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Isz Amerikos
kuris
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Va’džo 
ka-

Tarp Meksiko ir Su v. Valstijų 
nesutikimas. Gal atejti 

prie muszio.
Washington, D. C

paliepė Meksikai paleisti 
greieziausia konsuli Jenkinsa, 
bet lyg sziol neapl-uke , 
žinios nuo Meksiko ar sutinka 
ant to ar ne.

Ka Amerikai mano tame da 
rvti tai da ant tikrųjų 
ma spėti, bet yra žinoma 
jog ministeris kares 
pertrauks 
kns ryszius su Meksika i** gab 
atejti prie muszio.

greieziau padarys oa- 
redka su Meksiku, tuom 1 ns ge 

ir teip per
n z

Nužudė savo broli kad tasai 
už daug valgė.

Plains, Va.— Jonas Jager, 
farmeris, teip buvo užvydus sa 
vo broliui Sebastijonui,
turėjo labai dideli norą ant val
gio jog jin nužudo.

Abudu brolei nusidavė in gir 
ria kirsti malku ir tonais Jonas 
kirto Sebastijonui per galva

nogdli- 
tiek, 

ministeris kares Lansing 
visus d i ploniai isz-

Kuom

jokios su kirviu užmuszdamas jin ant 
vietos, 
upeluka.
davė ant palicijos

buk jojo brolis dingo ir 
kad jin sujieszkotu.

Nužudyto kūnas likos suraš
ant 

šliectvos ir prisipažino prie 
visko, aplaikydamas 25 metus 
kalėjimo už brolažudysta.

inmesdamas kuna in 
Po tam Jonas nusi- 

apreikszda-
nias,

tas, Jonas likos paymtas

riau, nes Meksikas
Dede Sanaiilgai vedžiojo 

nosies.

$169,000 už iszgialbejima 
moteres gyvasezio.

Youngstown, Ohio.— Elmc-
vra

abaze

ris Flickinger sziandien 
turtingesnių ant 169,000 dole
riu ne kaip keli menesiai buvo, 
o tai per iszgialbejima moteres 
gyvasties.

Flickinger būdamas
Sheriden, sulaikė pasibaidysi 
arkli ant kurio jojo motore ir 
iszgialbejo jiaja nuo smert. To
mis dienomis motore mirė pa
likdama jam turto ant 169 t ūks 
taneziu doleriu.

Kerszina nuzudinimu pavogtos

Glen Lyon, Pa.— Ann diena 
dingo isz namu 14 metu senu
mo Zofije Lięnskiute, kurios te 

gromatelia,vai aplaike slapta 
buk mergaite likos pavogta ir 
bus nužudinta, ant gromateles 
pasiraszyta Mikas G.

Palicije isz visos aplinkines 
jieszko mergaites ir niekadejo 
kuris mergaite pavogė.

Merginos $400 užaugo ant 
$3,979.

Winsted, Conn.—

Demokratai stumia musu 
sklypą in prapulti.

Philadelphia.— Dr. N. Mur
ray Butter, prezidentas Colum- 
bios universiteto kalbėjo, 

ant republikonu puola 
iszgialbet

buk 
“ant republikonu puola visa 
sunkenybe iszgialbet musu 
sklypą nuo prapulties ir užbai
gimo nepaprastu iszlaidu, 
gijų ir blogos gaspadorystes 
demokratiszkos valdžios. * ’

Daktaras Butteris kalbėjo 
tolinus, buk Amerikas nuken
tės baisei ateinanti meta, 
tuosius, kurie pražudo visa vil
ti Amerike nuo tu katrie il
ginus netikės in dekleracijo 
laisves ir konstitucije Suvieny
tųjų Valstijų.

* J

£ kartus

Los Angeles, Calif.—

Galima pasi

or-

per

kartus ant

Los Angeles, Calif.— Mrs. 
Matilda Avery, innesze skunda 

ant persi
skyrimo, paduoda svarbia 
priežaste, buk josios vyras pa
sigėrė tris kartus ant meto* 
Sudže būdamas geru žmogum, 
mane, jog tokia priežastis ne 
yra gana svarbi priežastis ant 
persiskyrimo ir žmogus kur .s 
pasigeria tiktai tris kartus ant 
meto privalo būti g

prieszais savo vj'ra 
paduoda

Elzbieta 
Caldwell, diena 30 Kovo, 1867 
mete indejo in ezionaitini ban
ka 400 doleriu, kuriu lyg sziai 
dienai neiszome. Nuo tojo lai
ko lyg sziai dienai toji suma su 
procentais užaugo ant 3,979 do 
leriu. Puiki suma ant senat
vės, kad teip visos merginos da 
lytu, tai butu ant senatvės nc- 
priguhningos ir visi jiaja laiky 
tu paguodooėje.

Paperosai vela pabrango.
New York.— Kompanijos pa 

perosu apgarsino, buk papero
sai vela pabrangs nuo 18 lyg 
20 centu arba 40 centu ant 
tukstanezio'wholesale. Per taji 
pabrangimu paperosu Ameri
can Tobbacco kompanija turės 
ant dienos 13 milijonu doleriu 
daugiau pelno o Raynoldo kom 
panije papelnys apie 30 milijo
nu ant meto.
Nesavžimszki amerikoniszki 

fabrikantai.
Daugelis isz

amerikoniszku fabrikantu isz
si unte in Vokietija bovelnos už 
10 milijonu doleriu ant padir
bimo isz josios tavora, kuri pa
dirbus tonais pigiau ne kaip 
czionaiSy-vela atgabentu ir par 
davinėtu MŽ^didelius piningus 
padarydami pnt to gera bizni.

Tie,jei nesavžiniszki fabri
kantai tvirtina, buk vokiszkas 
darbininkas yra pigesnis, 
c
ilgesnes valandas.
vokiszka marke galima pirkti 
už tris amerikoniszkus centus.

Czionais mokame už bovelni- 
ni iždarbi brangei, o fabrikan
tai siuncziu in užrubeži* Ar-gi 
tai ne $gĮDyi»l,i 

P ,r j J

uodo jamas 
per savo prisiegelia. Daves ge
ra pamokslą bobai 
abudu namo.

nusiuntė
>1

Dankevi- 
girtas, o

kur pasige-

tas.
žadėjimu

New York.—

Cigaras jin apsvaigino.
Milwaukee, Wis. — Palicije 

arCsztavojo Frana 
ežiu už tai, kad buvo 
kada jin pastate priesz sudžia 
ant iszaiszkinimo,
re, tai Franas pasakė, jog rū
kydamas cigara teip apsvaigo, 
jog jautėsi ir iszrodo kaip gir- 

Sudže jin paleido su pri- 
, jog daugiau pana-

sziu cigaru ne rūkys.
Motere apalpo, „ puolė ant pe- 

cziaus ir sudege ant smert.
Williams, Calif.— Gaminda

ma vakariene del savo szeimy
lios, Mrs. J. F. Abel, pati tur
tingo f armerio, apalpo ir puolė 
ant pecziaus. Moteres szlebes 
užsidegė ir pakol kas atėjo už
gesint ugnį ant moteres, toji su 
doge ant smėrt. Kaimynai pare 
goja durnus verženezius isz na
mo adbego, bot už vėlai.
Nėr gumutes, ne bus szliubo.
Chicago.— Kas tokis paleido 

paskala terp atejviu, jog kas 
iszyniR pavelintnia ant apsive- 
dimo, tasąį gąiib pavelinima isz,

nes 
lirba už 70 centu ant dienos ir 

Sziandien
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ATEINANCZIU METU CUK
RAUS ISZDIRBYSTES 

SPĖJIMAI. .

Released by the Foreign Language 
Governmental Information Service 
Bureau of Comuninty Service, In 3.

124 E. 28-th St. New York City

000 tonu daugiau, neg praėju
siais metais. Argentinoje 120,- 
000 tonu, Indijoj 500,000 tonu, 
Philipinu Salose 50,000 tonu, 

, San
Kitose 
prane-

Bolszevikai Suėmė 8,000 
Moterių ir Vaiku.

, o su 
keliolika pulku

t •

Gabrielius D’Annunzio sukvlo 
priesz Italu valdžia idant už
laikyti pristova Fiumn 
juom perejo
kareiviu ir dabar kariauja su 
juom idant neatiduotu tosios 
yietos Jugoslavams. Paveiks
las parodo jin ineinant in Fiu- 
nia, ir mapa kuri parodo kokioj 
vietoj randasi tasai miestas.

DUJUSIOJI 
VENGRIJA.

Vengri jo jj prnmo- 
sunaikinta ir

.... AUSTRO 
Czeko-Slova- 

kijoj manoma pagaminti 700,- 
000 tonu.
ne tapo baisiai
bus. pagaminti, 700,Q00 tonu. 
Vengri joj pramone tapo bai 
siaisUnaikinta ir bus pagamin
ta iro daugiau kai 50,000 tonu

FRANCUZIJA.
DUA IR BELGIJA.

cukraus*visu-Pagaminimas 
me sviotd iszrodo bus didesnis 
sziais metais, nog praėjusiais. 
Nors pervirszis ir nedidelis, te
eziau g 
puolimu kuris 
kares pradžios.

Manoma, kad cukraus gami
nimo kompanija, kuri dabar 
t ik prasideda, 1919—20 m., pa
siseks pagaminti 16,000,000 to
nu cukraus, vietoi praėjusiais 
metais pagamintu 16,320,654 
tonu; t. y. sziais metais 
daugiau ant 279,346 tonu.

Nors cukraus pagaminipias

'ai sustabdys gaminimo 
pražydėjo nuo

bus

Visi bego isz Omsko. Bolszevikai paėmė 
daug visokio materijolo. Judeniczio 

armija nuginkluota perEstonus.
Taiga, Siberije.— 

tukstanezei moterių .. 
paezios aficieriu, bėgdamos pas 
kutinia valanda isz Omsko, li
kos suymtoš per bolszevikus, 
deszimts myliu nuo Omsko. Ka 
reiviai kurie draugavo su mo
terimis, pamėtė ginklus ir du
rno kožnas sau.
paėmė daug lokomotivu, 
nu, amunicije, maisto ir t.

Omske muszei atsibuvo 
ulycziu. Gyventojai' T 
ishaya, 100 myliu nuo Omsko, 
dideliam pavojuje ir baimėje. 
Kareiviai bėga palikia gyven
tojus ant mielaszirdystes 
Iszeviku.

Asztuoni 
ir vaiku

Bolszevikai
vago-

Gyventojai1
ant 

fa ra

ISZ VISU SZAL1U
Turkiszkas sultonas negali 

užlaikyti daug paežiu.
Konstantinopolius. — Isz 

priežasties baisios brangeny
bes kokia nžstdjo Turkijoj ir 
tuszczio sultono skarbeziaus, 
Sultonas rugoje, jog negali iši
mai tyti ir aprėdyti savo kelio
lika sziintu paežiu.
rugoje ir kiti ponai ir augsztT 
virszininkai kurie turi po kelio 
lika paežiu.

Sziandien

Panaszoi

l Australijoj 50,000 tonu 
Domingo 20,000 tonu, 
vakaru Indijos Salose 
szama, I 
geriau užderėjo, 
liūs bus apie 
Formozoje bus mažiau

iszrodo bus sziais metais dides
nis, teeziau dar toli gražu iki 
bus pasiekta 1913—14 m., dau
guma, kuomet pagaminta 18,- 
677,399 tonai.

Prohibicijai 
daugiau cukraus suvartojama 
ir bus nenuostabu, jei netolimo 
je ateityje, reikės daugiau kai 
20,000,000 tonu pagaminti cuk
raus, kad be jokiu varžimu bu
tu galiama ji vartoti visur taip 
kaip buvo priesz kares laikus.

Isz kitos puses, manoma, kad 
Kuboje bus pagaminta nema
žiau 4,000,000 tonu cukraus. 
Beto auginimas buroku Vidu
rinėse Europos valstijose už
tikro padidės, neę cukrus yra 
viena^’irjj 
inąmiUlikiu

besiplatinant,

valstijose

ir prie-

HOLAN-
Nieko 

ypatingo negaliama pasasyti 
apie sziais szalis.
joj derlius yra blogas, tik 150,-
000 tonu, o Holandijoj ir Belgi
joj derlius sziais metais sziek- 

neg

Prancuzi-

kad lendres teip-pat tiek geresnis,
Javos der- 

1,300,000 tonu.
, neg ki

tais metais dėlto, kad oras bu
vo blogas ir audros daug auga
lu isznaikino. »

Del nepaprastai gero augini
mui oro visoje i Kubos Saloje 
Praneszama, jog abelnai imant 
derlius visur bus geras ir visu 
tikimos, kad ant tos Salos
teks landriu pagamininimui 
4,500,000 tonu cukraus, teeziau 
gal būti, kad visu lendrių nega
liama bus surinkti,nes tas pri
guli nuo to koks bus oras laiko 
pinties.

