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ISZ AMERIKOS
Valkiojosi naktimis, gavo bari, 

nusiszove.
Baltimore, Md. — Mare Bir- 

klen, 17 metu mergina, atsisto
jus priesz zerkola savo kamba- 

paleido sau kulka in

šeria, o kada’nesugryžo
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Amerikos nepatinka francu- 
zai terns.

St. Maries, Idaho< — Kada 
in ezionais pribuvo marszalka 
Eochas, pasitiko jin keliolika 
franciiziszkii moterių kurios 
apsivedė su amed’ikoniszkais 
kareiveis, ir su aszaromis mel
de, idant Eochas 
jiaises su savim adgal in juju 
teviszkia. Tosios moterėles ap- 
reiszke jam, jog
rus ir priynita tevynia Anieri- 

bet labai lindi paskui s;^

il&BH.) ft

pasiymtn

mvli savo vv-• •

rejije, 
szirdi su tėvo revolveriu.

Ana vakaru Mare nuėjo ant 
paveikslu su savo vedusia se

numo
ant paskirto laiko 10:30, tėvas 
lauke sugryžtanezios dukro- vo teviszkia Frąucije. Marszal- 
les idant duot jiai szuue pote
riu. Mare apsiverkus nuėjo no
vos ’ gult, bet neilgai radosi 
kambarelije kada tėvai ižgirdo 
szuvi ir užtiko lavonu savo ka
dy k i o.
Jaunavedis 90 metu, nuotaka 

26 metu.
Cincinnati, 

diena apsivedė
dy, 90 metu senumo su 26 me
tu mergina, o idant užezedyti 
pinigus, ėjo abudu pekszti isz 
Winona, Tenn., 
jauniems kaip
metyti pinigus ant nereikalin- 

Tasai 
“9b

Ohio. — Ana
.James Kernio-

idant parodyti 
gyventi ir ne-

gu szliubinin kelionių.
90 metu jaunavedis sako: 
metu senumo žmogus yra daug 
iszmintingesniu ne kaip kvai
lys 1!) metu. Kada žnjogus da- 
ejna 90 metu tai žino ka daro 
idant nepadaryti klaidos, o ka
da apsivedi tai ne
toms akimi. Asz pradėjau pa- 
ožiuotis kada turėjau 23 metus 
ir da nepaloviau. Jaigu ne turi 
daugiau kaip viena paezia, tai 
nieko nežinai.”
ti užtvirtno viską ka josios 
“senis” kalbėjo, pridurdama: 
“Jis mane sutiko in viena va
landa laiko, kalbėdamas, jog 
nori motore idant jam butu

su
gaunu 2 dolerius ant

su užmerk-

Jojo jauna pa-

senis »,
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Skrobulis nuszautas per lictu- 
. viszka kareivi tyksle apiple-

Isz Lietuvos Vagei vagia no tik naktimis 
bet ir diena. — Milicije žiuri 

per pirsztus.
Kaunas. — Paskutiniu lai

ku Lietuvoj tiek priviso vagiu, 
kaj ūkininkai negali jau ge
resnio arklio laikyti, o jei lai
ko, tai turi saugot diena ir nak- 
ti. In kuri Lietuvos kampeli 
tik nepasisuksi, nieko daugiau 
negirdėsi, kaip tik apie vagys
tes.

Ūkininkai vagiu jau taip in- 
bauginti, kad bijosi nuo savo 
gyvuliu ir atsitraukti. Vagia 
netik naktimis, bet ir dieno
mis. Arklius ūkininkai pradė
jo labai daboti, tai vagis eme 
vogti karves, avis, kiaules ir 
kas tik papuolė. Ir reikia pasa
kyti, kad labai tankiai vagis 
yra susižinoję su valdininkais 
ir milicininkais.

Kreivoniu kaime, Kapczia- 
miesezio valscziaus, vienas 
ūkininkas atsikėlęs ryta rado 
iszpleszta savo švinui (kloti). 
Buvo pavogtos drapanos ir 
mesa. Kadangi isz vakaro bu
vo palyta, tai ant purvyno bu
vo likusios aiszkios vagiu pė
dos. Tomis pėdomis ūkininkas 

iki Kapcziamiesczio 
miestelio ir priėjo prie vieno 
namo, pas kuri tos pėdos bai
gėsi. Ūkininkas tuojaus prane- 
sze apie tai milicijai ir parei
kalavo, kad mlicija ant greitų
jų padarytu tuose namuose 
krata. Bet milicija labai neno
rėjo eiti kratos daryti, nes, 
mat, tuose namuose gyvena 
milicininko K. tėvas. Ūkiniu* 
kui teeziaus nenusileidžiant, 
mlicija turėjo eiti krest, nors 
krėtė labai nenoroms. Pavog
tos drapanos buvo atrastos ant 
klojimo sudėtos, bet mėsos jau 
nebuvo, o milicininkai tolinus 
jeszkoti nenorėjo, tai taip ir 
liko.

Milicininkai paėmė atrastas 
drapanas ir, surasze protokolą, 
suvežė jas in Veisėjus pas mi
licijos virszininka, bet vagies 

jis ir sziadieu 
vaikszczioja Kuosas.

Lietuvos valiuta.
Finansų Ministerija duoda 

žinoti, kad netrukus bus isz- 
leista savo valiuta , paremta 
doleriais. Tuo paežiu atveju 
inspejama piliecziai pasilaiky- 

kad nepasidarius 
, kei- 
ir ki-

KAREIVEI APSAUGOJE PACZTA NUO BANDYTU.

Suv. Va 1st. valdžių geisdama užbėgti apiploszimus paez-
tu per visokius bandytus, paskyrė kareivius ant kožno trūkio

szimo. Atvažiavo atlanky
ti paezia ir dukrolia.

Antanas Skrobulis 
kemeyer, III, 
ežia gromata isz Lietuvos nuo 
savo brolio Stanislovo isz kai- 

, valsczio Kap-

a pl a ike
isz Bėr- 

sekan-

Prekyba Nemunu.
Isz statistikos matoma, 

jiavigacijos metu Nemunu in- 
vairiu prekių atgabenama in 
Kauna daugiau, negu iszgabc- 
nama. Pav./ Rugsėjo men. at
vežtai garlaiviais 19,530 padu,

J 
Tuo pą- 

miszko

kad
■1

Į

žegliniais laivais 39,794 pūdai 
isz viso 59,524 pūdai.
ežiu laiku, neskaitant 
medžiagos, iszgabenta du kart 
mažiau. Atvežama daugiausia 

'geležies prekių ir traszu. Iszve- 
I » > ■"% » t ■% • X1 * t V z i S « « < « X» » 1 -k « » « « . • 1 . » . Zl * a

m o M iečių nu 
cziamiesto:

, “Brangus Broleli!
Meldžiu tavęs

kada ižgirsi
nenusirnyk 

buk musu brole
lis Juozas, kuris atvažiavo' isz'žama: grudai,

joms, jog 
nžmirszt i

k a Fochas 
neprivalo niekados 
sa\(> teviszkes, bet dabar turi 
mylėt savo nauja tevynia ir bū
ti isztikiamos savo vvrams. 
Motorolos nuėjo namon su 
aszaromis.

Cicilikas pabėgo su 4000 
dolereis.

New York. — Reda k toris 
E. 

teipgi buvo 
po .vardu 

Iždalinimas 
Zmonims, ’ ’ 

pabėgo ana diena, paymdamas 
isz kasos keturis tukstanezius 
doleriu.

Mylius paejna isz Belgijos o 
deszimts metu adgal persėdėjo 
meta kalėjime Anglijai, už ap- 
juodinima karaliszkos szeimy- 
nos.
Baisi žmogžudyste Chicago j e.

Chicago. — 
No. Avers Ave.

atsako

savo 
nuėjo namon

socialistiszko laikraszczio 
E. M vi i us 

Ik'

parastos

Pinivu

kuris 
knyga 

Vienliginibis

linai, sėmenys, 
Ameriko, likos nuszautas per'daržoves, vaisini, paukszcziai 
Lietuvos kareivi kuris norėjo paszaras ir mažiau gyvuliu.

Mėnesinė Nemuno apyvarta 
siekia keliu milijonu auksinu.

Pabrango prekes. .

girnoje

> y

Visiems

i\'amuose
rr

Penses su savo moterimi 
chel. Jiedu turėjo dvi 
res: Josephine, 11 metuJosephine 
Marv 17 m.

Skersai gatves

, 1126 
yveno Joseph 

Ra- 
dukte- 

ir

ir dydesniu pacztn idant apsaugotu 
via i v ra 
žiūrėtus banditus be jokio užklausimo.

rs

gerai apsiginklavę ir turi paliepimus
gabenimą paęztu. Karei- 

szanti in nu-

-Juozą apvogti gi irioje prie 
KlCpoeziu kaimo. Tasai karei
vis pasigeidejo ant Sunkios 
procios musu brolelio ji nužiu 
dydamas.

Broleli brangus, negaliu da
lai k y ti 
kada
Kliepocziu

szirdies 
isz

ISZ VISU SZAL1U
Vilniaus

CJ
Želigovskis atydave 

valdžc in civiliszka 
rankas.

Vilnius. — Oficialiszkas už- 
prisiunstas 
delegacija

likosI virtinimas
Washingtono 

ipie rezignacije 
govskio* kaipo

m

paliko suraszyta 
ko sau gyvastį

visus miesto

idant jam 
gaspadino namie. Asz jam 
kiau, jog 
sa n va i tos o jisai sake, jog man 
niokos 3 dolerius. Prasze ma
nos ar asz su juom neapsives- 
czia ir ant to sutikau ir tuo
jaus likomės suriszti mazgu 
moterystes ir esmių sziadieu 
iizganadyta.M

Davinėjo gera magarieziu.
Pittsburgh, Pa. — 

Kavczvkas kuris turi 
mynu sztora, 
skolininku nuo kuriu negalė
jo aplaikyti pinigu. Puolė jam 
gera mislis in galva: 
no 
tie, 
aplaikys 
stiklelius 
Skolininkai atėjo pulkais pas 
Joną, turėjo puiku bizni, pakol 
prohibicijos sznipai ant jojo 
neužklupo, nuvedė pas slidžia, 
kuris nubaudė Joną ant 50 do
leriu ir kasztus kaipo konfis
kavo keliolika moliniu mun- 
szaines.
Drucziaurąs vaikinas ant svie

to, turi tik 17 metu, dirba 
kasiklosia.

Mount Carmel, Pa. — Sep- 
senumo F ru

nas Alatuseviežius “Mattis,” 
gyvenantis ant Vine ir Fifth 
uliczios, yra kaip rodos dru- 
cziauses vaikinas 
pagal savo metus, 
nas milžinas lanksto dvdelius 
vynis, pasodina szeszis vyrus 
ant pultebelio ir visus pakelia 
nuo žemes su peczeis, suardo 
drūta lenciūgą, trauke inkal- 

. tas vinis isz lentos su dantimis, 
pakele sėdinti žmogų su krės
lu dantysią ir yra geras musz- 
tukas už ka *aplaike keliolika 
diržu iszsodvtais su deiman
tais. Matuseviczius keliavo ko
ki laika su |<amavolais, bet 
dabar dirba kasiklosia.

Jonas 
saldu- 

turejo ir daug

apgarst-
laikraszcziuosia, jog

atsilygins 
magariczin kelis 

munszaines.

kurie su jom 
i > i <. . -

geros

tvniolikos metu
Mat use v i ežiu s

visi

ant svieto 
Tasai jau-

gyveno po- 
licmonas Edward Coughlin su 
moterimi. Jiedu turėjo 
dukrele Margarieta.

Margarieta 
namus. ' 
sephine Penses 
lojusi

• > o

Naujamiestyje (Tauragės ap 
laiku la- 

pre-
skriezio) paskutiniu 
bai pabrango kai* kurios 
kės ypacz kiauliniai.

VaiJ^u, ligonine.

valscziausisz skausmo 
atvažiavo žmogus 

kaimo ir nuims 
pranesze apie nelaime, jisai ra
do pasziluta musu broleli gu
linti ant kelio su kulka galvo
je. Kada nuvažiavau 
vežti, tai da buvo gyvas 
jau kalbėt nugalėjo, tai viską 
parasze ant popieros kaip atsi
tiko ir kaip tasai kareivis pa
ėmė nuo jojo piningus. Nuve
žiau ji in Kauna 6 diena pas 

, bet pa
galba buvo per volu. Brolelis 

musu likos paszautas 25 Spa
lio o mii‘e 31 Spalių, Parvežiau 
brolio kuria su automobilitim 
už ka turėjau užmokėti 2,800 
auksinu. Ant brolio radome už
siūta apatinesia kelnesia 70 do
leriu 3000 lietuviszki auksiniu 
ir 100 dolerini liotuviszka bo
na kuri a. a. Juozas pirko Ame- 
rike idant gialbet Lietuva.

