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ISZ AMERIKOS
Pardavė daugiau gyvuliu bet 

turėjo mažesni pelną.
Chicago. — Praejta meta 

fermeriai pardavė daugiau 
kaip milijoną gyvuliu praejta 
meta ne kaip praejtuosia me-, 

už juos ko- 
nia czverti bilijoną doleriu ma- R 

’ r <i. a • < « r 4 U

t uosiu, bet aplnike

Pagal rasztininka llo- M 
rino, kuris tuom užsivma del I i 

t • I g j
Union Stock Ynrds (/o., tai | i 
praejta meta likos parduota •

žirni.

16,455,315 gyvuhi už 427,291,- 
788 doleriu, o už praejta meta 
parduota 15,423,872 gyvuliu 
už 665,431,233 dolerius.

Kunigas priežaste moteres 
nelaimes.

Boston, Mass. — Palicije ra
do Bernice Boucheriene mirsz- 
tante no truciznos kuria iszgo- 
re tyksle atėmimo sau gyvas
ties. Ant užklausimo del ko 
teip padare, apreiszke, buk 
priežaste josios nupuolimo yra 
buvusia kunigas Franciszkus 
B. Boyer, kuris dabar turi au
tomobilini garažu Roslinde. 
Kada palicije 
kunigą prie 
nes, Įirisipjižino, buk moterių 
pažinsta, bet del ko jjii geide 
atimti sau 
dasiprasti. Motere sako buk 
jisai buvo priežaste josios nu
puolimo.
Motini&zka meile del savo ku- 

dykio yra neaprubežiuota. 
Chicago. — Motiniszka mei 

le paszvoncze daug del savo ku- 
dykio nuo dienos gymimo ly 
mireziai, o paveizda tokio pa- 
siszventimo atsibuvo czionak 
ana diena. Ligonbutijp randasi 

patalo, Gcr- 
22 metu senumo,

garažu
atvede buvusi

lovos Boneherie-

gyvasti, tai negali 
Motere

cr

ant mirsztanczio 
truda Hand,

trimis kulkomis krutinėjo. 
Handiene nuo kokio tai laiko 
negyveno su savo vyru, kuris 
atėjo pas jaja, kerszindamas. 
buk užmusz

su

negyveno

juju 17 menesiu 
senumo dukrelia, jeigu jam jo
sios neatiduos. Kalbėdamas 

revolveri ir at- 
in miegantia

neatiduos, 
tai, isztrauke 
kiszo 
vygeje. Motina matydama pa
voju savo kudykio, puolė ant 
vyges. uždengdama savo kimu 
kudyki idant apsaugot 
mirties. Tame 
tris szuvius, kurie pataikė in 
motina, po tam Hand paleido 
viena sau in smegenis ir atliko 

Kudykis pasiliko

dukrelia

nuo
vyras paleido

AV is. — Marvi- 
isz 
ejo

studentas 
mokslaines 
szaltis buvo 12 

žero, pajuto,

I

1

į■

\

\

Dtl-KART NEDELINI8 LA1KRA8ZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJAl
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant pusee m*to $1.10. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
j 00^ Lahtkiw ir piningus visnda siuskite tiktai ant sz.to admoi
Į. W. D. BOCZKOWSKI-CO. _ __
Į MAHANOY AND AST MAHANOY CITY. PA.

- w -•! iir m 1 imu inmimw* -4~* «n—>.-»nd|ii>i nt met iimir (fenu mman > ■...■mi i hm—' o" —————n- -v. —w—^>- ...^   |r N |r . ,„^,1 - - [r1| r - — į—   — nn         .

file at the Pist Office of Mahanoy City, Pa. By order of the President. |A. & Burleson, Postmaster General. ” 
MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 3 VASARIO 1922 (FRIDAY 3TEBRUARY)T TC

A
Nauji Emigracijos Bilos.

<

I
X5
*

&

4^' 
(f

I

Ki?
I

I

KITADOS BUVO ŽENKLIVU NAMU.

A

klirissena narna, 
osedžius Wiscousino

mS
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HutoA t stovu Buto imigracijos 
komitetas turi del apsvarstymo 
penkias bylas kaslink inleidi- 
mo arba neinleidimo

nori atvažiuoti in Suv. 
Valstijas.

Žiauriausia.' i^z tu bylu yra 
ta, kuria atstovas Johnson isz 
Washingtono valstijos padavė. 
Byla innesza jog ateiviu imi- 
racija in Suv.^Valstijas butu 

uždraust!!
laik;i

ateiviu $

kurio

per tris motus, pei 
už-

Pa veiksi;! s parodo 
1836 mete, kuriame laike post 
dabar v ra 
mas randasi Belmond, Wis. 
atejnanczios geh t kartos.

Kuningai turi daug ergelio su 
pleszikais. Vienas nužudytas.

Chicago. — Kokis tai neži
nomas pleszikas insigavo 
lenku parapijos klebonija prie 
Szv. Florencijos bažnyczios su
žeidė mirtinai kunigą Floryo- 
na Chodnevipziu, 65 metu, nuo 
ko mire in kolos valandas. Pik- 
tadaris insilauže kaip manoma 
vogti vyno, kunigas užtiko va
gi kuris szove in kunigą ir pa
bėgo.

Kunigas Antanas Roczewicz 
isz Szv. Stanislovo parapijos 
likos sunkei sužeistas per au
tomobiliu per Alberta Krausa, 
kuris kunigą tuo nuvožė inji- 
gonbut i.

Bufalo,

žinomi kaipo Iowa

Y.

r»

34 METAS
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Žydai mirszta tukstanczeis.
Kaunas. — Apie du szimtai 

tukstancziu žydu keliauna per 
spieguota Bosijo in Lietuva ir 
Latvije. Kelionėje nuo dydelin 
szalcziu krinta tiejci vargszai 

Lietuvei tiems 
uždare rubežiu,

kaip 
tremtiniams 
nes nuo tuju tremtiniu Kaune 
jau prasiplatino sziltine. Ant 
keliu galima vifeur užtikti la
vonus tųju vargszu kaip tik 
akis gali matyti, bet pagialbos 
del juju nesiranda.

Ir Lenkijoj užstojo kvaila 
prohibicije.

Varszava, — Lenk i joi teipgi 
insigayp'prohibicije, nes val- 
dže uždraudė naudoti nedru- 
tesni alų kaip piistreczio pro
cento alkoholiaus. Valdže pa
vėlino tik \ iena karezema ant 
2500 gyventoju, o jeigu kas pa
sigėrė karezemoje, tai locninin- 
ka nubaudže asztrei.
Szventvagei apiplesze szven- 

tuju kapus.
Medyolan, Italije. — Palici

je atidengė nepaprasta vagys- 
ta katedroje szvento Ambra
ziejaus. Nežinomi pleszikai at
lupo kapus Szv. Ambraziejaus, 
Szvcntuju Gervazo ir Protazo, 
Įlavindami brangins žeincziū- 
gus ir kitas papuoszas nuo

muses.

kuri laika visi ateiviai 
drausti ineiti iii Suv. Valstijas 
isz svetimo *’ndst<t 
Vieninteliai iszcrnimai bus, jo 
ateivis, kuris sayo namus ezion 
turi, 
kraszta 
užjurin

ar vietos.
<r

szitagales sugi^yžti in 
po trmiipos keliones 
ii’ piliejtis (arba atei- 

..i gyven
tojas per tris metus ir turi sa
vo pirmas popieras) bus Dar
bo Sekretoriaus leistas parsi
traukti paezia ir vaikus dar 
neturint szesziolikos metu (bot 
ne pasavintus.) Kurie keliau
ja del pasilinksminimo arba 
reikalu bus inleisti ant szesziu 
menesiu, ii’studentai, kurie no
ri pasimokinti 
amerikoniszkose 
bus inleisti bet turės apleisti 
kraszta kaip tik greit užbaigs 
mokslą. Ambasadoriai ir kiti 
svetimu valdžių pasiuntiniai 
bus inleisti su savo szeimv- a 
noms, tarnais ir darbininkais. 
Jeigu reikalingi, mokinti dar
bininkai su Danio Sekreto- 

leidimu Ims inleisti, ii 
ypatos, kurios dirba kaipo na
miniai tarnai, 
leisti.

Atstovas Baker nvede byla, 
kuri prailgins dabartino laiki
ne 1921 m. imigracijos byla, 
kuri užsibaigs Birželio 30 d. 
1922 m., iki Birželio 30d., 1924 
m. su nauja sekei ja, kuri užde
da $100 bausme ant bile gar
laivio kompanijos del kiekvie
no atgabento keleivio kuris ne
bus inleistaš.

Atstovas Cable invede bvla 
jog bile gn 
kuri pagelbės kam nors ineitiĮ jr nuo 2—3 kilometru tolio. Vil
iu szita kraszta, peržengdama |kar0 pradėjo daugintis inkau- 

szusiu skniezius ir sziaip viso?

p* ii**1

pastatytas 
gubernijos, o 

Ru
dei

<>•
Michigan ir Wisconsin.

ant atminties
1 

ir pasiliks

III

— KunigasN.
Sheriden prabaszczius isz Szv.
Vincento bažnyczios pamatęs 

kraustantpiktadari
isz biednuju dėžukes, nelaukė 
pakol palicije pribūtu, bet kir
tęs su kumszcze vagiui pats ji 
nuvedė ant palicijos stoties.
Kokia bausme uždetumet ant 

tokio tėvo?
Mayville, Wis. — Juozas Bi- 

alaszevskis, turintis 
septinius vaikus,

pinigus

aplnike teip maža

rastis sūdo

J

vis, kuris Suv. Valstijų

Uždare moteria kamaraitėje — 
paėmė 30,000 doleriu. ...

New York. — Mis. Max Git- 
lemaclier, iszeinus i.sz banko 30 
tukstancziu doleriu, paslėpė 
namie ii’ mane, jog pinigai na
mie bus saugesni ne kaip liau
koje. Vėliaus kas
barszkino in duris. Motere du
ris atydare, du vyrai i nėjo in 
stnba, suriszo moteria, instnme 
in karna ra itin kuria užrakino 
ir paemia pinigus pasako gud 
ha i ir iszejo. 
suprato savo
jau buvo užvelai.
Samogonka bažnyczios skiepe.

Louisville, Ky. — Baptistu 
bažnyczioje ketino atsibūti lai- 

F i lino re James,

tok i s pa-

kai-knriose 
instaigose.

Nesenci likos iszrastas naujas iszradimas kuris apsaugos 
bankas nuo banditu. Kada banditas atejna prie langelio kasi- 
jeriaus reikalaudamas pinigu kasijerius paspaudže guzikeli
ant grindn ir tuo nusileidže ant langelio plienine uždangala 
kuri apsaugoje kasijeriu nuo szuviu, prick tam iszleidže tru- 
einanti gaza kuris apjakina banditą ir buna suymtas lengvai 
per palicije.

Isz Lietuvos

Po lai k motore 
kvailybia, bet

dotavęs tėvo
’kuris vakare nuėjo in bažnycze 
užkurt\poeziu idant ant ryto
jaus butu szileziau. Jeszkoda- 
mas po pakampes skiepo mal
ku, užtiko samogonka del vrtri- 
mo munszaiues. Nemažai nusi
stebėjo žmogelis ir nežinojo ka 
padaryt su savo radiniu. Aut 
tralo davė žinia apie tai szeri- 
fui, kuris samogonka nuvožė 
in vietini kalėjimą. Artistu va
rinio munszaiues nesuseke, nes 
niekas neprisipažino prie sa- 
mogonkos.
900,000 buvusiu kareiviu ne 

turj jokios paszialpos.
Washington, D. C. — Han

ford MacNider, kamaudierius 
kariszkos draugavęs 
can

r>

44 Ameri- 
apreiszkc kon-

rinus

gales būti iii

Nauja lietuviu persekiojimo 
banga Vilniuje.

Konfiskuoti szie lietuviu len
ku kalba leidžiami aikraszcziai 

4 Hela, ’ ’ 4 41 hzyszloszcz Litwy 
(Lietuvos ateitis.) Kiech Žyje 
Litwa (Lai gyvuoja Lietuva.) 
Icszeze Litxya nie zginela (Dar 
ne žuvo Lietuva,) ir Litwo, oj- 
czyzna moja (Lietuva musu tė
vynė.) Visi tie priespaudos ak
tai i n vyko tik vieno Gruodžio 
men.

4 41 hzyszloszcz Litwy

bėgyje. Tai esąs 44-ji lie
tuviu spaudos Vilnių lenkams 
užėmus represija.

Veiveriai.
^lariampoles apskr., 

riszkiu kainie ūkininko Czer- 
neckio liaunuose buvo vestuves.