Porto Rico ir Hawaii Salose 
derlius truputi 
kitais metais.

Visa krūvon sudėjus lendrių 
derlius sziais metais bus 12,- 
2

li ž-

didesnis kaip

261,000 tonu, o praėjusiais me
tais buvo’11,965,030. tonu.

Sprendžiant Europos cukri
niu buroku derliu negaliama 
gerai to padaryti nesudėjus in 
krūva visas priežastis, 
ju gaminimo trukdo.

Svarbiausis dalykas tai triv 
kuriu tik apie 
galiama gauti,

kurios

mtais.
RUSIJA.

praėjusiais

Yra skaito- 
cukriniais burokais

No

Nenusistoveju- 
sios sąlygos Rusijoj neleis pa
gaminti cukraus tiek, kad svar 
bu imti in szita apskaitliavima. 
In imant visas buvusos Rusijos 
tautas buc isz visp apie 350,000 
tonu.

AMERIKA.
ma, kad
sziais metais yra apsodinta 70,- 
000 akru žemes, o pernai buvo 
593,640 akru. Michigane, Cola- 
radoje ir Utaje sziais metais 
prisodinta daugiausia.,
braskoj, palygnamai taip-pat 
daug pasodinta; sziek-tiek ma
žiau Ohios Valstijoj. Wjscon- 
sine ir Idaho valstijose tiek pat 
kiek ir praėjusiais metais. Gi- 
Californijoj sziais metais bus 
mažiau.

Imant domon prielankes ap
linkybes ir dėlto geresni cuk- 
naszuma mes tikimės,K kad 
sziais metais bus pagaminta 
850,000 tonu buroku cukraus, 
vietoj 647,892 tonu praėjusiais 
metais. ‘

H44-,

bol- 
Lenkiszkas vaiskus 

kuris sergėjo geležkeli, teip-gi 
staiga i prasi trauke isz tosios 
aplinkines.

Kolczakas artinasi prie Ni- 
kolajevsko, kur ketina apsistot 
prie ežero Baikalo sudrutyt sa
vo suyrusia armija.

Revalus. — Rusiszka žiem- 
vakarinc armije kuri norėjo pa 
yniti Petrogradu, po vado vysta 
generolo Jndeniczo, t iszsiskirs
to ir pakryko^'TFnd'ciiicžiis ne
galėdamas atsispyrti bolszevi- 
kams, dūme in Estonia su 10,- 
000 pabėgėliais, kurio apsisto
ja Narvoje.
likos nuginkluota per estonie- 
czius o generolas Judeniczus 
pasiliko be kamandos.

Judeniczus bėgdamas in Es- 
tonijajTjojo kareiviai ir pabėgė
liai turėjo maiszyti miltus su 
sniegu ir tokiu budu apsisau
gojo nuo mirties, bet vaikai ko- 
nia visi iszmire nuo bado ir 
szalczlo.

Judeniczius buvo per silpnas 
valdyti kariumenia ir todėl ne
turėjo jokio pasisekimo mu- 
sziosia panasziai kaip Kerens- 
kis norėjo valdyt Rosije, 
neturėjo pajiegu ne užtektinai 
smegenų ir todėl turėjo bėgti* 
isz Rosijos.

Latviai atsiėmė Mintauja.
Paryžius.— Latvijos amba

sada prancsza, kad Latvijos ka 
riumene atmuszo nuo ruso- vo- 
kiecziu miestą Mintauja, 
radosi ruso-vokiecziu sztabas. 
Telegramas skelbia, buk latvi-

Visa toji armije

bet

kur

jos kariumene pasekmingai ej
na pirmyn užymdami keliolika 
kaimu ir daug visokio kariszko 
materijolo.
Lietuva susitąike su Lenkija.

Warszava. — Terp Lietuvos 
ir Lenkijos užėjo susitaikiinas 
kas kiszasi susineszimo su gele 
žinkeleis ir telegrafu. Žodžiu, 
terp tuju dvieju szaliu paskuti

Sūdo ant pirįtitno dvieju gor- 
čziu guzutes? 'Tasai paskalas 
pasklydo žaibiniu 
terp visu atojViu.
Lenkai daglrdę apie tai, prilei
do szturma su savo mylomoms 
kancelarijoi kur iszduoda ženy 
bu laisnus. Po iszemimui lais- 
nu pareikalavo pavelinima ant 
guzutes o kada dažinojo jog tai 

nuliu- 
no wiski, no

greitumu
Lietuvei ir

juokas, nuspjovė iszejo 
hdia kalbėdami 
IwediugP** 
i /A‘r i i Ajf A » < *

U

ŠI 4V. l.

reieziausiu ir prie- 
' nramęniu iszdirbti

kūmas anglių, 
puse tiek bus 
kiek būdavo suvartojama cuk
raus dirbtuvėse. Kitos prie
žasties, kurios i drukdys cuk
raus iszdirbimaryra politisz-

exportui prekes, kurias gali
ma iszsiustian užrubeži ir gau
tais už jas pinigais apmokėti 
užrubežines skolas, kurios tapo 
padarytoą laike kares. Trum-, 
pai sakant, pradeda kitas vejas 
pusti ir ateitis daug žada.

CukTiniu lendrių
abelnai imant sziais įlietais yra

szama, kad gerokai didesnis 
nCg praėjusiais >mietais.‘ M' <L. k . Ji llliirtbir

derlius

ATSAKIMAI.

S. J. Duryea, Pa.— Žinute 
yra per sena, nes atsitiko ko- 
nia menesis adgal, todėl netal-

neis laikais, užėjo didesnis su
tikimas ir kaip rodos nėužilgio 
visiszkai susitaikys kaip seno- 
viszkuosia laikuosia gyveno su 
taikoje.

■ piname. Reikėjo tuojaus para

kos salygps, trukumas vagonu
ir kitokios transportacijos, dar
biiilnku ir t. t.

VOKIETIJA. F. A. Licht 
sako kadužtektinai, buroku yra 
auginimą, kad pagaminti nuo 
1,700,000 iki 1,800,000 tonu, o 
vyriausybes prapeszime skai
tome, kad bus no, daugiau, kaip 
tik 900,000 tonu pagaminta.tik 900,000 tonu

'eras ir isz keliu vietų prane- Užtikto teisybe bus per vidurį
gerokai tųdviejų skaitmenų, taigi ir

spėjamo, kad Vokietijoj bus pa
boję užauginsiu Vį^ipl r gaminta 1,300,000 tonu.

szyti ir prisiunst o nelauk^ 
nia visa menesi. t .i m
NESITIKĖJO JOG JAM PAlHAKYS 

TIEK SMAGUMO.
Siuncziu szirdinga padekavone už 

teip puikia knyga koklft yra ‘‘Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas ir. skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri man^ palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti ,o turcą smagumo daugiau 
kaip ufc sdmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas ftmaiszka, ^Sparrows Point Md.

Turkijoj randasi 
po karei daugiau merginu 
kaip vyru, nes ant kožno 
pripuola po tris merginas. Dau 
gelis tėvu siūlo Amerikonams 
savo (lukterės kaipo dovanas, 
idant tik nuo juju atsikratyt. 
Jeigu balta veisle nepasidau

gins, tai geltona užims visa 
svietą.

London. — Garsingas raszti- 
ninkas Sir Rider Haggard, 
duoda baltai veislei 200 metu 
nnt ntsigaivininftr ‘atsik'rati- 
mo nuo užplaukimo geltonos 
veisles ant viso svieto. 1 Jeigu 
moteres negimdys daugiau vai 
ku in atejnanezius 20Q metu, 
tai geltona veisle teip pasidau
gins, jog užvioszpataus ant vi
so svieto ir balta veisle turės 
isznykti.

Haggardas sako,
motoro, kurios sveikatos ant to 
pavėlina privalo pagiindyt ma
žiausia penkis vaikus in do- 
szimts metu. Geltonos veisles 
moteres laiko už didžiausia pra 
sikaltima ir sarmata, jeigu ne- 
pagimdo kudyki kas metas.

Jeigu gimdimai baltųjų ne
pasidaugins, tai už keliu szim- 
tu metu geltonųjų tiek privis, 
jog užklups ant baltųjų ir 
yms visus sklypus.
lęuropoje didesne velniava da

bar ne kaip laike kares.
Į Paryžius.— Kariszkas padė
jimas sziandien Europoje ker
szina pasididinimu ir praylgi- 
nimu pakol visos sutartis 
bus užbaigtos.

j Paliovimas musziu ant fran- 
cuziszko frunto, da daugiau pa 
daugino nevidonu ne kaip laiko 
kares. Pakol Europoje viskas 
apsimalszys, tai penkios sutar
tis turi būti pasiraszytos ir pri- 
vmtos.Iv

į Kas kiszasi Rosijos, tai pra- 
ejs metai pakol viskas tenais 
duosis susitvarkyt. Allijentai 

[negali nieko inveikt pakol Le- 
Trockio valdžia nesu-

ne 
vvro

jog kožna

už-

ne

Isz Lietuviszku kaimelu

Hazleton, Pa.— Darbai ejna 
gerai, lietuvei gyvena suti ki
mia ir szalinasi nuo bolszoviku 
kaip nuo koleros, todėl ir ardy
tojai sutikimo czionais nepasi
rodo.

— Poni Agnieszka Remisz- 
keviezione nusidavė in 
Hospital ąnt operacijos, ir \ e- 
linanlo jiai greito pasveikimo 
ir laimingos operacijos.— F.

State

*

• M

nino ir 
grius.

Žodžiu, negreitai užstos svic 
tinis pakajus ant szios žemes, 
pakol patis žmonis neapsimal- 
szvs. •/

Chicago. — f Juozas Balti- 
kauckas, jaunikaitis, 
amžiaus,* atsiskyrė su 
svietu 22 Novomb. 

g

48 metu 
sziuom 

Velionis
'uber., Rasoi- 

Payrio para. Kobcrksz

Amerike 15 m.,

paėjo isz Kauno 
nu pav.,
ežiu sodžiaus, pergyvendąmas 

Buvo geru 
krikszczioniu ir gyveno pavoiz
dingai, gyvendamas prie savo 

4518 So. 
Wood ui i. Laidotuves atsibuvo 
su . Imžnytinems pamaldom^ 
Szv. Kryžiaus bažnyczioje.

brolio Kazimierio,
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KAS GIRDĖT
Plieno streikas užsibaigė ne- 

pasekmiugai del straikieriu; 
nieko nelaimėdami nuo United 
Steel kompanijos. O gal dar
bininkams nubodo straikai Ir 
tnszti kiszeniai.

Europoje randasi szimtas ;ni 
Ii jonas žmonių kurie yra pavo
juje mirties nuo bado už keliu 
menesiu jeigu svietas greitai 
nesusitaikys ir neapsimaiszys. 
Sziandien visoje Europoje tik
ra pekla, žmonis neturi isz ko 
matitytis o brangenybe' baisui 
didele.

—H

isz Detroito, 
pKcziulei 
iszplake 

lan
kei lakstydavo in bažnVczia ir 
praleisdavo be reikalo jojo 
sunkei uždirbtus piningus. Jau 
tasai žmogelis negali skaitytis 
prie ”

Petrns Swam 
batlai suriszes savo 
rankas in užoakali 
baisei kaili už tai, kad per « • « i t 1 • % v ~ T •

pubužnuju.

‘ ‘ Pres- 
sumusze visus ki-

Paryžiuis laikrasztis 
»e de Paris” 
tus laikraszczius ant svieto, tu 
redamas kas diena po 
milijonus skaitytoju. 
Amerikonai mano 
ir “subytyt”
Visi Amerikos lietuviszki laik- 
raszczei ne turi ne puse milijo
no skaitytoju.

szeszis
Dabar 

nepasiduot 
ta j i laikraszti.

Darbininkai isz geležinio 
fabriko Gary, Indijonoj, aplui- 
ke tomis dienomis 
nuo savo advokato Povylo 

jam užmokėtu 
7,000 doleriu už septynes san- 
vaites darbo — tūkstantis už 
kožna sanvaite už tai.... jog rū
pinosi juju reikalais, 
lupa nuo to vargszo darbinin
kėlio.

tomis 
savo 

Glaser, idant

rokunda

Kožnas

Pagal Washingtono surasza 
bjuro, tai praejta meta iszga- 
benta isz Suv. Valst. skuros už 
126,471,264 doleriu.
daugiaaše pirko skuros. — Nėr
ko stebėtis, jog czionais czeve- 
rikai teip brangus, jog visa ma 
terijola isz ezion iszgabena.