Taigi, tik 15 viorstu nuo sa
vo teviszkes pastoges likos už
kluptas per savo tautos karei
vi kuri suszelpe pirkdamas bo
na. Lietuviszki
Amerike roke ir szauke: “pir
kite Lietuvos bonus, aukauki
te piningus ,
Lietuvos ir kareiviu ir ant kili
ku priesz nevidonus, o cze bro
leli naudojo taisės ameriko- 
niszkas pirktas kulkas su bo- 

idant pats .nais ant savo broliu kurie at

Tūlas ame-

ji in Kauna 
ge r i a us i u s d ak ta rus

ji n par-
, bet

Amerikoj Raudonasis Kry
žius, susitaręs su Sveikatos 
Departamentu, atidarė Links
madvary, Aleksote, dai
na uja vaikams ligonine.
Kiek karo metu Lietuvos isz- 

deginta* 
Žemes Ūkio Min.

mis žiniomis, karo metu Lietu
voje sudeginta: 1013 kaimu, 
1791 vienkiemis arba atskiras 
ūkis, 242 dvaru, 
miesteliu, 5 geležinkeliu stotys, 
10 fabriku. Pridėjus apie 10% 
del Ežerenu, Traku ir Biržų — 
Pasvaliu apskrieziu, 
1200 kaimu arba 12,000 Ūki
ninku (arba treczdalis visu 
Lietuvos kaimu, 2000 vienkie
miu, 270 dvaru) penktdalis vi
sa Lietuvos dvaru ir palivarku 
50 miestu ir miesteliu, 
ležinkeliu stoty&, 
Iszdeginta 68,000 ūkio triobu 
3000 miestu tr„ 
triobesiu.

susitaręs

viena
nuseko

paduoto-

40 miestu ir

*

Mans te apie užgrabini gyveni
mą, priskubino sau smerti. 
Kabiau c, Vok. —* 

rikoniszkas kareivis, kuris ra
dosi czionais ant tarnystes, nuo 
kokio tai laiko labai daug skai
tė ir maustė, kokis bus gyveni
mas ant ano svieto po smert. 
Apsiėmė jisai pats isztirti szi 
klausima ir priskubino sau 
mirti per pasikorimo. Apie tai 

gromata del 
atomo ir kad

dat irt i kokis isztikruju yra 
11 žgra b i n i s gy ven i m a s.
Brangus pabueziavimas. — Vi
si saldus dalykai yra brangus.

Paryžius, Frailcije. — Ąngli- 
kas vardu Ebcnezer, važiuoda
mas isz Marselio, toj paezioj 
perskyrioi trukije užtiko sedin- 
czia jauna ir patogia moterė
lė. Negalėdamas ilginus iszlni- 
kyti, apkabino in glebi nepa- 
žinstama ir karsztai pabuezia- 
vo 
les.

gausime:

generolo Zeli- 
gubernntoriaus 

Vilniaus. Dabar visa adminis
tracijų miestą likos pavesta in 
rankas AlOksaudfo Majostovi- 
"zio, kuris ves 
veikalus.

Sukylusios marios užliejo 
kelis miestelius.

Manila, 
lis sukylimas 

•ait(‘| miestelius Ibajay,
Jbajayjui radosi suvir- 

gy Ventoj u; kiek 
europiecziu ii 

amerikonu, tai lyg sziam laikui 
nedažinota. Mocate radosi 10,- 
000 gyventoju.

Negana to, 
siautė 
kuri

metu

mergi__
m Penses

Tai buvo"po pietų. Jo-hzum 12,000 
, sakoma, skau-1 jame — 

uejusi galva, tai ji nėjusi po 
pietų mokyklon ir namie 
Margarieta žaidusi.

Apie 3:00 po pietų Mrs. Pen
ses savo mergaite Jęsephine 
pasiuntusi krautuvėm Ji ejda-

trecziadleni 
nuėjo

Filipinai. — Dydc- 
marin užliejo 

Macato ir
r>

su

kitus.

radosi

baisi viesulą 
po pasikėlimui mariu, 

paskandino daug laive
liui susitiko su Mrs. Coughlin-Į Ha. Kiek žuvo žmonių, da ne

savo mor-1 dazinota. I (
___ Nesutikimas terp poror, — vy-

garieta esanti ju namuose. Ji
nai tuojaus gryszianti isz krau
tuves ir ja palydesianti namo. 

Josejihine

Toji paklausė apie 
gaite Margarieta.

Josephine atsake, kad Mar-

sugryzusi
krautuves Margarietos jau ne-

Penses, jairado. Motina, Mrs 
pasakė, kad Margarieta 
siuntusi namo.

Kadangi jau temo

ras sukapojo savo moteria.
Potsdam, Vok. — Czionaiti- 

nes slidžios perkratinėjo liudr 
js% | na atsitikima kurio priežasto 

terp poros. 
0 metu lageris- 

tas ir stiklo pjaustytojas, nu
žudė savo paezia. Apsivedė ji-

buvo nesutikimas 
Juozas Pohl, • > 

• )

pa-

tuo jaus Sfti 3919 meto ir isz pat p ra-JClll IVIUVj lUVJClUPl AL

buvo pakeltas trukszmas apie džiu apsi vedimo gyveno dyde-

ir patogia motore-
6 ge-

12 fabriku.

Viso 79,090
laikraszczei

kelis kartus in saldžes lupę- 
Kada trūkis pribuvo in 

Paryžo, moterėlė paszauke pa- 
licijanta liepdama nuobrodu 
anglika aresztavoti ir apskun
dė ant 25,000 . franku paszka- 
davonos.. Laike tčismo angli- 
kas melde sūdo, i 
apsvarstytu kiek tasai pabu- 
czavimas buvo vertas. Sudžc 
pripažino moteriai 100 fran- 

paszkadąvoneą o anglika 
nubaudė priek tanu ant mene
sio in kalėjimą ant atvesimo 
isz savo karszczio idant atsi- 
noretu jam bueziuoti molėtos 
kol i au j a nez i os truk i j e.
Insiutus myne < apiplesse kro- 

mus ir hotelius..
Bali ei jo drauge 

su vaisku patrulavo visa mies
tą po dyd^liam maiszacziui ko
kis atsibuvo czionaiS

k u

ant suszelpimo

Paszalpos.
Nuo Lapkriczio 10 ligi 

diena Kauno miesto komen
dantūroje bus dalijama pinin- 
gine paszalpa savanoriu karei
viu

30
nearesztavo;

ii

lanko tevyszkia. Velionis perė
jo per daugeli žemiu sveikas o 
ant galo artima savo namu, sa
vo paezios ir dukreles turėjo 
pražūti viltis pasimatymo su 
savo milemais dingo netikėta 
mirezia. — “Su Dievu, tavo

szeimoms už Liepos ir 
Rugpjuczio menesius.

vien* tik turintieji 
teisėtus tam tikslui dokumen
tus, arba gavusieji ja jau ir 
pirmiau.
Lietuvos gydytoju statistika.

Ligi Spalio 1 diena sziu me
tu inregistruota 351 gydyto
jai, tarno skaieziuje Sveikatos 
Departamentas žinioje 256 ir 
Karo Sanitarijos Valdyboje 
95. Isz 285 gydytoju, insiregis- 
travusiu Svikatos Departa
mento, tautybes žingsniu yra

pos gaus
Paszal-

auksinais
ii

ti dolerius, 
apgailėtinu nuostoliu 
cziant juos 
tomis valutomis.

Inkurta nauja spaustuve.
Vilkaviszkyje, R. Gaskelio 

namuose inkurta rankine 
spaustuve vardu “Progresas.” 
Ji aprūpinta visais reikalin
gais teknikos padarais ir turi 
visokiu šriftu.

Lig sziol, po karo, Vilka
viszkyje jokios spaustuves ne
buvo.

brolis Stasis.
A- A. Juozas iszvažiavo 8 

diena Spalio isz Gar, Indiana, 
buvo geras žmogus, szelpe Lie
tuva visokioms aukoms ir pir
ko bona už ka gavo kulka in 
galva. O gal ne vienam teip ga
li atsitikti parvažiavus namo,

Kada v v ra s 
jojo paeziule 
kitais vyrais

žuvusia mergaite. Iszklausineti liam nesutikime.
Patsai sunkei dirbdavo 

poliemonas Llinksminosi
]>er nakti su kitais lankydamasi ant balių, teatru 

ir ftzokiu. Kada milimui jij) 
nubodo, pasijesžkodavo gret

ai© intarta kokiame I tai sau kitus, o savo vyro arti

kaimynai ir praejviai.
Margarietos tėvas,
Coughlin,
pol i emo u a i s a pyl i n kės
te. Niekur nieko nesurasta.

Ant g?
nors darbe Mrs. Penses su szei-1 neprisileido. Vyras negaleda- 
myna. Vakar pirm pietų♦ poli- mas duoti rodą su mažu kudy.- 
cija apsiauto Pensesu namus, kiu, atydave ji m « • • « iii • ▼ i I* J ‘4 • .4 •

iszkre-

Prie visu duru bolstesi. Nebu-I 
v o jokio atsakymo-

Tik per Įauga rūsyje polįc- 
rnonai mate inkaitusi pečziu ir 
aplinkui prasidėjusius degti 
szaszlavas.

Jszlaužta durys in rusi ir už
gesintos pakibusios liepsnos. 
Matyt, norėta sudeginti na
mus. Rūsyje atrasta dalys su
kapotos in szmotus mergaites 
M arga riet os. >

. Po szito policija insilauže vi
dini. Tęnai atrado negyva vos 
tik pasipjovusia (pasidariusia 
gala) Mrs. Peuses, 44 metu am
žiaus. Viduje daugiau nieko

IllVUllVV. t/lllCVl J/C4D11 
gulėdama lovoje —

sudeginti

nebuvo. Jinai pasidarius gala 
• “D.”

su

Kada miliniui j i,j)

Viodnius. -

praejta
v •

petnyczia. Keturi szjmtai žmo- gausim kulka kurie patis del

— 106lietuviu — 135, žydu 
lenku — 15, rusu — 17, vokie-

2, Piliety
bės žvilgsniu: Lietuvos — 261, 
Rosijos — 11, Ukrainos — 6, 
Vokietijos — 4, Latvijos

66 gydytoju Karo Valdybos 
žinioje ir^ nesiregistravusiu 
Sveikatos Departamento tau
tybe ir pilietybe nežinoma.

Vmant civiliu gydytoju skai- 
cziu (256) ir dabartini krasžto 
gyventoju skaieziu (21/, mili-

ožiu — 10, latviu — I— Antanas 1 I H ...

Nuszove savo partneri.niu likos aresztavotais. Dydo- 
lis Bristol lietelis likos sunai
kintas ant 200 milijonu krone-.

Sumiszimas kylo kada 
3(),Q00 straikicriu
i i u.

l priglauda 
ant auginimo., Ana diena vy
ras užtiko0 (TAugeli rneilingn 
gromatu josios kombari, o ka
da apie tai josios užklausė, jį
jį parode jam dantis ir da isz- 
juoke. Negalėdamas to visko 
ilginus iiukonsti, pagriebė kir
vi, sukapojo motoria baisei, 
nuo ko’tilojaus niire. Vyras po 
tam perpjovė sau gyslas ir szo- 
ko in upirt, bet likos isztrauk- 
ta in laika ir adgaivytas. Liū
dinto ja i teisino, buk motoro 
buvo tikra paleistuve. ySudas ,

užtiko (TAugeli meilingu

šovęs parengėm.
Skrobulis.

. įieturedaini 
k a valgy t pradėjo apipleszinet 1 • 1 1 1 • . /

V K

jog . tiejei 
vargszai jieszkojo duonos, nės 
Viedniuje ponulei gyvena sinti- 
goi, daro visokius pasiliiiksmi- 
nimus, sziimpanas liejasi ta
kais, o ponulei vietoje szelpti 
vafgszus tai Uždavinėja milijo
nus ant paleistuviu kuriu pieš
to randami tukstaneziai. .

' ■ / < ‘ ! '11,1 ’ ’ ■■ 1

Už viena centą galema gauti

kremus ir kotelius.
Nėr ko stebėtis,

SESUTĖMS .
LIETUVAITĖMS. tybe ir pilietybe nežinoma.

i

3.

Jus, sesutes lietuvaitės, 
Gražus žiedai Lietuvos,

*

Visos meilios kaipauksztytcs jonu) atatinka kaip 1: 1(^000.

Chicago. — William Abara- 
vjch ir Charles Solkncs (lie
tuviai?) laike vieszbuti Willow 
Springs.* Užvakar ryte Abara^ 
vich Ikos paszautas ir mirė už 
keliu valandų. Priesz mirsiant 
jis kaltino savo paezia ir pasa
kė, kad delei jos Solknos ir nu- 
szove ji. Solknes aroęztuotas. 
Ji ra$ta savox kambaryje neva 
mieganti. Po. priegalve gulėjo 
revolveris su dviem iszszau- 
tais patronais. Jis neprisipa- 
žysta prie žmogžudystes.

Pripažino pats teisybe.
Ji ji: - Asz no galiu to liž-

I

<1"
urr/•

v 1I

Jus laimingos visados.

Gimtiv szali Lietuvės ?
Ar iszpuoszot jos krutino, 
Gėloms dorybes szventos ?

