo ncczystumo kraujo. Atslszaukito ypatlez- 

> kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ftusiszka! 
i. ir Lcnklszkai.

I) lt. KOL E it

Ofisos valandos nuo 9 ryto lig, 5 vakare 
Nedoliomis 9 iki 2 popiet.

688 PENN AVĖ‘•t - PITTSBURGIL PA. 
w w e. f —
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Banka ka Turi Baisa
S<X» T

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

Jį Visada užstoja už varginga Žmogų.
Jį nori but atsakanti.

* Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 
mažesnes mokesti es. 1

Jį^patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz

■

♦ •

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko .

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.I ■ ’1. z. ,• <■ ■ >
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Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MEBCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.n' V 1%

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckcrt, Vlce-Pycs. JO. F. Gulnon. Troaiį.
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ant Westu. Ji ji 

indi me ir moka mėtyt laso. Ne se-
AVyomingo

Miss Helena Bonham arba kitaip praminta 
yra viena isz smarkiausiu merginu 

’sz:5
nei aplaike auksini medali nuo gubernatoriaus 

a - * e • • ’lt • 1 •

ming” 
pralenkė vyrus jodime,

steito už greita jojimą ir szaudima isz revolverio.
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Miss Wyo-

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

f
* l

Guinano didelis sztoras nori idant 
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

A

t

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

Privalo kiekvienas turėti savo 
ioena maudynes siutą.

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas visokiu tu siutu ir 
parduoda už pigias prekes. 
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Ateikite pamatyti o pirkaite.
vflr

GUINAN’S i
i

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.