M ozu-

irlaivio kompanija, Jmuunio buvo nemažai. Atėjo

1921 m. instatyma, turės užmo
kėti $200 bausme už kiekviena ||<iu prisirinkp. Privalgę, prigė

rė jaunuoliai pakele trukszma.

kunigas Purickis pasakė, kad 
nėra. Bet daktaras Grinius, lie
pusi t ikedarnas kunigo 
kio žodžiais, sutiko su Ministe- 
rio Szimkaus reikalavimu pa
tikrinti tuos vagonus ir tenai 
rado viena vagoiia j 
vagonu cukraus ir trecziu va
gonu sacharino ir kokaino. Ko
kainas instatvmais iszvežti yra 
draudžiamaš.

Bet kunigui Purickiui szmu- 
guliavimas ne naujiena. Tarp 
Berlyno ir Maskvos su Užsie
niu Reikalu Ministerijos kurje- 

(pasiuntiniai)

Puric-

szventuju. Piktadaroi
Įnjltiy kįtu ^leszipiui ųžpocaetiiy?
4 trti i <1 J a _ • 1 • . 1 _ _ . * 1 * 1_ - 1 _ *

žinomi 
spėk niautai, 

dažnai esti 
siuntiniu tu 

Ministerijos 
44L. B.’

ant vietos, 
sveikas.
Ejo basas dydeliam szaltije.
Wausaukee, 

nas Webster, 
czionait ines 
namo kada
laipsniu žemiau 
jog jam kojos pradeda stingti 
nuo szalczio. Bijodamas idant 
nesnszaltu jam kojas, nusiėmė 

ir ejo basas apie 
ketverti milios tolumo. Tokiu 
budi! kojos jam atszilo ir pavo«- 

” jus dingo.
Per savo szpieliu iszsiszpielia- 

vo von.
San Fancisco, Calif, 

ra Lord e n, 
perskirtų jaja nuo savo vyro, 

' kuris, be paliovus grajina ant 
klarneto, ne tik diena bet ir 
per naktis, negalėdama užmig
dyt kudykio. Tasai cipimas 
kliarneto teip jaja suarzino, 
jog negali ilgiaus gyventi su 
savo vvni.

Na ir vėl žiminai padare 
klaida kalbėdami, jog muzike 
pikeziausia žmogų apmalszyna 
ir priduoda ramybia, o cze ant 
tu patycziu viskas yra prie
szingai ir net pepskyria mile- 
Xha pora žmonių.

czeverikus

Kla-
meldžo sūdo idant

paezia ir 
likos nuteis

tas ant Įlenkiu metu in Auburn 
kalėjimu už sužagejima savo 
tikros dukters, 16 metu senu
mo. rfevas Įirisipažino prie kal
tes, todėl 
bausmių.

Duktė negalėjo 
liudyt prieszais tęva, nes taja 
diena ant josios darė operaci
jų isz priežasties tėvo užklupi- 
nro.
Vela sugriuvo stogas, bet ne

laimes nebuvo.
Washington, D. C. — Stogas 

ant Baltimore ir Ohio geležke- 
lio tavorines stoties sugriuvo, 
norints ant jojo sniego nesira
do. Ant gilukio tame laike ne
sirado stotije jokio darbininko. 
Stotis buvo 400 pėdu ilgio, 40 
pėdu ploczio ir vieno laipsnio 
augszczio. Bledes da neapskai- 
tvta. » į

700,000 persiskyrimu in laika
34 metus.

Philadelphia. — In ląika
metus, Suvienituosia Valstijo- 
sia sūdai perskyrė 700 tukstan
czius nesutinkaneziu poru, tai 
yra nuo 1887 lyg

Amerike atsibunn du kart
tiek persiskyrimu kiek Szvai- 
carijoi, tris kartus‘datigiau už 
Francije, penkis už Vokietija 
ir tiek, kiek isz viso huną Nor? Parižiu km; susipažino su Mrs. | skaito, buk jeigu žmogus susi-ĮŪžieniu 
vogijoi, Szvedijoi, Holandijoi, 
Vokietijoi, Belgijoi, • Vongruo- 
sia; Anglijoi ir Austrai i joi. .

Ant kožno szimto tukstan
cziu žmonių. Amerike buna

I perskirtos 112 poros. vo milijonine žuvele.;

Legion,”
gresni, jog Suv. Valst. randasi 
arti milijonas kareiviu be dar- 

po uliezes, 
maisto ir

34

1921 metui.

teip kaip buvo ir tik po kokiahi 
laikui likos dažinota, buk 
szventvagysta likos papildyta. 
Žiurkes apleidineja Rosija ir 

keliauna in Vengrus.
Budapeszt, Vengiau — Žiur

kes ir peles keliauna tukstan
czeis isz Rosijos in Vengrus isz 
priežasties bado. Žmonis nega
li apsigint nuo žiurkių. Kada 
Vcngruosia buvo badlis, žmo
nis suvalgo visas kates ir to
liais nesiranda ne vienos, o da
bar kupezei moka po 5000 ko
rdui! už kate, bet niekur nega
lima juju pirkti, o žiurkes 
tuom laik gaspadoriauna ma- 
gazinuosia ir kromuosia dary
damos milžiniszkas bledes.

ra i 
szmugelninkai - 
Tose skrynibse 
daugiau prekių 
spekulantu, kaip
Pavyzdžiui, kaip raszo 
vienas Maskvon siuntinys Svė
rė 2400 pudu, o valdžios atsto
vybei teko tiktai 400 pudu. 
Reiszkia 2000 pudu buvo spe- 
kuianto naudon atvežta su Už
sieniu Ministerio atspaudu. '

Kita karta vienas spekulian
tas nenorėjo parodyti kas jo 
skryniose yra, tai valdininkai 
atsisakė padėti antspauda. Ta- 

pridejo patsai

t

ATSAKYMAI.
Nežinomui isz New Haven, 

Conn. — Korespondencije nuė
jo ip gurbą, ne.s buvo be para- 
szo. O gal buvo tai kokis užvy- 
duolis kuris norėjo mergaites 
paniekint.

K. S. Waterbury, 
ikmerika randasi 58,295 akli 
žmonis, kurie nematoxmt abie
ju akiu.

S.P. M. Pittston, Pa. — Ant

ateivi, 
kuris bus
Valstijas. Pinigai bus vartoti
kaipo atlygimnas bile tam, ku-Įžin kuomet butu tas pasibaigs 
ris nevaldžios darbininkas, bot jei namu szeimininkas nebūtu 
kuris duotu informacijų kas insi.smagimisiu sndraudes. Be- 
vestu prie ateivio suaresztavi- to, skirstantis svecziai pasige- 
ino. ' do kepurių, skrbeliuj skepetu

Galu galo, atstovas Johnson ir daug kitu dalyku. Geda teip 
Viena (elgtis - , ’ .

Bažnycziių apvogimas.
Apvogė Szartiku' bažnytėlė 

nakti Gruodžio 23 diena. Vagis

prieszingai instatymu, jaunuoliai pakele trukszma. 
atgabentas in Suv. | Pasirodė sugniauszto,s kumsz- 

czios ir buteliai rankose. Ii* ka-

bo, vaikszeziodami 
neturinti drapanų, 
kur prisiglausti. Maldauje ji
sai kongreso idant kanuogrei- 
cziauše suszelptu tuos varg- 
szus per perleidimą bonuso bi-i . . , /į || jas atsakytas,

Darbininkas gaus paezia ir 40 
milijonu doleriu.'

Philadelphia 
tazas

inncsze dar dvi bvlas.
sako jog ateivis, kuriam pra
eityje arba ateityje buvo arba 
bus inleidimas in Suv. Valsti- 

del pripildymo

da antspauda 
kunigus Purickis.

Estu valdžia Taline sulaikė 
beszm ugeliau janrzia 
Jagomastai te, atėmė

panele 
nuo jos 

pinigu ir rado negeru kunigo 
laiszku.

Jagomastaitei
1920 metais 

kunigas 
Purickis dar būdamas Lietu-

Purickio 
p-1 et

Conn.
58,295

1

vos atstovu Berlyne pasiuntė nuskaitymo bilijono, žmogus
in Stokholmą 800 tukstanczius

|o szalies kvotos (inleidžiamu I buvo pąsislepes isz vakaro uz maikiu. (iiil isz tu ‘Valdžios pi-
- I vargonų, paskui pasiėmęs de- 

szimts doleriu, kuriuos jis už-p^ute su atiku pinigais ir atsika-
dalies) ,galęs atgitl gauti de-

Pa. — Anas- mokėjo už iszdavima vizos ant 
Prle pasporto.. Kita byla innesza,

y J

Vousiackas nuves Įirie I pasporto.. Kita byla innesza, 
altoriaus Subatoje Mrs. Marion jOg ateiviu prižiūrėtojai ir

bines duris; kurios buvo kabliu

lepo.
Buckingham Stevens kuri yra I medikaliszki prižiūrėtojai butu Į L 

(paskirti prie konsulato- tose. .
. ___ R „j isz kur ateiviai atke-|

yru liauja iii Suv. Valstijas, ir jog

verta 40 milijonus doleriu. L
Vonsiackas turi 23 metus, | szalyso 

gyme Varszave, Lenkijoj, 
sūnum 1 
vado. Kadą prasidėjo kare, in-1 tie peržiūrėtojai i • • "i "r • i » I . -

isz kuriu dar neatsiskai-nigu,
te, Tiek rašzo musų ir svetimu 
laikraszcziai. Kiek p* kokiuKiek 

užkabinamos isz vidaus, pasis- darbu, kurie kaipo kunigui vi
sai nepritinka, dar 
kelbta. ”

nėra pas

turėtu skaityt mažiause 20 ant 
minutos, be perstojimo 12 va
landų ant dienos, tai suskaity
tu bilijoną in 19 metu ir devy* ,x 
nias dienas. / •

K.. D. Springfield, Ill. — Aj- 
skrimas iszrastas 18 szhntmeti 
Anglijoi, per cukerninka vardą 
Guntbn. Turtingi žmonis gale- • * . •« • < 1 ' > lf a ■

■* T

Tą pączia nakti tapo apvog- 
’ | ta Karmėlavos bažnyczia ir-gi.

i isznesze isz zakrastijos 
monstrancija, kupka, ir kieli- 

gavo szirdies 
ataka ir susirgo. Per Kalėdas
kas. Klebonasvajszavinio palicijos pasportai nebus vizuoti pakol 'B * 1 • 1 * I . m < z a * * . > a —

stojo prie Kornilovo po tam | tinkamus. Tas pradini^ per-Įuohuvo-
Kunigo Purickio darbai.
Kaunas. — Nėpersenai, Kra- 

‘ Apsaugos Ministerio
Szimkaus insakymu. Joniszky-

.Frąųeųz_iszkas profesoris ap-Įgonai, kurie ejo Maskvon 
j Reikalu Ministerio 

lauke penkesdeszimts meili, lantspaudomis

prie -Denikino. Yra pabaigos 
kariszka universitetą ir vėliaus

ras ateivius

žiūrėjimas iiopaliuosiios ateivi 1 | t /• ♦ V • 9(4 *nuo dabartinio peržiūrėjimo
buvo kapitonu Denikino armi- kuomet jis atvažiuoja Šuv.Lzto1
• ! *____X______J 1_____ ? _ ____ ______ T7.1_____ I ?r-r i s • • , x < 11..joi, po tam karigvo su Kolcza- Valstijas.
ku, o kalia Kolczakas Ikos su-l -

Isz Lietuviszku Kaimeliu
jo valgyt ajskrima, 
buvo labai brangus.

M. B.- Tamaqua, Pa.

hes tdda

Ar.

tamista turi ant to genis ’fakJ ‘f1 • 
tus kad užmetineti toki pasibU^(J

I

Tamaqua, 'Pa. — Pana Mare 
Abromaicziute likos l)ai.sei ap
deginta prie darbo fabrike At
las Po>vder Co., ir likos nuvež* 
ta in .Jefferson ligonbutia ant 
gydimcA

girna tosios ypatos. Ir mes apiu' ’ 
tai girdėjome, bet ar tai teisy
be, tai sunku pasakyti, norints , 
tuja istorija girdėjome isz pa
ties vyro lupu. Dabar persisky
rė ir tegul teip pasilieka. 

Saint Clair, Pa.
good for your

- F. I. S.1
kn, o kalia Kolczakas Ikos 
musztas Vonsiacki pribuvo.in

jo sulaikyti ir patikrinti 3 va-
i su

ęydimcA
i ■'

Mount Carmel, Pa.

