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Astronomas 
kalba buk np-

apsiprato 
baime ir visokioms 

jog mažai ntkioi-

aXO-

stokas

<r

99

v

W. I). BOrZKOWMKI, I-r e r. & Mgr 
F. W. BOtZKdHSKI, Editor 32 METAS

liam Jenkins, 
konsulis Meksike

W il-

Jenkinsas paliuosuotas isz 
kalėjimo.

Washington, D. C. • 
ameri koniszkns

, kuris buvo 
aresztavotas ir radosi kalėjimo 
Puebliuje, likos paleistas 
liuosybes.

Ant to nepaliaus Su v. Veis
ti jei ir spyrsis nuo Meksiko 
idant paliautu žudinia 
koniszkus padonus nes 
už tai turės atsakvti.

nut

ameri- 
kitaip

Merginos lavonas paslėptos 
kupare.

Lawton, Mich.— Basta skry 
nioje sudvilinkootas kanas pa
nos Tabor.

f

jin patraukė ir pamate isz- 
Ku- 

treju 
balsa

Jia atrado jos su
radusi skrynia iiisv-
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ta

bėjo nuo badines 
tukstanezius 
ku.
koniszka mokytoju kuris
kus mokina abėcėlės o žem

paezia ypata
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V-W

rioj dalyvavo visu rusziu gink fsz Lietliviszku kaimelu
.'■i

i on
lai. 30Must: 4 užm, 8 suž., 
dinge nežinia kur. Prieszo vie
nu užmusz. 40.

Del nepatogiu pozicijų musu 
pirmutines dalis, galutinai lik

us, I 
pasitraukė isz,kalbamosios Ii-1

i

Linden, N.
maža lietuviszka kolibnije bot 
gana veiki.
na, 1I Geri

(Visi savo roles atliko užgano- 
Mokytojas teatru

■J. K. Butkeviczins su pagialba 
J. Tuszkos,

j Butkevieziui už jojo darhszu-

22 die 
‘4 Visi 

dainos ir deklamacijos, 
nžgi

Lapkriczio 
buvo persintvmas 
i/’ividave pricszininko pastang

I J _ - A • A_____1 • - lį 11

nijos.
Kitomis kryptimis 

nepersikeite.
*

Generolas Leitiliautas
NASTOPKA, ima, nes pats su visa savo szi i- 

Vokiecziu Įmyna losze teatru užymdami 
Raseiniuose prieszi- serbes

. . .. --------j Kruszins-
įkiūto ir Lnksziute, deklamavo

1 fole- 
Puikei p’>- 

dai- 
uvo blogas

S.l

padėtis dinanczoi.

pasidekavojant p.

losze 
roles.

22 d. Inavo mergaites 
atvyko 600 nauju vokiecziu ir 
fonniruojasi. \_______ ___
vybe prasze mu§u valdžios ju 

per' 
Tuo [noriai, 
pa

Kolczakininku 
fruntas. f 
ninkas stiprinasi. Spaliu

Puikei padai

Vokiecziu vado Adelina Lauraicziuto ir
|na Butkevieziute.
įdainavo garsus Newarko 

Nors oras I
i bet publikos susirinko pilna
' le ir visi buvo labai nžganedin 
ti isz teip puikaus parengt.) va 
karelio.

| Teatro
daro puolimus patvaresnes vo-ĮCZI0^ ypatos:

žandarmerijos | ^a!l,cne ’ 1

šuo, kuri 
je» . . v
sikiszusia žmogaus koja, 
nas gulis skrynioje nuo 
metu ir manoma, esąs 
muotas, nes mažai apgedęs.

Manoma, kad veliones moti
na ir brolis yra guriszti su 
sziuo dalyku, bet niekas nežino 
kur jie esą, nes jie pirmiau dve 
jopai pasakodavo kaimynams 
apie merginos likimą. Sesuo gi 
atsisako ka nors pasakoti sa- 
riszyje su nuotikiu; ji aresztuo 

Po pradiniam kimo tiryne 
? jaunikiu, jiuau nesurasta jokiu žinių prie

Charles

todcl
paliko

Is® Amerikos
Pabaigos svieto szi-menosi ne 

bus.
New York.— 

Edgar Tvarkiu,
skelbimas apie pabaiga svieto, 
kuris ketina atsibūti szi mene
si nuo 17 lyg 20, neužejs ir žmo 
nis neprivalo apie lai abejoti.

Žmonis jau teip 
su visokia 
nelaimėms,
pia atyda ant teip ma'.o atsiti j 
kimo kaip pabaiga svieto, 
kuriems teip davėsi in ženklus 
brangenybe, blaivybe, 
anglių ir piningu, Jog nesirū
pina apie nauja pavoju pa bai
gos svieto.
Neaplaikys turtą, j eiga pagim

dys geltonplauki kudyki. 
Charleston, W. Va.

W. Boggs, už gyvasezio paisei 
nekentė geltonplaukiu žmonių 
ir turėjo priesz juosius kanuo- 
didžiausia neapykanta, 

testamente
duktė 

i lauktu geltonplauki Rūdy
tai visas jo turtas eis ant 

priglaudos tame pavie | 
Boggs būdamas 

geltonplaukia 
ba ise i apga- 

Boggs ketino su jiaja ap
sivesti, nes diena priesz vineze 
vone jojo mylema iszgavus isz 
jojo penkis tukstanezius praai- 
szalino su 1^tu jaunikiu, todėl 
Boggsas nog tbaioš dienos ne-

Iszmaitinimas 10.0G0 
armeniezku va

Angliję su Ameriku isz; 
mirties 

arnieniszkn
Augszcziau parodo ameri 

val
iau 

kėliau jent i 
nuo kaimo in kaima neszdamas 
pagialba ten, 
yra reikalinga.

in irdamas 
užrasza, jog jeigu jojo 
sus 
ki,
vargszu 
te.
insimy lejo
mergina kuri jin 
vo.

ta. I

neužpulti ir “pakadejo
10 dienu “evakuotis.” 
tarpu praszo isz Sziauliu 
gialbos.

Nakti, Radviliszkio 
gulos linijoj manevravo 
vuotas vokiecziu traukinys ir I v

rn

Baiso-
szar-

roles sekaulosze
Ona-A. Lud' i- 

Szimo Raupuoczio - 
as 

jElzics-V. Macziulute; Agotos- 
stangomis vokiecziai atmuszti A. Raubiene; Juozo-»L Rauba;

kiecziu dalis: žandarmerijos inaitiene;
banali jonas ir mirties batali jo- hj- iu^ka; Baltraus-P Miksz: 

Musu kariuomenes panas.

žasties mirties.
Mergina laike mirties buvo 

paskutiniame laipsnyje 
tumo, kas priduoda 
misterijos visam nuotikiui.

Baidykla kaime.
. Bjooklyn, Gyventojai
namo po No. 2643 New Castle 
Str., pranesze palicijai, 
nuo kokio tai laiko tame namo 
apsigyveno kokia tai 
prasta baidykla, kuri neduoda 
jiems rainei miegoti. I 
drauge su ugnagesiais pribuv 
isztiryneti ta ja dvasia ir pasiz 

Anderson, Ind. — Jonas rode kad “baidykla” ; “ ’ 
Phelps, kuris buvo persisky- gus su duszia ir kimu.

in

*/ *BoggsAs nbg toaioš dienos 
apkente visu, kurie turėjo gel
tonus plaukus, 
buk visi geltonplaukei yra ka- 
nuodidžiausi apgavikai ir 
(bilaikauti savo žodžio.
Tėvas nesimatė su savo sunu 

per 50 metu.

tvirtindamas

ne-

Jonas rodo kad

pirmutine 
50 metu adgal, 
jiaja su mažu

4 4 baidvkla 
•r

> >

nesz- 
dnngiau

buk
> 

nepa-

Palici ie | 
o

v ra žmo

Paymtas ant palicijos, isz- 
palikda- aiszkino, buk kėlės dienas ad- 

i pasidaryt

pa-

kudykiu, gal, norėdamas sau
diena po tiek metu, pirma gala, szoko in kamina, bet ne-

Dvase
nu
suėjo ant paczto.
užklauso pacztoriausA

(

nas nuo savo 
ežios 
mas 
ana
karta suėjo su savo su num Jo- 

Phelps isz Missouri. Abudu 
Kada sūnūs 

h r \ i*n <<
lol jo gromata, tėvas stovėda

mas užpakali jo iszgirdo pra- 
Kada pradėjo tolinus 

pravardes, 
sūnūs ir k-

varde.
kalbėtis apie

9

ir

Nuo

aavo
pasirodė kad tai 
vas.

Milžiniszkas sunaudojimas 
paperosu.

Washington, D.
kada užstojo prohibicije Ame
rikonai pradėjo daugiau rūkyt 

Kaip parodo ra- 
partai, tai praejta meta Ameri 
konai surukę 45 bilijonus pa- 

pusdevinto

paperosus.

156

užsiniusze. “Dvase” likos nu 
vežta in ligonbute, kur jiai dak 
tarai susius pakauszi ir susta
tys kelis szonkaulius.
Pabaia svieto labai nugazdino 

szituos parapijomis.
Plains, Pa.— Praeita vasara 

tarpe czionykszcziu kataliku 
pasklydo žinia apie pabaiga 
svieto. Mat, vietinis lenku ku 
nigas viena nedeldieni smar
kiai iszbares savo parapijomis 
pasakė, kad pabaiga svieto ne 
toli, (vos tik apie savaite lai
ko) pasakė ir diena kurioj 
svietas pasibaigs.
nieji katalikai, didžiai nulindo. 
Su didžia baime melde Dievo 
susimylejimo. Atėjus tai die
nai, svietas nepasibaigė — vis
kas aprimo.

Bet sztai priesz pora savai- 
cziu ir vėl musu katalikai da- 
žinojo apie “tikra” svieto pa
baiga.
liszkuose iaikraszcziose,

Karsztes-

jog Jonas

perosu, prieszais 
bilijono 1910 mete.

Praejta mota Amerikonai isz 
gere 14 milijonu maiszu kavos 
kurios verte isznesze ant
milijonu doleriu. Kožnas* mai 
szas svėrė pO 132 svarus.
Kapas paezios buvo jojo banku 

• Saint Louis, Mo.-*- Per laika 
szeszis metus gyventojai Ziog- 
ley, Ill., stebėjosi,
Gregorikąs buvo labai isztikia 
mu savo mirusiai paežiai, at
lankydamas juosios kapa kož- 
iiA Sanvaite per szeszis metus. 
Aha diena keli darbininkai kas 
dardi liauja duobia del net/Ask- 
ninko užtemino kaip Gregori- 
kas iszkase isz kapo blęszinia 
kurioje radosi $2,200 ir buvo 
tai paskutinis atsisveikinimas 
nu nebasznihke, nes ant iyi<> 
jaus iszkoliavo in Europa.

Mat kapa savo pi^czios laike 
už banka kur sudėdavo savo 
užezedintus piningus kas san- 
vaito ir niekas nedasiprato ko 
Oregorikas tėip tank b į1. Raiky
davusi ant kapiniu.

“tikra”
Jie mate ten kur ang- 

buk, 
Gruodžio 17 d., sziu metu plisz 
žeme, girdi, ten kur toli jau 
szmotas atskilo ir dega,-gi visa 
žeme trūksta diena. Kiti sako 
kad žvaigžde atsiliuosavus isz 
vietos ta diena puls ant žetnes, 
Treti-gi aiszkina, 
puls žemyn.

1 
ftj A

surinkti 
nusiunsti i

i

ir keliose vietose suardytas ge p ejavmkmnos-A. 
ležkelis. Ilgainiui prieszinin-1 
ko puolimai pasikartojo iki

. Tvaszkienv;
|Girtuoklio-J. J. Butkeviczius; 

iki Stepo-A. Rauba; Juozienės- 
pat nakties ir invyko didele ko °- Butkevicziene; VirSzaiczio- 
va. Vokiecziai szaude sunkia 3. K. Butkevicze; Jonicnes-JonienėsVJokiecziai szaude sunkia 3- Butkevicze;
ja artilerija, taip pat bombas-^ Vizbariene; Jonuko-Albina

Geriau mirti isz bado, ne kaip 
jojo pati su vaikais turėtu 

kensti nedatekliu.
Newark, N. J.— Atvažiavęs 

in Amerika keliolika metu su 
taja vilczia
szioki toki turteli ir 
in tėvyne del savo paežios ir 
vaikoliu-luirioS* paliko lenais; 
Franas Zabelskis įniro ana die
na isz bado, noriais turėjo su- 
ezedinias dn tukstanezius dole-! 
riu su koreis ketino 
atlankyti savo m vienius ir 
jeis sugryžt i in laisva sklypą 
Suv. Valsf. kur nesiranda revo 
liuciju ne kruvinu kariu,

Zabelskis pradėjo sirgti nuo 
keliolikos dienu o daktarai ne
žinojo kas jam kenke, net po 
jojo mirezei dažinojo, jog 
nuo bado, nes mažai valgė 
idant užtektu paezei ir vai-

Pinįngai likos nusiims 
ti in tevynia del likusios szoi- 
mynos, kurie neteko tėvo per 
savo pasiszventima.

98 straikicriai aresztavoti. Pa- 
licije užklupo ant lietuviszko 

susirinkimo.
Donorą, Pa.— 

klupo ant lietuviszko 
kimo straikieriu 
mi 93 isz kuritftik keturi buvo 
amorikoniszki u kęsai.

Priežastis to jo užklupimo bu 
vo ekspliozijc dinamito po na
mu straikieriaus Felikso Burk 
hardt.

Visus aresztavotus 
no in Washington© kalėjimą. 
Per visokes ligas žmones nete

ko du bilijonus doleriu.
Washington, D. C.— Kožna 

meta Suv. Valst. du bilijonai 
doleriu ojna ant niek per ser- 
ganezius žmonis, kurie per sa-

Ant

u e už ilgi o 
su

mi re

karna.

kad saulę 
Bet kaip ten nc-

butu, o pabaiga svieto jau ežia, 
z Tai dienai artinantis, neku
rto vyreliai meto savo darbus, 
gi moterėlės, taip pat mota na
mu darbus — visi bėga in baž- 
nyczia, giria Dievui savo du- 
szia, praszosi in dangų. Parbė
go isz bažnyczios, traukia in 
smukle kiek nusiraminti, kuna 
sustiprinti, ir kad spėjus sunai 
kinti sunkiai sutapintus centus 
nes, girdi, tuojau juju nereiks.

V. P. ( - ,q .... . 't'-< r .: V, P.

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR į ieezini ir l’nbalt įjos1 
LENKIJOS.

#*>

! Vokiecziai sumuszti Kurlandi- 
jo. — Latvei su Lietuveis ve
jasi paskui juos in Borlina.

Sziailien vioszpa-Ryga. - 
tauje dydelis džiaugsmas Lat-
vijoi ir Kurlandijoi, kurios li- 

iszvalnvtos isz vokiszku 
Latvei suome Mnria- 

Vokie-

kos 
nagu.
vova (Moszei kilis).

krasztai 
liuosu noru nori patapti Rusi
jos I^ederacijos nariais.

“Naujoj K i usi ja iszkils isz 
revoliucijos pelenu 
paezia politine 
kokia turi Suvienytos
kos Valstijos su tuo skirtumu, 
kad iueinanezios jon valstijos, 

ICstonija ir Lietuva 
turės daug pilnesnes teises, lei- 

Įdžianczias liuosai tvarkyti sa- • | • • • • '•

vydžiais ir minasvydžiais.
Visį vokiecziu puolimai 

gniužo. 
ežias pozicijos.

Butkevieziute.
i ♦ i MM >ii

MINTIS.

kaip ve:

Pa Ii ei j e už- 
susirin- 

aresztavoda-

nugabe-

vo ligas tiek patrotina.
kožno milijono žmonių, praejta 
metu iszmire du szimtai tuks- 
taneziu žmonių.
in sergima,
sibs sumos piningu.
Raudonųjų szeimynos bus isz- 

slunstos drauge su tėvais.i y i (L 1

New.York. .bTr* Szeimynos

Per mirimą 
žmonis nėteko tb-

/ till

i z4 < i r, • •

Nęw.Yotk. j,rr- Szeimynos 
anarkifitu, kurie likos paženk
linti ant iszgabenimo adgal in 
Bosijo, bus iszsiunstos drauge
su tėvais. Valdže užmokės už 
kelione visti tuju szeimynu ku
riu galvos bus sugražintos in 
soviatu Bosija. 
Berkmonas ir
bus iszsiunsti szia sanvaite ad
gal in Bosiję, norints

Auark i štai 
Goldman leno

gana tam 
prjeszi naši, jbęt va Idžu 
juos isz vary.ti.

muaro

ir turės ta 
organizacija, 

Aineri-

su-
Mes užimamo tas pa- Į

tiktai tada yra tbrycznuiso prie 
telyste, kada tiedu prietolei 
vena nuo saves toliausi*.

— Ant pažiūros ne paisek. 
Susirinkimo ne vien i 
turi linksma veidą,

Bolszevikai yrėsi ant viso 
fronto.
Bolszevikai 

ant viso Deni kino 
ymdami Koseleca-

Kiev. — yrėsi 
franto pa- 
Romney ir!

