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ISZ AMERIKOS Nelaba motina laike uždaryta 
savo dukteria per 16 metu.
Schenectady, N. Y. — Jennie 

Hall, 31 motu amžiaus, buvo 
uždaryta tamsiam kambarije 
per 16 motu neiszejdama nie
kur is nematidama jokio žmo-

Da žiūrėtojas 
priglaudos vaiku užtiko nelai

di

gaus. llennesy,

OQ
OO

ti
jiradejo

elektrikinei karukai, 
ejt i

Cukrius vela atpigo.
New York. — Federal Sugar 

Refining kompanija apskelbė, 
buk papigino cukrin ant $6.40 
už sziuita svaru. Yra tai pi
giau ne kaip buvo keturi me- 
ta'i adgal. Priežastis tartie yra 
atpigimas žalio cukriaus.
89 saliunai uždaryti Chicage.

Chicago. — Sudže Landis 
iždave paliepima ant uždarinio 
K9 saliunus tuojaus, už tai, kad 
jnju locnininkai perženge pro- 
hibicijos tiesas pardavinėda
mi svaiginanezins gėrimus.

Badai alejnanczia sa n vai t i a, 
da apie szimta palieps uždary
ti.

33 metai suėjo kaip pradėjo 
ejti elektrikinei karukai.
Chicago. — Szi menesi suėjo 
motai nuo kada likos inves-

nes
Mojans menesi 

1888 moto Richmond, Va.
Sziadien randasi suvirsznm 

80,000 elektrikinin karuku ku
rie kas motas perveža daugiau 
kaip keturiolika bilijonu žmo
nių, dirba ant jnju 300,000 
žmonių. Kapitalistai turi indo- 
ja in tuosius geležinkelius pen
kis bilijonus doleriu. Geležin
keliu yra 44,400 niiliu. Kitados 
darbininkai ant strytkariu ap
lankydavo po 75 centus ant 
dienos, o sziadien 
centus ant valandos.

Pirko 700 už 5 dolerius.
New Castle, Pa. — Antanas 

Moraro su savo 
gosi iszkeliauti 
Isztranke pinigus 
apie 700 doleriu, o kad neturė
jo kur juos paslėpti, indejo in 
lediniu skrynia (ice box) nes 
ketino apleisti miestą kaip tik 
iszparduotu naminius rakan
dus. Užmirszdami apie paslėp
tus pinigus skrynioje, pardavė 
jaja Art hum i Johnston, nige- 
riui, už penkis dolerius. Nige
ris užmokėjo už skrynia penkis 
dolerius, uždėjo ant vežimėlio 
ir leidosi namo.

Net ant rytojaus Morari at- 
simyno apie pinigus, leidosi 
jeszkoti nigerio, kuri sujeszko- 
jo su pagialba policijos, bet pi
nigu do neatgavo, norints juo
duli apskundė.

Dabar Morariai perkele die
na iszkeliavimo in tevynia, pa
kol neatgaus pinigu ant pirki
mo laivakortes.
Karve atvede tris versziukus.

Montana, AVis. — Karve pri
gulinti prie Petro Thiseno ana 
diena atvede savo locnininkui 
net tris versziukus ant kari. 
Visi sveiki. Yra tai pirmutinis 
1oks atsitikimas szioje aplinki 
neje.

10 metu vaikas atmena misli 
kitu žmonių.

Denver,x Colo. — Deszimts
i

nes

75 centus 
aplaiko 65

paeziule ren
in teviszkia.

isz bankos

metu vaikas Alvinas Lepore 
yra nepaprastu vaiku 
atmena žmogaus misli. Ne se
nei keli profesorei isz moks- 
Jaines norėjo iszbandyti vaika. 
Parasze ant tobliezios kelioli
ka. žodžiu ir numariu kada vai
ko nesirado kambarije, ir liepe 
visiems gerai atmyti ka buvo 
paraszyta, po tam viską nutry
nė ir invede Alvina idant pasa
kytu kas buvo paraszyta ant 
tobliezios. Vaikas atmyjy? vis
ką be jokios klaidos. Teipgi at
mena valandas, kur randasi 
pamesti dalikai, kiek kas turi 
metu ir kokis bus oras ant ry
tojaus. Visi stebysi, jojo nc- 

* paprasta dovana atminimo

y

pislies kitu žmonių.
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Szunis ižgialbejo savo poną 
nuo smert.

London. — Tei^p Vai i jos kal
nu gyveno sargas su dviems1 
szunimis. Sargas taiso stogą 
savo grinezialios ir staigai pa- 
slydias nukryto nuo stogo su 
daugybia sniego ir lyg kaklui 
likos užpiltas ir prispaustas 
prie sienos, jog negalėjo ne pa
sijudini isz vietos. Szunes pa
mate savo poną tame padėji
me, pradėjo sniegą aplinkui 
jo kaklu nukrapsztinet nagais,

Tada * 
ir abudu leidosi
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parodo ojnanti pasažiorini truki ant augszcziausio tilto ant svieto— Sou
pėdas augszezio,

?■' S'

su dviems 
taiso stogą

Szomis dienomis gautos yra 
kelios “ Eltos telegramos. Svar
biausioji — tai trumpa ir pa
vėlinta žinia isz Briuselio:

J sietuvos delegacija yra isz- 
dirbusi projektą sutarties su 
Lenkija delei Vilniaus. Minis- 
teris CaIvanauskas perstaiy- 
sias szi projektą Paryžiuje, o 
T. Norus — Londone. Gegužio 
pirma diena jie grįžta in Briu
seli. Tarybos prasidės iszuau- 
jo sziomis dienomis. -

dcjo ne pair nutezeiningn mergina
ligonbuti.

Mergina buvo
skarmalus ir iszrode kaip gil-

Kada llennosy inejo in 
mergina.

parodyta iii sa vo 
pradėjo

tine.
kambari, mergina net baube 
isz baimes paregėdama vyra ir 
nežinojo kokis tai sutvėrimas. 
Motina likos uždaryta kalėji
me už toki pasielgimu su duk
teria.

Geras būdas ant apmalszinimo 
nemalszaus vyro.

.Baltimore, Md. — Tula Ka
tre Levandauskieiu' 
czijo su savo vyru 
tai vaikszcziojes 
tori.
pakele viena

susigin- 
knris buk1 y

pas kita rno- 
Levandanskas perpykęs 

koja norėdamas 
savo paežiai augsztai inspirti, 
bet pndangi jis buvo pusėtinai 

tai neteko lysvaros 
aut skrynios, kuri 

stovėjo už jof Priszoko pati ir 
visai jin ton skiynion inspau- 
de, o inspaudus, skrynia užda
re ir užrakino, paskui iszbegus 
ant gatves pradėjo szaukti: 
“Police! Murder!
jos szauksma netoli buvęs po- 
licijantas ir atėjo pažiūrėti, 
kas ežia darosi. Moteris pradė
jo aiszkinti, kad vyras noris 
ja nžmuszti ir ji bijanti eiti in 
vidų. Policijantas iszsitraukes 
savo lazda ir revolveri prisar- 
tino ant pirsztu prie Levan- 
dausko doru, manydamas, kad 
jis tenai laužo rakandus ir 
daužo langus, bet viduje buvo 
tyku, kaip grabe. Tik atidaręs 
duris palicijantas 
skrynioj silpna bildesi. Atida
ręs skrynia, jis rado tenai Le- 
vandauska . jau pusiau gyva. 
Dalvkas atsidūrė 
Levandauskicne norėjo, kad 
jos vyra da ir teisėjas nubaus
tu, bet teisėjas pasakė, kad jis 
jau gana kentėjo ir paleido 
juodu namo, tik pasako vyrui, 
kad jis novaikszcziotu pas ki
ta moterį. — “

iszsigeres, 
ir atvirto

K. > >

Iszgirdo

iszgirdo

in teismą.

Elta”
Sz.i telegrama buvo pasiusta 

” (kaipo 
end ('. N.) ir buvo gauta gegu
žio 3 diena.

Kuomet 
lies projektai, tai isz 
i ..." duodamos v ra szios žinios: B

“(Judu spaudos biuras pra- 
nosza nors lenku agitatoriai, o 
tarp kitu ir Seimo narys kuni
gas Maciejeviez, szaukia

toeziau

4 4

4 4 progai pasitaikius

planuojami sutar- 
I jenku 

užimtosios Lietuvos dalies pri-

“ ren 
kitaip badu mir. 

badaujant iems 
Amerikos

kite Lenkija 
site,” 
ūkininkams dalyje 
jnaista. Kovo 22 diena buvo 
lenku suszaudytas Zibalų kle
bonas kun. Lajauskas, važia- 
vesVilniun. .Jo lavonas rastas 
užkastas miszke. Bus palaido
tas Szirvintuose.”

Be to suteikimo szios žinios. 
” Sz ve n t a si s To vas p a k ei e 
Kauno Katedra Bazilica Min
or. Balandžio 30 diena d-ras 
Purickis iszvažiavo ir Revelin 
Iki sugrižimo Ministerijos 
valdytoju yra paskirtas Balu
tis, kaipo Mipislerio pareigas 
einantis. —“

❖

Tėvas

sugrižimo

Ella
t. .

V *♦’

ARGENTINOS

»,

PADĖKA
RESĘUBLIKAI.

AVashiugton, I). C. — Užsie
nio Reikalu Ministeris d-ras 
Purickis Balandžio 30 diena 
yra prisiuntęs par Lietuvos 
Atstovą toki at^akyma Argen
tines Respublikai:
“Tamistai pavedama pranesz 
t i Argentinos Vyriausybei par 
jos Atstovą AVasliingtone se- 
kaneziai Lietuvos Vyriausybe 
gavus per savo Atstovą Wa- 
shingtone praneszima apie Ar 
gentį uos Respublikos nus
prendimą pripažinti Lietuva 
deiure, praszo priimti szirdiil
giausios padėkos pareiszkima 
ir užtikrinimą, kad szitas prie 
telingumo aktas, ypacz sziuo 
laiku,
sunkiai kovoja del savo lais
ves, gyviai jos atjaueziamos 
ir niekados nebus užmirsztas.

Purickis.”
Kaip jau buvo praneszta lai-

kraseziuose, Argentinos Amba
sadorius Wasliingtone laiszku 
isz Kovo 24 dienos yra prane- 
szes Lietuvos Atstovui Ameri
koje, jog Argentinos Vyriausy
be yra pripažinusi Lietuvos 
Respublika, kaipo laisva ir ne
prigulminga valstybe, nutari
mu isz Kovo 14 dienos sz. m.

❖ •> ❖
NAUJAS LIETUVAI PAVO

JUS ISZ LENKU.
Jau mu.su skaitytojai

Ate j ve pasikorė ant laivo.
New York. — Dirbdama 

Sunkei ir badaudama idant su
rinkti pinigu ant laivakortes 
l$ad galėtu pribūti iii laisva 
Amerika, ir turėti geresni gy
venimą, Katre Idzevicziene ke
liavo su dviems vaikais in 
Amerika ir jau radosi arti 
kraszto, kad sztai isz nežino
mos priežasties motere atėmė 
sau gyvasti 
ant laivo “Finland.” Badai 
imigracijos valdžo ketina sie- 
ratukus sugrąžyti adgal in 
Europa, jaigu juos gymines 
neatsiyms.
Mergina aresztavota už nužu- 

dinima savo kudykio.
Elmira, N. Y. — Palicije 

aresztavojo Marija Buduikiu-I Jau musu skaitytojai žino, 
te, už žudinsta savo naujoi gy-|kad Lietuvos ginezas <su len

kais del Vilniaus bus ( sprend
žiamas Briuselio (Belgijoj) de
rybose. Bet lenkai aiszkiu ai.sz-

kada Lietuviu tauta

bet tas nepagialbejo. 
lyg susitarė 
in pakalniu.

Ketures valandas kelio kait
inę liję Emse,
brolis. Szunis taja kelione at
buvo in viena 
Apie pirma 
szunes prie duriu 

garsei lodami.

gyveno Mitro

o

thern Pacific geležinkelio, per Poros lipia Tekšnosią. Tasai tiltas turi 321
suvirsznm 1500 ilgio ir svėrė 
sargu

daugiau kaip 8 milijonus svaru. Per deszimts metu tojo tilto
yra \V. A. (Mare, kuris su szunim dažinri taji tilta, gyvendamas szalo jojo

sulaikomi asztrinusiomis 
monemis persekiojimais, 
ilgiau dar tokioje
dvarininku valdžia galėtu lai
kytis, ji jieszko visokios pro-
<r rS

SU

prie- 
Kad 

suimtoje
ISZ VISU SZALIU

jie nori

dviems 
jauir

per pasikorimą 
4‘Finland.

jaigu

>. N- Y: .~ 
aresztavojo Marija Buduikiu-

musio kudykio. Mergina inde- 
jo kudyki in sena surūdijusi 
katila, užkirnszdama jam lupe- 
loąjsu gummir iszmete ant sza- 
szlavu. Du vaikai, kurie siautė 
arti tosio# vietos užtiko kudy
ki ir praijesze apie tai palicijei

DA-as

Ivarininkams ir lenku valdžiai 
visai nesvarbus. Tai antraeilis 
ialykas, bid svarbiausia — d va 
rai. Dvarininkai jau tikri, kad 
jei Lietuva pasiliks nepriklau
soma, tad jiems savo dvarams 
reikės pasakyti — sudiev. Jei 
lar Lietuvai sugražins Vilnių, 
tad ir Vilniaus dvarininkai ne
teks savo dvaru. Norėdami ap
saugoti savo dvarus,
Lietuva prijungti prie Lenki
jos. O artimi^si 
<zitoki.

Pasiraszus taika su bolszevi- 
kais, visas pajiegas lenkai de
ki tam, kad pabaigtu gineza su 
vokiecziais did Silezijos. Tada 
<u didžiausiais lęnku pricszais 
busią susitaikinti, rankos len
ku busią laisvos ir tada viso
mis savo jėgomis galesia užpul
ti Lietuva.