Stevens.
Vonsincki dirba Eddystono I tai por 'taji laika permiegojoIPrisz patikrinimą Ministeris 

fabrike, yra patogus./vyras, 6000 dienu, dirbo 6,500 dienu, Pirmininkas daktaras Grinius 
kalba 'ganą gerai angliszkai, I vaikszcziojo'800/ linksminosi klausė Užsieniu Reikalu Mi- 
bet neiždave .kokiu budu suga- 4000, valgė 1500 o sirguliavo nisterio kunigo Purickio ar ne- 

1 800 dienas. Ira tuose VtlO'ohunsn suzmuo-alin

užpeęzetyti.

yra patogus., vyras, 6000 dienu, dirbo 6,500 dienu, Pirmininkas daktaras Grinius
• v

Juozas 
Szukaitis saluninkas, atsigulęs 
ant sofkos, likos Užkluptas per 
tris banditus .kurie su revolve- 
reis privertė Juozą tylėti. Vie
nas isz juju ’“apcfctstino” ro- 
gisteri aut 48 doleriu, 
dinern

J. M. C.
You r writing 
age, keep up 
and von will make

*

IS !

your education 
a man of 

your self. You are too young to 
work. You must be 18 years of 

po tarn age according to the PennsyL 
? 1 *1 ~ - J 4
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Pagal paskutini apskaitima, 
tai isz griuvėsiu iszymta lyg 
sziam raszimui 108 ypatos, ku
rios žuvo sugriautam teatre 
Washingtone, D. C.,
žeistųjų keliolika kovoje 
mirezia ligonbutesia.

Dabar kongresas ketina da
lyti rusta slieetva kas buvo 
priežaste teip baisios nelaimes. 
Manoma, jog tai kontraktoriu 
kurie teatru stat(», nes kaip re- 
zoliucije parodo, buk kontrek
toriai laike kares state namus 
pigiu budu kad tiktai daugiau 
pnpelnyti ant kontraktu, davi
nėjo bloga materijola ir nesi
rūpino ar tokis namas stoves 
tvirtai ar sugrius — byle tik 
daugiau turėti pelno.

Amerike 
kada arki i pavage 
tada uždeda spina ant duriu.

Tokios nelaimes tankei atsi
tinka, kaip parodo suraszas 
nuo 183G meto arba in laika 
^6 motus buvo sekanezios teat
rines nelaimes.

1836 meto 
teatras

priesz susirinkimą 
visokius užnumimus ir ger- 
kliuot kiek kam patiko, o szia
dien susirinkimai teip kaip

Bai gali, laikai 
persimaino ant svieto baisci.

____ ___ -
Po dydesnius miestus Ame- 

prasiplatino iszpa- 
niszka influenza, 
negrasina.

influenza 
valdže

naršei kovoti priesz laja liga 
idant daugiau 
po miestą.

Vienatinis būdas apsisaugo
jimo nuo influenzos yra szva- 
rmnns namuosia, geras valgis, 
sz vi ozas dni s 
szvarei ranku, 
idant tuojaus ejti pas daktaru.

ir iimeszti 
užmaninms ir

Sausio nedeki ienoje 4

kreipia ‘palike ypiu Ipii jos czig pat

susirinkimai 
szennenis.

rike, vela

serga 
sanitariszka.

bot pavojus 
Daugiaaše žmonis 

Najorke, bet 
pradėjo

neprasiplat inl n

ir 
o

užlaikomas 
kas apserga,

Vienas isz kongresmenu Wn
x is teip atsibuna, Rhingtone užprotestavojo prio-

isz t varto,

sudoge Lehmano
Petrograde, Rosijoi 

kuriame žuvo 7<>0 žmonių.
1847 sudegė Kairrnke

Petrograde, kuriame žuvo 
22 žmonių.

1876 Coinvav teatre Brooklv- 
ne, 295 žuvo.

1887 Opera.
žiuje, 200 žuvo.

1888 Banquet, Oporto, 205.
1895 Front

Baltimore, 23.
1881 Ring

640.
1891 Central Theatre, 
delphioi, 102.

1887 Temple Theatre, Phila- 
delphioi, 107.

1903 Iroquois, Chicago, 617.
1908 Rhodes, Boverstown, 

Pa„ 170.
1911 Cannonsburge, Pa. 26.
1913 (1alnmet, Mich.,

.1921 Rialto, New
Conn. 6.

1922 Washingtone, D. C. 108.
Prick tarn tukstanczei žmo

nių likos sužeisti, neteko kojų 
ranku ir ant viso gyvasezio ne
tinkami.

ras
Ml W

teat

Comique, Pari-

St reef teatre,

teatre, Viedniuje,

Pbila-

Boverstown
Sk'

72.
Jlaveftt

1

gv-*

sus,

Sziadien žmogui sunku 
vent i ant svieto, kur tik pasi
suki tai reike mokėti kokius 
nors pądotkus, tai inkom tak- 

personal taksus, properti
taksus, automobiliu taksa ir 
kaip apie visas taksas žmogus 
parnislina tai net nesmagu 
žmogui darosi. Visa priežaste 
tuju visokiu taksu yra toji 
kvaila prohibicijc, nes kada jo- 
<dos nebuvo, tai ir visokiu tak
su nebuvo.

4

žmogų nekanda y

Džiaugkites visi tieje, kurie 
orite blusas, nes tūlas francu- 

ziszkas mokslincziiis iszrado 
naujo sztamo blusas kurios 

tiktai maiti
nasi ant pieno ir visokiu.sal
dumynu. v

Kokia tai geradejiste bus del 
V * 1, "T. . • 1 . . 1zmonru ’.
kokis moksli neziu s 
kaip padirbti munszaine kuri 
tiek žmonių isz svieto iszvaro, 
idant butu nors truputi pana
šai in gera guzute.

Bet geriau butu kad 
iszrastu,

Vagysta arielkos atsibuna 
Amerike kas kart daugiau. Va
gys apipleszineja skiepus tur
tingu žmonių, paymdami gori
mu kaip kada už szinitus tuks- 
taneziu doleriu verties. Nėr ko 
stebėtis, juk gera arielka szia- 
dien yra daugiau verta no kaip 
kiti brangus dalikai, todėl va
gis turi dydesni pelną. Vagis 
teip sau mano, jog prohibicijc 
tiktai yra del vargszu, o tur
tingi sau pasirūpino zopsoti 
visokiu gorimu ant viso gyve
nimo. >

Dabar Bananai visokiu 
draugyseziu ne teip lankei lan
kosi ant susirinkimu kaip tai 
kitados lankydavosi, ba ant to
kiu susirinkimu nėr ka veikti. 
Kitados kada žmogus nuėjo 
ant draugystes susirinkimo, tai 
ttwhma buvo gerai iszsigert

sąnariai

lytu < Aid put 
uty d a. in ukiu dirbaneziu vaiku unito, kaip dvasi, szkas tevelia 
aplinkybes. Suv. Valstijų Dar- inpykes, suszik's ir 
bo Departamento Vaiku Biu- 

nesonei vedė isztyrineji- 
mus. *

Texos dalyse 
matiku,. kasa -- - 4A

ras

jauni vaikai 
ir kerta, vata, ir 

atlieka}&Hnkesni darbu, arda-
mi. Beveilctvisi vaikai deszimts 
motu ns dirba lau
kuose, (įaugiausia vaiku dirbo 
deszimts valandų bet kai-kiirio 
dvylika aut di(*nos.

Kad nors daugumas vaiku 
lirba tik kelis

f-

menesius, bei

kurie
beveik puse vaiku, 

praduti moksli: 
men., įieužsirnszo ik'

(

darbas atliktas kuomet mokvk 
los atsidaro. Mokytojas rapor 
tuoju jog

turėtu
Rugae jo
Uapki‘iezio num. arba vėliaus

Kita, gentkarto kentus jeigv 
laukinis darbas laikys juos isz 
mok vklu.

apsiseilio
jęs kova veda su savo prieszi- 
niūkais, kaip jis viena patrin

v ■ ■ ’ ” ’'

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50 

, In Liepėjų “p ' $110.00

luiš, tai yru jai dauginusiai ru
pi, kad mokytojas Imtu laisvas 
savystovis nsmtio, nes lik to’... 
tinka auklėti jaunajai kartai* 
veTgas vergus tik tegali isz- 
aukleti. 
t

SĖKLOS.
j

.JI' >'■
Į

Hari aplinkos ūkininkai ma
tydami reikalą, susitvėrė in 
kompanija ir partraukė viso
kiu seklu, daržovių, sienoir 
vasariojo.

,4-. 11: inpįiiava-Karaliaucziu $106.50
■i r/ * . _tegali

* ‘
Toji Mokytoju Sąjungą mu

su klerikalams yra,

be,s už sprando austume pakal
nėn, kaip kitas prieszlarauja - 
•nors plyszk žmogus.

rraežiąu, žinoma, ne visi ku- koks k tikslas akyje,

kaip kitas priesztarauja

n i gal teip brutaliai elgiasi khip 
kad St n kola:

visokiais

kaip ir 
lodei jie 

budais stengiasi Sa-
kitus ju bando junga iszardyti: laikraszeziuo- 

graudingai ir nužemintai szne- se ypacz 
szmeižia, 
žmonos

keti in minia, kad ir kieezian- 
sia vyro szirdi sujudina ir gal 
ne vienam
žmogui pasirodo, kad isztiesii 
kunigai ir tikyba yni skriaud
žiami.

Kalt mamai,

l>aisv(‘(|e”
p(*r mitingus kursto 

mokytoju

i 4 VIKIU p

ncpriymti

(War1 Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
' y < ’

Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
eziausiame paszte'laike 25-30 
dienu. t r

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

------ —.——----——--------

I

>

daržovių
Del geresnio der

liaus kvieeziamo isz anksto 
užsisakyti kam ko reike. Ko 
(langiaus bus, užsakyjnu tai 
bus visiems pigiau. Dobiliu, 

” i, mil
ui i liet Siberian,suden

■ t ’ r r 'k >•

molu, alfafim, blue grašs

»

dievoba imi ogam sąjungos nariu ir t. t. Jie gerai 
kad neorganizuot lis 

kytojus daug lengviau po vie
na nugalabyt i.

Dabar, man matos,
yra aiszku dulko musu kunigai 
teip mokytojus keikia.

Mokytojas X—mas.

žino. m o-

Kokie ju

visiems

T ■■'i'"' V l,i) -r

Sugrąžina man sveikatą Irnajlc- 
gas, saka Ponas Matuscvicls 

*1 l)»iz<1l. III.
“ H L< r h i na v iic n nt ui h i t« > d tą p. u I < * k. i v<»j t m r, 

Vnirdtin, knri«m duoda
txirtutH.Ą ^viuam a kariui Jvu <lu«»d i. nrvd4

i M avinu

* ‘ b'i Mi r iii fia v tKO pt u 1 n ho u t ą p. ui» k a v<»j i rti f,
........   fnri«m 1

< h U r" 1.1.

>«"

VAinltm, 
visam įrpųi R u

Bu v pu labui i* m nil f when
I v ifetu < i

K*dp tik jnibdH j in b
■ .t*

ir
* IK*

* 
Jie mjibjtl 

tįum lazdą Ir davj tHčrgijc ir ividunuj.
kmgiauH danui tvftiit 

jaugiu ir p-H t,u j. 'hu
Nuga-Tohe y m nenaužis

]<■!,
grass, vikiu,
4. iki 7 pėdu, obuolei,’gruszios, 
slivos, vjsznio’s, piezes, vinvuo- 
ges, a grasios serbentos, ženi- 
vuoges. Teipgi geriausia’pirk- 

per musu kompanija, 
seniausia kompanija ir 

gerai žinom apclinkia ir verte 
žemes. Patarnausime kateisin- 
giausia ir pirksite nuo pat sa
vininko. Ant pareikalavimo 
pasiusime farmu katalogą. Ra- 
szykito t no jaus. (f.3)

Michigan Land Co.
Mart, Mich.

- •, o ■; ’ 
ežiepu, didumus. /

**’ i' ?

serbentus

v*

ti ūkia 
Esame

v /Irę. 
Į . / 

tfCllJpjiį, I , , , . - ,
alga v j u m v 4 vt i k n 14 n p a j m 1 a 
nuui iazd i ir (bivj frtcrgik 
dabar atlikti trys sykiim <1 
pinniauą ir ne * -
palaikyti, jog 1 v _ ,,,
ir grn irirJn fAciknt»»r. Jaukiu nava
palva pr< A itipa, kurie aut iLa tuo-; viutsiu-i ir 
L/žrmui patariu Nuga-Tune.”

J’ETKAS MATUFnVK IS. 
prhkiixia dtdęnnt,veikluIr 

(vlrfiiimi vhichia gyvyliciM palli'noins. yra 
%tebukliiigOH lahtaM <MH nilpnu# iivrvuotu, 
tfuiuiildiilu vyru ir moteruL Duodat 
gyvybę jhknunia ir atgnhui

išimta nuodiiiKAs atmata s ptaša- 
Hn ir išplitimu*, nepriimtu hiapn ir 
Išviihi liežuviu apviikimua. Duoda iniikii 
apetitą, giera gruoiuula>im<|t niiolntlniua 
nefvus ir tvirto* phstlprlrmnll

KoZnn bęnktiU Nugn-Totie talpiu jph<M 
viena metienl t*y dyiiup o pn kO jra 
Gaukite bonkuli Sianclleh pa.% savu nptio 
korlauB, Imkite per 20 dlfenti ir TC*KU aio 
busite visai u/£anvdhit i.apGckoriU!* Miigra^fs 
jums Ju5U pinigus. Jeigu ncgafhe įpinti pas 
apt ickorhitifM sniskUe mums $1.00 o 
pilna menesi jniirantupta gydymą, apmo- 
kleto pacta* NĄ HONAI. I AUORAl ORY,

ta'uj jriniuu uJi viiąikiuu Viht.it") 1
Toiw.

