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ISZ AMERIKOS
Iszklausyta malda.

Omaha, Nebr. — M. A. Fate’ 
ni meldėsi per 
tus idant juos
uotu kudykiu, nes buvo bevai 
kei. Ana diena

asztuonis me 
Dievas apdova

ejnant gult, 
iszgirdo Kudykio verksnia prie 

nuėjo pažiū
rėt kas ten galėtu būti. Rado 
gulinti gurbą kuriame gulėjo 
kudykis, o ant jojo szlebukiu 

gromatelia:

duriu ir abudu

radosi prišokta gromatelia: “ 
Meldžiu jus auginkite szita 
mažiuleli kaipo
no turiu kuom, o žinau, kad 

jam gerai. — Nu
liūdus motina.”

Pato’ai kudyki priėmė kaipo 
džiaugdamiesi jog juju 

malda likos iszklausyta.

jus

turiu 
pas jus bus

savo,

savo, nes asz

Prohibicije ejna ant plynu. 
Washington, D. C. Jaigu 

valdže nepaskirs daugiau pini
gu ant užlaikimo uostytoji! gu- 
zntes arba slaptu sznipu, tai 
prohibicije nuejs aht szunc uo
degos, nes pinigu jau ne turi 
ant iszmokejimo algų del szni
pu. Vadas tujų sznipu Krane
lis davė atstauka del 700 agen
tu. Mat Krameris norėjo idant 
valdže paskirtu 200 tukstan- 
cziu doleriu del sznipu bet kon
gresas pinigu ant tojo tykslo 
liedavo.

Terp szlapiujtL kylo didelis 
džiaugsmas, nes gales dabar be 
baimes vesti kontrabandas su 
munszainia.

D. C. — Vals-

ne- 
<r. 

Valstijos duotu by koki

Bolszevikat turės paleisti ant 
liuosybes amerikiėęzius.

Washington, 
lybes departamentas yra da
vės galutini, nors ir ne formali 
paroiszkima sovietu Rusijai 
būtent taip ilgai, kol esnatys 
Rusijoj amerikiecziai bus lai
komi belaisviu lageriuose,
ra jokios galimybes, kad Jun 
t i nes 
pripažinimą sovietu valdžiai.

Paskutine nota, kuri pa
siimsią Rusijai buvo valstybes 
sekretoriaus atsakymas delei 
prekybos santykiu tarp Rusi
jos ir Amerikos. Nota buvo pa- 
siuusta per Amerikos konsuli 
Revely kovo 23 diena. .Joje in- 
rodyta, jogei artymesni tarpe 
tu dvieju
priklausys nuo 
mainu sovietuose, 
tikrinant tinkama 
žmonių gyvastims bei ju nuo
savybei ir sukūrimo tokiu są
lygų, kurios reikalingos preky
bai iszlaikvti 
sziol kelios deszimtvs ameri-

esaneziu Rusijoje, lai- 
po

alstybiu santvkiai 
pamatiniu at- 

Kartu už- 
apsauga

4 t

4 4 Vis dėlto, iki

kiecziu 3

Maža to.koma po sargyba.
Valstybes departamento valdi
ninku manymu, Rusijos val
džia iki sziol ir to nėra supra
tusi, kad reikia kalba u m j u be- 
laisiu padėti gerinti.

jIatFbk.)

GEORGUOS UNIVERSITETO NEPAPRASTA ARMOTA.

Kada studentai Georgijus universiteto iszlaimeje kokius 
diena per iszszovima dvivam- 

ždines anuotos, kuri yra \ iena tine
sportus, tai apvaikszczioje laja

anuota tokio budo ant
svieto.

Kiet uju 
menesije

Kovo* 
1,309,001

Kaip ejna biznei ykmerike, i:> 
kitokį akyvi suraszai. 

augliu 
iszsiunta

tonu, o minksztnju pirma sau 
vaitia Gegužio 
kasta 7,296,000 tonu.

§ Praejta meta Suv. Vals- 
tijošia sunaudota ant laivu S,- 
657,673 baczkos aliejaus, penk
ta dalis tojo 
Meksikę.

§ Suvienituosia Valstijosia 
iždo lyg 1 dienai Gegužio rado
si 3,089,679,782 dolerei aukse.

Mete 1919 Amerikoniszki 
292,660,000 

verties $501,-

Dienesne isz

aliejaus pirkta

Amerikonai Kovos mene-

Balandžio menesije Kali-
338,981

ISZ VISU SZAL1U
Uoszvis nužudo žentą, jog tas 
nedorai pasielginejo su jojo 

dukteria,
Vieszininkas Esz-

savo
Berkli.

bacilas, ana diena nužudė 
žentą buvusi palicista Krach- 
tena, kuris ne senei buvo pade- 
kavojas už savo dinsta ir apsi
gyveno pas uoszvi. Pagyveni
mas tosįos poreles isz pat pr 
džiu laivo nelaiminga.
p-:-- X t.
paezia ir kerszino visai savo 
uoszvi u i.

Užmarinis biznis padidėjo.
Rankos Na- 

ional Cit v of New York iždą- 
/e raparta apie užrubežini biz- 
li Suv. Valstijų. Priesz kare 
szsiunsta in Vokietija in viena 
mota visokio tavoro už $352,- 
000, 000. Szimotinis iszsiunti- 
mas visokio tavoro in X'okieti- 
ja dacjo lyg 400 milijonu dole
riu. Teip tai Vokiecziai knp- 
cziavoje su Amerika kuris da 
ne])adare.tąikos su nevidonu, 
nes pagaljfjesas, tai Amerika 
da stovi ant kariszku tiesu su 
Vokiet i ja.

kup

i- 
. K radi- 

temis 'tankei muszdavo savo 
ir ko rsz i no

Karta mete in savo 
paezia sunkia geležiu ir parmu- 
szo galva, 
kambario 
bos, nes vyras kerszino užmu- 
szimn. Coszvis girdėdamas 
szanksma ir kerszinima, nube- 

kambari, pasiėmė 
szuveis pa

dėjo žentą negvva. Norints 
uoszvi aresztavojo, bet vėliaus 
paleido ant linosybes, kada da
ginio apie nedorybių žento.
Vokiecziai turės atiduoti amu- 

nicije ir ginklus.
London. — Talkininkai 

kar inteike Vokiccziu valdžiai 
tam tikra nota, kuria galutinai 
nustatima laikas 
nuginklavimui, 
lio 30 diena. Beto, notoj, kuri 
palieczia talkininku ultimatu
me nužvmetuju sąlygų pravo- 

, kad Vo- 
• taikos sutar-

Motore; iszbego isz 
szankdama pagial-

Poszvis

go in savo
re vol veri ir kelius

negvva.

medžiokle! su pagialba motorciklio.

■■■■■

• • įSi*
■■. \ ■ *

4u.

3

mariu
Sziadien dydoli sportai Santa Gružo salų 

naudoje motorcikli ant medžiojimo szernu. 
las perstoto viena isz dydžiai!siu užmusztu szernu.

ant Pači f i ko 
Paveiks-

... . ‘-r-—a

PAGELBA EUROPOS VAI
KAMS. /

Jog Europoje yra vienas mi
lijonas vaiku, kurie reikalauja 
drabužiu, pranesza Robert E. 
Olds,

va-

Vokietijos 
būtent, birže-

“ELTOS” ŽINIOS
(Prisiųstos Liet, Inf. Biuro)

Teip mylėjo vaikus, jog du pa
vogė,

New York. — Edwardas ir
.12

dima, reikalaujama 
kiecziu armija, 
ties prisilaikant, iki birželio .15 
dienos susidėtu . nedaugiau 
kaip isz szimto tukstauczhl vy
ru, 
uos

Vėl Svarstys.
Isz visai patikėtinu szaltiniu 

muips prąneszą, kad ateinan- 
eziams Santarvės Aukszcziau- 
sios Tarybos pasėdy
iszkeltas ir riszaiąas Lietuvos 
pripažinimo de jure klausimas.

Neabejotino autoriteto pasi-' 
Elta gali praneszti, 

szi

lius vėl

A 
fabrikai padirbo 
poru czeveriku 
708,000 — pora czeveriku pa
prastinai kasztavo po $3.50 o 
mete 1914 tie patis czeverikai 
kasztavo po $1.71 

C y
sije sunaudojo 346,165,000 ga
lonu gazolinus, praejta meta 
tam paežiam laike sunaudojo 
256,021,000 galonu.

f o rn i j o i i szp roc 1 n k a v o 
baczkas aliejaus.

Gegužio menesije, 10 die- 
Fordo automobiliaus fabri- 

padirbo taja diena 4083

C

na, 
kas 
automobilius, tikisi szi menesi 
padirbti daugiau kaip 100,000. 
Kur jie po nogiu ejna visi ?

§ Amerikoniszki fabrikai 
1919 mete padirbo adatų, spil- 

t.t. už $27,-
286,000, Coimecticutas iždirbo 
daugiau kaip puse tojo skait
liu u s.

§ Laikrasztis

Zigmantais Kuleszai, 10 ir 
metu senumo, likos surasti per 
palieije ir sugrąžyti adgal mo
tinai,, o už tai likos aresztavo- 
tas Bernardas Weberis, kuris 
vaikus buvo pavogias.

Palieije vaikus surado kam- 
barije Weberio, kuris prisipa
žino, jog vaikus labai myli, o 
kada juosius paregėjo, papra- 
sze pas save ir nenorėjo juosius 
iszleist ant liuosybes.

Ir kad iki gegužes 31. die- 
butu atiduota talkinin

kams pervirszis amunicijos ir 
neautorizuotieji tvirtovių gin
klai. Gi tie ginklai, kuriuos iki 
szol laikosi civiliniai Vokieti
jos gyventojai, turi but atiduo
ti talkininkams iki birželio 10.

ku, krukucziu ir

“Saule” 
numesi aplaike 264 daugiau 
nauju skaitytoju isz visu daliu 
Ameriko ir 27 isz Lietuvos.

14 vaiku užsitrucino nuo ken- 
džiu.

Chicago. — Keturiolika vai
ku pavojingai apsirgo užsitru- 
cindami valgindami kendes, o 
vienas isz juju jau mirė. Svei
katos departamentas su pa
gialba policijos daro slieetva

szi kas taisės kendes (saldinui- 
nus) padirbo.

Dydeles nelaimes automobiliu 
Czicage.
— Czionais

TEVELIU NAMELIAI.

Teveliu nameliar 
Man vis mieli, 
Czia ir vargeliai 
Neszti lengvi.
Szia pirma maldele 
Motute mokino, 
Su pirma dainele 
Tėvynė dabino.
Szia jauna,s brolelis

3

remdama, 
kad pripažinimo klausima 
karta žada Taryboje iszkelti ir 
paremti Prancūzijos Valdžia.

Ūžt i krunama, kad Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Bri- 
and esąs visai aiszkiai tuo rei
kalu nusistatęs.
Lenku Kareiviai Gyventojus 

Užpuolė.
Lenku raiteliu apie 20 žmo

nių su kulkosvydžiu atjojo in 
Gervyniu kaima ir, palike ark
lius, nuvyko in Panasziszkius 
gyventoju pleszti. Žmones, pa
ėmė arklius, bego in musu puse 
Lenkai juos pasekiojo ir szau- 
de. Ties Antokoliu szaude apie 
10 m in. isz 

in

I

kulkosvydžio ir

Jau tik isz proto iszejna tur- 
czei.

Bridgeton, N. Y. — Czionais 
atsibuvo iszkilmingos laidotu-

Anna
. Kate gulėjo puikiam 

karavo- 
vlsokiu

ves pastipusios kates 
Beebe”
meta 1 i n i a m grabe Ii je
nia, kuriame

t A

radosi

(’Iiicago. —Czionais nelai
mes automobiliu yra ant. kas
dieninio paredko, ir taj dau
gi nu 
mieste.
ant 520 procento.

Mete 1920 
iniu Czikage 
179, o mete 1910 /tiktai 6,675. 
Nelaimiu kurios buvo priežas
tim mirties 1920 mete buvo 
571, o deszimts metu adgal 241. 
Iii deszimts metu pasididino 
skaitlis a.utomibiliu, bet ir ne
laimes pasididino.

pa red ko, 
ne kaip kitam

pasididinoNelaimes
kokiam

visokiu pelai-1 
atsibuvo net 10,-

puikiu žiedu. Paskui karnvona |Tikra3^“tlius .Ameriko gy- 
ėjo daugeli automobiliu ant ka
piniu. — Sztai jum žiedas pro
test on iszko tikėjimo. Past i pi as 
bzuo, kate ar kitokis gyvulis, 
turi tokias laidotuves kaipo ir 
žmogus — Nėr ko stebėtis, juk 
protestonai netiki in nžgrabini 
gyvenimą. iVcziu « Dievui jog 
terp mus da nesiranda pana- • • > -

ventoju yra 117,859,358.
Washington, D. C. — Galu

tinieji gyventoju suraszymo 
daviniai yra tokie: < 
Valstijos, inskaitant ir koloni
jas, 
358. Pacziose Jungtinėse Vals
tijose gyventoju yra 105,710,- 
620. Vadinas, kolonijose yra

Iszradejas baisios truciznos.

KomikasChicago; — Komikas A. 
Franck Philipson isz Chicagos

Darbsztus, ramus 
Ir stropi sesele 
Triūse po namus.
Szia paukszcziu balseliai 
Linksmi girdėt, 
Saules spindulėliai 
Man pasigėrėt.
Laibas ąžuolėlis 
Stovi drūtai, 
Ir rutu darželis 
Matyti antai.
Ant langu roželes 
Raudonai žydž, 
Ir žalios įnirtėlės 
Neviena jau pavydž.B 
Koks ežia gražumas 
Margųjų geliu, 
Nekarta jau pyniau 
Vainikėli isz ju. * 
Szia asz praleidžiau 
Dienas jaunystes, 
Vien czia tik girdžiu 
Žodžius dorybes. 
Szia mano szirdelei 
Y ra vien ramu, 
Kur mano tėveliai 
Ir man būti mielu. - Tarnaite

Jungtines iszrado baisia trucizna stvku- 
ir koloni- ria galerna isztrucint visa

gyventoju turi 117,859,-
---  lOALLULlIll V Imt 
miestą, in kėlės valandas. Toji 
trucizna yra teip smarki, jog 
tris laszai užlieti ant žmogaus 
kūno užmusza jin in kėlės so- 
kiindna. , ' b

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus komisijonieriųfl Eu
ropoje.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Skyriai Amerikoje apsiė
mė iszdirbima dvieju milijonu 
va ik isz k u drabužiu ir 250,000 
isztaisymu (ka tik gimusiems 
kūdikiams,) ateinaneziaj vasa
rai. . ■

Seka trumpas surastas kur 
ir kiek drabužiu reikalinga.

Baltijos Valstijos - Ryga No
vel is ir Kaunas, reikalauna po 
50,000 vaikiszku drabužiu ir 5,- 
000 isztaisymu. z

Lenkija - Keturi vaiku gero
ves centrai Varszavoj reikalau
ja 20,000 isztaisymu ir 150,000 
drabužiu vaikams. Krakow rei
kalinga 5,000 isztaisymu ir 
100,000 vaikiszku drabužiu.

Czeko-Slavokija - Praga rei
kalauja 10,000 isztaisymu ir 
drabužiu del 50,000 vaiku. 
Bmo. Kilanno, Liberec ir Ost
rava stotys ir reikalauja po 500 
isztaisymu ir drabužiu del 2,- 
000 vaiku.

Austrija - Vienna reikalauja 
20,000 isztaisymu ir 10,000 vai
kiszku drabužiu.

Vengrija - Budapeštas reika
lauja 15,000 isztaisymu ir dra
bužiu del 100,000 voiku.