Norėdami turėti progos Lie
tuva užpulti, iii Lietuva ir 
ypacz in pakraszti, kur tik yra 
sziek tiek lenkuojancziu, ,siun- 
ezia savo agentus su pinigais 
r ginklais, kad prireikus pa
geltu sukilimą, o tada lenką ne
va ateitu sukilusiu gelbėti. Da- 
mr lenkai nemano visos Lietu
vos užimti, nes turbut jauezia 
kad nepajėgtu. Jie nori užimti 
ūktai Kaisedoriu ir Janavos 
gelžkeliu mazgus, kad tuo bū
du Kauna ir Suvalkija,atkirstu 
nuo Szauliu ir Panevėžio. Lie
tuvos dvarininkai dabar visas 
savo jėgas traukia Panevėžio 
linkui ir tenai daugiausia jude^ 
jimo pareiszkia kaipo busimam 
anot ju lenku darbuotes centre.

Tiesa,

lenku planai

gos su ko nors kariauti ypacz 
silpnesniais, I

viau nugalėti ir daugiau triuk- 
szmo padaryti, kad tam triuk- 
szme žmones 
mii’sztu .savo 
skausmu priežastį 
ku valdžia.

I sietuvos
naujo Lietuvos užpuolimo ren- 

Tautu Sąjungą 
derybas

kuriuos long-

nors laikinai pa
skali sinus ir tu 

dvarinin-

darbininkai prie

Lietuviszka kariumenia pribu
vo in Palangia.

Klaipeda. — Lietuviszka 
kariumene susidedanti isz 
peksztininku, 
raiteliu, apgulė Palangia. Lai
ke pervažiavimo isz Kauno in 
Palangia sukylo nesupratimas 
Bajorosia . Vadas lietuviszkos 

k arei-

susidedanti 
artilerijos ir

valanda Laiko, 
valanda sustojo 

brolio savo 
pono garsei lodami. Kada 
jiems atydare duris ir padavė 
mėsos, szunes nejudino nieko 
tik nuolatos lojo. Brolis supra
to, jog gal jojo broliui atsitiko 
kokia nelaime, 
kaimvnns leidosi 
Po septiniu 
rado užgriuvusi da vis sniege 
gulinti, nes jau buvo apmiręs 
ir konia visas suszales. Kada 
jin atkasė, szifnes laižė jojo 
knna ir po kokiam laikui pasi*" 
seke jin visiszkai atgaivinti.; 
Kad ne isztikiami szunes, tai? 
isztikruju butu Mitras snszaley 
ant smert.

Surinko kelis 
in kelione, 

valandų, atėjo ir

szunes, tai

kuri greitai suseko nelaba mo
tina. . Kudyki nugabeno in li- 
gonbuti bet in kėlės diehas mi
rė. Merginu, tarnavo ligonbuti-
je Arnot Ogden- ir dirbo lyg 
paskutiniai dienai ir niekas
ne nedasiprato, 
pasiliks motina.

jog neužilgio

del tokiu judosziszku 
darbu Tautu Sąjungą lenkus 
nepaglostys, bet lenką prie to 
jau rengiasi. Kada lenkai gaus 
Silezija arba negavo jos .susi
taikys su vokiecziais, tad len
kams Tautu Sąjungos globa 
bus visai nebereikalinga, o gin- 
cziuo.se su Lietuva dargi žalin
ga. Dėlto lenkai rengiasi su 
Tautu Sąjungą, jei butu reika
lo, visai susipykti. Pirmi žings
niai jau padaryti. Vilniuje su
sirinko moters mete kiauszi- 
niais in Tautu Sąjungos atsto- 

Tiesa, Lenkijos
gyvybe laikosi tiktai Prancūzi
jos frankais ir labai pyktis su 
Tautu Sajuiiga lenkams pavo

kiančiai supranta, kad einant jinga.
• Pulti ant Lietuvoj lenkus 

spiria dar viena priežastis, tai 
vidujinis „ Lenkijos suirimas. 
Netvarka viduje didžiausia, ky 
sziu etnimas neapsakomas, 
žmonių ir .ypacz ūkininku plė
simas, rekvizicijos baisiausios

ginsi. Kada 
priesz derybas pareikalavo, 
kad Želigovski lenkai 
niaus paszalintu ir tenai palik
tu ne daugiau kaip 15 tukstan- 

kareiviu, tad Lietuvos, 
dvarininkai, vadovaujami savo 
atstovybes Vilniuje “Laikino 
Kauno Žemiu Komiteto” nuta
rė kad Želigovskio paszalinti 
esą negaima, o kariuomenes ne 
tiktai nesumažinti, bet dar pa
didinti. Ir Pilsudskis 
pildo.

Dėlto visiems Lietuvos pilie- 
cziams, 
vos 
brangina.musu žeme, kurie ne
nori ne'szti lenku dvarininku 
jungo, tegul prisirengia tinka
mai prieszu atremti. Ypacz szi- 
tuo klausymu turi susirūpinti 
szauliai ir Gynimo komitetai, 
Kas guli j tegul perka paskolos 
laksztus, nes pinigai krašzto 
gynimui labai reikaiingi. Te
gul apsižiuri ir žemdirbiai - 
ūkininkai, kurie ponu - žemdir
biu visokiais budais tempiami 
imi dvarininku glebi ir vieno
da su jais d arba dirba. Kiek to
ko patirti, didžiausia agitacija 
priesz dabartine valdžia, priesz 
paskola 
“žemdirbiai

isz Vib-

va ^žardini.

czm

atstovybes Vilniuje L i

ju norą
' i L

kurie brangina Lietu- 
nepriklausomybe, kurie

Mariampolesvaro
ir Panevėžio Ava

rimukai. Vieni ir kiti dabarti
ne valdžia net pravardžiuoja 
“ubagu” '
kad dvarininkainegloboja. Tai

teisybes ir doros keliu Vilnius 
turės tekti Lietuvai. Todėl jie 
dabar visokias klastas darys, 
kad galėtu derybas kiek gali
ma ilgiau užtęsti, su lietuviais 
nesusitarti, o tuo tarpu rasti 
nauju priekabe užpulti Lietuva 
ir ginklu priversti ja priesz kariuomenes disciplina visisz- 
Lenkija nusilisti. kai suirusi, valdžia jokio pa.si-Lenkija nusilisti.

Vilriius, del kurio dabar eina tikėjimo neturi, brangumas di-

kariumenetf- ’ 'T’Mtf'pe 
viarns įsžĮįpti ant stoties. Re
prezentantas Latviu valdžios 
atkreip'č atyda,
Klaipėdos rubežiaus yra už
draustas be susineszimo su 
tam tikra valdžia ir daleidi- 
mu. Kareiviai už keliu valandų 
apleido aplihkinia in szali Pa
langes.
Lenkaį užklupo ant Italu už-

jog perėjimas 
rubežiaus

susineszimo

muszdami 15 kareiviu.
Italai 

in
OpPeln, Szležinge. 

stovėdami Grosse szove 
Lenkus, kurie . norėjo užymti 
taji miestą. Lenkai atsake su 
szuveis užmtiszdami penkioli
ka Italu. Badai Lenku daliba- 
vo tam užklupime arti 20 tuks- 

anksztesne 
y g Tar-

Apipleszimaa viudMienije.
Berlinas. — Artimoje Reish- 

stago palociaus, likos užklupta 
52 metu senumo knpczininke 
vidurdienije ir apiplesžtA ant 
G5 tukstaneziu markiu. Motere 
norėjo užmokėti skola už pirk
ta tavora. Ejnant uliczlft,’ nu
tverė jaja už rankos jaunas vy
ras, o isz užpakalio kirto jiai 
in nugara jojo draugas. Aki- 
mirksnije pagriebė masznelia 
su pinigais ir abudu dingo.

/

valdžia, turbut dėlto, 

gi, ūkininkai - žemdirbiai, kol 
dar novelų, susipraskite ir pri
sidekite prie Lietuvos gynimo 
o no josv pardavimo.

Musu visu .sujungtu vieny
bei! pajiegu niekas nenugalos 
ir dvarininku norai ir kliistos 
del Lietuvos pavergimb isz- 
nyks, kaip rūkas saules spindu
liuose. M.

tanezei ir užėmė 
Szležinge, nuo Kosclo ly 
no vien.
Papaikus motere nužudė savo 
z duktere.

Ulm, Vokietije. — Papaikus 
mūrininko pati, pagriebė kirvi 
ir su juom perskelde savo sep
tiniu metu dukrelei galva teip, 
jog toji in kėlės valandas mi
re. Motina po tam baisiam dar
bui pati sau trenke in galva 
kirviu atlikdama ant vietos.
Tėvas iszžude visa savo szei- 

myna.
Rheinbach, Vokietije. 

ves karezemninkas 
praojta naktį, 
priežasties nužudė savo paezia 
dvi dukters, 19 ir 17 metu am
žiaus ir 14 metu sunu. Visus 
užkapojo kirviu.

Mergaite nuplakta ant smert 
per savo gaspadorius.

Beini. — Pas kupezeli Ull- 
mana tarnavo 15 metu mergai
te, su kuria baisei pasielgdavo, 
nes konia kožna diena, mergai
te plakdavo su tuom, kas tik 
in rankas pakliuvo. Kelis kar
tus mergaite pabėgo, bet vis 
jaja sugrąžydavo pas gaspa- 
dorius in taja pekla. Ana die
na UŲmoniene nutvėrė mergai
te už plauku
musze kiek insteige, nulaužęs 
jiai kelis szonkaulius. Mergai
tes kūnas buvo visas pameliua- 
ves ir apdengtas žaiduleis. 
Mergaite nuvožė in ligonbutia 
kur po keliu valandų mirė. Ul- 
mona uždare in kalėjimą, o 
jojo moteria inirszus 
žmonių norėjo nžmuszti.

5 o gaspadorius

su, lenkais ginezas, lenkams | džiaugias, Darbininku streikai jo turi.

Konia kas diena isz Europos 
plauke
Amerika už visokes skolas ir 
tavora ir sziadien tojo geltono 
metalo Amerike randasi net 
3,001,487,915 doleriu verties. 
Daugiausia aukso pribuna isz 
Anglijos ir Francijos. — Yra 
aukšto Amerike, bot no visi'jo-

daugybe aukso in

-Pu- 
Hornig, 

isz nežinomos

apdengtas

mine

Baltrusije apskelbė neprigul- 
minga.

Danzig. — Sziadien oficia- 
liszkai apskelbė Baltrusije sa
ve neprigulminga. sklypą. Teip 
pranesza telegramai isz Rewa- 
lio. i

snnu.
Žadintojas 

pabėgo ir lyg sziol jojo palici- 
jo nesurado.
96 Maurai užmušei ant salos 

Jolo.
Manila, Filipinai.

Maharaho Untung ir jojo pa
sakoju kylo kruvini musziai su 
filipiniszka. konstabulerije, ku
rioje 96 untungiecziai likos nž- 
muszti, o daugelis sužeista. 
Muszis atsibuvo Taglibu, ant 
salos Jolo. Maurai buvo nužu- 
dia tris vietinius palicijantus, 
o kada apie tai dažinojo nužu
dytu draugai, visa palcijoi lei
dosi paskui žudintojus idant 
atkorszyt už mirti savo drau- suvienodinti administracijas / "Y Y • Y "-w- a • ik

! iniiij'i ui 
*

daugelis sužeista.
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Geidže priklausyti prie Lenki
jos.

Kaunas — Lenku Liaudės 
Taryba Vilniuje nusprendė, 
kad Traku, Szvenczioniu, Kau
no ir Ukmergės Apskricziai ne
dalinami nori priklausyti Len
kijai. Tautu Sąjungą taipojau 
palaikanti Kauno Grobimo Po
litika ir Brusselyje nusi’eisian
ti Kaunui. Ji pareiszke, kad ne
sigailėdama auku 
gins Vilnių. Toliaus praszo ji

(apieru)

gu. (Vyriausybes įstaigas.) J*

mu.su
cziuo.se
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Mieste Montrose,

i *

Cdok pa
viete, l’ennsylvanijoi, atsibuvo 

publikiniu mokslai- 
slebizavones 

In paženklinta

X
*

I

lenktines
studentu

Spelling.
vieta suvažiavo daugiau kaip 
400 geriausiu spoileriu isz ka
riu tik 175 laimėjo dovanas už 
geriausia slebizavojima, bet 
pravardes tuju goriausiu stu
dentu kurie slpbizavojo visus 
žodžius be jokios klaidos, bu
vo tai svotimžemin vaikai, o 
ne vieno nesirado Ameriko- 
niszko gymimo.

Apie tai apraszi nejn visi 
angliszki laikraszczei ir labai 
stebysi, jog atejviu 
viliasi žėriau už

nin
k (

sveti mžemin 
nesirado

kontrolerio banku. Tukstan- 
žmonhi kurie nemokėjo 

czedyt pinigus stziadien juo
sius czedina ir talpina in ban
kus, nes žino, jog atojtoje bus 
jiems reikalingi.

Isz Sztokbolmo danesza, buk 
in paskutinius du metus szve- 
disz.kosia menicziosia (kur 
dirba pinigus) sutarpino 89 
tonus aukso isz kurio sunaudo
ta pusketvirto tonu bplszevi- 
kiszko aukso. Tame mote sn- 

70 tonu aukso ir isz- 
in Amerika, idant už-

czci

menicziosia

ir

J*

jog atejviu vaikai 
geriau už mokslo ne 

kaip vaikai czion gymusin.
Tu k st a n oze i bizniori u. 

dien negali paraszyti 
ir suslebizavoti žo

džius, todėl turi samdyti ste- 
už juos ra

negali 
gruma tos

szia- 
gorai

nografistus idant 
szvtu.
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tukstanoziu
silsisi Frau- 

silsesis 14,(MK)

Daugiau kaip 
žuvusiu ameriko- 

niszku kareiviu, 
oijui. Romagnp
Belleau 7,000; Sūresnes 4,300;
Flanderse 2100. Lyg sziai die
nai atgabenta in Amerika ant 
palaidojimo 14,646 žuvusius 
kareivius, o apie Oktoberio 
menesije isz viso bus atgaben
ta suvirazum 45 tukstanezei, 
bet 19,861 gymines žuvusiu ka
reiviu sutiko idant žuvusioji 
pasiliktu Erancijoi.