Kas tai gali būti

(TVs.

Jiuumui VC4j 1AUIUUV J 11 i - —------- -------------------- -- ’ ~ - —

Boremeja, o muszei eina aplink kiaušo nudavine.je
Bielgoroda kuri bolszevikai aszaromis.* 
teipgi stengėsi pajunti.

Ant sziaurinio fronto

kuri

motom 
nes 

in lova
t au

sų

— Viltis yra gert 
bol- nes ne svarbiause

szevikai paėmė miestą Kanisha
250 miliu nog Omsko.
Ii paėmė in nelaisvia.
Bolszfevikai maino i

Petrogradas. — Ant nuolati-lkas matėsi
nio praszymo popiežiaus, ru-

valdže j guodotom yra tosios
nelais-

Lenkijoje. ane apie kitu žmonių ergeliu

r:i draugu 
reikaluose.

<es veleį be vilties sunyktame 
Dauge- į prieš? laika.

— Laikas gerai yra už- 
nelaisvius. Įmirszt apie tai kas girdėjosi, 

i, arba žinosi.
.— Labiause myIevom ir pa- 

mo teres, 
ane apie savo, 

s, 
kO-

vo vidujiniu gyvenimą, 
valdvmo būdas 

republikoniszkas, 
cziaus gali būti, kad žmones pa 
sirinks aprubežinota monar
chija, kaip antai Didžiojoj Bri
tanijoj.

Bet kiekviename

Fede- 
veikiau- 

te-
ežiai likos iszsklaidyti ir jau rap 
nesiranda juju armijos tik pa
siliko maži pulkelei perymti 
ha imi a, stengdamiesi pasislėpt 
lietuviszkosia girriosia.

Vokiecziai stengėsi praylgy-
,tyksle 

ižgialbejimo
milžiniszku kariszku zoposeziu! g.apu

Kas girdėt ant lietuviszku ka
riszku frantu.

Kaunas. —
guvos fronto sparne szautuvu

būvi Latvijoi 
apsaugojimo ir
ti savo

suk ro via, 
nuėjo ant 

turėjo prasitraukt su 
Latvei su Lietuveis 

nepaliaus, pakol visi vokiecziai

kokius buvo tunais 
bet juju stengiinai 
niek ir 
nieku.

s
šia bus

siszka

atsitikime

bolszevikiszka 
sutiko ant permainimo 
viu Lietuvoje ir

kurios niekam

gerai 
kas

v ra

carizmas Rusiioi arižti iau ne- Terp Belaisviu randasi arcibis- vargus ir silpnybes ne pasuk I .. - ■ .i j s .j .____  n___ . irAi,„iA„A i...kupas Ropp isz Mokylevo, ku-|ja. 
ris jau sugryžo in Warszawa. (

I i

Kairiame Dau-

nesugryž in Vokietija arba ne- ugnimi' iszsklaidytas bolszevi-
pasiduos.

Latviu ir Lietuviu kariuo- 
susijunge del to idant 

atspirt Vokieczius isz viso lie
tuviszko vakarinio f rimto. Vo- 
kiecziams pasiliko tik vienas 
kėlės, isz Sziauliu in Tilže, bet 
lietuvei užemia Sziaulus ir ge
ležinkeli einanti in Radzvilisz- 
kius, nedaleis vokiecziams pa
bėgti, todėl turės pasiduoti 
Lietuviams.

menes

turės

Rosija bus suvienitos valstijos, 
carizmas daugiau jau 

nesugryž.
Nužudyto caro dede, kuni- 

gaiksztis Aleksandras, kuris
dabar gyvena Par i žioju, kalba 
sekaneziai kaip danesza žinių 
b juras Universal Service:

Prezidento Wilsono politi-u
ka pristeigti daugybe mažu ne
priklausomu valstybių nustu-
me Europa atgal kokia 300 me-

Visa istorija liudija, kad 
tautos, kurios
viena nuo kitos priguli, linksta 
prie federijos. Senoji Rusi
jos imperija kai f) tik buvo tos 
tendencijos kimi j imu.

“Dabartine politika suraižy
ti Rusija in mažas silpnas vals
tybes Wilsono įdealu pama
tais negales ilgai gyvuoti. Leh- 

Suoiniai, Ukrai-

tu.

k^i, Džekai.

ekonomiszkai

ku būrys beslęnkas kranto link 
Deszianame sparne ramu.

Jezugulenu rajone prieszini- 
kas gamina gynimosi pozicijas.

Lenkaicziu srityj ypatingu 
invykiu nebuvo, 
musziu X. 22.
n i nko vėl pasirodęs szarvuotas 
traukinys, jau apgadintas mu
su artilerijos szuviu priverstas 
buvo veik prasiszalinti.

Spaliu m. 21 — 22 d. 
nuostabai: 4 nukauti, 12 sužeis 
tu ir arti 30 be žinios dingusiu: 
ju tarpe 3 karininkai.

Gautomis^iniomis kolczaki- 
ninku pusėj nuostoliu Jaugiau: 
4() vien nukautu ir daug sužeis
tu.

Dauguvos franto baruos pa
sikartoja žvalgiu szaudymasis. 

Radvii iszkio kVyjJtirim X. 21. 
.10 vai. bcsiskverbfaš in lutiiRai 
ežiu stoti szarvuotas trriukiil^s 
buvo atmusztas musu pirmuti
niu daliu.

Netrukus placzu f rimtu, pa
dedant tam paežiam 
tam traukiniui su 
bombas vydžiais ir ' minosvy- 
džiais, 
prieki abipus geležinkelio dvie 
ju batalionu stiprumo prieszi- 
ninko grandines. 
Linkaicziu-Paožeriu ruožtu in- 

ku-

Po žiauriu 
vakare prieszi-

musu

Radviliszkio kVyjitimi X. 21.

szarvuo^ 
artilerija,

pradėjo skverbtis in
- “ - v - - - - - -

Varnėnu-

vykę trijų valandų kova,

KUNINGU PERMAINOS 
LIETUVOJE.

Kunigu permainos. Sirnkc- 
viežius Liudvikas 
kam., Gaurėm 
Amankeviczius Dom., Ukmer
gės kam., Vadžgiriu kam. Judi 
noviez Fl. isz Smilgių Monisz- 
kio filijon. Budrys Hier, Mogi- 
liavo vyskupijos, Altenburgan

Vadžgirio 
kamondorium

klebonu. Sleinis Jonas, Alben- 
burgo klebonas, Brunavos kle
bonu. Kekys Klemensas, Bru 
navos klebonas, Zarenu altari
jom Urbanaviczius Justinas, 
Sankenu kam., Garždu kamen- 
dorių. Bialozaraviczius Alek
sandras, Garždu kam., Gardo- 
mon klebonu. Klionauskas Pr., 
Gardomas klob., Pajuretin kle
bonu. Kodis Antanas, Pajure- 
ilid‘ klebonas, Upynon klebonu. 
Baczkys Antanas, 
klebonas, paliuosuojamas nuo 
pareigu, pasilieka ten pat gy
venti Survila Antanas, Anta-

Justinas
f t •

Bialozaraviczius Alek-

Antuzavo

eSJ

— Jau tai yra žinomu daig
tu, jog jeigu motore kitai mote 
rei in akis prisiegauje jog jiji 
jiaja myli ir josios gailesi, y m 
tai toji motore, kuri laje 
“mylema” ir “
bjauso už akiu apkalba.

— Jeigu kam pasakai apie 
slapta daigta, 
būti slaptybe.

— Prisipažint prie klaidos, 
yra: per puse gailėtis už taje

apgailet >»
savo

la-

tai jau nustoji

per puse 
klaida.

— Vyras yra puikausiu, mo 
tore patogiausiu 
Dievo.

— Yra davestu daigtu, jog 
tiejei, ka ant saves sziiairuoje 
greieziau ar vėliau stosis prio- 
teleis — o tiejbi, katėki YiĄdbSi 
labai savo laike susikivirezins.

— Gyvenimas žmogaus x ra 
tai komedije.

sutvėrimu

■...- Į ■' ■- ■■

Jonas ir Juozas.
Jonas:— Juozai, ka ženklina 

apuokas ant virszau^, 
TuL

tasai apuokas ant
Lietuviszko Albumo t ° 

paveikslu

’ -v--- ------ -------- ----- ------- ---------- ----------- J --------

lieptu kleb., Antužavon klebo- 
Vaitkoviczius Dionizas, 

Pasvalio kam., Antalioptan kle 
bonu. Romiaras Petras, 
džiunu klebonas, Pasvalio kam 
Malinauskis Martynas, 
liu kleb. Velykių klebonu. Sta- 
kelc Stan, Velyj|ju ’ 
Rageliu klebonu.

nu.

Gai

lingo-

klebonas '■ u *
Mirė: Augutis Leonas, Upy

nos klebonas t 3 &P-

< <

gi pądcjo po kožnu
parašza, kas do vienas ar vieni 
o po tuom pankszcziu 
O tai turi turėt savo ženklvym 
mat

Juozas :-
ti jog tai yra

nieko.

Ar-
< <

gi tu ne pažins 
poleda” 

daugiaaše nuopelno padare, 1 
pristatinėjo 
del paguodotu, už tai ant 
mos viętos 
Ar-gi ijavne
mas kritikos, 
paraszo l

likos 
vertas

kuris 
>a 

Jamaica Rum” 
pi>

patalpintas, 
tas albu- 

jeigu ne padėjo
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Isa Amerikos

Astronomas 
kalba buk np-

Pabaigos svieto szi-menesi ne 
bus.

New York. -
Edgar Tvarkia,
skelbimas apie pabaiga svieto, 
kuris ketina atsibūti szi mene
si nuo 17 lyg 20, neužejs ir žmo 
n is neprivalo apie tni abejoti.

Žmonis jau teip apsiprato 
su visokia baimė ir visokioms 
nelaimėms, jog mažu i atkrei
pia atvda ant teip ma<<> atsiti-Į 
kimo kaip pabaiga svieto. Ne 
kuriems teip davėsi in ženklu 
brangenybe, blaivybe, 
anglių ir piningu, jog

Jenkinsas paliuosuotas isz 
kalėjimo.

L - Wil- 
amerikoniszkas 

kuris buvo

Washington, D. ( 
liam Jenkins, 
konsulis Meksike 
aresztavotas ir radosi kalėjimo 
Puebliuje, likos paleistas ant 
liuosybes.

Ant to nepaliaus Suv. Vals
tijai ir spyrsis nuo Meksiko 
idant paliautu žudinia 
koniszkus padonus nes 
už (ai turės atsakvti.

amori- 
ki taip

....   — , ■ ■ i

Isz Lietuviszku kaimela

Linden, N. Nįįrfc ežion 
maža lietuviszka kolioni je bet 
gana veiki, 
na, 1 
Geri
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rioj dalyvavo visu rusziu gink 
lai. Must: 4 užm, 8 suž., 30Must: 4 užm, 8 suž 
dinge nežinia kur. Prieszo vie
nu užmusz. 40.

Del nepatogiu pozicijų musu 
pirmutines dalis, gt 

ividave pricszininko pastaugi I __ l-_ ‘_ 1--11 . •
, n i jos.

M

I

Lapkriczio 22 die 
buvo perstatymas

. J’”
Visi savo roles atliko už 

Idinanczei.
J. K. Butkevicziiw su paginlba

ilutinai lik- 
ms,

pasitraukė isz,kalbamosios Ii- i
► j

Kitomis kryptimis padėtis i
ne]iersikcite. rpusz|COR> pnsidekavojant p.

Generolas Leitinantas Butkevicziui už jojo darhszu-
NASTOPKA.

Vokiecziu niyna
Raseiniuose prieszi-[svarbos roles.

22 i

“Visi
dainos ir deklamacijos.

gane-
Mokytojus teatru

ma, uos pats su visa savo szei- 
losze teatru užvirdami 

Puikei padu i- 
j Inavo mergaites J. Kruszins- 

atvyk’o 600 nauju vokiecziu ir|hiute ir Luksziute, deklamavo 
• ir llolc- 
I’nikei pn- 

dainavo garsus Newarko dai- 
Nors oras b-nvo blogus 

sa

Kolczakininku 
fruntas.
ninkas stiprinasi. Spaliu

Merginos lavonas paslėptas 
kupare.

Lawton, Mieli.— Rasta skry 
■ nioje sudvilinkuotas kūnas pa- 

________ Jia atrado jos se
suo, kuri, radusi skrynia rusy- 

isz- 
Ku- 

treju 
bnlsa-

s 
Štokas Inos Tabor, 
nesiru- Ii

pina apie nauja pavoju pabai- jo, jia patraukė ir pamate i 
sikiszusia žmogaus koja, 
nas galis skrynioje nuo 
metu ir manoma, esąs 
muotas, nes mažai apgedęs.

Manoma, kad veliones moti
na ir brolis yra §u r isz t i su 
sziuo dalyku, bet niekas nežino 

I kur jie esą, nes jie pirmiau d ve 
jopai pasakodavę kaimynams 
apie merginos likimą. Sesuo gi 
atsisako ka nors pasakoti sn- 
riszyje su nuotikiu; ji aresztuo 

Po pradiniam kūno tiryne 
jimu nesurasta jokiu žinių prie 
žasties mirties.

Mergina laike mirties buvo 
paskutiniame laipsnyje 
tumo, kas priduoda 
misterijos visam nuotikiui.

Baidykla kaime.
Gyventojai 

namo po No. 2643 New Castle 
Str., pranesze palicijai, 
nuo kokio tai laiko tame name 
apsigyveno kokia tai 
prasta baidykla, kuri neduoda 
jiems rainei miegoti. I 
drauge su ugnagesiais pribuvo 
isztiryneti taja dvasia ir pasiz 
rode kad “baidvkla” vra žmo v »

gus su duszia ir kunu.
Paymtas ant palicijos, isz- 

aiszkino, buk kėlės dienas ad
gal, norėdamas sau pasidaryt 
gala, szoko in kaminu, bet ne- 

4 4 Dvase ’ ’

gos svieto.
Neaplaikys turtą, j eiga pagim

dys geltonplauki kudyki. 
Charleston, W. Va 

IV. Boggs, už gyva^ 
nekentė geltonplaukiu žmonių 
ir turėjo priesz juosius kanuo- 
didžiausia neapykanta, 
mirdamas 
užrasza, jog jeigu jojo duktė 
susilauktu geltonplauki kudy- 

tai visas jo turtas eis ant j 
vargszu prigluudos tame pavie | 

’ i 
geltonplaukia 

baise i apga- 
Boggs ketino su jiaja ap-

— Charles 
ežio baisoi3<

todėl 
paliko testamente 

isza, jog jeigu

ki.

Boggste. Boggs būdamas jaunikiu 
insimylejo in 
mergina kuri jin 
vo.
sivesti, nes diena priosz vineze 
vone jojo mylema iszgavus isz 
jojo penkis tukstanezius prasi* 
szalino su lytu jaunikiu, todėl 
Boggsrts nog tosios dienos ne-Boggsrts nogiofiioS dienos 
apkente visu, kurie turėjo gel
tonus {linukus, tvirtindamas 
buk visi geltonplaukei yra ka- 
nuodidžiausi apgavikai ir 
dalaikanti savo žodžio.
Tėvas nesimatė su savo sunu 

per 50 metu.
Anderson, Ind. - 

Phelps, kuris buvo 
rias nuo savo 
ežios 
mas

ne-

J onas 
persi sky- 

pirmutines pa
pai i kda-

ta.

brolis vra

nesz- 
daugiau

„Brooklyn, N.

u . y

Angliję su Ameri k u i 
bėjo nuo badiues mirties 
tukstanezius arnleniszku vai
ku. Augszcziau parodo mneri 
koniszka mokytoju kuris vai
kus mokina abėcėlės o žemiau 
ta paezia ypdta keliaujenli 
nuo kaimo in kaima neszdamas 
pagialba ten, 
yra reikalinga.
“ J 1 —r   

Geriau mirti isz bado, ne kaip 
jojo pati su vaikais turėtu 

kensti nedatekliu.
Newark, N. J.

in Amerika keliolika metu su 
taja vilczia Mant surinkti 
szioki toki turteli ir nusiunsti 
in tėvyne del savo paežios ir 
vaikuliu-kudos’ paliko tonais, 
Franas Zabelskis mirė ana die
na isz bado, norints turėjo su- 
czedinias du tukstanezius dole
riu su kureis ketino neužilgio 
atlankyti savo mylemus ir su 

Palicije įeis sugryžti in laisva

buk
------ e,
nepn-

Atlankyti savo mvlemus ir 
l sklypą

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKUOS.

i Vokiecziai sumuszti Kurlandi- 
I jo. — Latvei su Lietuveis ve

jasi paskui juos in Borlina.
Sziadien vieszpa-Ryga. -

Suv. Valsf. kur nesiranda revo tauje dydelis džiaugsmas Lat-

I . ... 1 < < Ilecziai ir Pabalį įjos

formiruojasi. Vokiecziu vado I Adelina Lauraicziute 
vybe prasze mu§u valdžios ju ' 
neužpulti ir “pakadejo 
10 dienu “evakuotis.
tarpu praszo isz
gialbos.

