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1SZ AMERIKOS
Nutrucino savo penkis vyrus 

idant aplaikyt posmertinia.
Los Angelos, Calif. — Nu- 

trucinus savo penkis 
per arszenika. Mrs.

vvrus 
arszenika, Mrs. Lydia 

Southard, turinti tik 28 metus 
amžiaus, likos suymta Ilono- 
lulnje per tenaitiue palieije ir 
atgabenta adgal in Amerika. 
Motore pabėgo isz Lebanon. 
Misouri, in Ilavftja.

Tyksla-s tuju žudinseziu bu
vo nplaikymas posmertines po 
kožnam vvrui. Southardiene 
susipažinus su kokiu vyru ku
ris buvo gerai užasekuravojas 
savo gyvasti, 
tnicindavo 
ine apie 50 tukstaneziu doleriu 
už kailus nutrucintu vvru.

po tam jin nu- 
ir tokiu budu pae-

Vela velniava kylo West Vir- 
ginijoi.

Williamson, W. Va. — Vela 
kvlo sumiszimai ir szaudimai 
terp straikieriu ir straiklau- 
žiu skersai Tu g River. Szau
dimai ejna teq) anglekasiu, pa
lipi jos szerifiniu pagialbinin- 
kn Merrimac, Springs, Rawl ir 
Alburn miesteliousia. Apie de- 
szimts žmonių likos užmuszti o 
daugeli sužeido. Telefonai ir 
telegrafai likos 
ajsxkesniu žinių sunku isz to
liais aplaikyti.

Prezidentas apskelbė tenaie 
kariszka stovi.
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Supjaustė paeziule peiliu, s^o- 
ko in upe, bet Vanduo buvo 

per szaltas.
Fond du La c, AVis. >
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Ir Japonijoj randasi uliezinci kupezei ajskrimo ? J arba
kaip vaikai vadina hoki-pok i.i c 1 1

Baisus ir užvydus vyras.
Paryžius. — Užvydus mio , 

kokio tai laiko apie savo paezia 
duonkepis isz Ausignano, užti- 
kias jaja kalbant su kokiu tai .* 
nepažinstamu vyru, sumusze .* 
jaja baisei, supjaustė veidą su *•
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Sztai daugelis tavoriniu laivu, kurio stovi Jamaica Ba vo
prigulinti prie Su v. Vaisi, kuriuos visai nenaudoje,
kožno laivo Vnldžc suezedina 5000 doleriu ant . . . • . . . .. • > ?kaip juosius turėtu naudoti. ‘ r

Curtis 
Welch, užpykins ktul jojo pa- 
cziule. nesugryžo pas jin gyven
ti ir jeszko nuo įpjo persiskv- 
rimo, insigavo in^josios narna,

n

įj}

;| užduodamas jiai Hsztuonis bai
sius žaidulius su peiliu. Many
damas; jog jaja Užnmszo, nubė
go prie upes su lykslu pasis-o prie upes su lykslu pasis- 
kandinimo. Inszokes in vande
ni,

I
J 

o

vyru,

Pagimde penkis vaikus in vie.

Hubbard 
Penkis 
kus pagimdė

na meta.
Lake, 

sveikus ir
Mieli. -- 

gyvus vai- 
ezionais poni 

OrvilluRebb in laika vieno me
to. Tris dukreles Violet, Vera 
ir Lima trilinkai neturėjo da 
metd, kada ant svieto atėjo 
dvilinkai John ir Bessie.

Motina džiaugėsi isz savo 
\ mažiuleliu ir nemigoje, jog ne

turi laiko dažiureti savo mile- 
niuju.

kada, ant

Kunigas pardavė pavogtus bo
nus, iszmoketi skola ant baž

nyčios.
Chicago. — Kataliku kuni

gus Antanas Gorėk, parbasz- 
czius parapijos Now Chicago, 

prisipažino valdžių buk 
s eonus

Indy L 
jitoi pardavė pavogtus 
Toledo jo idant iszmoketi skola 
ant bažnvezios.

Savo iszpažinime
Vanda Urbaicziute, kuri likos 
tuojaus aresztavota. Kv../.j,„_ 
Gorėk sako: <l
Urbaicziute (lietuve) Chicage, 
buvo mano panipijonka kita
dos Toledoje. Nesenei padavė 
ji.įi man pakeli kalbėdama 
idant del josios paslepcziau, 
bot neatidarą’tau. Pakeli paslė
piau pieskuosia už klebonijos, 
bet mano akyvumas nedavė 
man ramybes ir turėjau pažiū
rėti kas tonais randasi. Kada 
dažinojau kas joje radosi, per- 
bigandau, bet apie tai neprane- 

nes maniau, i</

kaltina

Kunigas 
Susipažinau su

sziau valdžei, 
mane nužiurinetu, jog ii 
dali bau toje vagystėje 
Mano parapije buvo s.,^. ,.r, 
pagunda buvo dydele, uukir- 
pau kuponus ir pardaviau del 
dvieju pažinstamu už ka aplai- 
kiąu $11,000 eu kureis apmokė
jau skolas. Labai gaili uosiu už 
toki neiszniintinga žingsni.” 
—^Potuju žodžiu kun. Gorėk 
gniudžei apsiverkė.

Urbaicziute pasakė, buk tojo 
kunigo nepažinsta visai ir buk 
jitfai meluoje, jog gavo bonus 
nuo josios.

(f 

asz 
Lomi, 

koloje

Motina buvo Budintoja sudegi
mo savo kudykio.

Salem, N. J. — Mariute, 
metu amžiaus dukrele Loreno 
Dilks, sudegė ant smert akyse 
motinos, kuri negalėjo 
savo mažiuleles. Motina ižgir- 
dus klykama mergaites ant 
tvarto, iszbego laukan paregė
dama mergaite liepsnosią. Mo
tina stengdamasi prisiartyt 
prie deganezio tvarto, pati li
kosi b^isei apdeginta.
Mergaite nuėjo in tvarta jesz- 
koti kiausziniu, uždegdama 
fcapalka nuo kq^uzsidege szie-
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gi aibet

pajuto kad vanduo labai 
j savo 

iszlipo ant kranto, 
nuėji! in palieije ir pasidavė..
Pagimdo nepaprasta kudyki.

Pa.tterson, N. J. — Barner 
ligonbiitije gyuie ana diena 
dvinukai suaugia in viena, pa- 
naszuS in garsingus 
kus Dvinus. 
auga ant vieno

| szaltas ir tuo atvėso nuo 
| karszczio,

. t 
nes ant 

menesio, ne

Kudykis panaszus in velniuką. 
Ar tik ne bus žmonių iszmislas.

— Laikrasztis 
po vardu 

apraszineja

Albany, N. Y 
iszej na utis czionais 
“Times-Union ” 
apie gymusi kfidyki kuris la
bai iszrodo in velniuką. Apie 
ta ji nepaprasta kudyki ejna vi
sokį ugskalai, o daktarą! sako, 
jog 'fai' jtiktni Bobu iszmislas 
dau^i.’iti n ick6^ Bobdaktare 
kuri thji' kudyki priėmė badai •’ i' 11i ' i: i -i i ‘ • ' ’. ■ . v 1 

‘Paveikite jin, to

• - !|» f "■ ’

dauginti uick6^
f J |

Bobdaktare

'4

Dydeles ugnes.
Coaldale, Pa, 

No. 8, prigulintis prie Lehigh 
Valles kompanijos sudegė nuo 
nežinomos priežasties praejta 
sau va itin. Bledes padaryta ant 
$4(10,000. Arti du tukstanezei 
darbininku pasiliko be darbo.

Youngstown, Ohio. — Ugnis 
sunaikino visa bloką namu ant 
West Federal uliezios, 
prasidėjo Parish

pastoges. Bledes daejna suvir- 
szum milijoną doleriu.
Nelabas sūnelis sumusze savo 

motina.
Milwaukee, Wis. — Juozas 

Leszczinskas, 27 motu, likos 
•iresztavotas už sumuszima sa
vo senukes motinos.

Laike teismo, motina liudi
jo, buk josios sūnelis nedirbo 
jau X isa meta, o kada jam pra
dėjo iszmetinet jojo tinginvsta 
ir kad ynitusi prie darbo, Juo
zukas iszkolojo motina taisei 
ir jaja sumusze. Motiniszka 

^sziedis turėjo jauslu del sūne
lio ir melde sudžiaus, idant 
jam dovanotu kalte ir paleis
tu ant liuosybes, bet sudže pa
sakė motinai, jog Juozas yra 
niekam netikės vaikas ir pado
vanojo jam burda ant trijų me
nesiu in narna pataisos.

Kudykis gynie be akiu.
Toledo, Ohio. — Pati P. M. 

pagimdė ana diena 
sveika ir druta kudvki vvrisz- 
kos lyties, 
Daktarai specialistai, peržiurė
ja taji nelaiminga kydyki, nu
sprendė, jog bus aklas ant viso 
gyvenimo ir ne roges svietisz- 
kos szviesos.

Naudingas peilis.
Fond du Lac, 

met K berneli, 
vontojas turiVjabai naudinga 
kiszenini peili, kuris susideda 
isz dvieju alavoliu, plunksnos, 
adata, *grieztuko, raktelio už
sukti žiegoreli, žirkles, videl- 
ciu, peili, yla, tris piclyczias ir 
pjūklą. Visi tiejei naudingi 
dalikai talpinusi vienam peili- 
je. Kada viskas užsidaro, pei
lis turi tiktai szeszis colius il
gio. Tuosius peilius iždirbine- 
ja IfalŲbiJ _ ;.

— Brokeris

kuri
Lumber Co.

pasžhuke/ kada paregėjo taja 
lijanrybiį: “Paymkite jin, to
ji bjatirybe begali gyventi, už- 
muszkite \‘jinPL Bet kudykis 
ketino jiai atsakyti: “Jaigu 
mane-užniusz tai ir tu mirsi!” 
Kitas paskalas ejna, buk kada 
taji ' sutvėrimą nunesze prie 
upes ir inmete in vandeni ir 
mate kaip nuskendo, bet kada 
žmogus atėjo namon, rado taji 
kudyki gulinti lovoje sveika ir 
gyva.

Badai tasai nepaprastas ku-

Si amisz- 
Bet szitie dviuai 

Stuobrio ant 
kurio randasi dvi galvos. Isz 
abieju szaliu randasi po ranka 
kaip pas paprasta žmogų bet 
terp dvieju kojų randasi viena 
ilga koja su deszimts pirsztais.

Daktarai ligonbutes ne turi 
vilties, idant tiejei nepaprasti 
dvinai gyventu, bet. jaigu mir
tų, tai juosius supjaustytu del 
iszt iri liejimo kaip jiejo yra su- 
augia,‘.po tam indės in dydeli 
stiklą ir laikys ant parodos li- 
gęnbutes muzejiui.
daktarai pasakė, buk josios 
kud.vkis mirė. Pravarde josios 
laiko slaptybėje. <

Motinai

su szakntenis ant popiereles ir vaikai laižo.

< <« 
f

Kupczius uždeda ajskrima Szeszlake, na-

!!?•- J

jiai ‘atsakyti: --- --------------------------------------------------------------------- ------- ,„r............................. ...

KA VEIKIA MOTERES.

iszrado

Ipie 300 szeini.vnu pasiliko be ll-vki" 8,V»>e užpraeita patny-

Wassan,

bet neturėjo akiu.

Wis. — Meh- 
czidnaitinis gv-

Isz Lietuvos
ISZ VILNIAUS PADANGES.

ežia kokiai tai italijonkai, bet 
apie teisingumą tojo nepapras
to kudykio gymima kuris isz
rodo in tikra velniuką, dakta
rai neužtvirtina.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko nesenei New South Wales, 
bet teisingumą jojo niekas ne- 
isztirinejo, o buvo tai teip: 
Moteriai anglekasio gyme ku
dykis, kuris turėjo plaukus ant 
viso kimo du colius ilgio, jojo 
veidelis turėjo pikta iszvaizda 
o akis žibėjo kaip žalczio. Tu
rėjo uodega 1.8 colius ilgio ir 
mažus raguezius, visus dantis 
o pirsztai kaip erelio letenas. 
Badai motina buvo nubausta 
už pikta iszsitarima, kada atė
jo pas jaja žydas parduodamas!; 
paveikslus nukryžiavoto Kris- 
tuso. Užpikus ant nurodo žy
do, ketino iszsitarti, jog geriau 
turėti velnią namuosia ne kaip 
jojo paveiksią.

Keliolika metu Mount Car
mel, Pa. gyme kudykis kuris 
turėjo augmenes ant kaktos k u 
rie iszrode ant ragueziu, o pas
kalas apibėginėjo, buk tai ti
krai velniukas.

Gal kudykis Albanije turi 
kokius iszaugimus, bet bobel- 
kos da truputi pridėjo savisz- 
kai prie pasakos ir isz papras
to kudykio padare velniuką.

— Dydesnis dalis moterių 
pietinėje Afrike yra riebios.

— Duktė p. Irena. Curie - 
Sk 1 a d a u s k i e nes k u r i
radi jum ir dabar; lankosi Ame- 
rike, teipgi yra labai mokyta 
mot e re.

Apie 250,000 nevedusiu 
moterių New Yorke užmokėjo 
irikom taksus praejta meta.

— Moteres kvarbavo savo 
veidus szeszis tukstanezius me
tu adgal.

— Poni Ida Wvile 
automobiliniu

7000 miliu po pusėtinos Kali
fornijai ir dydeles giries Yose
mite.

Gudu spaudos biuro prane- 
szimu, Lenku terorai Gudijoj 
vis didėja. Nereti leilku karei
viai užmuszimai 'gudu ūkinin
ku. Nesenei Vilniaus g’ub. Ju- 
ratiszako valscz. Juto vieži u
kaime lenkai kareiviai, 3’ykvi- 

, užmu^ze nes- 
Vilniaus gub. 

valscz. Kareviczu 
kaime 22-ro lenku pulko karei
viai paszove ūkininką ♦Joną 
Marczika, kuris juos lydėjo in 
Ligniszkes.

Drauge Su teroru lenkai in- 
vairiais budais trukdo kopeaa- 
tyvu darbuoti'. iJvdos apskri
ties seni imas neleidžia at idary
ti gudu koporatyvu, motyvuo
damas kad apskritys turi pa
kankamai lenku koporaty vu. 
Tos pats seniūnas neleidžia ali

ne tik 
ir privatinėmis

nevisa: Ltmku 
instatymu ūkininku

žiavo
perva- 

.suvirsz

visos— Italijoi visos inoteres, 
paneles ir naszles turi tais pa- 
czes tiesas ka ir vvrai.