Moutenogro -. . Po^oritWt- 
Niesic, Virpazar ir ' Kdlashtfi 
stotys reikalauja po 300 isztai- 
svinu ir 5,000 vaikiszku drabu- 
žiu.

Albanija - Elbassan, Scptari 
ir Tirana stotys reikalauja,po ,

e

nuverte 
Jo- 

kaip

kai ir lenkiszkai. Lenku admi- 
nistracije nutarė lietuviu kal
bos vartojimu bažnyczioje pa
naikinti, darant pamaldų metu 
trukszma.

Balandžio 17 d. bažnyczioje 
žiūrint tvarkos, pamaldos dil
iojo būti lietuviszkai. Lenkai, 
žandarams padedant nutarė 
tuo pat metU’jęiedvti hAikiszkai 
Žandarai pareikalavo ir vargo- 
ninko - lenko, kad jis prisidėtu 
prie riauszininku, bet szis atsi
sakė. Tuomet riauszininkai vi
sa nepavykimo kalto
vietos klebonui, lietuviui 

kuri suome, 
maisztininka, 
atvožė Vilniun. Kun. Jakova- 
niui grasia Karo lauko teismas.

Tremtiniai Isz Rosi jos.
Lietuvos tremtiniai bus gra

žinami isz Rusijos balandžio 
menesi szia tvarka:

Moskva 40 vagonu; Petrapi
lis 40 v.; Kazanius 20 v.; Reza- 
nius 20 v.; Tverius 20 v.; Tula 
20 v.; Viatka 20 s.; Permins 20 
v.; Vakaru gubernijos Vitebs
kas, Minskas, Gomelis etc, 40 
vagonu.

Isz Grenburgo, Samaros, 
Ufos ir Czeliabiusko tremtiniai 
bus siuneziami sanitariniais 
traukiniais prie pirmos gali
mybes neprisilaikant virsz pa
minėtos tvarkas.

Lietuviu Laikrasztis Sibire.
Vladivostoke pradėjo eiti 

lietuviu kalba laikrasztis, Vla
divostoko Lietuviu Apszviotos 

“Arklas” organas, 
Tolimųjų Rytu žinios

kovaniui, sucine 
ir balandžio 21 d.

500 isztaisymu ir 2,000 vaikisz- 
ku drabužiu. •’

Graikija - Atenos vaiku gęT 
stotys prižiurę 400 kudi-rovs stotys prižiurę 4VU Kūdi

kiu kas savaite ir jai reikalin
ga. 1,000 isztaisymu. Salonikos 
geroves stotis prižiūri 5,000 
vaiku kas savaite ir reikalauja 
500 isztaisymu ir dar drabužiu 
del senesniu vaiku.

TEISYBES.

< *'X •

szautuvu in musu ūžt vora. 
Lenkai pasitraukė. Kalbamas 
vietos yre ties Vilkokoznio eže
ru.
Ant Gedimino Kalno Nėra Vė

liavos.
Balandžio 10 d. Vilnius ap- 

vaikszcziojo. sukaktuves atva
davimo isz bolszeviku. Iszkil- 
miu metu nuo Gedimino kalno 
buvo nuimta “Vidurines Lie
tuvos” vėliava ir pakabinta 

I Lenku dvispalve. Varszuvos 
Seimo ir Vilniaus endeku nuo
mone, 
ties prijungimą Lenkijai, 
cziau 1-2 vai. praslinkus, Vil
niaus ingulos komendanto pulk 
Barlickio insakymu, vėl buvo 

Ipakabinta, “ 
vėliava.

tai reiszko Vilniaus sri- 
Ta-

Samaros

pradėjo

e
tavęs kame pagialbos laukia; 
su ta skubinkis, ba tai privalu
mas doro žmogaus szaukia,.

Kad tuojaus tavije tokia

Kada tavo artimas nuo

e
drutybe ir geras noras pabus-
tu, idant mažiausiai pagialbos 
reikalautum nuo kitu.

Kas sau szposu nulinktas 
smagiausia ir pyksta, tas ant 
juok pasilieka — o prieteliąi 
nvksta.

*

* ii *• i

Amerikonai suvalgė 3 bilijo
nus ojsteriu.

Now York. — Praejta metą 
Amerikinių »-suvalgo tris bili
jonus ojsteriu, arba du sžiip- 
tus milijonu daugiau no kaip 
suvalgo užpraejta meta. Szi- vz • V • t • •met bus mažiau ojsteriu isz 
priežasties brangqnybes, nos 
iniu mažiau i 4 pasota. ’1»>

Vidurines Lietu
vos” vėliava. Volickiui nuo 
kalno pasitraukus, nežinia kas 
nukabino raudona 
tuvos” '
Lenku. Sugrįžęs pulk. 'Barlic- 
kis antra karLM|iliepe nukabim 
t i Lenku veli j ir pakabinti 
“ Vid. IJetuvos15 ir jai saugoti 
pastate sargyba. Vilniaus en- 
dekai del to pakely didžiausi 
įtrukszma. Nežinia, keno insa- 
Įkymu, dabar ‘‘Vidurines Lie- 

veliava nuimta, kitos

“Vid. Lio
vei i ava ir vėl pakabino

ii M7

veli | ir pakabinti

Draugijos “Arklas" organas 
“Tolimųjų Rytu žinios”, Pra
džioj laikrasztis eis karta per 
menesi, vėliau dažniau. Laik- 
raszczio tikslas duoti kuo dau
giausiai žinių isz Lietuvos gy
venimo ir teikti skaitytojams 
patarimu visais gyvenimo 
klausymais. V

visais

♦

PRANESZIMAS

darbai
*

Ne ant žieves vaisius 
medžio duodasi pažynima, ne 
drabužis, bet gražus 
žmogų padabina.

Pažint gera yra mažai —
isztirtie tai reikia, tada busi 
laimingu, dažinosi dangaus ka- 
ralvsta vaikiu.

* Meile szventa, tai amži
nas pakajus skanumas, katra 
del mus po vargu užstoja, kaip 
medaus saldumas.

Meile yra tuom lenciūgu
kuris žmonių szirdis szildo, isz- 
risza rankas, kojas — džiaugs
mo aszaroinis girdo. s

* Meile, tai svarbiauses 
Kristaus žodis! kuri mirius da
vė; meile tai visu cnatū motina 
— tolinus karaliene.

*

tuvos 
nėra.

Lenkai — Maisztininkai.
Toli in rytus nuo Vilniaus, 

Gervecziu miestely ir parapijo
je kalbama Lietuviszlmi Baž- 
nyčzioje-gi priduodamosios .pa
maldos buna paeiliui lietuyisz-

J 3

- Sziuomi praneszama, jog an
trasis Amerikos Lietuviu 
važiavimas Washingtone (Li
thuanian Convention) invyks 
vieszbuty “Washington” ant 
J 5th Street ir Pennsylvania 
Avenue. Sale pasamdyta trims 
dienoms, Gegužes 30 ir 31 ir, 
reikalui atsitikus Birželio pir
ma diena. I ta

Atvykusieji gales veikiau- pykęs ant savo žento, dure jam

su-

Mount Carmel, Pa. Jeari Cas- 
uoszvis urgio Kūliko, ūž-3

šiai ganti, kaipo suvažiavimo su peiliu in peczius, jog reikėjo 
nariai, tame vieszbuty butą ir Jurgi nugabenti in ligoiibuti. 
ten pat insiregistruoti prie da- lUoszvis likos uždarytas. Stm- 
žūruojanczio asmens. bury kalėjime, pakol Jurgis ne-*
Lietuvos Atstovybe Amerikoje liszejs isz pavojaus.
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ISZ AMERIKOS
Iszklausyta malda.

Omaha, Nebr. — M. A. Pate’ 
ni meldėsi per asztuonis me
tus idant juos Dievas apdova
notu kudvkiu, nes buvo bevai
kei. Ana diena ejnant gult, 
iszgirdo Kudykio verksnia prie 
duriu ir abudu nuėjo pažiū
rėt kas ten galėtu būti, 
gulinti gurbą kuriame 
kudykis, o ant jojo
radosi prišokta gromatelia: 
Meldžiu jus auginkite szita 
mažiukdi kaipo 
m* turiu 
pas jus bus 
liudus motina.

Kate’ai kndyki priėmė kaipo 
savo, džiaugdamiesi jog juju 
malda likos iszklausvta.

Rado 
gulėjo 

szlebukin 
c i

jus
savo, nes asz 

kuom, o žinau, kad 
jam gerai. —- Nu- 

y y

Prohibicije ejna ant plynu.
Washington, D. C.

valdže nepaskirs daugiau pini
gu ant užlaikimo uostytoji! gu- 
zutes arba slaptu sznipu, tai 
prohibicije nuejs aht szunc uo
degos, nes pinigu jau ne turi 
ant iszmokejimo algų del szni
pu. Vadas t uju sznipu Krane
lis davė atstaukft del 700 agen
tu. Mat Krameris norėjo idant 
valdže paskirtu 200 tukstan- 
cziu doleriu del sznipu bet kon
gresas pinigu ant tojo tykslo 
liedavo.

Terp sz lapių j u. kylo didelis 
džiaugsmas, nes gales dabar be 
baimes vesti kontrabandas su

daigu

vesti kontrabandas 
munszamia.

Bolszevikai turės paleisti ant 
liuosybes anierikiėęzius.

Washington, 
lybes departamentas yra da
vės galutini, nors ir ne formali 
pareiszkima sovietu Rusijai 
būtent taip ilgai y

ne-
<r_ r>

Valstijos duotu by koki

GEORGUOS UNIVERSITETO NEPAPRASTA ARMOTA.

►

kol esnatvs
Rusijoi amerikiecziai bus lai
komi belaisviu lageriuose, 
j a jokios galimybes, kad Jun 
t i nes
pripažinimą sovietu valdžiai.

Paskutine nota, kuri pa
siimsiu Rusijai buvo valstybes 
sekretoriaus atsakymas delei •r
prekybos santykiu tarp Rusi
jos ir Amerikos. Nota buvo pa
siimsiu per Amerikos konsuli 
Revely kovo 25 diena. Joje in- 
rodyta, 
1n dvieju 
priklausys nuo 
mainu sovietuose. ' 
tikrinant tinkama 
žmonių gyvastims 
savybei ir sukūrimo tokiu su- v

lygu, kurios reikalingos preky- 
“Vis dėlto, iki 

sziol kelios deszimtvs ameri- 
esaneziu Rusijoje, lai- 

sargyba. Maža to. 
Valstybes departamento valdi
ninku manymu, Rusijos val
džia iki sziol ir to nėra supra
tusi, kad reikia kall)aumju be
teisiu padėti gerinti.

ku ri

joge i artymesni tarpe 
alstvbiu santykiai 

pamatiniu at- 
“Kartu už- 
i apsauga 
bei ju nuo-

bai iszluikvti

kieeziu 
koma

y 

po

Kada studentai Georgijus universiteto iszlainieji* kokius 
sportus, tai apvaikszczioje taj.i 
ždines anuotos, kuri yra ximiatine

diena per iszszovinia dvivam- 
armota tokio budo ant

svieto.

Kaip ejna biznei Ąmerike, i> 
kitoki akyvi suraszai.

Kietųjų anglių 
menesije iszsiunta 
tonu, o minksztuju pirma sau 
va itin Gegužio menesije isz 
kasta 7,296,000 tonu.

Praejta meta Suv. Vals- 
tijo^ia sunaudota ant laivu S,- 
657,673 baczkos aliejaus, penk
ta dalis tojo aliejaus pirkta 
Meksikę. 

V
ižde lyg 1 dienai Gegužio rado
si 3,089,679,782 dolerei aukse.

Mete 1919 Amerikoniszki 
fabrikai padirbo 
poru ozo veri ku 
708,000 — pora czeveriku pa
prastinai kasztavo po $3.50 o 
mete 1914 tie palis czeverikai 
kasztavo po $1.71

J 
sije sunaudojo 346,165,000 ga
lonu gazolinus, praejta. meta 
tam paežiam laike sunaudojo 
256,021,000 galonu.

X v 
fornijoi iszprodūkavo 338,981 
baczkas aliejaus.

§ Gegužio menesije, 10 die
na, Fordo automobiliaus fabri
kas padirbo laja diena 4083 
automobilius, tikisi szi menesi 
padirbti daugiau kai]) 100,000. 
Kur jie po nogiu ejna visi ?

§ Amerikoniszki fabrikai 
1919 mete padirbo adatų, spil- 
ku, krukucziu ir t.t. už $27,- 
286,000, Coimecticutas iždirbo 
daugiau kai]) puse tojo skait
liuos.

x 
v

Jau tik isz proto iszejna tur- 
czei.

Bridgeton, N. Y. - 
atsibuvo iszkilmingos laidotu-

Arina 
. Kate gulėjo puikiam 

karavo- 
visokiu

Czionais

Kiot uju Kovo- 
1,309,001

Gegužio

tojo

Suvien Ruošia Valsti josią

292,660,000 
verties $501,-

Amerikonai Kovos mene-

Balandžio menesije Kali

Amerikoniszki

liai k ra szt i s 
menesi aplaike

“Saule“
264 daugiau 

nauju skaitytoju isz visu daliu 
Ameriko ir 27 isz Lietuvos.

radosi

i tves pastipusios kates 
Beebe “ 
meta 1 i n i a m grabe 1 i je 
nia, kuriame 
puikiu žiedu. Paskui karavona
ėjo daugeli automobiliu ant ka
piniu. — Sztai jum žiedas pro- 
testoniszko tikėjimo. Pastipins 

gyvulis,

Užmarinis biznis padidėjo.
New York.

ional Cit v of New York iždą- 
co raparta apie užrubežini biz- 
li Suv. Valstijų. Priesz kare 
szsiunsta in Vokietija iii viena 
mota visokio tavoro už $352,- 
300, 000. Szimetinis iszsiunti- 
mas visokio tavoro iii Vokieti
ja daojo lyg 400 milijonu dole
riu. Teip tai Vokieeziai kup- 
eziavoje su Amerika kuris da 
nepadaro..laikos su nevidonu, 
nes pagal JJįesas, tai Amerika 
da stovi ant kariszku tiesu su 
Yokiet i ja.

Bankas Na-

Teip mylėjo vaikus, jog du pa
vogė.

New York. — Kd ward as 
Zigmantas Kuleszai, 10 ir
midų senumo, likos surasti per 
palieije ir sugrąžyti adgal nio-

y y

ir
.12

tinai o už tai likos aresztavo- 
tas Bernardas Weberis 
vaikus buvo pavogias.

Palieije vaikus surado kam- 
barije Weberio, kuris prisipa
žino, jog vaikus labai myli, o 
kada juosius paregėjo, papra- 
sze pas .save ir nenorėjo juosius 
iszleist ant liuosybes.

y kuris

14 vaiku užsitrucino nuo ken- 
džiu.

Chicago. — Keturiolika vai
ku pavojingai apsirgo užsitru- 
cindami valgindami kendes, o 
vienas isz juju jau mirė. Švei

sti pa
daro slieetva

katos departamentas
gialba policijos

kendes (saldumi-szi kas taisės 
nūs) padirbo.

Dydeles nelaimes automobiliu 
Czicage.
— Czionais

ginur*

nelai- 
yra ant kas- 

paredko, ir tai dau- 
kitam kokiam

Nelaimes pasididino

(’hieago. 
mes automobiliu 
dieninio

ne kaip 
mieste.
ant 520 procento.

Mete 1920 visokiu nelai
miu Czikage atsibuvo net 10,- 
179, o mete 1910 įtiktai 6,675. 
Nelaimiu kurios buvo priežas
tim mirties 1920 mete buvo 
571, o deszimts metu adgal 241. 
In deszimts metu pasididino 
skaitlis a.ntomibiliu, bet ir ne
laimes pasididino. i
Tikras skaitlius Ameriko gy

ventojų yra 117,859,358.
Washington, D. C. — Galu

tinieji gyventoju 
daviniai yra tokie

1920 
.zi Rager»

Iszradejas baisios truciznos.