Daugeli Amerikonu ketina 
atlankvti taisės kariszkas ka
pines, kur silsysi juju milemi.

14.646 
apie

Da pereis kelios sanvaites, 
pakol allijęnt&i sutiks kiek isz- 
tiknijn Vokietije turės užmo
kėti uz 
kares, 
va

papildytos bledes laike 
Sziadien dvdžiause ko- ♦

ejna terp ’ bovalnoa ir ang
lių kapitalistu kas kiszasi ap
mokėjimo tTŲn bledžhi,* nes 
Anglijo ne labai geidže idant 
Francije aplaikytn Rnrho ka
sikius, nes Angliję pristatinėjo 
anglis del Franci jos, o tada nu
truktu anglikauls anglinis biz- 

Amerikouni geidže par
duoti Vokietijai milijonus sva
ru bovoluos.,idant.isz josios pa
dirbtu tavora 
Amerika, 
“biznis”
to viso ergelio. V’okiecziai su
tinka užmokėti tik puse tos 
sumos ka allijentai spiresi, bet 
Vokietije yra kalta kožna do
leri ir privalo užmokėti tiek, 
kiek nuo josios yra reikalauta.

į ■ »■ II* R I ■

JUS.

ir atsiunsta in 
Kaip’matyt, tai tik 
randasi užpakalijo

Luzern p s paviete sudže la
bai iszbnre viena atejvi kuris 
norėjo aplaikyti ukesiszkaa 
popieraH, nes ne buvo, skaitės 
konstitucijos Suvienituju Val
stijų ir todėl popreru neaplai- 
ke. Kasžin kiek isz susirinku
si n advokatu sude vra skaiiia 
konstitucije szio sklypo.

Smulkiu pinigu Suv. Valsti- 
josia sziadien randasi 262,667,- 
806, tai yra centu, penkcen- 
cziu, deszimtuku, kvoteriu ir 
pnsdoleriu, o priek tam sidab
riniu doleriu yra begije pas 
žmonis 78 milijonai doleriu. 
Auksiniu ir popieriniu pinigu 
yra begije 4,763,479,499 dole
riu.

Grinorkeles sriadien turi dy- 
desni gi lūki ant apsivedimo ne 
kaip czion gyniosios merginos 
kaip tai turėjo gihiki Morta 
Ekberg 19 metu isz Švedijos, 
kuri pribuvo in Amerika szeazi 
menesiai adgal. Pribuvus in 
Newport, Rr L aplaike dinąta 
tarnaites vienam isz puikiau
siu hoteliu Mtienchinga King 
Hotel, susipažino su locninin- 
ku Burtiib Baldviu ir tomis 
dienomis atsibuvo svodba. — 

“yon must go
idant subityt grinor-,

r 1

Amerikietei, 
some” 
kas.

Lyg sziai dienai Amerikos 
gyventojai turi suczodinia pi* 
nigu bap kasia net puwptinto

tarpina 
siausta 
mokėti už visokius tavorus.

Sziadien Sztokbolme da ran
dasi msiszko aukso daugiau 
kaip 120 milijonu rubliu. .Bot 

“chain jei ”
tai negalima apskaityti!

kiek tie jei 
gei

prtvo-

Amerikas pirko Italįjoi mil- 
žiniszka balona kuris yra dy- 
džiausias ant svieto. Tasai ba
lomis yra 410 pedii ilgio, 82 pė
das ploczio- ir 88 pėdas augs?* 
ežio. Jame randasi szeszi dvi li
ke cilindriniu maszinu drūtu
mo 400 arkliu pajėgu ir guli 
lėkt i per orą 80 miliu ant va
landos ir perlėkti. 8,000 miles 

sustojimo,
Roma. ’ ’
O kad iszsiuntimas tojo ba- 

lono jięr laiva butu neparan
kus, todėl jisai pats atlėks in 
Amerika per mares neužilgio.

bo
B 4

vadinasi jisai

1 ulas žmogelis muo n.i<mov, 
kiek randasi laszu vandenio 
Baltike mariosia. Likos ap
skaityta, 
turi 204,000 laszu vandens, to
dėl keturkampinis metras turi 
204 milijonus. Virszune Balti
ke mariu turi 415,480 ketur- 
kampiniu kilometru, o gyla
mas 67 metrus. Visos marios 
turi 13 trilijonu litru vandens, 
arba du sekStilijonus ir 652 
kvintvlionu laszu vandens (2, 
652,000,000,000,000,000,000) — 
Kas netiki, tegul pats suskaito.

mus klausė

ina ri ošia.
buk litras vandens

Pana Marian Hurley, model- 
ka, likos pripažintą'pert najor- 

. kinius artistus^ už puikiausio

metus iszejna del žmonių ir 
pagal žmonių pageidimu, be 
jokios permainos. Nokurie lai
kraszczei mainosi kaip oras, 
p(*rejna in kitas rankas ir ben
droves, ban kruti na. iv jeszko 
mulkiu szerininku idant su do- 
lereis priduot u sziuk tiek givy- 
bes, o jokio pelno isz to mmp- 
laiko. “Saule” ne jeszko sze
rininku, tiktai to kas teisingai 
priguli — prenumerata, 
dauginu nieko,

Aplaikomo tukstanezius pn- 
dekavoniu ir pagirymu bet ju
ju visu negalima sutalpyti, bet 
šutai ana diena aplaikerne šo
kanti kuris parodo kaip “Sau
le” vra milenia:

Jonas Daniszkaitis isz P... 
raszo: “Saule” yra geriausias 
laikrasztis kuris yra vieninte
lis tarpe Amerikos Lietuviu, 
kurs kvieczia prie vienybes ir 
geru darbu, nekritikuojo kitu 
nieko nekliudo. Tokis tai lai- 
krasztis geriausia žmonim pa
juką— “Saulė 
na visu 
kraszcziu.
kiti redaktorei rėktu jusu aug- 
szta prakilnu visuomenes dar
bą, tada- ne nereikės mums skir 
t is ant kuopų ir kuopelių bar
tis vieni su kitais, o tada turė
tumėm czionais Ameriko drūta 
ir gailinga isz visu liotuviszku 
kolioniju.” v

Teisybe rasžd ponas P... o 
ta pripažins tukstanezei musu 
skaitytoju.

SAULE
l

Du geri draugai karėiviu.

s>

1 ų

S^ios dvi žąsis priguli prie 
angliszko signolinio korpuso

* ' f • 1 • ,jHia Ilgių |)(>1 (upj ))n|j vartoja-

SVEIKATOS KAMPELIS'’; lik
Farmu Bargenai.

Saule

vra tai moti-) * 1 --- -- - ---- - - 
kitn lietuvdszku lai-

- Pageidautina, kad

Mieste New Yorke randasi 
7,466 Lietuviu, . Rusu 479,481, 
Lenku 145,257 ir t..t.

KUfT BUNA?
A’i nctiKMano ’ kaimynas

Skroczkis, apie 20 metu adga- 
lios gyveno apie New Yorka. 
Isz Vilniaus* gub., Traku pa v.. 
Kazoku kaimo, Kalviu parapi
jos. Teguli atsiszaukia ant ad
reso

D. Praszkewicz
Box 62 Gilberton. Pa.

Prisiųsta per Raudono Kryžiaus 
»■ Draugavę.

VĖŽIO GYDIMAS IR APGA 
VINGI DAKTARAI.

jm.ci. .-iiprantancziii -----
Žmonių ir gerai viską apsvais- Viena KO aktorių geros žemos, 40 akio- 
ezius. Gydant ve*ži meilumu in- 
vnirus jo trukumai dar labiau 
nurodo svarbumą 
pažinti ir po tam 

liga ir tas prie-

anksti liga 
gydyti chi-

Į

'|į|I
d

inžinierių
Camp Sussex.

Joe” ir “Bilh

Maro field Parkoj
Vadinasi jos 

“Joe” ir “Billy”-ir klauso Vi
sokiu paliepimu kareiviu. Isz 
pradžių tosios žąsis ketino būti 
papjautos ant Kalėdų, bet ka
reiviai jeises toip pamylėjo 
kad dovanojo joms gyvasti ir 

turi isz jujudabar 
džiaugsmo.

garnį

Isz Lietuvos

nuo Leipumi 
link

sudėjimo uiotere visam Anieri- 
ke. In tai nė tikime, nes jaign 
reikėtų tokiu moterių iszrink- 
ti, tai reiketu visas moteres 
peržiūrėt i. Musu Lietuvaites 
visai nesi rupiau ir Al iss Ma
rian neužvidi tojo tinąro, nes 
jaigu tiejei ponai artistai per* 

musu lelijėlės, tai 
tukstanezius pauasziu Maria
na atrastu visosia dalysią 
Ameriko, nes roiko‘ pripažint, 
jog lietuvaites yra puikiausio 
sudėjimo mergaites. — J u bet

Mano pusbrolis Aleksa Czes- 
naviezius, pirmiaus gyveno 
a p ię West Virginia, ar mano
naviczius

žiu retu

jur laif!
I

Daneszimai isz visu daliu 
Rosijos skelbiu apie baisus 
vargus ir apleidimu rusiszku 

kurie likos paliuo-

Tnks- 
nes 1L

kareiviu, 
suotais isz bolszevikiszkos ka
riuomenes. Tie jei vargszai ka
riaudami per daugeli menesiu 
už soviatine republika, sugry- 
žo namon be jokios paszialpos, 
tukstanezei mirė nuo bado ir 
noprižiurejimo ligosią, 
tauezei guli t vartosiu,
gonbutes pripildytos, neszva- 
rids ir apleistos baisei. Norints 
milijonai rubliu likos paskirta 
ant Ugonbucziu, bet nuėjo kur 
kitur, tukstanezei t uju vargszn 
mirszta ant džiovos nuo truci- 
naneziu guzu o kita, tiek pa
pa iko. Po visa Bosijo tiejei 
nelaimingi mirszta, prakeikda
mi bolszevikiszku valdžia. Vie-, 
nas kareivis pribuvęs in kan- 
cęlarije melsdamas suszelpį- 
mo, nes virszipinkai pirma no
rėjo persitikryt ar jisai tikrai 
yra kareiviu,

pus-sėsere Ona Czesnavicziute, 
po vyrui Anulevicziene pir- 
miaus gyveno Philadelphia. 
Abudu isz Suvalkų gub.» Seinų 
pav., Veisėju parapijos. Tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Fl. Czesnawicz
Connerton, Pa.

Mano pusbrolis Stanis Vir- 
kutis, gyveno pirma apie Chi
cago. Isz Kauno gub., Telsziu 
pav., Tirkszlu parapijos. Tegul
atsiszaukia ant adreso.

Jos. Daniels
No. 37 1 Shoemakers 

Mahanoy City, Pa.
t Mnno brolis Juozas Raguc- 

kas, paejnantis isz Suvalkų 
Red., Veiveriu Kaimo, Mari
jampolės Apskr. Jeigu kas ži
no a,]5ie ji, meldžiu praneszti.

Juozas Raguckas,
553 E. Main St., 

Plymouth, Pa.«■ 39)

Mano broliai Vincas ir Pet
ras Kratanskai, Vincas gyveno 
Minersville, Petras Spring Val
ley, Ill. Esu neregis ir bunui 
priglaudos^zpitoleje. Meldžiu 
atsiszaiikt. ’ (39) <

Jonas Krantaskis,
. City Home, Ward 5 
Black^veljs Island. N. Y.

FARMOS
Hmm*

Nepirkit farmu prastu arba

I'» FARMOS

o kada suyado pusstįnese, pakol nepamatysite 
i musu kolonijoj žemu. Cziu yrajojo pop i e? raw, tai ne laimingam

griuvę ąnt grindų o iez burnom geriausią gatunko žemes ir vir-
• k • i i • • A f _. . I ' • 4 • * '• . w •

Tokia tonais sziaridieninis
ismtriszko kraujas ir tuo mire.i §zija visąs kitas žemes kokiosi 

4.^..L. ^Į^ąvinęjamos didžioj
Lietuviu • Ūkininku Kolonijoj. 
Cžin yra suvirsz 400 Rietuvių 
pirkia furmas ii' jau yra apgy
venta 5 kaimai lietu vos Foun
tain .apeliukeje. Skaitlius ežia

padėjimai žmonių, kareiviai 
apleisti, nedąžiuromi ir alkani, 
o virszininkai turi:visko pilna 
ir nesirūpina,, visai . apie tuos; 
ka už juos gyvasti gnldq, j

u .. □ ‘ - n. . f (
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Geri nusės yra^ - tasai .ta voras 
kuri tukstancfcei žmonių girria 
ir yra isz jojo užganadyti. Taa 
pats ir su laikrasaCriu? o ypą-

tik yra pardavinėjamos didžio j

ąpsigyvėlinsiu, lietuviu aiszkiai 
parodo kad yra tinkamiausias 
kraHztas del ukininkistes. Rei
kalaukite farnjn katąlogo.

bilijono doleriu, pagal raparta tingai- “ Saulb,9'kuri per 33
Ir < i r v "

..L A. ŽEMAITIS, 
R. 1. EOUNTAIN, MICH.

