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ISZ AMERIKOS DYDELE UGNIS OHICAGE.
I SHENANDOAH, PA. BANDITAI NUŽUDĖ 4 

ŽMONIS.
Bleijes isznesza ant $10,000,- 

000; vienas ugnagesis už
musztas daug sužeistu. •

'<x i

apgarsino,

Ameriko paeitas dydžiauses 
biznis ant svieto.

New York. — Geheraliszkas 
pacztoris Hayes
buk Suvienituju Valstijų pavz- 
tas yra vienas isz dvdžiausiu 
bizniu ant svieto. Pacztas už
laiko 326,000 darbininku, ku
rie pa taniau je 110 milijonams 
žmonim, Užduoda kas metas 600 
milijonu doleriu o
daugiau kaip tris bilijonus do
leriu ant meto. Kas metas isz- 

pustreczio bilijono 
turi puse

uždirba

siunezia
pakeliu, turi puse milijonu 
žmonių kuri taupina savo pa1 
czedumus in pacztus isz kuriu 
yra 75 procentas at e j vi u. In 
meta perleidže per savo rankas 
12 bilijonu gromatu, parduoda 
14 bilijonu markiu kas metas, 
money orderiu parduoda 150 
milijonu, postkareziu 1,125 mi
lijonus, sunaudoję per meta 
tiek alaveliu kad užtektu dei 
1,200,000 žmonių, 800,000 mil i u. 
szniuro, 19 milijonu gromatu 
buna peržiuretos Washingtone 

• kurios vra netinkamai užadre- 
savotos, 43,000 gromatnesziai 
atnesza paczta del 6,500,000 
szeimynu kas diena, yaiksz- 
cziodami 353 milijonus myliu 

zimet pacztas su- 
pcnkiolika mili-

19 milijonu

paczta 
kas

o S. o 
ezedins apie 
jonu doleriu.
Užsimilejas palicijantas likos 

prigautas.
Brooklyn,

ant dieno

— Sudže 
• nubaudė E. Giąnellani ant de

szimts dienu iu kaleiima. Už 
ka ? Ugi fhi trumpa 
Palicijantas J. Sweetbamn ra
dosi ant baliaus, kur susipaži
no su patogia baltplauki* mer
gaite, o ypatingai turėjo pato 
ges kojas, 
insimilejo

in kalėjimu.
i stori je.

palicijantas 
taczia galva ir mi

namo, melsda
mas josios idant pasiliktu jojo 
pati. Morena garsei nusijuo
kė apreikszdama palicijantui 
buk jiji yra ne mergina bet vy
ra^ pa s i red i as i n 
drapanas. Palicijantas nuvede 
“mergina” 
tonais už groteliu ant deszimts 
dienu. Sudže apreiszke buk pa- 
licijantus turi 
tokiu mergų.
Beprote trankėsi po girria be 

jokios priglaudos.
Hudson, Pa. — Palicije nuo 

daugelio žmonių dažinojo, buk 
artimoje girraiteje 
kokia tai

Ponas
S 

vede mergina

motoriszklis

ant policijos,.o isz

apsaugot nuo

bludžioje 
laukine motore.” 

ablava ant 
suome pasislėpusia 

. krumuosia. Buvo tai Ona Me- 
motu mergina,

4 4

’ Ana diena padare 
josios ir

rauckiute 18
kuri badai paliego isz priglau- 
dos del pamiszeliu. Akyva, kad 
apie tai priglaudos valdže ne- 
pranesze 
jeszkotu

t t
daryti, tai atsake: 
Mergina buvo ko-

Asztuo-

uis prasidėjo 
Schiff ant Co. 
teip greitai 
dvideszimts 
namu likos 
kuriu randasi 
mas
(juincy.

Chicago,

nuo darbo

Chicago. — So redos ryta ng- 
kendžiu sztore 
ant “loop” ir 

prasiplatino, jog 
dydeliu bizniavu 
sunaikinta, terp 

16 laipsniu na- 
Burlington &

Badai vienas isz dar
bininku dirbantis pas Sehiffa 
pradėjo agnia isz kerszto, jog 
likos praszalintas 
Palicije ji suome. Szimtai tuks-
taneziu žmonių prisižiurinejo 
liepsnai kuri buvo matyta net 
Evanstone, 10 myliu nuo Chi- 
cagos.

Ugnis sunaikino namus prie 
Chicago upes, Jackson bnli- 
vardo, Canal uliczios ir Harri
son uliczios.