‘ i
Geliu

i-V

užbėgtu lin-
A marike,

szais biliu kuris 
ežia vi ma 
tvirtindamas, buk pakol nige- 

a a a ■ • a • • a %

m geri u rnszeme,

rei užkhipines ir bjaurins bal
tas mot eres, tai lineziavimni 
Amerike nenustos. Pagal jojo 
nuomonia, tai

v ra
Ii nežiūrimai 

Gal 
užmirszo, 

Am(»rike randasi sūdai, ku-

ezionais yra reikalingii.
tasai kongresmenas
j<'g
rie nnsprmistu apie tokius kal
tininkus.

.Juk Amerikos duoda lygias•h ’

tiesas did visu nežiūrint kokios 
jisai nebotu tautos ar veisles.

Terp kardinolu, kurie prilni 
vo in Ryma rūkti nauja Popie
žių, ejna užmanimas, idant ant 
soJdo ]>asodyt Popiežių, kuris 
nebūtu Italas, bet iszrinkti ko 
kibs kitos tautAk kardinolfi ant 
tojo dinsto. Nuo keturiii szim 
tu metu Popiežium buvo tik 
vieni Italai, norints nesiranda 
jokiu tiesu idant pasiliktu Po
piežium kitos tautos kardino- 

bet tasai papratimas per 
i n vyk o, jog

sunku ji porlaiižt. Visi kardi
nolai, kokie jie nebūto tautos.

las, 
tiek metu

turi tais jiaczes privilegijos pa-
silikti Popicziupt;

Kaip girdot, tai Užrinkime i 
g atvažiuos i p 

Rvma amcrikoniszki kardino- 
lai dalibauti teip svarbiam po
sed i je.

bus atydeti ly

kokis tai var- 
senelis likos surastas 

artimoje policijos stoties, 
lojo jisai ant rnaiszo.

ant policijos, pasakė, 
ne turi

Kansas City 
gingas

>

G u
Kada ji

paėmė
jog ne turi isz ko maitytis, o 
darbo negali teipgi aplaikyt. 
Chicago tūlas'
damas darbo nužudo savo szvo- 

morjjfinos neture-

žmogus neture-r>

gerkit, o dvi merginos neturė
damos kuom užmokėti raudos 
nakvojo ant trepu mimo dyde- 
liam szaltije. Tokis tai szen- 
dieninis padėjimas žmonių tur
tingam Amerike, kurioje kita 
dalis žmonių 
ožius doleriu 
puoszu ir deimantiniu :ų>ikak- 
liu del savo szuniii, Argi neim
tu tai maloniau dėl tokiu mili
jonierių paaukaut tuos tuks- 
tanezius del suszelpimo varg
szu, bedarbiu ir kitu vargszu 
nuo smert.’

rp

išduoda'tukst.an- 
ant brangiu pa-

Gubemijoi SamarojeGubemijoi Samaroje, Rosi- 
joi, padėjimai visai nepasigeri-
no, liktai vis ejna blogyn. Pa
viete bužolukskam, 
537,000 žmoni u be jokio užsi
ėmimo ir maisto, Novembėrio 
menesije mirė tonais 30,405 
ypatų. Ant ulieziu Buzulnke, 
kas rytaą galima surinkti lavo
nus mirusiu - vyru, motėriu ir 
vaiku. Jaigti nesurenka lavonu 
in laika, tai szunes apgriaužo 
kimus. Ant kapiniu randasi 
kalneliai lavonu po 80 ir dau
giau; dydesno dalis isz ju, tai 
vaikai ir tai nuogi, nes gyvic- 
je nurėdė lavonus nuo visu dra
panų. ’

Gyvi vaikai is: 
giltines — tik vien 
kaulai, panaszei isziTOo ir juju

randasi

II' IC

į>dd kaip 
įskura ir

motinos. Tokis trti s*ziandleni
nis padejiirias Samaroje, o ki- 
tosia gubom i josią- badai da 
arszesnis padėjimas.

Užlaikymas Vaiku Darbo 
kasmet į)askutinejedienos

Jau nekarta raszeme, jog 
jokiu korespohdeficijn apie ku 
nigus nepriymsime. in “San 

nes nemanomo užsiymine
nepi’iymsime

le,”
ti kunigu privatiszkais dali 
kais ir juju gyvenimu.
gas yra tokiu žmogum kaip ir 
visi, o jeigu truputi iieržonge 
tiesas, tai mes už tai neatsako
me tiktai biskupai tokius da
liklis nusprondže. Geriause už- 
mirszt ka matomo 
neskelbi.
ergelei neapejna, tiktai 
kiems, kurie isz visokiu skali 
dalu pasinaudojo, da daugiau 
prideda ir isz to turi džiaugs 
ma, jog savo artima gali ap
šmeižti.

Meldžeme

i
ikyba yra privalomu

Kimi

ir apie tai
Visuomenei kunigu 

neapejna, tiktai to-

sodžiaus 
<zvi(‘Mionienos atstovai mokv- 
ojai persekioja tikyba yra vi- 
;ai be pamato. Isz likrujn gi 
šUnigai prisidengi* tikyba nori 
sznaudot i mokykla ir mok vio
los .saviems tikslams
ra tikslai mes gerai žinome.
Dabartiniu laiku visosiy Lie- 

uvos respublikos mokyklose, 
dalyku 

r už jos dėstymą kunigai gan
ia atlyginimą, kaip ir pašau li
nai mokytojai. Rodos, 
nebereikia!

Dabar pažiūrėkime, kaip ku
nigai atlieka savo pareigas ir 
kaip jie uoliai dėsto t ikyba mo
kykloje. Pasirodo, kad kuni
gams tikyba tėra svarbus daik- 

mitinge,žmonėms

geriau

t iki a i
muilinti. Mokykloje kaip 

rodo faktai nelabai tenori tikv- 
pa vyzd žiu i

tas 
ak k

fr-iLT1'

r z-iriioms. nljuiion 
tHlotiiiigns almėti*, piaAa* 
tlmira, ncnrihtuia hvapri ir

apetitą, gierji gruopuHavimn, nyvlnlinlua 
ncfvus ir tvirtą, ph.<.tiprln<mll fnhgą, 

KoZnn bonkuti Ntijca-lotiv tnlpin ]>Hną 
vientj jnčitesĮ gydymą, o pn jrą 
Lorlaus^ hiildte per 20 dlfejw ir frlgų
Janis Ju:m philcmi. Jeigi/ncttnfhe fcauH pas 

pilną menesi jruiruntiiptą KVilymą, apnio- 
klctą pactą* NĄIIONAL LaIjORA1ORY, 
1018 S. Wabash Ave. Chicago, Ill.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vftizbažrnklis užreg. 8. V. Pat. Ofi*#,

-y T

f. *

art ima

taiapie 
mirszti atejteje.

KUNIGAI IR MOKYKLA.

n e u z

Kaunas, Isietuva. — 
raszo “Lietuvos 
apie kunigu veikimą Lietuvo
je.

Pažvel

Sztai k a 
Ūkininkas, * <

in kulluringaji pa
sauli, mes matome, kad

< r •»

len ku
nigai < langių ilsiai rūpinasi ti- 

reikalais, 
h(‘ta

pakalnes

kvbos ir bažnvežios 
palikdami, 
riant, szios 
vargus pasauliniams žmonėms.

I jiet uvoje 
kiek g? 
in visokias 
meii(‘s instaigas, varžydamiesi, 
su pasauliniais darbiiiinkaiis. 
Ir mes dabar matomi* kunigus 
valscziu tarybose*, banku kon
torose ir mokyklose pasauliniu 
dalyku mokytojais.

Asz, žinoma, nemalycziau 
tame jokio blogumo, jaigu jie 
pildytu tiesiogines savo parei
gas ir nesigri(‘btu demagogijos 
budu, kad kitiems vadovauti.

(’zia ti*iriu galvoj mokykla. 
Kas musu sziandien Lietuvoje 
nėra girdėjos 
kunigus szaukhtilt: kad inoky- 
t o.i: t i ba i gi a v ary t i tik y b; i isz 
mokyklų lauk ir jei tikyba ne
busianti dėstoma mokyklose. 
Lietuva 'pražilsianti, žmones 
pavirsią žvėrimis ir t.'t. Kur fu 
cžla'žmoJlfš besuraszysi ka jie 
prifauszkia.

Is:di' 
mitingi', 
J lūžiniuose

ju žodžiais
aszaru

kunigai.kitaip:
aledami, brukte brukasi 

valdžios ir visuo-

žinoma,

.-«p 
•T!

susirinkimuose

(tarnas per danginu knip 
60 metų.

T6myk Ikaro (Anchor) VaizbaženklĮ.

ba dėstyt i. Szi a i 
paimkime Rokiszkio apskriti, 
kur susiploto rinktinos klerika- 
<u pajėgos. Instruktorius vii*- 
įlojo mokytoju konferencijoje, 
žžprauesze, kad 
nelais \ isame 
krityje tikyba
vo dėstoma tiktai 
kyklu. Pneziame 
kur sėdi klerikalu

prae jusiais 
Rokiszkio ap^ 

reguleriai tehu- 
poroje mo- 

ItokiSzkyjo, 
galvos su

rėksniu kun. Bnmsza priesza- 
kyje, tai in’Rokiszkio mokyk
la pats Bnmsza per 
tus tebuvo pasirodys liktai po
ra svkiu, no'rs skaitėsi mokyk
los l<ūp(‘fonu.

T ' , 
nybeje, tikyba 
nėra I iksjau svarbu 
kaip, kad jie szaukia mitinguo-

visus me-

Pni-gi kaip pasirodo likn*- 
musu kunigams 

s dalvkas

nesvarbus
už tikybos 

iszt iosu k a-gi ga-

Pagaliau, 
vra ir užmokesnis 
dėstymą, nes
Ii reikszti kunigui, lie keli ar
ba keliolika auksinu, jeigu'jis 
kai Dievas duoda, tai kitoje in- 
si eigoje <1 
lėta dienu

jumis

tarkuodamas per ke< 
i užsidirba mokyto- s 

jaus alga ir nmeik kankinties 
su mažiukais.

Jiems svarbu yra tikyba pri
sidengus turėti savo intakoje 
ir priežiūroje nelaiminga visu 
apleista mokytoja 
žmonelių pagialha, priversti 
mokytoja būti isztikimu'kuni
gijos obalsiu sk(‘lb(‘ju, kokiais

su tampiu

■% t

dabar vra vargoninkas ir žak-
rast i jonas. Ar g 11
veikti ir manyti, kas klebonui

ta visi mes gerai

rasti jonas. ;ali jie kitaip

Karves pienas 
ir nieko dauginus 
kaip tik karves
pienas

Sztai k a gaunate bleszli- 
nese Libby’s piene, pienas 
nuo geriausiu karvių isz 
goriausiu ganyklų. Szvie- 
žos, 
me 
randa.

czistas pienas kuria- 
dauginus nieko nesi-

Ir tiktai vanduo vra nuo 
jo atskiriamas.

Dauginusi kaip puse van
dens yra iszhtita per isz- 
džiovma. 
pienas yra 
skanus lyg 
tai
saugus

Už tai Libbv’s 
toks tirsztas ir 
smetona. Už 

jisai toks parankus,
ir ekonomiszkas.

Libby, MSNeill & Libby
Chicago

f

$2 DOVANU $2
Ar norite darbo?

Ji JI

DABA R 
didžiau das

gitas 
ir
fjcriatinia# <}f,k~ 
tariUcftx kny-. 
gas parduodam 
už $7.0U. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinę knygą, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kaš tik reikta 
vyrui ir mote- 
rci žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties
i š s i v ystymų, 
funkcijas, svei
katą ir li^as; 
nioterų re: ka
lus: i ‘ 
mėnesiuos, kū
dikių 
mą, 
meilės ir
m o s 
sekretus.

tariskau

t

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali 
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarito po dcszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradeki! isz verst i 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate seitesni kaip 20 me
tu tai raszykitc del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

, ... —      ...... „    „„ , ,   D    . M ■ . ■

savo laike vaka-

organų
i S s i v y.stymų, 
funkcijas, svei
katų ir lijpis;

ginklymų, 
auklėj i- 

jų ligas; y • SC1- 
visokius 

Gra-

tai knyga, kuri

žiai apdaryta; labai daug'pA-
veikslų, kuinu $7.0 O.