‘’Anglijo

Daugeliuosia

Isz to-

vietosią reike 
mokėti po 7 centus už važiavi- 
ma karukais, teip pat inžanga 
in teatrelius ir už nekuri tavo- 
ra do 17 ir 27 centus.
sios priežasties kylo didelis sto 
kas centu, o idant tam užbėgti, 
likos paduotas praszimas in 
kongresą, idant iszmusztu sep 
tynini-centini piningeli kuris 
užbėgtu tam visam ergeliui.

Jeigu kongresas sutiks ant 
to, tai iszmns septynis centus 
su Roosevelto paveikslu.

jog Su v.Ar žinote, jog Suv. Valst. 
randasi daugiau arkliu ne kaip 
kitosia sklypuosią ant svieto? 
Rodos vieta arkliu 
tomobilei, kur 
iniestuosia mažai galima 
tyti arkliu ir rodos arkliu 
bar butu mažiau.

Bot Suv. Valst. randasi szia- 
Pfiesz kare 

3 milijonai ark- 
radosi

užėmė au- 
didesniuosia 

ma- 
da-

dien 2,153.400.
Rosijoj radosi 2 
liu, o paežiam tik SiBlr 
11 milijonu arkliu.
žasties kares ir anarkijos daug

e
Isz prie-

arkliu likos isznaikinta, už tai 
dabar Suv. Valst. turi daugiau
sia.

Kanada turi 2,000,000 arkliu 
Francįje 3,000,000; Angliję ir 
Irlandije 2,000,000; Vokiccziai 
4,000,000.

Jeigu kas mane, jog ant pro- 
i pasibaigs smūgishibicijos pasibaigs 

sziam laisvam sklypia, tai tąs 
labai pabludo. Metas nuo me
to sunkenybe ant žmonių auga 
didesne, o dabar ketina inyesti 
uždraudimą rūkymo.

Tai tau, uždrausta gerti alų, 
arielka ir vyną!

Dabar moterių
iW. C. T. U. kovoje idant pada
ryti tiesas uždrausti naudoji
mu tabako.

Ar-gi ant to pasibaigsi
Geidi žmogau apsipaeziuot, 

keliolika laisnu,

draugavo

turi iszimti 
nuo sūdo, daktaro, tėvu ir my- 
IrinoR. .

O gal alejti teip prie to,( jog 
reikes padaryti rrtparta iri suda 
kas 24 valandas, kaip pasįolgi- 
nejai namie su savo paežiu, 1

Visko sziadien galima tikė
tis! .r

“Angrkije ir bolszevizmas 
kerszinu višafn sv4dhi!. 
kalbėjo buvusia ambaaadorii’is 
japonas Viscount Ishii, 
tautos privalo pasirengti 
juju isztremimo ir tai kagrei- 
czi ausiu. ' ’,

Daug tuju raudonųjų insiga- 
vo in czionais per Meksika 
idant platinti soviutu propo- 
ganda.

Ameri koniszkas

Auąrkije ir
” Tcib 
' f. \ /

Visos 
ant

Legionas 
jau pradėjo kova priesz bolsze- 
v i znm ir nepaliaus, pakol visus 
neiszguis isz Ameriko.

Jonus Mihokas, rusnakns isz 
Omaha, dirbdamas už prasta 
durbininka fabrike, pasiliko 
staigai turtingu žmogum, o tai 
tokiu budu. Per 20 metu jisai 
nesziojo su savim žemeziuga— 
rubiną, ir nežinojo kad jisai 
vertas yra szimta tukstaneziu 
doleriu.» Tasai rubinas yra 24 
karatu ir atsiženklina nepa
prasta juod-raudona borva. Ta 
sai akmuo radosi jojo szeimy
lioje per daugeli metu ir niekas 
nežinojo apie jojo verte. Viena 
karta prietelis Mihoko, atkrei
pė jam atydn ant nepaprasto 
žibėjimo tojo akmens ir davė 
rodą nuneszti pas auksoriu da- 
žinoti kiek jisai yra vertas.

Auksorius negalėjo jam pa
sakyti kiek jisai Vertas ir liepe 
siunsti akmeni in Chicaga, kur 
randasi toki žiaunai kurie jam 
pasakys kiek jisai vertas.

Žiaunai po isztirynejimui a]) 
svarstė, buk tasai akmuo yra 
vertas szimta tukstaneziu dole-

Vargszas nežinojo ka su
savim daryti isz staigaus pra- 
lobimo.

riu.

girdejo-
ir skaitome kiek kasztavo

b,..

Jau daugeli kartu 
me 
^vietine kare, bet skaitlei vis
ne buvo tikri pakol gerai neap 
skaito žiaunai isz Camegio in
stituto kurie suskaite buk svie- 

bilijo- 
Verte kareiviu

tine kare kasztavo 337 
nūs doleri e.
kurie likos užmuszti ir sužeis
ti isznesza ant $33,551,276,280, 
bledes ant namu, laivu ir kitu 
locnascziu isznesza ant .septy
nių bilijonu doleriu, bledes pro 
dukcijoj ir kitu materijolu ant 
45 bilijonu doleriu.
jimas tuja milžiniszku bledžiu 
trauksis per daugeli metu ir 
keliu pakalejniu.

Užmoke-

metu

J u ozą s U ar

ine jas in

nes 
Mane

Norfolke, Va., 
ley, 26 mptu amžiaus laivorius, 
sverentis 186 svaru, 
nameli ant kalnelio Hampton 
Roads idant iszsimiegot, 
buvo labai nuvargins,
jog tai bus geriause vieta kur 
jin nesuras aficieriai. Buvo tai 
apie 21 Septemberio. Kaip už
migo, tai pabudo net po 51 die
nu, sverdamas 85 svarus,
per visa ta j i laika nieko novai 
ge ne gere. Daktarai isz visu 
miestu suvažiavo idant regėti 
tqip nepaprasta žmogų, 
per 51 dienas miegojo, bet prie
žasties noisztiryuejo, del ko 
teip ilgai miegojo.

nes

kuris

SiberijojSziandien Siberijoj tikra 
pekla, pųstynes, bolszevizmas, 
revoliueije ir uteles, 
malszinimo to visko, randasi te 
nais keliolika pulku Ameriko
nu ir Japonu, kurie isz nuobo
dumo losze kaz\ras. ’ , •.

Kuopos razbaininku, pleszi-

Ant a])-

lįGAI SUVIENYTOS VALSTIJOS 1 NUKENŠ SZITOKIKAIP PASIELGIMĄ
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ISZ LipTUVISZKU KĄRES 
LAUKU.

į Rygos frante eina didžiausi 
muszipi su kolczakininkais. At 
važiavusia isz Rygos Lietuvos 
atstoyas Di*. J. Szlįupus ir I *ut- 
viu užsieniu ministeris Move-

l

H t ill1 ** 

Retka rėžiais bu
roviezius pasakoja,, kgd dabar 
einanezios kovos tarp .latviu ir 
estu isz vienos pnąęs ir 
vokiecziu kolczakininku isz ki
tos primena didžiojp 
džįuosius musziii?. 
szatidoma isz kanuoiiu 
ir Estu sujungtomis 
pasiseko rusu-yokicęzin pnoli- 
jaia atremti ir jiems daug nuo
stoliu padaryti, 
ijni padedant
isz kolczakininku Dauguvos in 
taka (Ust-Dvnsk.) 
lengvai sužeistas latviu 
pirm. Ulmanis.
į Liętuvoj kovos taip' /at pra

sidėjo. Kolezakininkai pureika 
lavo, kad Lietuvos valdžia pa- 

geležinkeli nuo Ru 
per

vestu jiems 
dviliszkio 
Dvinsko.

rurt’i -

karo di- 
h'yga up- 

Latvin 
jiegoinis

Ą’ighi iaivyr 
latviai atsiėmė

<’z'u lapo 
m in.

Pana veži lygi 
Vieton atsakymo 

valdžia pareikalavo tuojau i^z 
Lietuvos iszsikraustyti, 
kadangi kolezakininkai ne ti/c

iliau iifj-
P)7V

M
nesikrnuste bet dar g 
do, tai invairiose vietose

Ir tai tokiams szetonams laisvas sklypas Suvienytųjų Valstijų davė priglauda! Jau 
rado prieglauda po

f 

butu longviau’

laikas idant padaryti su jeis p iredka.laikas idant padaryti su jeis piredka. Vietoje būti dėkingais, jog 
žvaigždėta vėliava szio laisvo sklypeliai..padėjo.žudyt musu kareivius Centralia, Wash.
kurio praliejo sfivo brangu kr.iuja už laisvių, idant tiems žalcžiaihs ezion

Didelis laikas idant visus panaszius ajdublistus, bolszevikus ir 
kitus pasodyt ant laivo ir paskandyt ant vidurio mariu.
kvepuoti ne kai]) Rosijoit

MOTERIMS MOKAMA MA
ŽIAU NEG VYRAMS, SA
KO FEDERALIS MOTE

RIŲ BIURAS.

Released by the Foreign Lnngmige 
Governmental Information Service

Bureau of Community Service 
I nc»,

121 East 28-th Street, New York City

V yriausybe 
mo

Kad Suvienytu 
moka vyrams daugiau ne 
terims už ta pati arba palygin
ama darba, yra parodoma ofi
cialiame raporte iszleistame Su 
vienytu Valstijų Darbo Depart 
men to, MoteriuBiuro, kurio 
P-—le Mary Anderson yra di
rektore. Raportas yra remia 
mus ant tirinejimo Civil Servi
ce Komisijos rekordu, kurie bu 
vo Moterų Būro sykiu 
misija daryti.

Su lyg raporto, pirmais dvie- 
jais menesiais 191,9 m. 86% isz 
4,6^į9 moterių tinkaneziu 
darbui pradėjo dirbti 
mosnuo $900 iki $1,299 per me
tus, o tiktai B6% isz 3,270 vyru

MoteriuBiuro

sU Ko

savo 
gauda-

pradėjo (iirbti už tiek algos.
Moterims stenografems buvo 

mokama nuo $1,091), o vyrams 
nuo $1,100 iki $11.99.

iszlaike kvoti- 
klerikus buvo 

Kares Apsaugos Būro pasam
dyti su algomis nuo 1,200 iki 
.$3,500,' bet moteris tuos paežius

Vyrai kurie 
mus in •, teisiu

ku ir utelių ojna paskui armije vietas užėmė ir joms buvo te-
kurie apipleszineje gyventojus 
ir žudina tuosius, kurie gerva- 
ligį neatiduoda visko.
vienam kaime norą maisto tai 
visas kaimas ojna in kita ir su
valgo viską kas jame randasi, 
žiema po szonu ir tukstanczei 
iszmirs isz ba<jo. „

Jeigu

“VAIDELOTA” I
i Apiaaka iax pirmutine* puse* < 

azimtmecslo, iazimt* iaz Lietu- I 
viazku užlleku. Su P«v?ikalaia 1 

’ 177 dideliu puslapiu. 1
* Preke SBc. j

W.D.BOCZKOWSKLCO., BUhsasy City.Pa.i

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Released by the Foreign Language 
Governmental jnfornmtlon Service 

Bureau of Coninuinity Service
Iucm 

124 East 28-th Street, New York City

Pinigyno Deprtmentas. De- 
partmentas vieszai paskelbė, 
lapkr. 18 d. Formule resignaei- 
ja Curteh G lass’o isz Pinigyno 

sykiu •rSek re t orj a vis v i (‘tos, 
laiszku nuo Jh'ezidcnto 
no, raginant ji priimti 
ma Suvienytu Valstijų Sena
toriaus isz Virginijos vieta.

. kDu r- 
ra purias 
parodo, 

dau-

su 
Wilso- 
skiria-

Darbo Departmentas. 
bu Statistikos Biuro r 
iszleistas lapkr, 1,8 d. 
kad nigpiuczio m. kaina 
;eiio valgomu daiktu padidėjo, 

jautie-
£2*ri . „

bet daugumoje miestu
uos kaina sumažėjo.

Grudu Korporacija.
nesza kad, nuo

Senkatalikei prigulės prie 
Rymo.

A rci-AVashington, D. C.— 
biskupas de Berghes et de Ra- 

Senkatalikiuche, perdetinis 
(Jpnsęnistu) sugryž ppic Popie 
žians. v

Senkatalikin Amerika randa 
si apie 120,000 sąnariu, du bis- 
kupai, 50 kunigu, 50 bažnyeziu 
ir daug bažnytinio turto. Arci- 
biskupas stengsis prikalbipti 
visus gorus kunigus drAttge su 
biskupu Carmel Carfora isz 
Chicagos ant sugryžimo 
Popiežiaus.