Vienas ugnagesis 
musztas o daugeli 
puolanczius marus.

Buvo tai viena isz di džiau
siu ugniu in 
prasidėjo ne toli tokios vietos 
kur prasidėjo ugnis, kada ko
nia visas Chicagas
diena Oktoberio, 1871 mete ir 
125,000 žmonių 
pastoges, 20,000 namu ir kro
nui iždege, bledes padaryta ant 

doleriu, o iždege

likos už- 
sužeido per

daugeli metu ir

iždego 8

pasiliko be

padare ble- 
10 milijonu doleriu,

200 milijonu 
daugiau kaip 1800 a ker iu plo- 
czio.

Seradine ugnis 
dės ant
bot žinunai kalba, buk bledes 
daejs lyg 25 milijonu doleriu.

Mirė loszdamas kaziras. .
New York. — Marksas Vit- 

kauekas, 31 metu amžiaus losz- 
damas isz kaziru su keleis sa
vo draugais, turėdamas gera 
ranka, teip persiėmė savo gi- 
luku, jog k ryto negyvas.
Czeverikai atpigo po numaži

nimui mokeseziu.
Brockton, Mass. — Czionai- 

fines czeveryku fabrikai numa
žino savo 
kesezius,

darbininkams mo- 
todėl ir

ženkli vai atpigo, 
poros czeveryku • 
žino nuo 25 lyg 
numažino ant deszimts centu.
Draugas pavogė draugo $6,500.

Mount Pleasant, Pa. — Pali- 
kia savo gera prieteli namie 
idant dabotu namo kada Jonas 
Stefan i k su savo paezia iszva- 
žiavo in miestą su reikalu, ta
sai prietelis 
isz progos

czevorvkai 
Ant kožnos 

preke numa- 
50 centu. Algas

(•■j

<

savo

kito tokio kvai-

Karta 
pundeli bu- 

Iszmin- 
pasinaudodamas isz

r- 
w
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J
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>: <■

įį?.

palicijai idant josios 
argi už tai, kad jiji 

buvo atejve ? Kada palicije už
klauso tėvu merginos ka keti
na su jaja 
“aj du no.
nia nuoga ir basa. Akyva,'kaip 
tojb nelaiminga nesuszalo laike 
dydeliu szalcziu.

Ona bus patampyta priglau- 
doje kitoje vietoje.

Dydele viesulą užmusze 18 
žmonių, sužeido daugeli.

Me Alister, Okla
niolika žmonių likos užmuszta 
o daugeli sužeido dydele vie
sulą, kuri perėjo per valsti 

utarniąko diena. 
Daugiaaše viesulą padare ble- 
des Gowane, mažam angleka- 

^siniam miestelije, kur deszimts 
žmonių likos užmuszta ir šū
vi rszum penkesdoszimts sužei
do.

Oklahoma

I

"61lH
r Ilk

________ 1

Raginenu kaime banditai nu-< 
žudė 4 žmonis ir paėmė nuo 
amerikieczio 200,000 mar

kiu; viena jau suėmė.

— Atlaidai szv. Jurgio pa
rapijoj pasibaigė. Svetimu ku
nigu buvo daug.

— Jonas
ir
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Aleksandravi- 
czius ir Stasys Ruglis likos 
baisei apdegintais per eksplo- 
zije gažo Packer No. 2 kasiklo- 

Abudu dirbo be scifti 
; lampukiu kas buvo uždrausta. 
Fajcrbosis likos praszalintas 
nuo darbo kad neapžinręjo ge
rai tosios 
daug gazo.

— Neszkitc receptus in Ka
ziui o aptieka kur bus šutaisy- 

kanuoteisingiausia isz ge
riausiu gyduolių.

■ šia.

ti

I

vietos kur radosi

Austrijokiszkas bankas Viedniujo ka 
(antines bumaszkas ir (ai tiek, jog 
maža vertia. Szimtas kroninu yra 
narbininkai tojo banko neszanti milijonu kroninu. Kožnam gurbo randasi 
ežio milijonu bumaszkuosia.

__ l__r r-M .T JĮ, ~ ■ -■     —- ■ -- - n -  *L I _

19 metu studentas apsivedė su 
45 metu daraktorka.

