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ISZ AMERIKOS
DIDELI SZTURMAI ANT 

ŽEMES IR MARIU.
Chicago. —Ant Westu viesž- 

patavo didele sniegine viesu
lą. Mieste prisnigo daug sniego 
ir trys žmonys užmuszti o ke
turi užmuszti Wisconsine. Tru
kę i susi vėliniu po kolos 
das. Badai Pennsylvanijoi tu

su lietum per

valau

rosime sniego
Velvkas.

Ant mariu kilo baisus sztur- 
laivu nukentejo 

keli nuskendo, žo1
dzin menesis Kovas užsibaigė 
tikrai kaip levas nors atėjo 
kaip avinėlis.

ma i.
smarkiai

1 >aug 
o

STUDENTAS SUVALGĖ 48 
KIAUSZINIUS.

Cambridge, Mass. —
Ansell, vyresnysis .studentas 
isz Harvard Universiteto, gy
venantis Washington, D. C., 
ėjo isz laižvbu 
gaiš, jog

(virytus) in laika
penki u

in laika 41 mi
liutu ir laimėjo dc-szimts dole
riu. Studentai taipgi užmokėjo 
$2.40 už kiauszinius kuriuos 
Anseli suvalgo.
NELAIMĖJE ANT

GELEŽINKELIO;
ŽUVO 15 ŽMONIU.

Birmingham, 
kiolika darbininku likos už
muszti kada du trukiai susi- 
mu szo r. n t ..Bmz 
ern 
dvvlika mvliu

/UaYbi n i n k i szka s
dure -su angliniu. Darbininkai 
važiavo isz darbo Tennessee 
Coal Co. kasvklu. Daugelis Ii- 
kos sužeista.

vvresnvsis• •

mus 
resdesziml s
Suvalgė visus

Tracev *

i>. r.
su savo drau- 

s u va Įgys 48 kiauszi- 
ket n- 

minut u.

Ala. - 
likos

Pen-

geležkelio arti Edgewater, 
nuo ezionais. 

t nikis s u s i -

ISZKASE SAU KAPA, PO 
TAM ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
San Antonio, Tex. 

gėak gi rd ėda m i \ a i t oj i ma 
kapji/iu, paszauke paliciji1, ku
ri isztyrinejo buk tai Anasta- 
zio Lopez, 56 metu, kuris su
mano atimti ->iin gyvauti per 
iszgerima truciznos kokia nau
doja ant žiurkių. Sake jisai, 
kad nenorėdamas idant kiti 
jam iszkastu kapa, pats iszka- 
se i^ jame likos užkastas kada 
mirė po dvieju valandų dideliu 
kaneziu.

'>an

liATTBH.)

NUŽUDĖ MEdGAITE
54 METUS ATGAL

DEL KURIOS NUŽUDYMO 
DU NEKALTI ŽMONES 
BUVO GOVEDOS NU- 

LINCZIUOTI. į,

- Pagaliau 
kalt įninkąs

‘S,
priesz 54 inetus, kai

1 ’raei- 
ant

GERAI PADARE, DABAR 
VYRAS TURI 

RAMYBIA. 
Drumhaller, Ala. 

nuo
Negalė

dama atprasti mm nuolatinio 
keikimo ant savo vyro ir jam 
dagrisdama visame, Man* Che- 
roy, nutarė ta viską užbaigt 
per atemima sau gyvasties isz- 
gerdama trne.iznos. Priesz 

ligonbuteje
Keikiau savo vvra kožna die- 

na be mažiausios priežasties. 
Norėjau nuo to atprasti, bet ne
galėjau ir dabar mirsztu užga- 
nadinta, kad jisai turės rainy- 
bia.“

DVASE PERSEKIOJA 
MERGAITIA.

Oshkosh, Wis. — Vienuoli
kos metu Mariute Maybourne, 
gyvenanti Ornro, Wis. neturi 
ramybes nuo dvasios kuri jaja 
nuolatinei persekioja, 
nežinoma d vase kalba su jaja 
rodos per sienas, 
kius ženklus, 
vietos rakandus ir daro kito
kius szposus.

Pagarsėjus nevidonas dva
siu Henry Houdini prižadėjo 
pribūti in fenais isztyrineti to
sios dvasios darbelius.

rimą 
t.

mi ■

pasako:

Taji

duoda viso-
pajndina isz

Medina, (>hio. — 
iszkilo in aikszte 
basius piktadarybe 
sos

invy ku
bu vo 

ratas kūnas nužudytos jaunos 
merga ites, Mares? Si kūrintos, 
del kurio nužudymo buvo su
imta du “ pedlerir i ’ ’ ir nulin- 
cziuoti. *

Don voro Ii go n p:*'j 
nas ligonis 
jau senas žmogus, dabar prisi
pažino, kad ta. mergaite nužu
dęs jisai. Douglas papsnkojo, 
kad pirma jis mergaite iszža- 
gines, o paskui 
Kai, radę mergaites kana, vie
tos gyventojai induke ieszkojo 
piktadario, lyg t vožia pasi- 
maiszo ten 

pedleriai
MacLoi'd ir Kimmel, 
buvo intarti ir 
tuoti. Indukusi goveda 
t įlotuosius iszvež(‘ isz

‘ ‘ pedleri,; i

gulis vie- ir
Thomas Douglas,

nugalabinęs.
s<

t vezia
du keliaujant ieji 

(kromelniiikai), 
J uodu 

szerifo aresz- 
aresz- 

szeri f o 
rai/ku ir bematant nnlinezia\ o.

Douglas prisipažno, kad 
tik jis mergaite 
nužudęs, bet ir uoliai 
goveda lincziuoti abudu visai 

‘ ‘ pedleri u ’ ’.

4 4 t I

ne 
isznii k i nes ir 

k nrst es

tbal, kuri.
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37 METAS

“GAILESTINGAS”
SŪNŪS

SERGANCZIAI MOTINAI 
NUPIOVE PIUKLU IR 

PEILIU KOJA.

Detroit, Mich. - 
aresztavo viena George Maik- 
wardta, 35 metu, kaltinama del 

mot i-

koja. I >ol iei ja

rioj gulėjo jo 
Marwardt

ISZ LIETUVOS
SUIMTA BANDA 

PLESZIKU
\ liesli tena. (“ \ bes’’ kor.) 

Kuri laika isz rūdims ( te

;..... . t—------------------ :------ —-------------- ------------- -------------- , -----------------—.................. — ,,

žinių įk’7 i/igjj graliu lM0TERES laimej°DAUGIAU
APIE KAUNE

DIDELI TVANA $25,000,000 NUO
A RI E L K O S4 valanda
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VYRAI PASIRASZE ANT 
PRIŽADĖJIMO DAUGIAU 

NEPLAKTI SAVO 
PRISIEGELIU.

Kovo 6 d., 4 valanda nak
ties Kauna pabudino ugniage
siu sirena, o Nemuno pakran
tes gyventojus policija, 
vakar diena, pradėjęs kilti N 

paszokej 
veržtis miestan, 
po kitos gatves, 

isz 
susi-

BOLSZEVIKAI TURI GERA 
PELNĄ NUO VODKOS 
KURIOS NAUDOJIMAS 

PASIDAUGINO.

noje 
beveik kas nakt apipleszdavo 
krautuves ir szaip pilieezius, 
bet galu g;

Tai butą nemažos 
nijos“ isz szi'sziu asmenu, ku
rie' tuo užsiėmė. Iszpleszt

ti.
d e pa s is ok e

4 4

sngau- 
kompa-

Jau
(>- 
o

■I

Vertejevkoi 
Brianske,
me 1

Moskva. — Bolszevikiszka 
valdže tikisi szimet tureli dide- 

Kai muo- 
p radėjo

Orei, Rosija. — Moterių 
st vaikas kilo netikėtinai kai- 

gu berili joi 
kuris pasibaigė pa

sekmingai ir vyrai turėjo pasi- 
raszvt ant “sulaikos 
kio pasiprieszinimo.

Perdet i no —‘ ‘

isz szesziu 
užsiėmė.

turto buvo apie kelios eleszim-
I ukstaneziu 

’’ buvo
Dabarties juos su-

ra-

be jo-le nauda isz vodkos.
larbininkai 

langiau gert ne kaip praeituo-
Valdžio.s dirbt u- 

padaugint 
klupai tu-

1*1

J() ledas

mune vanduo tiek 
kad pradėjo 
užlieti viena

Paaiszkejo, kad staiga
sijudiiK's Neries 
spyrė ties intaku. Nemunan, 
kurio ledas dar stovi, 
bndu, Nemunas ir 
miaii Kauno užtrombuoti 

vandens, 
veržiasi

kimas, 
policijai, 

la i ko 
praeita 

daug

nužudymo savo senutes
uos, mėsininko peiliu ir pinklu 
nuplovusi jai
rado ji sodinti szale lovos, ku-

mol i ns 
aiszkino

kad motina priesz kiek 
sunkai susirgus ir 
Panedeli
blogiau. Ji skundusis, kad jai 
baisiai sukandanti kaire 
ir praszius ji, kad ji ja 
piaut u.
tai nieko nepaleng\’ino, ir mo
tina mirus.

Markwardt pasiustas in psi 
observacijai.

susirgus
jai pasidaro

.Jis ta ir padari's,

koja, 
nn- 
bet

chopatu ligonine

SZOKO SU KŪDIKIU 
IN UPIA.

M rs. I Jelena
1!) mot u pat i Stepo 

nuo tilto

Sharon, Pa.

t v s
kompanijoj 

ūkininkai.
pleszimai nutilo ir

4 4

litu.
net

roj 
du

rr ties
T
Neris

fokiu
ze- 
le-

ežia i
i
šia metuose.
ves

1 r (

(Ieressy, 
nuszoko nuo tilto prie Budd 
ulvezios >ii savo 10 dienu se-

kudikiu in Shenango ' 
abudu prigerdami. Pa-

)
jauna

in

Padai

strai-
I*1'

K,

vodkos tureji 
leidimą vodkos, 
ri neprisotyta troszkuli.

raparta,

'17

)

nesga v u.s 
imi.