Ar dainuojat jus liuosybo 
Savo tėvu praeities ? \

Ar paremot ta narsybe,

Ar jus mylite tėvynė,

2000 bolszevikir.žku rubliu, 
ir__ i i _ ti /i

nubaudė Pohl ant moto in ka- liu kailiu puola. Sziandie vie
nam i______________ ____ _ , „ .. ..
duodama 2,OQQ rubliu. Taigi Plevėsuoja atvira? 
vienas doleris yra lygus 200,- 
p\ r\p\ 1 1' • ’ ' ' *. ‘

Maskva.,— Bolszeviku rub-

suĮėjimu su prižadėjimu jaign 
gerai užsilaikys, tai po szeszin 
menesiu bus paleistas ant lino- 
svbos. -

Brolius kalinant dabarties ?, 
amerikoniszkhm centui Ar jaunoji jus szirdele

(100 rubliu
Kad tėvynei vis darbuotis , 
Neniisitnfn __  it» "I

Gimimu ir mirimu statistika-
Vedusiu ir isztekejusiu 

skaiczius ’ 1920 metais buvo 
2032, gimusiu isz viso 6488, mi- 
timu 4861; gyventoju skai
džius priaugo 1627. Mirimu li
gi ¥2 meturi554 berniukai ir 
1555 mergaitei: iszviso miri- 
rtin 2427 vyru ir 2434 moterų.

Isz skaitmenų matoma, kad 
vaiku mirtingumas. Lietuvoje

ir I

gyventoju skai-

labai didelis ir tat kenkia gy-
<* 4 XV Wk'V 4-

mirszt, kaip tu tada iszrodei, 
kaip su pirszliu pas mane pri
buvai. * * 

Jisai: - Tai teisybe, jog bu-
-----------J _ □ • JI _1? ~ 1___________•!_ _ b

|Į.
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KAS GIRDEI
ir NaujasSzimąt Kalėdos

Metas pripuola Nedėliojo, bot 
oficialiszkai szvontos apvaik- 
sztines panedelijo. Taja diena 
szvons prigulineziai taisos 
szvontos, panaszei kad ir taja 
diena pripultu,
tok is paprat imas,

Q^ Jjokia szvente pripuola Nedė
liojo, tai szvenezia panedelijo.

: 1

Amerika v ra ♦ 
jog jaigu

hoje, tai szvenczia panedelijo.

Jaigu visus dieninius laik- 
raszczius kokie iszejna Ameri
ke sukarpyt ir suklijuot in 
viejia, tai pasidary tu kaspinas 
40 milijonu myliu ilgio, arba 
konia puse tiek, kiek reiketu 
dasiegt saules. .Jaigu sukarpyt 
laikraszezius po dvi pėdas plo 
ežio, tai aptiestu svietą 
tukstaneziu kartu.

16

Parlev Christenson kuris isz- *
keliavo ne senei in Rosijp pasi- 
knlbet su Leninu, prisiuntė 
įkvva raparta in Amerika apie 

. •: ... ...„t! 9]b(»jima.
- j.im pasakė;
• :i-v. ’žbadejusius, o 

t - neszios puikius 
. nes mainysim musu 

int jusu maisto.
tamista ar Amerikas 

k n re su Japonije. Map 
n J0-1 svietui nubodo kares ir 
prie to nedaejs. Bet kaip gir
dėjau, tai kare ketina iszkilt 
ir jau sziadien svietas verda 
su neapikanta kaip puode. Ma
no soviatinis programas nuėjo 
skradže žeme, tikėjausi jog bus 
viskas gerai, bet persitikrinau, 
jog mano užmanimas nuėjo ant 

Teip, siunskite mums 
siunsime jums 

žalia tavo ra mamoms, 
žinau, jog tik Amerikas 

gali Rosije ižgialbet nuo pra
pulties.”

Po pasikalbėjimui Leninas 
pats nuvožė Amerikoną ant 
stoties kalbėdamas in Chris- 
tensena puikei angliszkai ir tu
rėjo gorus pietus su savo sve- 
cziu.

!,I 1 I
I

*\ 4 I

I

į h: n
: ■ 1 o* •

* 1111 Ii

: i: i <I

! 1'1

niek.
maistu o mes
musu
nes
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Arbuckle krutamu j u

aktorkos

Iii

I
■

>' 4*

■ 
h

A

g. <H.

[ F

I. ■!
II
Si “fci 
LA

IĮ" I 

ĮKft1 
į 1

ĮVIr v

■Wh.
KK ( 1

fe

B

I

3<«,

Garsingas teismas storulio 
“Fatty”
paveikslu aktoriaus, kuris lai
ke girtos orgijos hotel i jo ba
dai buvo priežaste nužudinimo 

Virginijos Rappo,
per savo nedora pasielgimu, sn 
jaja, randasi prie užbaigimo, 
bet kaip rodos, tai jin nepri 
pažys kaltu, nes pats prokura
torius Mathew Brady, kuris 
veda teismu, prieszais Arbuckle 
sako: “Jaigu Arbuckle bus 
pripažytu nekaltu už merginos 
mirti, tai pasirodys, jog kalėji
mai yra pastatyti tiktai del 
vargingu žmonių; jaigu tai bu
tu vargingas žmogus, tai be- 
abejones ejtu in kalėjimu, bet 
Arbuckle szelpia ne tik jojo 
milijonas bet ir milijonai dole
riu k ru tarnu j 11 paveikslu kom
panijos. Lengva yra pripažyti 
vargsza kaltu, kuris no turi 
kuom gintis, bet turtinga žmo
gų sunku apkaltyt jaigu jin 

ir milijo
nai.”— Teip tai ant svieto 
visados turezius iszsisuka už 
pinigus, o vagszas buna apkal
tintas už mažiausia daigteli.

Tūlas geras tėvelis pasiėmęs 
shvo nerūpestinga dukrelia in 
kita kambarį prakalbėjo in ja- 

“Mano mielaa 
su tavim pasi

kalbėti apie tavo motina. Gal 
užteminai josios rūpestinga 
veic|a, bet nesakau kad tai ta
vo priežastis, bet tavo privalu
mu yra prasklaidyt taji rupes^ 
ti ant josios veido. Mano pa
geidimu yra, idant tu ryto 
anksti atsikeltumei ir padary
tumei pusryczius, o kada tavo 
motinėle nulips žemyn ir nusis
tebės tavo pasielgimu, pribeg- 
kie prie josios ir pabueziuok 
jaja. Tuom padarysi jiai di
džiausia džiaugsma. Prick tam 
žinok, jog jai priguli tavo bucz- 
kei. Kada tu buvai kudykiu, 
jiji tavo liulavo ir bueziavo 
kada tu gulėjai serganto o visi 
tavo bijojo dalipstot. Tada ne
buvai teip patogi kaip saiodipn 
esi. Per visus tuos motus kada

Jaigu

remia politikieriai
— Teip tai ant

ja sekancziai: 
kudyki geidžiu

. - __ - ■■ ; 

tu augai,-jiji tavo prižiurinejo, 
apsaugojo nuo nelaimes ir bu- 
oziavo tavo sužeista kūneli 
jaigu kur susižeisdnvai, užmig- 
dino tavo savo saldžeis bucz- 
kois kada tu bijojai užmigti, 
žinoma, tavo motinėlė ne yražinoma, tavo motinėlė 
teip patogi sziadien kaip tn 
esi, bet jaigu tu jiai prigialbe- 
tum josios naminiam darbo, 
tai gal sziadien jiji neimtu teip 
riaukszleta, o bet jaigu tu ap
sirgtųjų ir jiji tave prižiuretn 

nuduotu kaipo 
nelaimes

ma
tavo motinėlė gal 

apleis, jaigu 
nuo josios

tai jiji tau 
aniolas kuris tavo 
praszalintu. Teip, milema 
no dukrele, 
tavo kokui diena
josios sunkenybes 
peczin ne bus palengvytos per 
tavo. Tosios iždirbtos rankos, 
kurios (an tiek prigialbejo gy
venime, gules sudėtos ant jo
sios szaltos krutinės, tosios lu
pos, kurios 
pabueziavo
bus szaltos ir jau daugiau no- 
prakalbos meilingus žodelius 
in tavo, o

tave pirma karta 
kudykysteje jau

meilingus
tosios nulindo akis 

nematis tave (langiau lyg sud- 
tada tai suprasi 

milomos motinėlės 
žemeliu uždengs

pe bet jau bus

nai dienai,
verte savo
kada szalta
josios‘mirusi kuna szaltam ka-

ant kapiniu,
per volus tavo gailestis ir rugo- 
jimai, jog josios neguodojai už
gyvasezio ir jiai neprigialbojai 
josios darbuose. Du yra laiko, 
noužmirszk ka tau sakau, o bu
si linksma ir Dievas tau visa
me laimins.”

Gal ne visi lovai gales teip 
kalbėt in savo dukreles, todėl 
patariamo musu dukrelėms 
szita gerai perskaityt ir nieka
dos neužmirszt i.

Tu mano motynelo, 
M ocz i u t e se n ga l ve 1 e!
Gana pailsai, nuvargai 
Kol mano užauginai.

Naktuže ant rankelių, 
Dienuže ant akeliu, — 
Perž i u rojai ak olos, 
Perrymojai rankeles, —

Nenudirbai darbeliu, 
Neiszmiegojai naktelių, —

r

musu

Gana pailsai, nuvargai 
Kol mane užauginai.

Viena isz akyviausin skryp- 
ku randasi sziadien rusiszknm 
muzejui Petrograde. Toji 
skrypka turi viena isz puikiau
siu balsu, kurįas padirbo mas
kolius Ivonas 
damas jiaises
tos, o striunas užtraukė ant vi
nių inkaltas in paprastas vio-

Veliaus, kada mete 1760 
norėjo taja skrypka pagerint, 
pritaisė prie josios pilvą ir pa- 

Taja 
skrypka nesigerejo dydeli mu
zikantai ir laike jaja paniekini- 
mia, bet kada jaja paregėjo ir 
užtiko garsingas skrypkinikas 
Karolius Senai, paėmė po 
apgloba j r turėjo koncertus p<

Petrograde.

Wilde, padary- 
isz prastos len

tas.

puosze kaip priguli.

savo
>

' I

visus dydesnius miestus Euro
poje,
garbia. Dabar toji 
skrypka.
szepoje potrogradiniam muze-
• •
JU1.

upini ky dainas dydelia
garsinga 

randasi stiklintojo

/SAULE'
■!»■■■! I. . ,W.»|

DIEVO APVEIZDA.

f

Pagal surasza tai 
Anglijoj randasi 120,344 žmo
nių serganeziu ant silpno pro
to, o in meta laiko tasai skait- 
lis padidėjo ant 3580. Akyva, 
jog priesz kare žmonis daugiau 
netekdavo proto ne kaip laiko 
kares O grtl tai už tai, jog

I

'f?

'"/M1

all

AKYVI TRUPINĖLIAI.
In laika dvik-ka mmiesinJ. J 1 Klirvcc U X IK IYCX J IIV 1IVD 1 n , 

Crinlsby, Anglijai sugauta 150 
tukstaneziu tonu žuvu verties 
35 milijonus doleriu.

NELAIME AREOPLANO, LEKIOTOJAS UZMUSZTAS.
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Tūlas dievobaimingas pirk
lys kiekviename atsitikime lai
mingame aV nelaimingamė, bu
vo papratęs sakyt): r“Te in- 
vyksta Di'cvo vidia, nes su ja-

sziadien ja visuomet reikia sutikti.” 
Sztai jo reikalai priverto ji ke
liauti per jura. Danzige lipda
mas in laiva, paslydo ant drėg
no tiltelio ir nulužo koja. Ke
lione reikėjo atidėti. Ligonis 
liko mieste. Tonai esantieji pa-' 
žinsluniai atėjo ji paguosti, liet

a- 
zo-

1

žmonis daugiau buvo persi gan- jis, dekavodamas jiems, prati
din atėjimu kares ne kaip laike 
josios užejimo.

i c Lietuva” 
r. Finansų

re in juos savo inpraslais 
džiais: “Te invykstn Dievo va
lia, lies su jnja. visuomet reikia 

negale-raszo sekancziai: M)dil{li.M Jo draugai,
M 'misterijos 

žinių, kad netrn-
kas
sava 

doleriais.ta

■ į *

jį#
'Ir1

»

Temykit Lietuviai! - 
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie- 

jtuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, • 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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IOidarbi suprasti to didėlio pasiti
kėjimo Dievo' Apvcizdn, klau- 

°Kai|i gali to
kia didele nelaimė būti tau teip 
lengva?” ° 
sake pirklys,
Dievas kdogetiausiaj žino, kas 
turi inyykti, o asz tvirtai tikiu, 
jog ta pelaime iszejs man ant 
gero-”

Neužilgio paskui atėjo žįnia 
miestan, kad anas laivas,* ku
riuo žadėjo plaukti in tolimas 
sžalis, audroje nuskendo su vi
sais keleiviais. Ir teip Dieve) 
Apveizda mažesne nelaime isz- 
golbvjo pirkti nuo netikėtos 
ir staigios mirties, o szeiinytiai 

ir mylimąjį

iszloisti musu s’Jl .1° ihWtobO:

kurie turi doleriu, 
nepardavnetu, 
ateieziai. Nes 

dabar do
snu ateitv

ir tas,

i ( 

gauta tikru 
ketinama.
valiuta, kuri Ims parem-

Todel szi u o isz- 
anksto inspejania, kad visi mu- 
supiliecziai, 
nekeistu ju ir
bet pasilaikytu 
piliecziai pardavė 
lerius, tuo padarys 
didelius nustolius.”