ISZ VISU SZAL1U
I

Uošvis nužudo žentą, jog tas 
nedorai pasielginejo su jojo 

dukteria.
BerLn. — Vieszlninkas Ksz- 

baehas, ana diena nužudo savo 
žentą buvusi palicista Krach- 
tena, kuris ne senei buvo pade- 
kavojas už savo dinsta ir apsi
gyveno 
mas i 
dzin laivo nelaiminga, 
tonas ’f 1 
paezia ir kerszino 
uoszvi u i.

pas uoszvi. Pagyvoni-
tosios poreles isz pat pra- 

... > K ra eli
tą nkei muszdavo savo 

visai savo 
Karta mete in savo 

paezia sunkia geležiu j r permu- 
Motern i. iszbego isz 
szaukdama pagial- 

kerszino užmu- 
girdodamas

tenas

go in savo 
revolveri ir kelius 
dėjo

sze galva, 
kambario 
bos, nes vyras 
szimu. Uoszvis 
szauksma ir kerszinima, nube-

kambari, pasiėmė 
szuvois pa- 

ženta negyva. Norints 
uoszvi aresztavojo, bot vėliaus 
paleido ant liuosybes, kada da
ginio apie nedorybių žento.
Vokiecziai turės atiduoti amu- 

nicije ir ginklus.
London. — Talkininkai 

kar inteike Vokiecziu valdžiai 
tam tikra nota, kuria galutinai 
nustatima laikas Vokietijos 

, būtent, birže- 
Beto, notoj, kuri

r*.

va-

MEDŽIOKLĖ SU PAGIALBA MOTORCIKLIO

W. n. BOCZKOWRKI, VrcR. & M<r 
F. W.UOCZKOWHKI, Editor

■H'/’

A'
•/

yvįi:

-A

ant Pači f i ko 
Pa veiks

dydeli sportai Santa Cruzo salų, 
naudoje motorcikli ant medžiojimo szernu.

Sziadien 
mariu, 
las perstato viena isz dydžiausiu užniusztu szernu.

><- *

“ELTOS” ŽINIOS
(Prisiųstos Liet. Inf. Biuro)

PAGELBA EUROPOS VAI- 
KAMS. ./

nuginklavimui
lio 30 diena.
palieczia talkininku ultimatu
me nužymėtųjų sąlygų prave
di ma, reikalaujama, kad Vo- 
kiecziu armija, taikos sutar
ties prisilaikant, iki birželio 15 
dienos

reikalaujama

susidėtu . nedaugiau 
kaip isz szimto tukstaneziu vy
ru.
nos
kams pervirszis amunicijos ir 
neautorizuotieji tvirtovių gin
klai. Gi tie ginklai, kuriuos iki 
szol laikosi civiliniai Vokieti- 

cyventojai, turi but atiduo
ti talkininkams iki birželio 10.

Ir kad iki gegužes 31 die- 
butu atiduota taikiniu-

jos g

TEVELIU NAMELIAI.

Teveliu nameliai' 
Man vis mieli, 
Czia ir vargeliai 
Neszti lengvi.
Szia pirma maldele 
Motute mokino, 
Su pirma dainele 
Tevvne dabino.
Szia jaunas brolelis

y

vėl

Elta gali praneszti

Vėl Svarstys.
Isz visai patikėtinu szaltiniu 

mutps prunesza, kad ateinan- 
cziams Santarvės Aukszcziuu- 
sios Tarybos pasėdy bus
iszkeltas ir riszamas Lietuvos 
pripažinimo de jure klausimas.

Neabejotino autoriteto pasi-- 
remdama, 
kad pripažinimo klausima szi
karta žada Taryboje iszkelti ir 
paremti Prancūzijos Valdžia.

Užtikranama, kad Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Bri- 
and esąs visai aiszkiai tuo rei
kalu nusistatęs.

I

Lenku Kareiviai Gyventojus 
Užpuolė.

(Lenku raiteliu apie 20 žmo
nių su kulkosvydžiu atjojo in 
Gervyniu kaimu ir, palike ark
lius, nuvyko iri Panasziszkius

l

kai ir lenkiszkai. Lenku admi- 
nistracije nutarė lietuviu kal
bos vartoj ima bažnyczioje pa
naikinti, darant pamaldų metu 
Irukszma.

Balandžio 17 d. bažnyczioje 
žiūrint tvarkos, pamaldos 4u- 
rejo būti lietuviszkai. Lenkai, 
žandarams padedant nutarė 
tuo pat metu-giedvti tertkiszkai 
žandarai pareikalavo ir vargo- 
ninko - lenko, kad jis prisidėtu 
prie riauszininku, bet szis atsi
sakė. Tuomet riauszininkai vi
sa nepavykimo kalte nuverto 

, Jo-vietos klebonui, lietuviui 
suėmė, kaip

žinarni isz

&
5$
HE

Chicago; — Komikas A. 
suraszymo • Franck Philipson isz Chicagos

Darbsztus, ramus 
Ir stropi sesele 
Triūso po namus. I
Szia paukszcziu balseliai 
Linksmi girdėt, 
Saules spindulėliai 
Man pasigėrėt.
Laibas ąžuolėlis 
Stovi drūtai, 
Ir nitu darželis I
Matyti antai. , I
Ant langu roželes 
Raudonai žydž, 
Ir žalios įnirtėlės 
Neviena jau pavydž. 
Koks czia gražumas 
Margųjų geliu, 
Nekarta jau pyniau 
Vainikėli isz ju. 1 
Szia asz praleidžiau 
Dienas jaunystes, 
Vien czia tik girdžiu 
Žodžius dorybes.
Szia mano szirdelei 
Y ra vien ramu, 
Kur mano tevelia!
Ir man būti mielu. - Tarnaite --- ——    m

Amerikonai suvalgė 3 bilijo-

v

bzuo, kate ar kitokis
turi tokias laidotuves kaipo ir Valstijos, inskaitant ir koloni- 
žmogus — Nėr ko stebėtis, juk 
protestonai netiki in nžgrabini 
gyvenimą. Acziu . Dievui jog 
terp mus da nesiranda pana-

: Jungtines iszrado baisia trucizna siuku- 
nt ir koloni- ria galema isztrucint visa

jas, gyventoju turi 117,859,-
358. Pacziose Jungtinėse Vals
tijose gyventoju yra 105,710,- 
620. Vadinas, kolonijose yra

miestą, in kolos valandas. Toji 
trucizna yra teip smarki, jog 
tris laszai užlieti ant žmogaus 
kūno užmusza jin in kolos se-< i / . ’■

gyventoju pleszti. Žmones, pa
ėmė arklius, bego in musu puse 
Lenkai juos pasukiojo ir szau- 
de. Ties Antokoliu .szaude apie 
10 min. isz kulkosvydžio ir 
szautuvu in musu 
Lenkai pasitraukė.

ties Vilkokoznio eže-

20 v.; Viatka 20 s. 
v.; 
kas.

ūžt vora.
Kalbamas

vietos y r; 
ru.
Ant Gedimino Kalno Nėra Vė

liavos.
Balandžio 10 d. Vilnius ap- 

vaikszcziojo. sukaktuves atva
davimo isz bolsz-eviktt. Iszkil-

ko vaniui, kuri 
maisztininka, ir balandžio 21 d. 
atvožė Vilniun. Kun. Jakova- 
niui grasia Karo lauko teismas.

Tremtiniai Isz Rosijos.
Lietuvos tremtiniai bus gra- 

Rusijos balandžio
menesi szia tvarka:

Moskva 40 vagonu; Petrapi
lis 40 v.; Kazanius 20 v.; Reza- 
niu,s 20 v.; Tvorius 20 v.; Tula 

; Permins 20
Vakaru gubernijos Vitebs- 

>
vagonu.

Isz Grenburgo,
Ufos ir CzeliabiiLsko tremtiniai 

sanitariniais 
pirmos gali

mybes neprisilaikant virsz pa
minėtos tvarkos.

Lietuviu Laikrasztis Sibire.
Vladivostoke

Minskas, Gomelis etc, 40

bus siuneziami
traukiniais prie

Jog Europoje yra vienas mi
lijonas vaiku, kurie reikalauja 
drabužiu, pranesza Robert E. 
Olds, 
Kryžiaus komisijonieriųs Eu
ropoje.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Skyriai Amerikoje apsiė
mė iszdirbima dvieju milijonu 
vaikiszku drabužiu ir 250,000 
isztaisymu (ka tik giinusiems 
kūdikiams,) ateinaneziai vasa
ra i.

Seka trumpas suraszas kur 
ir kiek drabužiu reikalinga.

Balt-ijos Valstijos - Ryga No
vel is ir Kaunas, reikalauna po 
50.000 vaikiszku drabužiu ir 5,- 
000 isztaisymu. z

Lenkija - Keturi vaiku gero
ves centrai Varszavoj reikalau
ja 20,000 isztaisymu ir 150,000 
drabužiu vaikams. Krakow rei
kalinga 5,000 isztaisymu ir 
100,000 vaikiszku drabužiu.

Czeko-Slavokija - Praga rei
kalauja 10,000 isztaisymu ir 
drabužiu del 50,000 vaiku. 
Brno. Kilanno, Liberec ir Ost
rava stotys ir reikalauja po 500 
isztaisymu ir drabužiu del 2,- 
(M)0 vaiku.

Austrija - Vienna reikalauja 
20,000 isztaisymu ir 10,000 vai
kiszku drabužiu.

Vengrija - Budapeštas reika
lauja 15,000 isztaisymu ir dra
bužiu del 100,000 voiku.

Nic.sic, Virpazar ir * KOlashtti 
stotys reikalauja po 300 isztai
symu ir 5,000 vaikiszku drabu
žiu.

Albanija - Elbassan, Scutari 
ir Tirana stotys reikalauja po (

• 1 • • rV . . 4'. K .. * • * 4

Amerikos Raudonojo

Moutenągro

500 isztaisymu ir 2,000 vaikisz- 
ku drabužiu. ■('‘•’e

Graikija - Alenos vaiku geT 
rovs stotys prižiūri 400 kūdi
kiu kas savaite ir jai reikalim 
ga 1,000 isztaisymu. Salonikus 
geroves stotis prižiūri 5,000 
vaiku kas savaite ir reikalauja 
500 isztaisymu ir dar drabužiu 
del senesniu vaiku.

1
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e

mi
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TEISYBES.

Kada tavo artimas nuo
tavęs kame pagialbos laukia; 
su ta skubinkis, ba tai privalu- 

Smnaros, uas doro žmogaus szaukia.
Kad tuojaus tavije tokia 

irutybe ir geras noras pabus
«•

ti, idant mažiausiai pagialbos 
eikalautum nuo kitu.

Kas sau szposu nulinktas
smagiausia ir pyksta, tas - ant 

o prieteliarpradėjo eiti juok pasilieka — 
miu motu nuo Gedimino kalno lietuviu kalba laikrasztis, Vla

divostoko Lietuviu Apszviotos 
Draugijos “Arklas“ organas, 
“Tolimųjų Rytu žinios“, Pra
džioj laikrasztis eis karta per žmogų padabina, 
menesi, vėliau dažniau. Laik- 
raszczio tikslas duoti kuo dau-

buvo nuimta “Vidurines Lie
tuvos“ vėliava ir pakabinta 
Lenku dvispalve. Varszuvos 
Seimo ir Vilniaus endeku nuo
mone, i_________ .
ties prijungimą Lenkijai.
eziau I

nvksta.
* Ne ant žieves 

medžio duodasi pažynima, 
drabužis, bet gražus darbai

vaisius 
ne

uu

tai roiszke Vilniaus ,sri-
Ta-

Pažint gera yra mažai —

1-2 vai. praslinkus, Vii- ginusiai žinių isz Lietuvos gy- 
niaus ingulos komendanto pulk venimo ir teikti skaitytojams
Barlickio insakymu, vėl buvo 

t 4 
vėliava.

Vidurines Lietu- 
nuo

nūs o j storiu.
New York. — Praejta meta 

Amorikinai ^suvalgė tris bili
jonus ojstoriu, arba du szim- 
tus milijonu daugiau no kaip 
suvalgo užpraejta meta. Szi- 
mot bus mažiau ojsteriu isz 
priežasties brangenybes, nos

suvalgo užpraejta meta. Szi-

pakabinta 
vos“ vėliava. Volickiui 
kalno pasitraukus, nežinia kas 
nukabino raudona “Vid. Lie
tuvos“
Lenku. Sugrįžęs pulk. 'Barlic- 
kis antra kart paliepė nukabim 
ti Lenku vėliava ir pakabinti 
“Vid. Lietuvos” ir jai saugoti 
pastate sargyba. Vilniaus en- 
dekai del to pakete didžiausi 
Įtrukszma. Nežinia, keno insa- 

“ Vidurines Lie- 
veliava nuimta, kitos

vėliava ir vėl pakabino

kymu, dabar 
tu vos”
nėra.

Lenkai — Maisztininkai.
Toli in rytus nuo Vilniaus, 

Gorvecziu miestely ir parapijo
je kalbama Lietuviszkai Baž- 
nyčzioje-gi priduodamosios .pa- 
vvinlrlna lumn nnoiliin liofnviRZ-

patarimu 
klausymais.

visais O’ ngyvenimo

PRANESZIMAS

Sziuomi praneszama, jog an
trasis Amerikos Lietuviu 
važiavimas Washingtone (Li
thuanian Convention) inyyks 
vieszbuty ‘ ‘ Washington ’ ’ 
15th Street ir Pennsylvania 
Avenue. Sale pasamdyta trims 
dienoms, Gegužes 30 ir 31 ir, 
reikalui atsitikus Birželio pir
ma diena.

Atvykusieji gales veikiau
siai ganti, kaipo suvažiavimo 
nariai, tame vieszbuty butą ir 
ten pat insiregistruoti prie da- 
žūruojanezio asmens.
Lietuvos Atstovvbe Amerikoje

su-

0 

ant

*

isztirtie tai reikia, tada busi 
laimingu, dažinosi dangaus ką
rą lysta vaikiu.

Meile szventa, tai amži-* 
nas pakajus skanumas, katra 
del mus jx) vargu užstoja, kaip 
medaus saldumas.

Meile yra tuom lenciūgu
kuris žmonių szirdis szildo, isz- 
risza rankas, kojas — džiaugs
mo aszaromis girdo. . . ,

* Meile, tai svarbiatises 
Kristaus žodis! kuri mirius da
vė; meile tai visu cnatū inotijna 
— tolinus karaliene. • \

Meile,

Mount Carmel, Pa. Jean Ca^- 
ta, uoszvis urgio Kūliko, už
pykęs ant savo žento, dure jam 
su peiliu in peczius, jog reikėjo 
Jurgi nugabenti in ligonbuti. 
Uoszvis likos uždarytas/ Stin- 
bury kalėjimo, pakol Jurgis ne<« 
iszejs isz pavojaus. , \ .... .. . ij,
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J Jauni kaiti ir t lupa togu mer
gaite kada kalbate apie savo 
geriausi dranga aht svieto — 
jrisn teveli, 
Hkoniszka žodi “old rrian” 
(senis). ’Gal jus esate truputi 
daugiau užaugia nuo laiko kti- 
da jin vadinot “teveliu”.

gal turite sziadien 
proto ne kaip jusn tė

velis, kuris už tai turėjo užmo
kėt savo kruvinu 
idant vaikai ne 
neliais.
progresi viszknis

hen au dok i t e am e - 
“old mhh

O 
daifg ,»

i i 11Z

prakaitu 
butu tnmsu-

O gal esate už daug 
pagal nauja 

mada nes jusu drabužis yra
pasiutas pagal naujausios ma
dos, plaukai 
laižyti ant pakauszio. 
jaunikaiezei ir musu panaites, 

isz d ra pa-

nukirpti ir isz- 
žodžiu,

tai tikri paveikslai 
niniu kataliogu.