“KARSZTAS“
PALICIJ ANTAS.
(“ V-bes“ i 

gyventojas
M ažel is I a maudamas 
politinėj policijoj ir nieko ne
sugaišdamas ome patsai isz 
kur tai gaudamas komunisti
nes literai liros, neszt i ja pas 
pažystamus palikti ir paskiau 
atvesti policija.
liui teko nukenteti. Bet paga
liau ir jam liekai]) ;
liko prasza 1 i n t as isz 
ir dabartės užvesta 
kauk iii ima
Nežinia kuo pasibaigs, bet 

ja m

l’tena.
Vietinis

k or.) — 
A ntanas 

i slaptojo

rpl’aip* dange-

atėjo, 
, policij 

bvla
nekaltu

dais ir neprileidžia 
nuo ko jis kila ir
miestan.

Vienuolikta
maža, buvo toks vaizdas. Van
duo Nemune ties Aleksoto til- 

l)e veik 8 metrus
pusike beveik

epaezio tilto. I žlieta visos že 
mosuos gatves, ju tarpe 

kurioje 
žemesnėse

Lentpuviu ir

tu sieke 
aukszczio, t. y.

valanda
Pagal 

szimet iszvarymas voelkos da- 
500,000,000 kvortų, kas 

350,- 
000,000 doleriu, arba konia liek
kiek 1!)13 mete, kada tai val
dže turėjo pelno ant 380,000,

arba 760,000,(MM)

valdžios tai
4 I

eis lyg
atnesz valdžiai pelno ant

Ivderis” 
kieriu Aksenija Karasiova, nu
ėjo su visu pulku moterių in 
kaimo mokslaine, in kur nuėjo 
ir vyrai ir toki kontrakta per
skaito del susirinkusiu:

Mes, vedusios moteres gy
vename po sunkiu iszlygu. Mu
su vyrai tankiai su mumis pa
sielgi neja žveriszkai ir lupa 
<aili be jokios priežasties ir 
aiko kaip gyvulius. Ilginus 

negalime to dalaikyt, todėl ap- 
reiszkeme musu vyrams kad 
(‘same pasirengusios Imti jiems 
drauges ir prigialbeti visame, 
bet reikalaujame nuo juju, 
kad mus daugiau ne plaktu ir 
bjauriai nekoliotu. Nesugryž- 
szime pas juos pakol nepasira- 
szys ant 
mo!“

Vvrai matvdami kad bobos 
ant tikrųjų pas juos nesugryž, 
nuleidę ausis priėjo prie sta
lelio ir kožnas su mielu noru 
pasirasze ant prižadėjimo.

OOO doleriu 
auksiniu rubliu.
RUSIJOS
BAŽNYCZIA

ir
uz-

gatves, 
Kestuczio gatve 
lieta, visi Rusai ir 
vietose butai.
malkiniu medžiai pluduruoja.

gyventoju vos spėjo 
pabėgti isz butu per langus, 
visa, manta ju mirksta vande
ny. Susiekimo traukinėliu ne- 
ra. Daugelis darbininku ir tar
nautoju isz Slabados ir 
viankos neatėjo darban.

Kranto
Kanto

f »
( (

nes 
0.3 
UŽ 

žmonių, 
rei- 

teks

Daugelis
per

— Krasnaja
, kad Rusu 

bažnvežios

(i a -
Gv-4 4 

sinodas

inusu pareikalavi-

GYVOJI 
NUTARĖ

UŽDARYTI VISUS 
KLIOSZTORIUS IR 

VIENUOLYNUS.
Maskva,

zeta pranesza 
vosios bažn vežios’ ’ *
jau sutaisęs savo programa vi
siems vyru ir moterų vienuo- 
liu ordenams panaikinti, ir 
jau davės instrukcijų Lenin
grade ta programa vykinti.

Nutarimas kliosztorius ir 
vienuolynus Rusijoj panaikin
ti buvo sinodo priimtas jo su
sirinkime, laikvtame dar 1!)23 
metais. Daugely vietų teeziau 
tokios tikybines organizaci
jos gyvavo po priedanga dar
bo bendruomenių.

Naujame sinodo dekreto be 
kita ko sakoma :

‘ ‘ Sinodas sprendžia, 
vienuoliai ir vienuoles 
suderasu szios gadynes 
šia. Jie 
Jie turi mesti savo 
ir pradi'ti 
gu darbu.

mimo
upia —
lieije abudu lavonus surado pi 
keliu valandų.
moterėle buvo labai nusiminus 
isz priežasties ligos.
PER VĖLAI SUSIPRATO.
Ottawa, Kanada. — Mikolas 

met u, 
savo

82 metu, ant persiskyri- 
me-

Mar-

Aleksote, 
Jonavos gi 

vėjo susisiekimas valtimis.
Eglių tiltas nunesztas, suar

dyta jau ir Slabados tilto da
gut ves puses, 

pakeltas in 
augszti ir plūduriuoja, 
vandou eitu, tuojau ir jis butu 
nnesztas ir iszgelbet.i jo 
jokios vilties.

Didielis pavojus yra 
soto tiltui;
daugiau pakils, kaip ir Slaba
dos tilta, ji vanduo nukels

Kalvoje, 
atvejo,g’Wvden- 

czionaia 
genera- 

konsulis,
dabar isz-

nekalt u 
LENKISZKAS KONSULIS 

BEDOJE.
Chicago. — Jurgis 

išsibuvo
keturis metus, kaipo 

LenkisZkas 
papuolė in beda ir 

al in Lenkije. Kon- 
susipažino su

Mary McGee su kuria 
meiliszkus susinės/.i mus, 
damas Lenkijoj paezia ir kelis 
vaikus. Kada jai apreiszke kad 
sii jaja daugiau
Man1 iszgcre trucyznos tiksle 
atominio sau gyvasties. Mergi
na randasi ligonbuteje, o po- 

konsulis gavo atstauka 
su laukianczia bausme 
sngryž namo.
TĖVAS ŽIURI, KAIP JO 

SŪNŪS ŽUDOMAS 
ELEKTROS KĖDĖJ.

Milledgeville, Ga., — Vakai 
ežia buvo eketros kėdėj iiužu- 

Ted 
McClel

land, kaltinami, del užmuszi- 
mo Putnam kalintos mokyklų * 
superintendento W. C. W right, 
ir del to 
bausme.

11 szk a s

važiuo at 
sulis

nas

gi
kokia tai 

t u rojo 
t u rė

ned rangaus,

kada

dyti du jauni 
Coggeshall ir

vyrukai 
Fl’ovd

mirt les

i r kad

nusmelkti
Abudu jaunikaieziai 

iki Įiaskutines minutes gynėsi, 
kad jie primetamos jiems pi’k 
tadarybes rio])adare,
jie pasmerkti visai nekaltai, 

su sunum 
kambari 

Cogeshall levas 
Graudi buvo scena, kai jauni
kaiti pasodinus elektros kė
dėn, senas tėvas puolė prie jo 
maldaudamas egzekucini n k u s, 
kad geriau ji pati nužudytu, 
ne kad jo nekalta siinu, nes 
žinąs tikrai, kad sunns nekal
tas. Tai betgi nieko nepadėjo, 
ir jaunikaitis buvo I 
brolio akyse nužudvtas.

Antro pasmerktojo giminiu 
laike egzekucijos nebuvo.

TINKAMA BAUSME.
Chicago. — Sudas nubaudė 

Williama Capelin, 43 metu pa- 
eziuota vyra, kuris turi kelioli
ka vaiku, už sužagejima asz- 
tuoniu metu mergaites,- kuria 
priviliojo su saldumynais in 
užkabori ir tonais jaja subjau
rino. Už taji bjauru darba li
kos nubaustas ant keturesde- 
szimts metu in kalėjimą.

Atsisveikint i 
egzekucijos

r-> i r

m 
atvyko 
brol is.

Bu ire way, - 8G 
sklinda prieszais 
Sara, 
mo. Porele buvo vedus G2 
tus, bet su savim negyveno per 
40 metu. Iszaugino
vaikus. Mikolas užmetineja 
\o paežiai buk jiji ji aplei<lo.

užveile 
paezia

Kaunas. -

k'ia, manyti, ikad 
skaudžiai nukenteti.
SLABADOS TILTAS 

NUNESZTAS KAUNE.
Lietuvos lai'k-

raszcziai pranesza, kad vanduo 
nunesze Slabados tilta. Ant jo 
stovėjo du policininkai ir vie
nas civilis,
Viliampole tūlam laikui netu
rėjo nei maisto, nei elektros 
nei susisiekimo su Kaunu.

k u rie iszgelbel i.

lis isz .Jonavos 
Visas tiltas ledu

septynis
sa-

Jeigu

nei nera

TIPUSAS IR BADAS 
NAIKINA DAUG 

ŽMONIŲ.
\ arszava. — Miestelyj Brze- 

zine, dvi valandos kelio nuo 
Lodžiaus, žmonys keneze neisz- 
pasakytina bada, o
tipnsas viduriu smaugė daugy
be žmoniu.

(i y ventojai
ka pirkti duonos, pardavinėja
rakandus už truputi miltu ar
ba augliu.

K romuose
nes už 50 grasziu bet kupeziu 
nesiranda' Daug
maitinasi bulvių lupinėmis isz 
kuriu verda sriuba.

prick tarn

lb

KALINIS IR PA UKSZTELIS
Alek-

jeigu vanduo dar

g:

4

Kalinis žiūrėdamas per lan- 
i kalėjimo kalba: 
“Sveikas gyvais paukszt y t i, 

mano mielas ir vienatinis kali
nio draugas! Tu vienas ramini 
mane savo malone giesmelių. O 
mielas pauksztyti!
man, ar tuojau baigsis mano 
kalėjimo kanezios! Ateina pa

gunda adgijo. Vi- 

grožybėmis,

1 hisak vk

vasaris. Visa 
si gyvūnėliai 

(f
ali gėrėtis pava- 

tiktai asz 
mano ka

sario
vienas nelaimingas
lojimas tamsus ir szaltas. Sie- 

krinta dideliais la- 
aszaros. Aszaros ar 

mano vvstanezios 
Akmeniuos sienos, 

esate minksztesnes už
Taip asz gir- 

“ mes a te
esamo jautresni negu 

J uk i r ant kalno Kal- 
, iio- 

žmoniu szirdvs

uos rasa 
s žais, lyg 
jus verkete 
jaunystes! 
argi jus
žmogaus szi rd i.' 
dzin, jus man sakote: 
menys, 
žmonys. ’ ’
varijos kada Kristus mirė 
los skaldėsi, o 
visai nesusijudino. Panasziai ir 
dabar, greieziaus isz akmens 
iszspaus aszara, negu užsiklo

isz
negu) ‘1 v 

tejusis žmogus szirdi parodys.