Kad Amerikos doleriai keti
nama Lietuvoje didžiai svarbai 
panaudoti, patvirt ina 
kad pastaruoju laiku paplito
net po kaimus žydu agentai, 
nupirkdami nuo žmonių arneri- 
koniszkus doh'rius. (Taip ra- 
szo isz Ežerynu apskrities).

1

1SZ
Kokiam tikslui jie supirkinėja 
žmones nieko nežino. Matomai, 
kad jie darys spekulaeija.

ATSAKYMAI.

J. B.
Teir>, <r n 
damas

South Fork, Pa.
ali užsidėti bizni nebu- 

Nekuriosia
J

eitizenu.
valstijosia tas uždrausta 
Pennsylvanijoi tai yra 
linta. Bet
nors puse popierių, nes kuom 
greieziau tai geriau, o tokiu 

privilegijas

kei 
pave- 

stengkis iszymti

geriau 
būdu turėsi visas 
ukesio szio sklypo.

Nauji Volelei del Player 
Piano.

Ka tik iszloisti nauji Lietu- 
viszki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dainų 
žodžiai, teip kad kada grajina 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba žada — $1.00
O Lietuva Numylėta —$1.25
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti - 

$1.00
Jeigu orderuosito per pacz- 

ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

J. A. Žemaitis |
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

Asz. to nežinau, ai- 
bet Vieszpats

paliko gera vyra 
tęva.

Ar gi ir musu gyvenime 
atsitinka panasziu nuotikiu 
niekuomet 
me, ii(‘s 
liai yra nesuprantami ir 
tirti. Ir teip mirszta tau įnyli- 

s. Verki 
Apveiz

dos. O gal tas Vaikas laimingas 
kad numins nes jei butu

no-
panasziu

suprasti nogalesi- 
Dievo Apveizdos ke- 

neisz-

mas vienatinis vaikeli 
ir dejuoji ant Dievo

tas, o nežinote,

už- 
auges, gal Imtu priežastimi ta
vo susikrimtimu ir nusiminimu 
ir jis gal butu žuvęs amžinai, o 
dabar pasimiręs nekaltybėje, 
džiaugiasi d an g 11 jo.

Praszote,' sak Szvonhis Rasz- 
ko- praszote.

Rugojamc Uut• Dievo- daleidi- 
mo, murmame priesz Jo Ap
veizda, o nežinome, ka Dievas 
sumano. Gal Ipikina ■ niTaime 
ir nepasisekimas atnesz mums 
laime ir iszejs ant gero. Dievo 
Apveizda turi platesnes akis 
negu mes, siekia tolimiausiai 
in atejti, apima smulkiausius 
dalykus, aplinkybes, ■ kokiu 
musu angszti ir savimeili akis 
nepastebi.

KURTUMAS IR 
NEBYLUMAS.

f

<«

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
■m-—

|^==^====±==^1 SZTAI KA IIASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.

Tūkstantis Nokta Gcrbcmasis Tam 1 s tai: —
Sulaukiau nitė Jttsu nluncziamos 

mano vardu knyga. “Tuksiantis 
už kuria tariu

vardu knyga..
Naktų ir Viena” 1

Z»zirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
“Tukatantia

Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi) skaityti* visokiai 
istorijas, jas skaitydamas nei hepa- 

’ sfjtniti kaip laikas sžventai ir sma- 
fijiąl praeina. As.z visiems linkCczlau 

I RAd- 'nusipirktu - tokia knyga kaip 
‘“Ppkptaptis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Geguži^ '1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkcs vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

kad tokia knyga kaip

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygoj, tas
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

W. D, Boczkowski-Co., Mahanoy City, Pa.

Teipgi galima '
Preke knygos Amerike $2.00

•y i . . .

Kurtumais ir nebylumas yra 
pasekmes daugelio ausies ligų.

Lengva spprasti .kodėl neby
lumas seka kurtumą'jaunuose 
vaikuose. Kuomet kūdikis mo
kinasi kalbėti, kūdikystėj, jis 
būtinai pasitiki ant girdėjimo, 
idant galėtu sekti, kitu kalba.

Kuomet girdėjimas vjsiszkai 
arba pusėtinai pūdytas, žymus 
kliūtis kalboje seka. Ir todėl 
senesni vaikai, 
kurti, gali kalbėti.

Po isztyrihejiUiu 
tam tinkamo name, 
puse tu kurio nuo lengvai nu-

, kaip 
ausies uždegimo kaipo

jeigu tnpsta

200 vaiku, 
rasta jog

k rei pi amu pri ežaszcz i u 
tai, 
pasekmes skarlatinos, tymu 
arba kitu vaikiszku ligų' arba 
net ir nuo adėnoidti. Kiti vai
kai buvo kurti nito smegenų 
plėvių uždegimo epidemijos.

PląUcziu uždegimas

r>

/ 4

o
L. M < oiV V

v

t&'žvc.. J>>//zXv.v)

V

>4 >*/
^įl

Sifti Dingo, (-a Ii f. nupuolė areoplanas 4000 
ežio, kuris suteszkejo ant szmoteliii 
tas. ' 

------------ ------- -
AMERIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS PAGELBA
ROSIJAI.

pėdu augsz- 
o lekiotojas likos nžmusz-

•b|

!

aprūpinimai,Medikaliszki aprūpi luma i, 
kurie Sovietu Rusijai (Įauginu
sia reikalingi, 
ko.s Raudonojo Kryžiaus 
rūpinti ir American Rdief A’d- 

dabar

ir kurie Aniori- 
ap-

KUR BUNA.
Paieszkaii .Jono K i ozus arba 

K(‘(»ris ir Juozo Demszio, abu
du aph'ido Mahanoy City 26 
diena Novemberio* Juozas 
Demszis labai mėgsta dainuo 
|| q x»t cj z 1 *7 11 Ir 1 1/ »> 1 ”vis dznkiszkai
Kas pirmiau pranesz gaus na “

Motnla.

PlgUcziu uždegimas kūdi
kystėj, smegenų plėvių uždegi
mas ir adenoidal, trys papras
tos priežastys kurtumo ir ne
bylumo. Po tu seka galvos in-
žeidimai ir paveldėti brantai.

Visuose atsitikimuose pas
tangoj turi but dėtos sugražin
ti klausima kiek tik gailina.

Nereikia siunsti vaikus iii 
kokius nors namus del kurcziii 
vaiku lavinimo, . pakol rasta
jog negali gerai girdėti, ir pa
kol rasta jog negali būti iszgy- 
dyti.- . . : v.. .,.P< * ?

Daugėla kuteziu ii’ nebylu 
valkti gh|i nuprasti >Jcąs kalba
ma patemydami r lupip^. Jeigu 
1'1__ X_ _  1 A _ 1.4 1 ‘ V,_, 1 < .1 ..

valkti gtdi^upraątįjsas kalba-

kurtĮppa&neiszgydomas tai gc- 
riaus mokinti .duos suprasti 1h- 
pu kalba.
riaus molfpitj\juos suprasti 1h

r"

. J»a i.r .. 1 1 •" •.

-F.

minist ration iszdalinti, 
siuneziami isz Raudonojo Kry
žiaus europiszku sandeliu ir 
net i.sz Suv. Valstijn.

Su pabaiga nu'tu Raudona
is Kryžius iszviso bus iszsiim- 
tes už $1,750,(100 visokiu apru- 

tukstan-palengvintipinnnu 
ežiu vargus.

Praneszimai isz Dr. 
Beeuwkes, kuris veda 
nimo darba Rusijoj, sako, 
sz’dt i ne vieszpat auje 
eziausioj formoj ir 
iszsi pietos
sias epidemijas.

Kol e ra buvo baisi ir 
i 4 -

I lenry 
iszdali- 

jog 
savo ar

šu žiema 
ir gal pagimdys bal

grada.

iirwr

Ji

vis 
randasi kroniszkoj formoj. Jis 

ir odo ir 
kaip ir ligos pači-

sako, jog karsztlige
akiu ligos,
nanezios nuo netinkamo maiti
nimo, rastos iiivairiuose apie-nimo, rastos invaliduose 
linkese.

Neužtekiinai vaistu ir ligon- 
bittiniu reikmenų sulaiko me- 
dikaliszkn ir chirugiszka. dar
bu.

Raudonasis Kryžius 
pristatyti vaistu 

reikmenų

ketina 
ir ligonbuti

niu ri'iicmenu ligonbueziams 
ir klinikams; organizuoti kli
nikas prie maisto iszdalinima 
c(‘utru ir stengs nukreipi ir ko
vo. — r. l. 1. s.

RYŽIAI.

Daugelis isz ameriki(‘cziu ne 
žino, jog milijonai žlnoniu val: 
go ryžius teip • regulariszkai 
kaip amėriki'ecziai ir europie- 
cziai valgo duona. Yra skanus 
maistas jei tinkamai 
gali būti vartotas 
niu ir skanesniu maistu.

Nepaisant, jog rytai augina 
27 procentą ryžiu, 
Valstijos augina daugiau negu
(V

d(‘jo Caro Ii nose ir 
bet dabar

virtas ir 
sn brangos-

bet JSnv.

gali vartoti. Auginimas prasi- 
Georgijoje

, T\‘xa.s
Arkansas ir Kalifornijos Sak- 
raineitto Valley, ir iszsiskyrste 
a ^sodinimai Mississippi, Fiori- 

f

Louisianoj

doj, Alahamoj ir Missouri. Ry
žiu laukai czion labai dideliu 
khrtais it keliu tukstaneziu ak
ru.

Suv. Valstijų ryžiai skaityti 
kaipo geriausi pasaūlije. Gali- 

“Rice asma gauti knygute
Food” raszant Division of Pu
blications, Department of Ag-

i . ------------- > - - - ! ’ ‘ 1 * ta

rieulturė, Wasl|ingtdu, D. C 
‘F. L. 1. S.

-

B

I. f

Lietuvoje lengvai pasilikti

I
/ O

vaitp.

Keli gaspadorinj a te ja pas
Motiejų Žarna užklauso jojo: 

ar “norėtum— Motiejau 
būti vaitu ? 1

— Kaipgi ne! tiktai ar iria-
______ __ _________________ J.,.i ’ f ■ /

—Ar galėtum kancelarijoi 
raszyti? 4

1 Tat ve, juk tai liesunke-

nes norėtumėt

raszy ti ?

nybels Modali ant kaklo, pOczc-
'7L'-- ' -'L- ..'J. J- * • • <W .

szabiisl
ti iii sauja, cigaru in burna ir

į;1'1 '4 : r ■ " 1 ■ , J j >• \ ;
' '11 ■■■■'// ■ 'V H ■ ’ ' ' K1'”’*1 ; ' i . ,:!■ < I 4

M, Kaduszis
433 14. South SI., 
Mahanov (’itv, Pu.
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DR. J. A. TANANEWIGZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas ^yni ir 
moterų.

Į sveikatos dalykuose
Į laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

Duoda patarimus 
per
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SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

Jeigu jusH 
. L kūdikio

V4

h

t *1
/ 1

J negalite žindyti savo 
niekad nerizikuok kuo1 >I

kitu, bet dubk jam
tai yra maistas, kuris pasekmingai 
iszsaugine szimtus tukstaneziu 
kūdikiu kegyje praėjusiu szesziu 
deszimtu metu.

szimtus

/

EAGLE BRAND
. ( CONDENSED MILK )

THE BORDEN COMPANY
Borden.Building . New York

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusi: sziandien

« i

ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, J 
kyli kūdiki sveiku.
tinimo instrukcijas jusu kalboje.
Vardas
Adr.csas

kuri paaiszkins, kaip užlai- 
Taipgi gausi niai-

(0107
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
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Laivakortes Atpigo
w . ’’lt'*1,

Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George
i*

bet ir isz visu

«
J. Bartaszįaus agentūra, nes czionaį parduodamos laiva
kortos netik isz New York o ir Bostono,
kitu port u. x

Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
. Padarome pasportus ir 

su Notaro ir Lietuvos Atstoju 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net 
du vieszbucziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo ir 
turime savo automobilius del greito ir parankaus pasa- 
žieriu ii’ ju bagažo iszvažinejimo. Reikalaukite musu ' 
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypntisz- 
kai atsilankius o suteiksime dykai, po sekqmcziu adresu: !

GEORGE J. BARTASZIUS,
498 Washington St. * New York, N. Y

pasaulio pagal dienos kurso, 
kitok i us dokumentus

du vieszbucziu del laikino keliaiviu apsigyvenimo
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SZEIMYNA.