Senkatalikei turi tais paezos 
ceremonijos ka.ir llynio kata
likai, nes 17 szimtmeti Corne
lius Janyen, biskupas Ypro, no 
sutiko su nokureis mokslais Ry 
mo katalikiszkos bažnyczios ir 
atsimoto su daugeli tikineziu, 
už ka likos per Ryma iszkcik- 
tas su daugeli kunigu ir keleis

prie

Kol - 
i at-oHuvo 

jiems

ninku užimtose vietose žmones 
visur ginkluojasi ir veržte ver
žiasi in kova su jais.

Lenku ir rusu bolszeviku 
fruntose ramu.

į Bolszeviku frante 
nu nei n vyko,
na artilerijos ir žvalgu szaudy 
masię. > c Imi >

t Kolczakininku frante iu- 
vyko Rudviliszkio srity, ypncz 
Variieiiu-LiiikaicKiii n Paeticiriu 
ruožu, dideliu kovu, kur daly
vavo visu rudžiu ginklai, 
ezakininkai isz svk
muszti, bot paskui ėmus 
gulti naujomis didelėmis jiego- 
mis, musu pirmutinei dalis pa
sitraukė iii naujas pozicijas, i

Kitur visur kolczakininkui 
snmuszt arba atinuszti.

į Latviai stumia kolczak i- 
ninkus nuo Rygos adgal ir ke
liose vietose jau perėjo Daugu
va. ’ * ...

Į Lenkai, davė iszkilmingii 
pasižadejima ant lietuviu 
pulti, pasielgė vėl kaip
Judos pasėkėjai. Suvalkų gub. 
užpuolė Beržininkus, Kuczinus 
Szližiu dvara ir Gaįmonių kai
mu.

Beto, jie traukia dideles ka
ro jiegas in Alytaus ir Ukmer
gės sritis.

į Žmonių upas Kolczakinin
|ku ar lenku 
joms artimose vietose labai pu-

Visi pasiryžę gintis ly- 
pasirenge

ne
tik ri

I

side,jo kovos, kuriose kolczak i-
ninkai visur liko nugalėti. Kur 
szenuose kolezakin inkai jau 
iszvaikyti, taip pat Daugelisz- 

I’asvalio ir Joii'szke- 
lio srityje sziiudiu sujungus bu 
rys nuveikė koiezakininkus ir 
atome isz ju 20 arklio 7 kulkos
vydžius ir daug kitokios karo

kiliose.

kolezakininkai užimtose arba

ki les.
gi paskutiniuju ir
kiekviena valanda stoti in ko-

ir
szaunamosios

mokama tiktai nuo $1,100 iki* 
$2,000. H

Mptoris, užimančios statis
tikų darbo vietas turėjo turėti 
kolegijos mokslą ir kelius prak 
tiszkus patyrimus ir ju algos 
buvo tiktai ^$ 1,200, o vyrai už 
ta puti darbu gavo $1,800 ir 
$3,000 ir $4,000.

Pia- 
Liep 1 d. iki 

lapkr. 7 d. kviccziu ir miltu isz 
vežimai siekia 59, 3^7,000 bu- 
szelius žviecziil ir 6,154,000 
baczkas miltu i^zviso padarant 

, Sulyginus 
j pereitu i metu, 

kurie buvo 67,237,000 buszeliu 
kviecziu ir 6,104,000 baezku 
miltu, iszviso*padarant 94,741,t 
000 buszeliu.

, ■1 1 4 j ■■ » ,

‘ Namu Statymas. 
York Sun’? sAkq;' 
tymo reikalai Suvienytose Val
stijose lipimai4,000,000 gyven- 

Lr: 128,000 d i rb-
kainuojpnczau po $t00p

zviecziu

87,020,000 busz^Jiu 
su iszvežiniais

, !<<New
kad napju sta

ūmiems namam?
tuviu,
000 ar daugiatii 525,000 dirbtu-

Tiktai viena 
moteris isz penkiolikos jiaskir- 
tu prie prižiūrėjimo, ofiso or
ganizavimo arba 
vietų gavo tiokkiek vyrai
tent $2,000 r daugiau, 
gavo tiktai 
$1.600.

iiisztininkiu 
. bu- 
Kitos

I *

biskupais.
Dabar lankoma žinios isz Ry 

mo kada senkatalikei bus pri- 
ymti adgal po valdžia Popie- 
žiaus.

Arcibisknpas Bache, yra ku- 
ninguikszcziu de Landės ir isz- 
paniszku biijpl’h; popina nųi) ka 
raliszkos szęim'ynosjibbuvo ka-
pitopu^kapeloųu ' ęvietiszkojo
karėjo angliszkoįo . kariumond-
. • ' • m . k ’ a •

je, yra mokytu žpiogum ir nie
kad nesipriošzhio prįgszais Ry
mo katalijdszka tikėjimą*"'p V'/- ' „ ; <,

viii, kainuojiničiu m^žiųu, neg 
po $ 106,000; | 6;0.()0 '• ligpj^bUt 
czdaniH, 5,000: mokyįd^i T 
szoms instąigoms, 120 prekių 
terminams; 14,000 geležkeliu 
stotims, ir 20,000 bažnycžiopis 
ir teatrams. F

. 1 , i •VSa: JI -

I . 1 i.

........... 1 "" •***# ' " ’' ’' r 1 '' '• ’ ” '■1 '■ T> i ' įJ;

po $100,000 b\0.00’ HgpahU'

I’RASARtM! Visus laiškus o ir

"SS* 1 m

4>

&

vydžius ir daiųi 
medžiagos.

į Kolczakininku “politika.” 
Kolczak i ninku vadas Latviuo
se ir Lietuvoj isz syk kreipėsi 
iu Lenkus, siūlydamas pasida
linti Lietuva ir 
spėkomis” pulti 
sza.” 
atmetė.
kai]) pranesza žinių agent 
kreipėsi iii L i u vos 
siūlydamas isz vien < •g Iii'1
bolszeviku.
pabrėžia, kad;Jyjį^ pripažinsta 
“lietuviu tau t AK siti ve re n ic tei
se apsispreustęj
į Spalio 15 d. įr Lietuvoje pra 

side j o kovos su kolczakinin- 
kais. .

Kurszenuose, 
Biržuose kolczak įninka i jau isz 
vaikyti.

bendromis4 4

“bendra prie; 
Lenkai esą pasiulyma 

Dabar Bermontas, 
ur<*s, 

i valdžia, 
pjti pultį 

Cįia Bermontas
I L*

lietuviu taiitAK sitivcreme tei-

Linkuvoj ir

Pasvalio ir J oniszke
lio srityje su kolcjzakininkais 
kovoja Uetuvos Sziauliu sajun 
gos būrys, kuris jau pinuose 
kovose isz kolczakininku priėmė 
20 arkliu, 7 kulkosvydžius ir 
daug szįaip kpro možiago?.

kups jau

<r> L* ■ t * į, J | L\ " ■

Vokiecziu ir Husu kolczaki-

reikalauja
nae-

va, tik laukia 
ginklu ir 
džiagos.
NAMAS ISZKADIMAS PLAUKAMS.

Dckavojc % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o tcip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau- 

Informacijas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

kai: Gvaranty.
Raszy- 

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta. IV. Brooklyn, N. Y.

Naujas Lietuviszkas Graboriuf

! Kaži s Rėklaitis i
516 W. SPRUCE ST. |

MAHANOY CITY, PA. ]
- - — - - - - - ----------------- »

EXTRA DOVANAI

Kiekvienam iszsiusimc pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti dldžthrti tclpgl 
iliustruota katalogu geriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszradimu, kas 
prisius mums 15c. del
siuntimo kasztus. Raszykite tuojaus.

PRACTICAL SALES CO. . 
1219 N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago.

apmokcjimui

Sveikata Brangesne už Piningus
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus, daktarus ir nebuvote išgydyti — arba jeigu sergate ir da ne 
buvote pas joki daktara, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rqdos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paiseti apie savo sveikata.
Daktaras p. Wasserman per daug metu

gydime ligas vyru, motoru ir vaiku.
gera rodą.
ligos. Tųhstancziai kurie buvo peiszgydomi,
naudojjma mano naujausio ir geriausio elektrikos
“Vibratos” ir “Wall Plato” High Frequency” Static Machine”
Asz icipgi naudoju naujausias gyduoles ir vaistus dc) gydimu. Asz aplai-

ingyjo stebėtina pasisekimą 
Jisai peržiūros jus dykai Ir duos 

Atsiszaukito in jo ofisą o duos jumis patartina kas-link j n so 
gryžio prie sveikatos per 

aparatus, kaipo tai 
ir X-Ray.

kiau geriausia pasekme groiUszkuose ir kraujo Ilguose. Skaitykite: Szlta 
gazieta jumis vertes turi |2,"
imsite mano specialiszka gldynia. Nepamirszkite ka duodu rodą dykai ir 
egzaminavoju dykai. ................... 2
pacijentu. r

Dr. WASSERMAN
Telefonas, NpruO 17(m.u

jeigu atneszite pu savim in mano ofisą Ir

egzaminavoju dykai. Atsilankusieji persikanuos per daugybe dėkingu

♦ e

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Valandos : 10 lig 12, 2 lig^S, 0 lig 8. < 
Nedeliomis ir Szvencziuos 10 lig 2:00

,1 e I— . — ' f - -WBMMIr*' ‘ - ■! IBI •— M. .

PAVOGTA $800 ISZ KUPARO
► i o

—L— ----------------1. T" -’i—i,~ ib —2JK
Tokias naujienas skaitome kožna diena gazietuosc. Kodėl esate toki neatsar
gus su savo sunkei uždirbtais pininga1«? Geriausias ir atsargiausias būdas 
nonzioti savo pinigus Vra sZitani spocialiszkam plninglszkam dirže, vadinamas 
‘"Invisible” (nematomas). Diržas yra 0ruczel padirbtas ir vigadnas peszldtts 
prie kurio. Turi skirtus de! poplerinu ir sidabrinu piningu. Jtugulariszka preke 
tiktai $1,00 arba 7 diržai,už $5. Tie kurie mano važuoti in kraju privalo viena 
tuojaus nusipirkti. Gvarantytl, No laukite bet iszkirpkitc szi apgarsinimu ir 
prislusklto popierini doleri su savo adresu o tuojaus gausite:

NATIONAL.^ALES CO. ttOti. Sta. D. Box DO. NEW YOKK,^'. Y.
............. .... .......................................................................................................................................................................................................11 ' ' ,7" " 11 11,1 ■ 1 . .... — ■ — ■ » į mr is 

... ....................................... ................................ ............................................................................ — ... .........■him—..............  Į ... - ■■■-■>.- ................. . _ .. > -------- - ---J-HII iiii^ilaX,

pprsidirbiujd, p^llsi|no, sąnariu ir ranjbenU 1 ' •

u-rwrr rarNL ‘ -e «:*LJ!gwrarKT

O ©
•T '-j?

O a

tuojaus nusipirkti. Gvaranlytl,

Silpnybes, paeinančio? nuo porsidirbimo, pallsifno, ‘
sustingimo, Bkausmn atrčnoso, yra greitai prafialitaujod, vartojant

PAIN-EXPELLEBI
| a “Draugą EęJkhleM*

Šeimenos, kuriob‘kartot dažino^o jo veikiančiu jiogu, daugiaus be jtrneapsieina.
musu valzbažonkiin ' ’ - - .

Draugą ’ 1
Šeimynos, kurioiekartydažiuojo jo veikiančiu jiogii, daugiaus bo jo iioupaioin*. 

Yra tik yieiias PaiiirExpelleris ir del jūsų ansnugMlrno, ji^ yra paženkliutu 
musu vąizbaf.onklin

sJa ANCHOR (Įk-a.ra.s)
.Teigti ant ppkollo n^ra vaizbHŽepk)io 

neimkite'. Visose nptiekose po ir (Jo
ikaro,

t',~o'\ tt,4<JU 11' visados siusti ant szito adreso: W. D,

ilOil U

tni jis pčrn tikrus ir jus tokio 
Taipgi galimu gauti pas ikdirlvejuK ;

!"'• Al). RICH 1I?,K & pO., 320-330 Broadway, Netv York
- . .. . T*......—........    —..

piningus in iszlolstuvo “Šaule” reikQ

BiK7/kowMki-C<>.' Mahanoy City, Fa.
mi ;:nm.
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SAULE %

UŽTARYTOJA
, NASZLAICZIU.

Liepa ir szermuksznis. Apie 
kailinukus. Apie podukra 
ir pūkelius Paneles Ma

rijos szvencziausios.

ant žemes gy^ 
i— tai gyvenimas nasz 

hųcziu; uszukos ir verksmas bo 
paliovos vargina tokius 
laiczius vaikelius be tėvu ir 
motinu.