— K o re jo i randasi t ei p mo- 
teres atitolintos nuo vyru, jog 
vos drysta prakalbėti žodeli in 
savo vyra, yra tikros uevalnin- 
kes.

kaimuose 
francuziszkosia ir vokis*zkuosia 
yra vedama kupezysta moterį- 

1 | | f Iszkais.plaukais panaszei kaip 
yra pardavinėti kiauszinei 
Sviestas ir kiti, dalykai;.

pardavinėti

ATSAKYMAI.

J. W. Vv-

zuodami duona 
ežia ūkininke;
Subotinsko

T 
darvti

varžo

gudu mokyklų 
valstybes, bet 
leszomis.

Lenku administracija 
visas gudu pastangas kultūros
darbo srity. Vilniuj gudai mė
gina i n kurt i savo teatru, suda
rė trupa ir ruoszesi vaidinti. 
Repiticijos ėjo “Rainis” kope- 
ratyvo bute. Vienos repiticijos 
metu insiverže policija, surasze 
protokolą už neteisėta susirin
kimą, uždare koperatyvo butą 
ir tuo paežiu uždare inejima in 
gudu valgykla, buvusia prie 
koperatyvo. Tuo metu kopera
tyvo buvo koperatyvo Valdy
bos ir Revizijos Komisijos po
sėdis. Policija uždare ir ta su
sirinkimą, pareikszdami, kad 
toliau koperatyvo Valdyba pri
valanti praszyti leidimo kiek
vienam savo posėdžiui.

Tacziaus nežiūrint in visas 
Lenku valdžios (Į^romas kliu-

t i

buvusia

Keliauna in Europa praleisti 
milijonus.

New York.

amerikoniszku

Tomis dieno
mis ant septiniu dydeliu laivu 
iszplauko in Euorpa asztuoni 
tukstanezei
žiopliu, kurie turėdami užtek
tinai pinigu, neturėdami kur 
juos praleist, iszkoliavo in už
mari ant geni laiku. Tegul va- 
žiuoje visi, nes mažai naudos 
turi visuomene isz tokiu žmo-

• l * * ,
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balių ir t. t.

Philadelphia.
ras ar motere netekus vieno ar 
kito per mirti, privalo neszioti 
“želaba” per visa meta, o ir 
ilginus, jaigu vienas kita milo
jo. Privalo szalintis nuo viso
kiu linksmybių,
Tas pats ir su vaikais. Yra tai 
labai paniekinaneziai, jaigu po 
mireziai mylemos ypatos, liku
si ypata jieszko suraminimo 
linksmybesia, ka parodo maža 
paguodone del mirusios ypatos.

R. P. Waterbury. — Kokiu 
daugiau tamistanori dnrodimu 
apie Esybių Dievo? Argi nema-
tai aplinkui save gana davadu, 
apie yUogalinga, Sutvertoji. 
1) i r stelbk ant gamtos, žmonių, 
augsztai in dangų, žemai in vi
dun ženies ir t. t. Apmanstyk 
gylei su at yda, o persitikrinsi 
jog yba Dievas, ” ...........

žmonių

rikos dovanos Lenku adminis
tracijos malone nepasiekia gu
du vaiku.

Bet tai dar 
valdžios
žemes, isztremtu karo metu in 
Rusija, parduodamos koloniza
cijos fondui tikslu padovanoti 
jas lenku kareiviams, Szi gudu 
žemiu kolonizacija sukelia di
džiausi pasipiktinimą guduo 
gyventojuos, kas kelia judėji
mus ir ginkluotus pasijiriėszi- 
nimus.

.5. «$.

APIE PADĖTI NEUTRALEJ 
‘ ZONOJ.

pasienioNeitralines zonos 
;yyejitojai skundžiasi:

Lenkai nuo pat neitralines 
zoi\os nustatyjUo neprisilaiko 
zonos ir visa laika kankina sa
vo pleszimais vietos gyvento
jus. Daugiausiai pleszia etapo 
žandarai ir ginkluota kariuo
mene. LTžpuldiuix|umi gyvento
jus, jie reikalauja invairiu mo
kesniu ir daro rekvizicijų. Nuo 
sziu metu pradžios užpuolimus 
daro dideli kareiviu būriai, da
žnais szimtais, 
kulkosvydžiais.

• Nub kovo 21 d. užpuolimai 
daromi nuolat. Nuo balandžio 

kariuomene buvo 
perėjus demarkacijos linija ir 
okupavus musu pusėj Kreivė
nu, Valincziu, Naujuju Alksnė
nų, Rodiskiu, Cirailiu, Užukal- 
niu, Buroku, Miklaszuvkos ir

o*

10 d. lenku

apsiginklavę

Buroku, M iklaszuvkos 
kitus kaimus.

(J y ve n t o j a i s u i n i an i i 
mi, neatisižvelgiant in moteris 
vaikus ir senius. Daug vaiku ir 
moterių sužeista kiti užmuszti 
vietoj.

Turtas plosziamas.

niusza-

Jaunesnieji vyrai priverst i
. • • •> A * M

slapstytis ir bėgti isz namu.

tis, gudu judejimąš kraszte au
ga. Vilniuj iszleidžiami 5 perio
diniai gudu spaudos arganai, 
dirbai koperatyvu Sąjungą, 
taip pat Gudu tautinis komi
tetas. In Gudu tautini komite
tą kasdien atsilanko peszti ir 
tolimiausiu vietų pasiimti in- 
f ormac i j u gud u lit erai u ros i r 
juridines pagalbos.

Isz visu Vilniaus ir Gardino 
kampu girdėti skundai del me
džiagines padėties, nes gyven
tojai daug nukentejo per sep
tynis karo ir okupacijos metus 
Be to isz Rusijos kasdien grįž
ta tremtiniu szimtai. Iszbadeja 
iszvarge, jie randa savo gyve
nimo vietose tik gryna žeme, 
apaugusia lauko .žole. Tremti
niai badauja, gyvena sunkius 
vargus ir neturi galimumo už
vesti ūki, arklius, ir t. t. Dau
gelis serga. Vaikai žūna, Amo-

AKYVI TRUPINĖLIAI.

*Vionas szvaicaras pribuvo 
a diena in Paryžių atlikęs 

visa svietą su pa- 
gialba baisikelio. Taja kelione 
padare in 7 metus iszkeliaves 
35,000 miliu.

*

an 
kelione po

Tuhkbaznyczia New Y er
ke duoda dovanai žiedą del 
atejviu poyu kurie geidže ap
sivesti.

britva ir apdegino josios bumu 
su žibinte. Po tam paemias sa- y T 
vo auka ant poeziu, iilinesze iii . 
artima miesteli, kur atsibūvi- 
nėjo balius ir numėtė mirsztan* 
te terp szokyku, vėliaus pasi
davė in rankas policijos.

Odesa rankosia bolszeviku.
Warszava. — Isz Ukrajinos 

atėjo žinia, buk po 18 valandų 
kruvino muszio terp ukrajinisz 
ku pasikeleliu, bolszeviku užė
mė vela Odesa.
Motyna nužudė savo akla sunu.

O berk rank.
szle Hasspnbergerio, likos už
daryta kalėjime už nužudininia 
savo 19 metu amžiaus akla su
nu. Jaunikaiti surado pakarta 
mot ynos kambarį je. Pagal dak
taru nusprendimą, tai jauni
kaitis neateme pats sau gyvas
ti ir tuojaus likos nužureta mo
tina. Kada gyventojai mieste
lio dagirdo apie darbu nelabos 
mot ynos, teip ant josios inirszo 
jog norė jo jaja pakart.
Toki dentista reiketu pakart, 
teip padarytu su juom Ame- 

rike.
11 a mb u rgas. —u T ūki: 

te, dirbanti pas^ezionaitnn den- • * 
tista,, pranesze policijai' hpib 
nedora jojo pasielgimą su ligo- 
nias kurio jiąs jin ątejdavo su 
skaudaneziais dantimis. Jaigu ; 
atejdavo pas jin motere ar mer
gina ir jin neprisileisdavo, gla
monėtis su juom, tai jisai paso
dindavo jiaises ant krėslo, ku
ris teip buvo intaisytas, kada 
daktaras paspauzdavo guzikelc 
tai galva, rankos ir kojos likos 
prispaustos su intaisais, kad 
ant krėslo sėdinti negalėjo pa
sijudini. Tada tasai szetonas 
apsvaiginės savo auka, daryda
vo su juoms kas jam patiko. 
Palieije padare pas jin krata 
ir rado yiska kaip jojo pagial- 
bininke apsako. Kaip pplicjje 
isztirinejo, tai tasai dehtistas . 
subjaurino apie 20 nioteres ir 
merginas tokiu 
mot erei iszt rauke isz 
niaus 20 tukstaneziu markiu, o. 
kada apie tai pranesze polici-. 
jai.tai daktaras pasako, jog gal 
motere pinigus pamėtė. Dabar 
kitaip apie tai polieije suprato 
ir paukszteli uždare kalėjime.
Tikejimiszka kare Meksike.

Mexico City, 
szimtas ypatų žuvo 
kokie kylo isz priežasties susi
rėmimu kataliku 
Morelioje, g 
an.

Musziai prasidėjo kada ka
talikai surenk© elydelia parodo, 
idant užprotestavot prieszais 
socialistu propaganda prie- 
szai.s tikėjimą. Nekurie socia
listai pasislepia ant stogu ir 
pakampesia pradėjo szaudyt in 
dalibaujanezius parodoj© ir ant 
palicijos, isz ko kylo dydelis 
sumiszimas. Daugeli žmonių li
kos sužeistais. , t , . . <

Pasikėlimas Vladyvostoke.». ‘ *
Isz Czytos dane-

« • • * * 4 ’ « • k

budu. Vienai
kisze-

Mex. — Arti 
muszio.<e

ir socialistu 
ubernijoi Michoac-

isz ko kvlo dydelis

« i

y
1

/

I •/

Pagimde penketą vaiku ant 
kart. '

Marija Encertic- 
metu senumo motere,

„ Rymas, 
ne, 32 
praejta subatil pagimdė ketu- 
res mergaites ir viena sunu, bbt 
sūnelis tuojaus mirė. Motei’© 
yra pati prasto darbininko.
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Moskva. — Isz Czytos dane- 
sza apie pusikei ima lialtgvardi-

>jos Vladivostok©. Apsiginki© 
ve raiteliai užėmė 
vietiniu pristova.

rot ūžia ir 
PaHikęleliai* 

likos privintais per Japonus/ 
kurie pristatė baltgvardijai vi
sokiu ginklu ir amunicijos. Ba
dai tiejei nauji pasikeleliai yraį
šokiu ginklu ir amunicijos. Ba

pasėkėjai generolo Stemiario-*
A.ff*"**
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KAS GIRDĖT
Aplaikomo gromata nno K. 

I. isz Radiszkin kaimo, Liera- 
\Tos, kuris rasžo terp kito: 
*“Aplaikau dSaulė” kaip kada 
bet tankiausia kiti pavogė nuo 
poezto ir paslėpė, nes ‘ ‘ Saule ’ * 
teip žmonis myli, jog net isz 
kitu kaimu atejna paskolirt. 
Lįetuvoi pacztai dar nesntvni - 

"kyti ir noro jokio pared ko. kas 
paprnsžo koki laiszkn ar hdk- 
rafsžti, ’r atiduoda. *

Panasziu rugojium 
nio tankui, jog “Sari*” ate j 

in Lietuva, net
jog kaip iik 

tai 
nuo paūžto ir

i

npiaiko-
• - .(• 

iiiri dv-
.i°g 

na m Lietuva, 
džiausią vargu, 
pasirodo kokiam kaime, 
tuojaus pa va go 
neszasi namon net už ke liu kai
mu.

Tas pats ir Amcriku. ‘ X>au- 
le” turi visur pirm\ blv, pir
miausia jaja perskaito, u i-z 

ja lo

turi visur 
jaja perskpiio, 

nubodumo perskaito ant 
kitus.

Tukstanczei margu U n i m 
dega po visas dalis Rosijos, bet 
bolszcvikai nesistengė užbėg
ti ugniai ir visai apie tai nesi- 
nipiua. Jf

Dvideszimts szesziuosia j»u- 
bemijosia kylo net 12,649 Ug
nės, kurios sunaikino .14,600,- 
200 pėdu medžio.

Jaunikei, atėjo ant jusu nau- 
smugis Ponnsyl vau i jo i. 

Gubernatorius Sproul užtvirti
no nauja bila kuris pabrangi
no ženybas ant penkesdcszinns 
centu daugiau.

jas

sklypm Aid paveizdos isztiry- 
neta, v 
doszimts menesiu
vyruotu moterių ir motginu, 
valdže nežino kur josios dingo. 
— Hamburge per taji pdti lai
ka dingo nemažiau kaip szeszi 
szimtai moterių. Yra tai žen
klu, kaip žemai nupuolė dory
be vokiszkos tautos, nes Vokie
tijoj žydi labai kupezista gyvų
jų ta voru, kokio kitam sklype 
nesiranda.

jog Haksonijoii in laika 
dingo 3S9

Tas sutaupys milijonus dole
riu mokescziu mokėtojams.

Isz Hevalans daneszamn buk 
leiba Trockis, 
kas ministeris
goriausi specialistai Bosijoi 
negali jojo ižgydyt.

soyiatu karisz- 
serga vėžiu,

1

Jurgis Zagora, suims saliu- 
ninko Lyons, (arti (tzikagos), 
jeszko
19 metinęs paežiu les

I •

KUR BUNA?
Darže ji tykai sėdėjo, 
(’ze asz ja pažint ga vau / \ i • • • • 11 A •

LIETUVAITE. I
T**" y.....................H I I I I I — .. ................................................

Nors priežodžiai, bet teisybe.
-------------------------------------------------------------------------- ... - - ----------------- E

MUSU KELEIVIU VARGAI.
'■ 1

nniHU žino.Dabaf pradėjus 
jiems kurias keliauti Lietuvon, 
daugelis ju patenka in sunkias
i

Geresne sauja žirniu priePajieszkau mano vyru Kuzi- 
1 metai kaip 

ptasiszalino nuo manes palik - 
_____ . „ možius vaikeliai 
amžiaus turi 
kailiu, tamsiu plauku, 
rankos nyksztis nlddrstas. Pa- 
einmitis isz Kauno Bed., Pasz- 

valo para., T....... .....................
Kas praiiesz apie ji gaus $5 at
lyginimo.