Nakti, Radviliszkio 
galos linijoj manevravo 
vuotas vokiecziu traukinys •r

?1

9 9

Sziauliu

j na Butkevicziute. 
per! 

Tuo noriai- 
pa- bet publikos susirinko pilna 

;le ir visi buvo labai iižganedin
o vaBaiso- i G isz teip puikaus parengt 

szar-: karelio.
! jr I Teatro roles 

darė puolimus patvaresnes vo- cz,°s ypatos: 
kiecziu dalis: žandarmerijos lUaitiene; I

karelio.
Teatro sekau-

žandarmerijos naitieno;. ...........  it n'..... .i.

loszo
Ona-A. Lu<!vi 

Szimo Raupuoczio
batalijomis ir mirties batalijo- p- T’iszka; Baltraus-P Mikszas

Musu kariuomenes pa- i Elzies-A . Macziulute; Agotos-nas.
stangomis vokiecziai atmuszti 
ir keliose vietose suardytas ge 
ležkelis. '
ko puolimai pasikartojo iki 
pat nakties ir in vyko didele ko 
va. Vokiecziai szaude sunkia 
ja artilerija, taip pat bombas- 
vydžiais ir minasvydžiais.

Visį vokiecziu puolimai 
gniužo.
ežias pozicijos.

A. Raubiene; Juozo-J. Rauba;
Vejavaikienes-A. Tvaszkiene;

‘ is;
Jnozienos-

Ilgainiui pricszini'i- Girtuoklio-.). J. Butkevicziu
Stepo-A. Rauba;
O. Butkevicziene; VirSzaiczio
J. K. Butkevicze;
M. Vizbariene; Jonuko-Albina 
Butkevicziute.

Jonienės

1 su- 
Mcs užimame tas pa- Į MINTIS.

nu Phelps isz Missouri, 
suėjo ant paczto. Kada sūnūs 
užklauso pacztoriaus ar \ ra 
tlel jo gromata, tėvas stovėda
mas užpakali jo iszgirdo pra
varde.
kalbėtis apie savo pravardes 

» s.

pasirodė kad tai sūnūs ir 
va.s.

Milžiniszkas sunaudojimas 
paperosu.

Washington, D. C. 
kada užstojo prohibicije Ame
rikonai pradėjo daugiau rūkyt 

Kaip parodo ra- 
partai, tai praejta meta Ameri 
konai surukę 45 bilijonus pa
pe rosu, prieszais 
bilijono 1910 mete.

Praejta meta iVmerikonai isz 
gere 14 milijonu maiszu kavos 
kurios verte isznesze ant 
milijonu doleriu, 
szas svėrė p0 132 svarus.
Kapas paezios buvo jojo banku 

• Saint Louis, Mo.-*- Per laika 
szeszis metus gyventojai Zieg- 

, j°g Jonas 
orikas buvo labai isztikia 

, at
lankydamas juosios kapa kož- 
nff1 Sanvaite per szeszis metus. 
Aha diena keli darbininkai kas 
(lariif nauja dtiobirt del nebasz- 
ninko užtemino kaip Gregori- 
kas iszkase isz kapo blęszinia 
kurioje radosi $2,200 ir 
tai paskutinis atsisveikinimas 

nebaszninke, nes ant 
iszkeliavo in Europa.

užpakali jo
Kada pradėjo toliaus

tt-
savo

paperosus.

užsimusze. likos nu

svieto.

Nuo

pusdevinto

.156
Kožnas' mai

ley, III., stebėjosi 
Greg 
mu savo mirusiai paežiai

buvo

su
jaus

Mat kapa savo piACzios laike 
už banku kur sudėdavo 
užezedintus piningus kas

1’VtO-

savo 
san

vaite ir niekas nedasiprato ko 
Gregonkas teip tiinkoj“lauky-
davusi ant kapihiu.

liuciju ne kruvinu kariu.
Zabelskis pradėjo sirgti nuo 

keliolikos dienu o daktarai ne
žinojo kas jam kenke, net po
■ a ■ a -■ u • • a .jojo mirezei dažinojo, jog mirė 
nuo bado, nes mažai valgė 
idant užtektu paezei ir Anū
kams.
ti in tevynia del likusios szei- 
mynos, kurie neteko tėvo per 
savo pasiszventima.

98 straikieriai aresztavoti. Pa
licije užklupo ant lietuviszko 

susirinkimo.
’Donorą, Pa.—

mažai
paezei ir

Piningai likos nusiuns

vijoi ir Kurlandijoi, kurios li- 
iszvalnytos isz vokiszku 

Latvei suėmė Muria- 
vova (Moszeikius).
ežiai likos iszsklaidyti ir jau 
nesiranda juju armijos tik pa- 
iliko maži pulkelei perymti

kos 
nagu.

Vokie-

Karsztes-

50 metu adgal, 
jiaja su mažu kudykiu, 

ana diena po tiek metu, pirma 
karta suėjo su savo su nu m Jo- 

Abudu įvežta in ligonbute, kur jiai dak
tarai susius pakauszi ir susta
tys kelis szonkaulius. •»
Pabaia svieto labai nugazdino 

szituos parapijomis.-
Plains, Pa.— Praeita vasara 

tarpe czionykszcziu kataliku 
pasklydo žinia apie pabaiga 

Mat, vietinis lenku ku
nigas viena nedekiieni smar
kiai iszbares savo parapijomis 
pasakė, kad pabaiga svieto ne 
toli, (vos tik apie savaite lai
ko) pasakė ir diena kurioj 
svietas pasibaigs.
nieji katalikai, didžiai nulindo. 
Su didžia baime melde Dievo 
susimylejimo. Atėjus tai die
nai, svietas nepasibaigė — vis
kas aprimo.

Bet sztai priesz pora savai- 
cziu ir vėl musu katalikai da
žinojo apie “tikra” svieto pa
baiga. Jie mate ten kur ang- 
liszkuose iaikraszcziose, 
Gruodžio 17 d., sziu metu plisz 
žeme, girdi, ten kur toli jau 
szmotas atskilo ir dega,* gi visa 
žeme trūksta diena. Kiti sako 
kad žvaigžde atsiliuosavus isz 
vietos ta diena puls ant žemes. 
Treti-gi aiszkina, kad saule

Bet kaip ten ne;

buk,

aiszkina
puls žemyn.
butu, o pabaiga svieto jau ežia.

Tai dienai artinantis, ncku- 
rie vyreliai mete savo darbus, 
gi moterėlės, taip pat meta na
mu darbus — visi bėga in baž- 

, giria Dievui savo du- 
praszosi in dangų. Parbe- 

traukia in

nyczia 
szia, 
go isz bažnyczios, 
smukle kiek nusiraminti, kuna 
sustiprinti, ii’ kad spėjus sunai 
kinti sunkiai sutapintus centus 
nes, girdi, tuojau juju nereiks.

— V. P.

Palicije už
klupo ant lietuviszko susirin
kimo straikieriu aresztavoda- 
mi 1)3 isz kuriu'tik keturi buvo 
amerikoniszki ukesai.

Priežastis tojo užklupimo bu 
vo ekspliozije dinamito po na
mu straikieriaus Felikso Burk 
hardt.

Visus aresztavotus
no in Washingtono kalėjimu. 
Per visokes ligas žmones nete

ko du bilijonus doleriu.
Washington, D. C.— Kožna 

meta Suv. Valst. du bilijonai 
doleriu ejna ant niek per ser- 
ganezius žmonis, kurie per sa- 

Ant

nngabe'O

vo ligas tiek patrotina. 
kožno milijono žmonių, praejta 
meta iszmire du szimtai tuks- 
taneziu žmonių.
ir. sergima, žmonis neteko to
sios sumos piningu.

Rąudonujp šeimynos bus isz- 
siunstos drauge su tėvais.

Szeimvnos
anarkistu, kurie likos paženk
linti ant iszgabenimo adgal in 
Bosijo, bus iszsiunstos drauge 
su tėvais.

Per mirimą

New York. ,

Valdže užmokės už 
kelione visti tuju szeimynu ku
riu galvos bus 
soviatu Rosi ja. 
Berkmonas

sugražintos in 
Au ark i šta i 

Goldman lėnoir
bus iezsiunsti szia sanvaite ad
gal in Rosije, norints gana tam 
prįeszinnsi, Įjęt .yuldjįv 
juos Užvaryti.

nutarė

krasztai 
liuosu noru nori įiatapti Rusi
jos Federacijos nariais.

“Naujoj Riusija iszkils isz 
revoliucijos pelenu ir turės ta 
paezia politine organizacija, 
kokia turi Suvienytos .
kos Valstijos su tuo skirtumu, 
kad ineinanezios jon valstijos,

ir Lietuva 
turės daug pilnesnes teises, lei-

politini*

baimia, stengdamiesi pasislėpt 
lietuviszkosia girriosia.

Vokiecziai stengėsi praylgy- 
buvi Latvijoi ,tyksle 

apsaugojimo ir ižgialbejimo1
ti savo

— Kas tai gali būti, 
tiktai tada yra <h*ycrnruso prie 
telyste, kada tiedu prietolei gy 
vena nno saves toliausi*.

— Ant pažiūros ne paisok.
! Susirinkimo ne vien i 

Romney ir I turi linksma veidą,
Boremeja, o muszei eina aplink kiauše nudavineje in 
Bielgoroda kuri bolszevikai 
teipgi stengėsi paymti.

Ant sziaurinio frunto bol
szevikai paėmė miestą Kanisha 
250 miliu nog Omsko.
Ii paėmė in Belaisviu. 
Bolszfevikai maino nelaisvius.!

Ant nuolati
nio praszymo popiežiaus, 
siszka bolszevikiszka 
sutiko ant permainimo nelais- 
viu Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Terp nelaisviu randasi arcibis- 
kupas Ropp isz Mokylevo, ku
ris jau sugryžo in Warszawa.

Bolszevikai yrėsi ant viso 
fronto.

Kiev. — Bolszevikai yrėsi v

ant viso Denikino frunto pa-
Aineri-1 ynulami Koseleca,

kaip ve: Estonija

II ii i c7.-> įji iiiuniiv.T ivinun, ivi-

.džianezias liuesai tvarkyti sa
vo vidujiniu gyvenimą, 
ralis valdvmo būdas 
šia bus republikoniszkas, 
czlaus gali Jiuti, kad žmones pa 
sirinks aprubežiuola monar
chija, kaip antai Didžiojoj Bri
tanijoj.

Bet kiekviename atsitikime 
'carizmas Rusijoj grįžti jau ne-

Fede- 
veikiau- 

te-

Dauge-

jo

Petrogradas.
ru- 

valdže

motore 
nes tan
ie va su

aszaromis:
— Viltis yra gera draugu 

, nes ne svarbiause
I

ir 
milžiniszku kariszku zoposeziu! gaii

Kas girdėt ant lietuviszku ka- 
riszku frantu.

Kaunas. — 
guvos f ronto sparne szautuvu 
ugnimi' iszsklaidytas bolszevi- 
ku būrys boslęnkas kranto link 
Deszianame sparne ramu.

Jezugulenu rajone prieszini- 
kas gamina gynimosi pozicijas.

Lenkaicziu srityj ypatingu 
invykiu nebuvo.
musziu X. 22. vakare prieszi- 
ninko vėl pasirodęs sžarvuotas 
traukinys, jau apgadintas mu
su artilerijos szuviu priverstas 
buvo veik prasiszalinti.

Spaliu m. 21 — 22 d.

kokius buvo tonais sukrovia, 
bet juju stengimai nuėjo ant 
niek ir turėjo prasitraukt su 
nieku. Latvei su Lietuveis 
nepaliaus, pakol visi vokiecziai 
nesugryž in Vokietija arba ne
pasiduos.

Latviu
menes

ir Lietuviu kariuo- 
susijunge del to idant 

atšpirt Vokieczius isz viso lie
tuviszko vakarinio frunto. Vo- 
kiecziams pasiliko tik vienas 
kėlės, isz Sziauliu in Tilže, bet 
lietuvei užemia Sziaulus ir ge
ležinkeli einanti in Badzvilisz- 
kius, nedaleis vokiecziams pa

turės pasiduotibėgti, todėl 
Lietuviams.

kuris

Rosija bus suvienitos valstijos, 
carizmas daugiau jau 

nesugryž.
Nužudyto caro dede, kuni

gaikštis Aleksandras,
dabar gyvena Parižiuje, kalba 
sokaneziai kaip danesza žinių 
bjuras Universal Service:

“Prezidento VVilsono politi
ka pristeigti daugybe mažu ne
priklausomu valstybių nustu-

sokaneziai kaip danesza žinių

Kairiame Dau-

Po žiauriu

musu 
nuostabai: 4 nukauti, 12 sijzois 
tu ir arti 30 be žinios dingusiu: 
ju tarpo 3 karininkai.

Gautomi^/žiniomis kolczaki- 
ninku pusėj nuostoliu Jaugiau: 
40 vien nukautu ir daug sužeis
tu.

Dauguvos frunto baruos pa
sikartoja žvalgiu szaudymasis. 

Radvil iszkio Jiryj^tum X. 21. 
.10 vai. besiskverbtas in lutiikai 
ežiu Stoti sžarvuotas tVdukibys

tartoja žvalgiu szauuy 
Radvil iszkio 'JcryptiSm

me Europa atgal kokia 300 me- buvo atmusztas musu pirmuti- 
Visa istorija liudiju, kad 

ekonomiszkai
tu.
tautos, kurios
viena nuo kitos priguli, linksta

Senoji Rusi
jos imperija kaip tik buvo tos 
tendencijos kunijimu.

“Dabartino politika suraižy
ti Rusija in mažas silpnas vals
tybes Wilsono Idealu pama
tais negales ilgai gyvuoti. Len
kai, Czohai,

prie federijos.

Suomiai, Ukrai

niu daliu.
Netrukus plficzu f rimtu, pa

dedant tam paežiam 
tam traukiniui su 
bombas vydžiais ir 
džiais, 
prieki t 
ju batalionu stiprumo prieszi- 
ninko grandines. 
Linkaicziu Paežerių ruožtu in- 
vykq trijų valandų kova, ku-

szarvuo- 
artilcrija, 
minosvy- 

pradejo skverbtis in 
ibipus geležinkelio dvie

Varnėnu

KUNINGU PERMAINOS 
LIETUVOJE.

Kunigu permainos. Simke- 
viezius Liudvikas 
kam., Gaureig 
Amankeviczius Dom., Ukmer
gės kam., Vadžgiriu kam. Jueh 
noviez Fl. isz Smilgių Monisz- 
kio filijon. Budrys Hier, Mogi- 
liavo vyskupijos, Altenburgan 
klebonu. Sleinis Jonas, Alben- 
burgo klebonas, Brunavos kle
bonu. Kekys Klemensas, Bru 
navos klebonas, Zarenu altari
jom Urbanaviczius

V adžgirio 
kamendorium

reikaluose. 
[Nes volei be vilties sunvkJuim* 
priosz laika.

— Laikas gerai yra 
mirszt apie tai kas 
kas matėsi, arba žinosi.

.— Labiause mylovom ii pa- 
guodotom yra tosios moteres, 
kurios niekam ane apie savo, 
ane apie kitu žmonių ergelius, 
vargus ir silpnybes ne pasako-

— Jau tai yra žinomu daig- 
tu, jog jeigu motore kitai mote 
rei in akis prisiegauje jog jiji 
jiaja myli ir josios gąilėsi, yni 

savo 
44mylema” ir “apgailet” la- 
bjause už akiu apkalba.

— Jeigu kam pasakai apie 
slapta daigta, tai jau nustoję 
būti slaptybe.

Prisipažint prie klaidos, 
per puse gailėtis už taje 

klaida.
—■ Vyras yra puikausiu, mo 

tore patogiausiu 
Dievo.

— Yra davestu daigtu, jog 
tiejei, ka ant saves szntiiruoje 
greieziau ar vėliau stosis prie- 
teleis — o tiejbi, krttrftl AVVlbsi 
labai savo laiko susikivirc%ins.

— Gyvenimas žmogaus x ra 
tai komedije. •

už
girdė josi,

tai toji motere, kuri laja 
mylema” ir

vra:

aut vėriniu

i Justinas, 
Šankenu kam.?vGarždu kamen- 
doriu. Bialozaraviczius Alek
sandras, Garždu kam., Gardo- 
mon klebonu. KlionauskaS Pr., 
Gardomas klob., Pajuretin kle
bonu. Kodis Antanas, Pajure- 
lib klebonas, Upynon klebonu. | 
Baczkys Antanas, Antuzavo 
klebonas, paliuosuojamas nuo gi padėjo po kožnu paveikslu 
pareigu, pasilieka ten pat gy
venti Survila Antanas, Anta- 
lieptu kleb., Antužavon klebo
nu.

Bialozaraviczius Alek-
»’ 1

Baczkys Antanas,

Vaitkoviczius Dionizas, 
Pasvalio kam., Antalieptan kle 
bonu. Romiaras Petras, 
džiunu klebonas, 
Malinau skis Martynas,

>

Gai-
Pasvalio kam 

Rage
liu kleb. Velykių klebonu. Sta- 
kele Stan, Velysiu’ 
Rageliu klebonu.