Szeimyna (familija) plates
nėje reikszmeje, tai visi vienu 
namu nariai: gimdytojai, vai
kai, samdininkai; 
reikszmeje, tai g 
vaikai.

Kas vra szeimvna ?
.a seniausioji 

yni žmonijos 
pradžioje

i ir

V i.

i

t
• ■ r fu

t

< I

r

I

t 
i -

,1
>1

'iii

IĮ

sumiszimas,

prispaudi- 
viska kas

siauresnėje 
i nuly tojai ir

vra 
Dievo instaiga,

• Uar i 
Dievas Adomui 
^Augkite ir 
pripildykite žeme, 
ir tas palaiminimas yra ncat- 
mainomns ir neatszaukiamas, 
kaip neatmainomas Tas, Ku
ris jin isztare. Nors nusidėji
mas rojuje 
mykszczius sentikius tarp žmo
gaus ir Dievo; nors pirmoji 
žmonių pora tapo iszvaryta isz 
rojaus, teeziaus szeimyna gy
vavo nuolat, o jos ratas augo ir 
platinosi kas-kart toliaus ir to
linus. Kuomet tvano vandeny
se nuskendo patvirkusios žmo
ni gimines ir nevienas Dievo 
ranku darbas, nevienas sutvė
rimas žuvo ant visados, vienok 
szeimyna iszliko Nojaus laive. 
Szeimyna gyvuoja nuolat, au
ga ir plėtojasi kas kart labiau.*: 
ir apgyveno visa pasauli ir 

patol, iki Adomo 
ainiu skaitlius bus pripildytas. 
Szeimynai esame dėkingi už 
savo gyvybe, szeimyna tai vi
sas žmonių gimines lopszys.

Szeimvna vra netiktai se
niausioji instaiga, bet ji yra ir 
svarbiausioji, nes visuomenes 
pamatas, Bažnyczos ir valsti
jos kertinis akmuo. Bažnyczia 
vra krikszczioniszku szoimvnu 
susivienijimas po valdžia vie
nos augszcziausios Galvos, Po 

amžino iszganymo 
Karalyste ar valstybe, 

■ : ■ :l::.....a daugelio
szeimynu po valdžia vieno vir- 
szininko žemiszkos geroves 
tikslais. Kaip szaknis medžiui, 
szaltinis upei, 
Bažnvczai ir 
szeimvnos ranku 
savo pilieCZius, 
v o vaikus 
Szeimvnos

ri
C mnvna

lopszys.

dauginsis

tarė 
Jicvai: 

dauginkitės, ir 
Tas žodis) >

Nors 
sudrumsto pi r-

visa
iki

pieziaus
tikslais.

susivienijimasv ra

žemiszkos

taip szeimyna 
valstijai.

valstija ima 
BhžnVczii sa 
iszpažintojus.

visi

Isz

ir
prieglobstyje 

gauna pirma iszauklejima, kati 
butu nariai valstijos ir Bažny- 
ežios. Szeirnynoje atrandame 
pastoge, kuri mus saugoja; lop- 
szi, kuriame ilsimės; valgi, ku
ris mus maitina;
mus sergsti; ranka, 
svy ruojanezius

akis, kurios 
kur mus 

kalba.veda;
kuri mus iszmokino *szneketi;

kuri mus

7

dvasia, kuri mus inpratino 
mintyti; szirdi, kuri mus ingu- 
dino jausti.

Prie naminio 
motinos ir tėvo 
mos, amžinatves vaikai, ingan- 
name pirmu 
garbinga paėjima, 
priedermes, apie savo augszta 
paszaukima.- Taip tad szeimy
na iszaukleja mus ir Bažny- 
ežiai, kad joje atrastume amži
na gyvenimą.
Augustinas szeimyna vadina 
bažnyczia, kurios kungai yra 
gimdytojai, o iszpažintojai — 
vaikai.

Szeimvna yra meiles sostine. 
Jei jau szeimynos prieglobs
tyje nerasite meiles, tai kur-gi 
jos jeszkoti? Szeimynos nariai 
jau isz prigimties yra sujungti 
meiles rysziais, vyras su mote
rimi, gimdytojai su vaikais 
vaikai su gimdytojais, broliai 
su seserimis, seseris su broliais. 
Sze i my no je v i eszpa tau ja 
riausia meile, nes no tiktai mei
le artimo, ne tiktai prieteliszka 
meile, bet vaiku meile, gimdy
toju meile/ broliszka meile, o 
ant ju visu vieszpatauja tarp

* vyro ir moteries meile’, be jo
kio perskyrimo.
meiles szeimvna 
gyvenimas. Nesutikimas, nera
mumas yra nupuolusio žmo
gaus palikimas; su pirmąją 
Adomo ir Jiovos nuodėme szei- 
mynoje užvieszpatavo betvar
ke, atėjo nesutikimas ir visuo
se sutvėrimuose pasidaro sui
rute. Gaivalas kovoja su gai
valu, žvėris su žvėrim, tautos 
su tautomis; paęzoje tiktai 
szeirnynoje, nors ne kiekvieno
je, pasiliko dar ramybes an
gelas. Kuomet kitur audra ir

židinio, prie 
prieglobsties

žinių apie musu 
apie savo

Del to tai szv. 
szeimvna 

•r

yra 
palikimas;

t V*

Del tos tai 
yra ramybes

kuomet žmoguj 
visur pasaulyje mato tiktai pa
vydu, neapykanta, 
mu ir persekiojimą, 
isz nesutikimo paeina: tuomet
vien szeimynos prieplaukoje 
atranda nusiraminimą, taika ir 
poilsi. Todėl nėra ko stebėtis, 
kad vaikas ilgisi savo tėvo na
mu, savo broliu ir giminiu, 
nors jam kas-žin kaip laimiu* 
gai sektųsi kitur gyventi. Sal
džiausios, meiliausios valandos 
yra tos, kurias gali praleisti 
szalyp tėvo iv motinos. In na* 
mus skubinasi isz-po pasauli-* 
nio trukszrna tėvas, kad szet- 
mynos rato ‘užmirsztu visus 
dienos vargus ir nepasitenkinj- 
mus; kad pasilsėtu tarp savu* 
ju. Tenai iszsiblaivina jo vei* 
das ir isznyksta riaukszles, isz 
akiu tryszka užsiganedinimcc 
ir džiaugsmo szviesa. O ta mo
tina, kuri nuo auszros iki nak
ties po visus kampus taip rū
pestingai triusiasi, nekarta su 
apsunkinta ir nuvarginta szir- 
dimi liuosiaus atsikvepia, kuo
met aplink save pamato visus 
susirinkusius vaikus ir ju tęva, 
savo vvra.

Insižiurekite tiktai! Sztai vi
sa szeimyna: tėvai, vaikai, sam 
(liniukai (nes ir jie prie szeimi- 
nos priguli)sėdi vakare prie 
stalo, arba seninus prie’ židinio| 
ir pasakoja vieni kitiem 
tai kas atsitiko, arba 
skaito, kiti klauso, arba visi 
gieda, o tuo tarpu maži vaikai 
žaidžia, o vyresnieji karts nuo 

paveizėjo in juos szir- 
dingai juokiasi isz ju vaikisz- 
ku žaislu. Szeimvnos 
kas gali su tavimi 
Kaip tai gali būti, 
daug bėga nuo tu szeimyniszku 
linksmybių, o 
neszvariuose saliunuose? Vai 

norą nei ramvbes, 
pasilinksminimo.

savo broliu ir giminiu

£

BALTRUVIENE.r 1 V

SAULE.< ■■... -......... —
PAVEIKSLAS IR SAPNAS.

I

Tūlas valdininkas, katalikas, 
užimantis gana augszta vieta, 
vedė jhuiui, apsįszyietusia mor- 
girnų protestante, Valdiszkofe 

I pareigos laike vyra isztisomis 
dienomis prie užsiėmimo, bot 
sekmadieniais jis grįždavo nd* 
mon. Kuomet atėjo pirmas sek
madienis po szliubui jauna mo- 
teriszko pamastė sau: 
tai pragaisztis, 
kartu in viena 
vienas in viena, 
szali keliauname.’’ Teezirtus ji 
pastebėjo, kad vyras visiAzkai 
nesirengia in bažnyczia. Nieko 
jam nesako, bet kuomet antra 
ir treti sekmadieni tat atsi-

prie

“ Kokia 
kad neimuiio

Bet tas negalėjo patenkinti 
jos duszios jeszkanezios savo 
teisiu, vienos tikrds paguodos. 
Isz nuobodumo Zofija eidavo 
pasivaikszczioti. Tame mieste 
buvo tik viena kataliku bažny- 
czia. Eidama bro szali, Zofija 
pati nesižinodhma delko inejo 
vidun. Bažnyczia buvo graži, 
gotiszko stiliaus* Jos rimta isz- 
vaizda ramino diiszia, abejoji
mu ir neramybes)"blaszkomą. 

' Sofijai ežia pasidaro gerinus ir
bažiryczia, but dtėBittuš. 'Szirdis ■ patraukė gi- 

kitks in kitdj j
įliptu, t UŽ kuriu

Vienas žmogelis SU aszaro- 
mis manes praszo,

Ir jau kelinta gromatu ra-
szo,

Baltruvienelia pas kartojo, ji nuėjo in savo ninldSzi rd ei e, 
mus atsilankyk,

Nors karta tais bobas aptai
syk, 

Ba pas mus yra viena boba 
Bai se i nelaba,

Toji tai rots naujienas ran
kioja, 

Kožna dora žmogų aplojo, 
O jnigtt ne gali pati, 

Tai savo dukrelia nusiimti.
J r savo sūneli priesz jojo pe- 

ozia gundo,
Už mažiausia daigteli siun

do 
gerai kramtytu

ji

4 3

APIE VISKĄ.

kalėdiniu
iszdalinti Europos 

vaiku ežiams,

skrvnucziu

karto

jtyn ih bažnyczia' areziau prie 
raudona ka-

1 H 1 9.p i ’ 1 •

jbmieziOs hampos szviesa žibėjo 
aplinkui ! maloniais szvelniais 
■spinduliais, o intekme tos

is apie 
vienas

ramybe, 
lygi uties ? 
kad teip

nuolat jeszko ju

tenai juk 
nei tinkamo 
Tos szeimyniszkos namu links
mybės, kas kart su metu laikais 
ir kitomis Bažnvczios iszkil-
memis mainosi: tai Kalėdų, tai 
Velykų, tai kitokiu szvoncziu, 
tai pirmoji-vaiku'Komunija ir 
varduves, 
sztynos ir teip tolinus
tai saldžiausios už viską, 
tiktai žmogus gali paragauti.

Bet tokia laime ir 
apie kuria ežia 
tiktai tokiose 
riose

tai vestuves ir krik-
— jus

ko

ramybe, 
skaitote yra 

szeimynose, k il
gy vena Vieszpats Dievas 

ir kurios valdosi Jojo dvasia.
Aprasziau ežia pavyzdi,

g:di būti tiktai 
vioszpatauje pats

J

szeimyna 
kurioje

ge" ros szeimynos ideala. Nelaime, 
kad nedaug tokiu szeimynu te
rasi, kurios tokia laime džiaug
tųsi. Teip laiminga 

ta
Dievas, ku

rios pariai valdosi Szv. Dvasia 
Tokia szeimyna gali būti tik
tai krikszczioniu. 
czionybes 
nebuvo ir dabar nėra szventa; 
Stabmeldystėje szeimyna buvo 
subjaurinta, o tokia ir dabar 
yra tarp tautu, kurios neprigu
li prie Bažnyczios. Tenai szei
myna nėra ramybes gyvenimas 
bet nuodėmių sostine, isztvir- 
kimo ir užvydos' szaltinis.

-.Pirmasis szeimynos 
tojus turi būti tikėjimas; 
jos nariai turi 
Kristaus dvasia, turi 
tikėjimu. Kur tikėjimas, dievo- l 
baimingumas isz namu isz- 
varytas, tenai netiktai iszirimo, 
pradžia, tenai viskas iszyra, 
nes be tikėjimo nela ramybes,] 
meiles, nėra ^’Vienybes. Tenai 
tiktai savimeile, tenai vis gei
duliai ima virszu, tenai ir mo
terystes ryszis sutrauktas ir vi
sokio nusidėjimai vieszpatauja 
Kaip-gi gali gyventi vienybe, 
kur kiekvienas tiktai apie save 
masto, pagal savo valios ejna, 
kuomet pradėjus nuo tėvo ir 
motinos iki paskutinio vaiko 
visi vieni kitu neapkenezia 
Tenai nėra nei vienybes, nei ra
mybes. • /

Nekalbų tiktai apie ta tvan 
kh ir vienybe, kuri laiko szei-

ąli būti tik-
Bo kriksz- 

sze im y n a n i e kuomet </

gaivin- 
viri 

būti perimti 
gyventi

mynas sutikime, bet kalbu apiei 
krikszczioniszka tvarka, kuri 
visiems szeimynos
tikrąją vieta ir užsiėmimą jos 
ratelyje' skiria.