Bet jusn tėvelis, 
daugiau galėtu pristatyt pui
kiu drapanų, nesziojo siuteli 
keliolika metu, skrybelia gal 
nuo penkių metu, 
gal nuo 
motina, jojo plaukai užleisti, 
kalba ne tokia mandagi, isz- 
veizda gal ne tokia kaip jusn, 
bot ne vadykito jin už tai 

” vadinkite 
mažens “ 
per daugeli metu rūpinosi, 
czedino, dirbo sunkei, perojo 
erszkecziu kelia idant del vai- 
kii butu daugiau ir ne turėjo

idant jum

o kamzolia 
a ps i vedimo 

jojo plaukai
su justi

niu.
teveliu.

“S(b 

jin kaip nuo 
Juk tėvelis 

metu
r t

laiko ant iszsitobulinimo ir 
sportavimo, nes dydesne dalis
jojo g.vvenimo dingo ant visa- 

Bet tasai jnsu “senis” 
szirdi

dos. 
tnri

jnsu 
ta paezia jauslia 

del jus ir geidže draugavimo 
ir truputi padekavones nuo sa- 
5?o mikn.’Novadihkitė jin “old 

’’jaigu turite nork truputi 
’ •<” jausies,, del jus daug *nukerite 

/? ir •paaukavo dydesnė dali savo 
i r ^.gyvenimo idant jrtm britu be

gyventi

man

• .

k I * 1

dine jo tąji bolszevikiszka rojų, 
tai mane, jog apleidže pasin.e- 
Ini nama. Apsako jiji sziteip: 
“I
b au ši u a psuk i net

Pakol asz gyva, busiu, liepa- 
; svietui apie 

tenaitiri^s baisybOs 
lenais nukentėjau, 
pasiskundė, jog 
t • ' ' ;*
pinkus, kurie uždan’davo 
badejusius 
mirdavo nuo tifuso. 
kai storigesi 
inteligentus žmonis. Kas kiszh- 
s i aps i vedimo tiesu Ros i jo i, tai 
jaigu kas geidže apsivesti, tai 
gali aplaikyt pnvolinima 
vienos dienos arba menesio •— 
kaip kam patinka, 
jaus persiskirti, 
pora sau to vėlina. Gyvenimas 
Rosi j6i yra 
nes žvėris turi terp 
goresni paredka gyvenimo ne 
kaip soviatinei Rosijoi.

ir k a asz 
Jaigu kas 

‘ yra alkanas, 
tai nuvede jin prieszais virszi- 

iž-.
in kalėjimu kur 

Bolszevi- 
praszhlint

Nudžiugęs sūnelis 
tovaįjjn glebi pabucziavo ir pa- 

...._ : “O mielas mano teve
li į nieko daugiau nuo ta veš ne
geidžiu, kaip tiktai vieno dali - 
ko, atveskie man viena isz tuja 
žasukiu ka matėm 
mieste.”

pagriebė

visus

ant

o ant rvto-
• * l *1 •jaigu tokia

neiszpasakytas, 
saves

♦ >

Kokia yra tavo mislis, tokis 
yra tavo kūnas ir dvase. Savo 
mįslėmis darai sau pekla ant 
szio pasaulib arba dangų. Ne- 
kalbekie kitam apie ergeli 

neš pervb gyvenimo,
sa

tai tik

szauke:

ana diena

nu omon in laiko, 
sa vo

, '.Vękiocziai laike kares sap
navo apie užėmimą viso svieto 
ir pagal t a ja 
kitas vioszpatystes po 
eZebatli. Bot kare kitaip surė
do atejto ir sziadien vokieozihi 
turi mokėti knriszko padotko 
po 500 doleriu nuo kožnos vo- 
kįiizkos galvos, nes tiek pri
puola, ant 
milžiniszka suma 135 bilijonus 
rnhrkiii aukse.

Daug darbo 
vokieeziai ant užmokėjimo ka- 
riszkos bausmes, 
ka. vokieeziai uždėjo kariszka 
kontribncijo ant Pranei jos, ne
klausdami ar galės užmokėti 
ar no. Dabar Vokietija pati 

sriuba kuria iszvvro 
del kitu. t

Vokietija turi kuom užmokė
ti, ries jujn sklypas nepanesžo

galvos, 
galvos padalinus

ir triūso lures

Buvo laikai

ne. 
iszgiars

padauginsi juokius. Dainuok ir, jokios kariszkos bledes, kaimai 
karo,szvilpauk ir atsimyk, jog rugo- 

jimas, nieko tau nepagialbes. 
tiktai šavh artimui užtrucinsi 
gyvenimą ir riialšzuma.

Bedarbe sziadien stūmė 
žmonis fidgal ant farm u. Ear- 
meriai, kurie negalėjo gauti 
darbininku praejta meta, no- 
rints siūle po 80 centu už va
landa su maistu, sziadien gali 
sali pasirinkti darbininkus už 
30 arba 50 centu 
Darbininkišzki 
tukstanezius 
trokšzta 
farinii. I • I- ’ H

sziadien

už valanda, 
bjurai 

žmonių, 
dirbti sziadien

turi 
kurie 

ant

—- — 1 
«

Pennsyl'Vhnijoi pagal naujės 
tiesas, tai kasikiu inspektoriai

ir miestai

SAULE
* I J* V* ’

in Sveikata
Prisiunsta per Raudonaji

Kelias i

nedalipsteti
nes tik liejo krokodilineš asza- 
ras idant snminksztyt allijen- 
tus kad sumažintu bausme ar
ba visai dovanotu, bet allijen- 
tai
kvapo

suprato kuom Vokieti jo 
ir rustai prispyrė ant 

užmokėjimo bausmes 
tekt? šzmota sklypo.

ar ne-

Nusa-Tone

Kryžių

Net !ii’ iu0tneV kuomet jint
,: ■> lauku EurPpoje žuvo

‘ , sziriitai 
(ukstaneziu triire ežia pat na
mie mio ligų, kuriu lengvai ga
lima iszslsaugoti. Kakc užsibai-' 
ge. Demokratija laimėjo, bet. 
mes dai’ turime laimėti kovoje 
su baisoniu, nuolatiniu žmoni
jos prioszu - liga.
Kaip Nuo Ligos Iszsišaugoti.

Nėra jokiu slaptybių, kurios 
butu reikalingos, kad iszsisau- 
goti nuo ligos. Szvarus narnai, 
szvarus maistas, 
kos, szvarus dantys 
pienas, szvarus vanduo, 
žus oras, sanitaj’iszkos iszejimu 
vietos, kova su musėmis ir uo
dais - visa tai mažti tekainuoja, 
teeziau jie atlieka pastebėtinus 
dalvkus ir apsaugoja nuo daug 
!igu.

Ar jauties, kati saVo dali at- 
.lieki? 1

Ar užlaikai savo namus szva
riais ir gerai iszvedintais?

Ar geri tik szvaru vandeni? 
Jei jis semiamas isz szaltinjo ar 
szulinio, ai;;tikrai žinai, kad in 
ji nesiplauja vanduo isz iszeji- 
nio vietų, sutrynu, moszlvno ar 
tvartu ?

Ar pienas kuriuo peni kūdi
kius via virintas ar pasterizuo
tas ? Ar gauna kiekvienas kudi- 

stikhis kasdien?
kruti- 
Ar jis 

A r jam 
l . szvie-

k ar es
t u k s t an eta i a i gy v ybi u.

• k •

ŽUVO

svarus namai
szva'rios ran-

szvarus
szvie-

Kaipo prideryste

geriaur->

riau gyventi tart Svieto,' ati
duokite jam paguodbnej buki
te jam draugais szio gyveni
mo, palengvinkite• jam sopu
lius ir palinksminkite paskuti- 
jįesdienas * szio. gyvenimo nes
jam tas viskas priguli nuo jus.

bus dabar paženklinti per gu- 
bėrriatorin (bet išz teisybes, 
per politikierius) o ne tszrirrkt i 
per Žilionis kaip lyg sziol būda
vo. Tolfil? ‘iii spėk t ori a i bus pa
ženklinti ahf kotririu metu šti 
alga 4800 dolerili. '

Sugražina man sveikatą ir palte- 
gas, saka Pottas Matusevfcis 

. . . < , r Dalzell, ill.
’Tltimu savą

UŽ jusu vaistus, Nuga-Tone 
tvirturnų visam kuriui J 
gyvybę. Buvau labaj buril] 
dau^ pinigu už visokius vaistus bet moka no 
geibiojo. Kaip tijc pradiejaų imti Nuga-Tonc^ 

iri tvirtumą. Galiu 
:ut

$ i k ' * j s n 14*t„ į 11 a 11 •

ncupriiDC’iibntą MdMpuynjitnri
b. Nuua-Tone» kurios cluodK

naująus duoda i ,. 
^URilpnętas ir išdaviau

i • <•• * . a *■ 7 , . "
.d u Jisai ^-padare , jus tais, ' knoth

ridadien eBate.
ITYXU. tU Q U * \ h A <Q J K r : .

!>/lfpjute Mariute Underwood

Ji, f
O.1'

d I

I

isz Chicagos tnri phikias kul- 
szis isz ko labai gėrėjosi josios 
lyras — abudu buvo linksmi 
ir džiaugėsi vienas isz kito. 
Bet vVras turėdamas toki skar- 
ba, norėjo parodyk del viso 
svieto. Kada koli jojo draugai 
atėjo jin atlankyti vyras norė
damas parodyti savo drau
gams puikes kulszis savo pa- 
cziules, pakele andaroku idant 
*r ji°Je gėrėtųsi josios patogu
mu. Bet staigai Marinto tvirk- 
sztelejo kaip isz botago per 
veidą savo vyruko, jog tasai 
net apsiliejo raudona juka. 
Dabar Marinka padavė prag
arima ant persiskyrimo už to
ki pasielgimą savo 
Gud for ju Meri I

J ‘ Tas b u s paniūkiau deTangli- 
riitt kompabiju/upš su pagialba 

paženklins 
kasikiu ’inspektorius kokie 

į ktabpayrijotns bus prilankesnls, 
o rie del naudos taiglekašiu.

Štivo politikiei’iu, 
inspektorius

WTO. —*

Vž tai, kad Mrs. J. L. Co- 
cherill, Grand Junction Colo
rado, negalėjo neszioti bile ko 
kiu ozeveriku, abudu sn vyru ■. 
nuvažiavo in Eureka, Nevada^ 
idant toriais pacziule galėtu 
iszsirinkti sau tinkamus czevot' 
rikus. Cze veri kai 
kasztavo nemažiau 
doleriai. — Moteriszkas 
ras” daugiau nieko, o josios: 
asileiis sutiko ant visko.

Tankei galima skaityti laik- 
raszcziuosiu apie suradimu se- 
noviszko skarbo, kuriuos žmo
nis paslėpdavo laike kariu ir 
tik sziadien juos atranda po 
keliu szimtu metu.

Ana diena kaihielije Menes- 
kardorf, Pomorze, kaimoeziai 
iszkase puodą, auksiniu ir si
dabrinių pinigu paejnančziu 
isz laiku Stanislovo Augusto 
Poniataucko Radosi pinigai isz 
laiku Predriko II. kaipo fban- 
cuziszki isz metu 1807 ir 1808, 
ant tuju pinigu randasi pa
veikslai Ludviko ir XVI 
kaipo Napoleno 
Tiejęi pinigai bus patalpinti 
in muzeju, po gausiam atly
ginimui del suradeju.

Bonaparto.

daugiau nieko,

ir kelione 
kaip 282 

“u pa-'

nusistebesite, t jaigu 
sri adieu

Gal 
perskaitysite, . jog 
svietas sureikalauje konia ke
turis milijonus adatų ant die
nos arba kotiia pusantro bilijo
no per metai O bet tai teisybe, 
pagal apskaitima fabrikantu 
adatų.

Terp Suvienittiju Valstijų 
ir Vilniaus .prasidėjo .siutimas 
paczto in fenais ir in Amerika. 
— Dabar daugiau dažiriosime

• kas fenais girdėt ir kokis yra 
padėjimas tenaitiniu Lietuviu.

ha

Ana'diena Mrs. Ona .Keišer
• isz Filadelfijos, srigriyžo ifez 

Odesos, Robi jos, zo kada aplei-

po

isz knygų ne yraMokslas 
visokuom kaip pasirodė isz 
sekariezio atsitikimo, 
turtingas 
jog jojo sūnelis gali pasigady- 
ti lankvdamhsis in universite
tą arba kolegijoj, 
pas save namie, 
daojo lyg . dvldeszimts metu 
tėvas pasiėmė jin sn savim 'iri 
miestą. Važiuodami uliezia 
prie mbteriszko universiteto, 
tame duris.atsidarė ir isz uni
versiteto iszsipyle buris pato
giu 
klyksmu. •

Tūlas
tėvas, abejodamas,

mokino jin 
Kada, sūnelis’

n

Važiuodami 
universiteto

mergai ožiu su linksmu 
Kas tai teveli, per 

” Tėvas užkirtos 
’nuspjovus in szali

Sūneli, tai yra. k vai- 
I > *!

< t

Sutvėrimai? 
arkliuką, 
atsake: “ 
los žasukes.

In kėlės dienas po tam, kada 
tėvas Su Suntim sugryžo na
mon, L _ i_’__ 1_, ....
“Mano sūneli, buvai man'gfe- 
rriš ir paklusnus visatne, užbai
gei Mokslą phgal mano nbrri;- 
už tai tave apdovanosiu 50 
tukstanezeis 'dolbriti idant sau 
nusipirktam'ka tik geidi, t*

tėvas tarė iii sunu: —

____ i kuriui 
gyvybę. Buvau labaį j, r „ . 
dau# pinigu ui visokius vaistus bet moka no 
geibiojo. Kaip tijc nradiejaų imti Nuga-Tono. 
atgavau fcavrv sveikatų ir pajietfax. Jie nunfctl 
man lazda ir davi cnotgiję iri tvirtumų. Galiu 
dabar atlikti trys sykius dauginus darba negu*, 
pinuiaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai gali 
pasakyti, jog Ntiga-Tono yra goriausia .“.L™ 
ir geriausia afgaivitois sveikatos. Lenkiu savų 
galvų prcA tuos, jeurie sutaisą tuos vaistus ir

man lazdų ir davi enetgiję 
dabar atlikti trys sykius dr 
pinuiaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai jpliu 
pasakyti, jog Ntiga^Tono yra goriausia vaistas r. -------- -i- ------------------ — Lenkui savų

_  ..._ _ _________  ___  
patariu b nga-Tone.”