Sunkti' ilšetife amžinu miegu 
po žemėmis anksti 
tėvams, jei g
keliai glaudžiasi 
kapo, nes ir ten, 
girdėtis apleistu vaiku 
mas.

Vaiku

Liūdniausias 
venimas

nasz-

mirusioms 
u ju mažucziai vai- 

prie szalto 
požemėmis, 

verks-

persisunkia 
per 

krinta

aszaros 
per stora sluogsni žemes, 
storas grabo lentas ir 
mirusioms tėvams ant szirdies, 
kaipo asztriausi crszkecziu 
dygliai.

Žino apie szita sopulinga 
Dievo Motina, Pana Marija, ir 
lindi karta su motinomis, 
lincziomis^kapuose. 
na Marija turi 
naszlaiczius, |>cr sapna 
juos ir ramina 
maldo verkianezius, 
jiems apie mirusius tėvus isz 
ano svieto žinias, rūpinasi apie 
naszlaiczius, o kartais jiems pa 
sirodo ir gyva.

Vaikucziams,
Pana Marija pati 

nesza duonutes ir 
sodina ant savo keliu, pavalgy
dina ir parodo tikra taku, 
pareiti namo.

Tankiai Pana Marija pasi
slėpusi medyje, liepoje, sveiki
na praeinanezius naszlaieziut* 
saldžiu balsu savo; dėlto liepo- 

užia bieziu spiecziai, 
bauja paukszteliai ir in jas per 
kūnas netrenkia....

Liepa szventas

asztrinusi

savo

gu
liž tai Pa 

globoje 
lanko

nubudusius ir 
atnesza

»m išriti

ginoje,

sc

paklydusioms 
at- 

pienuezio,

kur

cziuL

ir palaimin
tas medis; szermuksznis, nors 
ir pasipuoszes raudonomis no
gi! kekėmis, bet lindi vargszas 
ir su užvydejimu žiuri in drau- 

kitus medžius.
medžius žmones gerbia, 

brangina, tik vieno szcrinuksz- 
nio uogu niekas neskabo ir ne- 
nesza szaku, ne kekių per Žoli
ne szvento in bažnyczia, nes 
ant to medžio szakos pasikorė 
J udoszius.

Liepa mieliausias 
uos Marijos; jame ] 
Panele Szvencziausia apsireisz 
ke žmonėms....

Viena syki naszlaitc, 
dama girioje karvutes, 
klaupė po liepa pasimelsti prie 
Szvencziausios Paneles Mari-

Tas buvo rudeniop; szal- 
krete vargsze piemenėle,, 

krito ir 
szlapino jos drabužėlius, mig
los ir szalti debesiai buvo 
gule visa dangų ir žeme.

Po liepa drebėjo nuo 
ežio painei i na vus,

gus, 
tus

Visus ki- 
gerbia

; medis Pn- 
pirmiausiai

gany- 
atsi-

JOS.

t is krėtė vargsze 
szalti lietaus

pieinonoh1
laszai

ap-

ne

gelsvi

pasi- 
verkianezia

szal- 
melsdamosi 

prie Panos Marijos mergaite.
Visa diena iszbuvo ežia 

valgiusi; jos maža nugarėlė
donge tik nuplysze kailinėliai, 
per kuriuos szaltis kaip gele
žis veržėsi prie jos balto kūne
lio.

Toje valandoje.... liepos sza- 
kosc staiga praszvito,
lapeliai susznabždejo kaip auk
so blckeles, o tarp ju pasirodė 
labai-lubaį gražia ponia; 
lenkusi pakele 
naszlaitc, nuėmė nuo jos imply
szusi apvilkala ir pridengė sa
vo sziltu ir puiku plosczium.

Mergaite, tai matydama, di
džiai nusistebėjo.

Tada Pana Marija in jia pra
kalbėjo:

— Atiduok man savo kaili
nukus už szita ihano plosczin!..

Mergaite, žinoma, sutiko. Jai 
buvo laba i/gerai* ir szilta su Pa 
nos Marijos plosczium apsisiau 
tus, nes nuo to plęscziaus žibė
jo žvaigždes im kvepėjo pui
kiausiu Žiedu kvapas....

Kita syk vėl buvo rami nak
tis.
migo, 
melsti in bažnyczia.

Eidama g 
jtoli kelio lyg 
g verkia.

Žmones jau buvo senai už 
Pana Marija ėjo pasi-

Tlt 
ly 
ris, 
kas,

irdi viename bute 
kas dejuoja, 

Priėjo, atidarė du 
žiuri, guli priemoniojo-vui- 

o prie duriu kudlotas

9
a

[nėjo Pana. Marija in vi 
dur apsižvalgė’ ir pamate:

Ant plikos, szaltos žemes gu
lėjo užsnūdęs vaikas, 
graudingai per miegus verke. 
Gelsva galvele buvo padėta ant 
malku; sunėrusi licąas ranku
tes ant krutinės, prisiglaudusi, 
prie kudloto szpnies, miegojo 
maža mergaite, nes jia pamotu 
(mocziakn) iszvijo isz 
•ros.

Tai matant, akys Dievo Mo
tinos apsiliejo aszaromis, gaila 
tlai pasidaro vaiku, tokiame 
vargingame ^įdėjime esaneziu 
pasilenkė Paną Marija, apklo
jo drebanezia mergaite savo 
prikysztele ir graudžiu balsu 
praktdbejo:

— Bloga ežia tau, vargsze-' 
le, gulėti!....

Paskui nuėjo in pieva, neto
li esanezia, kur paupyje augo 
balti pūkeliai; ome juos skinti 
ir braukyti, o menulis isz augsz 
to Jai szviete, kaip koks žibu
rys. Pana Marija skubino pri
siskinti minksztu pūkeliu, kad 
pakloti vaikams minksztus pa
talėlius,

Priskynusi Pana Marija pū
keliu, sugryžo adgal ir ant kie
tos žemes isz baltu pūkeliu pa
kloju minksztu patalėli, in ku
ri paguldo abudu 
vaikuti ir Merga i czi ūke; palai
mino szventu kryžium, o vaiku 
ežiai miegodami szypsosi, 
rytum, apie savo 
dangų sapnuoja....

Isz balto patalėlio pakilo to- 
grin-

8Z|l0.

tyliai ir

kaina-

suszalusiu,

ta-
motinėlė ir

kia szviesa, kad net visa 
ežia praszvito.

Staiga pabudusi pamote 
besuprato kas ežia dedasi:
menuo prie jos iiamo nukrito, 
ar diena tokia s^viesi iszauszo 
ai 
sidare ?

J")

ne
ar

stebuklas vidurnaktyje pa- 
Atsikėlusi iszbcgo 

isz grinezios.... ir pamate keis
ta lova savo netikrųjų 
piktoje jos sz i rd y jo

vaiku;
užsidegė 

užvydejimas. ’ 1
— Ar tai tokios lovos reikia 

tiems bjaurybėms! — suszuko 
piktu balsu pamote ir, iszmetu- 
si naszlaiczius už duriu,si naszlaiczius už duriu, atne- 
sze ir paghlde Imt ptTkines pa
talines savo dukteri, apglamžo 
aptaise ir pati nuėjo sau’ atsi
gulti džiaugdamos, kad ne ka
raliaus vaikas neturi tokios 
puikios lovos.

Bet szvintant pažadino pik
ta pamote verksmas jos duk
ters. Koki dyvai buvo, 
vietoj minksztu pilku 
Marijos paklotoje lovoje pasi
rodė szaltas sniegas ir ledas, o 
jos duktė raitosi perszalusi ir 
pamel inavusi. 
tokiu būdu pabaudė 
be szirdies pamote; 
stebi i k b n ga i m in k sz t u s

taip kad jos 
duktė perszalusi apsirgo ir nu
mirė, o naszlaiczius vaikus Pa
na Marija paėmė už rankelių ir 
nusvede pas save in labai pilku 
rojų.

in szalta sniegą6“>

...^ T

neturi

kad 
Panos

Pana Marija 
pikta ir 
permaino 

pukus

TARADAIKA

Neseneį Veselka atsibuvo 
Ant kurios

J 
ir keli bolszovi- 

kai pribuvo,
Ir mislinate kad grąžei apsi

ėjo/ 
Kur tau, ugi musztis pradėjo, 

Biles ir re vol vėrei darbe buyp, 
Nevienas supliektas buvo, 
Ar žinote, tękiu bols^eviku 

apsisaugokite;
Valios del tokip užduokite, 
Bu daug

* . • . l >44»andrauje,
. Ir per daug latrauje.

ftzimct ju prįsjv^so ddugybo, 
O koniu kožnas bjaurybe,

N

0 koniu kožnus ^jaurybc 
Tiktai visiems.sarmatadaro
Tegul valdže * juosius adgal 

įszvaro,
Kfid karszti ap- 

"• gesytu. 
Kur szaltis prplo iszinokylu.
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DEDE SAMAS 
SVEIKATOS. 

PATARAJAS. 
\ ,« 4**l*|r , 1 *

t

kaip pavartoti szi nauja ai radi 
ma gali raszyli sziuo adresu:

U. S. Public IjĮealth Service. 
Washington, D. C. ir gauti vei
kalu Suppiehient No. 14 Diph- 
thęria, Its Prevention and Con
ti

ii-’

O, KURIS BUS PAR-KAIZE
DUOTĄS SUV., VALST., DEL TU KURIE PĄAU-

kaus Daugi ausia už jin.
i H.Į .....................

KUR BUNA?
’ " *'i' la/' ■ <4 J' L* M JT1 r„ " L

l»n

Sztojie Saules vietoje spaus
dinami praneszimai ftuvieny- 
tu Valstijų Vivszosios Sveika
tos Biuro Vedėjo, Spr^eon Ge
neral Rupert Blue.

Dede Samas Sveikatos Pata
rėjas atsakys sziojevietoje ar
ba luiszku, klausinius, turian- 
czius visuomeniszka svarba ir 
paliecziauczius hygięna, sanita 
ei ja ir kaip apsisaugoti nuo li
gų. Jis negales atsakyti ant 
tkrai

N^ivatna, jpg žiemos laike, 
(larnis atnoszti lelukia pataikė, 
Mat, kad ir jnergele nenorėjo, 

Bet privmti turėjo. 
Teip tai ant svieto ptsitaiko, 
.Jog gauna dovana be laiko.

Jau tokios szunijos nutylėti 
negabu, 

» A a a • « « A 1

t

Isz pasielgimo, kvailiu,
Mat susirinko gi

’Visokio sztaino vaikinu: 
Ir usuotii, 

Ir snargliuotu.
Ir su Iudu nubrazduota 

Ir su barzda neskusta.
Pacziuotu ant baliuko nein- 

leido, 
arklio 

j°j<L
A ūgli kai net pilvus suemia 

kvatojo,
O kad slidu buvo, arktis par

klupo, 
sprando 

nennsisuko.
Kvailiu m* reiki* jieszkoti, 

Gali lankei juos matyti, 
ugi nekurie 

lietuvei,
Tiejei kaip užsigeria tai kai;) 

kvailei.
Sarmatos jokios ne turi 

N orinis

uijn cimbolu

V ienas su paroda ant

Ir tas raitelis

O kas iszdaro ?

r

•f

Rickęyi-Mrtuo sesuo Anele 
czuke paeina isz Kauno gub.
Baudondvai^o para; du metai

1, Ohio autgyveno Cl(‘Veland 
l;pluskiJSt. Tegul 
a'jit adresą

John Rickcviezius
, R. u

Ohio 
atsiszaukia 

(to 95)

D. N6. 2 Box 77, 
Cambridge, Ohio.

. Ma no 4 pu^hi‘ol is J poza pas 
Raulusziiitisi viHŽ ( Vilkuviszkio
apsl^.j KptlliAliJukiu Vals. Tu- 
j iu ^varbii reikalą, / \ 
žino'^ipie ji toįthl • atsiszaukia
;riu svarbu reikkla,

jaut advoso.
I
i
)

vos

daugybių žmonių 
žiuri.

* * * 

I ' h ' f . I f M ' '

Girdėjau kad Vilksbari 
ina vienam numusze ragus, 

Ir in terla inleido nagus, 
Gerai padare,

Jeigu kiaule su lazda iszvare.

*

ku-

Ant vienos Veselkos nukelia
vau, 

Pasakysiu ka ten maeziau, 
Stalai apkrauti su mėsom, 

Ir kejisnemį visokiom. 
Supraszyti ten buvo:
,Ne tiktai Lietuvei, 
N es prusa i i r a j re i.