Mirė: Augutis Leonas, Upy
nos klebonas f 3 Bp.

klebonas,
II i"

Jonais ir Juozas.
Jonas:— Juozai, ka ženklina 

tasai apuokas ant virsząu^!,
4 ‘ Lietuviszko Albumo t I»

-

parasza, kas do vienas ar vieni 
o po tuom paukszcziu nieko. 
O tai turi turėt savo ženkh^ui- t 
ma t

Juozas:—Ar-gi tu ne pažins 
ti jog tai yra 4‘pelėda” 
daugiaaše nuopelno padare, I 
pristatinėjo 
del paguodotu, už tai ant 

patalpintas, 
tas albu-

Jamaica

kuris

Rum”
pir-

mos vietoą likos
Ar-gi tarpe vertas 
mus kritikos, jeigu ne padėjo 
pnraszol
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KAS GIRDĖT
Anglijo nipinfcsikasdieni 

daugiau lietuvrszkais veika
lais iszsinnsdama net savo ka- 
rtHzka siuntini in Lietuva ant 
apėmimo vadovystes ant lietu- 
viszkos kariumenea. I*a i krai
tis “(Uos Litwv 
Kauno sztrti ka rnszo:

Diena 25 Tjapkriczio, 
siuntinis pulkininkas 

ant

> > iszo.jnantis

nng-
liszkas
Ward, indavp lietuviams 
mszto paliudinima, jog Angli
ję pripažinstn 
Lietuvos, Uit vi jos ir

Ant rytojaus Kaune atsi- 
didclik

ncprigulr^iybia
Estoni-

>

f

B-mi..<ir m j----—*------- 1 ' » ■■■ ■

Isz Lietuvos
f'BzV. ifykolo at- 

Dhjna kupgtažiausia 
. * a - " . v- A

kuriflcal. 
laidai, 
sziita, 
bažnyckio’ii RUsirinko apszcziai 
Bažnvczia juodino isz vidaus ir

jokio vėjo. Žmonių

■*■»> Btata■■■■» !BU ■■ .1 ■ I 1,1 ■ IB— IBnitallta BBH 

nelanko, kaip kitose mokyklo- 
tiktai labai mėgsta kor*. 

tomis loszti ir pasmirdėlė deg-' 
tino srėbti.

Skiržemio moterėlės taip yra 
inpratnsios ja gerti, kad sunku . t • . '.M i • i.

■■1 11 i.............................t—
VĖŽIO UGA.

se: 1I T

lleleancd |>r tJw lAHgitaite
Governmental luformatloM Mervloe

api’aikszczioji- 
ant tosios garbes ir prezi- 

min isterini 
angliszkam

Smetono, 
ir

jos- 
buvo 
mas 
donto
Szležvvicziui 
siuntiniui.

Liike prakalbos kokia turė
jo pul. Ward, kalbėjo, jog ru- 
pinsfjs visom pajiegom. 
Angliję duotu paskola 
viftms ir paženklintu 
terp Lietuvos ir Lenkijos, lia- 

ant 
vienybes O

idant
lietu-

ruhežiu

gino idant visi nenupultu 
dvasios ir laikytųsi

Latvija ir Estonija, su ku- 
neužilgio aplaikys vi- 

iszka laisvių.
Pulk. Robinsonas užtikrino, 

jog Angliję duos Lietuvai 
ginklus ir amunicije ant atspi- 
rimo nevidonu, kurie prieszin- 
sis Lietuvai, bet tegul naudoje 
tuosius ginklus draugiszkai pa 
gal paturima 
džios. 
ko: “ 
viszkus ir angliszkus

su 
rioms
8

aplaikys

lietuviszkos val- 
Visi snsirinkia suszn- 

valio!“ giedodami lietu- 
tautisz-

kus himnus, tukstanezei žmo
nių ėjo ulyczioms su vėliavoms 
ir kariszka orkiestra. Su dide
liu džiaugsmu mine žmonių 
sveikino savo sužeistus kavei- 
\ l’gonbutesia. f»

Szlapieje turi vilti, jog augsz 
rzhnses sūdąs apsvarstys, jog 
proliibicije bus atszaukema, 
nes prohibicije prieszinasi kon 
stitucijai Suv. Valst.

Saint Louis federaliszkas su 
dže Fairs, iždave uždraudimą 

prohibicijospriesz

bus

invvk ima 
valstije Misurije ir liepe saliu- 
ninkams pardavinėti 
nanezius gėrimus.

svaigi-

a re i b isk u pas Bang-Kada
herty lankėsi po Skulkino pa
vietą su birmavonia, nutarė in 
kurti nauja parapije isz Malta- 
rojaus ir Szenadorio ajri.sziniti 

atskirtu 
liobinso-

EUengownn.
Ajriszei apie tai daginio, tuo- 
jaus užprotestavojo ii surasze 
petici je pas arcibisknpa, 
naujos pa rupijos ne nori,

kuriuparapijų nuo 
kaimelius .Jacksono, 
no, Yatesville ir

nes

oro iszrodo gana grftąiai,. nes 
priesz pat kara atnaujinta.

Altoriai tebežiba nuo aukso. 
Bažnytinis cfioras vedamas vari 
goninko Bartaszevicziaus gie
dojo isz gaidų gan taisykiisz- 
kai szv. ^jiszes ir kitas lietu- 
viszkas giesmes.

Darbėnai.
k viežio.

toki vyra rasti’, kuris galėtu jas 
jas apgerti, rn V1* į .

Toriai mokphjftitiA 1
■» , ILi > u —• a a. 'ii.■« *ii*' »i 'I

aps-
Mvkolo at-

Kretingos 
Per szv., 

laidus 5 spalio buvo czia mitin
gas ir demonstracija Lietuvos 
nepriklausomybes 
mo. 
kalbėjo atvykus 
spaudos biuro, 
viszauskaite. 
kalba patiko, o 
Isz lietuviu kareiviu buvo irgi 
kalbėtoju ir ragino stoti in ka
riuomene.

» skriaudikus Žinoma vi- 
jog vokieeziai okupan

tai lietuviu tarpo rasdavo sau 
prielankiu žmonių per užuo
jauta, treti <lol asineniszko pel
no, skriausdavo savo tautio- 
czius.

pripažint- 
Mitingo ilgai ir karsztai 

isz Kauno nuo 
p. Marcele Le- 

jos 
kitiems nelabai.
Vieniems

Apie 
š iem s.

per

‘kriausdavo
Buvo sznipu ir szaip- 

skriaudiku, bet labiausia dae- 
de Su vai kojoje szalj’siai. Tiesa 
atsirasdavo szallysziu tarpe to
kiu, kurie užtardavo 
bet daugiau bene buvo 

užtardavo žmones, bet 
daugiau lxmo buvo tokiu, kurie 
skriausdavo, o net kerszydavo, 
jeigu jiems kas nopasigerino.

Dabar vokiecziams 
pradeda qmones kuszteti, 
darvti su si. 
n i nori paty 

' kerszvti
t i žada teisman arba savai val
džiai juos paduoti.

Rokiszkis 
musu miestely apart 
gos minios apsilankė 
kariszkiu ir civiliu asmenų, ku
rie prisirengė dalyvauti iszkel- 
mi ngose laidotuvėse 
ku nužudyto 
Budrio.

Pasitraukus 
nuo rusu sienos, a. a. 
Budrys rainiai 
kampely Aknystoje, patarnau
damas dvasiszkiems 
nes reikalams.

kurie

iszmokojo ant Szenadorio ir
Mahanojaus parapijų ii 
giau ne nori neszti jokiu 
kenybiu ant savo sprando už
laikydami nauja parapije.

Ajriszei ne greiti prie staty
mo bažnvezios 

4k

dau- 
snn

Kad tai butu 
Lietuvei ar Lenkai, tai-sutiktu 
ant statymo naujos hažuyczios 
nežiūrėdami kokia snnkenvbia 
turėtu, bile tik snardyt parapi
ja-

sunkus
laikruszrziu isz

metas yra labai 
del iždavcjii 
priežasties stokos ir pabrangi
mo popieros.
raszcziu sustojo ėja, o kiti
sivienyjo in viena idant butu 
pigiau iždavinoti laikraszti.

Laike kares tonas 
kasztavo $73.25.
nioketHiž tona po 1.50 ir 260 
doleriu ir tai sunku aplaikyti. 
Fabrikantai visai

Daugeli laik
au-

popieros
Dabar reikė

negvarnnti- 
na pristatymą popieros ir neži- 
)|h kaip tolinus bus.

Juodas kaip ka-

Daraktoris in vaikina:
Kaip velnias iszrodol

Vaikinas 
czerga!

D.— Ne gerui, o tu4Mariuk?
Marinka:— Teip kaip mano 

tėvelis!
D.— 

mokino ?
M.—

d u m velniui

Kaip tai, kas tau teip

Mnsu mama teveli va-

Goyt rnrocntaJ luformatioH Mervkw 
Bureau et ComiBiuiity Service

12< 2M1I Street Mrw Wrk City

Vrfžio liga paj, li&tti-

......■"“■.■'.'i"-  —■
nors <as faktas ir yra žlnomaH 
patapyti, kad tau tik yra tarp kai 
įkuriu baltųjų pelių
Vlėu veislių ir niekuomet nebuvo pa* 
tomyta tarpo baltųjų žiurkių, mariu 
kiaulye.zlu, zuikiu Ir kliu gyvuliu ku
rio yra vartojami tos ligos bnndy- 
lunms.

reikia

i

1'

4

Capitol Stock $125,000.00 
Kurpiu# & ProtlU 1100,000.00 -

yra gyvos, nuolat auga ir niirszta, pri- 
slaikant kal-kuriu fnętatyinu 

rUBZiu, ne tarp men gerai nesuprantame.
'Kartais kurios nors Isz. tu celių pra-Į 

deda augti ir vystytis nepanaszini in Į 
kitas visai uopaprastu burtu.
celių grifpe, rodos, sudaro kolionija, 
isz kurioj pasidaro nesveika ir augan- 
czla kun(j vieta. Ta viela gali būti 
odoje, krūtyje, pilve, gerklėje, 
toje kokioje kūno dalyje.
les sudaro maža kieta gumnluka kuri 
lengvai galiama ųžczlnptl Ir kuri gali 
chirurgas hngval pradžioje Iszpiaufl.

(Tolimus Bus.)

kuriu

Maža

l.abąl ncnuturalcri ra lygos, 
kuriose tie bandymai yra vertamI yra 
taip MldrtlngoB nuo lu.
randasi žmoni u rase, Jog guli a m n tik
rai onkytl, kad Y<‘žyn Jmtp 
•tarpo žmonių, i* , ‘ “ ir, 
bandymu prlrodlmnl negali dar užsto
ti HtntiHtlkoit prficldlmu, kiirlb‘parodo, 
kad vežyn y fa neprlgimilniiH. Not 
tie, kurie tvIrcziauRial utovi užtai, na- 
ko, kad iiudglma lik palinkimas prie 
Vbžlo ligos, bet ne pati Ilga. Daugian- 
slai k n. galima patarti tiem a žmonemn, 
kuriu HZolmynoH randasi vėžio liga, 

! kftd Jie .patirtu ir ypatingai saugotu lt 
goR apsirelRzklinus, bei kad finugotiis

(Pnstnbg:
viua trn'naujiena.' Netik urp darbi
ninku, bet ir tarp luteHgentu naircjilu 

nemaža atriitikc. Qi tUglcaoz 
rasiftu, leaip nuo tos Ilgos upfliROU|^ot.i 
Ir gyditlen beveik viriai Hera. h* 
noriame ta nnuga užkiazU, putCjkda- 
nit Amorlkc.. iidtuviritkiowi'n Iri Ik che ž- 
cziamn Suvienytu ValatŲu Vlouomc-

tarp kuriu ar ki-f 
pažnal cez. Slan-

i
Azyilnilu bot sunku

kiW$ftjk Ji$ labai j! norėtu 

veja s it tnSns!
Bet galinm

UUOTrtdi)
isz U sugaudyti.

tikėtis, kad ir 
inteinaneziais 

mokslo melais sukrus ir sukrus 
ned
vos apjnold’7

^"^IL • ”1 » ! ' ' X ' f" ’ /5 1

Vepriai (Ukm. ap.)

Skiržomiszkini

luosi kitiems kaimynams sa-
I,.

yra

Mos Ir

nes Sveikatos Biuro Izzlėlstp veikalė
lio ver: hnk. Vol k r lėlio vardas yra 
“Cancer’ “Facts Which Every Ądult 
tihA.iiri vt<Aur>' "Keep Well Series ‘No.

Ji galiama gatitt jrą8Ząnt v szluo
fihonld Kiiow 'Keep <W<M1 Bąrips ‘No

' Į adhrilif Sttttpb, iNU>lK: Hdottb
Jam 

tris savaites, kaip Vepriai alsi-j 
durt* prie pat lenku fronto, Už
ėmė Gelvonius lenku1 legionie
riai beveik kasdiena tižpuldino 
davo lietuviu sargyba Faugo- 
janezia ant Szventosios ties Ve

Bet paskutiniu lenkui' 
nurimo ir nebepasirodo, 
nes ateinantieji isz lenku puses 
pasakoja, jog jie mainin 
kareivius: vieton ligsziol bu
vusiu ateina in lietuviu frontą! 
Ilalerio kariuomene; pleszimai 
ir suėmimai lietuviu truputi su 
mažėja; spalio 16 d. 
(iclvoiiius klebonąs kun. 
vis, kurs lenku buvo 
luotas ir Vilniun iszgabentas, 
bet. savo gerybes nei kiek nebe-

. Service. Wftshlngtuh, ti. C. J ‘

tarpo žmonių.
priglnitas

Kitaj3 žodžiais sukuiii.

ANT PARDAVIMO.

nkiAriu

priais.
Žmo-

savo

griqo in
Dui-

Kiuiresz-

.. ............. ........ \ ......... ............----------------------------  
rado: viskas lenku iszgrobsty- 
ta arba sunaikintai

Užimtose grvnai lietuvisz- 
kose parapijose lenkai nori in- 

bažnveziose lenkiszkas 
pabaldas. Spaio 6 d. atėjo in 

| Upninkus legijonieriai parcika 
iovnioc bivo klebono, kad Upninkų baž I SZVIUS |t. 1 «

j<as ' nyozioje butu lenku kalboje pa 
avosk'riamliki’s. Viei!naldos* n.o_rR ozin wkuomet. to 

s asmeuiszkai at-

žmones,
tokiu

vesti

' lavo klebono, kad Upninkų baž
kas J

kin pamaldų nebuvo.

. C’ *
Vožto Jlija arbn vcžyo Jo| lnMcd pin- 

Bogotai’, ir tinkamai gydornuR yfca Tbz- 
gydomu tlktt'. Boto, jėi kafkurion »a- 
lygoa, kurtoa dabar yra. žlnmnofr ir 
vada prie vožto, ligoti galiama ^>lįxial 
irizriiriatigotl. '

(j) Ar, v<>ži<i liga yra ilmpamaL 
Tiek, .k|^l( moB dabar žinome, ji yra 
ne limpama. Jokiu iporu kurio Ibz-i 
loitrtJ arltn inojo irt ŽmofcauH ar^gyvu-!

yra limpamą!

Jokiu poru kurio isz-

1OB’ ligos taip kaip <r kili protingi žmo į ■ V • 
nori kad daro. Teeziau, jie neturi ru- j djiiKni.

Mokame antra procentą ant 
RUdStu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jumi piningu 1-ma 
diena Snufiio ir LiepoH mene- 
Buoae, nepaisant ar atnenzat 
parodyt ktoygute ar ne.

Mcb norim kad ir jus tUFG- 
tumet reikalą bu musu Banka 
nepalf.ani n r mažiui ar didelis

Bankas adaras nuo^ VaL
" I

Puiki farina J 7 
Aslilando bravoro, viena 
in. Aslilando miršta

2 arklei, suvirsz 125 
viszt.u, 2 kiaules, 150 

vanduo.
(to Dec. 12) 

Wm. Winkel,
Ashland, Pa.

arti ■ 
mile' 

tier i b,u-j 
i
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ryto lig 3 vai. popiet; StlbMd-' 
miH 9 ryte lig 12 vai/ n "pint iri nidkuo daugiau. 

tUnratinias, kad vežyu tnnlgcmn klla 
isž to, kad ilgu taip placzial iszeiplatl- 
nusi dažnai užpuola kelius szeimynos 
nariu.-, toje pace lojo 
tfėntkartoso. ’

Ar v^Žys yra kraujo Ilga? Jis 
norą kraujo liga ir nogall būti paskai
tomu pnnar.zlu in Veneros ligas arba 
in Ilgas, kurios paeina isz nedoro Ir 
nomorftlis’zko ptudelginio, kas galėtu 
sutelkti ant. pavienio žmogaus ar szei* 
rnynof. isztvirkolio vardo.

Kaip Vėžys Iszauga.
Ytrn gerai žinoma, kad žmogaus kū

no audiniai, raumens, glenis, kaulai ir 
t. t. susideda isz lobai daug mažycziu 
celių. Tos celes, kaip kodą yra pa
lyginamas in plytas niuro, 
koše viena su kita, sujungtos medžią-1 
ga kuria galiama palyginti prie kai-1 
klu muro.