PETRAS MATU9EVICIS.
. r-r - - —_____ _ ‘j

tvirtumą, visiems gyvybes pnjtoftotns,. yra 
gtcbukffriffM vaistas dėl silpnu, dervuotu*

gyvybę iaknbms Ir žarnoms, irignlvln 
inkstus* limeta nuodingus ntmątas, p ra ta- 
7.1 ražus ir Hputlmus, ncprlimną kvapa Ir 
tavam licduvlą ^apvilkimus* ' Duoda puiku

A I A 1 'Ll I i t J _ _• _
npvil<<|9 )£■ UUlllUIUTIIliqi IIUVIUUIIIW3

nervu* ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
Kožna bonkuti Nuga-lone talpia pilną 

viena ni$nc»Į gy$iynią,.o prek* yra. >1.00. 
Gaukite bonkuti slahdien pa* skvn aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų.Ir. jeigu [na 
busite vleai užganėdinti, apt iekoi-iUMeuerąžItf 
jum* iv«U pinigu*. Jeigu negalite gauti pas 
aptlekbrinus, iniXkife'iHUnis $1.00 o gauaito 
pilną.mCnesi gvarantuotą gydymą, apino- 
klctą pačią. NATIONAL TABORATORY,

I a v argi mo

*r genaus’* algaivitoia sveikatos, 
galvų p 
koŽnam

Nuga-Tone priduoda didėsnl veiklumo ir

funalklntu vyru ir moterių. Duoda nnuią 
gyvybę iaknbmn Ir žarnoms, ntgnivln 
inkstus, ii met a nuodingiu ntinytas.prtiin- 
lln kazus ir liputlmus, ncprilrnną kvupa Ir 
išvalą liaiuvlą .apvilkimus, j Duoda pulku 
apetitą, giera grubhiulbviiTU), nuolallnlua 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Ton® talpia pilną 
viena minėsi gy$iymą..° prekb yra, J 1.00. 
Gaukite bonkuti šlahdlen pas shva aptlc- 
korinus. imkite per 20 dienų .ir. jeigu Ine 
I J ’ ‘7 ..
jums justi pinigus. Jeigu negalite gauti pa» 
aptlekbriaus, anutktte'niUms $1.00 o gausite

Kieta pačtų. NATIONAL LAUORJ 
?J7 So. Dearborn St., Chicago, III.

American JJne
Tiesus kelias isz Ne to Yorko 

z in Hamburgą.
Pa ra n k i a us i a kelione 

Lietuviu ir Rusu.
Dideli Moderniszki Dubel- 

tavais Szri ubais Laivai.

del

Laivas
iszplauks 2 JUNIAUS.

Laivas “MONGOLIA” isz-
plauks 16 JUNIAUS.

Laivas “MINNEKAHDA”
naujas, tiktai 3 klasa, isz-

“MANCHURIA”

plauks 30 JUNIAUS.
I^j’eipkites in kompanijos
ofisą r • j

9 Broadway, New York j
arba pris vietinius agentus, j

i’w < h* ■ Į* » C ■ l> <* • ■> 1 • • 

ž/X3X
t *

į 
k
i

’Parduodu ilaivakortea 
už kompanijų

Temykite Tautiecziai
Shinčzlu pinigus In visas dalis 
pasaulio pagal pigiausia 'dienini 
kursą,
arti visu linijų 
kainas. Isždlrbu visokios rusztos 

.Dokumentus notarljaliszyus ir 
su' užtvirtinimu konsului visu 
Hzaliu. 'Dubliu patarimus viso
kiuose reikaluose teisingai Ir 
bėpartyviszkai. Esu po kontrole 
ir priežiūra Pennsylvftpljos val
stijos Bankinio ’Deparlamonto, ir 
po dldejia kaucija sudėta valdžiai 
pilnai gvardntuojant Visokia į>i- 
nigiszka apyvarta. Galima sust- 
nesztl ypatiszkai arba per gro-' 
mata, sziuomi aptraszu:

J. G. bogdf.n, 
432 W. I,0ng Avo.

Du Bois, Pa.
, >

su' užtvirtinimu konsuliU visu

batai
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kis po tris
Ar kūdikis penimas 

mis, kaip turėtu būti 
szvariai užlaikomas 
suteikiama 
žaus oro ir

į

užtektinai
ar jis nelaikoma.s 

karsztoje, troszkioje virtuvėje? 
Ar žinai;rkad isz bonkos peni
mi kūdikiai turi gauti orandžiu 
snlcziu kasdiena 
menesiui ?

Ar žinai, kad muses ir uodai 
neszioja ligas ir ar nuo ju ap
saugoji savo nainus 

tan\. tinkaiiczins 
.kad •P

po pirmam

vartoda- 
sietelius?

visos slogos 
yra limpanczios, ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, ypa- 
1 i n nui ’i iro 11/ 11 u

2\r žinai, kad ligos dažnai už- 
sikfeėžia nuo neszvariu rauku ? 
Ar vi^uopief nusiplauni rankas 
priesz valgymą iY maisto cziu- 
pinejipia? :

Kuomet "kuris nors szeiinv- 
nos narys serga skarlatina, ty
mais, difterija, koklįszu, karsz- 
tinemis, džiova a.r kita kokia 
liga, kurios galimajiszsisaugoti

mas
Ąy žijųpj,

tingai vaikus?
2\r žinai, kad ligos dažnai

' : * a i * r ‘

ar visuomet pranešei sveikatos 
prižiūrėtojai, kad jis galėtu ne
leisti kitiems tos ligos ingautil 

Ar namuose investos rvnos? 
.Jei ne, tai ar. turi iszeipamaja 
vieta prie, kurios muses nepri
eitu? /

Ant galo ar pats ar visa szei- 
myna esate sveikais t Tsz kurmyna esate sveikaisI Tsz kur 
apie tai žipai ? Ar buvo jie svei 
Ratoje isztirti, kaip kad karei
viai yra tyrinėjami'?

Ar žinai, kad metinis dakta
ro peržiūrėjimas yra labai nau
dingas, kad susekti pradžia ko
kios ligos ir tuo prhtlgiiiti gy
venimai Ar gali atsakyti taip 
in visits tuos klausimus, ir ar 
t ikrai žinai, kad jušu kaimynas 
gali ta pati atsakyti ? Neleisk 

neatsargiai

t . « k t * 4

dingas, kad susekti pradžia ko-
- 1 f ' - f * . * h 3 . . m. - . i . .

J 
kad jis neatsargiai gyvenda- 
ma,s pastatytu kitu sveikata in 
pavoju. Tam dideliame rėikale^ 
Vyriausybe žiuri in visus savo
gyventojus, kad jie ja visame 
paremtu. l'

■ ' X

Pataisymas Pavirsžutiniu Ne
tobulumu.

t..Imant in kariuomene medi- 
kaliai tyrinėjimai parodo, jog 
treczdalis visu vyru turėjo ko
ki nors pavirszutini l’iziszka 
netobulumą, Ilel kurio jie neti
ko in kariitomene. Dideles da
lies tu ahtriuyttiju netobulumu

4

ki nors pavirszutini

visai nebūta, jei butū liuve (lo
ma atkreipta jaunystėje, kitus 
dar gulima buvo ir dabar pagy
dyti arbį tik palengvinti, va r-, 

medikalestojant tinkamas 
•priembneš. • • -• • • '

tarimus atyd^ziai perskaitysi;
_ •

Gerai padarysi, jei sziuos^pa

/jie,gal .pądeti pagerinti justi 
jpacziti*ąr jh^u yaiku gyvėtiilrio

<.L.

t * * <

W1saril^fe„
X • j

.' I. Ji

iięiiM ■Winnie J

ŽL
■z

USS>

150 Paveikslu.

4

•s,

t
I
I

..... i i ii i i m W***"

• j*’1

/

2*^
3!

m J
'.ft

7

"f

■i/r "Z:
■'L - J?'1'

'MX 1 

š

wf s

’J h!y

' K

'lis
U

Patrijotiszku darbu laikai 
dar ’nepraėjo. Tautos jaunuo
menes sveikumas' arba 
sakant, sveikumais visu jos pi- 
lieeziu yra didžiausis kiekvie-

• * fnos tautos turtas.
Netižmifszkirho karėjo ingy

ti) pamoku, nes už jas mes nu
rojome perbrangiai užmokėti.

sau, savo
szeimynai, ir visai szaliai turi

kaip galima geriausiai, savo 
sveikata, prisidėti prie darbo, 
kad padarius tvirta tauta, kad 
ji tiktu ateinantiems dideliems 
darbams, ir linksmybei ir pla
tesniam gyvenimui, kurio ka
res nuvargintoji žmonija teip 
labai laukia.

Netobulas Regėjimas. Nouž-

stengtis būti sveiku pagerinti 
geriausiai

miršžk tai, kad jri kas nors yra 
negera su akvmis, turi būti tin- 
kamhi p'htaisVta gebai i 
kintais h k ibiais. Tai 
pas akiu specijalisto, akiu dis
pensary, Si’ akiu ligonbutyjo. 
Nebandyk pats prisitaikinti pi
gius akinius pri(‘ savo akiu. 
Laikui bogaht, si netinkamais 
pritaikintais akiniais gali labai 
sušilpnihti regėjimą ir sveika
ta.

gilts akinius firie

Tolintis bus.

pritai- 
padaryk

akiu.

.00
Knygos ‘Didumas 6% per 9%.

704 Puslapiu.Naujas setas 
uKygu tiktai
Visos sekanezios istorijos ir pasakos 
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet past anu
rijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. l’risiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žemiaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 037 puslapiu.

'•I - f u_____J-
Puiki ilga užimanti istorija istorija 
apie Jaiinszn Korczaka ir Fntoga 
Karvedžiu t e. 2G2 puslapiu.
Istorija apieSzukiims, nedoras žydas. 
Puikus a.pruszymus isz XVIII amžlo. 
Istorija apie I>u Draugu.
Ilga pdlki istorija apie Vaidolota 
aplsaka isz pirmutines puses szimt- 
meozio, iszlmta isz Lietuviszku užlic- 
ku. Su daug paveikslais.

pasIstorija apie Nevaloje pas Maurus 
arba Dlėvas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie TieszkeBo Duobes. 
Pasaka apie Khrnliiltls Žmogus. 
Istorija apie Hunus MaUdaus. 
Istorija {įpie (leyas Medėjus.

szio.
Puiki
įnikto Ąkmonorlnus.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nuspronsiusls. Isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Pulki Istorija apie Sieratn.

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
Istorijos ir pasakos jumis labai patiks, 
tddel prisluskitc doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu gausite per paczta.

* •

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

istorija apie It^klinisyta malda Varg-
i ■

Francuzlszka pasaka apie

t
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Griebė už masznos ir pakilo angsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi

(P. 511). ~ 
szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe saitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais isamargin- 
tąis virszais. J uos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
•prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Aderšavokite:

KURSUI nupuolus
Tai geriausia proga daug 
Uukslnu in 'Lietuva nusiusti. 
Greitumo nlisiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu ftgėnĮura in 
Liepoju, Hamburgu ir visur* 

Pasai kelionei in Lietuva. 
’Padarymas Lietuvlszku do

kumentu.
Pinigus sluąkite per paczto 

Money Order. RaszyUaml 
priimkite 2c štampu ir visada 
adresu veiki te szitcip:

P. MIK0LAINIS, 
, 63 Hudson Ave«

Brooklyn, W. Y.
J II * 11 'jk f-111- ‘J- ■ ’"L I — * *—

.........  . .. ■ — -------------- -- -----

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

T-

R. M.S. P.
IN ,Europa■» 

Kas dvi bavaltes ant “O” laivu 
NEW YORK—HAMBURG 

SUSTOA TEIGl’I' PRIE 
Cherbourg ir Southampton 

0BRITĄ 21 Mojiius ir 2 July 
OROPI SA 4 JunlauN ir Id July 
OR DUN A 18 Junhuis ir 30 July 
į, 2 Ir 3 klesps pasažiorlai 
Ttoiltl vlghda do! O'klesos 

piiMižierlii.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

20 -BROADWAY NBW YORK 
Arba phs bllo. koki rigonta.

f&ANDERS(lN & SON, Agents —- --i— y—---- --  - --...UANbHRŠ(jN >& SON, Agentą
- --i— ->•- y— Į- ---— - ---------------------

‘ * I I ,♦ t . '4 . ik'' , > L

A

'> J

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instątimo
r

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui
lyg Paskutinio Sūdo, f * , ,

Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.
! < - --- - .--- . .

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

Preke knygos 35c. A
t

*
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Grafas bernu pas
ęs

mužiką.
(Labai gražus apraszimas.)

nieko nepasako, 
akyse pasirodė,-

būtie piktas 
ba turi doras akis; 

jog jaigu kada 
ir drabu-

■''■į

įl' #*.•**" i
I

I

»

>
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Mariuk, kaip 
davinetie geresni

nieko da li
ra kari ksz- 

nomiesninkas 
in baudžiava, tai tetu-

— Ilgai 
tiktai aszaros 
net mamyte nusigando ir liepe 
davinetie del tavos geresni val
gi, koki tik turime namie, ir 
kad mes nieko in tave nekalbė
tume, jog negali 
žmogus,
tiktai kalbėjo, 
norėtai tavo pinigu 
žiu, ka randasi kletija, tai kad 
tuojaus atiduot, norint tėtulio 
nebūtu namie, ir niekam tavęs 
nesurupint.

— Ar senei, 
tėtulis liepe 
valgi ?

— .Jau bus kone nedelia.
— Ir paskui apie mane ne

kalbėjo ?
— Negirdėjau 

ghuis, tiktai szitai 
ežia nakti, kaip 
ragino
lis liepe mamai, idant nubėgtu 
tave pabudint, nes kada nuo 
nomiesninko dažinojo, jog tik 
tai dvieju in baudžiava reikia, 
tai ne liepe tave budint, nes 
Jurgis ir slūgine su pjautuvais 
eis in baudžiava.

— Tavo tėvas
geras žmogus, gal pataikinsiu 
jam kuom nors kada atsitno- 
ket; - nes pasakykie, Mariuk, 
kad tu būtumei ant vietos anos 
merginos, apie kuria tas persi- 
redias ponaitis suka, ar tu jin 
mylėtai, jaigu jis
jog be tavęs negali gyvent ?

pasakytai!
patoga, o

laba i v ra

pasakytu,

juk asz tiktai

su tavim
ir tavo

— Pinniause 
jam tai, jog neesu 
vela: jog jaigu ir myletau, tai 
kas jam isz to ! 
kaimo mergaite.

— O kad norėtu 
apsivest (apsiženyt) 
tėvu praszytu pavelijimo?

— O ar gi tėvai mane leis
tu už tokio, ka jokio darbo ne
moka ?

— Juk* tu nereikalautum 
dirbtf ba tas ponaitis yra labai 
turtingas.

— Mano
lauje turtingo žento.

— O jaigu jis bus biednu ir 
iszsimokins visokio 
tada mylėsi jin ?

— Del Dievo! Antanai, ka 
tu kalbi, ka toki asz turiu'my
lėt ?

tctnlis nereika-

darbo, ar

— Abudu laimėjo va — tu 
100 raudonųjų ant biednuju, o 
asz geros ir patogios merginos 
szirdi.

— Kokios merginos?
r— Juozo Kopūsto dukte- 

ries. y
Stanislovas staiga i savo ran

ka isztrauke isz ranku Anta
no ir liūdnai tarė:

— Nesitikėjau, idant galė
tumėt iszvest isz kelio dora ir 
jauna mergaite!

— Ar jaigu asz ta dora 
mergaite paimu už pa ežia, tai 
tu vadini isz kelio iszvedimu?

— Antanai, tu sapnuoji....
— Ne sapnuoju, tiktai tu 

mano szirdies gerai nepažino
jai-

asz

teip greitai

..................................—. ..........................................■■■ii*■> ■■■—i

to in kaima ne atėjai, o ant ga
lo esi pakeleivingu ir tiegalij 
gaišt, kad asz nežinodamas 

, tavęs, galėta u ant .tavo praszy
mo prisilenkt.

— O jaigu apie mane gerai 
žinotmhet?

— Isz szirdies, Bet ir to dar 
no gana — reikih būtie to kai- 

j mo gyventoju.
— Gaspador, 

vakare pasakysiu.
— Na tai pasakysi 

paklausysime,

pakeleivingu ir begali!

apie viską

SAULE
■M———*wni i i|i4 - w i .................. . Ii i liiii—ihB—

r— Asz jums dabar negaliu 
nieką pasakyt, o jaigu mano 
tėvelis žinos, kas jus dstfte ir 
pavelis ęnt to, tai ir asz...

Marijona nutilo, o Antanas, 
klaupdamas priesz jn ant keliu 
paszauke:

— Baigkie, o baigkre Ma
riuką !...