O szviesioji saulele, tu lyg

i bus, 
žuviu,

netiesos lie
ka u loI v,r J

ploszczium pridengė

uoga i Ii ngai, 
nuplakė

szveistu vainiku apvainikavo
I >a n iekos
ir isz levynos isztremia, kalėji
mo uždare. O tėvynė! kaip nuo 
mažu dieneliu tave mylėjau ir 

darbavausi! O szia-
nuo tavęs esmių atskir- 

tarpe svetimųjų, kalėjimo 
mano mielas

del tavos 
dien
1 as, 
keneziu. Sakvk
paukszlyti, ar pas jus yra tiek 
neteisybių, kiek 
kus žmonis '

Pauksztelis ant. to graudingo 
iszmetinejimo atsako:

“l’as mus paukszezius
tiek neteisybių, nera pavydžiu 
nėra kerszto, pas mus meile vi-

N u lok si u pas 
svieto žmonis, 

giesmele

pas svieiisz-

nera

sados
I nos
jiems tiesos
mano giesmele

gyvuoja.

J

ta žvaigždele 
kelia, pames

, Ji 
nuo paramų.

Senamiesty vanduo 
iki rotusze.s aiksztes 
renio namu, 
atėjo iki Katedros, 
gatve iki Liaudies namu, Mai
ronio gatvėje iki Muzikos mo
kyklos. Marviankos 
e/zio tik dangeziai matosi 
ledu. Du namai jau nuneszti.

Katastrofos diduma 
dar numatyti,

Tuo tarpu neaiszku dar, 
kaip potvynis vystysis, 
stoliai, žinoma, milioniniai 
jau tie, kurie dabar yra pada-

pasiekė 
iki Mai- 

Eljaszevo gatve 
Lukszio

priemies-
isz

sunku
nes tai tik pra-

džia.
Nuo-

žinoma,

Paskutiniu moment u vanduo 
dar kila, veržiasi kanalais at
gal in miestą.

Kariuomene sprogdina leda, 
daro pastangų iszardyti susi- 
kimszusi Neries žiotyse visos 
Neries leda.

kad 
nebe- 
dva- 

yra tipingi parazitai,
priežadus 

yventi produktin-
j >

POPIEŽIAUS PIUSO X.
SESUO MIRĖ.

piežiaus
sirgdamadiena,

Piuso X. mire 
kelis

Rymas. — Ona Sarto, 64 įlie
tu, nevedusi sesuo mirusio Po- 

ana 
mene

sius. Kardinolas Mary del \ ai, 
popiežiaus sekretorius, dagir- 
elias apie mirti dievobaimin
gos moteres, buvo pirmutinis 
atlankyti velioniu.
DVIEJU

neturėdami uz

galima pirkti kel-

szeimvnu*

KERSZTINA UŽDA
RYMU MINKSZTU

KASYKLŲ

sa ulele, 
mylema mano niocziute, kožna

ma ne 
minga kalini savo sziltais spin
duliais, tu suszildai mano szal- 
ta kalėjimo kambarėli.

Už ka emiu kalėjimo ? Už ka 
mano laisve atimta ? Kodėl es
mių iszt remtas isz savo tėvy
nės? Už tai, kad pamylėjau tie
sa. Už tai, kad jiems tiek szir- 
dies rodžiau pagarbixs vaini
kais jiems kelius nuklojau. Už 
tai, kad mano sena tėvynė taip 
nuoszirdžiai mylėjau. Už tai 
jie man taip'bo-savžiniszkai at
simokėjo, nupleszo garbes ru-

rytmetį atlankai nelai-

giedosiu 
, gal jie 

supras, gal at
bus jujn •savžine, pakels galvas 
augszlyn, iszvys 
kuri rodo tiesos
klaidingus takus ir žengs tie
sos keliu, kuriuo Augszczian- 
ses nurodė eit i.

Gerai, skryskie mielas pauk- 
, giedok jiems tiesos gies

mele, o 
ne baisu. Žinau 
sutruks nelaisvos retežiai, kū
nas eis ramiai silsėtis, o duszia 
pauksztelio sparneliais skrys 
augztai už mėlynu ardviu prie 
szono geriausio J’evo, kur lai
mėk saulele nenusileidžia, kur 
nesiranda persekiojimu. O ma
no Dieve, prieszams nepaskai- 
tyk už bloga ju silpnybių, kada 
j u g 
akys
imk Dieve ju ditszos in savo 
karalysta neatmindamas ju 
kaltybių.

i

szleli o*
man, isztieso, kentėti 

, kad nepoilgam

’•yvenimo styga, nutruks, 
amžinai u'žsimerks. Pri- 

dilszes

—Menka Dulkele

SLUCKO MIESTAS ISZDE- 
GE; 80 ŽMONIŲ 

ŽUVO.
Telegrama isz \dlniaus pra- 

nesza, kad gaisras sunaikinęs 
didesne Slucko miesto dali. 
Sudegu apie 800 namu, 
m a is a ps ka i cz i a v i ma i s 
žuvę apie 80 žmonių.

Pir- 
gaisre

ANT PARDAVIMO.

Keletas namu gerojo vietoje 
Mahanoy City ir Frackvilloje. 
Taipgi 1‘arma Locust Valley ir O Ofarma Barnesvillejo. (A.

Cha s S. Parmley 
Real Estate
17 S. Catawissa St., 

Mahanoy City, Pa.

LAIPSNIU 
AREbPLANAS VEŽ

40 PASAŽIERIU.
Haga. — Olanderiszkas dir- 

areoplanu Antanas II. 
, dirba naujo budo 

areoplana, kuris bus dvieju 
laipsniu, kuriamo sutilps 
turesdeszimts pasažieru. Ant
ros lubos bus naudojama kaip 
kamabarei del miegojimo ir 
bagažo. Areoplanas bus nau
dojamas tiktai, del naktinio 
lekiojimo ilgosia kelionesia.
DAUG ŽUVO BAISIOJ VIE- 

SULOJ; SZIMTAI NAMU 
SUNAIKINTI.

Taszkentas, Azijatikine Bo
sijo. — Baisi viesulą su lietum, 
perėjo pro Turkestaną, pada- 

b ledos, daug 
Viesulą isz- 

goležinkclius, suardė 
daug namu ir daugeli gyvuliu 
užmuszta. Valdže nusiuntė in 
tonais vaisku idant prigialbetu 
žmoni ms.

Telegrafai ir telefonai nu
traukti, todėl sunku aplaikyti 
aiszkosnes žinos.

Bv-Prod nets Coal

bejas 
Fokker naujo 

bus

Morgantown, W. Va. — Ba
dai visos minksztu anglių ka
syklos prigulinezios prie Con
nellsville
Co., ketina sustoti dirbti nuo 1
Apriliaus, jaigu anglekasiai 
nesutiks ant priėmimo numu- 
szimo 20 procento. Kompani
jos žada uždaryti ketures di- 
džiauses kasyklas, ne kaip su
tikti ant Jacksonvilles sutar- 

Kitos kasyklos ketina 
.rt taipgi sustoti.

ke-

ties

1,200 sustojo dirbti.
Morgantown, W. Va. —Dic- 

1 Apr ilia us pa mete darbusna
1,200 anglekasiu Paisley ka
syklose. Badai visos ne-unisz- 

kasyklos bus uždarytos
Gegužio menesi.
kos

I"

N
i

ii11. i

rydama baisės
žmonių pražuvo.
draskė

BIZNIAVAS NAMAS
ANT PARDAVIMO.

llotelis *su 35 ruittiais ir vie
ta del salimo. Didelis namas vi
duryje miesto Tamaqua, Pa. 
Kreipkitės ant adreso

Crystal Restaurant
Jamaqua, Pa.

(A.15
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f* Kas Girdėt
-Atlyginimas delSkvrius 1. 

I

szeimynos paezios negali liuli 
kaip 50 rubli u. I ž 

rubliai.

JL

H.

A lleluja!
Visiems musu skaitytojams 

vėlinamo Linksmu ir laimingu 
Velykų. Lai Dievas užlaiko vi
sus sveikatoje ir prailgina gy
vas! i.

didesnis 
naszlia užsimoka 
Sk v rius

50 rubliu. 
25

— Sužiedol inis ne 
yra priverstas davinėti dova 

del merginos tėvu, tiktai |

Lietuviszkos Pasakos.
*)

SURINKO Dr. J. BA3ANAVICZIUS.

na s < 
dienoje duoda

I j

ir■
į M
i

I
I

I

t
Ii

Radio, fonografai, automobi
liai, kintamieji 
naujausi szokiai, 
tim at pratimo senoviszko Ame- 
rikouiszko budo skaitvmo ; 
šiai knygų szeimyniszkam 
telyj(>, prie 
vakarais. Gerai butu, idant ta
sai papratimas prasiplatintu 
Lietuviszkiiose namuose. Argi 
ne geriau, kaip po vakarieuiai 
levas, motina arba vienas isz 
vyresniųjų vaiku paima in ran
kas laikraszti arba knyga ir 
skaito garse i, <» kiti sėda aplin
kui ir klauso, ne kaip levas ar 
motina turiUn skaityti tykiai, o 

užkabo- 
piktais

paveikslai 
yra priežas-

9

vinczevones 
uoszviams avinu ir o rublius. 
Skvrius 3.
ginos isz tėvu namu yra drau- 
džemas kalėjimu. Skyrius. 4.— 
Svecziai, kurie ateina ant svod- 
bos be 
gaspadoriui po tris rublius nuo 
galvos.

Apie ūkininką ir jo berną.
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žiburio

gar- 
. ra- 

szvlesos

— Pavogimas mer-

nžpraszymo, užmoka ,

Didele garine skalbinvczia 
|>rockton ’e, Mass., apgarsino, 
buk dabar priiminės 
bimo m* tik marszkinius, kai 

paneziakas, 1x9 ir 
ir kates. Broektonie- 

cziai, kurie turi szunis ir kates, 
labai nudžiugo isz to, kad ga- 
les savo sziinvėžius ir miaukius 
laikyti szvarei, duodami juos 
iszprausti kitur.

niereli u s, 
szunis

ga ri ne
Mass.,

anl skal-

Buvo kita >vki tokis ukinin 
kas, kuris pats 

berną ir
valgydavo ge

rai, o berną ir kitu* szeitni 
ninkszczius skriausdavo visa 
dos, o ypatingai valgant kosze. 
Būdavo gnspadine iszvirs sau
sa žirniene kosze prispirgis 
spirgiu, supils iii viena krasz- 
ta bliudo, atnesz ant stalo ir 
pastatys bliuda taip, 
gaspadorium visos spirgės su
taukais, o po szeimynos — sau
sa kosze. Pradės

9
*

kad po

katras isz 
szeimynos rugot, kad sausa ko- 

” kaipsze, gaspadorius ir sako:
tu, bambly, drysti zaunyt, to
kia .kosze peikt ?

dar tokios
szauksztas

rr

vaikai valkiotųsi į 
riiis, draugaudami 
draugais

)<»
>u PAJESZKOJIMAI.