Kastnezia Impeniene 
1610 Washburn SI 

Scranton, I*u.

Jv . ... ,,
, miera Lope.ua, o

j damhs su

Visi kalba, apie pakojų — o 
kare visur ejna po senovei. Iii 

inejti Eran- 
ir Belgai; Lenkai nori 

iszpleszti vokiecziams Szležin-. 
gc; bolszevikai kuopina dyde- 
li vaisku aut Rumunijos rube- 
žiu, pasirengdami pradėti volą 
kruvina szoki; Japonije aszt’ri- 

ant Amcriko

Vokietija ketina 
euzai

persiskyrime) nuo savo 
i Beati’rci- 

je, kati tuojaus po szliubui :ip- 
h’ido jojo pastogių 'ir nežipe 
in kur isžkeliavt). Zagora pasit-

do isz iijiėgb rasdamas szale priimti Viliiui mio Lenku ir Lt.

Teip buvo i$z pradžia svie*to ir 
tėip1 bus lyg įrtibaigai, neš svie- 
tas'iiė yrii iižgnnadytas isz te», 
Ra tūri ir goidže apžioti vis

ke sudzini, jojg tula ryta., palhi-
J A * A, A. " V " *1 \ F L.

> *saves lovėje paėzia. .
jisai norit si-, 

jog ’ diena 
firiesž tai gere daug szatiipaho 

lankėsi
Point,

cziatonia 
hiena.

nieko 
Tik žino

42 metu 7 daug 
vienos

retorvi.nu kaimo.

♦ *

(1.39)

O kaip ji kalbėt pradėjo,
dorybes ik* kaip hesiedos ir mė
sa prie piktvbes.

lAi! daliti&‘; ant Amerika kas 
Kai i forui jos ir salos 

Yap; (Iraikni’ėdasi su Turkais 
Ažijoi; Lietuvei kaUecz iVori

kiszasi

Lietuvei kaUecz iVori

Apie viii- — Sžfai Inu pviėtinis prikajus
• i iY * • i . . • i. m. _____ _ 'i V. . i •

tėip1 bus lyg įmbaigai, ndš svi<

T r lankosi su prięt ėlkbihs 
Crown Point, kur jin turėjo 
sUvincziaAot pas koki kunijtii- 
ži. Sudžo Baldwin pasako, jog 
turės kėlės dienas gerai ap- 
matistvti ka i 
padaryti. '

Sil
J

ka' tin i i ,.
daugiau. Tokis (ai žmoniszkas

’ ‘ K <" t K f:'biHhw.’i a r a ’'

su Jurgi ii tUriį
t'

NEMATAU — NETIKIU.
:!.■ • ’i, ...... ■ ■:

A’r tį;d mažai pannsziii Jur- 
i ant svieto, kuėiegi u rididasi 

apsivedii su užmerktum akimi, 
nežinodami ka daro ir tiktai 
po vinezevoniai atsidaro jiems 
akis kaip kacziukams po dovi-

- Juk kas, tokis 
meile vra akla.“

Sėdėja it po medžiu ])nvesij(*. 
įbu Hallah, mokintas ir didelei 
sz viekui 
kas) ir mokino npie 
rinkusia jaunuomenia ir
dentils, kurie* nuolatos uždavi
nėjo jam naujus klausimus ir 

ga\ inejo atsukimus, 
pi isiid’l:no keli jauni 

vai

dėrviszas (dvasisz 
save silsi

si u-

dienu. —
4 4

Uiti 

pasakė, jog 
Sziur, kad v ra! y >

4 4

ris
4 i

Franas W. Thomas, red a kr o- 
ris laikraszczio “Quarterly "Re- 
view,” isz Bowling Green, Ky ., 
negalėdamas nuo kokio tai bri
ko miegoti naktimis isz mpes- 

. ežio ir nuolatinio raszimo, tiie- 
me sau gyvastį per pasikorimą j * 
girraiteje artimoje namo. - - 
Redaktoriaus j 
yr siinkiauses už visas kitas 
profesijos, nes redaktoriaus 
smegenim niekados ne turi pa- 

visur 
mansio, visur dirba ir rūpina
si'jhiredimu laikraszczio kad 
tukstanezei skaitytoju butu 
užganadyti.

Kožnas sveikas vyras, kn- 
1917 mete geide 

(paliuosavima 
tarnvs- 
jog da

ruden i je 
ogzcmszion ’ ’ 

nuo kariumoniszkos 
tos,) iszsikalbedamas, 
ne yra pilim ukesu szio skly
po, tegul neatejna in szi suda, 
jeszkoti ukesiszku 
szio sklypo, už kuri 
praliet truputi savo kraujo.

gyvemmas .gal Czikag

popieru 
ne norėjo 

? y

— Teip apreiszke' l’ederaiisz-

profesijos, 
r.~-~ , '/ 
silsio, Kur jis nebutu,

Direktores prohibicijos ant 
miesto Milwftukees, Bert. P. 
Herzog (žinoma žydelis,) likos 
aresztavotu nžnresztavotu 
prohibicijos tiesu.

Hercogas turėjo 
paslepiąs daugęli arielkos, ku
ria pardavinėjo žmonim ir ap
gaudinėjo valdžia ant tuksi a n- 
cziu doleriu. — Juk p;------ " ~
negalima tikėtis nuo tokiu vir- 
szininku, juk sziadien dvdžiau-

peržengimą

savo name

geresnio

si vimininkai pardavinėja 
arielka ir apgaudinėja 
tižia, o prastas žmogelis ejua 
in ktilejima, jaigu sau pasida
ro namie puskvatiorki mun- 
szaines;. __

Kauiriszke

puskvatiorki

“Echo

val-

t >

buk Joninas, kauniszkas persi
raszd

tatytojas valdžios su pagialbii. 
avietines komisijos, aplaike 
žinių nuo lenkifezkos valdžios 
idant padaryti sutarti permai
nyti nelaisvins torp Lietuvos 
ir Lenkijos. Vrisi lietuviszki 
nelaisvei randasi Crodniuje.

Szimetine rugepjute 
labai pasekminga 
Rugiu ketina surinkt 73 milijo
nus ImszcLni, szieno 108 milljo- 
mttonu h* 1.1. Žodžiu farmermi 
yra. nudžiugia. ir pa s i langine ja

iszrod u 
ir vaisinga.

prie dydelos rugepjutes.
Kviecziu

kili p 630 milijonus buszeliu.
surinks daugiau

.4? A

Christian
Kicliinond, Va., 
metus amžiaus,

'Muston V. isz
turintis 81 

ana diena ap
sivedė w septinta moteria, tti-
rinti dvideszimts metu, kuri 

‘artimam kaimeli je,gyveno artimam kaimelije, 
Christianity yi’į tėvu’ dvide- 
pziirits trijti vaiku...

• Christianas padare septinit] TVlivrtl/D
i? n . . ■■■

Isz yrbkibtijos pranėsza, jdg 
idingimai moterių ir merginu 
baisai prasiplatinę po yisa 

f * J

tartus **Krugom Durtlk ”.
. • ': ‘ '•1 ■ _.-------

štano brolis Juozas Raguc- 
kas, paejnantis isz Suvalkų 
Red,, Veiveriu Kaimo, M.nri- 
jami>oles Apskr. Jeigu kas ži
no apie ji, meldžiu praneszti.

Juozas Raguekas, 
553 E. Main St.,

Pl v mo u t h, Pa.
..—11 «

Pajieszkau pusbroli Karuli 
ir pusseserių Agota ir J ieva 
Jakuboku, pn<*inn isz Suvalkų 
Apskr., Tarnaukos Kaimo. Jai
gu kas žino apie juos, meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkingas. 
John Lragulaviczia,
(t.39) Simpson, W. Va.

(t. 39)

Box 35,

lik Esu neregįs ir burnt

Apie du szimtai tokiu szeszku 
neapbrikc popieras ir iszejo su 
nuleista nosia.

Vienas isz tokiu szeszku bu
vo Jokūbas Rothstein, kuris 
dirbo Pullmano dirbtuvėje.

Ant užklausimo sudžiaus at
sake, jog yra jaunikis, sveikas, 
uždirbdavo nuo asztuoiriii do
leriu ant dienos
bet ant prikalbinimo 
draugu 
kari n men ia.

Todėl sudže tani 
pasakė;
mesta ir neaplaikysi ukesisz
ku popieru. Negali naudotis 
isz privilegijų ukesystes, jaigu 
negalėjai prigialbet i neszti

sklypo kada 
nuo tavęs re i ka

ir daugiau, 
savo 

nenorėjo instoti in

szeszku i
“Tavo aplikacije al

prigialbet i 
sunkenvbiu szio 
toje) sklypas 
lauje. ”

isz 11X1,000 New Yorko vie- 
szn mokyklų mokintiniu, kurie 
buvo nepakelti iii augsztesne 
kliasa 50,000 turi nesveikas 
akis’ suly

50,000 
yg raporto Dr. Morell 

B. Beals, miesto akiu daktaras. 
Dvideszimts penki tukštan- 
czhil isz tu vaiku pasiliko pa- 
ezioj kliasoj vien dėlto, kad 
jiems akiniai buvo reikalingi.

Aprūpint akinius tiems, ku
riu tėvai per biedni nupirkti, 
Jaunųjų Raudonasis Kryžius, 
sulyg praskilo New York o 
miesto Vyriausiųjų (mokyto
ju) Draugystes,; instoige flui
dą isz $5,000. Tokiu budu su- 

“ naujas 
isz fondo, tie/ akiniai 

kainavo in $690. Tas fondas 
ne mielaszirdystcs dovana, bet 
savi užlaikomas, nes vaikai po 
biski atmoka jiems paskolin
tus pinigus.

piiiszypio

ju) Draugystės

virsz 200 vaiku gavo 
akis*’

Czeverykn 
mažės, jeigu 
Corps iszduos ska it lynos pre-

I

ant visko
Taiti'1 

i^zdykeliai, turtingu tėvu 
kai, ir pradėjo isz senio szan- 
dint.

Ihu Hallah tilejo vienok. In- 
sijuszinias tuoin EI Zoridas, 
vienas isz tu tinginiu paszauke 

— .Jaigu jau teip labai esi 
protingu, Ihu llallah'e, tai 
man ant trijų mano klausimu

Sakai 
ne asz

Jo nemato, o ko 
nematau, in tai netikiu. Toliau 
— I)el ko žmogų gazdina baus
me už jo darbus? Juk kaip Die
vas žmogų sutvėrė, tai teip tu
ri ir darvtk* ir niekas tiesu ne
turi jin baust. Ant galo: iszdo- 
kie man, kokiu spasabu gali 

peklo 
“kurana

metu katakizma) kūnas jo su- 
*<id?da isz ugnies? Ar ugnis ga
li ugniai kenkt ?

Ibu Hallah da tilejo, o EI Zo
ridas juokdamasis nuolatos sa
vo klausimus paantrinojo.

rLada derviszas pasilenkiąs 
paėmė kieta nuo žemes grums
teli, mete tam iszdykeliui sma
giai in galva, jog net jo apvy
niotas no galvos nupuolė.

Kada EI Zoridas atsipeikėjo 
nubėgo su savo draugais 
slidžia (kadi) ir apskundė Ibiui 
llalIalTa

Nes kadi buvo protingu r4oi- 
singu žmogum ir nenorėjo nu- . 
baust derviszo, kol neiszklausis 
Nusiuntė paszaukt jin.

EI Zoridas turėjo da 
apsakit ir druezei skundėsi, jog 
jam labai galva 
grumsto skauda. ,

Karia pabaigi*, Ibu Hallah’as 
paglostias savo ilga barzda ir 
nusiszipsojas tarė iii kadi:

Pope, suvis neturėjau 
mierio užgaut EI Zorida, idant# 
jam sopuli užduot. O kad nore-

Alano broliai Vincas ir Pet
ras K ra taušku i, Vincas gyveno 
Minersville, Petras Spring VaL 
l-.v,
priglaudos szpitoleje. , Meldžiu 
nlsiszaukt. (39)

Jonas Krantaskis, 
Cit v Home, Ward 5

< , Blackwells Island. N. Y.
■■ i i nii     «mini w -!■»

’ <i y ; r.Į Oi

eĄy* 
i I ;

t ■
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Nusa-Tone
at šaki k ie.

Hm . llallali’e

Pirmiause: 
yru Dievas? Juk ne tu. 
ne kas kitus

velnes kenst 
jaigu pagal

pasakų 
kankins, 

1 (maho-
s

* 1

pas

viską

no metimo

jo to, tai daviau ant jo užklau
simo atsukimą. <

Kaprio radini pas sndže, visi 
ant apskundato sužiuro.

—'' O kadi! - kalbėjo tolinus 
dervisžas - kaipgi EI Zoridui 

Na, ar> 
- Asz ir

'Ji

r i- * ’ j ’*

ant apskundato apžiuro.

brangenybes su- 
Quartcrmaster

‘kiu per taisymo ženklas.
Kuomet mūrijimai del 500,-

000 poru czeveryku armijai
ftapo priimti biiliindžib men. 19- 
20, vidutinis skaitlius buvo 
$6,73 už poni. SziacĮ^H, siuliji- 
mal priimti dęl 250,000 poni i r 

i, mo
kant $3.43 už pora, beveik pu
se pirmos sumos.

$6.73 už poni. SziacĮien, si u Ii ji-

kontraktai lapo priimti

Sugrąžina raan sveikatą tr pa] lė
tas, saka Ponas MMusevicfs

Dnlxdl. 111. 
ncapiiibeAiotiti^ pmUkavojim^ 
, Nuga-Tone» kurios duoda 

kūnui Ao duoda^ nauj^ 
gyVybę. Buvau labai numlpnctna ir iMayiė.u

dup tik pradiejau imti Nnga-Tonc. 
atgavau savą sveikatą ir pąjiegas. Jie numeti 
man livzdą ir cluvi energijy 11 tvirtumą. Galiu

iauNuf J>a\ar girnų iV par tai (jaiiu 
Nmp-'lvnu yra gcriausis “* 

ir goriausia atgnivitois sveikatoj. 1 '
p ilvą prod tium, kurio tjUmm Iugh . yaistua ir 
kužnain patiirm Nuga-Tone."