Tolinus bus.
■f u’ ' *
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bet
mažakraujyste ir

u ps i re i szk ima i

pažymi 
sekti li- 

inaliszkos pradžios, 
žingsnis dvidė-

X "I

A
I

Nl

"'H

I
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Kad paezia 
Jokios valios neduotu

Karta su kitu vyru truputi 
szoko, 

dydelio strio- 
ko,

Parode savo šuneliui, 
Tam menkam vyreliui, 

Kad savo motore nuszautil

Tai boba isz

J

i

9 

Ir daugiau su kitu ne szoktu 
Ta varginga martele, 

Nekalta kaip kvietkele, 
Verke kas diena ir dejuoja
Ant raganos uoszves rūgo ja.
Toji ragana ne senei mergi

na turėjo,
Ir kas gūžes daugiau davė 

tam prižadini*jo, 
3’ada piningu reikalavo, 

Novos isz. Lietuvos pargabeno, 
Daug t ri obeli u turėjo, 

Kol pinigu neprižadejo, 
]r Veselka parengta buvo, 
Aut kurios ta boba kukoria- 

vo 
susivinezia- 

vojo,

sekmadieni tat atsi* 

narni, o vyras nei manyti no-’ 
mane eiti bažnyczion. Tuomet 

taip vadinosi žmona, 
tarė jam: “Mano mielasis, ne- 
vaikszezioji in savo bažnyczia, 
tai eiksz su manimi in manaja, 
melši vos kartu.“ Vyras visuo
met mandagus ir malonus tuo- 
mi kartu supyko. Tai buvo 
pinna s jo sziurksztumas savo 
žmonai. “ 
szneketi? Juk žinai, kad asz 
esmių katalikas, o nors ne taip 
uolus, kaip turecziau būti, bet 
in svetimas kirkužes neejau ir 
neisiu, nes tikyba tiktai viena 
yra tikra, būtent ta, kuria skel
bia Rymo Kataliku Bažnyczia. 
Ja instate V. Jėzus Kristus. 
Protestonai neseniai atsirado, 
vieni, kaip liuteronai, kalvy
nai nuo keturiu szimtu metu, 
kiti nuo poros szimtu, kaip 
presbiteronai, metodistai ir 1.1. 
Visi jie buvo kitados katalikai, 
bet ju vadams, Liuteriui, Kal
vynui ir kitiems pakėlus maisz- 
ta priesz Bažnyczios valdžia, 
susidaro in va iriu klaidu. Jos 
tapo nuo Bažnyczios atskirtos, 
kaipo nenaudingi ir kenksmin
gi sau Aria i.“

Abudu nutilo, bet žodžiai 
viena tikyba yra tiktai tik* 

giliai insmigo Zofijai

Zofija,

i i

Vaikinas kada

Kaip gali man taip

insmigora ’ ’
szirdin.- Ji » >nebuvo - tuszcziu 
mineziu moterįszke, kuriai tik
tai vien drabužiai rupi, 
protinga

drabužiai rupi, bet 
ir mastanti. Veltui 

ji norėjo praszalinti ta minti ir 
vyro žodžius isz savo galvos,

Gero jiai nedavc, ne nepade- vel griMavo .ir nuolat’
kavojo.

Gerai padaro, 
Norint s boba iszvare, 
Tas paeziule paome, 

Ir daigtelius visus suome 
Pas svetimus nusidavė, 

Bobai g i aro nedave, 
Ir viskas gilukingai pasibai

gė.
# * *

Skulking ne toli Pottsvilles, 
Z 4 • • • • 1 1 •

J

ja neramino. Sava'jaunos mo 
teriszkes mintis jos paežio? 
valiai nenorint tęsdavo toliau: 
“viena 
yra
“Asz stoviu 
esmių klaidingoje tikyboje. 
Bet ka turiu pradėti, su kuo 
pasitarti taip svarbiame rei-

yra ti kra tikybą, o ta 
kataliku Bažnyczioje. ’ ’ 

ant kryžkelio ir 
f.

Giriorni mietelis apaugės, 
Tenais tokiu bobų yra, 

Kad už niek laiko kožna vy- 
' ra.

Kada in tenais atlapscziau 
Tai ten visko datyriau 

Del Dievo, kas ten darėsi 
Per dienas barėsi.

Vyrai negali rodą duoti, 
Turi nebagai tylėti.

Yra ten pustreczios bobos 
Kaip statybos storos, 

Tos tai bjauriausia iždaro, 
O tai kad ant juju niekas ne

kalbėtu, 
Apie juju latryste negirdėtų/
Bet ant kitu tai visaip isz- 

randa, 
Doriausia žmogų sukanda 

} O viena girtuokle ten yra, 
Tai kaip nutvėrė vyra 

Su szpigomi bado, 
Ir liežuvi rodo.

O jaigu katras nuo 
iszėjna,

Tai jau pro jia nepraejna.

i

>

burdo

Ir da bjayrei prasipiano 
Jog ezo ne nori isztart liežu

vis mano.
O ir rhandrybes pilnos, 

Kaip blakes pripampusios,
O matyt aut ju darbu/ 

Ir kad isz ezion iszejfau po 
į velniu,

Tai nors viri džiaugsmu kve- 
. puotu, ?

Ir Dievui už taja dovana de- 
kavotu.

*■ . 'r' « ' '' '* į '■ ‘ i 1 # J ,

Kįnuosia yra7 apie 2000* Kumosia yra7 apie 2000 
daktarų, arba vienas ant koi- 
no 200^000 gyventoju. Isz to 
pasirodo, jog dangolis žmdnin 
turi apsiejti be daktaru.

kale ? Tas vis buvo jos mintyse, 
su tuoųii keldavosi ir guldavo, 
manydama, kad nėra žmogui 
svarbesnio daikto už sielos isz- 
ganyma.*

Viena karta Zofija keistai 
sapnavo. Jai rodėsi, kad ji bu
vo kokiame tai ilgame, augsa- 
tame perėjime, kaip koridoriu
je. Isz abieju szonu buvo pli
kos, szaltos sziurkszczios sie
nos, kurias galėjo paliesti ran
komis. Isz augszto krito maža 
pilka szviesa in vidų, padidin
dama žiaurumu. Ėjo, ėjo ilgai, 
kas kart daugiaus pavargusi 
ir bejiege. Baime ja apėmė, 
kad klysta, bet isz niekur ne
matė pagelbos, nei iszėjimo. 
Negalėdama jau eiti teliauš, 
pajuto iszgasti. Atėjo jai min
tis melsti' Dieva, todėl puolė 
ant keliu ir suszuko: “Dieve, 
duok man szviesos, iszvešk is?.
klaidingo kblio!“ Ta isztarus,
pamate ties savim gala to tam*'
saus koridoriaus, o už jo gra
žu kalneli, ant kurio stovėjo 
puikus asmuo, baltuose rubuo* 
se, spimjantis stebuklinga 
szviesa; Viena ranka iuUejo. 
iszkolos, o antra rode sau in 
krutinę, kuri tartum liepsnojo. 
Zofija bego prie to asmens ir 
bebėgdama pabudo. Su shpnn

spindintis stebuklinga

isznyko ž ir ręjgejimasj bot jo 
inspndis giliai paliko sieloje. 
Zofija norėjo rasti panaszu pa* 
veikslą, bet nežinojo kur jesz* 
keti. <■ 1 J

Viena* kaita jos vyras iszva-
žiaVo < ant ilginus. Mieliausia 
pertrauka Zofija i po darbu bu- 
jvo vy^o lųisžkii skaitymas ir 
nfaaVxxvrinci ’ ' ■ iatsakymas.' A

O
JszViė&os ir tylos Zofija stovėjo 
nesijudindama, kaip stovyla. 

’ Sztai szoninemis durimis isze
jo isz zakristijos kunigas, su 
gilia pagarba priklaupė priesz 
szvenez. Sakramenta, nusiėmė*? 
bireta. Pamatęs Zofija, kaip ko 
laukianczia, priėjo areziaus ir 
maloniai paklausė, kuomi gali 
patarnauti. Negavęs atsakymo, 
pastebėjo, kad kas tai nepa
prasta darosi toje sieloje. Ma
loniai paprasze, kad eitu sn 
juomi.

Inejo kambarin, kunigas pa
davė vieszniai kede. 
sėsdama pažvelgė in 
nustebo. Ties ja kabojo szven- 
cziansios 
veikslas. Lygiai toki ji buvo 
maezius sapne. “Kas tai yra?“ 
paklauso ji. Kunigas jai isz- 
aiszkino. Zofija sujudinta, 
virai ir linksmai 
kunigu viską 
szi rd i es.
jai, kad tai yra 
malone ir

Zofija 
siena,

J ėzaus Szi rd ies pa- 
Lygiai toki

“Kas tai yra?

J

at- 
iszpa šakojo 

k a turėjo ant 
Kunigas pažymėjo 

didele Jėzaus
kad tos malones 

tikslas yra parodyti tiesa szir- 
džiai troksztancziai jos. Zofija 
sakėsi’ norint eiti paskui ta 
baisa. Kunigas davė jai kate
kizmą pasiskaityti, sziek tiek 
ir žodžiu paaiszkindamas tiky
bos dalykus.

Zofja skaitė katekizmu na
mie. Tu jos siela inejo džiaugs
mas ir ramybe nuo kataliku 
mokslo gražumo. Kunigas aisz- 
kindavo ta mokslą ir renge Zo
fija tapti katalike. Vyras, su
grįžęs isz keliones, atrado ja 
persimainiusia, ramia, linksma 
lygjaukianczia dideles laimės, 
bet nesuprato kokios, 
nieko nebuvo raszius.

Viena subata juodu iszejo 
kartu pasivaikszczioti. Koksai 

, kuo
met Zofija nusivedė ji in kle
bonija. Kunigas sveikindamas 

“Tamstos moteris 
yra jau prisirengusi priimti 
kataliku tikėjimą, 
jos kriksztas ir ji priims szv. 
Komunija. Pritiktu ir tamstai 
tame dalyvauti. Nudžiugęs vy
ras ne tik atliko iszpgžinti lai
mingai ir niekuomet neapleis- 
davo szv. Misziu.

Ji jam

buvo jo nusistebėjimas, ■r-a. a ■ «• • > i

vyra tarė: 
jau

rytoj bus
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GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. Bocskow»ki-Co. 
Mahanoy City. P*.

\ •

Geriausios 
Kalėdų 

Dovanos
Giminėms Lietuvoje, tai

! I

I
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15,000 kalėdiniu skrynueziu.
Cleveland — Lake Division 

Jaunuju Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus nariai jau pagamino 
15,000
kurie bus 
vargstaneziams 
kurie jail beveik ir pamirszo 
kaip praleisti Kalėdas. Apart 
reikalingu daigiu, kaip drabu
žiu, dantiniu szepetuku ir mui
lo, vaikai indejo bovu, 
tu ir cukriniu.

Amerikoniszkos raszomos ma
sinos Brazilijai.

Suv. Valstijos siunezia dau
giaus už kita tautas raszomu 
maszinu iu Brazilija, bet Vo
kietija arti prieszininke iki 
1913 m. kuomet isz 133,144 kilu 
maszinu Vokietija siuntė tik 
53,042 kilu, arba 39 procentą, 
bet Suv. Valstijos siuntė 76,565 
kilu, arba 57 procentą. 1917 
metais, Suv. Valstijos siuntė 
96,394 kilu, arba 99 procentą, 
ir 1916 m. 86,834 kilu, arba 98 
procentą.. 1919 metais iszviso 
prisiųsta 201,691 kilu kasztuo- 
jant 2,796,245 milreisu (1000 
milreisu lygus 54 ktvirta-penkt 
dalis amerikoniszku centu.)

Siuntimai in 
Didžios Britanijos 
bet isz Vokietijos, kuri per ilga 
laika, nuo 1915 m., nevare jo
kios konkurencijos, tapo veik
lesni, ypatingai Sac Paulo, kur 
daugelis “Continential 
szi nu dabar 
“Continential ’’ 
riausia Valstija 
Ii but lyginta

ti ir kiti 
silpnumas, 
odo tamsumas svarbiausi.

Pasiryžimas, kuris 
Addisono pastangas 
ga iki orig
yra svarbus 
szimto amžiaus medicino.

Addisonas gimė Balandžio 
1793 m. ir mirė nuo smegenų Il
gos Birželio 29 d., 1860.

rI
o

rieszu-

j

j

■ir

ir isz tokios gra* 
merginos , pasidarydavo *

arba 57 procentą.
Valstijos

Brazilija isz
nesvarbus

rnaszina

nešinose, 318

bet del stiprios 
konkurencijos

ameriko-
buvo

4,788 mies-

“ ma- 
pa rd a vi ne ta.

ge- 
s m a szi na ir ga- 
su geriausioms

amerikoniszkoms maszinoms.
1920 m. Sausio ir Kovo me- 

“Continential’’
maszinu tapo atvežtos in San
tas,
niszkos
persiustos in Porto Alegre.

Austrijos Ekonomiszkas 
padėtis.

Austrijoj algos vis daugiaus 
ir daugiaus pritaikytos prie 
gyvenimo kainu. Paprastai su
manus darbininkai uždirba 
apie 12,000 arba* 18,000 kronu 
in menesi. Bet ir gyveninio kai
nos padidėjo.