Neteisingas

ar BoknnezloKo

(»)

medžiu, gerus 
s įduos j >igei.

R. F. D. No. 1

vaisingu j 
Jkir/i

I

ri BALL, Prozidentan
F. .L NOONAN, Vice-Proz.
J. E. inJUGTISON, Kasicrlus.
K. T. EDWARDS, Vicc.Kas.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jei

lio kuna butu priežastini vėžio ligos, 
lig-HZlollnl nesurasta. Taip—pat ne
iti jokio pamato, t lėkšti pasakoms, ku
rios taip dažnai pasakojamos 
“vėžiu užkrėstas "namus “arba*’ vėžio 
sėdžiUs*’. Sirgimas tąja Ilga, kuriuo
se nors nahmoHc arba gatvėje, dau
ginu kaip kituose, atydžiai dalyku 
isztynis pasirodo, jog tuose namuose 
ar toje gatvėje gyvena daugiau žmo
nių tUriancziu kai puse amžiaus. Ka? 
da n gi vėžys yra liga vidurinio arba 
senesnio amžiaus, taipgi suprantama, 
tokiose aplinkybėse, dažninu atsitin
ka ir vežib liga. Talp-pat pasakos 
apie daugiau Vėžio liga sergftticziuo- 
siits kuriame nors sodžiuje paprastai 
isztyrus pasirodo kad tai yra'sodžius 
isz kurio dauguma jaunuomenes yra 
kur nors iezkellavuR. Del .tos prie
žasties taip daug mireziu nuo vėžio 
ligos yra Vermont© IpNcw Hampshire 
raištijdso ittjs isz tu valstijų daug jau
nuomenės yra laze jusles 4n kitų Vals
tijų miestus. Vakarinėse valstijose, 
knipe gyvena daugiausia 'jaunuomenes 
nuo vėžio niirszta labili, mažai.

Pasakojimas, kad galiama užsikfee- 
tl vėžio liga nuo kito žmogaus yra ne
pamatuotas. Isz datigel tukstaneziu 
užrekorduotu vėžio operacijų, norą 
nei vieno atsitikimo,'kad ligonis butu 
užsikretes nuo chirurgo ar slaUges. 
Pasibaisėtinas apleidimas kal-kuriu

apie

Tos celes, kaip kada yra 
ir jos lai-1

Teeziau tos celes norą taiant mure. recziau ioh celes nėra tai i 
negyva medžiaga kaip yra plytos. Uos!
------------------- *----------------- .--------------L

ktupe gyvena daugiausia jaunuomenes
L tab > a ' fe 1 B « ’ * ''

gu icr^Mc R1ienmutl«n»u o Jmn* jokio* <yduoH« ne K«IMio parsitrAukit UKSUS 
GYDUOLES NUO KHEUMA'riZMO.tjieft!). preke ui bonk, ,................$1.50
URBUS I.ĮSIMESTAS NUO RU EUM A 11ZMO. (tepti)Prtki 
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sn.slipnna nusilpnilą kratųą.

RS URSUS PLAUKŲ AESAUGOTOJAS, užaugina (tipriua plauku*. Prtke
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Prekė..
.. $1.00 
...$i.oo 
..,$1.50 
. $1.00 
. si.eo

UKSUS SKlLVlNlS BITEkJS. reguliuoja ir pravalo vidurius.
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė

I, " . . r______..................
kuriame rinite daug naudingo skaitymo apie žmojĮauK kūną' sveikatą?jo )y£aair pakibą.

Prėkė

Mę* MiinČiAme kožiiam ant plrcikaloviivo minų didelį KalahojĮą Nanuhių Gyduolių

160 N. WELLS ST.,
URSUS REMEDY 

DEP. B CHICAGO, ILL,
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pRINCE

WINSTON-SALEM, N. C.

Fringe
Al RFDT ALDJlK 1Klebo- 

. jog jis nega
lįs daryti permainos be vysku
po parėdymo, legijonieriai at
sake, jog ju dabar valia, o ne 
vyskupo.

Vepriu dvaro 
grapas

avo skriaudikams, ki nn^ paaiškinus, fe • * •s:

29 d. Rugsėjo 
skaitlin- 
nemažai

o

savininkas 
Marijonas PJioteris 

vienas isz pragarsėjusiu

ligoniu atsitinka vien dėlto, kad jo 
• prižiūrėtojai bijosc užBikrcBti tąja* 11- 

Ypatingal tai yra nelaiminga,
- ’ * f . . . 1 * ■ J

gydomas, reikalauja kantrios ir Žtho- 
nfazkos priežiūros. f

. .
kadangi vežyrt kuąinet jiA yra nolHZ-

bolszevi-
a. a. kun. Jono

vokiecziams 
kun. J.

ffvvcno savo i

visuomo- 
Bet sztai po 

Nauju Metu užplūdo rusu bol- 
szevikai, kurie su vietiniu pa
laidūnu pagelba sudarė laikin
ąjį revoliucijini komitetą.

Nariai szio komiteto, 
dam i atsižymėti bolszeviku 
akyse savo veiklumu, pabando

* ‘ naujo- 
ku-
pa- 

tiems suaresztuoti kunigą, nu
vesti kalejiman ir galop atiduo 
1i Jakobsztadto rovoliuciji- 
niam darbininkui teismui.

Po keletos dienu kalėjimo k. 
J. Budrys buvo nukaitintas ne
palankume1 bolszeviku valdžiai 
pasmerktas miriop ir suszau- 
dvtas Jakobsztadta iniszke. Isz 
sikrausezius isz ten bolszevi- 
karns, kankinio kūnas buvo isz 
kastas atnesztas in Rokiszkio 
kapines ir krikszczioniszkai pa 
laidotas 
tuvos piliecziui buvo 
tos iszkihningos laidotuves ku
riose dalyvavo kariszkas lietu
viu orkestras, bažnytinis cho
ras, vietines mokyklos ir kai- 
kurie valdininkai 
ištaigu.

Skirqemis (Vainuto ir Sar
tininku parap.) Paėzioje Pa
prūsėje, Skiržemcs kaimo, nuo 
15 spalio 1918 met. 
daryta lietviu pradine mokyk? 
la. Žmones tenai gyvena tur
tingai, bet didžiai atsilikę ap- 
szvietime nuo kitu savo kaimy- 
np.
nori leisti vaiku in mokykla. 
Ju priežodis. “ Asz isz to moks
lo duonos nevalgau ir mano vai 
kai, gird, nevalgys”.
kad svietu ligi 50 — 60, sueina 
vos 28 ir tai viens po kito. 1

Nuaugusiu vyru ir mergai-

atsižymėti

apskusti savo kunigą 
sios valdžios deputatams 
rie tuo jaus insake jiems

Jakobsztadto

I

n o ro

? i
y

Czia isztikimam Lie
su reng-

isz vietinin

tapo ati-

Daugumas gyvontoju ne-

Vietoj

ežiu yra labai daug, bet visi 
yra tamsuoliai, apsileidę, labai 
rambus prie apszviestos.
• • • • •

• Va- 
•kursu

44 
Lietuvos dvarininku, visa ka- >wb gydyti arapraisziotl sergatitpve-

I zio liga, teeziau paprastai kzvaruma/jro laika darbuojasi Vilniuje 
Lietuvos nenaudai; užtat švie
timo ministerijai insakius szio 
mis dienomis konfiskuota likti 
sios jo bibliotekoje knygos ir 
iszgabenta in nauja vieszaji 
knygyną Kaune. Plioterio kny
gynas priesz kara buvo gana 
dideles vertes apie 50 tukstan- 
cziu rubliu.
senu brangiu knygų ir 
mentu, kuriu didesne dali 
naikino vokieeziai ir boszcvi- 

Likusios knygos dabar 
atrado tinkama vieta ir globa.

Jame buvo daug 
doku- 

su-

ką i.

ANT ADVENTO
Gyvenimas Iszganytojasa 

Svieto Vieszpatie* musu 
JĖZAUS KRISTAUS

365 puslapiu tu paveikiais 

Preke su nBsiuAtimi) tiktai 75 centai.

W. D. Becskowski*Co. Mthaaay City, Pa, C

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

Nork noru pąvo-

zio liga, teeziau paprašiau szvaruma/j 
reikalauja) kad sutepti, npraisyalal Jr 
ipvairius noHzyarumui ittpio ligoni ser
ganti vėžiu, butu atflargiai surinkti ir 
disinfektuoti, o apraiazalai sudeginti. 
Tai daryti reikia deito, kad bijoti už
sikrėsti vėžiu, bot dėlto, Kad pūliuose 
ir apraiszaluoso randasi invalrlu peru 
panaszlal in tuos, kurie yra priežasti
mi voeziu, rožes ir ki(U bdofl ^uždegi
mu. . ; . • , J ' ■

(2) Ar vėžys gall būti prigimtus 1 
Praktiszkai sakant, vežto Ilga nėra 
prigimtiną. Niekas negali teip gerai 
to dalyko patikrinti, kaip .gyvenimo 
apsaugos bendroves, kurios žiuri in 
ta dalyką isz biznio purios.
taigos, kuomet sprendžia ar* asmuo 
yra “good Risk“ atmeta prlrodtmlis, 
kad vienas arba kitas tėvu arba kuris 
nors protėviu yra sirgęs ta liga. Ju 
paežiu atsargiai vedami rekordai per 
daugel metu prlrbdo, kad tas neparo
do dar kad asmuo tąja liga turėtu sirg 
ti. Isztikruju neseniai ir labai tik
rai vedami tininejimai “ gyvenimo' ap
saugos bendrovių statistikų galutinai 
prirode, kad nėra priežasties tos Jigojy 
bijotis, nors ir abudu toyai giiyo nuo 
vėžio ligos. . 1

Tiesa, kad kai-kutluoso bandimuo- 
»o su pelėmis, kurio taip placziai bu
vo apraszomi laikraszczluose, lyg nu
rodo, jog vožio liga dažniau UžpUdla 
tuos gyvulius, kurie yra. gimė 4ąz arti i 
stovineziu giminystėje tovu. ■ Teeziau
»■ ■ , . „,UWI, ■ HiA       „4IRWr-, ....I*.X ■
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the 1 Į 
national 
joy 
smoke

I* I

> ALBERT yra popularjškiausis 
” pypkei ir cigaretams tabakas visoje 
Amerikoje. Dalykas tame, kad Prince Albert 
turi tą ypatybę, kuri priduoda jam tokį nepa
prastą malonumą. Nuolat galima jį rūkyti ir 
kiekviena pypkė yra skanesnė už paskutinę.

Tbs'Jus-

M

Isztikruju neseniai ir labai tik-

♦JT» ♦ J ♦

Prince Albert tabako skonis ir kvapsnis yra 
skirtingas nuo visų1 kity tabaky. Laikui bė
gant tas tabakas jums labiau ir labiau tiks, nes 
jisai visuomet pasilieka toks pat-nepersimaino.

Prince Albert neužgauna liežuvio nei nedžiovina gerklės. ' 
Dalykas tame, kad perštis ir džiovinimas yra prašalinti « 
mūšy užpatentuotu procesu. Nusipirk to tabako šiandien 
ir pradėk pažinti rūkymo smagumą.

Gaunama* raudonuose krepieliuote, raudonose bleiiniie ir pu»« 
svaro blekS* humidoruosc arba rvaro stiklo humidoruote. kuriu 
dangteliuoie randasi kempt drėgnumos palaikymui.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.

įA /nį g ’; * *1 ' t ,v 4

1
♦

No. 1. “Padžiaus Nuskardis” ir ^In- 
grabanas** 324 puslapiu, G per 0 coliu 
didumo....................................... Preke 50c.
No. 2. “Kiinlugo Paslaptis“ “In Mori
ka** ir “Pakaruoklis“ ....220 imslapiu. 
Szltos knygos jjreke yra ..................35c»

N o. 3.
Karalaites** Ir “Apianka apie Girios 
Sargo Simu ir Dukterį** 214 dileliu 
puslapiu ...................   Preke 35c.

No. 1. Septynios istorijos “Ponas ir 
Szlaiiczlits** “įsitikimas Simus** 
ralius Gentelniouns” “Karczenm uuo-t 
szalije“ “Vaidulls“ “Gailingu Szėbld“ 
“Motina Sopulinga**'ir “Meile Sunaiid** 
181 puslapiai. ..........   Preke 35c.

Visas knygas sudėti in viena pasidaro! 
not 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Pi^luskite $1» o tuojaus gausite;

mažai'iii turinio.
t»,

t1♦>

"Auksiniai Peiliai** ir “Dvynos i 
z.M ta A V

^Isztlkimas Simus** “hti-

visas knygas por puczta. Nelaukiamos
* i r * i ■ nt , i

Jagti isz mUAu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt dž visas knygas $1.55 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas por pacztfl, mes 
užmokame nuslusthuo kasztun. Visos 
istorijos yra labai paikios ir užiman- 
ezioa ir tikrai gvarantinam kdd jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prckla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prlslukklto popierini doleri Ir adrosa- 
voklto szitdlp: W» D. Bo(!zko>vskl-Oo«
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R AISUS dvaras!
. _ ... . f' žiūrimais,Apoint\\.r{i.u<hi jaunas kara

lius pradėjo daryt pakojų kara 
Ivste, 
AV’islomiras , 
binojo. l^rjiį t^rtimpa laika vis

ruiwi‘i4*4tApftRikelelius, o | 
jam tarno prigol-

kas buvo npspitkajinla: •
M Dabar atvalnvtas Wisloau- 

džiangsmu szirdies nu- 
Zlotarija, o da nieko

'■■s'.# f' 1 ■ Ii

Shah op Persia and Prince AtbDRT. 7
5::

< I LONDON bKtTCH;^ N-Y. H. PHOTO.

BALTRUVIENE.

kart no-;Stengėsi jiji tęva sulaikyt nuo 
nes to uoga

pniki Milona kilri isz
suprato tėvo darbu; tanke! siu-rvisokiu pleszimu,
liedavosi jojo tankois iszva* lojo padaryt ba ne turėjo inva- 

praszo ir. meldeIlos pajiegu.
idant prie josios pasiliktu. no-| Vėlu jau buvo, davėsi girdėt 
irintjn teip ne mylejio, kaip ku j balsas U’iubu už niuru, o isz 
Įdykis privalo, tiktai koki Pi.i’.dvaro teipos-gi atslliope triu- 

ap-•• hos. t . .
’bijojo in ”dvnVn ’ pats ponas i 

'suHijudi-1 
i

jojo tankois 
ir

muru

nesuprantama baime jiaja

tįis Hu 
sidave in 
nežinojo apio savo mylima.

Kokis prijautimas jin ap- 
omo, kada Zlotą rija rado griu-i 
vėsiuose, o Bažona jau buvo j. , 
% ‘ kl,S- }>"» kito! . . jog- ir

Pasižinojo nuo kitu žmonių,Į’; 
iu mierin nnndojo niekade- 
idant jam ant 

nėr 
atsimoket sa- i

onunojo. Su.metais pažimi tėvo 
gyvenimą, iižtrucind savo jjyi-[ant bėro arklio labai 
na gyvenimą su tėvo piktada-; nes, su ijžbiszta galva,-o per vei 
ryatoms. Ida jio da bego krau jas.

Paineius pradėjo stotis
kartas garsingesnis, o 
pradėjo jin aplonkinot,

Ino

I •

Szale 
kas(jio ant szyvo arklio jojo siirisz- 

kožnas į tas jaunikai tis.
idant

papult iu krnujagerio ran- 
viena karta,

Kada pribuvo in dvaru Stoig 
niewas, st aiga i priszoko prie

visados gi-I 
ka, jog bai- 

- - i

jam 
vvru

kok 
jus, 
linki pagriebt, 
sei pastan a vija 
vo neprieteliui.

Ne ilgai užtruko 
rijiki pulką- narsiu 
užkhipimo ir in trumpa laika j 
stojo priesz palociu prie Brdos, 

• kad Stoigniowas jautėsi jau 
I akainu nuo užpuolimu, 

hii ne turėjo teip daug 
Kada pamato užkluptu, 
kaip levas pažeistas ant 
puolu, 
rojo per langu su 
ranku — 
na vada.

— Tai Wislomiras! 
szaiike nutilt us.

— Miela Bažena, ejnu, ejnu į 
iszgel 

paszauke jaunas karei-

o

Tėn kur Ohaju jo,
Yra merginos ka khl^doja, 

Po apygardas trankosi, 
Prie vyru kabinasi.

() jeigu kvaili užtinka, 
Del kurio

jio Mila m ir paszauk'e: 
—- fe ve, tu sužeistas!

Atsilaiko no
sveczcs'. atsilankydavo

'’|in palečių, nse jau daugiau isz jos veidas labai pabalo, 
o ypaez

daugiau ’ u i kaiti.
apie jin jau ne dagirsta.

Czionais kožnas buvo žud i li
pa- licit in skiepus!