PE TRAS MATUSEVICIS, 
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybes pajiejgoms, yra 
gtebuktinta* vaistas dvi silpnu, nvrviiotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoni* ir darnoms, atgaivin 
in kitu s, išmeta nuodingas atmatas, praAa- 
lin gaius ir Uputimus, nepriimną kva pa ir 
HvaTa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą* sierą gruomulavimą. nuolatinius 
nervu* ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

KoZna bmikuti Nugii-lonc talpiu Pilną 
vieną in£*nc*i gydymą, o prekt yra $1.00. 
Gaukite f—• -»--- ■* - ‘ "r41“
koriaus, imkite per 10 dienų ir Jeigu inu 
busite visai uZe 
jums jusu pink 
nptivkoriatis, si 
pilną mĄncii 
x37 So’. Dearborn StM Chicago, ill.

Dnkcil. UI.
“HUriu savą t 

ii justi vaifttufi, 
tvirtumą _vixam

dauą pinigu ui yisoktuj vaiutv i but n»< ku ne 
Uclbicjc. Kaip tik prauiejau imti Nuga-Tonc. 
atgavau savą sveikatą ir jiąjiegas. Jie numeti 
man laarią ir cluvl encnūjv h tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti try$ sykiui daugintis darba tiegitt 
pirmiau* ir na iauf'iu pavargimo ir par tai įjaliu 
pasakyti, jog Nnjja-'lvuu yra geriausia vaisina 
ir geriausia atgnivitom svetkatoe. Lenkiu savą

u(; duoda

bonkutl s land k* n pun kumi apliv* 
J _ >

busite visai uZeancdint i, npt iekorius sugn)ži* 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite uaul i pas 
aptickoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilnn manosi gvarantuotų gydving, apmo
ktą pačtf|. NATIONAL J AhOHATORY.

I

Temykite Tautiecziai
Siuncziu pinigus in visas dalis 
pasaulio pagal pigiausia dienini 
kursą.
ant visu,linijų už kompanijų 
kalnas. Iszdirbu visokios ruszioS 
Dokumentus notarijaliszkus ir 
su užtvirtinimu konsuliu 
szaliu.

Parduodu ‘laivakortes

t

visu 
Duodu patarimus viso

kiuose reikaluose teisingai ir 
bepartyviszkai. Esu po kontrole 
ir priežiūra Pen n sylvan i Jos val
stijos Kankinio Departamento, ir 
po dideliu kaucija tnideta valdžiai 
pilnai gvarantuojant visokiu pl- 
nigiszkit apyvarta. Galima susl- 
nesztl ypatiszkai arba per gro-, 
mata, sziuoml antraszu:

J. <r. BOG DEN, 
432 AV. Long Ave.

Du Bois, Pa.

't 4

* J t
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gali galva skaudei/ - 
matai taji skaudėjimu ? 
nematau ? O ku uemaluu, in tuiJJ 
betikiu. O tolia u 
mane priesz suda statyiie už 
tai? J’uriu teip darylio, kaip 
dip-uu ir įtiekus 
nubaustic negali, (j aut 
aj’-gi thus nevisus 
'(Dievas?) ant žemes sutvėrė,* 
Juk asz tik j, 
mecziuu ant EI Zorido. Ai 
žeme gali ka kenkt žeme*i ?

— Turi teisybe, įbu Hajyį 
lah’ai, kuris turi didele isz-. 
inintę ir ant bausmes nemųiel-? 
iriai - kalbėjo kadi 
plovotojaus davei 
atsukimu!

EITU NAUJYBE
i

kaip 
suda statyt ie

gali

manes už tai
galo:

Allali’asi

grumstele žemoSį 
- r.„ .r-gi 

t

tai del 
priguliilti

A
i

» I

..... *.....  *■

Broliai ir Seseris Lietuviai: — 

žiausiu Poezijos ar Duiiui Knyga

V

J Ar jus žinoto kad vienu isz gra- .• 
, žiausiu Poezijos ar Daliui Knygų
* jau atspauHdlhtu ir galimu ja *

- — , ■ j ~

r kad tokios Knygos nebuvo ir 
T si randa virtoj Aąicrikoš Lietuviu
• Literatūroj? 'Argi jus nenorėtu- T 
’> mot Jos turėt i, Susideda isz 225 ,

visokiu grnžiu duhui, 200 dideliu 
» pasilipi u, giliui pamarginta bu 
i daugybe paveikslais, 
' riaiiM 'nuveiksiu.

i T .
kožnain turėti

b/Jandlen j^u gauti. Ar jus žinoto
• nt)-

•Literatūroj?/'Argi jus nenorėtu- •

Hir auto- i 
Stora pulk! < 

popiera; aLzktis drukns. Vertu 
Na tai indėklto 1 

du dolariu in iftlsaku arbu iszpir
klio ; monoy

r

,ant. adreso szlto; .
orderi ir^OMskito ,

A, J. JOKUBArikS,
327 Ji. Street. Boston 27, Mass.

“l

/ r

Jos vertybė supratau) 
Ak, koki graži sesyte, 
Ja pagarbint yr verta, 
Vardus jos yla Onyte*, 
Pnikidur ji vežlyba. 
Daiji yra jos galvele*, 
Su bangu pilnais plaukais 
Balta ir mi.nkszta rankelo, 
Aukso su szvieseis žiedais.
Akis jos prilygt žvaigždele 
Tos moilingili szvitina, 
O skriuostai |)iiikioms roželėms 
Nie*ks negali pagirt gana.
O kad maža jos burnele*, 
(liesti, kai|> liiksztingale, 
Lai lur tviksezioti szirdele. 
Balso ot sužadinta.
B(*t labiausiai man pamėgsta, 
Dydelis jos pakarimmas, 
Kaip auszra tykai prabr(*kszta, 
Toksai jos yr mandagumas.
Duszia nuobažna, meilinga, 
Pasiliks jos vis jauna, 
Lelijcle kaip szlovinga, 
Puikei bežydedmna.

— Cza palis

ins.

a prie piktybes.
Lupos uždarytos, o akis 

yra ant svie-
<X'

bei ausis atvertos
to daug vertos.

Turėk ie szlrdi ezista irti- 
turosi svieteszezirnkojiniu -m 

priėmimą gera.
daigu žmogau

1

Ą'"

! pasilsėsi 
praleisi,

uz
d vd žiausiu s

(I

turtus 
volą susi prasi, bet 

jiiu brangaus laiko neatrasi.

Krome.

Vyras: - 
ta st] 
si daboji.

Pali: 
gei jiraSzo.

Kromininke: 
pasakisi 
ta tek sveikai ei

I ink-gi

*• 
j’į!

paminesirtie
Isz Kenosha,

sąlygas, atvyko in New Yorka 
jei nežino pas ka kreiptis.

Del pa vyzdžio
pora atsitikimu.
Wis., keliavo du vyru (p. Szii-
kas su draugu), pirko laiva
korte pus koki ten agenta Ke- 

i alsi imte juos iri
New Yorka irgi pas savo 
ta iii tūla “ 
toli.” 
žmones

lang• noshoje, kurs

duszelia J

■

i*

ag n- 
lutcrnacional 1 lo- 

Czia jpos sukiužo po 6 
in kambariuko 

vandens iiusiprausinmi, be szi-
Inmos - ir parcikalvo po $2.00 
nuo žmogaus už nakvyne. Per 

Tėvynės” 1 leduke i je jie da-

- he

iI Redakeije jie
kepetu, kad teip tau jaje pa siklause Baltic States Banko,

Kail-gi Inkai brau-
I

As tamstai 
t amonis, kad tams- 

tui’lietei. kek 
as pati brhangiau mokėk.

J iji t(‘ip kaži jn>. 
negali ar imkim,

kur gavo dykai draugiszka na- 
tarnavima del nakvynes, del 
keliones ir tp.

Kitas a t si tikinai s - tula lie- 
bendrove (Lithua- 

Corporation) par-

M

Pati: 
piginus leis, 
ar ka. —

t ' ..... .  .........„ ... „

"a Ir-'*

t uviszka
nian Sal
davė moterei Marcelei Vinge- 
lienei, Christopher, jai in Illi- 

“ Al važiuok tuo- 
pasportas 

Nei adreso,

(\S

“GILIUKE! AMERIKCNISZKU LAIVORIU.

...^s ■
/H

&
-y-■O*

lt

‘i

4, 

;<■
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r •
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A

perstatų laivorius isz laivo Wyoming kurie

Ai

X

■. ■. *

fe-

I >uv<*k>las
erzina bezdžionka su pananiszkii sžoru, bei bezdžionka ii(*la- 
bai myli susidraugaut su džentelmenu 
Laiveliai ant kožno laivo turi 
už savo “

kiauliszkos 
koki tai žvėreli

veisles, 
kuri laiko

gi Ink i ”.

.00 Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena’’Naujas setas 

Knygų tiktai
Visos sekanezios istorijos ir pasakos
yrą puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vljom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktu! už $1.00. l’risiuskito $1.00 
o tuojaus gausite visas žemiaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureisto 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga not isz V37 puslapiu*

Puiki ilga užimanti istorija istorija 
apie JamiNza Korcznkn ir Patoga 
Karvedžlute.
Istorija apieSzakiuiis, nedoras žydas.
Puikus apraszymas isz XVIII amžlo.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Vaidolotn 
apisaka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz Liotuviszku užlie
ki!. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pas M naru s 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jum yra atsidavė.
Istorija apie Vieszkelio Duobes.

2G2 puslapiu.

Panaka apie Karalaitis Žmogus.
Istoriją apie Simus Malldaus.
Istorija apie Geras• Medėjus.
Istorija apie I.szklausyta malda Varg«
srio. 1 ■* *'1
Puiki Praucuzisz.ka pasaka apie
Duktė Akmenorlaus.
Istorija apiė Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprenstasis. isz Mas- 
koliszko. ; - .
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierata.

ji

nois valstija:
jau in New Yorka,
bus tenai.” Nei adreso, Kur 
kr(*iptis nei dienos, kada i«zke- 

i moteria su 
k ud i keis koks lai geros szir- 
dies nepažystamas
vede in lialtiu States Ba*ik i. - 

'isz ežia jau buvo surasti los 
bendroves agentai

moteris inteikta ju '<lo-

liauti: - \ argszi.-i 
kok>

žmogus at

Brook lyne

agentus, perka 
maino oini-

ta pat diena Bal-

butu sutaupęs po
Priosz

ir ta 
! bon.

Tolia us - keliauja Liet m ui 
p. Sal. Žiūraitis isz Waterbury, 
Conn. Kažin delko kreipiasi in 
nepažystamus
pas juos draftus, 
gus ir moka po $20.00 už 1000 
Auksinu, - o
tie States Banko butu gavės po 
$16.00
$4.00 ant tukstanezio. 
iszvažiuosiant nžojo in Banka 
ir sužinojęs kai]) liko apgan- 
t^is, graudinosi, kad nesikro»i»e 

savo draugu

t ūkas. pasigav<‘s
tea ago i-

Gerbiami Tamstos: 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
kes puilpa knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man prl- i 
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisluncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinusi 
puikus apiaszimus, turi neapsakytai 
vertumu. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lictuviszkai kad kož
nas turėti jin namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai sTlbe- 
tlnus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užiplrszta visus vargus ir 
ruposezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosiu su savo inilcma szeimina. 
Dckavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali nuraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, leipgi dcka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 

Viso giuro velijentls pasi-
Saules” skaitytojas, S. P. isz 

Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prisiusite $2 
in “Saules” iszlcistuves o gausite tuo
jaus per paczta. . ' ■ * * .
t 

i 

f ' ■ ------------į, ‘ ||

-Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 

todėl prisiuskite doleri ir sakykyte
II (I

II

' m savo zmomu, 
. insteiga.

A'iciia keleivi koks
stotyje, vedė 

in Lietuviszka banka - ir im /“-
de in Hoboken, N. J. Vos pa
galinus, vargais - negalais jliIs 
keleivis, nuvokesi kad bloj/it 
keliu vedamas, dasiklause Bal
tic Spites Banka esant New 
Yorke, o ne Hobokene.

Daug yra faktu, 
rodo, kaip musu keleiviai būna 
prigauti, apvogti, nuskriausi i.

Banka

kurie pa-

Szluoml duodu j T()(lel |;il.kvicl,aSi kas kclimiM,
lai atsimena, kad niekas tokio 
teisingo patarnavimo negali 
duoti,’kaip Lietuviu bankas, - 
jam rupi, kad jo klientai - 
vieutaueziai nebutu nuskriaus
ti, kad butu patys užganėdinti 

kitiems pa tartu in Banka 
kreiptis.

Mes žinome, kad Baltic Sta
tes Banka veda žinomi Lietu
viai norintio, 
butu geriausias 
Lietuviu draugas. 
States 
patogumus nakvynei, duoda 
gerus patarimus 
rūpina bagažu, 
tyj (jei keleivis iszanksto laisz 
ku pranesza,) iszlydi in laivu ir

patarnavimo

I

ir

kad ju instaiga
Amerikos

Keleiviams
Bankas parūpina genis

kelionei, np- 
pasitinka sto-

gyvenime.
lieku “

istorijos ir pasakos jninls labai patiks, i 
( - _ _ 

kad norite 15 istorijų už ta doleri o už Į'| 
keliu dienu gausite per i>aczta.

D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

w.

" X

ANT PARDAVIMO.

‘’amai ant dvieju famil i ju

Kiekvienam turi rūpėti, kad 
kelione butu geni, - todėl pa
tariame keleiviams kreiptis in 
Baltic Statos Banka, 294

« . ’M

m)t: višo loto prh
Mahanoy City,
te ant adreso

JL Griffith
105 E. Mahanov S!., 

, Mahanoy City, Pa

v. Alniu Si.
Ii

' (M 20)
Pa. Auisznul

t
3

L
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KURSUI NUPUOLUS **

Tai gerinusia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paras zuis priėmėju pinigu. , -

Lalvukorcziu agentūra in 
Llcpoju, Hamburgą ir visur. ‘

Pasai kelionei in Lietuva..
Padarymas Lietuviszku do- ' 

kumentu. s. •
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydami 
pridekite) 2c s t am pa ir visada f 
adresavokito sziteip:

P. M1K0LADHS,
63 Hudson Ave„ I •'

_ t, Brooklyn, J. T.

■H

Banka, 
Eight Ave., New York.