Vieszino visus lyg mezlevos, 
Kada dolerius sudėjo ant pa-

• ■. baigos,
Nuo s bito viskas nuvažiavo,

Sveczei ne stiklo alaus negavo,
> IJjaižydaipiesi i^zsifcitausti 

Negalėdami to užmirszti. 
Ant rytojaus, teip jau 

nuėjo, 
jau už stalo prusai ir tjj- 

riszei sėdėjo,
Valgė 1 išliežius.

volei

te

jeigu kas

( to 95) 
J iio^a s M i su k e v i czi u s / 

324 E.Lloyd St..
Shonandoali, Pa.,

Pajieszkau Jtirgi ir Juozą 
Szieidvri ir Al ari joną ftzleide- 
riene po tėvais Jokimite, pilė
ną sz ftzakiu apskri., 

Sudergi! para.
no tvpie juos, meldžiu

J. Jauekaras,
i, Thoipas, W. Va.

" ,1 f

lsz? Ąrnęriko pajies'zko » se- 
kaneziu gymįniu isz Lietuvos: 
Asz Marijona Blauzduniute 
(po vyrui Žugždiene) pajiesz- 
kau savo teveliu Juozo Blaitž- 
duno, Jono
Juozo Baltramonio Jurgio Ku-

Va Isz.. 
Kas žir 
praneszt.

Kidulių
Jeigu

JUOS,
(to 95)

Box 82

Marijona

Stankovicziaus,

szlio ir brolio Juozo Blauzduno 
Simo Jakimavicziaus, Baido 
Matuleviczio Marijonos Jaki- 
mavieziutes ir Juozo Miszcziko 
Visi paeina isz Suvalkų guber., 
Vilkaviszkes pav., 
gmino ir parapijos, 
kaimo arba Geisteriszkiu. Mel
džiu isz Lietuvos atsiszaukti 
ant udresp. (to 96)

U. S. AMERIKA.
Mrs. Mary Žugždiene, 

333 E. Willing jStr., 
Tahiaqua, Pa.

Bartu iku 
Bajoru,

Lietuvos

—*-- -
Mano brolis Pranas lyęmzu- 

ra, paeina> isz Kttuno JJcdybos, 
Baseinu Vals.,.pii:m’uAi gyveno 
Columbus Osio paskiau ^firing 
field, lilį Jeigtokiis žįno apie 
ji npilonėkit praneszt. (to 95)

apie

net žapdui 
braszkejo, 

O Lietuvei tosios loskos
» turėjo.

Tai-gi, doleriuku sumesti ne 
sigailejo, 

Už, tat ne atsisegti ant ko ne-
I I • ’ 4 «

ne-

> - v l’lH’Ojo,
O apie sVetimtuucztus tupinėjo'

Norint tie jei po kelis nike- 
.4 liūs inmetinėjo;

CjgniįĮpid nelszvijo laukan, ‘ 
bįomjuį (

Mrs. Fr. Rumbauękioiie, 
Pu Bois, Pa.

Nenžmfrgrikita kad dabar

r.pįl

ft O

U i Al ft

W. TRASKAUSKAS
LIETI' VIEKAS

PIRMUTINIS 
grAboiuus
Laidoja kimus niiniiriisiu, 
automobilius, rlglnus ir vtžiinu;

j laidotuvių, kriksztiniii. wsciliju. 
vąžinojimo ir tt. K rausi o daigi uk ir 11.

Miihiuioy ( it). Pu.

GHABOKItS.

>*' i Imk
1 'v•4

^5
"j

LlETpVISZKAS 
m a H ano V/ City, pa 

Pasamdo 
j del 
pasi-

■oh.
PAVOJNGAI VALGYTI 
NEVIRTA KIAULIENA.
Nedaug

darni valgo žalia kiauliena mė
sos,
kyta kumpi
nėra gerai iszvirti. Valgant 
žalia ar pusžaliu mėsa galiama į 
užsikrėsti liga vadinama trieili, 
nosis, kurj kilu isz užkrėtimo 
kūno ruumenu mažais mikros- 
kopiszkais kirminėliais, (riciii-

.....a.. ........... i ____

Ąmeri^ieezitl, žino-
(»20 IV. Centre SI.

tepziau jie dažnai valgo ru- 
, ar deszras, kurie 
iszvirti.

Jis negales atsakyti
* ypatiszku 

dūli receptu.
Heultli Advisur,

% Lithuaniun Bureau, 
V24 ICast 28th Strept,

New York City. Į kūmas paeina nuo daugumo in- 
( Uasznnt pažymėk koki laik- cjusiu in kuna parasitii.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKIJLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
I.ikl 10 va), ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
.. PHILADELPHIA, PA.klausimu ir nomis. 

Adresuok:
Tu |>arasitu randmna 
isz so.pt ynias-deszi m t

Toji liga pa-
vienoje 
vienos kiaules.

! Iiaszi in kitas užkrecziamas Ii
Igas tuo žvilgsniu, kad jos smar

i

UNION
d

(.NATIONAL' 
k BANK 
^MAHANOY 

IL: CITY J
i- ba| 

notunie, iu kuri laikraszti sius- ,1OS 
t i atsakymu su pauiszkinimu.
PRITAIKINIMAS

raszti skaitai taip kad mes zi-

! NAUJU 
ISZRADIMU.

Artinaiftis szaltam orui mo
lynus turi saugoti savo vaikus 
nuo slogu, plaiicziu užilegimo 
(piieumonia) ir dipterijos Pra
slinkus kūdikystes metams, dif 
terjil yra viena pavojngiausiu 
vaikams ligų, Isz visu vaiku, 
inirsztancziuju tarp trijų ir ke
turių metu amžiaus, 
kai septinta dalis mirszta nuo 
dlterijos. ,

DiftOrijos galiama iszsisau-
i su 

pagydoma.

, I .a- 
kiaulie- 

kad grei
tai pamanyti blogas pasekmes, 
teeziau ir mažai kiaulielios su
valgius, jeigu ji labai užsikrė
tus |)usekmes, tecziati ir mažai 
kiaulienos suvalgius. Jeigu ji 
labili užsikrėtus paseknn's ga
li būti gautai pastebejamos.

ge- 
jokios

daugel užkrėstos 
reikia su valgyti,

B" *

Isz visu vaiku

daugiau

/goti ir jej tnkamai gydoma 
anitoksinu, ji yra
Dauguma kudkiu, kurio mirsz- 
ta nuo diiterijos isztikruju jie 
mirszta dėlto, kad ju tėvai ne
žilo arba nesirūpina, kaip juos 
apsaugoti.

ilJifterįju yra labai limpama
liga ir daug vaiku gali jaja už- 
sk ręsti. Del’ tos
kur tiktai dit'teriju apsireisz- 
kia, daktaras jiszirszkia anti
toksiną netik ligonju bet taip-

T 
progos 

Tas yra 
“muni- 

Kgd imunizuoti ne-

priežastes,

put, kad apsaugoti nuo ligos 
ir tiems, kurie turėjo 
prie ligonio prieiti.
vadjnuma tu asmenų
zacija”.
ra kaip daug ipititoksino .duo
dama kaip/ligoniui, bet tik 
tiek, kiek užtektu apsaugoti 
nuo difterijos per menesio lai-

Tamko nuo inczirszkimo. 
laikui pasibaigus jo apsaugo
jai! t i jėga prapuola.

BANDYMAS.

Capitol Stock 1125,000^0
Surplus & Fronts $100,000.00

Nenžmfrgrtdte kad dabar AVIŽIŲ* 
prenumerata yra ^«bO ant viso meto

A' L* " c _ Ij1' * L
u $1.50 ant pusoH meto.

it

Kad nuo ju iszsisaugoti 
riausiai visai nevalgyti 

o ypatingai kiau-žalios mėsos, 
lienos.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suosc. nepaisant ar atucszat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

UŽSAKYMU IR SIUNTINIU 
NESIŲSKITE MUMS IKI 

MES PRANESZIME.

Su rinklioj iki sziol siuntiniai 
ir užsakymai yra lioduojami 
ant laivo.

via
Malonėkite palai

kyti pas saves, visus siuntinius 
kokius kas turite, rengiamus 
arba prirengtus siusti jn Lic- 

Bendrove iki 
mes pranęszime • per szi laik- 
raszti.

Užsakymai ir skryneles sup
laukė pas mus teip skaitlįngaĮ 
kad mes nespejmnč nei suženk-

tuva per musu

lint i ir Iciiygosna 
pakvitavimus 
riems isz siuntėju, 
rysime be kraudami

užraszyti, ir 
pasiusti, neku- 

Ta pada
lų laiva. 

(to 95) 
LITHUANIAN AMERICAN 

TRADING COMPANY. 
,680 Fifth Avenue,

, New York City, N. Y.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kantorius.
K. T. EDWARDS, Vicc-Kas. /

I DAKTARAS W. BURKE i
J LIETCV1S }
J 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms ligoms priima, nuo 
nilnndos Iki 10 vnlandn isz ryto, 
1 iki 3 5nl popiet. G Iki 8 vakare.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P*-

>

>

zL,sr
•ft

1' tinto tarpe Lietuviu da
Dr. KOLER yri viena-

Ir
ktaraa Pltteburge. Mo-

> klnosl Varszavoje. atu* 
/ dljavo begije 26 m. In-
> vairias Ilgas vyru ir
1 moterų, to<al jas nuo-

d ugnį ai pažinu t*. Gydc 
užnlnuodlnlma kraujo

Ir ellpnybee vyru, spuogus, nležejlmur 
Ilgas tinimo, Jnvalrias ligas paelnan- 
czlaa nuo neczyatumo kraujo. Atal-KEUiALĮJiGA— Dideliu dirbtuve rei

kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlebiu, jeku ir del pardavimo inarsz- 
kiniu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Haszykite o gausite sempeiius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. > (adv)

czlaa nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatlszkal, per laiszkujs a«a 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiazkal 
ir Rualszkat.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedellomls iki 2-v. popiet

SCHICZK’O
<1 P1/* '!»• L %1' M / 1 < . j*

Priesz keletą metu buvo at
rastu8 labai lengvas 
kaip pasakyta.
užsikrėsti su difterija »av ne. 
Tas gaudymas yra žinomas, 
kaipo ftęhtok’o (Sziko) bandy
mas.**/-Kad lįsztirii tuo budu 
iiiczirszkiailiu keli laszai pri
rengto <|totprijos toksino in-oda 
ir potaan žiuriama ur pusi rodys 
karekteringas raudonas ratelis 
toje vietojo, kur buvo toksinas 

Jei toksai rate-
► dvieju 

iir trju diepu, tai parodo,
ikreli

Ai Sj
NUO DIFTE-

budas, 
at asmuo gali

jiięzh’ksztu^.
|is jieaiJsU’oUzkia tarp

.(WHIP Mizerija \pžsi 
giįli."'.1- • !N“: '

sApdarome Senas Knygiis. Jclgiu ĮjĮU
turite seųag ^pdą-Jmytas, priaiuskltc
* ’ y— — - - - - -yy- ' W ~ ‘ ’

uaujti no greitai gftlesita gqylJiirgtI. 
Siuskite.' ir kitpkią^ knygas ‘ apdaryti, 

j r; |d\v vi^i;

gal nogaiosite gauti. ^Abdaryta' knyga

r * i *■ i y r r i "n* -t’n * “ ■: / v\ •. n v 1 >.vin redyatc ♦<<SauMš” ant tųidaj’yino nes
. * < U 1 . . . . . . . i. .

nįs dyglią Vus ^rangios. kily' vlšįr 
c ’ "7 - “l-
ilginus Užsilaiko, kas įiai-ydo jog*, skai
tytojas jiaja myli ir gųodoja lr; pats
w 'V? tlį.

tr ' 1 >1''7rKonstantinasKeturi motai adgal, Nov. 1915, 
praszalino graikiszka parlaun'iiln. —

ka ralius
Kur randasi jojo minis-

it
* ANT ADVENTO
7ĮI Gyvenimai hzganytojaui 
f n Svieto Vieizpatlea musu 

JU JĖZAUS KRISTAUS

355 pnilapia su p&vęikilai*

Y Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai.

W. D. Boczkowąki«Co. MahanoyCity, Pa.

—,?1 . T.,. ■———.—-- -------------- --

Daktaras Juozas J. Austrą j-

kad 
ne

01
UOLĄTĮJHS KIJO DIFTE- 

BIJ^S 4^A|JGOJ^AS. 
t- Tipms, pas kuriuos pijrekte- 
aupgus randopumas apsireisz- 
kto ir kurie yra žįnomi, jog ga
li užsikrėsti difterija, dy1....
daktarai pataria kelinta upsau- 
gojaneziu inczirszkimu, pana- 
sziu in tuos,kurie yra pritirt, 
kad Mstoigoją nup karsztniu

t t t '
'l* ’

npgus jrandopiunas
A « « • v/ A

Ii užsikrėsti dabar

Lsz^ltpup,. typbpid feyeu).) Tas 
apsaugoj^" /’
dli isz trijų mažu inczirszkimu 
duodamu kas savaite, 
palieka

;ojani is gydymas suside-

Jis ne
jok io(s žaisdos* idaip.