Tai ir gnievvas.
—, Tėvo, dovanok tam jau- 

jis yra sužeistas! 
ant visa-j •— Cha, cha, .cha! gaila tau 

(jio, o apie tęva ne biski nesiru- 
ipini — eik sau, o in levo reika- 
I lūs nesikiszk!

jo neiszejdavo, 
buvo turtingas, nes

i
* nes 

kada 
jeigu [pamate szale tėvo suriszta jau-

tas, svetimas ir saviszkis, 
kelevingas ir svoezos.su-

A L ’I Wt r • ’• V ’ ’*'■•'**•'* * ’ ' *

[apie palociu kitaip ne kalbedr.- 
vo knlp ‘tMUSZANTIS SVE-

’ C’ZES” o tris vnrdnB
1 Idos pasiliko, 

per 
sargu.!
szoko už- (

Bažena tame knrte žin- 
kudvkin ant i 

ir ant kart pažino jau

— Inmeskit iin iii kalini, 
ir sorgokit gerai, o laime sude- 

paszauko Si o i

nikaioziui •

M. ’■ tokia valkata no
vos patinka, 

Tada buk sveiks, 
Sodeli tam nereiks.

Turi runyti in platu svietą, 
Ba jau jam tonais ne vieta, 

A ds k i r i d i m u ke rszinn.
Tai ir Ims apie tai gana.

pažeistas

p:t-

in pagiaJba, idant tave 
bet! — 
vis, nes 
jin Stoigni»*\vas 
muszliue nulove aut valandėlės. 
Baisu buvo žiūrei ant inuszan- 
eziuju; tai ne žmonis 
kios k i tos ypatus ne 
mnszasi. 
nais meile, czionais

vela

ir

Buvo tai vasaros 
na buvo karszta. 
Szubino keliavo jaunas 

o norint jam buvo sku
bu priimt iii 

|de, kuris iin sZauko,

r
ponis.

laike, die- 
Pieskeliu isz 

tivar-

Cholmina pas de
nes ir z

IV. 
laikasIlgas jau 

paskutiniam pleszimui, 
pradėjo taisytis, i... .

Į 
t 

praėjo po 
ponas

priežasties karszczin
i paskubint.

- - Jau ne toli esam nuo
iszanczio sveczlo,
I vom puse'kolio, — dadave dvar I jiai ropojo apie jauna 

i . i «... ..... v .....i«.->.— ka-ant kart I » • ..4.....  1...1

I 
gali - ( 

'nes nuliui lesi n,ns <Ia‘igtns, kad szitam dvare 
buvo, rr in nieku nieko ne kul-1 :

negalėjo bėjo,

■ ...... . ................... .................... , -------- 4.J-.LH..JV -.r i , >■**

nn.nei »>» i i    —■■■"*«' ■* ....... . ...... '

SŽACHAS PERSIJOS, KURIS NESENEI ATLANKĖ bu,. DONA, Kuit »vr.uz.xnVOSI 
KĖLĖS SANVAITES. 

PADAVIMAI APIE SZV. 
PANA MARIJA.

lo szito kaeiimo, ar tai
Į
bale! in i
s<

“M u-

ne pamislijo jau 
iszsirengimą ant plcszimu, o ir 
kardas pradėjo rudyf, o

apio
į rastųsi' 
žmogysta ?

mielaszirdiiig

Milo
jau davažia- na teipos-gi buvo nuliūdus, ha

Pu^ -Ponis in -savo draugus -
1 da in vakaro atves, paskubi li

, o ko- 
žemiszkos 

Czionais drūtis, te
veda gai

lestis, tena is vela' a tai niokoji-1 
mas už papildintas skriaudas... į 
Wislomiras sužiūrėjo ant lango) 
o vienu ypn Stoigniowas kirto 
jin su kardu, ka matydami jojo; 
vyrai trauke in girre.

Mate

nes

sim, idant ryto ankst i bot amo 
ant vietos..

— Gautumoms 
idant tie prakeikti 
kai tik ant mus ne užpultu! 

Į atsake draugai.
— Sziandien karszta, 

bus namie — atsake jaunas 
dvar-ponis.

Dyvai tikini, jog dabar, 
ikada jaunas karalius Kazimie-

laimingai, 
razbainiip ■ leido.

| — ĮJĮ. 

,.. ■ 
ztuolu! -

neval- 
ninka kurio .veidas nuolatos 
jai stovėjo.akyse.

Milona norėjo pusiduot 
jauna uevalninkn, idant 
suramini, nes sargai jiai ne du

Kad tėvas kur

pas 
,l»'i

iszva 
kalbėjo iii save įner

tai jis [gina, — asz gailiausi iu kalėji
mu jaunikaiezio. 
apie tai ne girdot.

visame duoda
1 r Milona ilgai mis-

ras to i p puikei karaliauja, 
, ljar~  ......1::~ -1—x

na — mate — kaip V\ islomiras j* 
griifVo alit. žemes, o nudžiugęs 
Stoigniowas inejo in pakaju.

taji nžduota ypa Bažc- 
— mate — I

Melagi, bjaurybe-negad- 
žudintojau tėvo ir jojo, 

ar reikeio to tau ? Iszplesze gy- j 
vast i ir szirdi, 
jog toji gimine ant

n as,

tavęs savo 
rūstybe iszvers, Dievas yra Į 
teisingas.

Bažena isztarns tuos žudžius 
puolė ant grindų.

Ant niek pripuolė josios vy-' 
ras, 
prie

ant niek privertinojo jiaja 
gyvasties.

m i ngos truko isz

o
jam pavelijo teip daryt.

— Ateis ir ant jio kalaUm* 
tegul tiktai karalius apsigyve
na gerai, ba. da jis turi invales 
ergelio su kitais.

— Teip, o Stoigniowas tuom 
llaik visa aplinkine sunaikins! 
I— Ir teip kalbėdami atlikinėjo

Szirdis uolai- Į 
skausmo ir 

nuveju ten, isz kur jau daugiau 
ne sugrvžta aht amžių.

III.

nes pamink, |
.. ..... ................. j.,

kelione.
Tnom laik ant dangūus .piu 

sikele debesoi. Perkūnai pra
dėjo muszt, ir sniarkei pradė
jo Ivt. Stoigniowas tnom laik 

’ pamisimo rengtis ant pleszimo.- 
Prisakė kareiviam, idant apsi
ginkluotu, o ir patįs pradėjo 
rengtis.

— Tėvo mano, meldže lavos 
Milona, pasilik sziadien namie 

Į matai kaip smerkei lyjo, klau- 
To

Palociuje užstojo
tykumas Stoigniowas pasilikęs 
vienas ir 
žinos, nuobodus buvo 
mas, per tai stengėsi

syk kaip perkūnai nnisza!
grabinis)ve, del Dievo pasilik namie!

Tėvas dirstelėja? ant jos
ranka

syk kaip perkūnai untsza!

dirstelėja,s ant 
iszmetineiimas sav- susiraukė ir parodo

ta mal- 
szuma szirdies nuolatiniu kru
tėjimu ir sukuopinimu kanuo- 
daugiause turto ir da daugiau 
troszko: pradėjo daugiau var
gint savo padonus. Nes tas 
viskas jin neužganedino. 
daugj’be savo

padonus.

su 
gyveni- ženklą, idant atsitrauktu.

aszaros dukters no balsas per
kūnijos .negalėjo jin sulaikyt 
namie. į Tris kartus davėsi gir
dėt balsas triiibu, o ponas dva
ru tnojans apleido.

— Link Notocos
Su ke Stoigniowas — ir kada pra

taro u pradėjo dėjo jot 
užpudlhiet ant dvaru ir bažny- 

rinkdamas sau skarbus.
geležkeliu ir 
nes tik kup- 

keliaudavo
pargabendami isz leli

— paszau-

auklei

czoi 
upėms

CZJU,
Kitados ne buvo 
intaisyta plentu, 

daugiaaše

mu szalin brangius tavorus per 
VVisla nuolatos buvo 

pilnam krutėjimo. Toji tai da
bar ketina, but auka Stoignie- 
wo; plesziino kupcziRzku turtu.

( žpuolinejo ir plesze plau- 
kenezius laivus, paeminojo ka- 
nuobran
VON, O

tai (irkle i pradėjo 
barszkytsu patkavom in akme
nis per ka negalėjo girdėt, per-, 
kūninio balso.

Prie lango palociuje
jauna merginu su
akyse ir sunk^ij.,dūsavo žiūrė
dama ant dtsifolinezio tėvo.

sėd e j o 
aszaromis

tai nuo

l s laivus,
K *puusius tavoms del sa 

su mažesneis apdovano
davo savo tarnus. I

Durelei nevalninku, tarp ku-l 
si dau ja m Į 

nieko j 
pasi- Į 

bovint saaiidavo iii pririszta

riti rado
ta rnavo.
HC Hpcjo,

moterių
Niekas jam

Troksztu ponas

o pataikindamas jia ap j 
avo

mote re,
laikydavo nuo

a ranku.
> pereidavo

Ponu

pioj imi 
Te i p 

d ienai, 
da iszs 
< >

besi p d os

dieno 
nerimau jo, ta-1 

įrengdavo ant plcszimu, 
palociuje užstodavo tykumas. 
Pasiliko po munirusei ponei

po

tok ia
I p

Rudeni; volei pomis i 
ir negalėjo pasikelt isz 
M dona naudojo isz/t<*, ir melde ' 
Mateuszo. idaid jin innii d ran ! 
ge in kalėjimu, u.iriri tasai ai-'

i 
Pirmoji' Pasaulio sutvėrimas, 

apsirgo, moteris. Iszrojaus žolynu 
mergaite. Dvi Jievos.lovos.;

.Vieko tada dar sžiame pašau

staiga augi i. tarp 
įves vienytis ir, bematant, ap j

Įtraukė hires kietu kevalu.
Darantis žemei, velnio žiop-’ 

leje ir pauagese ifmillys ir prn- 
; dėjo bringti ir augti; vos tik ne 1 
užslopino piktojo ir vos tik Už Į 

l menko biskio nepersprogo jam | 
gah’a; tad jis-pradėjo

<*!»»<»

Nes motore 
sau rodą, 
lino, kaip galima but pakmg- 
iut iaimikaicziui. Apt galo

JhPtL 
ežios seno st-ružo Matenszo, ap- 
dovmiodama jia visokiom do
vanėlėm, jog ta ant galo pra
dėjo kalbėt vyrui, kad paleng
vintu jaunam nevalninkui. Ma- 
teuszas pats, po tam pradėjo 
nuneszinet1 jam goresni 
Stebėjosi jaunikaitis 
permainos ir misliuo sau 
tai gap but, jog iu vieta juodos 
dunos ir kriužo vandens duoda 
balta duona, mėsa, ir kaip kada 
ir medaus gaudavo kriuža, per 
ka jam ne taip nuobodu 
kalėjimo.

—- Pasakyk niau, — pa
klauso jaunikaitis stružo—kas 
yra toks mielaszirdingas, ir ka 
ponas* mislina su .manim pada- 

Pasakyk jam, jog ant. 
tuszczio jis lauk,e kad kas nja- 
ne iszpirktu, ba siokas ne uo
res tiek kaszto uz mane padėt.’

— Nevalo man pasak) ■ 
atsake stružas.

Nes kada tas viskas ne por- 
simaine, Volei nevaluinkas pa
klauso:

— Del Dievo, prakalbėk it 
nieko

|u:ad y.io>glam6),i e l j h.4 pįi-o

yalgi. 
isz tos

kas

ryt?<

nor žodi, jog jum isz lo 
nesistos.

— O, ka tai 'kalbėt 
las randasi-dvarp.

— Ka? ka kalbate? 
jiji galėtu sus i mylėt 
nes? 4

Pažinau viena sena arkli, 
Da nevedusi kumelį, 

Yra tai senas girtuokly^, 
Pasileidęs kaip arklys.

Badai bobos jin labai garba- 
vbja, 

l’ž tai jog pashipta visko ne- 
szioja.

t )j kad duosiu, tai duosiu, 
Per szonus tam kumeliui ge

ra f koeziosiu.
Ne pasikavos, 

Visi anie jin dažinos.
spjauti i 

sznirpsz[ 
prunkszte ir vis 

ežerus, balas,
I o ton darosi salos,W •vi

zvaigz į |<ur lygi sziol prisilaiko i: . ..
' d i t i i t i < i > -i 1 1 r 1 > / * i i

Dievas, sut veręs dangų’i r ž( 
angelus,

si saki nėjo nuo to, ims am galoj^’.!0 nebuvo, tik dangus ir van- lankai) vogtas smiltis:
pristojo ant jos noru ir 
de in kale įima. .4

1111 <; \ • »_: duo, tarpo kuriu t 
į tamsioje platybe jo

tuszezioje ii I krankszte,

— Kad tik ponas neda/.i/.įna
mi-tu apie tai, ba galva 

kiniu hioiaiivM! 
v zas.

Kada inoio nięrghia in kalė
jimą, labai nudžiiig*) jaunikai
tis lia pažino joje savo 
mintoja,. nes merginai asza»'<»s 
isz akiu pasipy(|e, kada pama*e

i u gide- Į 
žis ir gulintr ant trakiu n.

•i

man 
d*l‘ !ave s! ru

| Dievas.
Nebuvo žemes,

skrajo jo I sp jnU(|(, jn jnroa

nei
dzin, nei jokio gyvo sutvėrimo.! piktieji.

t venkiuiai, 
l\o ir vai-j

rnTnomėt toje begalinėje ir ru 
ežioje tusz.tybeje 
griausmingas Dievo balsas:

pasigirdi me, sutvėrė ir
Į aniolus ir patalpino pas

sura-i

jaunikaiti apkaustyta ii

I /1>> U'H - T - ■ , .........................< . m

tejinias! —pasmaukė Milo

Badai arti Pottsvilles bolszo 
viku priviso,

Ir tai keletas isz viso, 
Kimes krecze, žmonis juokina,

Ir da to negana.
Vienas anglikas baisei nusi

gando,
Kaip dirstelėjo ant vieno veido 

Iszsižiojo, akis iszverte.

I 
arba 
save I 

ap-Velninu, nusileisk ant ji [gyventi danguje, bet juos 
eme puikybe pradėjo laikyt i sa 

Sutvertojas, tai [ 
' ,,a’| 

iszmete iu praga i

baisiu I

Iriu dugno ir atnoszk man smil |
1.1 •

■ ve už '(liovus, 
matydamas, užsirūstino ir

I baudė juos — i
, .V1

•. lie nu

ežiu sau ia!
Pikta dvasia žingeidžiai pa 

klausė: '
Kam nvikia/

-įVeklnusk! *-

į 1 r nagus atstatė.
veidą# tojo 

bolszeviko buvo, 
Jog net pripuoli gavo.

Nor dyvo, knr apsistoja bol-

Jau tai baisus t
1 . j J' - *' \ «'1 <

kuv.jU’itįt be penktojimo 40 
_.v,„j ir nakeziu su baisiu I 

kin pasigirdo Snterlojo balsas. *įauksinu ir keiksmu isz piktu-'!

Jvėllr
* < I •

pa- 
’Ivgul 
visus

‘ :ta
antru sv ir nukcziu su ■!

— Aniolo brangus! 
szaukc jhtuiikaUis. - 
tau Dievas užmoka 
geradojystes!

Ar jau niekas y*? /gali 
ant lavos susimylet ir iszoirkt 
tavo isz szito kalėjimo:'

— NieĮ^įis ir<y“^ali (•< 
piningu už mano 
kiek ponas reikalanje, 
da Ilgiau reike ėzion

už

np

< la n g 
užm* >l:et 

per ka 
sjrgt.i,' 

pakbl Dieyus ant niauks ne
Szi .idleH n 

teip szirdl Yie spaus,

su
li n 

'»a matau, 
jog Dievas man aniola isz dan- 
gUUĄ. prisiuntė, idant mane su
ramintu. '

Da jtorejo ilgiau Mihma kal
bėt- su jauiriktticzi n, 
ke# stfužas Margina 
isz kalėjimo;'

Knd lipintai tik dažin 
tu ponas, tai visi mes bm imi'4 
nubausti- dadave stružas — 
Kitu kartu nesiduosiu * prisir

buvo Įsimylės, uos nuo

res uzpy
tszs! ūme

t

9-

; ■ 4
^ųp.tosAliuiK)^. kas rytas mm*

szevikai,

- aiiio-

nut

Toil), tai jiji. y a tuein
murzinu jia karu s? i

— tik eik kur sakiau ir inala 
jnns smiltis pasakyk: 
mink jilts Dieve!

l’žvire ir:sucipo vanduo, ta 
.ryt n fu, kas in ji deganti pagal 
inmoto. ; ■

VMniiis perpykęs, kad pries: 
ji Dievas turi kokias

gina ėjo prie langelio kalinio 
jaunikaiezio, ir ka toki juodu 
paslėptu kalbėjosi. Milcma nuo
tad tik.jieszkojo spasabo, kaip 
galima bu.tiv jaunikaiti iszgaut 
isz kalejinio., Kiek jie pris’h 
prasze Muteuszo, idant jin da 
karta nusivestu , in kaiejiiea, 
nes tas viskas ;btivd ant tusz-

au'.u

Išgalite,
SzlintaK 

aitgallow,
dvi uckzI nitu
FlHpftjĮ įgalite, .^alpraH 

Orleano, kuria balsavo 10ant nužudyt 
Prancūzu karalių, likos pats nukirsta*! 
par gi lotina, Pa riti ujo. Kur randasi 
budelle?