Spuogai, 
(Iraskiimd, 

tįs klaidingu ir. pavojingu nuo jurie negija

riuos taip dažnai skelbia invni- 
rns apgavikai. Neriv bjauresnio 
žmogaus pabudžioi kaip tas, ku 
tino naudojamas 
yilcziu ta ji liga 
žmogaus. Visos, vėžio gyduoles 
khrios yra garsinamos laiki 
ežiuose yra lik apgavyste*. 1 
kios gyduoles yra, aplamai im
ant, (Įvejopiszko^J I) 
imti in vidų, su kokiais 
aiitiseptiszkais plovimais; (2) 
vaistai tepylai turinti 
kini deginanezius 
Nėra jokiu vaistu kurie* v<*ži 
iszgydytu ir vaisfai kurie* duo
dami tam tikslui nors gali būti 
ir nepavojingi, teeziams jie .su
teikia bloga, 
vartojant, liga užsivelka, taip

v

Žmones turi visuomet su ilgo-

tos ligos vaisiu ir gydimu, ku-hnos, kurios

.■ a ■ į—m—-. . '
LĖNKAI PASITRAUKĖ:
Kovo 29 d. 9 vai. vakara ties 

Vilkanastrlu kaimu (4 kilome
trai iii pietus
miestelio) Druskininku 
musu kareiviai pastebėjo devy
nis aszmenis apsirengusius ci
viliniais drabužiais, su ereliais 
prie kepurių. Lenku partizanai 
pastebėjo musu būreli, atiden
gė ugni. Musu būrelis atsake 
tuopai ir lenku partizanai bu
vo priversti pasitraukti. Mušti 
kareiviu praueszimu, lenku

Vilkanast- 
riuose automatini szautuva. 
Nnszautu nei sužeistu nėra.

Žvdu Reikalu illinisteris isz 
Palangos gavės 
mo telegrama:

Palangos Žydu Bendruome
nes Laikinasis. Komitetas svei
kina Tamsta ir linki sekiniu, 
gyvendinant tautine autonoini- 
ia. 

" f

Szirnanogios ir Skieterios gy- 
.. ventojai užklupti.

'Kaunas. — Neidridiszkoje 
zonoje giiltneziiioso Kiemiuosia 
kaip tai Szirnanoezios, Skieto- 
rios ir Užriheliios, 
nežinui lonkiszkos patrules. Dy 
dosni pulkai lenkiszku kar<*i- 
viu su karabinais ir ranki- 
nioms granatoms apsiginklavę 
apiplesze malszus gyventojus.

praneszimu, 
part izanai turėjo 

automatini

szia sveikini-

at v i ko isz

SHENANDOAH, PA.

— Sutintoje likos palaidota 
su bažnytinioms pamaldoms 
pati Jurgio Skaudžio saluniko.

— Name Alekso Stabinskio 
radosi papuosztas altorėlis del 
lai k imo moji nes nobažanstvosi 
Vienuolikos meta dukrele He-< 
Iena priesz malda užžibino žva
kes ant altoreliaus nuo kuriu 
užsidegė f i rankos. Norints mer 
gaite stengėsi užgesint Ugne,.■ V' 

bet pati skaudžiai likos apde
ginta ir likos iszneszta laukan. 
Kita mergaite isžnesze kudyki 
Stabinskiu bet likos teipgi su-, 
žeista per stiklą kuris iszpuolei 
isz lapgo. Ugnis padare mažai 
bledes.

— Ar sergi? An reiki a tani 
atsakaneziu gyduolių? Tik Ka
ziui o a pliekoje gausi visko, kasi 
reikalinga nuo apsisaugojimo 
nuo ligų. v. . .

— Praėjiu petnyezia atsi
buvo laidotuves mirusios Frun- 
ciszkos Andrulevicziones kuri 
Įniro Ashlando ligonbutije.. 
Knn. Czesna laike miszes,. o 
kun, Pautienius pasako puiku 
pamokslą. Daugeli gyminiu ir 
pažinstmnn ■ (jalibavo laidotu-
vesiu. MinkevicziuK buvo grftn 
borium. < ,

— Bažnytinis choras laikys 
dideli koncertą 17 diena kito 

High School saloje 
Inžan^a hus*50 įr 75c. *2t.-- ---- —----- — ------------ ;—

‘ O 1 " J' 1 ■

wyiTII Knygele Drau^ystema del 
R * 11U tszmoke jlmor pinigu ligonis- 

A y, ., tna • - a - 60c.
KVITŲ Knygele DraųgyBtemB, deį

menesio
*

isz bnims ir 
serga neziojo

l’tis- 
To-

vaistai
nors

s .swiar-
chemikalus.

dello kad

rių’go paczia
žąsį is, kurios prie jos veda.

snskirdimai, ' nti- 
guzai ir skauduliai, 

iri karpos, apga- 
tnainosi didumu, 

spalva ir iszvaizda. gali virsti 
in veži, jei nėra nugydoini.

Apie 60$r 
skaitoma pajirastai 
roidus (piles). Reikulauk būti
nai pilno medikalio isztyrimo.

Nuolatine* iritacijn, nežili- 
rmt kokios ruszics ji neimtu 
yra p:ų>rasta
Labai retai jisai atsiranda nuo 
staigaus susižeidiino.

Gydytojas, kurisai gydo nu- 
žiiiretinus del vėžio ženklus 
ju tikrai neisztyres, n(‘žiuo ka 
jis dirba.

ihi ni'oiuos, kita pieva Ir niiszkftfi. 35 
galvijai, pora geru arklu, kiaulu, vIbz- 
tu ir visi padarinei ūselis. $5,o6o, be 
nieko $3,000. Parduoda pats savinikas.

Kita fanpa 60 akru, gera sunki žeme 
12 galviju, 

visom maszinerijom, 
padargais, tik viena mile nuo miesto.

i
šviežos sodu, tik ka iBz-

5 svarai vlednikas 
dabar bus po

su pievom ir iniRzka. 
arklui,

3 
usellu

o

juos

Ii, į

■ f

žarnų vėžio vra 
už hemo-

i ritau i ja,
Vuszies

vėžio priožastis.

$4,000, be nieko $2,700.
MEDUS - 

įminu, atpigo, 
Beniau buvo po $1.85,

Sluneziam in visas valstijas
1 ioF.olc In r.tuba. AdreHavokite:

AMERIKOS UKINIKAS,
Hart. Mich.

$1.50.
♦

119 Washington St.

Bedarbiu Armija Auga.

Sūniju yra darbas gauti, bet kodėl 
____ Kode! nepasi- 

nuo bedarbes ant visados, 
kelias prie turto” parodo 

aiszkial kaip žerkolo, kaip su keletą 
doleriais gali pradėti savo bizni ir 

“Tiesus kelias prie 
imto” sutelks tau darbo ant visados, 
ir užmokės tau szimta karui daugiau 
negu tu dabar gauni, 
prie turto” paraszyta

ni'praaetl navo bizni. 
Iiiofaiot 
"Ties na

gali 
tapti laiminga.

i!

(

i

FARMOS FARMOS FARMOS

"Tiesus kelias 
turto” paraszyta Hetuvinzkoje 

kalliojo ir knsztuojft tiktai vienas 
doleris. Pinigus meldžiu siusti money 
orderiu arba popierini doleri lalszko, 
ir adresavokile sziteip: m 10

WAI ,T1 'R YURKEVWICH, 
Chicago. III.3326 S. Hakitod St.

Broli darbininke! Ar ilgai tu duo- 
siosi save isznaudoti kapitalistams ir 
varpa nesti mieste būdamas? ir ar'

I savo brangiausio
sveikatos,

v iitot i 111 11 n » <.

kad dažnai pervelu yra daryti lauksi kol netekai
operacija. Iszskyrus tuos atsi
tikimus, kuomet vra daktaro 
patariama kai-kuriuose mažės-!rai žino kas 
lieso tos ligos 'riiszyse griaužiau 
lis topiilai yra bledingi. Jie 
jali paakinti veži greieziauveži

gali pragriaužt i 
peraugos, virszune,

yra sveikatos, dirbdamas 
■f lamo miesto dirbtuveja ar

O’ 
augti arba jie

tūlio, tai ;
kur suruki.
kur nors malnose. juk kiekvienas ge- 

i patinka darbininko dlr- 
'unkiosia

o po a pa
ežiai duoti progos platintis ir 
eiti gilyn ir tuo paežiu laiku 
gaiszinant laika. Jei apgavikai 
arba laikrascziuoso skelbiantis 
specialistai ar institutai rodytu 
ligoniui savo ptYliudijima, jis 
turi atsiminti kaip lengvai to
kie paliudijimai yra padaromi, 
ir pardavinėjami glebiais, ir 
kad, kas liecziasi vėžio, jis pa
prastai yta remiami tuo kad 
kam ten pasiseko 
peraugas kurios buvo visai kas 
kitas, bot ne v(*žys. No tik kad 
yra daug rusziu peties 
bot yra daug ,r k'itu ligų, ku
rios labai panaszos in vėžio li
ga ir gali būti be jokios baimes 
panaudojamos invairiu apgavi
ku, kad sugauti pinigus isz ne
laimi ngu ir 
paszalpos jieszkancziu ligoniu.

♦J*
EX-SPINDULIAI

gydimo priemo
nes yra tikrai naudingas kai- 
kuriose pavirsziuje esaneziose 
vėžio rvszyse, kaip tos kurios 
randasi ant senu žmonių odos. 
Kai-kuriose atsitikimose tos 
priemones gali visai veži iszgy- 
dili, iszgydant mažas peraugas 
kurios apsireiszkia po operaci
jai Jos teip-pat yra pripažintos 
už gera vėžio palengvinimui 
dyma, kuomet liga jau taip toli 
yra nuėjus kad operacijos da
ryti negalima. Abelnai' imant 
radiumo verte nėra dar tikrai 
pripažinta, nors yra daug vil
ties in ji. dedame.

Iszskyrus odo, dar neprieita 
prie to, kad ji butu galima var
toti vietoj cliarugiszkos opera
cijos. Reikia ir atsiminti ir tai 
lead net ir dabar mažhi tėra ra
di ūmo szioje szalije, ir tas, ku
ris yra, yraa’ankose mažo būrio 

‘ daktaru ir instaigu. Taigi re i.-, 
kia labai atsargiu būti, 
randant gydytoja, tomis prie- 

1 monemis gyditis, nes tik keli 
daktarai turi užtektinai radi li
mo,, kad suteikti kokia nęi> 
nauda, ir tik kėli isz jn težino 
kaip vartoti x-spindulius tiek 
daug kiek yra reikalinga, kad 
gauti geras pasekmes, pavojin-

RADIUM

Tos naujos 
s vra (ikrai

glebiais.

prnszalinl i

veži o

nenusi mananezi u

pavi

gai ligonio nouždtoginant. Žod
žiu sakant, tomis gydymo prie*
manerais i

' A" A,dideliuose ir gera vardu Turinu
■ ~ ‘ . jr ‘ ai .. i. ‘‘ifc .'f H

galima naudotis tik. ■ <U- ‘ - A. . .
-!< * * W' J* ‘ežiuose ligonbucziosę, arba pU»

daktarus esanezius labai gera
me savo progresijos storyje. 
Radiumas neturi būti skaito-

į’ mas kaipo koki stebuklinga gy-
duole, ant kurios gulima remtis 
kad iszgyditi užsenejusia vėžio

. Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant
W M * M

W. D. HQQ^AUSKAS-COm
•uslrinklmu - 60c.

liga, arija kad butu galima var^ 
toti vietoj kitu seniai žinomu 
gydynjo budu jis turi būti lai- 
komas, kaipo svarbus pridecz- 
kas prie tu priemonių su kurio-

I MAUANOY CITY, PA.

J"

mis kovojama priesz ta baisiau

barni ir pavojinguose dar
buose, ir ka gauna darbininkas sulau
kiąs senut vos, nuo tu ponu p^s kurios 
palydėjo savo visa sveikata. PaMžlu- 
rrkie gerai kiek yra n'.usu broliu lietu
viu po yvairitis miestus elgetaujaneziu 
be kojų ir ranku ir nežino kokis liki
mas ju laukia ateitija;

Apgalvok ant to gerai ir nieko ne
laukiąs svarstyk apie pagiarinimo sa
vo ir visos szeimynos gyvenimą. Žiu- 

kuomet sziandiena yra Amerikoje 
apie keli milijonai bedarbiu ir nežino 
kada tas ponas ant ju 
pasr.guks Juos prie darbo, o gal ir 
tu esi vienas isz tu vargszn ir lauki 
pono malones? Taigi nelauk ilgiau, 
bet griFzkie prie savo seno užsiėmimo 

sau Ūke tfarnui) nes ūkininkai 
vargo su darbu Ir nelaukia ka- 

■' ponai jam atidarls /Jirbtuver, 
is. Ūkininkas dirba sau, ir neturi 

boso ant saves, nes pats yra bosas. 
Praszalink ir tu nuo saves visus-bo
sus Ir buk m'priguimingar. teip kaip ir 
kiti visi ūkininkai ir dirbkic sau o ne 
kokiam stoi-pilviui kuris isz tavo triū
so krauna sau turtus.

Teipgi turimo alsiinintj. kad mjestp 
gyventojei ar jier turi darbo ar ne ir ar 
Jie yra turtingi ar pavalgia jiem 
reikia valgyti, Ir mos gerai žinome 
kad niekas kitas negali suteikti niiw.to 
žmonemiš maistu kaip tik tie kurie 
valdo žemes. Ūkininkas yra visa sza- 
lloft viltis Ir tik nuo ūkininku priklau
so szalles likimas, lodei nieko nelau
ktas tapkite ir tu ūkininku.

Mes turimo aprinko g 
lietuviu ūkininku netoli dideliu li
rų viORzkcliu, 
miesto Cleveland, o kur yra afpie 
10,001) lietuviu ežia yra didelis Teikt
inas tarpe musu broliu, ežia yra yval- 
riu draugijų ir draugijeliu, ežia yra 
plati dirva del lietuviu, veikimo ir t. t. 
Tos visos akos yra netoli didžiojo eže
ro Lake Erie, ir arti geležinkelio ir ar
ti gatvekario, nokintieji 
miestus jiem nereikia 
kelis desetkus myliu,

KntSl’I NUPUOLUS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju pinigu.

Laivakorcz.iu agentūra In 
LJepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lletuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paiezto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokltc sziteip:

P. MIK0LAIN1S,
53 Hudson Ave

Brooklyn, N. T.

Tai

Raszydam!
rėk

Ir pirk 
net uri 
da t. 
varlį

Ir
< 'dcvoland,

susimylės ir
o gal

VIS

iara vieta del 
ge- 

tiėtoli nnlžiniszko 
o kur yra

atvažiuoti in 
varyti arkliu 

bet viskas ant 
vietos. Žemes ežia yra derlingos ir vis
kas auga nos žeme prie molio ir juod
žemio, ir jau ežia yra daugumas musu 
lietuviu apsipirkusiu ūkias.