Toje valandoje iszlindo isz

pavelis ant to, tai ir asz
r

■Ml

' i

t ■ I
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KURIUO RUDU SUŽINOTA: 
TSZ KO PADARYTA SAU 

. LB IR ŽVAIGŽDES
\ "1 • . ■ ‘I

Turbūt kiekvienas mate baž- 
nycziose prie sietvnn ir likto
rių

• \ 1

kuriems saules szviesos vaivo- 
ryksztes juostoje yra atatinks-

— Ar galėjai 
persimainyt t

— Jau 
žmonis darbininkus myliu isz 
szirdies ir milesiu kožna arti
ma, kaipo patsai save ir ta vis
ką patvirtinu su Marijona ap- 
sipaeziavimu.

— Antanai!...
Ta žodi isztares, puolė Sta

nislovas 
verkt.

— Nes asz tavęs praszau 
už pirszli.

— Su dusze

persimainiau

ant kaklo ir pradėjo

ir kunu pasi
rengiąs ant tavo praszymo.

— Nes tuojaus rytoj, ba 
szaltysziaus sūnūs, turtingu tė
vu sūnelis, Iketino 
siunstie pirszlius.

— Ar jin myli Mariukai
— No ji ji, ne

jog slapstosi

rytoj at-

jos tėvas, o 
tai už tai, jog slapstėsi nno 
vaisko, tai pasakė, jog už to
kio szeszko neeis, kuris bijosi 
vaisko.

— Tai neprivalai bijotįs.
— Kad neprivalai bijotis.
— Kad noreoziau, mano 

ja 
idant szal- 

manes ne už-

o mes 
ka toki... Asz 

esti senas Žalnierius, ne isz vie
no pecziaus duona valgiau, tai 

gana gerai suprasiu. — 
Mariuk! Mariuk! kaip rodos 
nebus lietaus, 
valgyt, o po piet visi šuszokia 
sugriebsime.

Gryžo prie piet 
slūginis.
žandai braszkejo, tiktai Mariu
ku. ne szaukszto nepajudino, 
žiurėjo tai ant tėvo tai ant 
Antano, rėdos norėjo atmintie, 
ka jiedu kalbėjo.

— Kodėl tu Mariuk neval
gai? — tarė tėvas — ar bijai, 
kad tavo burna nesusirauktu?

— O kam turi rauktis, ar 
tai asz iszlepinta ir kukuliu ne 
mėgstu — sziadien nenoriu 
valgyt.

— Tu teip temiji, jog rodos 
nori ka toki dažinot, o ar ne
pameni ka kunigėlis per pa
mokslą sake, jog Jieva už sa
vo akyvuma likos isz rojaus 
iszguita ?

— O katra moterisžke ne 
vra akvva? — tarė bernas.

— Ar ir tu apie tai žinai? 
— nusijuokė slūgine — ve kibą 
senis.

asz

J

eikite pabaigt

bernas su
kiVto kukulius net

i

noreoziau, 
ka greieziauseiprieteliau,

gaut, o ve, nenoriu, 
tysziukas pirma 
bėgtu.

— Tai ryto, ryto tikrai pri
busiu.

— Asz 
neužmirsziu.

to Stasiuli niekad

Diena buvo graži ir szilta; 
visi žmones laukuose dirbo, 
tiktai seni 
mie sėdėjo,
Antanas, ba da nebuvo sugijus
ranka, per ka negalėjo in lau
kus eitie. Pietų laike iszsipra-

ir maži vaikai na- 
o su jais ir musu

in laukus pietus,

tokia

sze Kopūstienes, kad jam pave-
Mane, Marink, kuris ta

ve gerinus pamilejo už visus 
svietiszkus ant žemes turtus!

— Kas tai girdėjo
kalba! Jaigu mane mylėtum, 
tai praszytuni kokio pirszlio... 
o ant galo kam man apie tai 
kalbėt. Jaigu tu 
tuom turtingu ] 
džiu tavęs, idant isz manes ne- 
szposautum ir eitum isz kur 
atėjai.

— Mariuk, asz pajeszkosiu 
asz praszysiu tavo te

tų turi būtie mano iki
smert!

Marijona apkaito kaip rože, 
uždengė akis su žiursteliu ir 
nubėgo in grinezia, o Antanas, 

kas su

i Antanai esi 
ponu, tai tnel-

ir eitum

pirszli, 
vu,

apimtas meile mislijo, 
juom nusides.

III.
Naktis buvo szilta, 

kvapsnis pripildė orą; tyku
mas aplinkui vieszejo ir tiktai 
oszimas vandenio malunia per- 

tvkuma. Antanas,

szilta žiedu

— Akyvumas geram daly
ke ne yra klaida, —tarė Anta-

ir niekad
nas — kam ne tenka akyva
me, yra neiszmanus ir niekad 
nieko neiszmoks.

Kopūstas pamerkė in Anta
ną rodydamas akimis ant ber
no ir slūgines. Marijona ap
kaito. Bernas ir slūgine iszsi- 

susigi’iębe, jog 
užėmė, da-

žiojo. Antanas 
per augszta kalba 
davė:

Tai in mane vienas po- 
teip kalbėjo, kada asz 

per Vislu perkelinejau, o 
ar asz esu 

atsakiau.

krumu sena boba su glėbeliu 
sausu ant pecztu szaku. Buvo 
tai Andriuviene - kampinin
ke, didžiausia ant visos apie- 
linkes liežuvninko, 
paregėdavo kalifonezia mergi

;jan jaigu

na su vaikinu arba Su vyru, ta
da bukie sveikas.

— Szvencziausia 
Dievo! o ežia ka asz matau! 
Ar tai tokia Juozu duktė, jog 
net prieszai ja kokis tai valka
ta, kn kvaraba žin isz kur at- 
sivilko, žiūrėkite, klttpoje 
priesz jn, kaip priesz koki ste
buklinga abroža, o jiji vėl tyli 
ir negana nuo saves ! O, džiaug
sis motinėlė, jaigu tokia duk
relių užaugino, jog, kaip ana 
Magde su Žalnieriais iszsivil- 
ko, arba kaip ta Matiene; o 
mergei, ar tu neturi akyse gė
dos, kad da in mane žiūrai! O 
tu, vaikijozai, ko in mane žiop- 
saisi, rodos praryt nori. Palau
kite tuojaus tėvai apie tai ži
nos; ne ant tuszezio žmones 
kalbėjo, jog su tokiais valka- 
tais, ka jokio darbo nemoka, 
gerai negali būtie, ir jis dar

žiūrėkite

Motina

kokia piktybių ant kaimo už
trauks; — o ar tai nepiktybe, 
jaigu priesz jauna mergina vi- 
'dui lauku klnpoja, kaip velnes 
priesz duszia.

— Tilek kvaila boba 
nežinai ka kalbi.

Tol i aus bus.

SKAITLIUS “40. >»

ba

TAKADAIKA.
# r f t ‘”u

Nekuriuo.se miestuose tokios 
orgijos at si pro vine ja,

Net valdžia taisės vietas ap-

A* ’ j

žiūrinėja, 
Kaip tai vienoje apygardoje 

puikei padare, 
Visa ruja isz sales iszvare, 
Visus ersztus aresztavojo, 
Ir gerai vyruti nukorojo. 
Viena karta dvi geros mame

les pribuvo,
Ant sales kur szokykai buvo, 
Abidvi gerus rimbus turėjo, 

Du kreles nužvelgė kada i nėjo, 
Ir tuojau# su rimbu vali.

Dave kas pakliuvo, 
Net pilna sale smarves buvo.

Visos mameles privalo teip 
padaryti,

Savo didtreles isz tokiu pek
la iszvaryti,

O priek tam tokie naktinei 
vanagai paezios neiszmaitis,
Del to, kad kožnas szokykas 

tai tinginis.

d veiverius

Ivtu nesztie 
kur ir Mariuku su tėvu sziena 
griebe.

— O ka, Antanai — klausė 
Kopūstas, kada sėdo po pave
siu pietus valgyt — ar neketini 

kaima apleist, kur tau 
nuopolei atsitaiko; gal

jau nori keliaut tolini
— Ar jau mane 

nori pavaryt 
per ta laika duonos sudarkiau? 
Asz tau trumpam laike už vis
ką atlyginsiu, 
liudintojum,
tu reta u rūpesti 
nuo

mus 
visokį

gaspador 
už tai, jog tiek

o Dievas yra 
jog labai dideli 

, jaigu mane 
saves atstumtu met, ypa

tingai 
melst nuo 
lones.

szedieu, kada noriu 
jus didžiausios ma-

traukinėjo
nž pusberni laikomas, jau nuo 
adinos ant kryžkelių stovėjo ir 
per menuli apszviesto kryžiaus 
žiurėjo in muka,

raszto szvento žo- 
Mylekie artima savo, 

kaipo patsai save,” ir primine 
sau, kiek tai milijonu žmonių 
kas diena tuos žodžius atkar
toja ir, jog ’ne visi ta prisaky
mą pildo, o ne tik lupomis, bet 
ir darbais turi myletie artima 
savo kaipo patsai save ir, jog 
menkiausias vargszas yra ly
gus turtingiausiai.

Tame iszgirdo dundėjimu 
beganezio arklio, o kada apsi
žvalgė, pamate Stanislova. Nu- 
szoko ntio arklio ir abudu prie- 
tėlei szirdingai pasisveikino.

— O ka, mano brangus An
tanai, kaip tau einasi? arlui- 
žybaslaintejail

ir atėjo jam
ant mislies 
džiai: t 4

— Asz tavęs Antanėli ne
varau, ne nuo saves atstumiu, 
tiktai teip mislijau 
tau pas mus nepatinka; nesi ir 
kita yra priežastis, o ne kad 
tau duonos pavydetau; iszsi- 
dalina, teisybe, pusėtinai, nes 
kad tau turėtau ne isztektie 
szmotelio, tai to uemislijau; ir 
gali but pas-mane 
kiek tik tu nori.

— Dėkui tau, gaspador, net ' 
man

jog gal

teip ilgai

dabar man ant szirdies len
gviau pasidarė.

— Ir ka tu del manes ke
tinai pasakyt?... Mariuk! eikie 
su Jurgiu ir Jadvigu ir vers* 

, ‘ba 'kaip iszrddo,•ba 'kaipkite szienp
užsinesza lietaus.

Mariuką supratus teviszka

nas♦ • J m 
jis manės klausė, 
akyvas, o asz jam 
kad teip.

Antanas meilini pažiurėjo in I 
Kopusia, slūgine in berną, o 
patoga Marijona augsztin ant 
debesiu ir drebulis perbėgo per 
jos szirdi ir duszia.

— Ar gaspador turiu būtie 
lyg vakaro malunia? — pa
klausė Antanas. I

— Juk tenais Valentiene 
prižiurineja, tu galėsi grižt, 
•kaip saule leisis.

• • •

Antanas ėjo per girre, o 
Marijona ežiom tiesiog ant kai
mo.

— Dieve! o Dieve! kas tai 
isz to Antano per žmogus, kad 
mano szirdele tuojaus jin pa- 
milejo! gal apie tai tėtulis žL 
no jo, kad liepe, idant eieze 
greieziau namon 
apsiszvaritau.

O HSZ

galėsi

Kada Ivana's užėjo ant svie
to, lijo per keturesdeszimts die- 
ntrir naktis ir tik po!keturesde/ 
szimts dienu Nojus atidarė sa
vo Arka.

Vaikai Tzraeliaus radosi aht 
pusezios jier keturesdeszimts 
metu.

Maižieszius radosi ant kalno 
per keturesdėszimts dienu.

Galijotas atlaike Izraeliaus 
armija per keturesdeszimts die-

i i 4* ___ • .nu, pakol jin Dovijas neužmu- 
sze.

Karalius Salamonas vieszpa- 
tavo per keturesdeszimts 
tus.

Elijoszius buvo pabėgius ke
turesdeszimts dienu nuo Mount 
Carmel ant kalno Ilorebo.

Jezusas pasnikavo per kėtu- 
resdeszzimts dienas ir radosi 
su savo apasztalais per kėtu- 
resdeszimts dienas priesz Jn- 
žengima >in dangų.

Szventas Povylas aplaike ke- 
tųresdeszimta rykszcziu.

Dabar vmkime kitus utsitiki-

me

Dabar vmkime kitus atsitiki-
■, *■mus:
Mahometai raudoje savo nu

mirėlius per keturesdeszinits 
dienas.

Aladino pasakoje (Tukfltan-

Ana diena apie 
szleitpikius,

Ir automobilistus putai pyta 
ne bus, 

Ba paraižo no buvo padėta,
Už tat gromata in gurbą li- 

kos padėta,
Tai vyruezei, jaigu da raysz- 

’• -1 site,
Tai savo parasza padekite, 
Ba asz ,kožna'pažiurau. 
Jojo ranka gerai žinau, 

O jaigu paraszo nepadešite, 
Tai savo raszta gurbe turėsite.

)

kos padėta

yraBrookyne ir kitur, 
vienas

■GirtąuJĮęlifę diedas, 
Ka paezes krajuje turi

7’

ne

1

O ant juju visai ne žiuri.
Uždarbi vjsa urvosia. pialei- 

džia,
Taęzei biednai ne auksino ne 

, nuleidžia, 
Vaikeliai tėtulio nesulaukia 
IŽbadeja duoneles szaukia. 
*0 kad jus latrai gerdami už- 

pringtumet,
Arba ant virvutes pasitemp- 

tmhet,
Atejnaucziu metu nesulauk

tumei.

Vienas mažės menszevnikas, 
Keturiu pėdu bolszevikas, 

Yra bjaurus pabalda-

kybanezius trikampiams 
stiklelius, kurie spindi visomis 
vaivoryksztes (laumes juos
tos) spalvomis.
toki trikampi stikleli ir pro 
jin žiūrėtum, tad visi balti 
daiktai atrodo spalvuoti. Spal
vos sudėtos paeiliui: raudona, 
ruda, geltona, žalia, mėlyna, 
melsva ir fioletine, kaip ir vai
vorykszteje.

Mokslo vyrai, pastebėję toki 
indomu reiszkini pradėjo tyri
nėti. Szita vaivoiyksztes juos
ta labai aiszki buna tada, ka- 

t pro maža 
in visiszkai 
Saules pro 

maža langinėse plyszeli ineina 
in kambari. Jei dabar prie 
plyszio pridėtum ta -trikampi 
stikleli, tad kambaiyje ant 
sienos mes pamatysime vaivo- 
rykszte su visomis jos spalvo
mis, pardedant nuo raudonos ir 
baigiant fioletine. Szita vaivo
ryksztes juosta 
vaidina spektru.

Bet jei geriau 
insižiuretum, ypacz jei žiūrė
tum pro padidinamus stiklus, 
tad mes juostoje pamatysime 
daugybe jnodn brukszneliu (li
nijų). Vfenas mokslininkas 
Fraungoferas tuos brukszne- 
lius gerai isztyre, paženklino, 
kur jie stovi ir pažymėjo kiek
viena brukszneli atskira raide.

Jei labai inkaitintum koki 
nors kieta daiktą, pavyzdžiui: 
angli, geleži, kalkes, akmeni 
ar ka kita, tai ir jie szviestu. 
Mėgino isz szitu inkaitintu 
daiktu szviesa praleisti pro 
trikampi stikleli. Ir taip pat 
gavo tokia pat vaivoryksztes 
juosta su visomis spalvomis.

Jei paimtum

tad visi balti

žalia, melviia

da saules- szviesa 
plyszeli inleidžia 
tamsu kambarį.

moksliszkai

in ta juost a

Mėgino

Tacziau buvo tas skirtumas, 
> vi-kad sžitoje vaivorykszteje 

sai nebuvo tamsiu bruksznelin. 
Juosta buvo isztisa.