.» I*.......... ...................  ■ ' I '' "*■ - """*

❖ ♦
SKAITYKITE “SAULE" 

•J» <£•
■ - ............................... ■ 1 - ... ............ . - . ■ - -

States

R. M.S.
IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA TEIGTI PftUjJ

Cherbourg ir Southampton 
ORBITA 21 Nojaus Ir 2 July 
OKOI’IXSAJ.Iunlans Ir id July ' 
ORIU NA IS JnniaiiN ir .30 July 

1, .2 ir 3 klosos pnsažįerlai 
Puiki vigadn del 8 liesos 

pasHŽiiTiu.
THE ROYAL. MAIL 
STEAM PACKET CO.

2d RROA1HVAY
Arba pas bile koki agenta. 

SANDERSON & SON, Agents

NEW YORK

S
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SKRIPKA IŽGIALBEJO JO-Įjrimininkiis
NA NUO PRAPULTIES, i .X’vw York..

Mi
Jonas kone

bemažko
J is jautėsi springstas

Lieka n!!
Ar

nukrito
vos 1 r
smuiku.
.tdomo obuoliu.

Szvents
4 4

nuo lo- 
nesiimusze

” Ml- 
tai ualimas

4 t

bu v o pragarsėjęs į 
artistas, bet jis. 

irdejes taip jausmiu-
e Maria.’’!

. R - - —

I New 
nebuvo 
gal iszpildant “ A\ e Maria.”? 
Jam atėjo abejone, ar ežia žmo
gaus ar ežia dangaus muzika.

Tik sztai pasigirdo bildesia. j 
Jonas vos \suskubo omletą ,

T 
Jonas

y' »'yC>

i b 
- |Ą>II liu

riko Jonas, 
daiktas.”’

Baltrau! Baltrau!” szanke
jis bet Baltraus nebuvo.
jKuczioje pradėjo snigti, h- 

visa diena minksz.ti bubi pūke 
liai krito isz dangaus. Vakare 

ve jas 
o nu 

sankrova 
s u t ai 1

• I

szaltas

(>> 
styga,

pmloti , 
smuiką ir apalpęs parvirto aid J 
grindų. Vargonininkas leidosi i 
bėgti žemyn nuo vargonų. AtL 

altorium,

\suskubo

. I
i

I,
/ r

j begos 1 i(>s didžiuoju
užžiebęs
vargonininkas
grindų pavirtusi

o prie
fui buvo Alena

grindų 
žmogų, 
mergaite.

< lidžiuosius žiburius Į 
pamate 

apdriskusi 
jo pavargusia 

ne-

a id
TARADAIKA.

T
<*

Vienas pilozopas muilą par-

rr

duot nesziojo, 
Ir vienam mieste apsistojo

SAULE

KAS ATSITINKA DEL TU, 
KA KANKINA ŽVĖRE
LIUS IR PAUKSZTELIUS.

Kožnas žvėrelis ir jiaukszto- 
lis yra 
žmogaus duotas^ bet be reikli-j 

’lo niekas ne i 
skriaudos daryt.

O tai vienam kaime turėjo, 
gaspadorius simu, vardu Jokn- 
buka, ne k/im v(»rta. Matau- 
szas, jo tėvus, ne ka paiso aut 
savo šimelio; dauginus žiurėjo 
ant savo jauez-iu,

kaip motina.

nuo Dievo del reikalo! i 
urn oe reisu -1

privalo del ju

V •

1 ir i seniai at važiavusi iii Amerika• • atėjusi in bažuy.

Ii

■; ..... .
KALVIS IR KRIAUCZIUS. '

• c

Du jaiu)ikiai, kalvis ir kriįu- 
cziiiK, ntsilaukini1 jo pas 
mergina; nes viens kita prįėė2 
tu ni(»rga peikė. * ■3 A

Viena karta nuėjus kalvia

¥
-*■ t

TRAUKIMAS KRUTANCZlU PAVEIKSLU ANT SLO-
NIAUS.

4

>

Krutanez/iu paveikslu fotografai trauke
e

paveikslus kur 
gali. Sztai W. K. W’hipplt' isz.-New Yorko kuris misidav 

Film Ser-

r 4
>y •

toji, pradėjo girt 
kalvis perihuv

■ ’ . 1 ■* K "•* ' t

’ 4

Ar tu ta kvaili girikKM
A A J * * j/jb (K ii*

pas ja, o 1 
kriaueziu, nes 
kias jei tarė:

• — ;
j i s t n re t u protaj ta i cefki6v* r h, • u *”ii * y ’

szmotiis nekarpytu ir vėlą in

4i

X

Ji ii

s
n1

* • » j* V, y

ki’tiva iKJfiiutu.,, Kad jis tUMu 
protą, tai to nedaryti!/ J ę*» 

Ir jau kaltis tin'ejo’pas.rdrer* 
ga pirmybe. Ii^-antra diėna 
a tsi lankoj ias ta merga, kriau*

ne kaip ku-
> O 

k\ (likis, 
ant rinko

dikio; motina, I 
buvo niekai 

m i lojo, 
viską davinėjo, ka 
užsimanydavo, per

Iki

pirmybe. IiPfchtra diėna
Apsiėmė apszvieta muilyti, 
Lietuvius proto mokyti, 

savo bnksus 
va ktuokib\ 

turtą saugokite.

ežius, toji jam prikiazo, ka kal
vis kalbėjo; tas tiiojaus pradą* 
jo peikt kalvi tardamas:

— Oj tu neiszmanclel kibą 
tu to nežinai, kad tave mile- 
mas kalvis yni spaugas., Prisi-

ir K u ežioje 
’ ežia.

Pamatęs smuiką vargoninin-
\ ?ps pi;

P”o t r i o!) u 
iszkami ’h iiIus. j kas suprato^ kad valkata buvo 

po pažastim 
l-i.'LSz.ke 

drabužius, 
skiltis gnybo in veidą, Mekda 
mas ir nugaros 
lys purtė, bet neszilde. 
pynėsi ir slydo.

•‘Nejaugi stiszalsiu” mintijo 
Jonas.

Apsuko kampa ir sztai du 
bažn.v ežios boksztu stugsoj< 
rinitai. Jonas sumano ineiti iu 
vidų pasiszildyt i. 
įbuvo tamsi ir tuszczia.
apima- Joną, jis ketino iszliegti. 
bet sziluinos spėka buvo didės 

Po valandėlės ir 
nebesirodo laip liaiigi.

spingsojo ties
....s ojo a rėžiau pri<

pradėjo pusti 
nuo Atlantiko. .Jonas bu\ 
ėjos in muzik 
nusipirkęs 
binuika grižo namo,
te gatvėmis, sz\ ilpe 
kerezias, pro 
Jonas su smuiku 
skuliinosi namo. Vrj i 
jo sudriskusius

art ist as.
mergaite veikiai atgaivino

v argonininkas

o

kaulu, drebu
Kojo?

Bažnyez.i:
Bains

ne už baime, 
tamsa
Žiburys spingsojo lies alto
rium. Jonas ėjo a rėžiau prie ži
burio. Ilgainiui jis nusiramino, 
atsisėdo suok- ir žvalgėsi aplin-1

> Mitai ’ 
srrrrsnirji jaiH-

mai kilti. Atsiliepe ir sąžine.
“V-“L - valkata.

Kas tu per 
Dieva !

J i tavo< 
pasimirė! A)

kui. Jau szirdis pradėjo 
kiau plakti ir

’I

i
niekam -Niekszc, 

netikės gyvuoly! 
vienas, kad užmirszai 
J\ad apleidai mot i na. 
nesulaukdama pasimirt-: .\p 
gavai snžiedot ine žmogau ! Ku.* 
tavo szirdis.' i 
leidai.’ Kaip gražu buvo 
priėmei pirma Komunija. Kur 
tavo prižadai .’

Jonui prisiminė 
ji iszmetinbjo jam 

mane.

Vyrai geriau

4 4

4 4

s,

atsake Jonas.
isz Sintautų,”

4 4 Jo-

iii rankas.

ir 
ne

laimingąjį. Jonui atsip('ik(\jii 
vargonininkas paklausi*:

Isz kur ir kas esi “
I am John Skirgaila, from

Sintautai,” 
nas Skirgaila 
atkartojo mergaite

Ji suome veidą
Jos pundelis iszkrito isz rauku. 
Ji eme svvruoti. Nustebės var- 
donininkas pasodino mergaite 
:n suolą ir padavė jiai vandens 
isz to stiklo kuri buvo atneszes 

eme grandžiaiJonui. Mergaite 
verkt i.
> “Lady,
klausė

* 1w ho are you, 
vargonininkas, 

mergaite nesuprato.
“ Kaip tamstos vardas

! kal tojo Jonas lietuviszkai. 
Alena Daunoraite 

' tautu, 
Į žinsti.’

4 4

()

?

už 
bet

at-

isz Siu 
manės liepaar tamsta

Jonas
’ Ivg stabo isztiktas paskui puo 
He;
tare: ’

va landele pastovėjo

nd keliu priesz mer,

Ak'nijde szirdek’,
vanok! Nusidėjau Dievui,

aite, ;il{j 

d(L: 
ma

Kam tu taip apsi- ,nn* **' * Rudai mano valkn-
kad i

I

(a, bet rytoj veikiau įnirsiu ne
gu busiu toks kaip vaktir! (hi
na man

(i1

iszgelbejei

purvais braidžiot i! ” 
Ar *ie tamsta mane 

nuo mir

() ir savo
Ba žinote, jog tokie porloriai, 

Tai latrai, pražovai!
Bet lietuviai tokiam netiki,

Ba jau buvo prigauti ne syki, 
Nevet ir svetimo paežiu pri

kalbino.
Ir po velniu iszsineszdino.

kad ir 
bet vienok 
pavelijo ir 
•tik sūnelis
ka suvis iszdiko.

Kaip tik pavasaris atėjo, ta
da jokis pauksztolis 
atrast sau vietos, kurioje galė
tu sau lizdeli susi kraut. Di 
džiausiose krūmuose 
kas užtikdavo, o 
cziause reikėdavo in medi lipt, 
tai jam buvo niekas, ba užlip- 

kiaiisziniikus

sau
Jokūbu

/

kad ir augsz

žiūrėk tn in jin, kada jiskalvA*
. - . - «■ * < ~ * <1 ’

jc dirba, tai pamatysi:- viena 
karta musza in geleži, t/du 
kaliu in priekalą ir kad tarętp

in geleži, odų

‘i

■

Sziadien

K a

turime / |>o 
Amerika niekszu,

O po d rang ir paikszu, 
norėtu laikraszti sktiitvti. 

Nuo kitu vogti ar praszyti, 
visus savo pinigus.

visa

O pragėrė
Ir kam vertas tokis žmogus/ 

Laikraszeziii lokiam neduokite 
l’erskaite pakovokite, 
•gul žinių munszaiueje pa- 

* sijieszko,
() ne i>z lalkraszeziii jieszko.

• • A

T<

Isztikro net juokas yma, 
atsimena . 

kontrabau 
czikus.

Kaip žmogų- 
Apie Miezigano

Kaip juumyne nekurios
1 <vai ♦

.. *

1

Ka szaltije overkocziu

arba ir 
pauksztelius isz-

d'avo, o
mažiiilelius
pleszda vo.

Ne vienas isz kaimini! skliu
to palaidūno, bet

ale Joku- 
tai piibėgdavo

sveikas akės, tai kožua karia 
musztu in geleži. O vela sinpu- 
rias, jog in žmogų ne paneli, 
tiktai in velnią.

Ir kriaueziukas kalvi nkiso 
merginos subjaurino ir pasako:

— Tai jau mudu kibą pa
ežiuos! mes, ba ka asz su spaiir s -« « • « • '< I •

• \ ■<

dėsi levams 
niekas negelbėjo. Tėvas norėjo 
kaip kaifa nukorot, 
bukas pajutias
arba motinu paslėpdavo.

Viena diena Jokubukas nu
ginė tarp senu liepti ir kitokiu 

gyvulius, 
buvo 

gyvulius, \pradej( 
kabinėtis po medžius jeszko 
dagias lizdu. Ne po ilgam rado, 
ko jeszkojo, ba vienam medije 
užt?ko szarktks. *

rl’ame atėjo pietus, tėvai Jo- 
kiib>lkųjiiukiių.o jo hera; bėgai

■ a N. a

medžiu
daugybe
1 kinu'l ias

ant kuriu 
\ i so k in lizdu.

tik
net iii Indije traukt i paveikslu s del Iuternationul 
vier ( o.

gu kalviu veiksiu.-
Davė ant užšaku ir in pora 

nedeliu važevo pulkas svodt>o®
pro kalvi in bažnyčiaaiR tfinė
cziavones, o kalvis tame laijc*
kalvėje dirbo. Kalvio gisloa
isz piktumo sudrėbėjo, o kad UI*'

nebuvo toli nuo bažnyczioa, įni
kai tino szmoteli geležies, nusi- 
nesze su replaiteins po skvernu 
in bažnyczia ir stojo tamsiam
bobineziujer KadaJ pulklMrve- 
selninku insivčrfo in bažn» 
vzia ir kimszosi prie akmeniu 
su szventintu vandeniu, kalvis

ane gyvuliu
Nusiuntę 

dažinotu ka Jo-, 
bet niekur jot

po adinni,
‘nematyt.

tarnaite, kad
kilbukas veikia, 
nebuvo matyt, tik gyvuliai vie
ni ganėsi. Atėjo vakaras, pere-, 
jo naktis, o Jokubuko kaip ne

teip tie undyt. Jau ir 
MntnmVzns pradėjo 

molina isz gailesezio

ml-ina 
tdiC Vaiko

nematant inleido in platu -aulji 
jaunikiui ta karezta geležiau 
Kunigas tuojaus iszejo isz za*I 

♦

•kristi,jos duotie szliuba, ba jat| 
; ir teip buvo volu. Vos kriau- 
; ežius su merga prisiartino pat 
j altorių, pajuto aule karšatį ir

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILQĄ IR 
LINKSMA GYVENIMĄ DUODAMA JAM 

“EAGLE BRAND”

mat vt
senas
pintis, o
raudot; jeszkojo Jokubuko vi
sur, bet hogidejo niekur surast. I

N u kale v o
kad

merga prisiartino pat
ruj - <11 iiv tamsta

motina, ir i.<•/<»•»>Hwi*-i anądien
ties, kad automobiliai susibėgo 
isz prieszingu pusiu.”’

tai
Alenute, mano

Pilvas tuszt'zins i
I pradėjo su koja trąksęl, kaipTUOJ KAIP TIK.

TAVO PIENAS SUSTOJA.

t kilius.
(.) pramynė tuosius, 

nei uri,1
Pasmeiki iszžiuri,

I )a ui imi barszkina. 
Save prolatarais vadina.