Jiaip ir eziejijniUdiųp raupų yra
L • A i ’ • I • ' *vį^ii nępavojingiv

I

LIETUVIS
Buvusis Daktaras Karhiinencjc. 

GYDO VISOKIAS LIGAS

^Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
i; 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R.

ft

iv

z

į
I

k

1
i
I
:|j 113 E. Coal St. Shenandoah §F L /b

6 lig 9 vakare i
i)

•: t

.................. .

Nuga-Tone
Pasekme po 20 diene 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

tolMi

1 W 

ture-'

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, J 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS 

TVIRTUS VYRŪS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėka

>

S

U
M.

Ali H’ tflh

A.

k' s

K i

ik» » I

i

i, ’ T- - ’ X Xs
damas neaiška minto ir nusilpnėta kūną; pasibodiss^V 
imant vaistus del padidinimą veiklumo Ir vaistus avaijrinan-
Sius, bandyk NuKa-Tone Ir perrtitikrik kaip greitu laiku jau- 

‘ - ... im

tokiu kaip blogą* apctittiM, ncRruumulavimaą viduriu, j rasa i ir V 'S 
. \* __ i reu» V

matizmo, hkauamui Ralyoa. neuralgia, ątokan energijom, nubllpnc- K 
.J \ _ nervu J

pajiągoa^ wkisto vundertiuoto kraujo ir ncufttektiniod cirkulacijos ‘ 
kraujo.

Kožna dalis ku 
kurios didžiausei

aesl visai nauju ftmoigu! Dcvynes Iš dešitntes visu žmofftiua 
f *: ‘.. . ‘ * *
išpūtimai, užketČjimnn KklIvcB. tultinis, anemia, knnkinimai
jimiLB nervu ir negal^jlmua mleicruoti, paeinu nuo stoka 

ir neufttektiniod
Kožna cĮoIIn kūno ir kožna jo vcikirjr remi/ise nni nervu najiejroe, 

kurios dlažiausei i , ____ ‘ ._r
lirobu^, įirdcH plaki m o, kraujo tirkulavimo. Nu^k-Tono yra Ipbai

,7

fK.:H 1 ■
k

u, v

l

o ir kožna jo veikme remiase ant nervu najiegos, | 
užlaiką geram stoviuje pilvą, juknus, inkštus ir I

_ . T‘ * /: L ‘ .. “ . / j
protingas gydymus nuo nunilpnetu nervu ir abelno sunaikinimoprotingas sfy _ 
kpno. KpdĄj? Todėl kad jie ym ąųtatoyti U aštoni 
aveikatą dundančiu aiiddHniu vaistu, rekomenduotu ir 
per garalnguR Gydytoju*. Yra , 
FoHforą-maistuH del Kraujo ir Nervu.

NugafTonn priduoda gyvybę Juknoms, 
Jos: Jo lultlnasc rcfculnriškai. Atgal’
podinies Htrrtrtta>. Ntorą daugiauH gasp ir wuputtmu. niera
^nčlo kvapo tir apvilkto liežuvio i Nuga-Tonc duos Jum* stebuk

u brangiu, 
nvruodytu
i Gėlėlę ir į

©

alsiu, rekomenduotu ir
jie ypatingai maistingi

m«, puatiprln icrobus kei|\ 
v i n inkštus, išvarų laukui

j^titą. gtarft ixruoniulftvintą, tvirtps ne.rvus ir kietą i^btlprhitą mierą.
1 įvJga^Tone .auutiprlu kraujo ir paąrerinš clrkulavlmo jo, nriduok raudo-

i

iZ
S?4 

14 f 
rW

’•1.
I

tebūk Hngą

i k

numo veidui Jr žibum^ akiem#t* ^uga-Tono nedarą tvirtu#, ruatua
daromu paprotę vaistu. Sudėti jip yrfl parankiam pundelej. Yra apvilkti cukrum, priimti o 
BKOnj ir vartuoti galcnin be jokio neparartukumo. Bandyk juo®. Rekomenduo»i ViaiąniB

Jie apšiltu 
ipehi, 

am-
I f I 

daktaro, 
kūdikius 

su ftelliick’o bandymu, o jei isz- 
tyjms pasirodytu, kad trūksta 
apsaugos nuo difterijos, kodėl 
no)lupsi jam tris 
az i u s' i i ipz i i.szJ> to ms. ? .

, rrie, kurie moku 
skaityti ir nori (Jaugiau žinoti,

nuo Igds por daug 
o gali būti nef jf por visa 
žiu.

Kode! ne praszyti 
|cad jis isztirtu jusu

■ 4

i i vyrus ir svaikesned ir pufkctDiOH motore^ Nuga-Tonr netalnin savyj jokiu mlgdntnu
4 4 I *• M A ' »'b. 4 iri 1 tl I M rl n) l 1HA OlVllilL^t I ft L t* i I

sava protclama 
______

už bonkute. Kožha bortkute
ydymo. GaUte pirkti šešev

ar

a pretetam* /< j . ♦
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVĄRANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri- 

gydymo. Galite |>lrktj šešek bonkute*, Ar ba šellus menesius gydymo už penktus ($5.00 
dolerius, 
hbtrvtmtu. uvhrwkv ir pi.inua> v uiw< _ ,
prapuldyti v ietis centą. Mcb |mamt riziką.

iB 
talpina dovynios dečimtyi* (90) piliulu, arba vieno tn/noM 

„ J ' . ' V J - . ' • - )
Imk Niifa-Tone petf dvidešimt (20) dienu Ir jeigu ne bus! uiffhnedJnta# ph- 

aekmiu, sugrąžink bonkute Ir plUus, o mes urnai sugrąžysime Jusu pinigus. Negalite

PR1SIUSK SAVA P^STELIAVJMO ANT TUO KUPONĄ
National Laboratory, L. 23—537 .

Gerbiamieji: Įdedu člonuis $ 
Nbga-Tone,

Sfcutb Dearborn St.. Chicago, 111.

.į........... ir meldsiu nrlslusti man

Negalite

.. bonkut

apsaugojau- Vardas ir pavardė

angį isz kai

* i

'lįriAip >■./

Miestas

ir ntinioris

VaUtija



Ą

4

I Žinios Vietines

!

— Nedėliojo prasideda Ad
ventai.

— Panedelije 1 diena Gruo- 
d <io-December.

Tik 27 dienos lyg Kale^ 
Nevilkinkyte su savo pir-<

— Badai 
brangs nuo S ly

i.

vyru
<r

I 
1 Į 
l į 
|

I

t

i

Lr>||

r r* 
f

I . į*"

■ p

I

*

T > 1

Užpjkitė o pa t is
po

ant

Mat

siutai pa- 
10 doleriu pa

gal pranoszima fabrikantu. No 
ridami užezodyt piningu gali
te dabar pirkti puiku siutą pas 

. W. Rynkovicziu, kuris nelu
pa nuo žmogaus tiek kiek kiti 
s/.torn i a kai.

rsitikrinsite.
— Szerifas ketina parduoti

250 namu Skulkino paviete ku 
riuos anglekasiai pastate 
randavotos žemes nuo angliniu 
kompanijų, už taksus, 
locnininkai stubu nendrejo ino
keti taksu tvirtindami buk tai 
kompanijos turtas už kuri mo
ka taksus o ne locnininkai stu
lai, bet sūdąs nusprendė kitaip.

— Gruodžio l dieha pane- 
deli Baczkausku salėjo Maha
noy City, Pa. 7 vai. vakare 
Liet. K. Kr. Kem. vietinis sky
rius, rengia dideles prakalba

Kalbos Gerb. L. K. K. 
mininkas Kun. Petraitis

oinpani.jos turtas už kuri mo-

7 vai;

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiamo kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank

4 ...... ~ ______________ - — «. 1 .. TA 1 ŽS
PIKTOJI PAMOTE.

1 p

bet

sako:

M

kad

labai ste-

pritarėneuz-
stodavo.

skrynios sucik ir pasirink

Vidntr
j

prikėlė nasz-
sudraske ir

kad

pri Ža
na Marija piningus užmokėjo

1
SVEIKATA

£
■^/ri

\w J

' o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimu gh 
lengvai prašalinti. Ntau-

Jus negalite apsieiti be

tik ruseziai ūžia giria, o O

Į!

31 EAST 1121h STREET, CHICAGO, ILL.
Prfikč ...

Męs siunčiame koŽnam ant pareikalavii jo musų didelį Kidaliogą Naminių Gyduolių

(i 160 N. WELLS ST., CHICAGO, ILL,kraiti.
t

rr

t

reikalai!,jan-

pas

jieszkai,

/

Įdavimą link cigarety—jie turi tokį

o

sumaišytu Turkiškv ir namini v tabaku kas jiems priduoda nepaprastu švelnumąDaugelis žmonių

tabakas, kuris paprastai rūkomas!
Pavelijant'Suvienytą Valstiją Valdžiai, kaip pirma 

jin in rl o 1 iat» " • 1 //I <t^ip ir dabar
k

šinys tam užbėga kelią! < i
<

ei

■r

i

i

i

i?

ic

J

URSUS REMEDY (£., 
DEiP. B

jos naszlaite, bot 
paniekinta fnergaite.

rakau-
y • ‘<4szventats pa

savo 
žiūrėdavo

tanku- 
dangaus

ir gaivingą skonį ir nuo ją burnoje nepasilieka tasai nemalonus teigaretinis 
skonis nei atsidavimas! Tasai mišinys jums geriaus patiks, negu bent vienaS

Camels yra skirtingi nuo visą kitą cigaretą kokius 
kada nors nikiai. Jie esti padaryti iš expertiskai

..$1.00

..$1.50

..$1.50

..$1.00

..$1.60

i

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryukewica

P. C. Fenton

I

Ar

11
w

11 /

neiszsi- 
Ap- 
Pa-

■(

!

D. F. Gninan, Treaa.
A. Daniiewiot M. Gar įla

T. G. Hoin‘by *•

tolierku, sidabrinu ir stiklinu daigtu, virimo puodu, eletrkinu daigtu, 
ir visokiu zoboveliu vaikapis. Ateikite in (musu sztora. Pirkite anksti.

H. J. Heiser & Co. 27 E. Centre St. Mahanoy City |

žiuri, 
aszaros b v ra isz akiu

lyg juso laikrodėlis. Geriausias 
darbas — gvarantyti kėpikai, 
puikiausias petziitftiM’ kožna 
motere gali save name turėti.

MAHANOY Cny, PA.
MT. CARMEL, PA.

| Al! SERGU
Jeigu sergate Rhmimatizmu o Jums joki.is gyduoles ne gelbElo parsltraukit URSUS 

GYDUOLES NUO K1IEUMAT1ZMO. (gerti). Pr^kė už bouką ................................. $1 50

\
I

GUINAN
—— BBBBBB1 i— — — .

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer StateBank

□a

c*

i ••

f
7

Palygink Camels su bent kokiais 
cigaretais pasaulyje nežiūrint ją 
kainos! e .

i

įgarettes

T

jvykstanČių fiou pleiskanų.
K U

1 . „____ ____x
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I

RUEJT.ES yra ma?stinga maudynė galvos odai ir plaukams. .
Jus negalite apsieiti be !

RUFFLES, jei turite pleiskanų. » j
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. klos taipgi | 

galime atsiust jujns tiesioj?', jei gausime nuo jusi) 75 centus pačto ■

F, AD. RICHTER CO., 326-330 Broadway, New York

liimiiti fį Mum in fiun iiiiiriiiiiifi’iniTr'MiiiTiiiiBirw mm

ATE RHEUMATIZMU?

limis kortų su dadčjimų visokių Štukų. juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai .

Metropolitan 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
baisą, o tik tąsyk koi- 
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi- 
gępreką. - »

KAINA $12.50
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SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄ

in giria del tokiu nieku

Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO.,

I

kraiti savo tikroms dukteriiT's.
Tėvas, praszvitus iszvcže ! in 

miszka savo vyresniąją dūk (e-

nos Alarijos. v>iik, o<«<« nz.m, 
medžiu szakose vejas szlamsz- 
czia, o naszlaite sau uogu prisi
rinkus vaikszczioja ir gieda:

Sveika auszros
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141 Washington Street, New York, N, Y,
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(lukteri in 
, neva 

Palikdamas gi- 
visa diena

Girioje paklydusi mergaite.
Dalis. Pabaustas 

žingeidumas.