' 1 ’ - - - 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą V ♦ i • f i • • | > '• Y1 •

SVEIKATA,

POTTSVILLE, PA.

I

DAKTARAS L W. HODOENS 
rhllndrlipiiia Spectalbt«»

M

pažint ir poroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bot mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norito kitokios knygos 
dovanoms, tai 
vieną iš šitų-* 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; amL $2. LIETUVIŲ 
PRATtŽVTAl MAŽOJOJ AZI
JOJ; a,,d., $2. MEILI* ir DAI
LE; and., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
j Lietuvą! Jeį mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA- . 
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GĮ. Ų KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO. J

Matote, kad mes visko turint; 
TIK .PRIS1ŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS,ir 
PASAKYKIT, KO .NORIT, O 
nes tuoj visus apriipinsim.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL, *.'•
$2 DOVANŲ $2

puslapio paveikslas, 

kad šitos knygos kai-

2.00

pasirinkit bile 
KAIP RAŠYT

muruata.;

Cibulei Kiitaisf/li 
gu Libby n pienn 
padaro labai gar 
du valgi.

a

UžsiHencjiisin Ir Chroniška LIru
Eikite ten kur esate tjkri kftd gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikytc nuo manos yra 
gvaran luotas.’

Jaigu esate silpni, ncrviszkl ar li- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
osa padare, 
lapingai pasikąlbcsiinc. Laukti 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gnz.nl, svaigulis, silpnumas srir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszbcrlmai, papviezkos. 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jnunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums .drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rūmaiizmas visokiuose padėjimuo
se, tcippgi iszlinc ir Isztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esale nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo,' trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, ąarmatlyvi, 
greitai pailslat, pikti,'iszbllszkusis ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvai- 
skausinas peczuosp,. skausmas kau- 
luosc,* skausmas ,gcrklcj°> štokas en
ergijos. Todėl nelaukite. . ;

Pasekmingai gydŽih kalara, astma, 
dusuli, užimąs galvojp,1 trunųio girdė
jimo, isztinima gerkles, (goitre.) krau

ju, kepenų, pūsles, Jmnbago ir neuri
tis. / j ’ d

Ateikite gnu šit c rodą dykai. Po tnm 
,.lf
nis ir daug, pagelbantls yra mano špa

tam, lojoriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomėiidavoti per 
garsinglausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofifio valandos 8 ryto iki 8 vakare: 
Nedcliomis 10 iki 2 popiet. ' ’' '

Dr. Hoddens Medical Offices, 
4 S. Centre St. <2-tr»s fleres)

‘ + ■ 0.y ,r r1 *

Pottsville, Pa.
S

atcjkitc pas inaue ir pas- 
yra

netinka ? — ta visi mes 
žinom.

Sz v iesesi i i e ji moky 1 o ja i, 
noma,

zi- 
isztolo kratosi nuo to

kios kunigijos globos, ’kad up
ynus savo ir mokyklos laisve 

dauguma mokytoju yra susihu-

\la- .•
V\

Ii. i
’’P :

kun. ’ Stakele

t

Pienas
t

tok’mm
•) 1"i'o /,,ii*'eti 

rė
kiant, tai gali ne viena moterė
le paabejoti bene; bus verta vali
klis mokinti, gal jie Ims kur

Tcgul justi groserflinkas 
buna jusu pienius.

re i u Mokytoju Prof. Sąjungą, 
kurios t ikslą^ yra fiipintis oko-. 
nominiaijS ir dvasiniais reika-

f V ? b » *< A ' ■ $1 Z 4 U ry\. jgS > t

1
kas laimingesni bemoksliais

*>•>•įc f ’K’S,vv‘k tyty11ę, $ »x są. jVi

•• A A '

/
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BALTIC l,
< r,

► W O- V1 atd

* f
v A -j .

*1’
, ' • » A . j. . '!l

I
ruoszkitbs keliauti in Lietuva 

1921 mete 
Pasportu išzru- 

‘ gražu kelione.

' " „ , m ■ ■ '■ ?1 • ,

PAVASAR1 UI ATETNAN,r, 
per musu tarpinink'yste, turėsite goriausia kelione, 
musu Bankas iszsiunte suvirsz 1,000 keleiviu. 1 
pinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugiszkuma ir

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, namlokili
G' 
irirankiams.' T" 
pinigus žemiausiu kursu, 
iriusu Banka persiuntė in Lietuva arti f 
MbSU KURSAS YlIA ^EMIAUSIS. ‘

‘s, šiliški to pini- 
į1i,s iri Lietuva. Ten ju veikiu pavasario darbams, sėkloms, tikiu 

Mes šiitigiausiai pristatomo ir pilnai iszmokamo
Per 1021 meta 12,0(X) žmonių per 

55 niilibnus auksinu.
‘ ' i h,

ii

Į

atminties,
/I 

į

W

'iii

STATES BANK
y s

.1
<*VI > I

i
- T—KĮZT 7-- -----

Jo. odos Ir spccialcs ligas pilve, Ttiks-

j •7 3

DBPOZI'L’US I’KTIMAMIC IK 
priskaitoinus kas menuo.7

PICK PAŪŽTA. Mokame 4%
Iszaiszklnsių leokis skirtumas, geros- 

sabas gydimo. Bado^avonos nuo dak-

vat

<i
■C ■ 

yta. į.

E: . •

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave^ ' New York.

„ITelefoiiąs; WATKINS-2142)
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Nastute.
Verte Paliukaicziu Jonas.

Keli metai atgal, baigianties 
antrai popietu, keletas jau su
augusiu inteligentu, suėjo in 
papuoszta saliona, kalbėjosi 
apie vasaros inspudžius, kai]) 
tai dažnai būdavo tarpe inteli
gentu, kuomet Lietuva buvo 
po caro jungu. Ilgai valgė, 
daug gere arbatos, vyno, — 
dabar kalbėjosi apie visokius 
dalykus; atkartojo atsimini
mus — senus, linksmus — 
tuos kai’sztus atsiminimus, ku
rie nejucziomis verte lupas 
szypsotis, o siela virpėti.

Ar atmeni daktare. Juo- 
musu
Pypliu 

dviems merginoms isz Alekso
to?

zai, 
žemi

Ilgai

atkartojo 
senus,

i'kskursija in Gai- 
vasarnamius su

— Suprantama! Atmenu.
Ir apkalbėjo dalyku su viso

mis smulkmenomis. kuriossmulkmenomis, 
linksmino net ir sziadien.

Kas-tai užvede kalba apie 
szliuba-vestuves ir kiekvienas 

“A h, 
galima butu pra

dėti isznaujo!... 
zas pridėjo: ' 

kaip 
INirtai

atsidūksėdamas kartojo: 
kad ta viską

o .Juozas Ja-y y

“Tai staeziai ste- 
viskas urnai da- 

i nutaria niekuo
met nevesti, o vėliau — pava
saryje iszvažia vimas 
tin; szilta vasara, 
gėlėlės žydi; pas pažinstamus 
sutinki jauna mergele... 
Szmakszt! Ir atliktas kriukis. 
Sngriszti — jau apsivedęs.

— Tikra tiesa! — suszuko 
Jonas Norta! t is.

Jo draugas pertrauke ji: 
tai tu 

Tavo Našluti' 
viena goriausiųjų graži, mi 
ui; tu, be abejones, laimingiau
sias isz musu visu!

.Jonas atkirto:
— Tai ne mano kalte.
— Kai])?!
— Isztiesu, mano. Nastute 

gera; bet asz ja vedžiau ne isz 
savo noro. ■

— Kaip tai ?
— Na, tai]).. Sztai kai]) tas 

viskas atsitiko:
“Man tuomet 

deszimts penki 
turėjau toki pat norą apsives
ti, kaip pasikarti. Jaunos mer
gaites neiszszaukdavo manyje' 
jokio patraukimo; man jos at
rodo suvis be skonio.

“Karta, biržely, 
kviestas priesz pat Jonines in 
vestuves mano pusseseres, 
(Jnytes Petrąicziules, 
liava. Tai buvo tikros garliaus- 
kini's vestuves. Prie stalo su
sėdome penkta valanda po pie
tų, ir tebesėdėjome 

vakare,

bet i na, 
rosi.

jauna

užmies- 
taip puiki;

— Kas Ivtisi tavęs, 
negali skustis

mano.

mano

alaus, ir užkasti kietos duonos 
su sviestu ir skaniu kumpiu.

“Mane apėmė laukinis no
ras dalyvauti tame pokilyje; ir 
asz apleidau savo sandraugas. 
Gal asz buvau jau truputi užsi- 
liuksminos, turiu prisipažinti. 
Asz pagriebiau už rankos al- 
suojanezia, tvirta kaimiete ir 
privereziau ja pasiutusiai 
szokti su manim, iki tiouždu-

kedoje apsirengusia taip, kaip 
diena, paraudonaviTtfiOinis aki- 
mis ir’nubalti siu veidm

■ ' “Jinai pakijoifr Jyliabpriėjo 
“Jonai,'asz pusi-

(luktcrs lovos.
“Kuomet mus perskyrė, atfz 

nubėgau in savo karnbrtri, pa
in iszos isz godos. IJžsirakinaii'
ir atsisėdau, AptitWabW ’kojas | prie mailės':

nftiįjbtf padaryti viską, ka tik 
jns liepsite.“ ;■?
“Vilnai i buvo graži,K o asz

■'tisz itipfeleliiau
,|a 

su manim,
sau... Tuomet užgeriau alaus ir 
nutveriau kita szokeja. 
atsigaivinus, 
pilna puodeli
szokineti vėl kaip paszeles. Asz 
bnvjni miklus; vaikinai stebė
josi, žiurėjo in mane ir stengė
si neapsileisti; merginos visos 
norėjo szokti su manim ir ne
rangiai apie mane sukosi kaip 
kalades. Ant galo, nuo vienos 
grupes prie kitos, nuo alaus 
prie giros stiklo, asz apie antra 
valanda ryte jau negalėjau lai
kytis ant kojų...

“Asz jaueziau
ma ir stengiausi parsivilkti in 
savo kambarį. Namie visi mie
gojo, buvo tylu ir tamsu. Asz 
neturėjau degtuku. Daug turė
jau vargo, iki suradau tropus; 
ant galo, pavyko ir asz atsisė
dau ant pirmo tropo stengda
mas sutvarkyti savo mintis.

Mano kambarvs buvo ant 
antru lubu, treczios durys po 
kairei.
mirszau szito. Pastiprintas szi- 
tuo atsiminimu, pakilau ir pra
dėjau lipti nuo vieno tropo put 
kito, laikydamasis 
už groteliu barjero, kad uenu- 
puolus ir nesukėlus triukszmo.

“Rodos tik tris ar keturis 
kartus nepataikiau ant tropo ir 
suklupa u, 
sistengimui 
ranku asz

Kad 
asz iszmaukiau 

giros, ir ėmiau

savo pade j i-

i 4

Ant laimes asz neuz-

rankomis

bot aeziu mano pa
ir energijai maųo 

visgi iszvengiau vi
de* j siszko puolimo.

Galo]) pasijutau jau ant 
antru lubu ir pasidrąsinęs žen
giau in karidoriu, szliaūžda
mas pasieniu, 
durys;
mos, ’ ’

4 4

in karidoriu, 
Sztai 

skaieziau:
O’

pirmos 
“ pir

ai va apsvai-

ėjo jau tris- 
metai, ir asz

tapau už-

in Gar-

vienuoli k- 
valgyda- 

mi, gerdami ir sznekucziuoda- 
mi. Pasitaikė man sėdėti greta 
mergeles, Keturaki utos, 
jo dukters.
smarki ir nuolatos cziauszkan- 
ti mergaite. Ji mane visiszkai 
užvaldė visai dienai, nusiyede 
in soda, priverto szokti į sta- 
cziai likau jos belaisviu.

“Asz tariau pats 
Sziandien perkesiu,

ta va la nda

Keturakiutes 
rn * teiše
itai buvo jauna.

tariau sau: 
o rytoj

Vienuolikta valanda mote- 
) in savo kam

barius; vyrai liko vieni gerti, 
rūkyti ir istorijas pasakoti.

atvira Įauga buvo matyt 
kaimiecziu

Joniniu Naktis.“

4 4

iszvažiuosiu. Užtenka.
< 4

rys p ras i skirstė

Per
vakaruszkos — 

“Joniniu Naktis.“ Kuimio- 
cziai ir kaimietes sukosi iratu, 

balsais sutartinai 
dainuodami; jiems silpnai 
akompanavo du smuikininku, 
klarnetas ir bubnelis, susodin
ti vietoje estrados ant didėlio 
vežimo.