Visliu braz(Inoje,*• 
Baltas nektiiizas nesziojt-, 

gurguliuoja, t
Rodos kad varle< kyukuoja, 
'!'(>ki us t a i k on t nd ia n ez i k a i s 

vadina
Ir isz juju kvailumo szidina. 

Tinginei darbo dirbti nemoka,
I uszczios

z
priesz szuni avis ir kada pra
dėjo blauzda spirgėtu leidosi . - • • w • «*.»***neraszoi

Joneli, ar
Apleidai

nei žodelio. Kodėl 
atmini, kada asz tave mokin
davau poteriu vakarais.'“

Jono szirdi apome graudus 
gailėsis. Pasidėjęs smuiką ant 
suolo. Jonas atsiklaupė ir ome 
melstis.

“Dieve! Dieve mano! .
dau tave! A Įsižadėjau tavęs ir 

Ar dovanosi man / A r 
Asz valkata, suli- 

driša u eiti ii
bet Dieve! žadu 

man akvs

4 4

»le i -

saves.
asz verta>
peš 
tavo
pusi tai

ir bjaurus 
namus. 
L'M’b

re! Matau savo nelaime! Viesz- 
palie! dovanok!”

Aszaros riedėjo jam isz akiu 
ir kaip žirniai biro per veidus 
ant ranku ir suolo, 
sudriskęs buvo, L, . s_____
apimta szirdis skaudėjo smar
kiai.

Jonas 
vargonus atsidarė <hi žiburiai.

Szvelniai 
kaip mažas upelis eme plauk
ti isz vargonų meilus ir ramus 
balsai. Vargonininkas buvo 
atėjės in tuszczia bažnyczia pa-- 
silavinti priesz szvente. Jis 
rengėsi ant rytojaus nusti‘binti 
klausytojus inspmiinga giesme 
“Ave Maria,” todėl ir graijo 
ja isz vakaro, 
mokes ta giesmių 
Iszgirdes gal i Ago 
sus, Jonas

atslda-

Apžėlęs ir 
bet ga i lesi o

nepajuto. ' kaip pas

ir lengvai, t vliai

todėl
Jonas buvo isz-

1 jiet uvoje. 
jausmo bal- 

nesijuto,
griebė smuiką irome 
pritardamas vargonams. (Jraj- 
damas jis meldėsi, kad Marija 
užtarytu už nedora jiusidejeli. 
Jam žybtelėjo per galva moti- 

žodžiai
Jonuti, 

cziausios 
gelbes.”

Vargonai tebegrojo ir J ohms 
taip-gi. Jis nžmirszo kur sto
ws ir ka. veikias.
nutilo, Jonas grojo toliau.

Smuiko aimanavimas plau
ke po visa bažnyczia ir’siunte 
savo balsus dangun. Juose bu 
vo ir tėvynės iszsilgimas, 
sulūžusio" gyvenimo 
nusidejelįo 
prie DauguitS Kąralivnesrytu-

kaip pa- 
gra jt i

nos
4 4

atsisveikinant: 
iioužmirszk Szven-
1’ancles, Ji tave isz«

“Tai| 
dovanok 
i>zt vi rk ima.

Vargonininkas

man

i ) ’

asz! Todėl

nesuprato 
kas ežia darosi, ka juodu szn<‘- 
ka.

“ l> she \ oil r wife ’ pa
klausė jis Jono.

‘No sir”
liszkinti kaip juodu bu

susižiedoje Lietuvoje, kai|>

u t sukt1 •Jonus.
ir (-nu- 
vo 
persiskyri* važiuojant Ameri
ka, kaip Jonas isztvirko, kaip 
dabar netikėtai susiliko.

N argoniniiikas buvo artistas 
ir žinojo kaip lengvai artistu 
szirdys pasiduoda' pagundoms. 
Jis tikėjo kiekvienam Jono žo
džiui*.

galvos 
augsztai szoka,

O ir tabaka kramtyti moku.
I’arp davadnu vyru negali 

pasirodyti, 
Ba tuojaus buna iszjuokti. 

Ir kožna toki vaikina, 
Kontrpbaneziku'■ vadina. - 

okie protą turėtu,
Tai beždžionku m pamegž-

4 4

Jaigu 
rp

* *

o

pas 
jiems pasakytu, 

ju Jokiibuku stojosi. Dave 
mažai už jos burtus, 
sake, kad
tai kaiminas nužudė.

burtininkia, . j kas su •
ne-

o toji pa
jų Jokubuka kokis

I

*

i
I

»

viduriu bažuyežios, kaip < kati- » • • « e f.

V VI II

m paim 
džiotu.

*

Girdėjau- kad narsi

nas su pūsle, vcsclninkfti • pan
kui jin. Kalvis, ant Bzvefctor 
riaus stovėdamas, už szonu nn*

> * a a Y A *

^4«' * y
O ka, ar asz nesakiau,

šit vėrės juokėsi ir szauke

kad tas kriauezius ne pilnp
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)
k

Pasklido 
nia ir gal Imt 
sikl(>|)()ja ir iii suda patraukia 
kad ne but iszaiszkinih.

In kelias nedėlios po pra|>uo- 
limiii vaikiszezid, pakilo didele 
viesulą, kuti' ne mažai bledes 
padare, ba daiigybe triobesiu 
sugriovė fir inedžiu iszlauže, o 
uevat ir ta im-di nulaužė, ant 
kurio Jokubukas szarkas ome.

Vaklitojas lo medžio, atėjo 
po vėtrai su žmonėmis, kad 
apdavadyt tais iszvarfas; bet 
kaip persigando, kada pamate 
vienam kelmia apipuvusi žmo- 
gistos kuua. Visi isz baimes nu 
tirpo, ant < galo persigandia 
parbėgo visi pasakodami kai- 
miiuuns, ka. kelme rado.

Ant tos pasakos,, nubėgo 
daugelis pus ta medi žmonių, 
o su jeis drauge ir Matauszas 
su paežiu. Persigandia suriko 
vienu balsy t,-

— O Dievo! tai musu J(»-
1

galo Jai n a isz

tarp žmonių ta ži- 
ne ant vieno irž-

y /

t

yra szvarus 
prirengtas*

proto? Ar-gi jam pacziuotuUf
^z- w —w A __— Ak _____*4.

deles fas pats szmutorius kal-
Su la pucze merga in otria i#-

t

gaususir gausus maistas, 
kūdikiu - maitinimui.

saugus
specialiai

Lengvas prirenįimui — ir jusu kūdikio vidurei
jin suvirszkins lygiai taip kaip jusu paceioš 
pieną.

vis eme su ta paeze incnga Jm& 
nyčziojo szliuba, nes nuo alto- "į

riaus nebėgo, kaip kriauczhis 
su spirganto blauzda.
-uacc;u?nh brnxyn lf®M12W512

'I > ■ > . v, V L.

AKYVI TRUPDORUAI 
APIS AMSRIKA.

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

Jaigu sudetumot vis^Mi

*

THE BORDEN COMPANY
Borden Building- New York

11-

Iviena
mergina, 

l’ž kokios tai popieros aps-
> f

• - 4
tams-■ — “Well” tare jis, 

ta man sugadinai szi vakaru 
repeticija užtatai turėsi rytoj 
atsilygint i. Pernakvosi 
nakt pas mane, o rytoj per Su
ma mudu grajsiva “Avė Ma
ria.”

Jonas džiaugsmingai 
me. /Alena iszejo namo.

Melai praslinko, Jonas buvo 
didžiosios New Yorko bažny- 
czios vargonininko pagelbinin- 
kas ir to miesto operos artist 
tas.

Kitoms Kalėdoms 
Imvo Jono ir Alenos 
Baltrus 
buvo nejauku

grajsiva

4 4

szia

apsie-

Jam

kliudė vaikina,
0 doleriu bausmes užsi

mokėjo.
Ir visokiu triksu iszsižadejo. 

Mergina su tuom sau pagadino,
Bu visus vaikinus nuo saves 

atgrasino, 
Czionais yra tokiu merginu, 
Jog apie mandagumu suvis 

nežino.
Autornobileis bumoja, 

Kaip pasiūtilsios klykauja. 
Oj bus džiaugsmo del tėvu, 
Ir sarmata del visu lietuviu, 

Ba ant gofb ne iszeis, 
Kada tokios in metus pareis.
Jau ka girtavimas, tai girta-

mra i •) 
o

v imas

I

v

bet kartais

praėjus, 
szliubas. 

buvo broliuose.
naujuose szva

riuose rubose, nors jis taip-ge
jau nebegirtavo, 
slapcziomis dar imdavo burne- 

l'žtat Jonas buvo, ir liko 
pilnas blaivininkas.

Akmenukas.
— :(1ALAS:—

Je.

...K1UV1SŽKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu r t 

205 Puslapiu310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus; Pasiuskit 

o tuojau s' gausite. Ipyga 
a i lest is per paczta.‘Adresuokite j,0 

viltinga nialda .. jįj D. BOCZKOWSKI-CO.
f< *. 1... •. ‘’I f h Kt A A Yy A

Vargonai

ir 75c.

kubelis, tai jo drapanos.
Iszeme ant 

medžio ir viskas iszsirode, ba 
.Jokubuko >kre(^zije 1 
nafe; ii; skyuzdži u apsėtas szar-

rado- jau-

(f 
rr

MAHANOY CITY, PA,

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir jnisiusk sziiindien 
a, KŪDIKIU-.ir gausi Dykai musu knyg

GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai-
11. Iv u 1 l\ 1 ► \ i i k u. Taipgi gausi mai

tinimo instrukcijas jusu kalboje. 
Vardas
Adresas

Taipgi

(0107

p. J (' (

U iAL

t C ’’
X’1

f

t ■ a
- 4

v

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
o BUOADWAy H-.W YCkh.SA t

czionaitiniuB valdikis parkta
in krūva, tai pasidažytu skly
pas didumo H Olandijos arba
Belgijos. Girios butu dydesaiw 
už Vokietija. t,? h n

Valdžo ižgavo 1,250,000
žemes isz klampini^ ir iždalųip
žemes del 30,000 szeimynu. į»x

* Amerikonąi ‘ .priesz karo 
iždave 300 milijonu doleiįi

Amerikonąi ‘.priesz ką®e

ant kelionių in Europa o Wt ,

; milijonu doleriu ant pamat'uįįo
» O____’ Szvaicarijod*..

Amerike randasi 42'
N

>

I

Sarmata, daugiau niekas, 
.Pažinojau vnena vyra, 

’ Labai žmogų gera, 
Buvo vyras labai darbszus, 

Turi paaria ir vaikus 
Kol da dirbo sunkei, 
Viskas buvo gerai. 1 -

C), kada lengvesni darbą gavo. 
Ir blakes žmogeliui atsigavo, 

k'arezemas val
tį

Pradėjo po 
s i klotis,

O ir naktimi trankytis,
Ej žmogeli veluk pasitaisyk,
Ant savo smortigs atsimyk 

Ibi mirdamas ruivysiosi
J

ktites. Kokis tai baisius perse r- į 
gejimąs del vaiku!

Jokubukas, kada isz medžio 
su šavo pauksztu-kais lipo, ko
ja pašildo, o tas medis turėjo

I

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
li’cr LIBAVA ail.a HAMBUKGJ

IN
■ Laivai iszplaukia kas 14-ta diena - -

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
BIRŽ. 1 | “POLONIA

BIRŽ. 22

Ii HAMBURGĄ — EITIyUNUS

LIETUVA

jonu telefonu, konia vienas tjįrl
(leviniu ypatų. ;Rymą.randai 
tiktai du telefonaisdėl szipf 
žmonių,' Moskydjo 3, Parižii
tiktai du telefonais, dėl sziį

iszpuvusi vidųri ir 
v i rszaiis in s m u k o,

in ta isz 
isz kurioiu sunik o, 

jokiu bildu iszlipt negalėjo, ir 
teip isz bado ir nuo skruzdžių 
baisia smerbzia numirė.

<) tąi kaip del tokiu pareina.
. . -.M < v •» .■/./•. .r- r- •

• 1 ><<> -II « I < Ii«**l**»**r|i v —r> m 1TU!WW«.riVt -Ii ir > • «i i i«. > , IM

Lietuvišku katalogą dykai
• -r

Jot ninribp) ttVidnbąl ki'ftutbvįj. pinniaus
atsiS^ukit Į nnifiij noiiilrovg, gi>usilų in- 
ii L ■ f 1 .. ii '■ i . 1 j i

Kaip duszia iszstumtie reng-
siewi 1

ioriniicijiiK.
h- .r “ A

502 Wilson St
Waterbury Mail Corporation

Waterbury, Count

» L į

zmoniu, MOsky.Ojo 3, Fanziujjo
3, Varszave 4, Viedniojo 3, I|jf-

Kas diena-oro. bjaras ii

•I f

panijoi 1, ■». > (. v.y .' * ><>„;’fįt 
is dienaonobjurasjlig- 
raparta kokis bus įįįs

■l'.Kl

> > JULY 6
I “LITUANIA” 22 Liepos 

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesoe keleiviams.

“ LITUANIA” 
“ESTONIA”

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.
i • t | i F %!" ' '' r '

T

> ♦ 4 4 • t kr« "4

VYRU

. ......................................................  II

Daktaras KOLER,yra vienatini® tarpe Lietuviu diktato
LI GOS Httsburgo. JIhaI mokinosi Varslavoje, Btudi>YO begije

J 
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82 metu.3 invalrlas, Ilgas vyru Ir motoru, todėl ja® nuodui-
ntai pažlnsta. Gydo užatnuodinima kraujo ir silpnybe® 

’ vyru, HpuoguH, nlcžcjlmua, Ilgas tinimo, invalrlas Ilga®
paelnuucztns nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte yp<-

4 kai Ir Lonkiązkal. Otisos valandos nuo’' 9 rytė 5 vakaro 
Nekeltomis t) Iki 2 popiet. t
Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P*.

tlezkai, per latazkua ass negydau. Dr.KoĮor kalba RurIbz-
r

ifcs*

Iv

siuneze
in 90,000 miestu^ po vrsa skįy
pa.

limiausiam kampeli ją Anid^

i' 4M

■ ‘v ' V:- -MW|.
Jaigu žmogus gyvėna>ty-

ko, atitolintas nuo geležingą-
i • y • i • i j • % *1, •

—■ ■— -»■ '■ -.

ku mokslą paeito jf
'3 i

* ; b

.... . -'•

na-is jiems negerai,, tegul ptiĮl-
• « % •> Ali. . •

sklypais jMnesz apleidima-sgfcps 
laisves szalies,, 7-

liu, gali nplaikyti del ęiivo.vai

kės knygas' del įkaitimo
Jaigu. kas nvuio/jog*ėx}o

gina savo :gyvenhiukom kitam

laisves szalics - Copyright,
• « v r1921, by The Inter-raęial :Oąiin« 

cįl, New York City, . v
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DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS .

418 W. Market St. Pottaville - 
( 

---------------------- - I

Su visoms ligoms priima, nuo i 
valandos iki 10 valanda 1st ryto, 1 
1 Iki t tat popiet. ® Iki 8 vakare.

«
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Žinios Vietines SESULEI
-_____________________________ *_________

RŪTELEI.

SAULE
(<.

I I

1 r fi

diena Sėkmių u. 
neiszejo

— Antra 
Daug vyru sziandien 
in darbn ir nekuriuos kasikius 
visai nedirbo.

— Mabauojus

Patarimai ir pamokinimai mu
su mergaitėms.

Kazis Rėklaitis >.
Lietuviszkas Graborius

<p

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 119.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes 

; ❖ ❖ ❖ 
(Geriausio padirbimo visam 
| Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centro Street.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, tclp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmuL Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atšaki m a. Adresą voki te:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
feRABORIUS MAHANOY CITY, PA 

. Laidoja kunua numirusiu. Pasamdė 
automobilius, piginus ir vežimus do! 
latdotuvlu, kriksztlnlu, vesolliju, past 
^važinėjimo Ir tt Krausto dalgtus ir tt 
120 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

Merginu balberlu szapas. | 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
erom. Tefpgl fszrnoktname f \\ 
▼yrus ir merginas balbe- 
liauti. Neužmlrszklto nu- ^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
ptacl£>».

N. N osHokoffs, 
1202 Penn A.▼ Pltf«hnrffh. Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

BmtbaIa Daktarnu Karlnanaelc. 
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima Ugonlus lig 10 valanda ryte.
13 lig 2 popiet. I lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 8o9 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

13 lig 2 popiet.

v UNION.3 M I 1 1’A « fl A t I

1

NATIONAL; 
BANK \ 

MAHANOY
CITY;

v

F 
F

Stock I12M0&N 
tarpiu A Profits

Mokame antra procentą ant 
•ndfttu piningu. Procentą prl- 
dedam pde Juru piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
snose, nepaisant* ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas targ- 
tnmet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 va], 
ryte lig 8 vai popiet. Subato- 
mis 9 ryte lig 19 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. >IOONAN, Vlce-Prea.
J. B. FERGUSON, Kaaierlu.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekadoje % milijono Žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, to 
▼teta fszpuolUBlu, atauga tankus plan 
kai: Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
kito pas: Bn. Ilrundxas Cosmetics, 
. . ■ Bia. W. Brooklyn, K, T

Arti

malsziauses 
miestelis visam paviete.

kapiniu nedelioje 
fordinis automobilius kuriame
važiavo Eurgaczienc su sunum 
isz Spruce uli. susimusze su au
tomobiliniu Snvderio isz New 
Bostono.
sužeisdamas

apsivertoPoniukas
Furgacza bet ki

tos ypatus apsisaugojo 
mes.

uolai-

ln Ashlando ligonbuti 
ne bus inleidžiami sveczei Ne- 
dicldieniais be. paso, nes suva
žiuodavo tiek svecziu kai}) ant 
kokio piknyko, jog norses turė
jo purvina sziupeliuot laukan 
po atsilankimui tokiu negeisti
nu svecziu. Nekuria neturėda
mi kur Nedeldieniais 
nuvažiuodavo
kaip ant kokio jomarko. Dak
tarams tokis jomarkas nusibo
do ir lik sutrukdydavo darba. 
Dabar tik bus inleidžiama gy- 
niines kurie turi ligonius Ash
lando ligonbuteje.

— Isz priežasties jog per- 
laisineja ”

m
pasidėt 

ligonbute

Center Sztora’ tai
reikia dabar nauduoti szoniney -- -

atpigintas ir
duris, po No. 107 W. Centro St 
Visokis t a voras i 
rasite visokiu geru pirkiniu. *

SHENANDOAH, PA.

atėjo kun. 
vieta kun. 
iszvažiavo 
šio.

Badai in lenku parapije 
apimtiPači niekis 

Dambraueko, kuris 
in Europa ant atsil-

Kazuno aptivkoje gausi-
's gyduoles. Pas savote geriausi 

tautieti ejkite, o busit e užgrtna- 
dytai,s.

Miestas pradės neužil- 
gio iszliet asfeltu nekurias uli- 
ezias. Jau laikas idant didžiau- 

tas Skul k i no paviete 
pabustu isz miego ir 

pradėtu save padabinti nes yra 
baisei apsileidęs.

-es nii< 
t rupuli

Hudson, N. Y. — Szv. Kazi
miero draugyste 
viszka vėliava ir pirma karta, 
kaip gyvuoja szita draugyste; 
nutarė dalyvautie parodoje per 
30 d. Mojaus. Visi drangai pri
valo
pa liepimą Komiteto.

pirko Lietu-

parodoje dalyvauti. Per
— V. A

Whitsett, Pa. — Czionais 
darbai ejna gerai, dirba visas 
dienas o isz kitur pribuvusiems 
ne sunku aplaikyli dirbti. Ka
sikius priguli prie unijom, pre
kes nenumažytos. Teipgi ran
dasi daug tuseziu šlubu ant 
randus. Lietuviu tiktai randasi 
tris .szeimynos. Kas geistu in 
czionais pribūti lai susiraszo su 
M. W. Box 27, Whitsett Pa., o 
aplaikys atsukimą.

Pa, —

nenumažytos. 
tuseziu

ATYDA
Atsilankusiems in ligonbuti.

Tik artimiausi gimines bus 
inleidžiami in Asblando ligon- 
buti Nedaliomis. Kiti bus inlei- 
džiami kurie turės korta arba 
pavelinima nuo sąnario Board 
of Directors. (M. 1.7

“TEVE MUSU”

Abrozas per- 
TEVE MUSU’

Puikus Abrozas ka (ik buvo 
padirbtas, ir yra vienok isz Pui 
kiaušiu Abrozu kuris da likos 
kada iszleistas, 
stato Poterius ‘
ir privalo rastis kiekvieno Ka
taliko namuose. Didumas Ab- 
rozo yra. 22x35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose 
ant popieros kuri iszrojo kaip 
audekline.
duoda todėl nelaukite ilgai bet 
iszkirpkite szi apgarsinima ir 
prisiuskito drauge su $1.50 o 
Abrazas bus jums tuojaus isz- 
siustas. į

\V. D. Boczkauškas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Juos greit pars i-

(tf

Kas reikia turėti sesulei, kuri 
isztikruju Dievui tarnauja?
Pirmu-pirmiausia reikia tu- 

szveneziam 
užsislepu- 
Didžiaja- • 

bažnveziu 
J ozus

reti nuoszirdžioji 
šiame Sakramente 
siojo Jėzaus meile, 
me altoriuje 
v ra

musu 
isztikruju gy va s 

Kristus, musu Dievas ir Iszga
nytojas. Tas pats Iszganytojas, 
kurs už mus kentėjo sunkiau
sias kanezias ir mirė ant kry
žiaus, gyvena musu bažnyczio- 
se. Ir taip kai}) ant kryžiaus 
rega ir czia Jo dieviszkoji szir- 
dis meiles ugnimi... Už ta savo 
meile Jis ir isz žmonių nori 
vien meiles susilaukti. Ta juk 
ir yra pirmutine szirdies ypa
tybe — noris netik kitus my
lėti, bet ir mylimam būti...

Kokie tavo, 
santikiai
cziausiajame 
Niekuomet neužmirszk, būda
ma bažnyczioje, jog

kur buvo liepta, atplysze ir ome 
skaityti: iuwihuiv b

atėjau tau
Aeziu tau už visa meile, kurios 
iki sziai dienai tavos esmi pri
tyrusi. Bot dėlto kad pnsauli.M 
ir jo malonumai man meilesni 
pasidaro nekaip, tit ji; Tavo

JSunus, 1 
vaiku buvusi. 
Matute, einu savo 
būti kad per amžius 
matvsiva!
klūpojo vargszo mergaite... 
szirdis susijudino... apsipylusi 
aszaromis o ulę Dįevo maldauti, 
kad dovanotu... Galu gale atši-

, o sugrįžusi prie Petro 
Bet 

taip buvo 
Szventasis,

4 < geroji!
draiiįautumei.

Motinėlė 
sudie pasakyti.

ketinu paliauti tavo
Sudie,

keliais; gal 
nebepasi- 
negyveleKaip 

va rgszo
I !

o sugrįžusi prie 
atsiklaupė 

neinvoikc,

geroji

i szri ii k tuoju
Isz tukstaiities^ pažiiieziu, ku-
riu nežiho tėveliai, 999 pažintis
veda in sunkiąją nuodėmė. Jau
ir tat nemažas ’ ųusidojhnas, 
kad kas/lenda sunkiosios nude- 
mes pavojum Tai-gi niekuomet 

i neperstovinok viena su vienu, 
nors tai tėvo,sužieduotinis bu
tu! Ka judtukalbata vienas an-

I . A A A ‘ta ' " 4 U . a « a 4

Atsargu-
tram, galt juk girdėti tėveliai 
urbk broliui-šeselęs... .
muš reikalauju taipo-gi, kad 
gerbtumei pati save. Tenonž- 
mirszta mergaitė, kad ir sužie
duotiniams neviskas leidžia
ma. Ji neturi nieko tokio dary
ti nei daryti pavalyti ko dan- 
giszkosioš motinėlės akis netu
rėtu matyti. Juo'skaistesne tu

gerbtumei pati save. Tonouž-

/7jr; 
vafe\

i*

Ii

'l!

sesule-rutcle, 
su Jėzumi szven- 

Sa k ramen te?

ton, di
džiajame altoriuje, yra Jėzus 
ir jog Jis žiuri in tave! Kai}) 
gražiai laikytųsi jaunimas bnž- 
nyczioj, kad niekuomet tos tie
sos neužmirsztu.

Szventosiose Misziose atna- 
szauja Dievo Simus kasdiena 
savo kruvinąją kryžiaus atna-

Fai-gi to neužmirszk nie
kuomet, kad teks tau būti 
szventosd Misziose! Kai}) leng
va malonėmis ir 
szventose Misziose 
Kuomet tik galėsi, sesule-rūte
le, klausyk szventnjn 
Szveneziausias 
tai netik atnasza, bet ir duszios 
valgis! Per visas savo gyveni
mo dienas1 už ta valgi Jam 
aeziu sakyk! Czia ir pasirodys 
tavo tikroji Dievo meile, kad 
tankiai ir Vertai szveneziausia- 
ji Sa k ra meti ta priimsi...

Toliau reikia turėti isztiki- 
moji kataliku bažnyczios mei
le. Vienas tėra tikras 
mas, kuri Iszganytojas skelbe. 
viena tėra ir tikroji bažnyčia, 
kuri ta Kristaus tikėjimą įuri 
ir skelbia pasauliui. Ta tikroji, 
Kristaus i n statytoji bažnyęzia, 

kataliku bažnyczia. Szv.
gobėjo sakyti svęika-

sza. rv

nuopelnais 
pralobti!

Misziu!
Sakramentas-

t i koji

yra
Teresa
būdama, ta pati pasakė ir mir
dama: “
ežios duktė!

Esmi kataliku bažny- 
” Kokia didele lai

me yra ta szventoji szitais žo
džiais iszreiszkusi! “Negali 
Dievo tėvu turėti, kas bažny
czios nelaiko motina!” yra 
szvcntas Kiprijonas 
Isztikruju gera motina yra ka
taliku bažnvezia! Ji mus su 
visa motinos meile ir rūpestin
gumu iszaugino. 
szventaji kriksžta 
kais yra padariusi.
mus szventosios tikybos tiesu 
ji teikia

iszreiszkusi!

motina!” 
pasakęs.

Ji mus per 
Dievo vai- 

Ji moko

nuims Dievo malone
per szv. Sakramentus...

Kasdiena sakyk 
aeziū, kad tau davė būti nariu 
tos tikrosios 
ežios.
vent i su lyg
tikėjimu, kad
in amžina ja

I

Dievui

Kristaus bažny- 
Bet kartu rūpinkis gy- 

szventuoju savo 
ta}>tumei verta 

Dievo bažnyczia, 
in dangų inejti. Bažnyczios tar
nus, savo duszios 
kyk pagarboj...

Galu gale reikia turėti kudi- 
kiszkoji szveneziausiosios Mo
tinėles meilei'*-'-Skaitome szv. 
Petro Fonriėro gyvenime: 
turėjos ganoma viena labai do
ra 
21 savo amžiaus 
tokia nekalta, i 
las. Bet ilgainiui ir jai pasau
lis tikti pradėjęs. Ji pradėjusi 
puoszties ir pasaulio linksmy
bių joszkoti. Malda, szventieji 

i jos di- 
ir szirdies 

naszta 
ale ji ryžosi

vadus, lai-

JIS

ir dievotu mergele. Ji lyg 
i motu buvusi 
tarytum ange-

Sakramentai — pirmu 
džiausioji paguoda 
ramybe, Virto sunkia 
taip, kad galu g 
savo dvasios vadova apleisti. 
Jai paskutini karta atėjus, in- 
dave szventasis uždaryta lai
szkoli ir tarė: 
džiumoji, 
Paneles altoriaus

“Nuejk, mel- 
prie szvenpziausios 

, kur mėgda
vai molsties, atpleszk szita 
laiszkoli ir perskaityk atsidė
jusi !” Szaltai priėmė mergai
te laiszkoli ir paejo..r. Nuėjusi,

Ar kada girdėjote kalbant: 
“kad tas-ir-tas žmogus turi 
giara giliuki,

> I
viska kad tik 
persimaino in

i

”4

paeziupineja
auksa”.

Nesiranda tame jokio giliu- 
kio. Tasai “tas-ir-tas” tik pa-
dare iszihintinga daigta.’

Jisai turėjo susitaupinias bis
ki pinigo — naudojosi isz pro
gos ir saugiai investino savo 
pinigus.