Mokslininkai, pastdbeje toki
skirtumą, norėjo isztrrti, delko 
taip yra. Degantis spiritas duo
da labai silpna szviesa? Szitos
szviesos ir yaivoryksztes juos
ta vos vos inžiurima. Jei in 
spirito liepsna inkisztum val
gomosios druskos trupinėli, 
tad spirito liepsna pasidaro 
labki szviesi — geltona. Mat 
valgomoj druskoj yra natro, 
kuris karsztoje 'spirito liepsno
je isztirpsta, pavirsta garais 
-ir Jėga. Natras dega geltona 
liepsna, dėlto ir spirito bespal
ve liepsna nudažo .geltonai. 
Jei dabar szita natro szviesa 
praleistum pro trikampi stik
leli, tad pasirodo, kad mes ne-

Visus gerus žmonis heroika- gauname vaivoryksztes juos-

m i tamsus brukszniai, pažjK. 
meti raidėmis C, F ir Kl. Trtciii 
budu isztyre visus elementui, 
sužinojo, kokios spalvos ir 
kokios spalvos 
j

kurioje vietoje tie brukszniiA 
stovi. Ir jei tiktai kurio nors 
■labai in kaltinio kūno szviesos 
vaivoryksztes juostoje yra Ą 
j

F H f 
jau isz tu brukszniu mokslinin
kai gali pasakyti, kurie ele
mentai yra to inkaitinto kūno 
liepsnoje. Beikia pažymėti', 
kad bruksznius .parodo tiktai 
tie elementai, kurie nuo kars#- 
ežio pavirto garais.

Saule yra taip pat labai kar- 
sztas kūnas, isz saves leidžia 
labai didele baltaszviesa. Dau
guma elementu, isz kuriu yra 
padaryta saule, nuo karszczio 
yra virte invairiu 
rais. Saules balta 
dama pro 
nius visokiu liepsnojanczin 
(dujiniu) elementu, ateina tlir 
gi žemes ir paleista pro tri
kampi stikleli duoda bruk- 
sznius tu elementu, 
link saule liepsnoja. Spren
džiant isz tu .brukszniu saule 
yra sudaryta isz tokiu pat ele
mentu,
Taip saulėje yra: geležies, na
tro, magni jaus, kalci jaus, bro
mo, nikelio, bario, vario 
ko, vandenilio ir kitu.

Saules vaivoryksztes jungto
je dar yra ir tokiu brukszniu, 
■kurioms atatinkamu elementu 
žemeje dar nežino, bet tikisi, 
kada dar surasią, nes .neperse
niai surado nauja elemento, 
heli, kurio atatinkama bruk* 
szni saules vaivoryksztes juos
toje senai buvo radę. •1

Tiriant ir žvaigždžių wevie- 
vaivoryksztes juostas, ir 

tenai rado pannsziu brnkfizniu, 
kurie pagal savo padėti pilnai 
atatinka elementams, Ihz ku
riu padaryta žėme. beito gali
ma drąsiai sakyti, kad visos 
pasaulis padarytas isz vienos 
ir tos paezios medžiagos. .i-

kokios spalvos ir kiek bruk- 
szniu jn szviesa duoda, taip pat

ar kitu tamsiu brukszniu, tii F g

pasakyti

spalvų gal 
szviesa, ei* 

storiausius 'shioks- 
visokiu

kurie ap-

kaip ir musu žemę*

cm-

sos

ir tos paezios medžiagos.
*$ztai ka gali padaryti ir pa

J t 4 a j • s • i'» .r < . - t

sakyti žmogaus protas, pridė
tas prie menko stiklelio.

..........- 1 -«

K.
Ir 
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KAIP KANKOSB LAIKYTI 
x KŪDIKI.

r •_ - T l(

Kūdikis turi but atwgki 
kilnotas. Kailiukai vis da jm- 
siau kremzle# ir lengvai lenkė
si ir gali lūžti. Kitos blogospa- 
sėkmės tankaus ir neutamgmifi 
kilnojimo yra skaudus irnidkm 
lai, kurie pykdina kūdiki. Km 
diki tuoj po valgiu ir pereito 
kilnoti. Kratymas palieka Ifcu
diki sujudintu dr nervudtu. .

Mažas kūdikis megali pati 
save apsiversti. Muskulai ^.-pa
ilsta jeigu ilga laika posilialp 
vienoje vietoje. Kuomet pakai 
tas del penėjimo arba valymo 
pozicija turi but permainyta 
nuo vienos puses fcn kita, 
jeigu gulėjo ant pecziu tai rA

viena geltona 
brukszni ii’ toje pat vietoje/ 
kur saules vaivoryksztes juos
toje yra tamsus bruksznys pa
ženklintas raide D. Jei pro sti-l 

1 <kl>ni t.rikfiYhrii svkin ru nntro

tos, o tiktai
Perka pinacus deb merginu, ' 

Nekencze kitu vaikinu, 
Apie merginas strapaloje, 
Visus kitus vyrus aploję.
Nikszteli, in kaili neužilgo1 

gausi,

lo apkalba.

I 'klirii trikampi sykiu su natro 
<galtona szieSa leistume ir ko-tis Naktų ir Viena) sultonas 

davė jam keturesdeszimts die
nas ant suradimo dingusio pa- 
lociaus. Ali Baba turėjo atsiti
kimu su keturesdeszimts 
bainirikais. > ,

Nasiyas pasninkavo .per ke- 
luresgieszimts dienas ir szove 
per žięda keturesdeszinils kar-

I Anglijoj, paežio turį ihetures- 
—j Mnriuk, ,,(pasiikykie

k

Kitados ,prikėlyingas alkias 

juk tu I pasilsiu,, jpo,, Utim
! 1 * I'* I 4rvibi mintinit *

I . 1 J ’ •< f ’ ■ • * j ’ i '''I ‘ . b J,

I ^dlgil kui; rundąsi/uŽkreczia-
I L a zx rt 1 Z rw* Z1H 4* in t 1^*> /l n

l| ssdolts,/Uįęriu nęyaįe \i,»zeiiti usz
i į;; rp ,. ; •, i ■ ',. ’ n | < j t i

Jy itpjty tgaįima . jiVisknltyt

ir su motina

Ir visokios mįsles po jo# 
galva painiojosi, 
ant kryžkeles pasitinka Anta
nu ir tuojaus jis priszokes prie 
jos, nutvęre jei !pž rankos.

— Ai-tai pro ,ežia jn nįalu- 
a . •'b t * • •

kad szitaii raz-

turesgieszimts dienas ir

na takas*? —*. pdklati8Q,Mftrijo-Pu\

man, kur takas in tavo sžirdi! |sav0 iW’nsjp Vy^o įtprta. ( 

in kaiina, turėjo tik ^|Jtiresde-
Mariuk,.sziądien niano įpriete-
lei praszis tavo ovu, 
leistu davę už mane — u-,.-—-,. ,,x. n .Anerttimkyflit ■ |turW>.ojh Mųr.

-r- <0 kas tau AiitanęlL'iba-
• •Ji* J *■ s

■1

paežiai .b, ,

biHUHP už virika ant svieto ir 
mYrlnl iinririlihi^aiu llzi Marnrtvt t ! 

norą, paszauke Jurgi ir Jadvi- 
ga ir visi nusidavė prie darbo, manemyletfet

nerttsakyąil . . . i ,
h , y t‘ f 11 ,w ,, ,T,.,, , , ,r % t ........

rojo hkgalva praszyt -manės užlH^8^^ai ^e.r boturesde- 
paežiai . kk!.}. j . :.

-rr-.^o.; asz ‘tave myTiu °

visdkiu atsitikimu ku-mylėt nepaliausiu iki ąmortL

♦Jaigu apkalbinėti žmones^ kio nors kieto, labai inkaitinto paguldyt i ant pilvelio. B4
neliausi.

Kriksztinos Indijąnoi atsibuvo,.
Ir nepraszyti in tai pribuvo 

Iszvaryti, nę iszvare, 
Munszaines invales davė.

Gere kiek tik norėjo, 
Jog vos namon nu vėžlio jo. 
Vienas ejdamas patvorįje su- s 

smuko,
Bomai jin pžtiko, 

Nurėdė lyg marsžkiniu, 
Ir nubėgo #au po velniu.

3

kūno balta szviesa, tad pama
tytume vaivoryksztes juosta 
su vienu tamsiu *brukszniu toje

i vietojo, kur saules vaioryksz-
. • . • 1,1 > • v v ■ k »

dės juostoje stof i bruksznys D* ' 'Hr-v n i • i k t • t • i • «■ DaBar jau Biokšlidinkai tarė,' 
i ‘kad degantis natras duoda 

« j a • • l >

visuomet galvele su peoririkA
turi but tiesog laikyti ir ranku 
'tęs ir kojukes Iiuosos. Ausele
laikytos tiesiai ir lygiai pH 
galveles. Akeles reikia saujM 
nuo szviesos. Laikyti kudik 
ant vienos rankos Teikia pagTŪ

šauto 
kudik

— Na, mielas žmogau — 
nežinau kaip tave vadint — ko 
reikalauji nuo manes’?

— Asz pats to pegaliu pa
sakyt — atsake Antanas — pa
laukim vakaro, tada gal 'kas 
kitas už^mane pasakys. ?

'Hum, asz tai jau nuo

r—.. O kas tu per vienas, kad kėtu-
____ M ' jĮrzesdeBZimts.,\ . F.

— Ar nuipo < tovėlis žinp,j

^sdę^ipits
I . l ■ / ■ ! > * • A3

J 4 I

T ■

AT. TSTATE AGENT. 
H • aNOTARY PUBLIC. >

— Dažinps szindien VttknrojĮJdigu norite pirkti arWrdUoti
kas >jus esat,ę,t

♦ S 

- k’

ri senei supratau; nes, juk tu del * ti laimingu.

ir pavelis tikra i ant tnusu su- namus, mes galinti jilmis pa- 
sivinczovojimo; nuo tavęs tik-1 tarnauti. Randhvojame uiamus, 
‘tai prigulės,ikad mane paflary-jkolektavojame randas :ir Lt.

■ 4 . > I « JMMMI . <W*
' i. .j ' , f'1

geltona szviesa ir vaivoryksz
tes juostoje užima savo nuola
tine vieta, kuri pažymėta rai
de D. ’Daugybe tyrimu parovlo, 
kad jei kurio nors labai inkai-; 
tinto daikto szviesos 
ryksztes juostoje randama 
tamsus bruksznys toje vietojo,' 

Szenadori nutvėrė ant jardo kuri .pažymėta raide D. tad jau 
nėra abejones, kad tame daik
to yra natro. Ir cheminiai ty
rimai visada tai patvirtindavo., das ingai vole visuomet turi

Mokslininkai pradėjo pana-. 
s sziu. budu tyrinėti ir kitus ele-, 

mentus: geleži, kali, kalciu 
szvina, oina, vandenili ir ki-! 
tus. Kai kurie isz elementu1 

i 1» v

F-

va i vo

dyti ant savo kairios rankot 
laikydama sprandu ir gatvė) 
su delnu ir piratais, priglaufl 
žiant kūdikio kunaprie savo-g 
kaire aklune. Niekuomet neltfi 
kyk kūdiki ant savo peexiu.

viena vaikina, 
Vienas jam ant sprando už- 

siraubantino, ,
V a iki nas paszauke deda, 

Tas in lakųjja huvede.
Per ndkti persėdėjo, 

Po 20 doleriu užsimokėjo;
Tai vis gerai, 

Kas lietuviszkai!

Neprrttiiikite kūdiki kAl 
galvele pakol nesulauks keti1 
riu menesiu ir nepratinkile «į 
dėti pakol nesulauks raeaįi
menesiu. Nugarkaulis, spnu

geleži, kali,

duoda nįszku viena brukszni,:

paremti. Niekuomet nepaktį 
kūdiki rankiitems. Tvirtai £ 
imk kuna arba pecriuki; 
Vai kszti nedarni su vaikai 
greitai novnikszcziok ir neuri 
rankutes nes Ubai nudbotl

KVITU
KVITU Knygele Draucystėma, del

■Knygele Draugystėms ‘de!

SOc.

: kiti du,.tris ir net W«ta srimltJ talP
iBzmokejlnao pinigu llgonU

>.■ , —-
ąpalvuotu brukszniu, kuriems

238 W.Centre SI. Mahanoy !OHy
* i1 H

■ ■ , /, ■ * , < * ,,, * - / s / ' ' > f £

saules vaivoryksztes juostoje.
Kaateriaus nog Budėtu pinigu >nt 
BuairlnMlmu

W. D. BQPZKAUBKAB-CO 
fe MAHANOY

ma HMM tlttSR
Jei manote atidaryti krautuvę, fMratUM 

musų Bendrovę, gauaUa I 
fonnaeijev. m

‘Waterbury Mall GorpeMiltaMi
WWwrbury/Ooak

yra atatinkamu ‘tamšiu bruk^ 
t vandenilis 

duoda tris spalvuotus bruk-
“ - wo. szniu* ^vyzdžiui,

•»
mahxnoy CITY. fa. . sznius: ruda, žalia ir molyną,

formacijas.

teos XVihon St.

•k 4 t i

Nekuriuo.se
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į DAKTARAS W. BURKE
t LIETUVIS

418 W, Market St. Pottsville
i Su visoms Ilgoms priima, n no
' yalandos tkl 10 valanda Ui rjto.
1 1 Iki l vai popiet. S Iki S vakare.

1-—"-Iir.-"- - _L I n ■ ‘“■•hUi «ii44A lt'll 1 >■*!■•*•>*>■

Žinios Vietines
b i> ii » m   iisim m»^1i  

Isz Lietuviszku Kaimeliu
S A UL E

SESULEI — RŪTELEI.

I

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

Gį

Laidoja numlreliUM pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblninke 
cetera. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

❖

Geriausio padirbimo visam
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai Buduti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Slunczlu piningus 
In visos dalis svieto, pagal dienos 
kurso.
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paazportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atšokimo. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

TRASKAUSKASW. 
LIETUTISZKJkS GRABORIUS.

f K*. • -»
T

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
fcRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo lr tt. Krausto dalgtus lt tt 

Mahanoy City, Pa520 W. Centre 8L

Merginu balberlu 8 zap as. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi Iszmoklname 
vyrus ir merginas balbe- 
rlautl. Neužmlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
etacljba.

rlautl. Neužmlrszklte nu-

IT. Kossokoffs, 
1202 I’enn Avė.

\\ M
V

I’lttubnrirh. Pu.

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

Banalu DaktarftH KnrfoaieReJe.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. B
11 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 1 

Telefonas—Bell 359 IL *
113 E. Coal St. Shenandoah i

v

UNION j 
NATIONAL

BANK iF 
1

r

LMAHANQYj |fc.CJTY>J
9.

s
6r

’T

Casftol B turk 1125,000^0
Merplas A Profits fU<M>*Oe

Mokamo antra procentą ant 
Budfitu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant* ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt relkala su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig B vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryta lig 12 v a L

H BALL, Prezidento*
F. J. NOONAN, VI co-Pro s.
J. E. FERGUSON, Kasteriu.

NAUJAM IMZRAIHMA8 PLAUKAMS 
Dekavoje Mi milijono Amoniu ■> 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku laimi trumpam laike, to 
vieta Iszpuoluslu. atauga tankus plau
kai: Gvunmty. !<• formacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms.

Drs. Ilrandiaa Cosmetics, 
H La. W. Brooklra. V. T

Gvaranty.

kite pu:
Raszy-

— Utarninke Readingo ka
sikiu pede.

Ketverge pripuola szven- 
Dievo Kūno”.
8 diena J įminus Kajerio 

szeimyna stato ant pardavimo

to 4 4

Uimtral hoteli ir Timms hoteli, 
teipgi dideli {įlota žemes prie 
Main ulyczios kur pinna buvo 
ju Tea trine ir szokiu salo. Vė
liaus ketinu parduoti likusius 
mažesnius namus su salimais.