Palai

ten pa
slaptis, krito in jurin gelmes i 
pasinėrė, bet greitai vol iszkih
ir paklausė:

-r— Katu, 
smiltys'!

— Pik ir padaryk 
pihu! - 
vas.

I JieVe r nPati to:

lie

jam ramybe#, tad jis 
Dievo

iszkilc
si;

k a 
ruseziai pasakė Die- f

Ir vėl.piktasis nuskendo, bet
jo begalinis žingeidumas neda 
V(‘ 
ir vėl kreipėsi prie 
tuo paežiu klausymu.

Geras Dievas velnio'pasigai
lėjo ir paaiszkino:

— Isz smilcziu 
žemo, paskui ant tos žemes šu

tam žmogui
Dabar žinai

sutversiu

i

tversiu žmogų ir 
atiduosiu žeme.
karu man reikalingos smiltys!
Tad eik ir kuUgroiėziau

nes tas viskas ;bm’o‘ ant 
ežio. .

— Kad tik kur gauinu piv-
■Vt'k 5

• • f ’N’1#''-' (f • » 'n'’
Ant galo sugffebo, kur. teų 

' ji jpie.lyczia ir pjūkeli; ir 
stružięue vyniojo o in pundeli | ir panagėse 
i ii ' / ji? ■•.! z..rKrA -a ..... i.. ♦ . m..

jyezia ir pjukeli 
na i u saSunna i u įsa y e

tave iii.org i,

kada

baltpYduoiiiC jaunįuH'' hevalniiir 
kui, tai Milopa indejo ir piuly-

1 Tai szirdeh‘s vis bunn juokai.
Imi-1 

kės, sutvėrė pirmutini žmogų-i 
Vtjoma. ( 

m

no bei jidžio nuliūdimo.
Paskui Dievas, neilgai

fai buvo neapsakomai stip- ’ 
labai/ stambus ir labai | 

tikras
rus, 
ingsztas žmogus, kaip 
nilžinas. ' Paemes stipriausiai 
nedi jszraudavo, kaip mažiau-1 
>ia diegeli žoles.

Didžiausi gyvuliai ir baisiau 
?i žvėrys su baime vaikszt inejo 
apie ji ir tik kad nekada paniii 

,‘omis depteldavo in toki galiū
ną, bet nieko blogo neiszdryso 
jam daryti, nes jis buvo už juos 
laug tvirtesnis; oda turėjo kai 
raga, nei joki dantis negalėjo 
inkasti, nei;iltys inkirsti, nei ra 
gai indnrti.

Negera buvo Adomui vienam 
nors ir rojuje.... Ypaez buvo il

ties neturėjo su kuo pasikal 
bet i.
0*11

(Tolinus Bus.)

Dr. KOLEB
J

1

rp ■ -- -
neszk!

Velniui net
tai jis kai žaltys szliauže in ty
lia, per amžius mioganezia, bė
ga Ii no j u riu gelme;
mas velnias vis gilynmaste sau
L-

kad Dievas ir asz sau sutversiu 
žemė; prisi'kimsziu sau

ežia šit .pjukeliu, osjuits MatuiV 
szas ,viską ta padavė j:: 

į^tfibejo labai 
Z'lftfnKtih'io duo;

vinrkid> 
i .i a u niį*ožiui.

k uiti Fri rhb dpb J < »s, meį
kad»> iszeio'sthižas isz

t, j.’ ■ L 1 ' ji , Iv'
mo, •

kalnji-
< j - 

deli, o kada- uadp4 į^ejyc^in ir 
pjukeli ddsibyato ka fyiri pa
daryk r 'A

'•I- *

ja u n Įkaitis Įu jo pu n

..(gnUąUH liUSf)

■‘91, ■■ ,•

t**’
" ' .A. I4»

I

liti bu r “SAI’LE.S’
»itit viso Hietv

a k vs

at

nuszvito;

grimzdą

gerkle ir už panagiu smileziu,

i gerkle 
ir už panagiu smilcziu, kad Dię 
vąs jieužtontytu; saį'ija atiduo
siu Dievui, o kps Ims gerk loję 

s— .sau pasiliksiu.
Taip ir padare. ; •>-.
Iszplaukos su smiltimis VoL

nųis is^ jūrių gelmių; ■žlriple tu
‘ f .* 1 *■ t < 1 ' » • D * • . i %rojo sueziitupes: bij&jp prairai'-, 
boti, kad, ngįintu jmpltyH hinpti
ir nesuprastu Sutverto jas, vel
nio gudrybes^ Velnio akys isz 
džiaugsmo* žibė jo, nes jam ro
dys, .kad apgavės Dievą, turės 
savo pasauli?savoyžome ir savo 
žmones. . Byt knr j u Ozia vksn- 
žinanti ,Dieva apgausi......

I lievas1 Įiaeme smiltis in savo 
szVbutas rankas, pa,laimi no ir 

k pavirszium
deny; Mnilcziu grūdeliai ir ga -

[staigu mete

»38 Penn Ave. Pittsburgh, P>
j

1*1;s Jį/ /i

Dr. KOLER yra viena i 
.. tlnia tarno Lietuviu d» 

kt aras I’ltt sburge. M o

Jeigu motere szvuri, 
Tai ir josios apsiejimai yra 

f?eri, 
Apie’viena tokia žinau, 

Ir josios grinezia maeziau, 
Rūteles, pilni kampai sztisz- 

lavu, 
Po lova visokiu skarmalu;

Or ir pati boba ne kas, 
Jszrodo kaip apuokas.

Tai vis ne ka, 
Ba tai rodos ungarka.

O kai]) iszverda virala, 
Tai jau szirdeles gana.

Gal bobele kada iszmoks, 
Kaip isz pasiutimo isznoks.

# mH ♦

Nesakysiu kur teip yra, 
Tiktai kad isz nekuriu bobe

lių gero neyra, 
kad kiauliszkai aj)’ 

siojnn, 
Bet lankei naktį kur ten ■<*jna. 

Ir ten sėdi lyg dienai, 
Ne nubosta ne viena i.

Sziadien visko da nesakysiu. 
Ant kito karto paliksiu.
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I.IET1V1S

418 W. Market St. Pottsville
dljavo beglje m. lo 
vairias Ilgas vyru ir 
moterų. to£el jas nuo 

[j dugnlal patinsta. Gyd- 
užRlnuodlnlma kraujo'v*

r Mlpnybea vyru, Npuogus, nložejlmu
ifae tinimo, Invairias ligaa paolnan 
jzlaa nuo nųczyHtumo kraujo. Atai 
užaukite ypaUazkal, per lalezkua mu 
aegydau. Dr. Kolor kalba Lenklazk* 
ir RuHlsakal.
Otlaos valandos: puo 9 ryte He I 
vakare. NedeUotnla Iki >-▼. ooplei 
. ........—aw-. -   .lwr—\ . ... II ■—

lAiiiluroino .Senas Knypns. Jeigu 
turUe Kopas ivnlda-knyffOH, ptialuskUv 
in redyUlo ".‘SguleK'.’ ant apdaryino nes 
nauju,ue g’.c'llal galosUc luiHiplrkii. 
Sinsikilc ir kitokiai knygas apdaryti, 
nes knygos ima brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
ilgiads užsilaiko, kas parodo Jog skai
tytojas jlftja myli Ir guodoja 
yra mylėtojas skaitymo.

b Su visoms ligoms priima, nuo c 
/ valandos iki 10 valandų isz ryto, J 
l 1 iki :i vai popiet. C iki s vakare* S

Geras 
kad ir vainosi 
Apie daugiauR

Ne strnikuifk! Hukia saio 
bosas. Narcik kitam dirbt. 
Ipzmok balhoraut. 
'uždarbis, 
In kraju.
raižykite ant adreso: 
NosHokofls Intrrnutluini!

Barber School, 
1202 Feu a Ave. Pittsburgh, Fu.

ir pats
(tf.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORR’S.

»3r **<»*«»*■.

GERIAUSIA
t

vau- ,

kuriasu kuria džiaugsis I 
po r visa meta, yra lai-, 
kraszilH "Saule".' Skai
tys jaja ir džiaugsis nio |

ė riek tam.

r.

Saule".' Skal-IDOVANA
lynu; tet^s, hqbi|o. broliu Ir prlotolls.

Tiktai ,$3.00 ant meto.
gaus 1‘ugui Kalendori.

W. t». norzKOWShl (OMPANT
v JlaUmup ęity, Fa.

m

r yC
■ i
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TJRMTTJMS 
GRABOK rus 
Laidoja hunus 
UŲtomoblllUH. i 
laidotuvių, krik:

LIETUVISZKAS 
MAI1AN0Y CITY, PA. 
numirusiu, 

ir vežimus del 
■’i/.imm, ACBCjlijUd 

vazinc.Uino ir 11 Krausto daigius ir lt* 
520 W. teatre Si. M&hauoj City. l’*u

Pasamdo
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etiniu,
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Žinios Vietines'KUR BUNA?
------------ Mano pažinstuinas•Fonas Na

Stan is Mileszka pir-
miaus gyveno

Isz Kauno gub., Szau- 
Veiksznius volosties.

S AITUS
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l’tarninke Readingo ka-1 viekas ii’ 
sykiu prde.

— Tik 15 dienu lyg Kalėdų.
Pottsvilles sude aplaike 

250 kandidatai 
pieras.

— Isz jiriežašties 
Nekalto prasi. P. M.

skaitlis vvru sziadien nedirbo.
— Visi saliuninkai, bravo

rai ir kiti lanke aukszcziausio 
kas-link 

pardavimo 
alaus.

ai rytoj jau tikrai ži
nosime sūdo nusprendimą.

— Szi-va kara 
saloje prasideda Slavoku Para
pijos forai ir trauksis per visa 
sanvaite. Inžanga in salt* tiktai 
5 centai.

— Diena 2 Sausio, tuojaus 
po Nauju Metu, prasidės po vi
sa Amerika suraszas gyvento-

Vietinei tegul buna pasi
rengia, jeigu kas tame laike ne 
butu namie, tai teg 
gaspadinein? 
klausymus: 
Amerika kada iszeine popierasi 
kada gimė ir t. t.

— Jeigu norite pirkti viso
kiu daigtu ant Kalėdų, tai pas 

visko 
gausite nuo

Turime

ukesiszkas po-
f If

< i
szvontes 

didelis> 1

W. Virginijoj
Steito. 
liu pa v..
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Ant. Gonczinas
10 E. Centre St. Ashland, Pa

sudo nusprendimo, 
pavolinimo 
kos ir tikro
kara ar

ariel- 
Sz i -va

Boczkausku

111 palieka 
sva rbiausius 

kada pribuvo in

I

neliu ir t. t.
jeigu jum 

gausite pigiau 
Neužmirsz-

F.................~*~—............... “......................................

ATLANKYKITE MUSU NAUJASZTORa! Pirkite Geriausia
S| • - jk
$ Esame pasirengia patamautijumis su juso Kalėdos pirkineis. Nelabai . . —............ .............. ...... ......-— ---------------------— ? m senei uždejomę szi musu nauja skyrių bet jau pasirodė kad aplaikeme
Jįįj ^BKK "didele pasekme. Padėjome daug storones ir darbo kas-linkpa^cngima <. jįįį CANOPY FAIR Prasto geležie?, ą,r^enamelav

Visokio tavbro del szvenOziu.
prekes. Jau garsinome koki tavora rasite musu sztoro.

Mano sesuo Magde Liutkevi- 
cziene po tėvais Simanaicziute, 
paeina isz Suvalkų gub.\ Vilka- 

Alvito gmino., 
Kumecziu kaimo., apie 30 me- 

gyveno xYnglijoi South 
Turiu svarbu reikalą, 

praszau atsiszaukt ant adreso, 
(to 100) 

Kastancija Markeviczicne, 
315 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

viszkio pa v

tu kaip 
Bank.

•>

szvogeri 
sesers

J uozapa 
Marciona 

apsivedė Scot- 
isz Važiavo in 

Gyveno

n

Asz Ona Juzevicziene pajiesz 
kau savo 
Stankūną ir 
Dauginaty, jie
lando po tam 
Amerika priosz karo.
Wilkes Bario, Pa., dabar neži- 

inau kur.
'ant adreso. (to 99)

Europe Scotland.
Anna Y u ze v i cz i e n e, 

7 Russell PI.

Praszau atsiszaukt

Park St., 
AFoilierwel).

Mano brolis Antanas Rasla- 
viezius, taipgi draugai Juoza
pas Szakoczius,

Kubilius, 
atsiszaukt ant adreso, (to 99 )

17 Benton St., 
Aurora, 111.

i kas ir AF.
Tonas Lazauc-

Praszau

M
Kii ■

’ Turime atsakanti tavora už priemnąs,
— i Vilkiu 

zobovu vaikams, tolierku, stiklinu, sidabrinu ir skurinu daigtu, krepsziu, 
valizų, kodaku ir t.t. bet privalote patis atlankyti musu sztora o pama
tysite koki dideli pasirinkimą visokiu daigtu ežia rasite ant szveneziu.

M 1 
vp

H. J. Heiser & Co. 27 E. Centre St. Mahanoy City Ji
GYVENIMO KRYŽIUS.

(Farsa.)
(Szi veikalėli gali loszti vai

kinai, arba merginos, arba ir 
pritaikant jiemssumaisziui, 

roles.)
Veikenczios Asmenis.

Neturtas. 
Turtas. 
Grožvbe. * 
Mokslas. 
Galumas. 
Smagumas. 
Puikybe. 
Nuodėmė. 
Aniolas laimes.

Tvras

kuriame jau-

CANOPY FAIR

REAL APOLLO
Kukninei Peczei

♦
♦c

, t
j 

Prasto geležieg, sęr ^namelavoti j 
yra tai geriausi padirbti peczei. į 
Kiekvienas peczius padirbtas

(

ill

J. Kaiaszanska gausite 
\ isokiu zoboveliu 
10 centu ir brangiau. 
t(‘ip-gi visokiu sveteriu, pirsz- 
tiniu, adatiniu drapanų, kaspi 

Atsilankykite in
lietuvis?,ka sztora 
kas prireikė <» 
ne kaip kur kitur, 
kito nuniuro 303 \\ . Centre St.

— Per nupuolimą anglies! 
Sillmono kasykloje, likos pa
žeistas Juozas Si rock is. Dau
giausiai |»ažeista kai ra ji ranka | 

l’tarninke 9 
buezeris

nupuolimą 
kasvkloie,

l )a li

V. Raslaviezius
• >*

Mano brolis Stanislavas Gu
dauskis, pa<»ina isz Kalknenu.

tr

Praszau

berta vieži m 
szviežius 
svaras.

Kll- 

cielus 
21c.

— Žiūrėkite, 
d. Deceniborio, 

parduos 
szolderius p<>

Gera proga, pasinau
dokite. 600 W. Pine St.

— Geriause 
savo narna ir naminius 
dus ras

užasekuravot 
rakan- 

Juoza Karaszaucka, 
303 W. Gent re St.

— Parsiduoda pianas geram 
Atsiszaukite 

ofisą.
padėjime.
“Saules 
pirkti.

* «
m

Galima pigei

5 metai atgal 
o, dabar nežinau 

atsiszaukt ant 
adreso. (to 98)

Jonas Gudauskis,
Box 17. Dodson, Md.

pa ra., ir Vai s
gyveno Chica 
kur.

PASIBAIGĖ STRAIKAS

Iszdirbca 12 metu mainose, daug 
vargo macziaii. Skaitydamas visokius 
laikraszczius, vis temijau ar negalima 
kokiu bildu iszsigelbet.i isz mainu, ir 
papuolė isz nežinu in mano rankas 
lalkrasžtukas "Amerikos Ūkininkas” 
kuriame radau velijimą ir raginimą 
Lietuviams eiti ant ukiu gyvent. Para-

((Į* szias laiszka gavau daugiau patarimu 
v ' ir pasirengiau nuvažiuoti pasižiūrėti.

Ten radau Lietuviu tankei apsigyve- 
Tik keletą savajeziu lig Kalėdų nijs. Atlankęs ju koletą, maeziau kad 

kožnas gyvena be vargo, be aimana
vimo, joms nerupi kad maistas bran
gus, jie dar džiaugėsi ir juokėsi isz 
manės kad teip ilgai keneziau mai
nose per 12 metu, o isz ju kurie ten 
gyvena 12 metu tai Jau ju turtas sieko 
keletą tukstaneziu, ir pats ant saves 
ponas, Jie gėrisi jevais, gyvulais, pauk- 
szczeis, geru oru, geru vandeniu, kad 
asz niekaip nenorėjau gryžt namollnk 
lt* Sll HA m a vll'r\u T T Ir I m 4 t* Ir z-x’ *

iszsirinkau farma 
dėlto sakau kad Jau man pasibaigė 
straikos. Radau gera teisinga žmogų 
p. M. Waieneziu, kuris duoda rodą ir 
draugiszkai paszneka, parodo daugeli 
farmu, žmogus pasirinktas gali derėtis 
kaip tik nori su savininku, 
peržiūri obsraktus,

Aplaikeme daugybe visokiu 
materijolu del iszsiuvinejimo, 
skepetaieziu, krepsziu ir kito
kiu puiku daigtu. Gausite Vil

nių visokiu gatunku ir koloriu. 
J. Kofowicb, 129 \V. Centre St.

vago-Kunduktoris užtinka 
ne pirmos klasos smalori ir da 
laikanti rankoje sinerinyczia ir 
paszauke:

— i\r tu pasiutai sesti ezion 
ant aksominiu sėdynių, 
szol von in treczia klasa!