I'u s'avo gy- 
nevalgei

, tai 
ir pasems pagre- 

cziiim keletą szauksztu ir kok
liam szaukszte

vast i ie 
žinrek : 
spi rge,

kas
ir

9

Tiems kuriems rupi 
skanumas-kito tokioI

cigareto kaip Camel
Xi1

t
nėra

0

Aplaikerne ‘’ Vienybes 
raszti ant meto, kuris pa
duoda svarbiausius faktus isz 
40 metu l.ietuvin gyvenimo 
Amerikoje — nuo 1886 lyg 19- 
25 meto. lYįc knygoje surasit 
iszt isesiirs medžiagos (infor
macijų) kas atsitiko tarp Lie
tuviu per tuosius metus. Kny
ga yra
kožnoje szeimynoje

Mot raszt i
Vienvb(>,”

9 1 Met-

akyva ir privalo rastis 
ant atei- 

galima gaut i: 
Grand St.,

t les.
i I

Brookh n, X. Y.
193

,\ aldže pavėlino ant dirbimo 
alaus kuri tik 

pirkti aptiekose.
t var

medikaliszk 
galima

()

bu>
Alu> bus žinomas kaipo

t ures dru-kytojas sveikatos, 
t ūmo 3.75 procento bet kas jojo 
už daug gertu tai apsirgtu(

Pavelininia ant dirbinio tojo 
alaus aplaike du* *’ ‘ apt iekinio 

didžiausi bravorai Anheuser- 
Bush isz Saint Louis ir Pabst 
Brewing (’o.

t

isz Milwaukee,
\Vi>.

Tegul tik aplaik 
ma ant dirbimo tojo alau>, tai 
turoime da gere-ni 
bravorai ne miego-.

1) pavėlini-

() ir kiti

(T nu-

Sudže Kramer isz ( le\ tdand, 
< )hio, yra tosios nuomones, kad 
namas ir szeimvna dau 
kenezia ant to, kad <ziandieni-
nes moteres daugiau paszven 
ežia laiko ant biznio, ne kaip 
pildyt motiniszkus, paežiu, gas 
padiniu privalumus. Sudže sa
ko, buk 7.5 pnx'entiis persisky
rimu parodo, kad vyras ir mo
tore dirba drauge. Jisai yra to
sios nuomones, kad jaigu mote 
res ne dirbtu kremuose, fabri
kuose ir kitur, tai skaitlis per 
siskyrimu sumažėtu pusiau. 
Gal sudže turi teis\ be...

snmažet u

ant Kaukazo, 
t m int is

Mikola Szankovski,
143 

s ii

vargo. Senam
> 82

Pajeszkau Brazinskaieziu ir 
Juozą Brazinska, paeina isz 
|)obravo Kaimo, Seiriju Para., 
Suvalkų Bed. Yra svarbus rei
kalas nes Antanas Bražinskas 
mirė ir paliko turtus be prii*- 

Gimines malonėkit at- 
siszaukt ant szio adreso.

P. Kazeezonis
1629 E. Reymolds SI..

Springfield, 111.

žiūros.

Asz Petronėle Mišeikiene pa
jeszkau savo broliu Antano ir 
Jurgio Pužu, paeina isz Taura
gės Apskr., Naumiesczio Para , 
Ziugn Kaimo; lt) metu atgal 

Pittsburgh, Pa. Jaigu 
juos žinot, meldžiu 

lt

gyveno 
ka> apie 
praneszt.

M rs. I *. Miseikimie
1SG Xew York Avė

Newark, N. .1.

kaimyną 
paeina isz

žinot,

Paieszkau
Petrą Czerkauska,
Gižu Vajscz., Rimavicziu Sodž.
Girdėjau gyvena kur apie So.

Meldžiu atsi-

mano

Boston, Mass, 
szaukt ant szio adreso.

.Jos. (’zivinski,
127 Rome St r., 

Tammpia, Pa.lt.)

Pajeszkan savo gero susied 
Vincento ITnikio paeina 
Alsiedu Vals. ir paszto, Kistai- 
cziu kaimo. '1'uriu svarbu rei
kalą, meldžiu atsiszaukt, arba 
jai kas žino apie ji, malonėkit 
prane>zt

Europe — Lithuania 
Alsiedu Paszto,

Zvirblaitu Kaimo. 
Jonas Bobelis.

ANT PARDAVIMO.

<)

1>Z

it

akerei

piestaris, prie 
triobos, namai, 
kluonas ir visos 
kas tik ri*ikalinga
apdirbimo. Yra 2 
karves irv išok i drabni 

prie 
giriu,

geros 
ir

ir

rodo spirgės, 
kaip žvirbliogaIvas. Priesz to
ki darodymą, ne vienas i'sz szei- 
mininkszcziu neturi ka sakyt, 

tylėdami žiubriano sausa
kosze, o gaspadorius ryja spir- 

”o tai kosze, tai 
kosze — vieni taukai! o spir
gui tai kožnam szaukszte, žiū
rėkite til<, po ketures, po tris!” 
Žinoma, kad 
ninksztis isztverdavo metus, ir 

t veziodamiesi *
kam taip tau

kiai jeszko szeimynos ?
nesusigiu los

£<(‘s ir giria : 
vieni taukai!

kad kaimvnai 
užklausdavo: 4 i

! ’ ’
retas szeimi-

Camel savo gerumu padaro kiekvieną gerą 
dieną geresne ir padaugina pilnumą gyveni
mo. Kol nebuvo Camel—ne vienas cigarctas 
nebuvo pagamintas toks geras—ir nėra iki 
šiol. Jis neatbukina jūsų noro, nepalieka 
cigaretinio atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai 
juos rūkysite. Padarymui šio vieno cigareto 
sudėta išsilavinimas didžiausios tabako orga
nizacijos pasaulyje.

Tiktai geriausias yra pakankamai geras del 
Camels. Parinktiniausias Turkiškas ir A- 
merikoniškas tabakas; kopuikiausias jo su-

maišymas; puikiausi cigaretinė p o p i e r a 
padaryta jiems Francijoje. Nei abejoti ne
reikia, kad užsidegdami Camel, jus pažįstate 
maloniausi lengvumą, pilniausi ir kvapniau
si skonį, kokis kada nors buvo įvyniotas 
į cigarctus.

Jei jums rupi skanumas, atidarykite Camels 
pakelį ir raskite priimną gerumą, kuris kas
dien suteikia užsiganėdinimo daugeliui mi- 
lionU. Patirk kaip tikrai puikus ir draugin
gas gali būti cigaretas! Imk Camel!

i

4

Kaime Latta, 
gyvenu garbius 
met us, 
kuriuom vaikai, anūkai ir pra-
anukai turi daug
Mikalojui nubodo 82 metine 
pati Marijona, su kuria nutarė 

Vaikai ir anuk.ii 
stengėsi užbėgti persiskyrimui 
po pergyvenimui su jaja 62 
metus, bet jisai kanecz užsi
spyrė atsikratyt nuo savo bo- 
belkos ir gana, nes jiji labai ji 
kankina su savo baisiu užvv- 
dejimu. Mare yra Mikolo tre- 
czia motere. Pirmutine 
1812 mete, kada tai Napoleo
nas ėjo ant Moskvos. Antroji 
mirė 1850. Mikas buvo kelis 
metus naszliu bet trecziu kartu 
apsipaeziavo 1864 mete ir su 
laja paskutine nori persiskirt.

persiskirt.

mirė

Karma 47 akeriu, 35 
iszdirbtos žemes, o likusi žeme 

molio, 
t vartas

maszi nerijos 
del uk(‘s 
arkliai, 6 

gy va
liai, geroj vietoj, prie geru 
vandenų, prie giriu, malkos 
niekad nereiks pirkt, ganevos 
vainos. Priežastis pardavimo, 
szankia in Lietuva, todėl par
duosiu pigiai. Norintieji pirk
ti atsiszaukit ant adreso:

E. Urban, 
R.F.D. Box 54, 

Irons, Mich.t .27)

LADIES!
YOUR ORUOGIST 
RKCOMMENDB

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Isz priežasties visokiu per j Kožna moteris ar mergina 

mainu Soviatineje Rosijoi, So- 
viatai visu aplinkiniu prisimi
tine ja in vyriausia valdže viso
kius užmanymus ir tiesas. So- 
viatai isz Dagestano, Kaukazo, 
prisiuntė in centraliszka So- 
viatu valdže idant užtvirtintu 
sekanezias tiesas:

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke tiktai • . i. . $1.50

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

C

CIGARĖTAI

?” tai jis 
at kirsdavo: 

tai iri 4

1 9 Ir ant I

i

pas ji — vyras didelis, 
storas, drūtas, kaip 
Pirma diena po piet 

gaspadi-

padare. Susisėdo

bernas isz 
gaspadine

visai
kad asz iszmintingus, 

nelaikau ilgai szeimynos, o kad 
jus kvailiai, lai laikot, 
to viskas pasibaigdavo.

< tavo jis viena syki berną isz 
toliau — jau artymesniejai ne
eidavo
auksztas 
milžinas.
gaspadorius pasakė 
nei, kayl įszvirtu koszes, tiktai
kad tauku negalintu indeli, ži
noma, kad liktai del jo. Gaspa- 
dine taip ir 
vakare prie stalo: gaspadorius 
isz vienos puses, o 
antros. Atneszus
bliuda su kosze, žinoma, pasta
te, kaip visados.
už kraszto bliuda ir, nieko ne
sakydamas, atsuko priesz save 
riebiąją puse bliudo. Gaspado- 

mislijo, kad tai tas nesu- 
isz netveziu atsi-

Bernas paėmė

4 4 nian ro-
9 9

mis, 
kasi.