Norėdami pirkti ūkia, (Farina) ir 
gauti teisinga palarnavima kreipkis 
pas mus ypatiszkai ar laiszku klaus
dami informacijų.

American Farm Agency, 
1241 E. 167-th Str.
Cleveland, Ohio,

P. S. Atvažiavo in Clevcląnda norė
dami dasigauti pas mus reikia imtie 
gatvekari St. Clair Collinwood.* - _
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Temykite Tatltiecziai
Siuncziu pinigus in visas dalis 
’pagaulių pagal pigiausia dienini 

Parduodu laivakortes 
Į agt visu linijų u$ kompanijų 
r kainas. Iszdirbu Visokios ruszles 
[ Dokumentus notarijaliszkus ir 
,su užtvirtinimu konsuliu visu 
1 szaliu. Duodu patarimus viso- 
kkluose reikaluose teisingai ir 
Lbopartyviszkai. Esu po > kontrole 
L ir priežiūra PcnnsylvąuUos val
stijos Bankinio Depart aniem to, ir 
.po dideliu kaucija sudėta Valdžiai 
pilnai gvarantuojant visokia pi- 

fnigiszka apyvarta. Galima, susi- 
I' noszti ypatiszkal arba per gro- 
: mata, sžiuoml antrašzu:

J. G. BOGDEN, 
432 W. Long Ave.
1 DuBois, Pm
■Si.ii.hu '

kuisą.
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Korporacija Siunczia Dykai 
Dykai Katalogus.

Waterbury Mail Order Corporation, 
502 S. Wilson St. "Waterbury, Conn.S. Wilson St.

i^uga-Tone
Sveikatą Ir pa j! 
as Matusevfcls

e—Sugrąžina man !
gas. saka Ponas Matusevfcls 

‘ . DUrMI. III. '
“J Mariu savą ncaprubeiioutą padėka vijimą 

JUMl VUlbtUS, ? _ 'f' i - i-- -i-
t v i r t u i n ą vi sam k v n?H 
gyvybę. 
l>-‘ •<!> .i'••••<>y »•«-
Keiiiinje. kaip tik praliejau įriti Nuga*Touc, 
atgavau savą sveikatą ir paperas. Jie nunirti 
rran kuda ir davi energiją ir tvirtumą. Galui 
dabar atlikti . * ’ . ‘ *__ _
ptrnuaus ir no iaučiu paiargmio ir par tai 
pasakyti, jog \'uga*Tpno yra yenaasis vaUta*

Dujėti, Il|.
5 N uga-Tone,vuibtus, Nuga-Tune. kurios dufxia 

visain kuntri Job duoda naują 
............ Buvau labai rusilpnctas ir išdaviau 
dau^ pinigu už visokius vaisttu t>ct mekH ne 
tfeiLiujc- Kaip tik prudiejau imti Nuga-Tonc« 
atgavau savą sveikatą ir pajukas. Jie nunirti 
n'an liuda ir davi energijų ir tvirtumą. Galui 
J../..,. _.jkti trys sykius datigiaus durba neąut

* ne įaučiu pavar^mio ir par tai galiu 
pasakyti, jog yru geriausi* vaistas
ir geriau sis atgaivitois sveikatos. Lenkiu siivą 
nalvą prdl tuoa, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kuinam patariu Nuga*Tonc.’‘

Lenkiu savą

,ga-1 one. ’ 
PETRAS MATUSEVICIS.

Nuca-Tonc priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą visiems gyvybes pajienoms, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nenuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauta 
pvvl>ę, įąknoms ir žarnoms, atgaivln 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas* prasa* 
lin razus ir iApulirnus, nepriimną kvapą ir 
is.ala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gruomulavimą, nuolatinius
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuli Nugą^Ton© talpiu pilną 
vieną ničncsi ftydimą, o prekė yra $l.0<L 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie* 
koriaus. imkite per 20 dienų ir Jeigu ^no

jums justi pinkus. Jeigu negalite gauti 
antiokoriaus, siuskite njuins >1.00 o gan 
pilną mėnesi gvąrantuotą gydymą* apmo- 
kietą pačtą. NATIONAL l.ABC -------
M7 So, Dearborn StM Chicago* 111.

Ciaukile hunkuti šiandien pa* sava aptie-

busite visai i>K^anedinti,aptickoriussugrq2iis
J - - —• - — 1 ! —■ * - - - — ■ — ® —■ —■ JL i * A ■ A

gausite 

ORATORY.
aptiokoriaus, siuskite njuim 
pilno įnėtiesi a rant uolą jį 
kietą pactą, -betii

EXTRA NAUJYBE
Broliai ir Seserin Lietuvial:-*- 

. Ar jus žinoto kad viena isz gra- - 
žiausiu Poezijos ar Balnu Knyga 
jau atspausdinta ir galima ja 
szlandien jau gauti. Ar jus Žinoto 
kad tokios knygos nebuvo ir ne
siranda visoj Amerikos Lietuviu

• Literatūroj? Argi jus nenorėtu
mėt jos turėti. Susideda isz 225 
visokiu gražiu dainų, 200 dideliu 
puslapiu, gražiai pamarginta nu 

su auto-
Stora puiki' 

popiorn, niszMus cinikas. Verta 
kožnam turėti Na tai indfekito 
du dolariu in laiszka arba iszpir- 
kito money orderi ir siuskite 
ant adreso" szito:k ‘ ..

A. J. JOKŪBAITIS,
327 E. Street. Boston 27, Mass.

. / daugybe paveikslais.
rinus paveikslu.

i

Ii

»

R. M.
INEuropa

Kas dvi savaites ant “O“ laivu 
NEW YORK—HAMBURG

SUSTOJA TEIGTI PRIE 
Cherbourg ir Southampton 

ORBITA 21 Nojaus Ir 2 July 
0 KOPĘS A 4 J imlaus Ir 16 J toly 
0 K RUN A 18 J nulauš ir 30 July 

1, 2 ir ’3 klesos pasažlerial 
»• Uulkl vlgada del 2 klesoB 

pnsažieriu.
THIS ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

20 BHOAIHVAX ' NEW VOKK 
Arba pas bile kokį agento.

SANDERSON & SON. Agchta

x NEW YOKE

**•
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PLAUKAS.
Blogamety ju asz, kaip ir visi 

kiti bedarbiai - goglinejau gat- 
lr nutikėtai mano akvs 

At- 
domes, paži-

— Nepaliksiu! — pasakiau 
Jei žūsime, žūsime abudu.

Jos ranka užgriebė geležgali 
tai buvo raktas, ka užsuka mu- 
terkas. Asz ji paėmiau už ran
kenos. Pats tas tikrasis.

— Ka jus darysite ? — ji pa 
klausė.

— pa-

vemis.
sutikę pažinstanui veidu, 
kreipus dauginu 
nūn, knd ežiu Anicetas.

Ka tu ežia veiki! 
klausiau.

— Sugedo mano automobi- 
Taisau.

Man bežiūrint jo automobi
lius pradėjo sznypszt, ūžt. Ir. 
jis dabar szluostesi rankas.

Pa ve-

liūs - atsake.

Sėsk! — tarė.
zesiu.

Ar taip, ar taip neturiu kur 
dingt. Uždėjau koja ant pas
tovo ir buvau belipąs.

— Ne czia — pasako. — 
Sėsk ten — szale jos.

— O! Szale jos... --
- Dar man

Feisvbe —
tojau.

rrv

atkar- 
geriau.

asz jos visai ne
buvau patomijes. Mat ji sėdi ir
murkso susitraukus. Atsida
riau duraites ir iusilipes atsi
sėdau, anot Aniceto, szale jos. 
Automobilius suuže ir pradėjo 
pleszkot gatve.

— Ar galiu
kint! — pratariau.

ne ? -

jus paszne-

— Kodėl 
ir szyptelejo.

— Leiskite
kas tamsta ! Mergina, ar mote
ris !

- ji atsake

man paklaust,

— Kodėl to klausiate? — 
ji kuždėjo. — O tamsta !

Asz!... Na — asz bernu-
želis.

— Tai asz mergužėle...
— O kai szitaip, tai asz ga

lėsiu prisiglaust ?...
— Žinoma, — ji pridėjo. — 

Nebus taip vešu.
— Be abejones.
Nei nopasijutomo, 

pleszkejome isz miesto.
— Bet kur mes vnžiuoja-

kai isz-

me;)

— Resziu — atsakiau. — ir 
jis užmigs.

— Tai mus iszliuosuos.
Bet jei jis tave patemy-

tu?
Tai butu po manos.

pinios kraszta iszki- 
szau galva. Automobilius taip 
eina, kad net ausys szvilpin. 

galva ir 
szali. Ji griebė

Asz pro O’

ausys 
Tik, žip! banditui in 
jis nuvirto in 
už rankenos ir perlipus in prie- 
szakine sėdynė sustabdo auto
mobiliu. Atomome ginklą ir isz 

iszdribesBanditas 
ant kelio, suvaitojo.

— Ata, ta. ta! — ji suszuko
Dabar jau mudu iszsigel- 

bejome.
Greitai ji sutaisė viską ir ap

sisuko pleszkejome adgal. .Jau 
buvo sutemų, o kol parvažiavo
me atėjo volus laikas.

Privažiavome prie man neži
nomo namo ir ji tarė:

pasisakysime 
kaip mes sszsig(*lbejonie.

- - Vėlu! — asz atsakiau. -- 
Iki sziol asz nenamie. Mano 
žmona vistiek jau mano bars.

— Žmona! — ji atkartojo 
— Per klaida pasivadinau bCf- 
nuželiu.

— Tai net klaida! 
bejosi.— 
sieins pasitaiko padaryti klai 
du.

mėtomo.

Eikime

,Q

- ji ste 
Atleidžiu tamstai. Vi
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užbaigtas pertraukti povandeninis telefonas torpTIavhrids, Kubos, irAna diena likos 
Key West, Floridos, Amerike. . 
kraszti kur telefono dratai likos isztraukti.
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VARGINGA LIETUVA.

Ant paveikslo matomo laivo kuris ta darbu užbaigė ir pa- 
. _____LJ. 1

NASTE. (Wngunia pasiliko ant virsznus

Po to susitikimo 
net trys su virszunf-metai.

Karta, eidamas gatve, noti- 
kotai pamaeziau Naste skubiai 

įeinanczia ir staiga apsistojant 
prie vienos 4 saldaimti krautu- 

Ives. Asz priėjau prie jos. Isz- 
syk ji in mane priemoniszkai 
uusiszypsojo ir mirktelėjo. Vė
liau atydžiai in manp pažvel-* 
go ir, pažinusi,! lyg ir susigėdo, 
užraudo, ’ > . .

— Kaip gyvuoji, Naste? .
— O, sveikas, sveikas! — 

Atsake ji nepatenkintu balsu.
Iszsyk nepažinau;

— Taipj asz* ta patomijau. 
Kas gero?

— Gero? — nusistebėjo ji. 
gero nieko norą. Nesulau

kiau to, ko taip labai trosz- 
kau. Viltis neiszsipildo... 
blogiau
gniaužė savo kumszti, akys ap
siblausė, skruostai paraudo.

— O ka beveikia tamstos 
sužieduotinis ?

— Mano sužieduotinis? — 
pakartojo jinai. — Asz su juo- 

Ir, žinote, 
jis visai czia virto kitokiu, ne
gu priesz važiuosiant Ameri- 
kon.Kol gyveno Lietuvoj, tai 
buo geras, o dabar 
kis... niekszas!

Akys jos sužibėjo kersztu, 
krutino pradėjo kilnotis... Asz 
dar bandžiau su-ja kai ka kal
bėti, bet mano kalba pas.ja ne
rado jokio atbalsio, žodžiai ne- 
siriszo; pasakiau jai, jog sku
binuos su reikalais ir, atsisvei
kinęs, nuėjau.

* 1

t

TARADAIKA

t

Viltis
— ji nerviszkai

ir
su

Jau apie tai ‘negaliu nutileti, 
Kur randasi lietuvei maiszyti, 

Apsivcda su protestonkom, 
Kaip tai ne būvio sako, su 

pagonkom, 
Ka daryt, kokis buvo razumas 

Tokia ir gyvenimas, 
Net pasakyti geda,

Tegul Dievas sergsti nuo to 
< kožna viena

Tokioi porai gyvenimas kaip 
laukinis, 

Kaip atlikusiu paskutiniu, 
Per dienas muszasl, 
Nuolatos plūstasi

Niekas tokiu porelių nesuvaldo 
Su butelcis galvas skaldo, 
Apsidrasko ir drabužius, 
Ant ulieziu daro juokus. 

Ant tokiu bjauriu pasielgi
mu lietuviu,

Žiuri praejgiai kaip ant žvėrių, 
Peczeis trauke, — divijesi 

Isz tokiu laukiniu piktinasi, 
Turime nemažai vyru tokiu 

Isz tamsunu lietuviu, 
Ka per savo apjakima;

Pagadina sau vedusia gyve
nimą.

Lietuviui tai neiszpuola,.
Ymti moteria kokia tik pa

puola,
Ne žine ne kokia jos viera, 

Pas jin skirtumo nėra*

H

ir gėrėjosi savotiszku dienos 
gražumu. Kampe senis gruzi
nas su dideliu užsimastymu ir 
intempimu losze szachmatais 

nutukusiu lenku, 
pastangas.

m i seniai besuejau.Susipažinau su ja ant laivo, 
kuomet važiavome Amerikon. 
Oras buvo tyras ir ramus. 
Dangus atrodė perdaug moly
nas ir, sudedamas savo sjarlva 
su žalsva jura, tvėrė tokiu var
sų vaizdu, kokiam : didžiausias 
gonijus-art istas nepajiogtn su
derinti dažus, 
didvyriszkai 
bangu kalnus ir skubiai plau
ke, 
ilga baltu putu juosta. Asz isz- 
ejau ant laivo pavirsziaus: mi
si bod i apaezioj i 
zinu szach matuot i 
kiekviena karta mane apgalė
jo. Užėjus laivo pirmgalin, pa
maeziau prie stulpo beryman- 
czia jauna mergina, 
labai puikios iszvaizdos, bot 
turinti žydriai mėlynas dideles 
akis, kuriose 
nias ir kudikiszka 
Jos akvs buvo 
toli, kur mėlynas dangaus ho
rizontas siekia pilkai-žitlsvas 
juru bangas. Netikėtai užtemi- 
jusi mane, lyg 
tarsi manydama, kad asz gir
dėjau, patyriau 
svajotas mielas svajones, 
urnai jos akys 
dirbtina 
jos veido.