S.— Asz, ponuli buvau nu- 
ejas in treczia klasa, nes kad 
ten daug žmonių randasi tai ne 
norėjau, idant rugotu kad

r*

Pa

Ten radau Lietuviu tanke! apsigyve-

"Amerikos Ūkininko 
ir nusipirkau, tai

po tam 
ugneva,taksus, 

pas advokato daro rasztus, per gera 
banka partraukė piningus, jis jokiu 
piningu neima in savo rankas, pas jin 
vietos yra atvažiavusiams pabūt kad 
ir kelcs dienas, ten gyventojai apie jin 
gerai kalba. Neradau ne vieno kad ka 
nors blogo apie jin pasakytu, visi jin 

jiems Smirda, tada sėdau in szi pagyre. Asz vėlinu ir kitiems pas mus
idant

nes

ta vagona, ba ezion niekas 
sėdėjo.
r— 1 ------- -----------

ne

ANT PARDAVIMO

Cigaru sztoras ir Pool-ruiinas. 
Atsiszaukite ant vietos, po No. 
234 E Centre St. Mahanoy City

atvažuot, o farmu yra gana gražiu ir 
geru, tik piningu relke.” Jonas Misz- 
kinls. Jeigu nilslinat pirkti žemes tai 
per žiema galima susiraszyti o pava
sari jau žinosite kur atvažuoti. Adre
savokite sziteip:

AMERIKOS UKINIKAS
Box 96. HART, MICH.2t)

KANTICZKOS.

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

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

XESITIKE.IO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu azirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra "Tukstah- 
tls Ir Vienu Naktu**. Da tokiu iatorlju 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol 
"Sauk 

skaityti

jau neparsigabenau isz redystes 
Vėlinu kožnam jlaja pirkti 

ir sKaitytl o turės smagumo daugiau 
kaip už azimtn doleriu.. . Su pagarba,
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md. j

Telefonai. Bell - Kensington 5316 |
Keystone, - East 6720 j

I Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare
1 2538 E. Allegheny Ave.

PHILADELPHIA, PA.
eno e w M* < R **

t
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EIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes už(nokame 
nusiuntimo kasztus, Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI CO.
MAHANOY OJTY, PA.

isz lauko ir vidurije atsargei 
lyg juso laikrodėlis. Geriausias 
darbas — gvarantyti kepikai, 
puikiausias peczius kUP kožna 
motere gali save name, turėti.

!
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ir Stebiuosi, 
jame gali sunku- 
0 Teip labai sun- 

erszkecziu.

žiu ir kilnoja.) 
kokiu budu 
mas rastis.

Visur pilna 
sunkiausis, kryžius;’Tas kryžius ir ne del manes.

Aniolas.
sau viena, atmyk ka sake Isz- 

Jei kas nori būti 
‘mano mokiniu, tegul ima savo 
kryžių ir eina paskui mane.

Teip, teip, imsiu 
“Puikybe’’.(kil

noja puikybes kryžių.) 
iszrodo per sunkus.
da.) Sztai “Nuodėmė” (kilno
ja.) Kartais manau neszioti 
nuodėmės naszta, kad sutikti 
smagurius.

Aniolas. 
sunkiausis

sios Iszmintie^“
ežiu kad busiu laimingas, (de
da kryžių ant žemes ir iszena.) 

Gabumas.
Užlesa,
Linksmai ji praszalinu nuo sa
vo pecziu!
ma, tai reiszkia nuolatini nuo- 
ilsi savo gyvenimo, nes dažnai 
tampa sunaudotas ar ant gero,

— . m *a ( A . > im

O gabumas! ....

Jei turėti gabu-

arba ant blogo pagadintas, (de 
da ant žemes kryžių iriszeina.) 

(ineina sukry-

kus.

Purini pasiskirti

ganytojas:

Neturtas, 
viena. Sztai

Vieta. Tyras, arba girria.
— Loszejai turi visi dideli leng 

, gali jie būti padary
ti isz tam tikros storos popie- 
ros, ar plonos lentutes, gal jie 
būti fnaž kiek ir padabinti; Ne
turto kryžius tur būti tamsiau
sios spalvos raba juodos ir ant 

kryžiaus tur būti'

va krvžiu

kiekvieno
paraszyta didelėm raidvein ant 
t
szi a i “
Grožybe, ir t. t. Teippat ir dra
panos, kad butu pritaikintos in 
rolių atžvilgi, Aniolas, kad bu
tu pritaikintos in rolių atžvil- 

Aniolas baltuose rūbuose 
su sparnais, ir rankoje tur žy- 
dinezia rykszt^. •z 

Neturtas.
žium.) 
juom kovoju 
turto kryžius man 
ti. Kas galėtu būti blogesnio f... 
Padėsiu ji szalin, negaliu jo pa 
kelti! Mano Kryžius daug Sun
kesnis, negu kitu kryžiai, ku
riuos kasdien matau.... 
mano dalis butu, turtas, 
garbe, ar mokslas, ar grožybe 
tikrai butu d
mano kryžius. (Padeda kry
žių ant žemes, ir sėdasi pakrasz 
ti scenos.)

Turtas, 
žilinu) 
no kelias eina kasdien piktyn, 
ir inkirus pasidarė. Nesupran
tu, kode! auksas turėtu 
traukti ant manes toki 
prakeikimą, ir nelaimes 
gyvenime, kad esu isz to neuž
ganėdintas.... Iszties, turiu nu- 
siszypsoti, ir linksminti pasau- 

szirdis pusiau 
plyszta isz neužsiganedinimo... 
Tikrai szis kryžius

skersinio, loszejo vardas, pana- 
Neturtas’>— T___Durtas —

Smagumas.
žium.) Szi kryžių neszioju jau 
labai ilgai, jis jau man nubo-

Prityriau, visko jame, da 
bar regiu, kad jis man negali 
užganėdinti manės... Visos 
mano rožes suvyto, ir in dulkes 
pavirto... Linksmai skyniau 
jas dainuddama... Dabar, regiu 
visos isznyko. Todėl su pa
nieka apleidžiu szi savo kryžių 
(deda ant žemos ir iszeina.)

(ineina su kry- 
Szi kryžių,

kryžių, nesziojau nuo senu se
novės.
miaus pragaiszties, 
putymo dvasia, angszcziau nu
puolimo. Nenoriu asz jo!...

Mano
Metu szi kryžių, te- 

(pa-

Tas 
(pade-

do.

manes...

g’-

(ineina su kry- 
man. Su 

kas dien.
teko

Ak vargas
Ae- 

neszid-
kT

Jeigu 
arba

aug lengvesnis

(ineina su kry- 
Esu ir asz ežia!.. Ma-

li, nors mano

Puikybe. 
žium.) puikybes

Tas kryžius stovi pir- 
o jo pasi-

Nenoriu
Tai yra mano jungas, 
pražūtis.
gu lieka jis pakui mano, 
deda ir iszeina.)

Nuodėmė. Szitas kryžius 
labai sunkus valkioti; tai nuo
dėmės kryžiiis, kuris užsibai
gia vien prapultimi!... Jis isz- 
veizdi, gražus, linksmas, pilnas

Szitas

uz- 
baisu 
mano

sunkus, ir

(ineina su kry-

mano yra 
mesiu ji szalyn!...

(padeda ant žemes kryžių ir 
iszeina.) /

Grožybe,
žium.) Linksma man ir ramu 
kad galiu numesti szi kryžių 
nuo savos!
pinkle, kurios iszveda visu szir 
dis isz kelio doros.
ligom suspausta, 
tuom viliu, nes grožybe yra 
vien, pavirszius odos pritrau- 
kentis smagurius, kurie užter- 
szia dora szitdi... Todėl, nu
metu ja szalyn, ir mėginsiu in 
jas / daugiau 
(padeda ant žfemes 
iszeįna.)

Mokslas, 
nūs mb!

Grožybe, tai yra

Esmi tom 
ir nuilsusi 

nes grožybe

Todėl

neatsižvelgti.
kTyžiu ir

MOUNTAIN OAK 
ir

VALE OAK 
(Hiterei)

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

Priemnos Prekes.

I GUINAN
♦

r» MAHANOY CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.
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Sių&dami pinigus adresuokite:

O, mylimasis! Tai 
yra pasaulyj 

kryžius, ant amžių apsunkintu 
tave.

Neturtas, 
nebandysiu, 
lygus nors 
bet matyti kad lengvas, 
ima skurdo kryžių.) ’ 
lengvutei is. 
visus kitus.

(Žiuri.) 
mano senasis kryžius, 
man rodosi toksai i.... 
szioti.

Aniolas.
Kiekvieni poeziai yra pri 

taikinti savo nasztai neszti. O 
atmyk, kad — Kryžius ne yra 
didesnis už molone.—

Neturtas. O dabar man aisz- 
ku, kad Tas, kuris mane geriau 
šiai pažysta, Tas 
kryžių skirti. Visados ‘tas bus 
maho troszkimu ir kryžius man 
skirtas, bus visuomet lengvas 
neszioti.

Uždanga.

szis

SI.

sis.

smaguriu, bet pakeliant augsz- 
tyn, tampa gyvenimo sunkiau
sias jungas.
mes! metu tave, nes 
per sunkus ir baisus, 
da ir iszeina.) — (Ineina Anio
las, apsidairo in kryžius sude- • 
tus ant žemes. — Skurdas pa
kilo, stebisi, ir klausosi Aniolo 
kalbos.)

Aniolas.
Jėzus turi neszti ki 
visas pasaulis

Kryžiau nuode- 
esi man 

(pade-

Ar tai tik vienas 
r.yžili?..., O 

būti liuosu 1... 

Kodėl žmones i.eatsi veizi in 
Iszganytoja, jog Jis už visus 
žmonos nesze teip sunku kry
žių. O žmones nenori savo 
luomo, savo paszaukimo nęszio 
ti kryžių, kuri • kiekvienas isz 
savo liuosos valios sau užside
da.

Neturtas. Yra kryžius kiek- 
yra kryžius ir man!...

t i kryžių kuri- kiekvienas isz

vienam, yra kryžius ir man!... 
Bet manosis sunkiausis.

t Aniolas.. Laiminu tave vai
keli; laime tani — Kas neima 
savo kryžių ir neeina paskui 
manes, ne yra manes vertas! — 
Teip sako Iszganytojas 
zek in tuos kryžius. Pasiskirsk 
isz ju viena sau, kuris tau pa
tinka; kuri tu nesziosi. (Skur
das renkasi kryžius.) • . 
, Neturtas, 
rai pažineziau.
kad yra daug lengvesniu, negu 
tas kuri asz nesziojau.
vienas yralabai dailus, ir ma
žesnis negu mano buvo, gal ne 
sunkus, (paima turto kryžių.) 
Kaip vadinasi. “Turtas”

(kilnoja.) O, kaip 
daug sunkesnis

Tikrai tas sunkus

Vei-

O, kad asz tik- 
Asz manau,

Ozion

Pa-

Teip, žinau, ne 
Sztai dar vienas 

iszrodo negražus, 
(pa- 

O, kaip 
Lengviausias už 
Kaip jis vadina- 

” Tai 
kuris 

sunkus ne-

“Neturtas

Teip, mano miela

man tu r ir

J. V. Kovas.
■ ill I WRIf—HIII....................

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS
801 EAST PINJE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

p

Agentūra Patvirtinta per 
Fennsylvnnijos Valstija.

Parduoda Szipkortea in visas dalis 
svieto. Teipgi siunezia piningus. 
Apie prekes Ir t.t. krelpkitos ant 
szito adreso:

JOHN G0YNK,
227 W. Centre St. Mahanoy City, Pa

A. O. NOVAKAUSKAS
1 ADVOKATAS

Kampas Main ir Centre St.
SHENANDO4VW, PA.

KNYGA sveikata turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų IcMŠčjait redaktorei ir daktarai rekomen

duoja šitą didelis vertis knygą SveUat| skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus* Kny. 
ga S valka ta turi 331 puslapius ir kelis Šimtus viso* 
kių paveikslų xpie žmogaus kūno sudljimą. 
D r u t u o»e audeklo apdaruose kaštuoja

Huttiorna ir Satyru- TTiRri
' JlMoUai surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik 31.00
Pnulapty* BurtlriirslcM ir nukž*
kortų su didėjimų visokių itukų. juokų ir 

šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai ..
— - -- Il'S--- II- - T-

Metropol i ton 
į, roja moji ir kalba
moji mašina* Groja 
visokius rekordus* 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą* o tik tąsyk kož- 
nas sutiks ant to, kad 

L yra tai geriausias ins- 
trumentaa ui teip pi- 
U pr<M
KAINA $12. 50

.»• 26 e*

S. P. TANIS & CO
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

> Sztai Koki Prieteli Turite—I
į Merchants Banking Trust Co. Banke < 
I Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt ) 
( procentą ant sudėtu piningu. <
? Yra tai Banka in kuri ateįpate, kada reikalaujate pagelbos <
> ' kada perkate namus. ; ’ )
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per S 
| lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip j
> jumis geriausia iszpuola mokėti. 2
Į Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 5 
| patinstami. <
> Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 2
Į cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 5 
c namus. \ ?
? Yra tai Banka, kurioje jauęziates lyg save name. 5
> Yra tai juso Banka. 5
C Pasakykite savo draugams ir pažiristams kad. dėtu savo į 
j piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita <
> Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti. 5

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
į MAHANOY CITY, PA. $
? —DIREKTORIAI—
( D M. Graham^ Prtw. L. Eckert, Vice-Free.
> J. H. Gambia,' Attorney W.F. Rynkewics
’ ‘ 41' P. C. Fenton

D M. Graham, Pros

I
I
I
I

D. F. Guinan, Trr**.
A. Danisewic* M. Gavai* 

T. G. tfoimbyNAUJAS IŠRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavojo % milijono žmonių už 

puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo- 

vieta iszpuolusiii, atąuga tankus plau- 
luforinacijas dykai 

Raszy- 
Dru, Brundzas Cosmetics,

Sta* W. Brooklyn, N* Y
'/ ':Ą , ' ' > A

r Y

<►. •

Įima plaukų laba! trumpatn laike, ln 
,1 

kai! Gvaraaty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

1
**

u.
—T

4
Tyrr”

ixS'TS5SSSESSSSSSSSSSS 
..........      «■ - ». I M ) .1 » ■ - —   -    —   .

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimasmėginsiu.
szis sunkus^
negu manasis

Aniolas.
j Tarė Jėzus: — Kaip šunkiil

Gražus ir prakil- 
icslo kelidii, bot -labili 

kus&*įJuo dau^ mokiniesi 'diczturcžįiii ineiti in ■ dangaus 
)J®ti, juo’dailftiaU jo goi

nūs

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

di sužinoti; ta yra 
kora diena isz dienos.
na butu, kad bent dalinio at- 
siekeziau ano mokslo tobulo, 
kurio jieszkau, ir kuri vien tik 
galima atrasti sekant — Aug

in
ant

nuolatine
Geist i-

Pamėgink ? leng-?karalyste* 
vesni, jei nori gauti nuopelnu 
amžinatves vainiką.
tas kilnoja kitus.) -

Neturtas.' Szis gražus kry
žius kuris vadinasi “Grožybe” 
Ne. Asz prie jo niekad nepri- 
praszcziąu, nei prie jo sunku
mo... Niekad nemaniau kad gro

‘(Netur-

szcziausios Iszminti.es, -
riamo biicziaii laimingas
amžiųl'Metu szi kryžių jis man žybe turėtu kryžių neszioti. (ta
nėra isztikimas, o tik sunkiu; padeda.) 1
. • x * Ir c • • a i /k L ft L, * t i A *■ t r «*L*4rv m « . * / —. . 1 — — 1  seksiu mokslan ( 4

v

Naujas Lietuviszkas Graborfa*
| Kuzis Rpkjaitis<7 1
I - 516 W. SPRUCE ST.
I MAHANOY CITY, PA. |

I J 6/1. U i 1 VD/4IV V !♦ \ V<4 /

1 ’ Sztaikur ‘ ‘ Smagu- į 
Augszcziau-’mas” (paima Smagumo kry-!

J; Daktaras Juozas J. Austrą 5j
V LIETUVIS* ' !į

Buvusia Daktaras Karintncncje. ii;
i!

ii
GYDO VISOKIAS LIGAS

,i y?’ V, % y ... I- jK.1 I i X

Lcl / k
8

I
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Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirm*

t. J p ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
-pm ;

rrcx®r *

i

t 4
Zc

|ĮJ
G lig 9 vakare 8

S113 E. Coal St. Shenandoah m

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 351) R.

■ .. k ■

J I I

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigij ir kitiį iinii} 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

2
iB

Iszminti.es