T

Apie gyvate.
t

Senis Dainpra 
szia pasaka: Kita syk, kada da 
asz buvau jaunas, tai apie mus 
visur buvo miszkai, kad vir- 
szune pamatyt galva vereziant 
augszlyn ir kepure nukrisda
vo. Visokiu žvėrių 
ežiu baimes buvo;
krūmus Imdavo tetervu

pasakodavęs
() jij’i, kaip 
szieksztos, 
keliais 
susi km k s
prisitrauks 
žes), o 
ta ir

szuviais 
t iki ai

pro Armeiiaiti. Al
meną liki Nemuno.'Ties Ilguva 
ji ėjo iii Nemuną ir po tiesumui

Ji vijome

i i

pasuko prie
ini gaspado-

nus 
mislytai, bet 
tiko; paėmė už kraszto bliuda 
ir atsuko atgalios, ale kad ber
nas nesuprastu, del ko jisai su
ka, sukdamas sako:
• los, kad saule szitaij) sukasi.

Bernas nutveręs 
sziugai ir sako:

nežinai — saule taip su-
” Gaspadorius vėl paemes 

už kraszto bliuda, 
damasis iii bliuda, sako: 
sakykite, už ka ežia buvo pini
gus mokėti, o gaspadine szesz- 
toka užmokėjo?
mas galiausei:

duot as ?! ”

neva stebe- 
‘ ‘ na,

o bosakyda- 
už ta bliuda 

szesztoks duotas/!” pasuko 
smarkiai bliuda taip, kad vėl 

atsisuko in 
nutvėrė

spirgės

rasta. 'lai, sako, cielus metus 
alink smarve buvus, pakol jiji 
supuvo, o toji* vietoje, kur jiji

•> 9 9

4 4

jo puse. 
Bernas nutveri* už bliudo ir 
sukdamas spirgėta kraszta in 
savo puse, tarė: ‘‘jis to ir ver- 

'Gaspadorius supykęs ir 
supratęs, kad bernas tyczia su
kina bliuda, bakstelėjo bernui 
iii panose su szauksztu tarda- 

‘‘ar (piemuo esi, kad prie 
stalo szposus varinėji?” Ber
nas paszoko 
rež gaspadoriui su szauksztu 
in kakta, kad tas in szmot'elius 
sutruko, o ant kaktos gaspado- 
riaus tuoj guzas, kaip noviks, 
užszoko. Ir 
szaukszta, mist voros bliuda iąi 
rankas, valgo, kiek tik norėjo, 
ir pavalgos apsironge ir iszojo 

keliais. O gaspadorius 
dauginus ne tik ka pats nepa
žystamu szeimininkszcziu ne- 
samdydavo, ale jaigu kuris isz 
kaimynu nusisamdydavo, tai 
jisai vis sakydavo: “prietel, 
dabokis, 
je —ližėms ir is^eis.

tas. 9 9

irias:

savo

už

varinėji ? ’ ’ 
stalo, kai Į)nuo

su

nustvėręs kita

nes: kaip ažonis atcr

ir pauksz- 
iszejim in 

.’ j01?1' 
biu, tai su pagaliu prisidaužy- 
davai, kiek lik norėjai be jokio 
ginklo. Viena syki taip asz 
iszejau ant meszku; man atmi
nant da ju daugiau buvo. 
Vaikszcziojau, \ aikszcziojau— 
nieko nesutikau; atsisėdau 
taip ant

Ale kas tai sziekszta po manim 
lyg sukrutėjo. Asz atsistojau, 
apsidairiau ivplink — nieko ne
matyt ir yel atsisėdau. Po va- 
landeliai ir vėl sukrutėjo, net 
mane pajudino; asz paszokos 
atsitraukiau tolyn, insitemijau 
vieta ir nuėjau namo. Beeinant, 
namo sutikau susiedu vyrus, 

savo 
jie isz manes pra- 
, ale bet mes suta

rėm, muszkietas pasiėmė, eiti 
pažiūrėt. Susirinkom asztuoni 
szauliai ir ant rytojaus rytme
tyje anksti, saulei tekant, nu
ėjome in ta vieta; parodžiau 
sziekszta, sustojome taip per 
kokia dvideszimts 
nuo szieksztos ir iszszoveme vi
si vienu kartu — tiktai trinies 
isz szieksztos pūstelėjo, 
žiūrim — iszlenda pro 
szieksztos gyvate -storio kaip 
geras kazilas, taip nuo dvieju 
ar daugiau sieksniu; galai abu
du: 'buože ir vuodega vienoki, 
kaip kirsto nukirsti; tiktai ta
me gale, ant kur eina, po pa
pilve žymu, lyg kad kokia sky
le ar žabtai, ale tiktai iszmatyt 
negailima, nes artyn bijojome 
prieit, ale tik isz tolo sekome. 
Kaili tik ji iszliudo, tuojaus 
szoveme dviese, ar tryse. Kiti 
tuojaus nubėgo namo, o mos 
tryse pasilikome ir tyczia žiu-

nesu tikau;
szieksztos pasilsėt.

susiedu vvrus 
t

papasakojau jiems apie
atsitikima:
dėjo juoktis

isz lend a 
gyvate

žingsniu

Ogi 
gala

rot susitarėme, kur jau ji eis.

m
prie galv

tik iszliudo isz po 
o mos su 

pasveikinome,
pypke, vuodega

os (buo- 
kupra sulenks in sprik- 
kaip tiesis, kaip duos 

szuoli, tai taip keli> sieksnius
ir nulekia. 'Taip jinai loke, o 
mes vijomes vis indiirmu ir at-

M

i

«• <»

J

perplauko in l ž-N( muile. Dau- supuvo, kelis metus žole nemi
nt* jai pavt'džiu gy- 

malyt, ale 
sznekedavo, 

netoli Armenai- 
a n!

ginus jos, o
noil ropijo 

jaunystėje 
kad kita svki
cz i o

vaezi n 
mana

go, mat žeme nuodu buvo pri-
gerus. Toliau^ bus.

padare ant gy\ate< me
džiokle ir užniiisze tokia, k'aip

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

B A L L@B AN D'
Pakenčia geraus nešiojimo 

šlapiose kasyklose
guino pakasti

u

it
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kasyklose ir 
rušvse.

Keikia d rūta u s
toks gumas vartojamas į '

Padai storus ir drūti, su mažu 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpes 
. Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Drrrbo Kurpės.
yra vandens nepermerkiami ir galima ilginus nešioti negu odinius 
padus. Žiūrėk del raudonos bolės ant kiekvienos karkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.

neštoj linoilgaus
Ball-Band’’ Lopacs ir Himirer 

prailginimu ant VISU pusių

smagus nešiot.1 per visą dieną.

apie
o

šlapias kasyklas prašykic 
“Mišliko” padai

460 Water Street, Mishawaka, Ind.

Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”•»

-r ril.
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BRANGUS SZUO

Leitenantas Dubovas, jau ne 
jaunas armijos karininkas, sė
dėjo su vienmecziu medžiotoju 
Knapsu, gerdamas konjaku.

Puikus szuo! — kalbėjo 
Dubovas, rodydamas Knapsui 
savo Milke. — Brąngus szuo!
'Tiktai, tamsta, atkreipk domes 
in jo snuki! Pats snukis neži-
nau kiek vertas! daigu rastųsi ‘ 
mėgėjas, tai 
sumokėtu 200 rubliu! Ar, tams 
ta man netiki.’ Netiki, tamsta.’ 
'Tad tokiame at vėjuje, tamsta 
nieko nežinai ir nesupranti...

už ta pat i snuki

Suprantu, bet...
- .Jog tai selteris, gryniau- 
anglu kraujo!

o
Dieve brangus, kas tai di

Ar, tamsta, žinai, kiek 
asz mokėjau už Milke, kuomet 
ji buvo visai mažyte.’

-1O 
iszvaizdos, 
les 
uosle!

Iszdidžios 
jau kaslink ,uos- 

>

Szimta 
rubliu! Ypatingas szuo! Szel- 

Kvai-la Milke! 
szunyti, mano

ma
Ei k.-z

savo

Milke!
Czioll... 

.-ZUlieli...
I hibova- pril rauke in

Milke ir pabueziavo ja tarp au- 
-u. Jo akyse sužibo aszaros.

Niekam laves neduosiu... 
mano tu skaisti... pleszikele. 
Juk tu mane myli, Milka? My
li.’... Na, eik -žaliu! — .-taiga 
,-uszuko. - Purvinom lopom 

mimdira sutep.-i! Taip, 
tamsta Knap.-e, pusantr^ .-žirn
io mokėjau už -zuni! .Ink bux’ 
matoma už ka! 
kad neturiu Įniki 

nerimauja.

man

a a.

() 
Tiktai gaila, 

medžiot i...
Szuo nerimauja, jo 
pražūva nenaudojamas... 
tai del to ir imriu ja parduot i. 
Pirk ja -au. poną.- Knap-e! Per 
\ i.-a gyvenimą bu.-i man dėkin
ga.-. Xa, jaigu, tamsta, turi ma
žai pinigu, teirnl ji tam.-tai už 
pu.-e kaiim- 
lio.-, ]»ralei-iu 
penke.-deszimls rubliu! 
jau mano prapuola!

ne...

r P

)

talentas
Tik-

tarnauja...
ja

I’aga- 
tam.-tai už 

'Tegul

— Ei,
Knapsa-.
ke butu xyri.-zkos lytie.-, 

d ja ir pirkeziau, bet...
— Bet ar Milke

suszuk

at -idn<o
Nebent tamstos Mil 

tai
t r ■> <

VELYKŲ MARGUTIS

I

i

I

Aul >zito marguczio \ ra

I 
I

i.-zm argui 
viszeziukai.

ta kralikucziai ir 2 
Suraskyte juos.

•) 
. )

X

•>

t

TARADAIKA

Net man bėga seilv, 
Kaip pamisimu apie tokia 

vesei le, 
Jaigu jauniki- nesiima 

kalpoka.
Su skriblium valgo ir szoka, 

Nedyvai ba retus plaukus
t urejo.

'Tai nusiimti nenorėjo. 
Merginos ir sau nepavydėjo 

(iere alu o ir gert i norėjo 
gražu mergeles,

Hali džiaugtis mameles,
. I *rie darbo negali pri varyt i, 

O prie gerymo ne reik praszyfj

Tai rots

mergele vyreli apskundė

I

}

I

niei jau. tamsta, taip kaliu bi-; tarė. Pagalios,
lai-i.
szi uit .-

tai imk ja sau
. penki- rublius!
Xe, miela

už dvide- ,

polle... e-

spaude deszine
kuomet Knap-

leitenanto, -a.-
ir buvo beatidaras kiemo dure- 

su kosėjo

Kol dirbti darbo

ELEKTRIKOS DARBININ
KAS KALBA.