Asz nusprendžiau 
binti. Su prideriamu rimtumu 
asz pažvelgiau in jura, in mė
lyna dangų ir prabilau:

— Stebėtina giedra.
— Taip, — atsake ji tokiu 

tonu, kad, tarytum, mudu jau 
seniai esame [ 
'Oras labai puikus.

norecziau kaip nors 
greieziau pasiekti kraszta.

— Ar galiu paklausti, 
k i on vieton tamsta važiuoji?

— Žinoma,
In New Yorka.

Po trumpo 
sužinojau, jog 
savo mylimąjį.

Lietuva brangi tėvynė mano. 
<ada iazplauksi isz vargu tvano? 
<ada ant kraszto upes stovėsi, — 
Pilna liuosybe, laime turėsi?
Prioszingi vejai visur sujudo, 
Isz visu pusiu kankina, kliudo. 
Savyje žaizda jauti baisiausia, 
<as diena vargo kenti didžiausia 
\’uo daugel metu esi kankinta, 
Tamsu migdyta, Lietuva Szventa... 
Ca tik retežio numetei viena, 
Uždėjo antra kieta, kaip plieną...
r vėl isznaujo tapai apkalta 

Sužeista szirdis perverta...
Jetuvos kūno vaitoja Siela, 
/erguut nenori tėvynė miela
Ten vien nelaimes ir vargas klotas, 
<ur musu broliu kraujas pralietas, 
.’isa ievyno yra sunykus 
Tyra pustyno griaudžia palikus... 
\ameliu vietoj pelenu pusnys, 
■Jarieliu vietoj siūbuoja usnys, 
.aukai, dirvonai krauju aplieti 
r apdaužyti akmenys kieti...
r ten, kur griebo sesutes sziona, 
broliukai puste delnelius plieno: 
Iziandien girdeli jims kardo, 
Jzvinines kulkos krutinės ardo...
Ziskas apmirė, tamsu ir juoda, 
dėdeliai vaisiu nebciszduoda: 
Jaisi regykla akyse stovi 
kraujais maiszyta upeliu srove...
r namu Dievo iszgriautos sienos, 

Pamatuos liko tik plytos vienos 
sugriauti boksztal, langai iszkrite - 
veista regykla baugu matyti...
\liszkuos guli Lietuvos Hunus, 
.aukiniai žvėrys drasko ju kunus. 
r kiek paguldo in juoda grabu, 
smarkiausia ranka priesz nelaba... 
<as sulaikytu ta baisia karo, 
šuri tiek bledcs žmonėms padaro? 
<as sugražini Motinoms Sūnūs? 
ir atgaivintu ju szaltus kunus?
<as sugražitu Seselems brolius, 
{oriuos iszvare prūsas, Maskolius, 
-<as sugražintu tėvus vaikeliu? 
Pasigailėtu tu naszlaitcliu.
sietuva brangi, kaip tu daug kenti! 
Yszaru pilni takeliai szventi, 
visa pradingo linksmybe tavo 
□alsus liudesis užvieszpatavo.
\’cra didvyriu, kas tave gina, 
Tai tave prieszai po kojų mina 
Bytautai didis, kelkis isz kapo, 
Inkvepk Lietuvai tvirtesnio kvapo, 
Tau vieszpataujant buvome tvirti, 
Jarsus, galingi visu pagirti, 
<ovoje drąsus, kieti kaip uola, 
Szandien Lietuva tartum prapuola.
Lietuviai broliai, mielos sesutes, 
^engkim pėdomis sūnaus Birutes, 
zelpkim, mylėkim savo Ievyno 
ipkim ievyne, kaip Vytautą gyn<*.

/

Musu laivas 
skrode žalsvus

palikdamas paskui save

su pusėtinai 
kurie 
kad 
prieszininkp.

Ji sėdo prie piano ir pradėjo

dėjo visas
noin veikiamaapveikti

skambinti valea*.
Asz paklausiau 

nnoja.
ar ji dai-

visai kito-

f

ti

i'

II -
O, taip, — atsake, ji. — 

Sudainuoti ?
— Meldžiu - paprasziausu seniu gru- 

i,
asz.

Ji
valea ir, pati sau akompanuo
dama, nestipriu, bet augsztu ir 
maloniu 
serenada

Jau ka nujtža, tai geriau 
didele klaida daryt.>\r ne?

— Na tiek to —- ji pasako
— Vistiek puikia atminti apie 
jus d u rosi u.

Ji atvežu mano prie pat durį’ 
atsisveikinome ir persiskyremi

Ineina iii vidų žmona žiuri in 
mane.

kuris veik

Liesa, no- 
iszvaizdos,

pertrauke skambinusi .

< l

Po metu laiko vol ja susiti
kau. Tai buvo vėlyba naktis. 
Ji važiavo gatvekariu. Vago
nas buvo veik tuszczias. Nas
te sėdėjo su kokiu tai pusgir- 
cziu ir ju pusiau apsikabinusiu

balseliu sudainavo 
Alsavo Naktis.

• •
porai menesiu

pamatyti ka tik

1y

Jau apie Czikaga ne noriu ne 
, kalbėti,. kalbėti, *

Ne szmotelio popieros gadytį 
Sunku' sriutos iszvalytj. 
Ir apie viską apraszyti

Ten tai subegimas visokiu 
arutu,

Isz visu apigardu, kokius
> nebutu,

• O bobos su visokeis' budais

jūreiviu. Jis jai ka tai sake, o 
ji garsiai kvatojo. Ji buvo pa- 
sipuoszusi didele pilka skrybė
lė, ant kurios apkrauta-daug 
visokiu kvietkuydongva mėly
na szlebe, nudažytais skruos
tais ir lupomis. Jos iszžiura, 
jos elgimasis atkreipė visu 
atyda. Dvi* storules poniutes; 
kurios priosz ja sėdėjo,, teini jo 
in ja su neapykanta^ ir nuolat

iPraslinkus 
asz nuėjau 
pribuvusiu artistu vaidinimo.

Žmonių prisirinko daug ir
1 v j •

isz

matosi viliingu- 
n e kaltybe.

nukreiptos in

kur nors — jiVIS

kau.

Kur tu iki sziol buvai?
(.) taip sau — atsakiau 

Tai szian, tai ten ir užtru

kokia begaline 
Bežiūrint in apielinke

—r Nemeluok! — ji t any —- 
Tavo veidas rodo, kad tu per 
gyvenai, ka nors netikėto?

— Visiszkni nieko.
— Žiūrėk man in akis

Kodėl tu giediesi ma
-- ;j

• ir nusigando,

— Tai 
atsa ko.

— Pasakykite gi!
— Na taip sau važiuojamo 

ir gana.
Dabar mudu mėtomo žvilgs

nius in apielinko.'Giria'nuoga; 
be savo žaliųjų riibu. T)Trva 
juoda; bu jokiu žaliumynn. 
Viskas taip keista. Tik k(*lias 
nusitiesės, lyg 
juosta.
ji isz netycziu prie manos taip 
arti prisiglaudu, kad jos pasi
pilti* plaukai sieko mano vei
dą. Automobilius netikėtai su
krute, ir jos sziltas žandas da- 
silytejo mano veidą. Pasislin
kau staiga tolyn’ir pasakiau:

- Puikiai veža!
mėgstu greit

si rome

jos tas fca tik
Bet 

sužibėjo ir lyg 
szypsa pasirodė ant

ja ožkai-

— A>z labai 
važi uot.

— Bet ve! — asz atsisukęs 
pratariau.
mos!

tari1. — 
ne<!

Man k vapa užėmė. Asz netu
rėjau ka sakyt. Ji priėjo ir už 

alkūnėms ant kėdės
kur asz sėdėjau. Nuo mano pe
ties nuėmė ilga plauku.

Kas ežia ? — ture. — Kv 
ries tas ?

Czia aszutas isz balaka-

visi atydžiai temijojn drama 
savo gimtos szalies. Po 

pirmojo akto asz“ iszejau ir ne
tikėtai iszvydau ja. Su ja — 
jaunas szvariai apsiskutęs ir 
snlyg paskiausios mados apsi
rengęs žmogus. Jis žaidė pir- 
sztais su spindineziu ant.jo 
isztemptos krutinės laikrodė
lio grandiniiL 
tos, panages 
žiedais apmaustyti taip, kad 

in tai 
[sz teisybes v 

veidas nepatiko; 
daug nachalumo,

su

daugelis 
kreipė.

no...

A amu jau ne z.y-

Paklaidinsime jus — ji
ta re.

Ir sztai nutikėtai isz užvin
gio iszszoko vyras 
riu ir suszuko:

— J^t o k !
Asz ne nepajutau, kaip pri

tūpiau užpakalinėje 
Tu mergužėlė irgi, 
kur turėjome
užsidengeme galvas, 
nėra.

su revolve-

sėdynėje.
Ta gūnia, 

ant keliu dabar 
Ir musu

Lipk laukan! — girdi-
me.

Strakt — iszszoko Anicetas. 
Vol suuže, susznypszte ir vėl 
pleszka automobilius.

1 — Ka ! darome ? — kuždu 
asz jai. — Kur tas velnias da
bar mumis vesz ?

— Vistiek mes gyvi neisz- 
liksime — tarė ji drebėdama.

— Kasžin, kad szoktf — 
asz pratariau. — Gal but gali
ma iszsigelbet.

Staiga asz pajutau jos ranka 
ant mano peties.

— Nepalik
baneziu balsu ji tarė, 
tiek jau tašyk asz bueziau žu
vusi.

Szokime abudu!
— Ne!

gal ir iszszoktumet, bet mano 
užklius sijonas ir —epo manos.

mano! — dre-
7 Vis-

ji vėl tarė. — Jus

Dabar ir ji spaudėsi prie ma
nes ir hneziavo drebėdama ma
no puti. Jaucziau, kad jos ran
kos tvirtai insikibusios in ma-

Supratau, kad ji 
mane nepaleis.. v
no sermėga.

kas-žin ka kuždėjo, '

Daugiausia su kitais vyrais’ 
O kokios gaspadines isz jin f - 

Apsakyti ne negaliu. ” • '

Rankos jo bal- 
ružavos, pirsztai

kibinau

— Nemeluok! — ji atremc
— Uzia plaukas.

— Tai nuo tavęs užsidriekc
Ji pradėjo prie savo plauku 

ir tarė:
— Ar tok i s gi mano,
— Glamonejausi,

merga — pasakiau ant galo. — 
Ar gerai?

— Tai žinoma — ji pridūrė
— Juokingas tu.

Norėjau kad ji mane bartu. 
Bet ji pasidarė man nesupran
tama. Ant jos veido netik nesi
matė piktumo, bet ji linksmai 
szypsojosi.

Mane apėmė piktumas nuo 
pat galvovirszio iki kojų padu, 
ir asz norėjau ant kerszto isz- 
niuszt langu, bet susilaikiau ir 
tariau:

Tu netiki? - 
gal nepaistai ?

Netikiu — ji atsake. — 
Tu tyczia nuduodi, 
janeziu ir nebūtus daigtus pa- 
akoji, kaip tikriausia teisybe.

’— Tu visai nepaistai, kad 
asz mergas kibinu?

— Nepaistau —
— Tu tokis netikus ir asz tikrai 
žinau, kad lave jokia merga ne

S.

Szitaip?
Blogesniu komplimentu 

buvau girdėjos, kaip gyvas. 
Norėjau paimt lokszte nuo sko
bnio ir tekszt in asla. Bueziau 
pasirodęs 
susilaikiau ir pasipūtės, 
sziauszes nuejati sau gult.

Szliburis.

pasakiau.
— O

lyg klejo

ji atsake

pristo

girdėjos,
ne-

kad esu vyras. Vėl 
pasi-

A
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asz jau

sake.

V t
NebUH teip baisus musu tie prieszai, 
Jai tik mes stosime be baimes Vieszai 
Visi isz vieno narsiai kovosim, 
Nauja Lietuva atbudavoslin!

Carl K. Mecionis

Krokodilinis vaikas.
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.JJenry Copinger, isz Miami, 
Floridos nesibijo žaisti su dy- 
džiauseis krokodileis. Jisai tau 
kol paneria in Vandeni ir isz- 
mota. krokodiliu ant kranto be 
jokios baimes, į I .

net atvda at- 
, man jo 

jame matėsi 
savotiszko 

pažinstamu. — bailumo ir neisztikimumo.
O, Naste! — ncijuczio- 

pratariau asz ir skubiai

♦

Burdingieriai daug nukeneze; • 
Nuo tuju bobų ajbecz*. o • 

Neseniai man prisiejo eiti Katras mnnszaineS nefundine," .
Tai neligai pabūna,' 

Nuolat turi gerkle pripildyti,x 
Jaigu nori ilginus padus sui 

szildvti.

i i ažino

Taeziaus — ne 
asz ir Skubiai

ko-

— noriai ji at

pasikalbojimb 
ji važiuoja pas

mis
prie jos prisiartinau.

pa žiu rojo inJi apsižvelgė, 
mane ir pažino:

—- Ak, sveikas-gyyas! Kas 
phsjus?