UKSUS 1.INIMENTAS NUO RHEUMATIZMO, (tepti) PrčkS....... . .........
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują, Ih-ėkČ....
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užau$na stiprius plaukus. Prčkė
URSUS SK1LVINIS BITERIS. reguliuoja ir ^pravalo vidurius.
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS, M b t erų draugas nelaimėje. Pržkė.

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie Umogatu kūną' tvelkalą/jo lygas ir pa'gelbą.

kad palengvint niežėjimą.
J
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

A žino, kad jam niežti, ir

arba
ma

i
I

’ daugiau niežpjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir*kitų nesmagumų"
I įvykstančių fiou pleiskanų. <
į ...........................ruffi^kn
. panaikins tisus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
J
i nų atsinaujinimo. I
" r> t t FMSr r-

I Ji nesugadins nei jautriausios odos.
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
i Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
’ galime atsiust jupis tiesioj?, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

i /f ---- ■ *

r
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Žmogų c kasosi ffalvQ»
Kasjmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo, pleiskanų,

febus

Knyga SVEIKATA turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja Šitą didelis vertis knyfą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikąs. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapine ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudtjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja

Hstmonma Ir* Satyra. TiKfl 
Juokai surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik 11.00
Panlaptyn DmrtiriIralcM ir nukt-

... 21c.

Rūkyk Camels neaprubežuotai! 
Jiejie jums nenusibos! Tasdi mi- 
šinvs fam iizbpcra kelia ! < "O 1

Užkietėjusi nedorybėse žmo
gaus szirdis, neklauso perser
gėjimu isz dangaus, kol nepri
slegia jia kokia nelaime. .

Blogam žmogui lygi laiko 
tarnauja klaidinga laime,
galu-gale ateina bausmes va
landa; nes ir priežodis 
“kas ka užsitarnaus, tas ta ir 
gaus!’... .

To nežinojo pikta pamote. 
Augo prie 
baisiai
Tėvas užimtas savais reikalais 
davė visa valia antrajai 
paežiai, tik raibiai 
in vargu savo vaiko ir niekada
vargszes mergaiezi u kės

Vargsze mergaite 
skriaudžiama tankiai kalbėda
vo:

I Ateikite Czia Kalėdų Dovanas Pirkite Dabar | 
$ ATLANKYKITE MUSU NAUJA SKYRI Ų: Mes tikrai žinome kad &

$ pripažinsite jog yra tai stebėtinas pasirinliįmas visokiu pirkinu dej pĮj
® Kąledu, susidedantis isz puikiu ir naudingi daigtu; kaipo tai Eastman
m Kodaks (maszinukiu fotografijoms traukti}), featon Orane ir Pike viso- pS
M kiu raszomo popierių, daug visokiu skurli j u daigtu, gražiu atvirukui, ®
Jv w j) t.nliftrkn sidabrinu ir stiklinu daiktu. virimo nuodu, eletrkinu daigtu. SS

Pir- 
; Kun. 

D-ras Bartuszka tik ka sugry- 
žes isz anapus vandenyno ir 
kiti.

Beabejones, kad bus pasaky
ta daug naudingu ir indomiu 
dalyku, 
klausytoju 
apie Lietuvos dabartini stovi— 
prisirinks kupina sale. .

Apart prakalbu vakaras bus 
painva i vintas su daugeliu gra
žu Lietuvos liaudės dainelių, 
kurias sudainuos Bažnytinis 
Choras. (-t.)

— Parsiduoda pianas geram 
padėjimo. Atsiszaukite in 

Saules” ofisą. Galima pigei 
pirkti. (li

anapus

Tad ir tikimasi kad 
indomaujaneziu

liaudės 
sudainuos

Atsiszaukite 
ofisą.

K

Tik keletą savaieziu lig Kalėdų

Aplaikome daugybe visokiu 
materijohi del iszsiuvinejimo, 
'kepetaieziu, krepsziu ir kito- 
: iu puiku daigtu. 
čiu visokiu gatunku ir koloriu. 
.! K(‘fowich, 129 \V. Centre St.

Gnusite vil-

KANTICZKOS.

Jau turime ir galime tuojaus 
i izsiusti. PREKE $1.00. Mes 
užmokame nusiuntimo kasztus.

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

BOCZKAUSKU SALEJE

Ketverge, Nov. 
Balius.

S' ibatoj. Nov. 
Szokls.

27.

29.

I

I^iFayctte Klubo

I^il-'ajt'tte Klubo

L

Afft*ntnra l’nhirtintn per 
l'eniisy]innijos ViilstijiL 

m

Parduoda Szlpkortcs In viHas dalia 
svieto. Teipgi siunezia piningus. 
Apie prekes ir 1.1, krelpkltcs unt 
.izlto adreso:

JOHN GOYNE,
Hl W. Centre SL Mahanoy City, Fa

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant Centre St., Ta
maqua, Pa. At si szmikite po No. 
442 E. Broad St. Tamaqua, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main Ir Centre St. 
SHENANDOAH, PA.

Ne litraikuok! Dūkia aavo 
hoaan. Nerelk kitam dirbt. 
Užmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir važuoal 
in kraju. Apie daugiaus 
raižykite ant adreso: 
NosMokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKASIr

»!■ I <

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Pirkite Geriausi4®
i

Prasto geležies ar enamelavoti 
yra tai geriausi padirbti peczei. ! 
Kiekvienas pęcžius | 'padirbtas !I I’■ REAL APOLLO isz lauko ir vidurije atsargei

Kukninei Peczei

CANOPY FAIR
ir

— Pasigailėk Dieve, ; 
Tu, Motina szvencziausioji 
nes naszlaites!.....

Bjauri, nemieluszirdinga bo
ba ir geruoju ir bloguoju ka
mantinėjo savo vyra, kol neisz- 
gavo nuo jo prižadėjimo, 
nužudyti naszlaite mergaite.

Vyras, inpeluotas bjaurios 
pamotes in puse kaklo,

, ra m v be na-įdėjo, kad tik but 
urnose.

Vilkas isz tavęs pasi
džiaugs, o ne asz! — pasakė tė
vas, iszvesdamas 
tankia ir klaidžia giria 
uogu rinkti, 
rioje paliepė per 
žemuoges rinkti.

Kinko vargsze naszlaite, rin
ko ir taip paklydo girios

Jokiu budu nebe 
irios iszeiti, ar at-

kumynuose. 
galėjo isz 
rasti t ikrą ji taka.

Kur tik pažvelgs naszlaite- 
mergaite, visur giria, 
mynai dengia takus,
per medžiu szakas nebesimato;

tame 
ūžime girdysi lyg isz po žemiu 
balsas: /

— Pražūsi tu czia, vargsze- 
mergaite!....

Mergaites szirduke
gausta; ji tvirtai tiki in 
veizda Dievo Gimdytojos,

Giria sau ūžia

žvaigžde 
szviesi!

Tu linksmybe svieto esi — 
Marija Pana”...

Szvencziausioji Panele Ma
rija danguje sėdėdama iszgir- 
do baisa duszios, 
ežios pagelbos.

Nusileido Pana Marija isz 
dangaus in giriu medžius 
paklydusia ir visu apleista, vil
kams suėsti pasmerkta naszlai- 

Girios medžiai 
Dievo Motinai

klausia:
— Ko taip stebiesi ?
— Stebiuosi ir 

biuosi.
— O ka, ar gražus daigtai ?
— *Oj gražus, labai gražus.
— Na tai 

sau kraiti!
Mergina puolė prie savo ge- 

radejos koja ant keliu ir apsi
kabino jos kelius.

Pana Marija 
laite paėmus už rankos, padėjo 
iszskirti kraiti, Ii epe i 
in skrynes; paskui suderėjo ra 
tus su pora arkliu pora karvių 
dar po pora kitu gyvuliu — vis 
ko, ko reikia ukininkysteje, Pa 
na Marija piningus užmokėjo 
ir pasakė merginai:

— Važiuok dabar namo ir 
stengkis insitaisyti sau gyveni 
mėli be kitu skriaudos.

Naszlaite žiuri, dėkingos 
jai per 

veidus; vežimas pilnas visokiu 
gerybe žingine važiuoja namo, 
o Pana Marija eina szale veži
mo; neapsakomas gerumas ma
tosi Jos veide....

Pavakare naszlaite parvažia 
vo namo ir insuko in tėvo kie
mą ^u savo kraieziu. Tėvo kie
me pakilo subruzdimas; pamo
te žiuri ir savo akimis netiki, 
klausia apie stebuklus ir teirau 
jasi, kas per ponia ta moterisz- 
ke, kuri valkiojanczioms po gi
ria podukroms kraiezius krau
jai

Klausinėja ir isz piktumo 
griežia dantimis, kad savo dūk 
terš nenusiimto in giria uogau
ti.

Naktyje su savo vyru nutarė 
vyresniąją savo duktori iszvcž 
ti in giria, gal ir ji nuo.tos duos 
niosios ponios gaus toki pulku

O naszlaite nutarė mi
škan dy t ir jos gerybe paipiti in

te-mergaite. 
pasitraukė ir 
davė taku.

— Ko jieszkai, naszlaite, 
toje tamsioje girioje? — pa
klausė Pana Marija mergaites.

— Kinkau uogas, dabar ke
lio neberandu.

— Eik szian su manim, asz 
tave iszvesiu!

— Dieve užmokėk Tamstai! 
1— tarė mergaite linksmai ei
dama paskui Pana Marija.

lūžėjusi su Pana Marija mor 
gaite ant kelio, pamate stebuk
lą; visur temo tamsi naktis, 
czia aukso diena, tekėjo’ saule, 
visas dangaus pakrasztys žibė
jo auksu.

Placziu vicszkeliu daugybe 
svietu plaukia in mioseziuka 
jomatkan. 
szneka, rėkauja, — vos tik ga
lima pralysti.

Ant turgavietes stovi pirk
liai su visokiais daigtuis: ka
roliais, skarelėmis, skepetomis^ 
visokiais drabužiais, rakaiv, 
dais, žiedais, 
veikslais, maldaknygėmis, kas 
pinais — visko didžiausios kru 
vos.

Naszlaites net akys praszvi- 
to, stovi, žiuri ir džiaugiasi, 
taip jia vilioja tie daigtai, kad 
ji negal net ant vietos nusto
vėti. Dievą Motina, Pana Ma
rija, tai matydama, linksmu 
veidu žiūrėdama in mergaite,

III ^liuir Kivi L*71)kl<.4 1L i V FL 11} J1UU

net geda bile kam pasirodyti.
Dūkto, baisiai sukeikusi, nu

lipo nuo vežimo, jos motina jai 
Toje valandoje ark 

liai pavirto in tikrus, o karves 
in baisus vilkus;
trenksmu atsivėrė ir isz ju isz- 
sirito ant žemes didi gumuliai 
žalcziu ir visokiu bjaurybių. 
Akies mirksnyje apipuole tos 
visos bjaurybes bjauria pamo^ 
te ir jos dukterį,
prarijo abidi su kuriu ir..dū

lį szia.....
Į Naszlaite liko laiminga ir 

Gražiai apsivedė ir gy- 
^Nevorta buvo nei eiti įveno Pana Marija garbindama. 

—i----- —------ — i---------------------------------‘ --------------------------------------------

ri, neva uogauti ir paliko, l4et 
su ta intencija, kad ji ten flir
tus rastu. *;

Atėjo vakaras, nusileido salų 
le, o duktė dar vis negryžta i^z 
iniszko su kraieziais. Vidumi’ 
naktyje subraszkejo ratai ir v^3 
žinias in kiemą invažiavo. Mo
tina iszszokusi, klausia: j

— Kaip pasiseko tau, dūky 
sukrauti rele, ar turi kraiti ?

— Turiu, bof baisiai bjauru 
arkliai ir karves liesi kaip sza- 
kaliai, vos-nevos namo ' parsi-Fgyva. 
vilko.

MOUNTAIN OAK 
ir 

VALE OAK 
(Hiterei)

Gaunami teipgi visokiuose ko- 
loruose—žalio, gelsvio juodo, 
melino, visi enamelavoti.

Priemnos Prekes.
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CAMELS pilnai užganėdins jusą page

idavimą link cigaretu—jie turi tokį 
nepaprastą skonį, yra taip gaivinanti, taip 

švelnus ir prie to pilningi. Netrukus pa
žinsi j y kokybę ir tapsi Camel’iy entu
ziastas!

R, J. REYNOLDS TOBACCO CO.
WINSTON-SALEM. N. C.

> Sztai Koki Prieteli Turite—
t Merchants Banking Trust Co. Banke
i Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
C procentą ant sudėtu piningu.
? Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
i Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
? lengvas mėnesines mokestęs arba teip tankai kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
{ Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir

pažinstami. z .
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakyldte savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetį. , 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—direktoriai— 
L. Eckwt, Vice-Pre®.

RUEJT.ES