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

Boselis kaltas f uju namu 
Kam daleido ant musztvniu f
Sziadien žmoneliai ilgai 

past cues, 
gales.

Daktarai daug darbo turėjo 
Vos peiliu galus isztraukti 

galeji
A nt r\ t dvylika pas vaitu 

stojo,
Bausme užmokėti turėjo, 

Kalcziaiise apie SO užmokėjo,
Doleriu užmokėti turėjo.

i.

Mr. I'1 red Eagle 
<pia 
na.

t

Sijl 
m

a

I
■
:,s;

■ rI

' Iii
1d

grosersztoriu, t ii-Namas su
ju lubu, 150 pedir ilgio, 25 pė
dos ploczio prie stintinio plen
to ant Butting uliezios gyvena, 
daug Lietuviu, artimoje Potts- 

Lorininkas tik vienas 
szeimyuos,

isz Cala.-a- 
prie l’en- 

.-a ko:
I ’a. da rbi ui n kas
I ’oxver A I Jght ('o.

‘ Kada per visa diena .-linkiai 
iirbu ir lipu ant st alpu, mano 

ir bmiu 
į >a rei n u

vakare namon gerai intrinu iii 
muši'- ui us

vili.
visas k imas 
visa.- sztvvas.

.-kanda
Kada

Kriksztyuos įpuikios nėra ka oulli liiiiim iiia
k'albet i,

A rgi in\ 1 i mina apie tai
* H« >K

ir n i rdet .’

Mienas sziant. vagis, 
Žinoma ne kas — Iaetu\ i.-.

Pailgos terlos, 
l’laczios burnos, 

Dideliu ausu.
'Taip kaip asilu; 

Nosis kaip snapas, 
didelis, kaip kuzapas, 
Nemoka Angliszkai, 
Tiktai Iaetuviszkai.

a t si vilks pas ka,
I’avieszinkite su lazda, 

Ba moka kiszenius krausivt 
Ir bile ka grabalioti.

e

daigu

ofDr. Whites Oil
a n t ryto- 

gerai. ’ ’ 
galima pirkti

jauczi im- m
i r 
vėljaus

Szila lininienla
aplinkose arba grosernese. (ap.

s 
pasiliko, be 
parduoti kagrejeziausia. 
ke tinkama del kožno. 
szaukyte luojaus 
pas: ’ E. E. Terril), 

Butting Str. Llexvcllyn, Pa. 
Arba 

les”

ant

nori
Pre-

A t si
x’ietos

galil<‘ dasiklaust
redakcijoj, tolimesniu in

formacijų. (t.A.G

A <

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
importuotas 

kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas 
Fahrenheln
priesz gražu orn lele-moteris 
Iszeina In tarpduri o priesz 
lietu vyras Užeina in tarp
duri. priesz permaina oro tai 
abudu Iszelna in tarpduri. 
Labai naudingas daiktas dvi 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir drucz.el, 
szauja su B.C. kilikais. Kas

BarometraH

daiktas su tikru 
termometru, ir

i

■I
1

's
I

IK

ii

Jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiuslm 
dykai kožnain kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli.
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio Judėjimo, gražiuose nikelinuose tuk-

Tni
I

i 'Tula i
i Ne žine ar (yezioms ar t ik 

bandė, 
ne la i meji», 

'Tiktai vyras kasztus 
užmokeji 

Sziadien .-armatos t uri iii 
vales,

I Igai nžmirszl i to negales. 
* * t-

Kur kokis bankieta- ar 
k r i kszt v uos,

Ten t uri Imt i i r muszt vnes, 
Dvidesz.imls penki vyrai,

I lįsi t raukia gerai, 
l žpuole ant dvieju, 

Silpnu žmonin. 
supjau-te, 
apkaustė, 
g v v 11 -,

1 r nežine kas i.-z ju Ims.

l’ž tai nieko

t.

I

* * * 
vyriieziai bent arielka, 
Nut ručini u ir vilką, 

In viena pleisa užėjau, 
Stikleli namines isztraukiau 

Netrukus pajut.au, 
I r vos nepasiutau, 

kamuolį mane pradėjo sukt, 
1 r viduriai gurgt,

I ’er I ris dienas sirgau, 
Ir \’os atsigavau. 
Stang perkūnas, 

'l okes namines karezema-, 
I’ats kojos in ja daugiau 

nepastatysiu. 
Ir del \ isn pasakysiu 

Idant namines tokios negeriu. 
(> ii:

Ta i

111

HZtuoKC, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas no 
mažiaus kaip $.r>.oo bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiuskite 35c. .' lempomis už prisiūti lima o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslte tuos daiktus savo namuose. Cvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Kaszyklte sziandien ant adreso:

1211) N. Irvlng Avė.I’RA( TK’AL SALES CO. Dobk 25. Chicago, III.
4

•t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

ir atšilę-, Dubova.-Į i
nei kapeikos. Po pirma i bepe neužtikrintu balsu:dllo.-iu

-/no man
ant ra net i:riu pinigu.

Ta i rei ke j<» i -zka rt o man

nereikalingas, o po |
i \ iet

nežinai,
( >

Maliau, 
taip pa sa ky 1. Milka, eik sza Ii n ! Terzia n

Tarnaiij.iii: i
ve kiau-zinieiic-. kurio- paval

.- Iri įmauta - ve] at si l’mpo ;

i
kareivas pada- i

Ar tamsta nežinai, ar 
rakari- priimąs szunis.’ 

priimąs... 
‘gali u.

ge.-
(h ra- i-z tam-to- vyra-, 

ž m o - 
i -z-

, mandagus
Nenorecziail tamsta

poną- Kna|
g 11 -...
lei.-t t uszcziomi- b<‘at mint ie.-...
Žinai ka. tamsta ?
dovanai .-zi ,-zuni at įduodu.
At-zove Knapsas dūsaudamas.

ji pri ži u re.- .’Ka- ma ne

kad
užtikrinti m

Pyto
Tt'gu 
ja

j kale in ji imsi un- j
-i u...

. t« gul 
S/.Ą k -zi n
i lakmcziama-!i

ja velniai paima, j 
ra Kari - į >asma ugia... j 

.-/.n n palaikis! N
Ne tik kad

e-
ne

ixurkiai eb/ia.-i Kambaryj, bet
-uede me.-a \ irt n veja. I r 

Asz tamsiai Į kad dar imr- vižlą butu, bet 
ka nu.-idave!

kiiin.-argio su kiau-

va i<a r

1 velnią-
nor- 

žino i n

i I
I

I
I

I

S u peiliai-
Ir karkom

PaI i ko vos

i
i

• Ii
i ») a i

geresni pliusą trauktu, 
1 ki i r szuo ga la 
gu lasza tokios guzutes 

paragaut u.

Dėkite savo
gaut u.

I

I

P*1"
Net nriu. kas 'prižiūri...

Hm... Jaigu tam.-ta 
ka padarysi... 'Tnori. tai ne

i

ne-
o-

! Mi.-ziny> 
le! I .aka na k t !

I ’a-irnat vmo!
iiždarvdamasK napsas.i imu

i kiemo dureles.

atsake

f*

ne vvri.-z- 
nuste-ko.- I v t i e- .’ -

bes leitenantas. —Ponas Knap- 
-e, kas tam.-tai pasidarė.' Mil
ke ne
<

t)

x v ri.-zkos lyt ies .’! (’ha- 
•ha... Herai žiūrai ponas Knap- 

•! Ziurekitv gi, jog jis nemo 
ka atskirti ,-zuni nuo kales!

trikalbi tamsta, man, 
kaip, nelyginant,
mažam kūdikiui... — l'ž.-igavo 
Knap.-as. Suprantama, kad 
ežia kale!

(lai dar, tam.-ta, t virt in- 
-i, kad esu moteris! Ak, ponas 
Knap.-c, ponas Knapsi?! O, ne
bent tamsta esi virszgamtisz- 
ka- žmogus! Ne, mano mielas, 
tai v ra tikriausis ir gryniau.-Ui 
kraujo szuo — patina.-! Ir dar 
maža to, bet kilo tokio visam 
pasaulyje nebėra... o tamsta sa
kai, kad ežia kale! Clia-cha- 
cba!

tamsta, 
aklam arba

Suprantama,

ežia
I

Dovanok man, 
Mykolai, bet tamsta 
bent kvailu skaitai...

Na, nereikia, tamsta, ži 
nekis, po \ elniu... Nepirk... Nė
ra ka .-u tamsta kalbėt! Netru
kus, pradėsi tvirtint, kad -ži
las szuo neturi uodegos, tiktai 
jienkta koja. Nusiramink. Asz 
norėjau tamstai pasitarnaut... 
Vakrina, duok szen konjako!

Tarnaujantis kareivis atne- 
sze konjako, lautenantas pri- 
p\ le pilnus stiklus. Pu.-e 
landos sėdėjo tylėdami.

’Tegu, sakysim, .-zis .-zno 
Imtu ir moteriszkos Ivtii 
pertrauke tyla leitenantas, pa
mariai pažvelgdamas in bute
li.

Didelis ežia dargias! Tai dar 
tamstai geriau! Turėsianti szu- 
nycziu, o kiekvienas szunytis— 
tai 25 rubliai... Kiekvienas no
riai pirksiąs! Negaliu suprasti, 
kodėl tamstai taip patinka «zu- 
nes — patinai! Kales tūkstanti 
kartu geresnes. Visupirmaį 
meilesnes

ponas
mane ne

va-

kiame ai\cjuje tamsta neimk... j 
K u r-g i lam-ta, taip .-kiibiiiic- 
I ’a -cdek i t e !

Knap.-a.-
1

) I 
• II 

pa kilo i 
ir paėmė kepure in ;

I

ap-idaire.
l-Z UZ.-ta.e 
ra nka-.

Jau vėlu
1 a re z.iox audama.-.