Didelis Iszpardavimas

Namai likos parduoti. Esame 
priversti iszsikraustyti. Visas 
t a voras turi but iszparduotas 
už labai numažintas prekes.

Snvdvrs Millinery Storo, 
2t.) ' 104 E.* Centre St.

alers

ANT PARDAVIMO.

Geri namai ant dvieju fami- 
liju, po No. 909 E. Pine St., ant 
puses loto. Atsiszaukite pas No 
400 W. Pine St. arba po No. 907 

(t.f.)E. Pine St.
I ____________ _

i Parsiduoda geri namai su 
salunu.

Geroj vietoj, Lietuviais ap
gyventa,.^ ant W. Centre St. 
Mahanoy Citv, Pa..Namai ran-

ant

dasi ant loto 331/2 l)er I “1"* pedu 
didumo. Dideliu salimas ir na
mai ant 5 familiju. Persiduos 

|neperbrangiai todėl atsiszauki
te tuojaus ant adreso:

Jonas Traskauskas, 
907 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.(t.j.31)

Parsiduoda saliunas su namais 
prie PottsyiUes sūdo.

I

po No.
St reel.

senu

Skorsai sūdo parsiduoda ge
ras saliunas su namais 
-124 ir 426 North 2nd. 
Prežastis pardavimo yra 
tve ir apleidimas miesto. Puiki
vieta, nes daugelis Lietuviu su
važiuoja in suda su visokeis 
reikalais. Atsiszaukite tuojaus 
pas locnininka.

A’, (’zvžauckas,
1 424 -426 N. 2ml. St.

Pottsville, Pa.(t.j.1.)

Dr. E. W. STOUT
DENTISTAS

Atydare savo ofisą Hagenbuch 
name. 103 W. Centre St. 

Mahanoy (‘i t y, Pa. 
Valandos 8 iki 5 popiet.

7 iki 8 vakare.

Hart, Mich. — Nedėlios ryta 
apie devinta valanda, 
kauckas užtemino kad 
rio Vasiliaucko šlubu stogas 
dega. rruojaus subėgo visi kai
mynai gesint ugni, bet neturė
dami tinkamu intaisu negalėjo 
ir met-esi prie apginimo artimu 
stubu, iszneszdami visus nami
nius rakandus. Vasiliaucko 
stubos buvo vertos 4000 dole
riu, o buvoirisekuraydta tiktai 
1900 dolerilY Vasiliauckas at- 
važiavo.iisz, Racine, Wiskonsi- 

ir neblogai jam ezionais vo
tį yvono artimoje farme- 

Matulio Žukaueko, Pienio, 
Andrulio ir Karnocko. Mes vi
si, Partneriai apgailostaujam 
nelaime musu tautieczio.

— Reporteris

rakandus.

Zu-J.
I'arme-

Patarimai ir pamokinimai mu
su mergaitėms.

Ketvirtasis insakymas.
Tris .yra priedermes, kurias 

ketvirtasis Dievo insakynias 
yra ant musu uždėjęs: savo te- 
vus-gi indy tojus, 
klausyti,
isz to iszeina

Susiejo karta

.i*

■iiiMH * wiii■■iiitmiiiiion,il*» ii«i niĮmiiii. mu-nu mwn

Teduodie Dievas, kad tėve
lio nei motinėlės akis niekuo
met nepravirktu del kietumo 
savo vaiku! Deja, nevienas su
nns, neviena duktė savo atkak
lumu ir kietumu dirba savo 
g i imi y to ja i ris /k a r sz ta!..,

Ar nematyti nekarta, k/ul 
keturi ar penki vaikai negali 
vieno senelio tėvo, vienos senu
tes motinos tinkamai senatvėj 
aprūpinti ? Ji turi pinigu vi
siems galams: turi pažiboms, 
turi saldumynams, turi kitiems 
malonumams, 
liams szolpti
pasibaisėtina bausme traukia 
tokie 
(o lizdelio 
susukti!...

Gerbk savo globėjus, moky
tojus, ;
dvasiszkaja ir civile 
Vai, liūdna labai, 
šioji mokine eina pro 
vusiaji mokytoja, 
ne žinte nojiažintu!...

daro

vien tik teve- 
neturi... Kokia

*

it'f 
safe,

į

/

Žmonis kurie nori czedinti ir

investyti savo pinigus, gaus
I ' • „

gera rodą jeigu iszpildys ir pri-

no, 
dėsi.
riu

Partneriai

■ " ■ *"'1 a—.———.I ■ -- ...------------- ——
f

Milžiniszkas cirkusas pribus in 
Wilkes-Barre.

Didžiausia cirkusas pasau
lyje, Ringling Bros, ir Barnum 
&Bailey, atlankys Wilkes- 
Barre, Subatoj 28 Mojaus, kur 
rodys du perstai i mus popiet ir 

Apricz szimtai viso
kiu žvėrių, szitamo 
teipgi rodo visokius komedijas 
suvirsz 600 vyru ir motėm ak-

gerbti, 
juos mylėti ir, kas 

, jiems senatvėj 
padėti. Bot kaip mes atliekam 
ta pareiga? >Deja, daug kas 
galima nuims butu užmesti!...

tris tūlos
vargszcs naszles dukteris pasi
tartu, kaip 
laikius savo 
vole, kuri darbo dirbti nebe
galėdama, nebotnrejo kuo mis
ti. Ir tarė vyriausioji: “Tiesa, 
kad motina reikia aprūpinti, 
nes ji mus užaugino. Ir asz 
mielu noru pridecziau savo da
lele, kad ji svetiniu szunu ne- 

, mano 
nieko no
il sz mišių

iszmaitiniis ir isz-
motinele-sengal-

turėtu lodinti. Bet deja 
pasensiu; jei dabar 
sutaupysiu 
senatvėj ?

vaikai ant savos ir ant 
kuri patis ketinaJ

szeimyninkus gerbk 
valdžia! 

kad buvu- 
savo Im

ta rytu m jo

sius mumis žemiaus padėta

kuponą. (126
t

vakare.
žvėrių cirkusc

•1 ’ * * •' • toriai ir aidi 100 juokdariu.

EXTRA NAUJYBE
Broliai ir Seseris Lietuviai: — 
Ar jus žinoto kad viena isz gra

žiausiu Poezijos ar Balnu Knyga 
Jau atspausdinta ir galima ja 
sziandien Jau gauti. Ar jus žinoto 
kad tokios knygos nebuvo ir ne
siranda visoj Amerikos Lietuviu 
Litęraturoj? Argi jus nenorfitu- 
fnet Jos turCfl. Susideda isz 225 
visokiu gražiu dainų, 24)0 dideliu 
puslapiu, gražiai puiunrginta su 
daugybe paveikslais, 
liaus paveikslu,
poplern, alszku^ drukns. 
kožnam turėti 
du dolariu in laiszka arba iszpir- 
kite * money orderi ir siuskite 
ant adreso szito:

JOKŪBAITIS, 
So. Boston, Mass.

su nulo
si orą pulki 

Verta 
Na 'tai* IndSkite

A.
Box 37

J.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame

* ' -.I

nusiuntimo kasztus. Prisiuskii 
75c, o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

tmrrrrg 3CW

&

\\

5. )

/

Kad gyvenimas butu užganėdi
nantis reike teisingai pradėti

Lietuve motina iš Cleveland rašo:
“Kad ji neturėjo visai pieno nei 
vienam savo kūdikiui, bet pagal 
daktaro phtarimo, ji išaugino 
juos visus ant

“Kad visi 4 jos
\ 9

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Ir tolinus sako:
kūdikiai yra laimyje dovanos

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 

paaiszkins, kaip užlai-

f »>i^^

I

ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri
kyti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje, 
Vardas
Adresas

(0107

asz
? y

J

kurie 
ypncz priesz 

/popiežių

Pennsylvania 
Power & Light Co. 
PfAmonc kurios reikalingumas 

yra pastovus.

*

Blogiausiai-gi 
priesz valdžia, 
dvasiszkaja valdžia: popiežių, 
vyskupus ir kunigus bnrniuo- 

neturetu 
Dievo 

Kas jus 
niekina. ” 
nei Saves 

pajuokt i.
sestile-rntele, su to-

1

ISZPWYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSKITE SZIANDIEN
Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept 

Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa. »
Send me (1)8 page Illustrated booklet

port unity at Home,
& Light Co., Preferred Stock, (3) Detalia of Easy Payment Plan, 
(4) How to judge an Investment.
Name .’.......... ...... ...... ..................................................... ........... ..............
Adresą ..................... .............................................................................. .

••Tie 
ka Kristus, 

i 4

jn ir sziauszias. 
užmirszti,
Sunns, yra pasakęs: 
niekina, Mane 
va s 
savo

” The Story of an Op-
12) Information about Pennsylvania Power

szolp-
bet ir

mielu
tari* ai liroj i,

Kaip-gi in

noru
4 4

kuo gi 
Jnmdviem kur kas 

lengviau, judvi dar jaunos, tai
gi judvi matute ir szelpkite!” 
“Ir 
ežia u,
mano algele maža.
mane mano draugai ir drauges 
žiūrės, kad neturėsiu nei ge
resniu drabužiu, nei pažibu? o 
juk szelpiant matuti1, to viso 

Jaunuole- 
Mažni man tebesant 

ir sau dar padėti negalint, ma
tute rūpinosi manimi, apie sa
ve užmirszusi. .Jai tuokart 
rūpėjo 
nei kiti daiktai, 
dirbo,
mums nesze! Tai-gi dabar kad 
ji pasimo ir užsidirbti negali 
musu szvehcziausioji 
yra rupi n ties ja. 
szusi vaikszcziosiu
gaiš eisiu, bet neapleisiu ma
tutes!” Kuri isz tu trijų duk
terų tau patinka ? J

Užlaikyk ir tu, Sbsule-rutele, 
ketvirtąjį Dievo insakyma!

Gerbk savo tev'a ir motina! 
To reikalauja Dievas, 

giliai in vaiko szirdi 
i n brėžės,

mai ule 
reiktu iszsižadeti!’’ 
gi tarė: “

ne- 
nei gražus drabužiai, 

Ji vis ka ož
kai p pelyte urvan )

pa reiga 
Tegu imply-Kr

gaiš eisiu J

k i (‘k

I )ie- 
nei 

Fa i-gire

bet nuo ju 
inmanvdama 

, o juk

neleidžia 
tarnu 

nesusidėk 
kiais žmonomis 
draugijos
szalinkis! Gera katalike 
tokia ir tu nori Imti, niekno- 

noi sziauszias, 
kad kunigas, savo pareigas pil
dydamas, ar atgalios tribunole, 
ar kitoj kokioj aplinkybėj jai 

pasako žodeli. Ji 
žino gerai, kad jie jausti pri- 

, ir per
uos tai j u

ir tu nori 
met nomiirma

griežtesni

vnlo, tai gi ir mokyti 
tarti, ir subarti, 
szveneziausioji pareiga, o už 

aveles turės jie 
iszduoli Augsz-

ir subarti

tegu ubą- ganomąsias

kurs ta
insak vma 
yra. inbrežes, ir ant Sinajaus 
kalno tarp perkūnu ir žaibu 
pasauliui yra apgarsinęs.
reikalauja ir paežiu gimdytoju 
padėtis. Jie juk yra Dievo vie
tininkai ant 
kams ir niekas
kinti savo tėvu, nepaniekiuda- 
mas paties 
To reikalauja

m) O

žemos savo vai- 
negali panie-

Vieszpaties l)ie\ o. 
dėkingumas už ■

visa gera, ka tėveliai savo vai- gjnį olgianth

savo laiku 
cziausiajam atskaita!...

Senatve pagerbk! Storžieves 
ir isztvirkusios szirdies ypaty- 
.be senuomene neikti. Gali jos 
j nuomone nesutikti su dabar
ties reikalavimais, galima už ja 
ir didesni mokslą turėti, ir dau
giau iszmanyti, bet tai ne prie
žastis ja neikti. Vieno daikto, 
labai brangintino daikto ji tu
ri daugiau už tave -- tai prity
rimo. To neatstos nei mokslas, 
to nei isz knygos nepasemsi. 
Turėsi ir tu to jirityrimo, bet 
tuokart kad Dievas duos tau 
senatvės sulaukti!

Kaipgi senatve 
Nuolankiai sveikinant, manda- 

s, lipšniai pagal-.
paszokant, priimant szir-

pagerbus?

kams yra padare. Nors kas ži- |)On 
no kaip butu vaikai savo teve-^|jn j()s pamokymus ir pertari-

niekno- 
negalos 

atsilyginti. Pagalintis palaima, 
kuria. Dievas yni žadejas ir pra 
keikimas, kuriuo Dievas grasi
na,
ti ketvirtąjį Dievo insakyimi 
k uostrop ia u šia i szp i Idy t i...

liams dėkingi, vienok 
met jiems tinkamai

turi vaikus rūginte ragin-

Slaptybe Antgrabio”

K
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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 * 1A O * -^ * ^ '** ' I ' J5 V ** * A* Į * Lf 4* ”

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe 
kada perkate .namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti;, skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. , » , ' m. ”

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. . • „ . ... « u . ■ , ntr t a-

Yra tai Banka, kurioje janeziates lyg save namet G,(
Yra tai juso Banka. ,,
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kaĄ.dė^u tavo

£40

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
> Banka žino kaip jumis geriausia jjagelbetL

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree.
W.F. Rynkewics

T. G. Hom«bv

D. M. Grnhanj, Pree.
J. H. Garmhan, Attorney

P. C. Fenton

1

r

D. F. Guinan, Treao
A. Daniuewica M. Gavnla

mus. Acziu Dievui! esame dar 
geru dukterų, kurios ketvirtąjį 
Dievo prisakyma kiek inmany- 
damos pildo ir pelno sau netik 
amžinaja laime, bet ir žemiszka 
palaima! Tikiu, jog ir tu busi 
viena isz ju!

Tol i aus bus.

Karpetai ir Divonai
Ne vienasMusu prekes yra pigiausios visoj valstijoi. 

kitas sztoras negali teip pigiai parduota ta pati tavora.
27 per 54 colinis Axminster Divonas už___ $ 3.50
9 per 12 pėdu Brussel Dįvonas už........... ......$20.00
9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už _____$30.00
9 per 12 pėdu Axmnister Divonas už_______ $35.00

l‘rt$e 840.

LINKSMIAUSIA PORELE ANT SVIETO.

)

isz gyvenimo Francuzu
Preke 35c. D* Bocionxki-Co

^1 m Eit

i

■

t

Teodoras Kozlovas, ana diena pasitiko savo paeziulo ku-i

ri pribuvo isz soviatines Besijos, nesimatęs su jaja per septi-
nis metus. Kozloviene sako, buk Bosi jei sziadien vioszpatauje3 
tikra pekla ir džiaugėsi, jog pasiseko jiai isz tonais isztrukti.

TURIME VISOKIU DIDUMU.
8 pėdas ir 3 colei per 10 pėdu ir 6 colei. 

9 pėdas per 12 pėdu.
12 per 15 pėdu. Yra isz ko pasirinkti.

11 pėdu ir 6 celei per 12 pėdu.

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

__ $1.50 mastas.
__ $2.50 mastas
___$3.00 mastas
___$1.50 mastas

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.MT. CARMEL,

I

VYRU
LIGOS

&
K"

Daktaras ROLE H yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttaburgo. Jisai mokinosi Varšuvoje, studijavo beglje 
82 motus Invalrlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes- 
vyru, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslssauklte ypa- 

f tlszkal, per laiazkua asz negydau. Dr. Koler kalba Rusins- 
kai ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
NedeHomls 9 iki 2 ’popiet. s

S , Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P*.
sb sb swim e gi »