Bedarbis sumažintas. Afici- 
aliszkai iszduota, jog Vien no je, 
Rugsėjo 24 d., buvo 22,525 be
darbiu. Isz tu buvo 9, G42 mc- 
taliu darbininkai,
to darbininkai ir 2,809 vieša-* 
bueziu ir restoranu darbinin
kai.

Per 1921 metu pirmus asz- 
tuonis menesius, 2,200,000 tonu 
anglies isždirbta, beveik vi
sas rudas anglis, 1920 m. tik 
2,100,000 tonu isždirbta.

1921 m. ingabenami tavorai 
didesni už 1920 metu. Isz viso 
apie 3,800,000 metriszki tonai, 
isz kuriu 2,600,000 tonai buvo 
anglis. Iszgabenamu tavoru ir 
daugiaus buvo szidis, metais.

Carol II. Foster, ameriko- 
niszkas konsulis Viennoje pra- 
nesza, jog per Rugsėjo menesi 
1921 metais isz Austrijos in 
Suv. Valstijas siunsta iszvisu 
tavoru už apie $167,220. Isz to, 
už apie $26,948 medvilnių au
dimu. Už $15,590 dailės veika
lu, $14,919 gymuniu iszdirbl- 
mu ir $12,758 nespaudintos po- 
pieros.

< c Addison” liga.
Nei viena szalis, nei 

tauta, nei viena lytis, nei vie
nos spalvos žmogus
nuo džiovos. Nei vienas kūno 

nei viena kūno dalis
Kaulu

viena

neliuoisa

i

VAISTAI NUO PIKTUMO* ‘
Kelines Minkiene turėjo gra

žia kaip rože (lukteri' bet visa 
nelaime buvo, kad duktė už 
vis buvo labai pikta, jeigu ji 1 
užpyko, tai jau su ja negausi 
nei kokios sutarties; visa pa» 
randuodavo, akis iszversdavo, 
susi raugdavo, žodžiu, visa joe 
burna persimainydavo iii bal
sia baisybe; 
žios
tikra szlyksztyne. Ji nesijauta 
to, kad jos veidas persimainy- . 
davo kuomet ji supykdavo.

Motina k a nedaro, visu 
klausdavo patarimo, kaip butu 
galima dukters paprastoji pik
tumą sumažinti. Bet sztai, syki 
susitikus senyva ju miestelio • 
mokytoja ir jam papasakojo 
apie savo dukters ydas.

Mokytojas davė szitoki pa
tarimu: Kaip tik ji supyks, tai 
skubink veidrodi jai prieszaiij 
pastatyti, kad ji savo paveiks
lą pilnai,

k a nedaro,

kaip yra supykusi, ę* 
pamatytu. Atkartok ta tau
kiai, kuomet ji tik supyks, bet 
kartu dabok kad tau veidrodi 
neiszmusztu supykusi.

Minkiene, kaip sykis, isz ke
liu kartu to vaisto pakartoju 
mo, savo dukterį nuo piktumo 
iszgyde. Mat duktė tokio szlyk- 
sztaus paveikslo neapkentė ir 
susiprato kad nereikia pykti.

ir pikto labai

szvelnina

ŽODŽIAI.
Malonus, szi rd i n gi žodžiai, 

suvis nedaug kainuoja juos pa
sakyti; nedaug nei laiko užima, 
bet dideli malonumą daro ant 
artvmo.

Žodžiai geri, labai daug gero 
suteikia.

Blogi žodžiai 
daug padaro.

Širdingi žodžiai 
kitu būda ir upa.

Gražus žodis, 
sziurkszczia dvasia pavercžia 
in szird inga malone. Bet pik
tas žodis sužeidžia gerąją szir- . 
di.

Szalti žodžiai žmones szab 
do, o karszti 
juos prie gero tikslo.

Sarkatiszki paszaipos žo
džiai erzina.

Apmaudingi žodžiai sukelią 
apmauda ir piktumą.

Bet žodžai szirdingi nupie- 
szia vaizda visados pilna Skais
tybes ir smagumo.

klausytojo

žodžiai uždega

Žodis tikros 
brangiausias.

meiles yrt

t
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziii Atei
ties. Su pagelba kaztrom. Pagiri 
Chaldeiszku, Perslszku, Graikiszku. 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su- 
p rastinu.

MORALISZKA KABAU
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKU
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES nC*, 
TIKTAI UŽ......................

Prisiuskite mumię 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stem ponais.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MA1LANOY CITY PA.

pinigas. Siusk dabar per įį
- AiiEftlKOs!! ^Uuosi J1“?,., 

********džiova visai kitokia savo apsi- 
! reiszkiinu nuo

1

LIETUVOS
PRAMONES BENDROVES

> o tavo pinigai nueis in laika. |
I ................. . ' v.

* Męs siuneziame sulyg
L žemiausio dienos kurso.
yA;

Adresuok: '
'k / i•f E <»

sąnarys
džiovos.

8

!
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Į!
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’{Lithuanian - Americans
& 

£ 

mF i
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Trading Company 
112 N. GREENE ST. J

BALTIMORE, MD.

plan ežiu 
arba sumenu džiovos.

Thomas Addison buvo ang- 
liszkas žemininkas, mokytojas, 
studentas ir ligų pažinantis 
genijus ir per metus vede viso
kius patemijimus pakol jis su
rado, jog džiova szaknis ligos, 
kuri dabar vadinta jo vardu.

u Addison B 
džiova, adrenal a i yra

odo

liga tai adrenalu 
, mažus 

organai virsz inkstu. .Liga pa
žymėta su didžiausiu parblosz- 
kumuį kraujo štokumu, 
tamsumu ir — mirtis: Gali bu-

odo

:UT“ 25e.
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Žinios Vietines
, — Iszrodo ant žiemos.

— Ketverge pripuola szven 
to Nekalto Pras. Panos Marijos 
isz tos priežasties kasiklos ta 
diena ne dirbs.

— Sniego nupuolė beveik 
puse pėdos.

1 — Tik 18 dieniu lyg Kale-
du.

I
Metu.

0 25 dienos lyg Nauju

— Laikas plauke kaip van
duo upėje.

— Pottsvilles sude neužil- 
gio aplaikys 800 atejviu ukes- 
iszkas popieras. Yra tai dy- 
džiauses skaitlis aplikantu nuo 
uždėjimo czionaitinio sūdo.

susitvėrė 
nauja lenkiszka parapije Szv. 
Onos. Tuoin Įnik kun. Ku- 
charskis isz Saint Clair dava- 
žiuos laikyti pamaldas.

— Nedelioj likos aižmusz- 
tas Draper kasikloje per nu
puolimą anglies nuo virsziaus, 
James Stride 28 metu senumo 
anglikas.
ir viena vaika.

Frackville

Yra

Jisai paliko paezia

BAULK
n»

1

J UOKAI.
Szmutorei.

Du apgavikai atėjo in restau- 
racije, Hope duoti valgyt ir 
gert goriausiu valgiu ir gorimu 
Kada privalgę invales iszerne 
abudu maszneles idant užmokė 
t i. Na ir pradėjo ginezytis terp 
saves, vienas sako asz užmokė
siu, o kitas jog jis užmokės. Ir 
no norėjo vienas kitu apsileist. 
Tame atėjo vienam ant misles 
kad lenktiniuolis, katras neda- 
begs in paskirta vieta, tas už
mokės. Pats gaspadori^ restaii- 
racijos atžingsniavo 100 žings
niu ir žiurėjo, katras greitesnis 

galėjo 
d y yai

del re.stauranto, kada abudu 
dabegia paskirta vieta, leidosi 
da toliau net kulnes pasturgali 
sieke ir abudu gaspadoriui isz 
akiu isznyko nuneszdami už
mokesti ka i n valgo ir inge re.

Leidosi abudu kiek tik 
l>egti. Nes kokie buvo

Gudrybe daug reiszkia.
Kitados > ngarsusis gudu va*

- Parsiduoda geri vargonai (las Htivoroyns, niego daug su
galima pigiai nupirkti. Adresą 
pardavėjo gausite “Saules” 
ofise. t.f.

— ... —

Isz Lietuviszku Kaimeliu

<rausite

SHENANDOAH, PA.

metu----- Onute, keturi u 
dukrele Alekso Navickio, 
323^2 West Lloyd uliezios, mi
re nuo apszutinimu kokius ap- 
laike in puldama in ceberi ver- 
danezio vandens-

Ar sergi? Nuejk in Ka
gan si viso

kiu gyduolių ant tavo nesma
gumo. Ten rasi teipgi puikiu 
dovanu ant Kalėdų.

Alekso

zuno aptieka kur

metus kuriame randasi

Woodlawn, Pa. — Szitas 
miestas jau užgyventas per 21 

in 14 
tukstaneziu gyventoju suside-
daneziu isz visokiu tautu terp 
kuriu randasi ir kelios sz^imy- 
nos Lietuviu ir pavieniu. Lie
tuvei veike ir darbszauja labai 
o tai varime munszaines ypa
tingai singelei. Munszaino lui

nos
kauszu 

pamato 
dvigubai tiek žvaigždžių, ir ke- 

/ lis menulius.

hzvieczia juju protus, 
geria keliolika 
mokyta ėst runom i jos,

iz-
isz-

Motinos žudina savo kudykius 
isz bado.- Baisus padėjimas

p. S; ' išbadė jusiu,-
j ------------------

savo kareiviais visokias nesuo- 
mones jiems uždavinėti, kad 
isz to turėti sau juoką 
draug ir kareivius 
vo, ir bausdavo; jei kuris jam 
nors kiek prasižengdavo, tas 
visa savo tarnysta buvo perse
kiojamas ir szuns vietoje lai
komas. Dauguma kareiviu del 
tokio nežmoniszko vado žaislu, 
turėjo iki aszaru kentėti, pei 
daugeli metu kareiviszkos tar
nystes.

Syki jis prieina prie vieno 
isz kareiviu, kuris buvo ant at
sargos pastatytas ir staiga pa
klausė:

— Sakyk man 
yra dabar žvaigždžių ant dan
gaus! * ;

Kareivis tarsi buvo prisirėn- 
ges prie klausinio, 
dės greit atsake:

— Tarnauju jusu didybei. 
Žvaigždžiu dabar ant dangaus 
yra 12,784, nei mažiau, nei dau
giau. *

— Meluoji žioply! — suri
ko vadas. Taip greit negalėja! 
suskaityti!

— Tai yra: asz ju neskai- 
cziau, bet jei jusu didybe ma
nim nepatikit, tai meldžiu su
skaityti, tuomet žinotina bus 
<*ir asz liksiu kaltas, rimtai pa
siteisino kareivis.

Vadas liko lyg 
nesumano ka kareiviui sakyti.

, o po- 
varginda-

greit, kiek

nenusigan-

pagautas h

Ryga.

į

’ DYDŽIAUSE STOTIS BED RATINIO TELEGRAFO.
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daugybe žmonių

artinantis

pelemis ir ki-
Sziandio

♦ 
gyvūnais, 
vartojamos kates ir 
Bet ir szitu nelengva

— Bado baisenybes 
plecziasi Rusijoje 
žiemai, anot žinių isz Maskvos. 
Saratovo apskrity del bado 

pablusta ir
bėga per litukus kol sukrinta 
•ir mirszta.

Vasaros metu badas buvo 
pakeneziamesnis. Žmones mai
tinosi žolėmis 
tokiais 
maistui 
szunys.
gaut*

Badanjauczios motinos savo 
iszbadejusius vaikus maudo 
pagamintame nuodingame 
skystime. Tas daroma, kad vai
kai greieziau mirtų, negu jie 
turėtu but,bado kankinami.

Visais pakeliais 
badu mnisiu žmonių lavonai.

Bolszevikaį nieko isz to ne
daro. Jiems gerai. Jie turi ro- 
is, ..

vaikus

valkiojasi

Ar norite darbo?
11

qn
k .

i . Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima pad ari te po deszimti ir
dvitleszimu doleriu in savaite 
ir daugiau* neleiskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.

No. lot

— ».<•**-.j* - - L..IL ' - --------—IT" — - -------------1—JUMUmLJL—JJIĮ—ĮIM.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas

randasi John Metzgars buezer- 
/ ne ir grosorne po No, 911 ir 913 

įį! E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
Atsiszaukite pas. (D,8)

namas kuriame s■ 1
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tVisokiu zohoveliu vaikams 
| Kalėdų rasite musu sztore.

„ l.. ---------------

H. J. HEISER & CO,
27 E. Centre SL Mahanoy City, Pa.
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John Goy ne, 
277 W- Centro St.

Mhanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namai, 337 ir 330 W0^6pico 

St. ir 336 W. Sbuth St. Parsi- 
duos visos ant Syk arMdtski-

1

$ /

rium. Atsiszaukito ant adreso
T. Powell,

312 W. Mahanoy St., 
Mahanoy Citv, Pa.w r

»

BAITUOS -AMERIKOS LINIJA
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(D.13)
iWAVA’ j

ant svieto randasi 
artimoje Port Jefferson, L. I. Isz tonais galima siunsti tele
grafus in visas dąlis svieto. • ’

Dydžiause bedratine telegrafo stotis

Negalejo tikėti in ta ko 
nežinojo.