Atsakydamas in jos paklau
sima, 
permaina.

inžiurojau joje žymia
Ji buvo žymiai bu.-

Mano Tadukas, — kai- įmokėjusi, akyse matėsi imliu-
bėjo ji, žiūrėdama iii mane sa 
vo didėlėmis mėlynomis aki

(k

mis, — New Yorke** dirba ko- !
kioj tai l
Jis man rasze gerai uždirbąs ir

dimas. Nors isz veido atrodo 
■linksma, bet tas linksmumas 
buvo dirbtinis, nenatūralia. Ji

garlaiviu rasztinej. Supažindino mane su savo jau- 
.......................... ...„L/.,.,., L* nikiu. Mes kalbėjome apie ma- 

kviete mane atvažiuoti. Varg* žos svarbos dalykus. Po to jis
nikiu. Mes kalbėjome apie ma

jis ilgisi manos. Ten mu
du apsivesimo ir gyvensime... 
Geras, protingas 
kas.

Mudu ilgai kalbėjomės. Pri* ! 
simineme apie 
apie svetima 
apie tai, kaip naujoj szalyj gy

szas,

mano Tadu

'imtąją szali, 
mums Amerika, 

t--
vensime ir t.t. Laike musu pa^ 
sikalbejimo ji nuolatos minėjo

g

atsiprasze ir nuėjo atsigerti.
— Atleiskite man, Naste, 

— pratariau asz, — kaip ma
tau, tai tamsta dar nevedusi?

Kol kas, dar ne... Tadas 
apsivesimo ve- 

Dabat’i dar jam nelei* 
džia kai kurios darbo sąlygos. 

’ Isz jos kalbos pastebėjau1, 
“mano Ta- 

Matomai, phš juos at
sitiko kas nors nemalonaus...

— Pas jus, Niistc, invyko 
— *. ... . *' •

---------- —..............— - , . I,

sako, jog mes 
liau...

‘ kad ji jau nesako 
savo sužieduotini ir kiekvieni! ‘dūkas.

' _ f . . .
‘‘mano Ta* 

Ji tuos žodžius tarda-
karta pridedama: 
dūkas.“ 
vo su dideliu pasitikėjimu, su 
tokiu kudikiszku ir nekalti? 
atvirumu, kad, rodos, ir matai 
ta jos ir jos mylinius esybes* 
laime, lydinezia ju gyvenimą’;
Girdint . jos nuoszirdžius ir truputi paraudo iv silpnu bal- 
szvolnius žodžius apie TadukaJ 
nenoromis žmogus turi persis?* 
tatyti, kad jis turi būti labai 
teisingas, geras malonus ir pilo
nai vertas tos nekaltos 
S 
giszkomis akimis;' 1

Vėliau mudu nuėjome in sai

v r • n t

kokia tai atmaina. Matomai 
pas jus buvo nesmagumu...

Pasakęs tuos žodžius, jau< 
cziau lyg ir ja užgavęs. Nastės

Bowery gatve — gritve 
niu draugijos iszmatu,“ kaip ; 
kai kurio ja vadina.; Tai buvo 
dvylikta valanda;nakties.

Prie vos spingsinezio žib^in- 
ttivo stūksojo dvi apdrisku
sios,1 sunykusios figūros,— vy
ro ir moters. Girdėjosi piktžo
džiavimai, blovizgos ir dykas, 
klaikus juokas. Antroj pusėj 
gatves, ant kampo, matėsi gru- 1 
pe tajpgi keistu figuru, isz kur 
girdėjosi silpnas dainos balsas. 
Pri si artinęs, iszvydau nusigė
rusią, apipleszytcynis drapano
mis, apkruvintu veidu, sedin- 
ežia ant žemes moterlszke ir 
liudnu, pusiau verkianeziu bąl- 
W baigianezia dainele “Val
tis:

Kaip žvejys drąsuolis, žais
dama ir juokaudami,

Pataikęs in uola, šukute val
tele;..

Taip jis jauną, siela sužeidė 
apgaudams...

Sužeidė ant amžių jautriąja 
szirdele!...

Jos^dalna nutruko, ji ranka 
______ j nuo sutepto veido 
aszaras ir baigė:

• J* Sužeidė ant amžių jautriąja
; , szirdele...

i nsi žiu rojau 
tai pažinau, kad ji — Naste.

* —į- -. jį L - į . I , , . . _

SKAITYKITE “SAULE1'

apkruvintu veidu, sedin-

M '

į z1
nubrauko

t Kuomet gerai

merV

0

Tai ne ilgai pabūna,’

Viename atsibuvopleise 
kriksztinos,

Tai užtino gerkle bobelkes 
nevieno*, 

kaip anglikai pro szali ejd, 
Tai ant tosios vietos akyvai 

žiurėjo
Mišinio, kad velnes smaugė 

žydu,
Ba tokio giedalo negirdejo 

niekada.

r

Kaip in Szenadori isz kur bo 
belos atvažiuoja,

Tai norints gerai sau paula- 
voja,

Kad ir daugiausia pinigu at* 
sivoža;

Tai no cento namon neparvežė
Po visas karezemas ir szto- 

rus valkiojosi,
Novos sau kotą pirkti jieszkoM, 

O tuom laik daug pinigu pra
leidžia, 

Sunko proco savo vyro isz- ’ 
leidžia,

- - — " >— - *1

. V7 ^JUO VJ4.ua VAJLVXWi.*.

Ar darote vynszkai — gerai f 
Kas isz tokiu bobų gali bufy

• O jus vyrai dideli cimbolai

Turi kanecz vyras prapulti! ’
»■      i* i1    ■ ryw ■»»■ p

akys/ pasriuvo aszai’omis; ji j

su prataro:
Kmir klausiate?... Kam? 

Palikim apie tai...
Asz ponsitikrinap, jogei ne- 

klydau.1 Prasidėjo antras ak-

A

Įaites, su tomis didėlėmis danL tasP Sugryžo jaunikis-ir 
mofl- iszsiskirsteme.' Ta* vakayri Ii

American ir Red Star Linija
TIESUS KIBLIAS ISZ NI^VV YORKA IN HAMBURGA., x 

Parankiausia kelione del Lietuviu ir Ruso 
, Dideli Modornlszkl Dubeltavais Szriubais Laivai. 

TRKCZlA KIRBA ISZ NEW IN LIEPOJU
TRECZIA KLEBA ISZ NEW YORKO IN EITKŪNUS 

MM1NNEKAHPAM naujue (tik 3 klesa) 21 MejatiM 
^MANCHURIA* JnnlauH — “MONGOLU* J u niauti Ifl / 

Su doddlu $6.00 karės taksu .
S

\Troczios kloaos keleiviui aprūpinami tarnu bu valgiu dideliam valgoma--

liona. Žmonių ten buvo mažai;
r

* • y “ U

asz jos daugiau nomaežiau/
■ ...... j.,. ? ;

t y ■T* ■

r

t...

jan> kanibary.,Uždaj-yti kambariai del moterų ir vaiku.
Kreipkitės in Kompanijos ofleą, 9 Broadway, New York, 

arba pas vietinius agentu*-
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Žinios Vietines
— Nauja katalikiszka pri

glauda del sierateliu likos ati
daryta Orwigsburge, ne toli 
Pottsvilles, in kuria bus siun- 
cziami sieratukai isz Skulkino 
pavieto parapijų. Yra tai pui
ki vieta ir tinkama del dažiu- 
J’ejimo vaiku.

—Szi ketvergą ir petny- 
ezia, 7 valanda vakare, 12 ir 13 
diena Gegužio, Szv. Juozapo 
Lietuviu bažnyežioje bus klau
soma Velykine iszpažintis. Ku
rie dar neatlikote Velykines 
iszpažinties, 
naudoti 
pagelba
pribus keletą svetimu kunigu.

Naujos tiesos vadina- 
Womer Bill” ant priver- 

prohibicijos.

malonėkite pasi- 
proga. In dvasiszka 
vietiniam klebonui

mos 
timo 
Pagal naujės 
nai 1’ennsyIvanijoi bus atida
ryti szventems ir election day, 
bet Nedelioms turės būti už
daryti. Laisnai kasztuos pu
siau tiek, kiek dabar kflsztuo- 

pardavinejima svaigi- 
gerimu, 

Ims baudžemas 
j,000 doleriu.

— Pacziule Jurgio Kaledo, 
musu gerai žinomo biznieriaus 

East Pine
savo

t i

dvdesnes 
tiesas, tai saliu-

je, o už 
naneziu saliuninkas 

nuo 100 lyg

ant East l’ine uliezios, apdo
vanojo savo milema Jurguti 
su drutum ir patogu šuneliu. 

-k
Fzvent inimas 
per kardinola 
ris ketina atlankyti musu mies
tą. Kolumbo drauguve užsiėmė 
priėmimo ženklyvo sveczio. ku
riam parengs puiku bankieta. 
Parodoje dalibaus visos katali- 
kiszkos d raugu ves.

— - Panedolije prasidėjo dy- 
delis Empire Carnival kompa
nija West parke su 
akyvais parodiniais,

zobovoms. Karnava- 
isz Shamokin ir 

yra gana dydelis. Bus linksma 
visa sau va i t ia.

Bažnytinio koro koneer- 
1a> nusiseki* pasekmingai po 
vadovysta prof. Daunoro, Ne
dėlios vakaru. Laike koncerto 
kalbėjo nes<*nei sugryžes isz 
Lietuvos p. Szalunas, kurio vi
si akyvai klaust* ir buvo užga- 
nadytais isz jojo apsakymu.

— Kaip girdėt, tai Family 
teatras bus pertaisytas atejteje 
nes ketina nukelti visa virszu 
ant pirmutinio laipsnio, lygiai 
su uliezia.

— Motinos! .Taigų jus nu- 
ejtumet pažiūrėt ant szokiu, 
ant kuriu jusu dukreles lanko
si, tai netnretumet kur padėti 
akiu isz sarmatos 
mete savo dukreles 
ausu. Dievaž net veidas rausta 
nuo sarmatos žiūrint kaip jau
numėm* sziadien szoka ir pasi- 
elgineja laike szokiu. Isz tikrų
jų kibą pats liucijieris iszrado 
tuosius szokius kokius sziadien 
szoka.

i sanvaite atsibus pa- 
Italu bažnvezios 

Dauglu’i’ty, ku-

tirnais ir 
Jas pribvvo

SESULEI — RŪTELEI.

Patarimai ir pamokinimai mu
su mergaitėms.

Inžanga.
Vasaros sekmadienio 

kare. Žmones jau sugryžo na
mon, gerąjį Dieva bažnyczioj 
pagarbinę.
sisi, kaip kas iszmano...

Lanko kits kita... sznoku- 
eziuojasi apie rūpimuosius da- 
Ivkus: ar teviszke Lietuva 
pripažins platusis pasaulis ne
priklausoma. valstybe, ar ne? 
Rodosi, kad per ilgus amžius 
užtenkamai vargo, 
ma svetima junga! 
laikraszcziai, isz kuriu matyti, 
kad Lietuvos dangus dar dobe- 
sinotas, neaiszkus...

vienan 
matvti isz namu

pava-

Pavalge pietus, ii-

beneszda- 
Skaitoma

sodžiausPažvelgus 
gyvenimai!, 
iszeinant visa szeimvna: tėvai 
ir vaikai. M tižioj i tuoj ima 
žaisti kieme: kryksztauja, lak
sto... žinoma vaikai. Tėveliai 
susėdo po szimtamote liepa ir 
kalbasi tyliai, kartas nuo kar
to su meile ir džiaugsmu pa
žvelgdami in žaidžianeziousius 
vaikus, nes juk tai ju ateities 
viltis. Ant suolelio atsisėdusi, 
prie matutes keliu savo galve
le priglaudusi, rimo ju vyriau
sioji dūkto, Barbute, kokios 
jienkiolikos metu mergina, ne- 
vien teveliu, bet visos szeiiny- 
nos mylimoji.

Kam mes Barbute augi- 
prabilo levas in moti-

kam ji’paaugusi teks?.” 
Dievuliui!” at- 

Barbute ir dar 
prie matutes prisi-

------- n . .

maldinga 
savo pirmąją komunija, tarė 
savo tėveliams:

— ° Tėti, matute! noriu vi
sados pasilikti jusu geriausia 
duktė. Stengsiuos 
jusu noliudinti, 
dama dirbsiu, kad jums padėti 
galeeziau!”

Žadėjo ir 
suoinet pasiliko gera duktė, 
kuri savo gražiniu elgimos ir 
doru budu džiugino teveliu 
szirdis.

Kad ir sziandiena tokiu duk
terų butu kuodaugiausia! Kaip 
laimingi butu tėveliai! Ar tu, 
sesule-rutele, savo pirmosios 
komunijos diena to-pat neža
dėjai t Tai-gi ir pildyk, ka esi 
prižadėjusi! Buk tėveliams vi
suomet gera duktė, niekuomet 
ju nenuliudink! Tavo tėveliai 
ir szv. Bažnyczia užaugino ta
ve gerajam Dievuliui: 
tarnauk 
tegyvenk!

Zinai dabar savo tikslą: ke
liauji dangiszka teviszke...

mergele,
MM

SAULE
/^'k ___ , _ _ ___ ---*

sunkiojoj nuode-l
•MM

vi šoko i s 
ir persta-

ir iszvestu-
lankan už

JUOKINGAS TEATRAS!

Shenandoro Dai-

Laimes
11 Gegužio

4 i 

do j,
J ? Sere-

“ Varpo’’ 
les Draugija stato scenoje ke
turių veiksmiu drama:

Jeszkotojai
(May) Nor-

kevieziaus Saleje. Durys atsi- 
daris 7 valanda vakare — Pra
sidės 8 valanda, Mahanoy City, 
Pa. Tarpe aktu bus dainos ir 
kiti invairumai. Inžanga 35c. 
ir 50c. Vaikams 25c.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant W. Spruce St., 
arti Catawissa St. Preke ne- 
augszta. Atsiszaukite pas 

Clias. F. Pannley 
Peal Estate Agent

238 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.(M.10)

W? TRASKAUSKAS 
UETUY1SZKAS GBAB0R1U8.
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PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
Graborius mahanoy city, pa 
Laidoja kauna numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlu, veselllju, past* 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
Mt Centre 8L Mahaaojr City. Pa

namt ” 
na, “ 
O-gi gerajam 
sake greitai 
areziau 
glaudė.