A r nežinai, tam.-ta, kam 
butu galima ta kale at id not ? — 
pa k lau .-e 
tamsta 
pažin.-tamo .’ 
ta malei, 
man

111"...

i

1 »a.-i ma t y ■

leitenantas, 
kariais

Kale, kaip 
gera, veisline,

-iivis nereikalinga!
Nežinau... Kokiu-

I

neturi kokio 
tams- i

ibet j

ežia turiu pazinslamus.’ Pake-
I i u i. 
to nieko v iens

o bu-
kitam neprasi-

net lyg- -paties Knaps

Nickan ncali būti palyginama, kiip 
ištrynimas bu geruoju, Henuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsirciakimq balčio, 

j garsų naminį 
pagelbinink.'}. kad išvengus tol.mcanių 
komphkat .jų
35c ir 70c vaistinėse. Tcinykit. kid 
butų Inkai o vaubažcnkhs ant pake*

RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

tuo jaus naudok. t

komphkat .jų

llil.
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Važiuokite Tiesiog 

Klaipeda
Amerikos Lietuviu Ekskursija

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 
Ekskursija in Lietuva,

TIESIOG IN KLAIPEDA BE JORIO PERSEDIMO 
Baltijos-Amerikos Linijos didelis lai as LITUANIA 
Iszplauks isz NewYorko 27 Balandžio 

EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 
“GARSO” REDAKTORIUS.

I

4» 

p 
k
r
k %

1

S

?S«..

geresnes.
, o pagalios, labiau 

prisiriszusios buna prie žmo
gaus ir isztikimesneg. Na, kuo-.

i

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, 
(iegužes menesi pradžioj. Bus Kaune ir matys 
dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej.
Seimo rinkimus, 
rinkimą. Kelione tiesiog in Klaipeda sumažins 
vargti, iszlaidas ir važinejima kitu v’alstybiu trau-

Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo
, nes visi sugrižimo rasztai bus isz- 

Cžsisakykite laive vietas tuojau. Laiva- 
koreziu kainos ekskursantams žymiai nupigintos.

v f * E

Žiniom kreipkitės in vielos agentus, ar

A. L. R. K. FEDERACIJA
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. Y.

kiniais.
atgal sugrįžti 
rūpint i.

nuvažiuos
Bus

i
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Matys
Seimo atidaryma ir Prezidento

in Klaipeda

k

Tas reiszkia: “Dagilis sugrįžta kožna pavasari”
ir kas 3 menesius musu Preferred
Stock’as užmoka procentą ir tai

VISADA IN LAIKA
- ... ■ . ■ ’Ofi

Aprilo 1 yra procento diena del Preferred Stockholderiu
PENNSYLVANIA POXVER5 LIGHT CO.
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ŽINIOS VIETINES
— Pirma diena Apriliaus.
— Kh’ši:klos sziandien 

dirba, rytoj teipgi nedirbs.
— Didysis Ketvergas, Pet- 

nyczia ir S ubą ta.
— Velykos! Visiems vėli

name laimingas szventes prisi
kėlimo V. Jėzaus ir linksmo 
Alleluja!

— Tukstancziai -szorininku 
kurie turi szeras Pennsylvania 
Power & Light Co., aplaike

BEVAIKYBE -
MIRTIS TAUTAI.

cc 4

ne-
(Raszo Motina)

Gamta taip padare, kad kas 
vienas gyvūnėlis turi gyventi 
ir palikti savo vietoj kitus. 
Kiekvienas vabalėlis nori gy
venti ir ruoinasi savim ir sa
vo vaikeliais, kad juos užauk 
įėjus. Tai jau žmogui net urėtu 
būti no minties, kad 

‘‘jie yra

Nėra Jo Czia; Jisai Jau Prisikėlė
•/ •;.. ---

DIDELE EKSKURSIJA IN 
LIETUVA, 2 JUNIAUS

c

KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

I

it' L ‘ 

f

*w *7.
■ '■ \.

■ The Pennsylvania Exchange 
Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas) rengia didele ekskur
sija Lietuvon, po vadovyste p. 
A. B. Strimaiczio, kuris viską 
prižiuręs kad keleiviai turėtu 
kuonosmagiausia 
Kauna, per 10 dienu 
tu \ralstiju

President Harding.
Pradek i t ruosztis tuojaus ir 

daleiskit mums aprūpint jus 
re i k ai i n ga i s dok ūme n t a i s.

Kreipkitės laiszku ar ypa- 
tiszkai in The Pennsylvania 
Exchange Banka, 294 Eighth 
Ave, New York City.
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kelione in
Su vien v- 

laivu
J

Laiv vno
> >

‘‘nereikia 
sunkenybe, 
> y

Jei žmones suprastu gamtos
pareigas ir jos pildytu, tai ir 

Bet

vaiku ’ ’, i i

I ,F •

czekius su procentu. Toji kom- ' nes sunku gimdyti.
panije moka po 7 dolerius ant 
meto ant kožno szimto.

— Seredoje pokylis Lietu- 
viszko Kliubo Norkevicziaiw

gimdyti butu nesunku, 
tankiai žmones, per savo tam
suma, pasidaro sunkumus.svetainėje. Ketina tai būti pui-1 

kiauses vakarėlis isz visu kitu Mergaites nuo pat mažens jau 
ant kurio pribus svecziu net isz pradeda savo kuna varžyt, tai.

pasidaro

;<■JiJ fe

H

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajieg* 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket- 
vergais ir Petnycziomis. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras,

(F.5-12)
gorsetais, tai Rzniurankomis, o 

i suėda 
Goi’setu 

neduoda liuesai 
augti kimo dalimis, kaulai su
auga šiauria, ir kaip palieka 
moteris ir jau mot ina, ta kai i 

sunku; 
negali kil

aiti, reikia imti per 
operacija. Antra, tai yra tokiu 

net uri 
dažnai 
ypacz, 

Jei abu

New Yorko, Filadelfijos, Wil- 
kes-Barriu ir kitu aplinkiniu, angztn kurku kurpeles 

mergaieziu sveikata. 1 
suveržimas

O-gi bus vakariene tinkama 
del karalių.

— Arthuro Bittncrio, far- 
merio, užsidegė namas Panede- 
lio vakaru ir taip greitai ugnis 
prasiplatino, kad tėvas, moti
na ir trys vaikai vos iszsigial- 
bejo su savo gyvastem, bet dvi 
mergaites 7 ir 13 metu sudegė 
ant smert. Bittneris gyvena 
Quakake Valley. Namas sude
gė lyg pamatu su viskuom.

Reikalinga
siuvimo rankovių 

marszkiniu ”
bas ant

reikia gimdyti, darosi 
nes kaulai suaugę, 
dikis (‘it i, reikia

kad 
pagailos, 
moteries,

wet JI e. n

FARMO£> ANT PARDAVIMO
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Didžiojoj Lietuviu Ūkininku 
Kolonijoj turiu 47 ukes ant 
pardavimo. Sztai keli ha r ge
nai: nke 40 akeriu, 2 arkliai, 5 
karves, 2 telyczios ir bulius, 50 
visztu, jevai ir padargai, tai 
pirmas toks bargenas; kaina 
$2,300 imnoketi $1,500.

Ūke 80 akeriu, didelis sodas, 
upelis teka prie pat ežero, ne
toli Lietuviu bažnyczios ir mo
kyklos, 2
kiaules, padargai ir jevai; kai
na $4,200.

Ūke 100 akeriu žemes, pui
kus dideli 'bndinkai, 
upelis teka, užsėta 38 akeriai
dobilu ir 13 akeriu alfalfa; kai
na $5,300, imnoketi $1,500. Del 
platesniu žinių raszykit:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE, PA.

4

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio hemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pus mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Hli

4 o
- ,xvyru be szirdžiu, 

jausmo ir 
eidami prie 
kai ji buna noszczia. 
poroje bus saugus ir pridabos
visas gamtos taisykles tai 
sados bus moteris

Vi /• ■.A1 •

< .,o

A

merginos 
prie 

“sleevers.” Dar-
visados, atsiszankite lengva bus gimdyti.

tuojaus pas Philip, Jones Corp, turėti jokiu burtu, 
ant kampo Main ir Market netiki in burtus; gamta taip 
ulycziu. (t.A.30

prie
sleevers.

vi
ii* 

N (‘reikia 
nes gamta

sveika J1 '7.
? k. ' 

jt : A

Vii5 W>

ant 
pasie-

liepa sa-
Naszle Lau-

tvrakiai viską daro, kad nie
kada nesu klykta, jei mes patys 
klaidu nepadarom.

Asz nepaniirsziu niekuomet, 
kaip asz laukiau pirmojo 
naus. Žinoma, daktaro 
k e, o
si Lietuvoje?

Minersville, Pa. — Mikolas 
Dumbrauckas, būdamas 
burdo pas tūla naszle, 
mins 3(H) doleriu josios ziego- 
reli dūme isz miesto 
kias ne gud bai.
disziene surado pabėgusi nu
važiavo abudu in suda ir už 
bausmia turėjo su ja ja apsi- 
paeziuot. Sudže juos suriszo 
mazgu moterystes.

— ■F'"

Plymouth, Pa. — lu musu

su - 
uorei- 

kad ir reiktu — kur gau- 
Sunkn būdavo

preiti prie daktaro. Paszauke 
vyras bobute, suėjo ir knmu- 
cziu dauginus. Asz vartaus po 
lova, o bobute su kūmutėmis 
kuszdasi: 
gimdys be daktaro — 
žymes norą...”

o bobute su
Dievuliau, ne pa

jok i os 
Jos taip szne-

4 4

miestą privažiavo žmonys gal ka, o man — jau sūnelis yra. 
isz visu daliu svieto kaip Is- 
paniecziu, Piet-Amerikocziu, 
Meksikonu ir kitu kurie vaka
rais neduoda merginoms 
mybes ant ulicZios.
svietiszki isztvirkelei užsideda 
skepetaites ant akiu ir užkabi
nėja einanezias mergaites. Ant 
gilukio žmonių vis randasi ant 
ulicziu, tai juos gerai apdaužo, 
kaip kada su peileis arba 
volvereis. Žmonis su jei

Kartais papuola 
tai ne pa- 

kad paskui

Piet-Amerikocziu

ra-
Tie jei

re- 
s visai

neužsideda.
in žmonių rankas, 
licmono nereikia, 
ji vytis, nes patys papuola in 
žmonių rankas būdamas gerai 
apdaužytas. — Vertėtu tokiu* 
isz miesto iszginti kaip tai da
roma po 'kitus miestus.

Pittsburgh, Pa. — Nakti va-
A. Si- 

monaiezio, 708 Fulton St. ir 
isznesze $500 vertes daiktu.

~ V.

gys iszkrauste namus

Newark, N. J. — 
uždraudė vietiniams 
viams Bolszevizmo 
jams prakalbas, kurias 
surengė Bimbai Kovo 24. 
jau antra karta policija 
uždaro Bolszeviku 
Pirma karta tai invvko Vas. 
21. Yra ruosziamasi kovoti 
priesz varžymą žodžio laisvos.