4 4

tytos žibintuvais, 
grupei gėrimo, 
ros, ir isztroszke szokejai tiese 
rankas, kad kaip nors pagrieb
ti stiklą ir užvertus gaivia pra
ryt dideliais gurksznfais. ge
riama skystimą. Aut stalo bti- 
vo duonos, sūrio, sviesto, kum
pio ir deszros. Buvo* Smagu 
žiūrint in szita sveika kaimo 
szvente po žvaigždėtu dangu
mi. Erne noras taip pat atsi-

visokiais
jiems

Dvi dideles baczkos, apsta
to i ke tai 

aluczio ir gi-

gerti isz szitu baczku naminio

asz
bet urnai 

go, tartum kas mane atmetė 
nuo sienos, ir priverto nustra- 
paliot iki kitam kambariui. 
Asz stengiausi sngriszt ant 
tikrojo kelio. Perėjimas buvo 
ilgės ir sunkus. Ant galo, ra
dau siena
ja prie kitu duru. 
skaieziau dar karta 
ir leidausi tolvn.
dan ir treczias duris. Asz ta
riau: “treczos, 
pasukau rankena.
dare. Asz pamislijau “Atsida- 

— reiszkia mano.“
giau in tamsuma, tyliai priveik
damas (Juris.

“Atsirėmiau
minkszto — mano sofa. Ir uiUai 
iszsitiesiau ant jos. Mano sto
vyje nereikalinga buvo jeszko- 
ti stalelio, lempos ir degtuku. 
Asz tik nusiaviau czeverykns;

ir kelinės, 
veržė, ir už-

ir nuslinkau pagal 
Balsiai Šli
undros,“ 

Ant galo ra-

“ ir 
Duris atsi-

tai mano

re Ir žen-

ant ko tai

atsisegiau bruslota 
kurios mane taip 
migau.

.“Iszbudino mane
tus balsas, kuris kalbėjo visai 
szalo manos: “kaip, tingine, tu 
dar miegi kaip rastas? Jau de- 
szimta valanda.“

“Moteriszkes balsas atsake: 
Ar jau deszimta! Asz taip pa

sziurksz-

ant kėdes, nes rniiUd ėžėverykai 
liko merginos katnbaVyje. '

1 Buvo 'girdėtis baištis sujudi
mas visame name, trank*yrhhs| jtiun’as 
durti; kngždejimas, !
žitigsnihi. 1

Praslinkus 
kaS-tai phbai*szkino in mano| vau. 
dūri s. Asz snszvi kati': ‘ “ Kas 
ten ? 
va s 
dės. Asz1 atidariau.

G

^ ha 'rtsz Apglėbiau 
smarkus j jrt it'prispaudžiau ’prie savo 

kfmthlos. Tai buvo liriatiO teise.
I " 4 I

pusvalandžiuid Ir timai pajutau, kad nėapsiga- 
■ I1 "|,|« . • , # i ' , Ė »♦" C ■ ii i ' 1 ’ ’ I/ f

Asz suszvikau': “ Kas I “ Ir sžta i jau penkėtd ‘melai, 
“ Tai 'buvo matio dėdė, te- kaip fttfz vedus. Asz’dur nei 
vaknrykftiiėzios jaunave- kftrta nesigailėjau szeimyninio

♦ / I M h > i1 • A, • .* |

Jis buvo nubalęs ir piktas
gyveViimo.
' lO

-t 1

Į
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TARADAIKA.

Iii karbzeina vienas perlorin 
užėjo, 

ylNa ir su savim vadovu turėjo 
Prie gėrimo pradėjo baikavot

Pravadnikas tojo perloriaus, 
Paglostė veidą su kepurių 

szinkoriaus,
Nąjr sii szinkorium susirup- 

eziavo,

ft

paežiu isz

Vieni kitus iszjuokt.

ISZMINTIES SĖKLOS.
-------  į
meile dvieju szir-

1

Nei kokia 
džiu teip 
bendras tikras

Nieko tokio ant žemes neat
sitinka be priežasties; ir geras

nesuvienija 
gailestis.

*1 ♦kaip

ir blogas turi priežastis.
Ir dorybe apginti reikia tu

reli karžygius, teip kaip garbeeziavo
Badai vienas kitam per terla ir laime žmones apgina visoms 

užgavo,
Vadovas szinkori parlupo, 
Ir VOs kailio jam nenulupo.

Perloris'su savo draugu ižbego,
O brolis szinkoriaus prie te

lefono pribėgo, 
Vietoje paszaukt paliemono, 

Tai pakvietė ugnagesius. 
Ne ta guzikeli pajudino, 
Ir ugnagesiai atpiszkejo, 
Bet nieko gesyti neturėjo, 

Ir szinkoris daug t rūbelio tu-j 
r<?i<),.

Kol priesz suda iszsiteisejo.
• # •

Tn vieša karezema suėjo lie
tuvei ir paliokai, 

dulkėti

jėgoms; nes dorybe brangesne 
už garbe ir laime, ir ji daug ar
tesne in amžinaja gi 
me.

yarbe ir lai-

/'Lumiszkaja-liglaikine garbe 
ir laime dauguma žmonių nu
pelno ir be dorybes bet dan- 
giszkaja-amžina garbe ir laime 
be dorybes niekas nepelnys.

nebus

Vienas žmogelis 
k Pajaus pargabeno, 

Bet ne ilgai tojo džiaugsmo 
ragavo, 

8u motina ir keturioms duk
relėms pribuvo, 

Pas inilema teveli savo, 
nereikia j Boba greitai czion at sigavo, 

Tuojaus amerikoniszka būda 
“ gavo, 

Vyro savo pradėjo nežiūrėti, 
Tiktai su kitais lakstyti1.

Karta subatos vakaru iszva- 
žiavo,

Mat nuo vyro pinigu pasi- 
vogt gavo 
savimi paėmė

JoJonas Norta i tis tltitilo.
ir apsiėjo su manim labai žiau-1 dfaug/ii juokėsi. Vienas gi ju 

a > > . / • a « I . . z 1 , i. • . . .'I »' . * • U

‘ ‘ A pši Vėd i n ui tf1' ta i lo- 
niektiomet
numerius; pasitaiko

Valandėle palaukus, jis pri-l numeris ir imk — tas geriau- 
■ 1

.9 \

O kitas pridėjo jtiokdama-
■ ■■ . ■ -»7. r;

bet ' nėužmiFtfzkite,
Bot, dede, | kad riž Joną iszrinko

S r.. P?*t-‘ <1 ■- ■»
ne per tns duris, budamns gir-lsfcMTNIOS WOBWlNOS
tas.” YDOS lifSISkVEIlBU-

.Tis patraukė paežiais: SI08 MtfStf ’ .
SZIOSE DIENOSE.

ritu: <‘Tu pati mano apsieini prataro: 
kaip kokis latras ar siipran- tėvija; 
ti ?“ .i, rinktis

mitikszczian: | sitis.“ 
Kaip kvailiukas, tu duodiesi

dėjo trtipnti 
4 4

savo pasigauti dcszimta valau-1 si:
da ryte!“ • • • : Į '“Taip;

“Asz suszuktiii: “
užtikrinu jits,'kad nieko blogoI girtutikliti diėMiitis!
nebuvo... Ar per klaida i nejau * 1 - —

“Jis patrauko poezinis: 
Nepasakok bent1 kvailvscziii.

: ‘‘Duodu 
Dėde prioszino-

>

I

numeri

4 4

Asz pakelitiu ranka:
“ Dede prioszino-1 1. Kai-kurie

‘Tavo pareiga taip šaky- turto, kiek tik proga juos 1>ri- 
Asz insižeidžiau ir paša-1leidžia, nepaisant ar jiems pri

guli ar ne; bet duoti veltui nei 
tikriausiam broliui neduoda 
pagelbės, nors ir dįdžiuusiame 
reikale.

2. Kai-kuriė pasiskubisa ki
tus greit apkalbėti, kad tik jie 
iszsisuktu nuo kitu būti apkal
bėtais.

• ) 
o.

kvailiausioms, bile puikus ir 
'urtingi, o iszmintingesniu ne- 
apkenezia, kad jie yra vargszai 
ir apskurę.

'4. Kai-kurie tai tarsi 
vzirdžia reska vargszam aukas, 

s nieko varg-

garbes žodi.
si: ‘
ti.“
koja u jam visa nelaiminga at- 

Jis žiurėjo in mane^ 
iszpletes akis, nežinodamas, ar 
tikėt man, ar ne.

“Vėliau nuėjo jinsikalbetu 
su teisėju. Asz dažinojau, kad 
susitvėrė ir motinu tribunolas, 
kuriame buvo teikiamos visos 
smulkmenos tame klausime.

.Jis sugrįžo už valandos, at
sisėdo, tartum teisėjas, ir pra-

“ Kai]> ten 
bematau tau kitokio iszejimo, 
kai]) tik vesti pi liete Ketura
kių te.“

“Asz net paszokau: 
kuomet!“

“Jis piktai užklausė: 
gi tu manai daryt?“

“Asz staeziai

sugražins mano czevęrykus!
I ’

“Mano dede patarė: 
meskime baikas, mielasis. Tei
sėjas sake perszans tau pa- 
kauszi prie pirmo susitikimo.

■ Ir tu gali but tame užtikrintas, 
kad jis grasina ne juokais. Tu 
pagadinai 
reputacija, 
žioplumo.

“Ir
kinu:
jums tik patinka:
jos nevesiu!“

Dar prasėdėjau apie valan
da, Atėjo mano tėta. Jinai ver
kė. Ji dai'e visokius iszvadžio- 

, kad ten

sitikima.

Kai-kurie

dėjo: nebūtu, asz

4 4

4 4 Ka

atsakiau:
Na... iszvažiuot, kuomet man 

> T

“Ai-

vargszes mergaites 
ar isz girtumo, ar

jis iszejo, 
“Kalbėkite

o asz szau- 
viska, kas 
asz v ištiek

4 4

jinius. Nieks netiki
buvo vien klaida. Tai nėdaleis- 

kad jauna niėrgaito už- 
mirsztu užrakinti duris name
pilname žmonių.
musze

tina 1

glemžta tiek

kloniojasi ir

vi,sa

5ęt patys niekado 
<zams neduoda.

5. Kai-kurie iszrodo labai do
rais ir gerais katalikais, kuo
met nuo kataliku gauna manta 
ir uždarbi. Bet atsitikime, jei 
jis taps praszalintas nuo užsiė
mimo, tuomet didis prieszas ti
kėjimo stojasi.

6. Kai-kurie tik tada prisilai
ko nuo per daug didelio įszsi- 
lepinimo, kuomet neturi ka 
valgyti. Mat pilvas ir didžiau- 
<ia lepūną 
•zia dirbti.

7. Kai-kurie ne nustoja szau 
ke: mylėkime, gelbėkime Tėvy
nė! Bet jei pažiūrėsime ih ju 
nuveiktus darbus del Tėvynėj, 
tai nėi į>u žiburiu nėrhsime ju 
nuopelnu. Tok’iem Tevyiic tik 
tol rupi, kol gauna TeVynes 
vardu sau geras pagl’amžas. 
Mat ir Tėvynėj dirbti, prisilai
ko senos patarles: Sauso nieks 
neklauso.

tingini priver

Kas negerbia dora, 
gerbiamas nei paisai.

REIKALINGA AGENTU
MARSZKINU

11

i įsa u vakaru. ■
“Asz klausiau pats saves, 

nusigandęs: “Ka reiszkia szi- 
tas kalbėsis? Kur asz ? Ka asz 
padariau?“

“Mano protas buvo dar pu
siau apsvaigęs.

balsas atsako: 
langiny- 

Ir asž isžgirdau prisi- 
Asz sede- 

Tuo-

“Pirmas
Xsz atidarysiu v

4 4

ežias.“
artinant žingsnius.
jau visiszkai apsvaigęs.
mot mano galva palytojo ran
ka. Asz smarkiau pasijudinau. 
Balsas garsiai suszuko: 
ežia t“
kyti. Dvi smarkios rankos nti-

“Kas
Asz labai bijojau attfa-».

tVere mane. Asz irgi apglobiau 
ka-tai ir prasidėjo baisi koVa. 
Mes ėmėmės vartydami rakant 
dus, daužydamiesi in sienas^ o 
motcriszkcs Ijalsas

Gelbėkite, gelbėkite!“
“Subėgo moterys, visi sve- 

oziai.. Atidarė langinyczirts:
Mat,

szaukc
44

asz ėmiausi tfu teitfcju! 
pasirodo, asz miegojęs greta jo

I r dūk rinke su
Ba ir ta ja po savo szalei pa- 

1 musze.
Vyras neradęs bobos, paskui 

nuvažiavo,
Bet atvažiavęs su pokeriu 

gavo,
O kaip žmogelis munszaines 

ūžt ritavo, 
rl’ai ir pakaju gavo.