In moksląine ketino atva
žiuoti inspektoris. Daraktoris 
turėjo nemažai ergelio su savo 
Studentais, nes buvo tikri 
miaukei. Nutarė juosius iszmo- 
kyti prigulinezei,
pasirodytu iszmintingais.

— Vaikai, kada ponas in
spektoris pribus ir klausines, 
kiek yra Dievu, tai tu, Motic- - 1 , o |<nda

yra pirma ypa-

idant diena

juk, pasakysi vienas, 
klausines, kas
ta, tai tu Franai pasakysi Die
vas Tėvas, o kada klaus, katra 
yra antra,
kyši Dievas Simus, o kada 
klaus kas yra treczia ypata, tai 
tu Juoztik atsakysi Dievas 
Dvase Szvonta.

Kožnas vaikas iszmoko savo 
atsakima ant ponlietes ir buvo 
tikras savo atsakimo.

Laukemas inspoktpris - atva
žiavo. Klausinėja visu ir viskas 
ejnft kųip ant ledo.
prato, jog czc no viskas ejna 
kaip reiko, užklauso da karta 
Juozuko:

— Pasakyk man Juozuk, 
kuri yra trecze ypata Diovisz- 
koje ypatybėje I

— Dievas Dvase Szvonta.
— Na tai gerai, tai tu tyliA 

in Dvase Szvonta?
— Teip!
— O tiki in Dieva Sunu?
— Ne, ponas inspektoriau

tai tu Petrai pasa- 
Sunus,

Juoztik atsakysi

Bet dasi-
jog czc

1 

asz tikiu tiktai in Dvase Szven- 
ta, ba in Dieva Sunu tiki ana 
ten stovintis Petrukas!

Dasiprato visko inspąktoris, 
dirstelėjo ant išbalusio darak
toriaus ir iszvažiavo.

KATALOGAS DVASISZKU KNYGŲ.

Vainikėlis, Kataliklszka 
Maldo knygele. Puiki maža knygele. 
Skurinl juodi minkszt apdarai. Turi 

puslapiai. Auksuoti krasztai. 
Aiszkus drukas............................ $1.00

No. 105

302 Auksuoti

Vainikėlis, ta pati kny
gele tik apdaryta baltais celeliuodo 

puikiai iszmar- 
$1.00 
arba

Mylistu,

su kabo ir lencugelis su 
Graži 
$2.50 
arbr

arba gurno vlrszais, 
ginta. Auksuoti krasztai. ..........

No. 107 Balsas Balandėlis
Mažas Szaltinelis, Dievo
Pulki iszmarginti viražai, balto gurno, 
su Kristaus paveikslu ant viražu, su 
apkalimas, 
tris medalikas, zalatytl lapai,
knyga dovanojimui.....................

No. 108 Balsas Balandėlis
Mažas Szaltinelis, toji pat kaip vlr- 
sziuj paminėta, bet apdaryta kietais 
juodais viražais. Auksuoti lapai. $1.50

No. 109 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, Suviraz 400 puslapiu. Kieti 
juodi apdarai. Auksuoti lapai. .... $1.25

No. 110 Mažas Aukso Altorius, 
Juodi skurlnel ploni apdarai. Auksuoti 
krasztai ........................    $1.25

No. 111 Didelis Aukso Altorius arba 
Didelis Szaltinia Danglazku akarbu. 
Naujausias spaudimas pagal tikra 
devinta ir szeszta parspaustas isz 
naujo. Puslapiu 992. Skurinlu apdaru, 
paauksintas su apkalimu. .

No. 112 Didelis Aukso Altorius arba 
Didelis Szaltibis, ta pati knyga kaip 
vlrsziuj, tik apdaryta szagrlno mlnk- 
sztais skurlnes vlrszais, zalatytals 
lapais, su kabo. .............................. $2.50

No. 113 Kanticzkos
knyga. Paprastais apdarais. .

No. 114 Kanticzkos arba giesmių 
knyga. Szagrlno mlnksztals apdarais, 
zalatptals lapas ir auksu iszmarginti 
virszal.

.. $2.00

arba giesmių
$1.00

......................  »2.oo
No. 408 Gilus Atsidūsėjimas, pul

ki maža malda-knyguto, 256 puslapiu. 
Puikei apdaryta skurinels rųinksztals 
iszmargintais vyrszais, auksuoti krasz
tai. Szita knygute yra ipaįesne negu
Mažas Aukso Altorėlis. - - $1.25

No. 250 Gyvenimai Szventuju, su- 
raszytai del kiekvienos dienos per 
visus metus. Druczlal apdaryta kie
tas juodais apdarais. vienoje knygoje.

Ižganytojaus

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS 

■tvusls Daktaras Kariemeueje.
MXDO VISOKIAS LIGAS 

»■' ■>■■■■ ■« 

Priima ligonius lig JO valanda ryte.
12 lig 2 popiet. < lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

U lig 2 popiet. < lig 9 vakare

/

1 '*•*■ - ■ * < 
*

(D.16)
■......... ■ 10*11 M iriu. I *

ANT PARDAVIMO.
Keli geri namlii Frackville,

Pa. Atsiszaukito pas
Chas S. Parmley,

7 ar 17 S. Catawissa St.
Mahanoy City, Pa.

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106,5D

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms

Žemiausiu dienos kursu. ■ 4 ' V

Piiiigus Lietuvoje gauna laike
25 - 30 dienu. ‘ *1

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PILIAVA 

(Karailaucziu prieplauka) 
ARBA PER LIBAVA, IIABURGA - EITKŪNUS.

Szluomi linksma mums praneszti kad mes pasidarbavom idant musu 
pasažierial, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczinl In IMlinva* 
Lietuviai, važiuojanti in Pillava, aplenkia Lenku Juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
Suslneszimas su Pillava tai yra nauja szaka musu rcgularlszko susl- 
neszlmo su Hamburgu, Danzigu Ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigautl.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
LITUANIA” 21 Gruodžio “ESTONIA” 18 Sausio 
LATVIA’,’ 4 Sausio “LITUANIA” 1 Vasario

Tiesi nauji kelione tarpe Lilian, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams, 
agentu jusu mieste.____ _________________

4 <

( <

i

■»

r

VYRU
LIGOS

tiktai lietuviszka pasporta;

(<
“LITUANIA”

Kreipkitės prie musu

m* > — <B

• ?:■ ■ m w w w n 6®(y) .. ' ~ \ r**1^gjj Kur noniausla,, gg(i)
Ten geriausia, , g

C SENIAUSIA ■ 5

CHAS. S. PARMLEY
Reni Estate Agent, —* Notnry I’nbHe.
Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamc namus, kolektavojame 
randas ir telp toliaus.
238* W.Centre St. MahanoyCity

Daktaras KOLEIt yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
12 metus in vairias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydė užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Iluslsz- 

kai Ir'Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Ncdellomis 9 Iki 2 popiet

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, F*.
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VIENYBE

arduoda laivakor
tes ’ant visų pa
rankiausių Lini

jų į ir .iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur pėr Antverpą, 

Bremc-
pėr 

Rotterdam^, 
na, Ham|)iirgo> Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus porinis j Eidkū- 
nus ir j patį Kauną,
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Mokame antra procentą ant 
audfltu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jūsų piningu 1-ma 
diena Sausio Ir liepos mene- 
anose, nepaisant* ar atnešant 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą Bumuou Banka

Capitol Stock |I25,00f.ee 
■mlM A Fronto I4SMHAI

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Gerinus’ dabar pirkti negu vėliaus in 
Turinio dar didesni ir geresni

No. 251 Gyvenimas
Svieto, Vieszpaties musu Jėzaus Kris
taus, paraszytas pagal keturlu evan
gelistu per Szv. Pranciszku serafisz- 
kaij ir Szv. Bonaventūra, bažnyczlos 
daktarių 366 puslapiai su daugelis 
paveikslu. Druczlal ir puikai apdaryta 
in juoda audimą Ir pamarginti vyr- 
szai.........................  $1.50

No. 252 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos. 95. puslapiai. Popierinais 
vyrszais.......................................  25c.

No. 258 Pekla arba amžinas pra
garas, ir giesmes apie kanezias pe
kloje ir apie keturis paškucziausius 
daiktus. Szlotoj knygoj teipgi telpąs! 
apie Stebuklai ^Dievo Szvontose du- 
szios czysziaus. 500 puslapiu. Druczlal 
apdaryta juodais viražais. ...

No. 254 Garsaš apie Baisybes Die
vo Sūdo ir Kankinimai Pragariniai, 
su daugelis paveikslu. 175 puslapiai. 
Popicrlnels vyrszais. .....................  50c.

„No. 255 Istorija Szvonta, Seno ir 
Naujo Instatymo,' su 50 paveikslais 
110 dideliu puslapiu, druczlal apdar
yta popierineis apdarais.
paveikslai perstato Seno Ir Naujo In- 
statymo.1 - -

NO. 256 
gal 'iszčdldfma . Kun. Pilausklo su 
kureis naudingais padėjimais. •» lQc

, No. I
Szvencziahsioį Veido Viesz. Musu Jė
zaus Kristaus/. 1 - - • 10o

No, 258 ' Stacijos arba Kalvarija 
VJesz., Jozuso Kristuso. - 10<*

No. 259 Graudus Verksmai arba Pa- 
slbudinimas prie Apmisllnlmo Kan 
ežios Vleszp. Jezuso Kristuso, 
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
sonoviszka būda. ----- 10c.

No, 260 Gromatą arba Muka Musu 
Iszganytojaus JozUso Kristuso, perą- 
szyta isz gromatos rastos grabe musu 

Užgyvena 
tose szalyse per katalikus, kožnas no- 
szioja ta gromata apsiūta tn puiku cel- 
kl ant stuczkelcs pakabina kaipo 
szkapleri. ... g©

Gyvenimas Szv.
95 . puslapiai.

No. 256

.. $2.00

Pulkus 50

- - - 85c
Trumpas Kątekizmas, pa.

t ne-

25j ^Maldeles ' ’ Arcibrostyos

No, 258 ' Stacijos

Iszganytojads Joruzoiime.

(Kny-

W. D. Boezkauskas-Co., . I tort JL JMtoLv 1 — 9 l
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taip pat ir iš Lietuvos.
H

Pinigus siunčia į Lietuvi} 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad ;— 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artini|ausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo. , : 'a

Pinigus j. Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. *' 
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Visokius spaudos’dar- 
bus atlieka greitai>

pigiai ir gražiai.
Spausdina | konstitucijas, 
knygas, Jaiškąms popieras, 
plakatus, vizitines kortdlOs,' 
baliams tlkiotus ir tt.

- a
’’VIENYBĖ’’

EINA DU-KART 
t . SAVAITĖJE

Spausdink geriausius raS- 
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
BIETUVOJE .............. 4.50

B £05 
’’Vienybės' Rii-kito

F 
i®

HI

Ben-”Vie)ijyb6$’’  4 
drovūs, šėrus, DJvidendai 
mokami, y Atoiįyjo bus di-
deli^- pelnas; ?*

Vienas,, Šeras $10. 
m m
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nepalB&ht ar mažas ar didelis 
Bankas adaras nuo 9 vaL 

ryte lig S vaL popiet, Bsbato- 
mla B ryte lig 31 yaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Pres.
J. E. FERGUSON. Kaslertoa

i

I

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS QRABORTUS.

WQgjgg?
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
lutomoblltus, rlglnus Ir vežimus del

•A.

laldotuvlu, krlksztinln, veselllju, paai- 
rašinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Irt tt 
(20 W. Centre Ht. Mahanoy City, Pa
________________  ___________ _——------------ -i

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

...j

T

i

Užlaiko didelį knygynų, ’ 
kur galima gauti vi-

* šokių knygų.

Reikali\ukite platesnių in- 
formacijų apie viski) ra-
žyhlto piŲins laižku^, <rei- 
kalaukįto. luu&ų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE BUBU Go, 
193 Grand St.E 

Brooklyn, N. Y.
Kjir Vienybė, 7 
tfėn galybėjTen galybė

r*4',1 ,ą

rudeni.
pasirinkimu negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

$77^? peczius, viduris 18 
puikei enamelavotas.

K

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

1 *....... !1‘ .... T
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. . Estu po 
priežiūra Valstijos, telp kad ]|įnl- 
gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą, 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie t kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresuokite:

V. Laoinskas

Parduodu laivakortes
4

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, . Pa.

A

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graboriui

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagalbininko 
motore, prieinamos prekes..

516 W, SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

> Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke 

| Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokoj 
J procentą ant sudėtu piningu.
j Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelto*
> kada perkate narnas. f v
( Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola pe*

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! taip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai 
patinstami. z. * s-*1

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningu* arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziate* lyg save name, 
Yra tai juso Batika.
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■. Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Sxita
Banka Žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

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

J, II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewlct
P. 0. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Gulnan, Treaa.
A. Danisewic* M. Gavula
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