Policija 
Lietu- 

garbinto- 
buvo 
, Tai 
ežia 

pra kalbas.

DIDELIS IR LINKSMAS 
BALIUS!

Rengia Amerikos Darbinin
ku Apszvietos Draugijos 7-1 a 
kuopa, invyks antra diena Ne- 
lyku 5 d. Balandžio-April, 19- 
26, J.Aidokaiczio Svetainėje, 
1136 E. Mahanoy Avė., Malia- 
noy City, Pa. Pradžia 7:00 vai. 
vakare.

Gerbiami Lietuviai ir Lietu
vaites, malonėkit visi atsilan
kyti ant szio baliaus, griesz 
puikiausia Lietuviszka muzika 
isz 
ežiam visus

Velioiioe. Taigi užkvie- 
Komitetas.
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PUIKIOS PARMOS!
siitvori-no 

kaukesį
\l.' du tukstancziai
baigėsi, nuo kada nekaltas 

Kristus mirė ant paniekos kry
žiaus. Farizejai (Žydu kuni
gai) baisoi neapkentė Kristaus 
del to, kad .Jisai panaikino ver
gija, smerkė guodohus — tur
tuolius, liepe neskriausti men
kesniu už save, nes Dievo aky
se vi'si v ra 
dieniai ar tureziai sėdinti ant 
augszeziausiu sostu. Kristusas 
pasakė: 
kas tau yra nemalonu, 
mokino 
bažnvezia 
raut, paemes rimbą iszpyle ge
rai kaili ir iszvare visus kup- 
ezius lankau tardamas: “Na
mai mano, namai maldos, o jus 
padarote isz jos 
ne.” 1 
labai užpyko ir jeszkojo pro
gos Krist u nužudyt i.

O kad žmonys labai mylėjo 
Kristų, todėl rabinams buvo 
sunku kovoti prieszais Kristų. 
Atsirado vienas isz Kristaus 
iszrinktnju ir numylėtu apasz- 
talu, kuris 
nu's, 
tu gali nužudyti, sakydama 

Ka jus man duosite 
jums iszduosiu?” 
pasakė, kad 
szimts 
suti ko

met u Kalvarijos, 
ant kryžiaus prikalto. 

Po tam imtojo in graba ant ku
rio užrito įlinku akmeni ir da 
pastate saj’gyba kad lavona 
saugotu idant Jojo mokytiniai 
nepavogtu kuna, kad po tam 
nesakytu kad prisikėlė. Bet 
treezia diena, kaip buvo sakes, 
kad mirs ir prisikels taip ir at
siliko. J

Vos šauleliai pradėjus teke
ti, nužengė aniolai isz dangaus,

baisiausiose

Už tai

Reikalaukite farmu suraszo 
sziadien. Czia rasite ko jeszko- 
te, suezedinsite sveikata ir sa
vo pinigus. Czionais farma ga
lima pirkti už pigiausia preke, 
gausite teisinga patarima nes 
szioje apielinkeje farmos labai 
geros ir žemo derlinga ir gali
ma pirkti ant iszmokejimo. Ra- 
szykite tuojaus.

P. D. Andrekus
Pentwater, Mich.

prioHZ nciszmintingus 
mus. Jie uuo svieto sutvėrimo 
neperžengineja savo nustatyta 
rubežiu, bet žmogus tankiai 
mbežiu peržengia ir už rube- 
žiaus toli nukeliavo.
svietas paskendo nelaimiu ban
gose, o pragaisztics akmuo bai
gia žmonija spausti.

O Kristau, prisikeles isz nu
mirusiu prikdlk svietą isz ne
dorybių grabo, lai iszauszta 
meiles ramybes rytas, o tada ir 
mes su visa gamta linksniai už
giedosime prisikėlimo giesmių 
Alleluja!

Spencerport, N. Y.bo-greicziau
, jau vaikeli

Asz surikau: 
but” — pribėga, jau 
paėmė! Manau sau — vat tau 
bobų sznekta!

Gamta daro stebuklus 
viskas gerai ir patys 
žeidžia.

Gamtos liga 
sykiu ir ■saldi.

4 4

— pribėga

kai
nesusi-

lieniai

i 4

lygus, ar lai varg-
(t.27 A. RAMANAUSKAS

LJETUV1SZKAS GRABORIUS

Nedaryki© to. kitam 
J,

Atejas 
tnrgu boda

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.Visur 

in
atrito akmeni ir Kristus kėlėsi 
savo galybe. Sargai persigando 
ir nuvirto in visas szalis. Kris
tus pasirodo Motinai savo ir 
mok vtiniems. 
prie grabo i
most i mis, bet kaip nusistebėjo, 
paregėjusios graba tuszczia, o 
patogu jaunikaiti sodinti, bal-

I ’

tuose rūbuose, kuris m jaises 
prakalbėjo: “

lygybes, 
radęs

bet —Menka Dulkele. ANT PARDAVIMO.

pradeda bevyti tėvelius; 
minusia tai

skaudi
Ja greitai pa- 

mirszti, nes meiles vaisius jau 
pir-

ra n kuteni 
jau pradeda graibyti apie vei
dus teveliu, paskum juoktis 
ir vazreti.
neduoda pykties; 
tarp abieju.

Vaikai, tai yra amžinas 
szys tarpe visos žmonijos.

— V.

savo

paskum 
Vaikaii tėveliams 

jie žaidžia

rv-

4 4

lankau tardamas:
namai maldos,

> latru lindy-
Už tai Žydu dvasiszkija

M otiuai
. Moterys atėjo 
s 11 k v e p e n c.z i om s

M o te re s, ko jesz- 
kote? Kristus Nazarietis kėlėsi 
isz numirusiu; Jojo czia nėra.” 

Ir sziadimi pasiantrina toji 
prisikėlimo

Sziadien kožno žmo- 
•szirdyje jauezesi rodos 
lokio nepa prasto. l>ati

pas ra In

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame sinipatiszkai, 
mandagiu! ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

Puikus namas ant viso loto 
po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjimo. Atsiszauki- 
te ant adreso.

II. J. Kirschner
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 1373-M.

(t.25 o

MAHANOY CITY

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauikai, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST.,

4

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorus, Mokalainea, Baž- 
nyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

kaip gausite sztorosia. Už-pigiau ne 
veda varpelua prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apizvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur, 

FLO ELECTRIC CO. 
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

man

duos 
sidabri ui u. 
už ta

nubėgės 
davė patarima kaip Kris- 

s: 
asz J i

Vvresnvsis* «.

jam trisde- 
J udoszius 

preke iszduoti.
Kristusas ta viską žinojo kad 
Jojo mokinilis rengia Jam mir
ti. Krist ūsas geisdamas ,Judo
sziaus szirdi siiminksztyl, maz
gojo jam kojas ir bueziavo. Še

inio, duoda savo kana 
nulindęs kalbeda-

tr 
n

do prie 
ir 
mas:

J udosziaus

)

S

krauju
“Liūdna mano duszia Iv 

mirties. Isz tiesu Kukau jums 
vienas isz jusu szia nakli mane 
iszduos. ”

Bet god u Ii ngo
szirdis nosuminksztcjo nuo ma
lonu Kristaus žodžiu, jam pi
nigai buvo meilesni negu Kris
tus. Pasibaigus vakarieniai 
nubėgo Judoszius pas rabinus,
aplaike prižadėta dovana, pa
siėmęs kareivius, nuėjo in Aly
vų Darždli, kur Kristus meldė
si, nuduodamas meile, pabn- 
cziavo Kristų kaipo duota 
ženklą kad tai Jisai, tokiu bū
du iszduodamas Ji ant baisios 
mirties. Iszsipildo juju geidi
mai; numarino Kristų ant kai-

džiaugsmihga 
sz v e n t e.
gaus
k a s
()• n 
adgyjimo.
szy plodama 
dangaus, 
spinduliais kelia gamta isz po 
ilgo žiemos miego. Žeme puo-

, ine-r

nepaprasto.
;amta pilna džiaugsmo, pilna 

Saulute maloniai 
ant giedro 

gaivi naneziais
is via ♦

savo

.szesi žaliu gyvybes rubu 
les krauna binnbuorelius 
deliai skleidžia hipelius, obelis 
vaisiais puoszosi baltais žiede
liais, upeliai linksmai plausz- 
kedami teka isz po ledu rete-

Ore skraido gyvūnėliai, 
gieda paukszteliai — 

visa gamta tinkamai pasipuo- 
szus gerbiu Kristaus prisikeli- 

szvente. Visa gamta rodos 
žmogaus jausmus: 

su- 
.KristuR prisikėlė

4v

PRISTATAU PIANUS IR
PLEJERIU BILE KUR

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

a 
p

Mokame S.czia procentą ant 
■udėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažai ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kas.
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gamta ndgijo, kelkis ir tu isz 
nedorybių letergos miego, nil- 
risk nuo savo krittines pra- 
gaisztinga vergijos akmeni, lai 
užžydi tavo yzirdyje dorybe, 
giedok *su mumis drauge: 
4 4

■mumis
Linksma Alleluja!”
Norints žmogus yra protin

gi a uses isz visu sutvėrimu ir 
apdovanotas didžiause min- 
czia, bet nekarta tasai žmogus
turėtu parausti isz sąmatos

4 
,i i#’

Velykų Pardavimas Nauj

Nekurie

JL

u
Plejeriu -Pianu

Gvarantyti Nauji Plejerei už Maža Preke, tik

$315.oo
Jusu sena Piana ar Fonografa paimame kaipo dali užmo- 
kesties del naujo Piana ar Plejerio. Visi Pianai-ir Ple
jerei per szita pardavima už numažintas prekes nuo 5 
iki 10 procento. Naudokite isz progos ir pirkite dabar.

Ruszykito o gausite pilna kataloga, arba prisiusime 
musu agentu in jusu namus ir ypatiszkai pasikalbėti 
apie szi dalyku ir iszaiszkinti apie muso

LENGVA ISZMOKEJIMA PLENA.
, n s ' ’’tr •

John Lizdas Piano Store.
447 SOUTH MAIN ST. WILKES-BARRE, PA.

Lietuviszkaa Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

010 W. SPRUCE STR* 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numelreliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, krikss- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t .t. 
020 W. Centro St. Mahanoy City, Pa«

i )