Netrukus boba vela dingo, 
Kur ten in kokia kamara ne 

viena in lindo,
Vyras greitai užtiko,

1 r gvoltu suriko:
Vyrai szokite ant pagialbos, 

Gelbet mano bobos!
Bet žmogelis vietoje pagialbos,

I

in kaili
J

Ne trukus pradėjo 
plaukai, 

Kad ėdėsi už tėvynės, tai i'desi, 
O ir szinkoriui gerai gavosi.

Szinkoriui galva suskaldė, 
Ir daug bonku subeldė, 

Buntanezikus ar<‘sztavojo, 
Ir snrei už tai užmokėjo.

Vienas 30 o kitas 50 dolerius
Nubaudė kaip kokius t u rėžius.

Sudže užklausi': “Kas tu do 
bartesderis,

Jaigu dūmei laukan per duris?
Turėjau bėgt,

Kaj..kaiIi Jžgialbet! ,

I DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
Į reikalaujc agentu parduoti ju marsz- 
klnus tlesog ncszlotojams.
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway. New York. ad.

• Pigios

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

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

......— .1 ........... .  limn,——— i .. .................................... .

Pasidarė sau beldos
Ba nuo adjutantu

gavo
Ir adgal namon pa išvažiavo.
Karta žmogelis per terla bo

bai sudavė,
Tai boba dydėli riksmą pakelų,

Žmonių daugybių subėgo, 
Net palicije ir fajermonai 

mlbego.
: pasidarė, 

O cze insiutus boba lamina 
padare.

Misi i no, jog ugnis

Žmogelis su boba dabar turi

Jokiu bildu gyvent su ja ne
gali,

Nežino ka pradėt, 
Nori in platu svietą bėgt. 
Tai-gi nesenei kaip in czion 

pribuvo,

ergeli

. Žmogeliui daug pinigo kasz- 
tavo, 

O tiek dabar nukenst turi
O boba ji už nieką turi!

X

T

« *

J 
Teisėjas net 

ja. _ Jinai verkė, verk e 
visa ryta. Jai buvo baisus, ne
pataisomas skandalas. Ir ma
no geroji teta pridėjo: “Visgi 

, kad sueitu su ta- 
pora; gal būti, tau 

kaip nors pavyks 
laike sutartu vi u,

praszyk jos 
vim in

iszsisukti 
szliubiniosutartu vi u 

kontrakto.“
“Szitoji perspektyva mane 

suramino. Ir asz sutikau para- 
szyt praszyma.
laiko asz 
niu.

44

neszinm

LIETUVOS PIEVOS.
• I

Niekur pievų gražiu tokiu 
Kaip Lietuvoj nematyti;
Kiek žolelių ežia visokiu
Negali iszpasakyti!

Galvos dobilu raudonos
Tartum rožes garbiniuotos.
Kvietkos mėlynos, geltonos, 
Baltoj. .■. kvepalais bagotos.

Ant tu pievų visa diena
Peteliszkes, vis pulkeliais.
Laksto, gaudo kita viena, 
Gražios, kaip žiedu lapeliai.

1 vis pulkeliais.

Po valandai Bites birbia medų renka,
iszvažiavau in Vii-

t

Už keliu dienu gavau pra- 
, kad mano praszymas 

maloniai priimtas!... 1 
“Ir sztai trimis savaitėmis 

pirm, negu asz galėjau suma
nyti kokia szelmyste, arba 
iszsisukima,‘tapo paduot užsa
kai, užkvietimai iszsiuntineti, 
pasiraszyta po kontraktu ir 
viename utarninko ryto asz pa-
si jutau apszviestoje bažnyczioj 
greta jaunos mergeles, kuri 
verkė kuomet pasakiau kuni- 
guipkad nsz siftinku paimt ja 
už draugėdki mirties. ‘

“In mane ji nepažvelge tie 
karta iki pat vakarui it nepra
taro man ne žodžio.

Apie pusiaunajeti asz piti?

kanibari. Radtiu ja sedinežii^ vi&n

a

jai^ 4in mudviem

v

*■

Žoleje žiogeliai szaukię, 
Ir pulkai atvyžiu .slenka, , 
Viską ežia linksmybe traukiu.

SŽIOS GADYNĖS PATAR
LĖS.

• > ■ ‘ . y r »1' \

Isz verszįo' nieko netižaugysi, 
ktiip tik jauti; o verszis ir jau
tis vis vien gyvulys buvo ir 
bus. ■' ■..... ' ' |■

Mėszlavabhlis ’no A tyriau-i

siatne ore skraido, bėt Vis vien
in inesyM niiegot lotida.

Zinbgtis, kuris pripratęs gi r 
tupkliauti, patikutinius marsz 

nėi’s kokiu svaigalu gautu pa 
laižyti. . I

Jei tėvai tiiažus vaikus au 
gindami tiž peržengiiniis ju ne

kųiitiis parduotu, kad tik bent
■

*

f J f

!

laižyti/ .

prireiigtti haMžitiytad valkai užaugę te 
wdinc&iWm MMW •' '• ?

<
■■
J.
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RALTIJOS-AMERIROC
U LINIJA 9Broadvay. NeV'Xork.NY.lJ

Lijone l LIETUVA
4

ZrK^v-'.‘/
y. '"'V lįst

JLIETUXiXt
PER.
/ ARBA LIEPOJĄ

/?

J'
vi

O I

»:

Ą.PIUA&ĄI 
AREA LIEPOJĄ I

Lietuviai važuojant in Piliava 
iplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų, -j 

‘ ‘ POLONIA ’ ’ iszplauks 22 Vasario 
“ESTONIA” iszplauks 8 Kovo 
Treczia klassa in Hamburgą $103.50 

£— In Piliava $106.50. In Liepoju $110, j 
■ Krelt>kltes prlo musu agentu jusu miesto. ]

p.
.įįMf '

iszplauks 8 Kovo

5'^
Li

VYRU 
LIGOS

J

< ■ m > T TT T 1--------------------- ---

DakUraa KOLER yra Tlenatlnla tarpe Lletwrtw daktarui 
Plttaburge. Jisai mokinosi Varszaroje, studijavo begU*< 
12 metus inratrlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nupdU#*; 
olai patinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes, 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, tnvairias Hgas^ 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsissankito ypn*.' 
tlszkal. per laiszkus asx negydau. Dr. Koler kalba Rasta»» 

kai Ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakars 
Ncdcliomls 9 Iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penu Pittstrargli, Pa.

Plttsburge. Jisai mokinosi Varuzavoje, studijavo bagUo< 
. „ r T H

Gydo užalnuodlnlma kraujo Ir silpnybes, 
........ ................................. * ----- T
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Siuskite Pinigus 
IN* LIETUVA

• i “ < I 'A
' "H

J 1' t 1 I ‘

Per liietuviu Industrijos Bendrove 
Buligu Siuntimo Skyrių

I

I

j

i

ii
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' "' ' * '*’»*. ; \ "*• ’X ; , ti L.

Jeigu norite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per “Lietuviu Industrijos Bendrove“. 
Siuntįmas gvarantuotas. Pinigai nueina in 18 dienu ilgiausia.

Tie kurie siuntė per mus pinigus, su dideliu džiaugsmu 
ateina siustLantru kartu ir kitiems pasako, kad siustu per mus. 
Pamėgink ir tamsta, q mes tikri esame kad busit užganėdintais 
isz musu patarnavimo.i ■ • < . i i; ’ > ■ ■ v. . i ■ z*

i[ i. t, 1 *

Darykite tai sziandien nelaukdami rytojaus, 
diena auksinas kila augsztyn.

■ k* 'r , ",

Laiszkus arba Money Order iszraszykite ant adreso:

. >■

s.

nes kožna
,4

'■ 4 ' ‘ * X" < • 1 < * i

Lietuviu Industrijos Bendrove
'b* ' - •*■ ■ ■■" ' ' 1 i ' '■ • '

1 ' i Ą ' ■ ■■ į .....

55 VV*. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
t / ♦ *
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CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus in Profits $536,346.50

Mokamo antra procentu ant auditu 
pinigu. Procentą pridedant prie jua 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalu su musu bunka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

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

Žinios Vietines Kaip Iszrenka 
Popiežių.
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, Vienas isz szitu Kardinolu gal but Popiežium.

I;t-*»
JĮ*

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Viee 1’rczldent.
J. E. FERGUSON. Kasicrhis

— Pebruaris.
— Turi tiktai 28 dienas.

Manasis gymimo Wash- 
‘ingtono ir Lincolno, v

—> Lehigh Valles kasi k los 
sziandien nedirbo, bet Petny- 
czioj vėl dirbs.

' — Vieta ant kurios stovėjo
Kaiers Opera House, kuri su
dega 1913 mete, pirko žydas 
A. C. Lesher kuris statys ant 
tokios vietos fabriką. Vieta ba

itu tinkamesne ant kokio kito 
tvkslo, bet žydai 
apžioti mieste, 
žmonis.

Dabar darbai ejna 
l miogvi'iausia, 
j ir piningeliu pas kožna randasi

Vatikane

Deszirnta die
na po popie
žių m irti e s 
kardinolu ko
legija I a i k o 
s a v o szventa 
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| SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK 
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geidže viską 
o ir paežius

ka-

konklava 
nauja ’ popiežių. — Iszrinki
mui reikalinga dvieju treczda- 
liu balsu. Susirinkimas atsi
daro už devynių dienu po po 
piežiaus laidotuvių.

Nėra instatvmo kad rinkti 
negalima svietiszki arba Vedu
si žmogų. Vienok istorija ingy-, 
vendino ta faktu jog tiktai na-

, visi užgnnadintr i*sz kaidinolu kolegijos, ku-
ri yra ir renkamoji kolegija,

’ ’ ' • ’ • ... *ant visokiu reikalu, bet ar ilgai l(
W. TRASKAUSKAS 

PIRM UTINIS LIETI VISZK AS 
GRAB01UIS .MAHANOY CITY,

Pasamdolaidoja kimus numirusiu.
automobilius dvi laidotnvhi, kriksz.tl- 
niu, vescllju, pasivažinėjimo Ir 1.1.

Mahanoy City. Fa.520 W. Centre St.

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 

;; žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie
tuve, bankicriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami"atsaki- 

] mo nusiųskite 2c markinant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
y Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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teip bus.* Gal už keliu menesiu 
tiejei laikai p^rsimainis. .
negeriau dabar užsirnszyli sau
“Saule
melus be jokio

* *

;^zrenkama. 
Tradicijos ingyvendino tai

Ar-gi popiežius turi būti rinktas 
i isz Italu kardinolu. Per .’187 

ir skaityti" per visus' metus loji kardinolu kolegija
Per 387
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Kazis Rėklaitis
Uetaviszkas Graboriui

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

618 W. SPRUCE 37. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonu No. 149.

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

Didele kaaclja sudėta Valstljoe 
Banko Departamento, 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bandoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmui. Slunczlu piningus 
in Tisas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompsniju nustatytam* kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atšalima. Adresavoklto:

V< Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

EbIu po

Daktaras Juozes J. Austrą 
LIETUVIS

BuvuhIs Daktaras Kariuineneje. 
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Bell—359 II.
113 E. Coal St. Shenandoah

riipesczio kad 
ir l.vdarbr u^vjiu. Sziur!

-- Poni 
mauck ivno)

■ Iigonbutvs i
— Pana ZiOiije 

G37 W. Spruce uliezios,
Zofiji

S

♦

CHAS. S. PARMLEY
Be* * Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti atubas, 
mes galimo jumis tarno patarnauti. 
Randavojame namus, kolcktav> re 
randas Ir Jei p toljaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity
<1MMB^— IWI l^l n* — 'ė Į*

DR. J. A. TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas. ; 

r -r

* Gydo invairias ligas vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Tn/liano WarRftt*. Tnd.

kolektavi

Arlauskiene (Szu- 
sugryžo isz Asli- 

laug sveikesne.

Leskiute, 
likos

nuvežta in Ashlando ligonbute 
l’tarninke aut operacijos.

Kranas Katarskis, gyve
nantis su tėvais Bomanse, likos 
užmusztas per nupuolimą aug
liu Park Place kasiklosia. Lai
dotuves atsibus Subatoje 9 va
landa su pamaldoms. Grabo
rius Sakalauckas 
dotuvems.

“Aukso Dievaiczei’’ 
tikra komedija. Nepraleiskite 

I progos, apleidusiem gali szir- 
dis i.sz gailejimp sprogti, 

v
— Ketvergi) ryta apie 4:30 

valanda pasidarė ugnis Choro 
kambaruose ant W. Mahanoy 
nlyczios. Isz ko kylo ugnis tai 
niekas nežino. Bledes mažai 
buvo padaryta nes kaimynai 
in laika užgesino ugni.