Tevelia nelanko tokio atsa
kymo, jis ka kita 
rimtas 
patiko; jis suprato Barbute ne 
vėjavaikė esant. O tavo, sesu- 
le-rutelo, kam užaugino tėve
liai? Tikru-tikriausiai kad ne 
pažiboms ir kitiems pasaulio 
niekniekiams; ne tam kad sa
vo laiku tektumei kokiam pliu- 
szkiui už moterį ir vargtumei 
visa savo amželi, prirakinta 
prie sunkaus jungo. Ne, ne 
tam; jie užaugino tave pirmu- 
pirmiausia Dievui ir amžinajai 
laimei. .Jie tavo gimimo dienoj 
jau yra tave Dievui paszvente. 
To neužmirsfck!

rl’u pati Dievui atsidavei ir 
pasiszventei

galvojo. Bet 
atsakymas labai jam

mergeliu mano tik

pirmosios savo 
komunijos diena. Atsimeni? 
Tai gi Jam priklausai, .Jam tu
ri tarnauti. Žinai, kam turi gy
venti. Nebūk tad vėjavaikė!

Daug
apie pasauli ir vien tik pasau
liui gyvena. Ju didžiausias 
ir vieni litelis troszkimas — pa
sauliui patikti. Jos iszvare isz 
savo szirdies visas rimtesnia- 
sias mintis, nebepaiso ne svar
biausiu dalyku. Ju mintis prie 
szokiu ir žaislu, prie papuosza- 
lu ir kitokiu nieku. Jos gyvena 

pasaulio
Akiu ir kūno ingeidžiai 
nimo puikybe — tai daiktai^ 
kurie joms už 
Joms rodos, 
ir esąs sutvertas

šu Iv ir. n nurodymais.
» gyve-

4 i

negera, kaip 
Nemylėk it pa-

nėra ja- 
(1 Jom 2,-

15). & i

Bet iszvvdap, jog 
( Hkj 2, 

gaišta garbe
1)

>
viskas mai-

viską patinka, 
buk tam pasaulis 

, tame buk ir 
randas žmogus savo laime...

Vai, kaip tat 
neprotinga!
šaulio nei to, kas pasaulyj yra. 
Jei kas myli pasauli 
me Tėvo meiles!”

Atsidnosiu pasaulio ma
lonumams!
vis tai tuszczia!” 
Nyksta turtai, 
nuvysta grožybe; 
uosi ir kaip durnai prapuola 
praeina kaip sapnas...

Pasaulio tarnyba reikalauja 
dideliausiu auku, 
vien tik skausmą teduoda. Pa
saulio malonumai saldus, bot 
tik isz pažiūros, juos seka kar- 
tenybes ir vargus... Ne be rei
kalo porsergsti szv. Petras: 
“Szalinkintcs nuo pragaisztin- 
gu malonumu!’* (2 Petr. 1, 4)

Dievas-gi vieno daikto 
griežtai tereikalauja, už ji gau- 
siu-gausiausiai
“Vienam Vieszpacziui savo 
Dievui tetarnausi!” (Luk. 4. 
8). Taigi nevaikszcziok, sesu- 
le-rųtcle, mirties takais, bet 
eik gyvenimo keliu! Viena

tuotarpu

vieno

teatlygina:

4
44M AAA

priėmusi1 vnsi esi, jei i 
mej szi pasauli apleisi! Dėlto 

sunkiosios nuodė
mės!... o pagundai užėjus, atsi
mink budriai, jog staigu nu
mirti gali... Kur-gi dingsi tuo
met ? I

Tarnauk Dovui pamaldžiai! 
Ne viena mergele nori dievota 
p’hsirodyti, kad intikus par- 
detiniams, arba kitiems žmo
nėms. Bet tai tik veidmainys
te, kurios Iszganytojas ypatin
gai nekenezia. Tikrasis dievo
tumas jieszko 
savo, bot Dievo garbes. Jis 
drąsus ir tvirtas Dievo tarny
boj. Jis pagundų laike žiuri 
augsztyn ir pasitiki Dievu...

Ar begali būti tavo jaunajai 
sielai prakilnesnis uždavinys, 
kaip Iszganytoja visa szirdi 
mi, už viską' daugiau mylėti? 
Laiminga, jei Iszganytoja my
li! Ta meile sustiprins tave, 
duos tau rainy bes ir daug 
szventojo džiaugsmo!...

Nekarta teko man lankyti 
viena mergele, Petronėle var
du. Ji sirgo džiulimi. Nors su
siprato nabago 
mirsianti, vienok 
suoinet rami ir linksma. Reikė
jo matyti jos džiaugsma, kad 
susilaukdavo kunigo!... Ji ne
karta man'sake ^-Negailu man 
nei gyvenimo, nei mano jaunų
jų dienu, kad pagalvoju, kiek 
mano draugiu, kurios su mani
mi kartu ėjo prie pirmosios ko
munijos ir lanko mokykla, do-

Kas žino, 
sveika,

niekuomet 
kiek inmanv-

isztesejo... Ji vi-

tai-gi
Jam ir Jam vienam

pralobęs, turi 
kitas vėl jis

nes mato apsi- 
Yra žmonių, kuriu kad 

bet miega 
Tai tie, kurie Dieva 

v ra o 
ir

uzmirsze.
žmones ir budėdami

bet ju sapnas labai->

y

Sesule-Rutele, tarnauk Dievui!
Nėra žmogaus, kurs niekuo

met nesapnuotu. Vienos sap
nuoja, jis labai 
apseziai visoko;
tapes galiūnu, visi jo klauso... 
Kitas ka kita sapnuoja... Atsi
budę nuliūsta 
gave!
kūnas ir jauezia, 
dvasia.
ir savo tikslą 
Tokie 
sapnuoja 
labai pavojingas...

Vienas tokiu sapnuoja, buk 
viskas mirtimi baigias... kitas, 
buk nesą Dievo... dar kitas
buk nesą pasaulyj už jin tobu
lesnio geresnio.

Visi tie sapnuotojai turės 
karta isz savo sapnu atsibusti.. 
Jie atsibus mirties valandoj. 
Vėlus atsibudimas!.. Geriau, 
kad jie dabar atsibustu, kad 
kas dabar pažadintu juos isz 
ju pavojingu sapnu...

Tai-gi atsibusk, sesule-rute
le, liaukis sapnavusi! Tarnauk 
Dievui, nes religija yra isz- 
mintinga ir reikalinga, 
pasaulis vienbalsiai tau sako: 
“Yra Dievas, 
tvėrė ir valdo!” 
(.lis, žmogaus padirbtas ir žmo
gaus yra užsukamas,.taip pat 
ir pasaulis negalėjo nei pats isz 
savos atsirasti, nei pats isz sa
ves susitvarkyti. < 
mas ir stebuklinga 
rodyte rodo, esant labai galin
ga Esybe
iv sutvarkius pasauli. Ta Esy
be mes vadinam Dievu.

Moteriszkes szirdis prilygi
nama jurai. Kaip jura plati ir 
gili, taip ir toji szirdis. Joje 
auga ir prakilniausioji meile, 
bet ir baisiausioji neapykanta. 
Religija dorina szirdi ir pake
lia prie to visa, kas gera, pra
kilnu. Vargas moteriszkei, ku- 
?i neturi religijos!... Liūdna ir 
tuszczia mergaites szirdyj, jei 
ten religijos nėra! Tai visokiu 
bjaurybių versme... Ar gali bu- 

Ne, niekuomet... 
nėra 

nėra nei laimes, 
tarnauk!

Jei Dievas pasaulio Sutvėrė
jas ir visumos Vieszpats, — 
Jam priklauso garbe. Tai-gi 
privalom tikėti Jo žodžiams, 
jei Jis teikias apreikszti, pri
valom Jo insakymus pildyti, 
jei Jis ka teikias užduoti.

Tarnauk Dievui su gyva ir 
tvirta tikyba. Kad iszmintinga 
buvus pana, turi visuomet tu
rėti deganti žibuti. Tas žibu
rys — tai tavo, tikyba. Jei nori 
Iszganytojui intikti — turi 
tikėti. Bet tikybos vienos no- 
užtonlcįa, reikia ir dirbti, ka 
liepia tikyba, t. y. tikyba turi 
būti gyva! Vai, kaip liūdna 
iszvydus, kad mergele, kuri

nes
Visas

kurs viską su-
Kaip laikro-

Jo at si radi
jo tvarka

Auri

ti ten Jaime? 
Be Dievo

/

saugokis

jog staigu nu-

pamaldume ne 
garbes.

greitu laiku 
ji buvo vi-

apleido...
įiebucziau 

kad man greitu laiku numirti 
nereikėtų! Aeziu 
kad mane 
Tu sveika 
sveikata

ros kelia 
gal ir asz

yra padarius

kas gera, pra

ramybes, bet 
Dėlto Dievui

katalike vadinas, nekatalikisz- 
kai gyvena!

Jausk, kad noinpultumoi in 
abejinga, arba net in nuodcr
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.

] priežiūra Valstijos, teip kad plnl- 
1 gal sudėti mano bankoje negali 
' pražūti. Priimu piningus saugiam 

Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nūstatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsakhna. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa. .

i

palalklmul.

Eslu po

I DAKTARAS W. BURKE
J LIETUVIS
> 418 W. Market St. Pottsville
| ......
> Su rlfloma Ilgoms priima, nuo
> valandos iki 10 valanda Ins ryto, 
c 1 Iki B vai popiet. • Iki 8 vakare.

Merginu balborlu szapan. i 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
8zom. Telpgi Iszmokiname / \ 
vyrus Ir merginas balbe- 
riauti. Neužmlrszklte nu- .
maro. Netoli Union R. R. 

— J
N. Nossokoffs, 

Pittsburgh, Fa.

rtacljos.

1202 Peno A ve.

Kožnos Motinos Klausimas
Yra aprūpinimas užganėdinanezio ir tvirtinan- 

* ežio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina isz Brooklyno raszo:

Kada mano paezios pienas pasilovė, asz viską
bandžiau — ant galo gydytojas man užrasze
< c

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir mano kūdikis greitu laiku pradėjo tarpti. 
Sziandicn jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

t

i 
/
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Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandienr 
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai
kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje. 
Vardas ......
Adresas .......

i

»*>4 Lf <mM- 
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Daktaras Juozas J. Austrą !
LIETUVIS I

Buvush Daktaras Karlamoaeje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS |

tau, Dieve, 
spaudžia ligele!” 

Už 
a ežiu sakvk

tokia, kaip ta

• • • * • • •• 9 • •< •• 9 9 9

(0107 /
sesule-rutele.

Dievui
ir stengkis but i
tavo draugo!...

Tolinus bus.

v -
y

Kazįs Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

9
t

Imldoja Numirėlius pagal naujausia 
mada Ir inoksla. Turi pagelblnlnko 
ųiotere. 'Prieinamos prekes.

I

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendesi

❖ ❖ 5,
Geriausio padirbimo visam 5

Schuylkill Paviete 5
HARUY GEORGES

24 W. Centre Street.
t
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Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
11 lig 2 popiet. C lig 9 vakare 

Telefonas—Bei) 859 R,
113 E. Coal St. Shenandoah Karpetai ir Divonai

Musu prekes yra pigiausios visoj valstijoj.
. ’T7'', 
r UNION 
.NATIONAL i' * 1 a « ■ a *

1 VBANK j 
.Mahanoy 
L:city

Capitol Stock. Šif5,000 
Šiurpiu A Prollte I464MMO.M

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prle justi piningu 1-ina 
diena Sausio Ir Liepos mens- 
suose, nepaisant'ar atnoazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 raL 
ryte lig 8 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 ral.

H BALL, Prezidentas
V. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

X.

minga gyvenimu! Nežinai nei 
kuomet mirsi, nei kaip, nei ka- > 
me. Nežinai nei dienos, nei va
landos! Bet tai goru-geriausia 
žinai, jog amžių amžiams žu-

V

Pinigus investytas in musu 
Preferred Stock*a, praszalina 
rūpesti ir suteikia linksmybe.

Preke $93 ir Dividendas už 
viena szera. : : : : :

Atnesza giara procentą ir 
yra saugioj vietoj pinigai 
padėti.

$5 
užtektinai pradėti

Pennsylvania
Power & Light Co. 

Pramone kurios reikalingumas 
yra pastovus.

Pennsylvania Power & Light Co. 
Investment Dept.
Eighth & Hamilton St. Alientown, Pa.
Send mo free illustrated booklet and 

more information about your Prefer
red Stock, p

4* I
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Namo i

Y
Street

City . i

.’I '

Ne vienas 
kitas sztoras negali teip pigiai parduota ta pati tavora.

27 per 54 colinis Axirfinster Divonas už.. ....$ 3.50
9 per 12 pėdu Brussel Divonas už........... ......$20.00
9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už..............$30.00
9 per 12 pėdu Axmnister Divonas už..............$35.00

TURIME VISOKIU DIDUMU.
8 pėdas ir 3 colei per 10 pėdu ir G colei.

9 pėdas per 12 padu, 11 pėdu įr 6 celei pęr Ij? Dedu.
12 per 15'pėdu. Yra isz ko pasirinkt. T

11 pėdu ir 6 celei pgr ^Jpedu.

Geras Brussel karpetas 
Geras Pluszinis karpetas .. 
Geras Axminster karpetas 
Klijonke 2 mastu ploczio . f

$1.50 mastas.
$2.50 mastas
$3.00 mastas
$1.50 mastas

•r-

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH,
t
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Daktaras KOLER yra vienatinio tarpe Lietuviu daktarai 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo beglje 
82 metus luvairias ilgas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nieiejlmus, ligas tinimo, invalrlas ligas

tlszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rualas-

Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, atudljavo begljo

Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybe* 

paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ype- 
tlszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba RubIm- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare. 
Nedellomis 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa..
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbai ; 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankui kaip 
jumis geriausia įszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai Ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus, . ■ ’Ajatuh

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
I*

Yra tai juso Banka. -
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. ,Banka. Sxita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbsti. « 
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pre*.D. M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicc
P. C. Fenton
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D. F. Guinan, Treat 
A. Danisewica M. Gavola

T. G. Hornsby
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