P
• 9

t
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kele
klausyklos, 
kalbėti
susigraudinusi.
maloniai in ja pažvelgęs tarė:

“Mielasis vaike, geroji Mo
tinėlė vėl tave sugražino? Nesi
liauk Dievo Motinos garbinusi 
ir mylėjusi, 
darydavai, o busi nevieii 
laiminga!”... Gerai pranaszavo 
szventasis. Mergaite netrukus 
mirė, o mirė szventa mirtimi...

Tai-g.....................
rėk dideli jiasitikejima 
dangiszkaja
Szaukis in ja, mylėk ja pakol I nipinties savo iszganymu ir 
gyva esino busi iszganyta! Jei nugsztesni laimes laipsni pa
nori Marijai ypatingu budu in- siekti. “Mergyste viršzija mo- 
tikti, buk nuolanki, įaiųtri ypa- tevysto, kiek angelai viršzija 
tingai skaisti! . žmones,P maho' szv. Jonas

Vis tai reikia tupėti, kįul bu- Auksaburnis; szventas-gi Pas
tūmei patenkinta, 
Tai-gi augsztyn tavo VlnsziosĮda (isztoka) gerai daro, kas 
akis, augsztyn kur tikroji mu
su teviszke yra!... Slaptoj žydi|riaii! 
gražiausios dorybes!...

Paszaukimp/S.
Laimingiausias laikas — po 

motinos sparnu: gaila, kad nies 
vėlai tesusiprantam! T 
motinos sparnu 
amžiui nepitsiliksim, ■ kad 

. * i 4

motorystbii inštoši, tuolaimin-
4 k 1 k . * a *

gcBiie btlH rtloteryHte...

III

Tukstancziai Pensylvanijos’ • 
* gyventoj u yra užganėdinti isz

1-V- . i,«r

<

l

kaip kad ikisziol 
ežia

, kiek 
nuodemlU prlėsz moteryste — 
tiek varįjb. phčžioj moterystėj.. 
Dievas niibaus nuodėmės 
priesz slutist5'beš dorybe... Jei
gu tad suksi lizdeli, scsule-ru- 
telc suk su Die Vii!

Bet jei moterystei! neesi pa
kaukta, žinok, (jog mergyste

juju investinima in musu PreT‘ 4 ’} 
Terred Stock’a. »

Preke $93 ir dividendas už
a" Szera, bet

-f erred Stock’a.

nubaus

ii* tobulesne 
mergystėj

i ir tu, sesule-rutelo, tu- kbr kas gražesne 
savo įiž moteryste. Kas

Motina Marija, gyvena, tam kur kas lengviau

nori Marijai ypatingu budu in- siekti.

tingai skaisti! h*

lai m i nga.

žmones,’^ ’ maho ' szv.

liūs apasztahlš sako: i 4 Kas vo

neveda (neiszteka) daro

Mergyste tai 
kataliku bažnyczios darželio 
gele. Ji spindi 
kaip saules spinduliai; 
traukia nuo to, kas žemiszka 

višaih jįivo Iir niums galybe, i n, Tie

kas žiu kai}) norėtume. ĄnkszJ ’L’
eziaus ar vėliaus reikes saves I' . . v. - ;
likimas nuspręsti... | įis^kojb.^u^iėduothiio

Du' yra luomu, isz kuriu vie- 
pasiskii'si, seule-

Pats Dievas tuodu luomnjpali-uitojo.dukterį. 
a # . ■ * • ■ * I « I K-ta 4 i « Z-* »a 4 <»/■. W’i»« "t <4 X

Jis nenori,• 1 
liktu mergystėj, nes tuokart I 
žmonių gimine isznykti turėtu; 
bot Jis nenori taipo-gi, kad vi
si moterystes luomą sau pasis
kirtu, dėlto tai ‘nevienodas; 
abieju lycziu žmonių skaiezius.

In viena isz tu dvieju hio-j 
mu ir tave paszauke Dievas, ir 
tame tiktai luome tebusi lai
minga; bet in katra? Kai}) 
czia Dievo valia pažinus? Ka-Į 
tron pusėn 
ma ? Klausk is 
maldoje,

na ir tu sau 
rūtele, mergyste

ko.

Bet po

re i kės sa ves

ne

gražiausioji

szviesiau, Jie
ji ati-

i J fcM>s satile gryna akimi p^žvelg- 
ir 

daro’ '.Bžventus,. jėi ji jjsz dan-
i mpilesl

_ -- ---- - J
Szv.'iHilarius vyskupai, dar

vra užitiikoma..
♦ i 'll kJ " • / .

• I i t X » #

ir liiotervstc. »9ihidjįm)ns kunigu, ( buvo ve- 
Ll<;.• :.* uimL Jani už

kad visi* pęsi- jIniab isztreiHime beesant, 
■Stlhugb duktė'ir Jtpi kętino te 

. kilti. Prapeszo tai ^yojeyui 
Tas-g 

Atsake: ^tGrcitu;Igikh ,grižtw 
jwmon. Truputi ^iktoįl>v Vežu

Jam už

SUhugb duktė'ir jap ketino te-
................................... M

"as-gippttfrimo prhszydania.
1

i * rldp . ** «/ > * i

i šu hrtviin pavoikšyt. k.ip’fl la-
sti taViitt.busizmJupti, 

Galėsi tad*sulyginti abu ir vie-*

i
i

patraukimas 
teiraukis 

dvasios 
Dievas, tame -taip

jauties traukia- 
Dievo karsztoj 

ar tas 
nuo Dievo paeina?
savo teveliu ir savo 
vadovo... 
svarbiame 
apsirikti, atrasi(sau Dievą ski
riama luomą i 
minga!

hAi< UDri sto taViiįl .^usižįejupti 
Galėsi tad*sulygini?
na isz ju pasiskirti.

Sugrįžęs parodė jai Nukry
žiuotojo, paveikslu ir patarė 
jai atsiduoti KbiBtui 
mergystėj.
Duktė paklauso. Dievas neilga 
tebuvo jai lemos gyvenimą, ne- * a a S • ' a •

amžinoj
Taip ir sutiko.

4

dalyke neduos tų.u‘

ir busi jame lai-
. 4 , , j į f'

Jei tave Dievas motci’t’stes 
hioman yra palaukes, niekuo
met neužmirszk, jog tas luomas 
yra labai svarbus ir szvcntas, 
bet ir sunkus begalo. Moterys
te, padedant Dievui, yra ir 
szventa ir laiminga moteryste, 
nioteryste-gi be Dievo yra ne
gera ir nelaiminga... Peranks- 
tybos ir betiksles pažintis yra 
visuomet negyrps ir tankiu 
tankiausiai nupdeinen veda...

Mergaite, isztikimoji katali-

hioman yra palaukes, niektib-
t r

svarbus ir szvcntas,

padedant Dievui

ku bažnyczios duktė, iĮcsuside- 
da su svetimtjkiais, . A ’ C • _ lirba kad

# ’ k ’■ <I .r ' • , ■ • * 1 *

ir su katalikai^, bet tik katali
kais ipz vardo; . kaip žnjęnes 

su sziatplu kątalikiis,”

szri moteryste tankiu taikiau
siai laimes neduoda, pavojui) 
stato tikėjimą, apsunkime Vai
ku auklojima katalikiszkoj ava

sako “i 
kuriems tikojhho nepaišo. "Mi-

UVlVVV U Ilk VJ H* < J 14 Į/M II I Ilk « J*
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šioj ir pati , vaiku tikėjimą 
griauna. Ta pati reikia: sakyti 
ir apie moteryste su sziaudu 
kataliku... Nemylės tavQS^se- 
sule-rutele, kas Dievo nemyli... 
Jei ir mylėtu, tai tik lyg laiko, 
paskui bus viepi (ik barniai....

Nemylės tavęs, ;se-

Ir negyniojamoji pažintis 
taps pavojinga, ir pragąisztin-
ga, jei riekiamojo atsargumo
nebus. Tas atsįrgumim,burnai 
reikalauja, kad bent nuodęm- ji • i__ ’ v*_. £•’ y

kad tu tiktai žmonėms matant, 
ypatingai

kiaušis tavo pažinti žinotu, ir
_ _ .* . . * . V»' ■ . ' t

tėveliams,. (su savo
į®

trukus pasimirė szVenta mirti-, 
mi. Jai* inirsztant, tarė szv. Hi- 
lafius: “Žiūrėk, doroji duktė, 
jau atėina tavo Sužiedotihilr ir

Žiūrėk, doroji duktė,

kvieczja tave iii dangaus ves-
tu veš! ’ ’

Jeigu neesi tad skiriama mo? 
terysteiiĮ, pasilik.pasaulyj, ves* 
dama dievota, nuosžalu, skais;

Geriausia bus,

terystep, pasilik pasaulyj,

tų pgyyenima.
kad savo nuodėmklausio nurot 
dymii klausysi,

i szaukinio 
tropiaiisiai atliksi 
busi pĮ’ieinlntirt

kad-savo pa*- 
priedermes kuos- 

, artimu i-gi 
ir gailinga.^.

Tertplijonas sako skaiseziajai 
mergelei: “Susijungei su Kris^1 • / / OI • • 1 ' ' ----- ---- '

tumi? Atidavei Jam savo kuna?
« T • » * i • * ™ F

Jam savo mergystė žadėjai?
I ’ -. ' « » . " —x K - A A

Gyvenk sulyg savo Sužieduoti
nio troszkiipii P.’jl !
‘’--JĮuti pasaulyj ?,‘Kristaus su,- 

' v • 1 l’1 • ■ 1! V 1

bot ir didi phęeiga visur ir vi-

nib troszkimu!s . .• T? » rn s

žieduotino — tųi didi garbe,

suomot taip b.užsilaikyti,, kaip 
Kristaus sužiedotinot pritinku. 
Tąi-gi nešk irkis, sesule-rutcle, 

neapsvarseziusi!
Luomo pasirinkimas-tai

, A _ * __ ~ ' I! < M

sau luomo.
‘ ♦ i

«r

i svar
bus tai didis dalykas! Kas be

* ■ « A A A a ‘ -a

Amerikas

n ' $5 užtektinai pradėti 

z Pennsylvania 
Power & Light Co.

Pramone kurios relkalin<umaa
yra pastovui,

z*
<<
lt

4

t

Z

ISZPIDYKlTE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSKITE ŠIANDIEN
Pcnnsylvatila Power & Light Co., Investment Dcpt.r

’isEighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.
Send me <1) 8 page illustrated booklet " 

portunity at Home,’’ (2) Information about ^ennaylvauie Power« 
fk Light Co., Preferred Stock, (3) Details of Easy Payment Plan, 
(-() How to Judge an Investment.
Name .......... ....... ........
Ad ress

i

The Story of an Op-
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Karietai ir Divonai
* .  - -------------------- —.— ■ - - - ■■ - --

Musu prekes yra pigiausios visoj valstijom

■t"

/i

d 
v

Ne vienas 
kitas sztoras negali teip pigiai parduota ta patidavora.

27 per 54 colinis Axminster Divonas už _
9 per 12 pėdu Brussel Divonas už....
9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už ..
9 per 12 peau Axmnister Divonas .už

I .
n 
n

H 

»♦ į 

*

i'

e

$ 3.50
__ $20.00
.... $30.00

$35.00

TURIME VISOKIU DIDUMU. "
8 pėdas ir 3 colei' per 10 pėdu ir, 6 coleį

/L .'..L..<4-A U- 1AL- .. - T-- /♦ .2

Yra isz ko pabrinkti
> J 'i ■

9 pėdas per'12 ]5edu.
12 per 15 pėdu.

«u,iMt ■* - «’

Geras Brussel karpetas .
Geras Plūszinis karpetas 
i“ '

Klijdnke 2 mastu ploczio

<*•- ... 4U. I'

'r-UlV
11 pėdu ir 6 celei;per\12)>edu.

m J*"

i« w

bėras Axminster karpetas’ ....

u.

•.♦4*

$1.50 mastas.
$2.50 mastas
$3.00 mastau .

.i »r
• L a o* ..

f
lt 
\ 
I
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$1.50 mastas
, c. ■ į

.į

MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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1
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CJUINAIN’S
» ’ ’ ” " v F J A

MAHANOY CITY,

t
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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. . ;t
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate įftgilbOttii

i

1

i

procentą ant sudėtu piningu.

kada perkate namus.

I

’A* ■

Kaaa peršate namus. ,į<f (
Yra tai Banką, kurį pagelbsta jumis ' atmokėti skola per f '

te

*4

lengvas mėnesines mokestes arba teip lankei kai^f
Iii/ i

pažinstami. . % ■;
i tai Banka in kuri galite ateiti ant rojos arba informal' 
cijos, kada norite kur investyti piningus ąrbt pirkti

" ■: 4 ' ''J*1*

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssiia

jumis geriausia iszpuola mokėti. ■
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauttandai 

pažinstami. • ,
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rotjlos arba Info:

namus.
Yra tai Banka, kurioje jaucziątes lyg tave narna. 
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir patinstama kad dėtu tat®

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prec 
W.F, Ryukewicz

D. M. Graham, Prae.
J. H. Garrahan, Attorney

* P- C. Fenton
J

k

Sveikata
r

'♦r 5 "ki

r r D. F. Guinan, TrwM.
'A. Danistwic* M. Garda

T. G. HoTnsby

Arba Tiesus ir Trumpeli
Kelias in Sveikata
..‘I! . ; ..

Neužmirszk tad, sesule-rutelė, 
m. a * -ta lt 4

paszaukpno jin pasirenku, tas 
labai apsiriko, tam ir duszios 
iszganymas nelengva surasti.

sau luomą rinkdama; kad luo
mas — tai inrankis amžinajam 
gyvenimui pasiekti!

Toliaus bus.

, ' f „ j
. 1 ■ 1

* Anierikas ižduoda kas 
meta^,7 milijonus doleriu del 
suszelpimo fanneriu.

i.
Knyga “SV^ata1” turį.kelis szimtus visokiu

•gipaveikslu.apie žmogaus kūno sudėjimą,
<> 1 * ' » i, V • * W ’

apraszomi • visoki apsirėiszkimai žmogaus Kūno
Iy

' • » / - .v • <• >

gyvenime ir pSphokihama, kaip žmogui apsišau- Į 
goti nuo višoUįp ligp.- Tokios knygos Lietuviu j 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei! 
ir drueziai apdaryti audekliniais vyrszais.j 
Prisiuskite mpmis $2.00, o knyga bus tupjausj
jumis išzsiusta per paczta. Adresayokitei^

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa. I ■
Ii ' ' M b.

H
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