Visi saluninkai kurie tu
ri salimus Kajerio 
ana diena aplaike žinia 
pradedant nuo 2 dienos Vasa
rio randa bus pakelta ant $25 
virsziaus. Saluninkai jaigu pir- 
miaus mokėjo $35 raudos ant 
menesio dabar turės mokėt net 
$60. Privatiszkiems randaunin- 
kains teip-gi buvo pakalta ran
da in $10 ant menesio virsziaus

daigu norite pigei nusi
pirkt geros mėsos, tai gausite 
pas Kubertavicziu s-ekaneziom 
kainom:
S z v i e ž i s z o 1 d e r c i 
Szviežios deszros

pamaldoms.
užsiėmė lai-

tai

namuose, 
buk

15c.
23c.

Versziena del kimszimo ir viri- 
15c. ir 17c. 

del zupeš 4
mo
(lalviena 
ra i už 25c 
Hamburg stoikas

Daug kitu daigtu 
kaina. 600 \V. Pine St.

— Jeigu norite nirkti ge
rus oze veri kits pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

sva-

15c.
už žema

SHENANDOAH, PA.

— Kada Ona Zinkevicziu- 
te ėjo namon isz darbo isz res
tauracijos trys vyrukai L. Goff 
P. llulholland ir J. Brennan 
paprasze Onutin idant važiuo
tu su jeis, nes sustos prie josios 
namo. Pusiaukelyje tycze sus
tojo sakydami, jog kas tokis 
pagedo autoinobiliuje. Rakalei 
norėjo mergina iszkaneveikt, 
bet užmanimas nepasiseko ir 
vis? likos pasmaukti ant iszsi- 
teisiniino priosz skvajera Ta- 
hara. Isz nežinomos priežas
ties, tėvas merginom nesi'spiix) 
stumti teisina toliaus.

nenusitolino nuo szios tradici
jos.

Popiežius
59-tas Szv. Petro impe- 

t..:-gi naujasis kuris bu 
iszrinktas jau Ims 160-tas po-* 
pi ežius.

Po teisybei, Kardinolas Del
iu Chiesa, Bolognos, Italijoje, 
vyskupas, dabar mires popie
žius, sulyg senu Szventu knygų 
buvo 265-tihs popiežius; vienok 
szioje gentkarteje Vatikane 
buvo nusprensta jog szeszi ju 
neturi būti skaitomi kadangi 
ju teise prie popiežystes buvo 
abejojama ir nepripažinta.

Jokis popiežius negali nomi
nuoti savo impedinib, ir juo te
gali likti tas kuri isz savo tarpo 
iszrenka kardinolu susirinki
mas.

Kardinolas Gasparri, katali
ku valstybes sekretorius, turi 
teise suszaukti dabar 
kardinolu susirinkimą, 
žiausios pastangos ir atsargu
mas dedama kad rinkikai ne
būt paintekmeti keno nors isz- 
laukinio balsuoti už ka nors ki
ta negu ju paežiu pasirinkimas 
liepia, tai yra kad neatsibutu 
tokiu politikavimu kaip atsi- 
huna invairiuose kitokuose rin
kimuose; nors, nereikia abejo
ti, tokiu politikavimu buna ga
na ir kardinolu tarpe.

Kiekvienas kardinolas vyk
damas in susirinkimą in Vati
kanu vežasi su savim ir pasi
rinkta palydova-kuniga. Yra 
jau paproeziu kad po to tokis 
palydovas buna pakeliama in 
monsignoro laipsni.

Kardinolai, suvažiavo in Va
tikanu, neturi jokio susisieki
mo su iszlaukiniu pasauliu iki 

popiežiaus neiszreuka- 
uždaroma panasziai 

kaip prisaikinti teisėjai 
muose kuomet jiems nuospren
dis iszneszti.

Konklavų atidarymui kardi
nolai susirinks Siksto koply- 
czioje. Tėsai atsibus Szventos 
Dvasios miszios kurias atlai
kys seniausias kardinolas. Po 
to kardinolai, ju pagelbiniiikai 
ir palydovai, procesijoje ejs in 
ta dali Vatikano kuri paskirta 
rinkimams laikyti.

Dideji Vatikano sale iszda- 
linta in kambarius kiekvienam 
kardinolui apsibūti. Kardino
lai yra trijų rūSžitf: kardinolai 
vyskupai, kardinolai kunigai 
ir kardinolai diakonai.

Kožnas kardinolas vyskupas 
gauna po tris kambarius, kar
dinolai kunigai ir’kardinolai 
diakonai gauna po du kamba
riu. Ju visu kambariai busa 
iszdabinta tam tikromis spal
vomis, sulyg to kokiais juos 
popiežius nuskyrė.

Benediktas
buvo 
dinis,

•>

A

gentkarteje

naujo 
ma. Jie

businti
Did-

teis-

Ijietuviszkos Graborius
Ant. J SAKALAUCKAS

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa,

Paskirtoilds valahdomis, ke
letu sykiu per diena, kardino
lai suejs in didžiąją >sale bal
suoti. Aktualia balsavimas at
sibus Siksto koplyczioje. Virsz 
kiekvieno kaAdinplp, suosto bus 
baldakisas.

Po galutinu rinkimu laimė
jusio kandidato klausiama ar 
sutinka priymti popiežiaus sos
tą. Jaigu atsako “tei^,” tada 
klausiama koki varda nori pa
sirinkti, sekant Szv. Petro pa
likimą, kurio vardas buvo pa
keista nuo Simono.
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r—Kardinolas Gasparri, buvusia Popiežiaus sekretorius ir
kuris dar pildo vieta įnirusio popiežio.
del Vai. 3—Kardinolas Di Belmonti. 
Maffi.

niju vedėjas nužemins visu 
kardinolu krėslu sėd v nes isz- 
skyrus to kuris tapo iszrinktas 
popiežium. Po to naujasis po
piežius bus nuvestas in artima 
l<ambari ir aprengtas popie
žiaus rubais. Jie yra visai bal
ti.

Sziais laikais rinkimuose ne
gali kisztis valdžios. Pius X 
iszleido popiežiszka byla Sau

le ri ne tik 
panaikina valdžių veto arba 
rinkimu atmetimo teise, kuria 
iki. tolei turėjo Prancūzijos 
Vokietijos ir Austrijos vald
žios, bet dar užliejo bausme vi- 
siszkos ekskomunikacijos to
kiam kardinolui kuris bent ko
kiame konklave bandytu 
re i k sz t i kokios nors

nužemins

šio 10 <1., 1904 m. t

t

pa- 
svetįmos 

ir džiauki nes galybes ištekine
iszrinkimui ar atmetimui kurio 
iszrinkto popiežium.

1921 metais buvo 60 4<a rd i uo
lu. Vienok ne visi jie gales da
lyvauti .suvažiavime ir rinki
muose, sės nekurie jau perse n i 
važinėjimui in tolima kraszta 
in Roma, kiti gal del kokiu ki
tu priežaseziu neinstengs būti 
nors visu j u tikslas yra daly
vauti konklava.

Laike rinkimu paprastai Va
tikano palociai buna apstoti 
žingeiduoliais laukiancziais ži
nios kas liko popiežium. Rinki
mai kartais užsitęsia labai il
gai. Po iszrinkimo pirmiausia 
i.szlaukine Roma sužino jogsužino

4
e

>

Daktaras in daktara,
— Mano ligonei, Jcuriuo^ 

asz gydžiau, tai ne vienas ant 
maniem nerugoja.

— Asz žinau, kad ne rugo- 
ja, ha visi guli po žeme. .

-v
*

k

*

f
A

—Kardinolas Merry2
4—Kardinolas Pietro 

/

darbas užbaigta kada isz Vati
kano paloviu kamino pasirodo 

deginimas nekuriudūmai —
popierių.

Paskutinieji rinkimai Vatj-
6»d. 1914

'r
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LIETUVIAI KRE1PKITE PRIE SAVŲJŲ. p 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visitda per'George Jrr 
Bartaszius Agentūra, . nes czionai parduodamos laivu* i 
kortos pigiausia kaina ne tjk isz New Yorko jit Bostoijoj
bet ir isz vjsu kjtu portu. Pinigus sjuncziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žomiausįa 
dienos kursą ir norintjems iszinainome. T 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kauno.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai; Užlai
kome VieSzguti del laikino keliavin apsigyvenimo. Rei- 
kidaukite musil pinigu ir Inivakorcziu kurso ir visokiu 

, o šuteik-

rurime artimus 
Pati a rome

F

K
4

IR

patarimo, Iniszkais arba atsilankus ypaliszkai
b’line juo,H dykai po aekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y. |
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kane buvo Rugsėjo 
metais.

Isz 30 pirmųjų popiežių Baž- 
nyczios istorijoje 29 buvo ken
tėtojai, pradėjus Szv. Petru 
kurs buvo nukryžiuotas Romo- 
j<‘ 
Szv. Dionizas 
mirtimi.

Abelnas popiežių - kentėtojų 
skaitlius yra 33. Gi 
szventuju skaitliun priskaityta 
<82 popiežių.

104 popiežiai savo paėjimu 
buvo Romėnai; 103 gimė kitose 
Italijos dalyse; 15 Prancūzu; 9 
graikai; 7 vokiecziai; 5 paejna 
isz Azijos; 3 isz Afrikos; 3 Is
panai; 2 Dalmatai; gi po viena 
popiežių paėjo isz: Palestinos, 
Trakijos, Olandijos, Portugali
jos ir Anglijos.

9 popiežiai 
trumpiau nei po viena numesi; 
30 trumpiau vieneriu metu; 11 
ilgiau 20 metu; 6 ilgiau nei po 
23 metus.

Iszemus Szv. Petra, kur,s An- 
tiokijoje iszbuvo 7 metus, 
Romoje su vi rsz 2.5 metus, 
ginusiai vieszpatavo popiežius 
Pius IX, ne,s arti 32 metu. ,

Po Piuso XX ilgiausiai viesz
patavo popiežius XI II, 
virsz 25 metus.

I _______

i ANT PARDAVIMO.

O t

25-tasis isz eiles 
mire5

popiežius 
naturale

iszviso

; 3 isz
2 Dalmatai:

vieszpatavo

gi 
il-

nes su-

1

rudos skurines
1 geležine lova su szio-

Keturios 
krėslai, 
nikų ir sprinksais. Atsiszaukit 
po adresu (t.10)

216 W. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

x ln sziltus vandenis.
— Ar žinai karvoleli, ma

no sveikata teip menka jog 
daktaras liepe keliaut in szil- 
tus vandęmius, — kalbėjo pati 
in sayo vyra, o vyras atsake:

butu— 'Ar žinai dusau te, 
daug geriau, kad tu szoktum 

11 n VAA LLMa till /Y"R »»z> zvlz 1 x rm r\ tilt

5 ruimuSzoszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viepa. Puse gali pasi
lakti ant morgeczio. Į)u, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge- 
czio. Keturi, 
namai po $6500., puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyno,

12 ruimu namai

(AP,1)
■ - 0
227 W. Coiiiro St., 

Mahanoy City, Pa.

HAMBURG
Tiesiai in Oanzlgit lr Viirjizava 

x akt NAUJU LAIVU
ORBITA Feb. 17, March 81, May 12 
ORDIJNA 3 March, iv 14 April, 
OROFESA March, 17 ir April 28.

IJždaronjl kambaral deĮ moterų ir 
Ir szeimynu.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway, New York.

117 K. Washington S|. Chicago.
Arba pas vietinius agentus.

^xwausat. 
-zz p

MAUDO UIT E

ai 3tenka?
. &S, / 

NAUDOKITE IMA**.
i savo plauku ^raziaiA ir tankiai*! 

NAUDOKITE
• Ji « * - * • - «į

NAUDOKITE

Ar ju$ Konkin* Pleiskanos? 
NAUDO KITC
Ar Jum* GaJvo* Odą. Nieiti? 
naudokite 
Ar J’piy Plaukai^ifftnka? 
NAUDOKITE

Ar Jip Norit® ApeautfoTr Juos?

U/latlytnui plaukt} gražiam ir tankiai* '

Uzlaikyroai jg'<slvo» odo> »wilUu U“ rvaZai

/
(J

f ■■ i I— —UJh

Ruffles galima gauti visose nptiokoso po 65c. bonką, arba tiesiog
1A ifidirbuju per paAtp už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ayo. £c 35th St. Brooklyn. N. Y.

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

< I IV

Genaus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu spccialiszkas PERT 
GLOBE peezius, viduris IS 

plūkei enamelavotas
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77:1«
coliu didumo

M i

/

Musu.Real Apollo ir Canopy
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
' 22 coliu didumo viduriu

yra tai didžiausis ename-w

K
■A \

i

F> V ’

lavotas kukninis peczius

Oį
lU

djk. .

* Er£p—

w ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin-i 
karnas peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar. 1

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

♦

A

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei 

procentą ant sudėtu piningu. v

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujat® pagalbos 
kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis . atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. j i . ' 1

Yra tai Banka kurios virsrininkai yra juso tautleorial Ir 
pažinstami. irs --r

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba InformS-
cijos, kada norite kur investyti piningai arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dStu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Baadfca. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
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