Avon, N. Y. — Nemažai 
s i s t e b e j o c z i o n a j t i n o i 
jai, kada 19 
Neil Cushing, 

savo

iszmusza penkis
nupuolė teip žemai, jog sziadien turi labai

ir deszimts tukss sanvaitia 
‘ ‘ kroniiuis”

vertas viena amerikoniszka centą. Ant paveikslo matome
po pustre-

ISZ VISU SZALIU Iszlietuviszku Kaimeliu
mi

gy ve n te
metu studentas 

apsivedė slaptai 
su savo daraktorka
Spencer turinti' 45 metu senu
mo. Szliuba eme praejta meta, 
bet tik tomis dienomis iszsida- , '

Laura
J

ve apie taja vinezevohia. Ka
da svoezei pribuvo pas jauna
vedžius linkėti jiems gero pa
sisekimo tai užtiko jauuavedi 
loszent isz kailiuku ant uliczios 
su savo draugais ir visai nesi
rūpino 
daugiau 
kvailio!
Bomba po namu, anglekasis 

užmusztas.
Bellefonte 

DukoSki, 
musztas,

apie SVOCZIUS.

a Iii na
— Ko 

tikėtis nuo

, . ... — Vincas 
anglekasis, likos už- 
kada truko bomba 

padėta po jojo namu per neži
nomas ypatas. 
riai likos sužeisti, 
koski skebavo laike straiko 
uekurie straikieriai turėjo dy- 
doli piktumą 
skoba vi ma.

Pa.

Du burdingie-
Badai Du

el

prieszais ji už

ISZ ROSIJOS

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 
Luksicz, saliuninkas, likos nu
baustas ant 300 doleriu ir G0 
dienu in kalėjimą už peržengi
mą prohibicijos tiesu Mikola 
Syczinski teipgi likos nubaus
tas ant 60 dienu kalėjimo. B. 
Rosentnal ir J. Spear nubausti 
ant 1000 doleriu ir konfiskavo 
automobiliu su kuriuom vožė 
arielka in kita pavietą.

Albanijoi kylo revoliucije.
London.' — Ikdegranjai 

laikyti czionais skelbia, 
Albanijoi kylo revoliucije. Re- 
voliucijonieriai 
valdžios 
priverto 
gimo in Skutara. Revoliucijo- 
nieriai apskellg* savo valdžia. 
Maiszatijo likos daug užmusz- 
ta ir sužeista.
, Skaitlis pasikeleliu Afrike.

Pretoria. — Anglikai pTade- 
da apmąlszineti aukso kasyklų 
darbininkus aplinkinėje West
cliffe kur suome 2,200 pasikele
liu kurie šukele riduszės prie
szais vaklže,

Areoplanai numoto 
bombų ant 
muszdami

•ap- 
buk

Pittston, Pa. — Darbai 
ejna 
visas 
in czion sunku

užėmė visus 
svarbesnius namus ir 
virsziniūkūs ant ižbe-

nors 
gerai ir kasyklos iždirba 
dienas, bet pribuvusioms 

gauti t____
Oras gražus ir kaip rodos ne- 
užilgio jau turėsime pavasari.
Daug žmonių serga visokioms
ligoms betlnažai mirszta.

Schuylkilb Haven, Pa.
C z i o n a i t i n e j e p r i gi a u d o j e del 
vargszu mirė Szifnonas Guiįe- 

kuris czionais 1‘ftdosilotiezius, 
per kelis metus. Velionis sirgo 
ant anglekasinio dusulio, turė
jo 60 metu amžiaus, o mirė 6 
diena Kovo. Laidotuves
buvo ant czionaitiniu kapiniu 
8 diena. 
43 metus 
P’ h 
para.

Utica, N. Y. — D iena 6 Kovo 
Szv. Lukosziaus 
mirė lietuvis

darbai f drotas 43 m. paeinantis Kauno 
Redybos, ‘Panevėžio Apskri- 

Rozalimo Valscziaus, Ga- 
czunu kaimo. Lietuvei palikes 
motore vardu Apalionija ir 3 
vaikus. Czia jo niekas isz lietu
viu ne pažinojo, jis in czia buvo 
ątvežtas sužeistas isz 
priesz ! 
Lukosziaus ligonbutia.

ligonbuteje
Matauszas Kon-

ežio,

atsi-

I

Baisu net pamislyt kas szia- 
lien Lietuvoje darosi. Sztai ve- 

atsitiko pa- 
gromata per 

Juozą Damuszi isz Waterburio 
Conn, kuris yra szvogeriu nu
žudyto.

Daneszimas skamba sekau- 
ežiai:

Kauno
aps., Szeduvos vuls. Raginenu 
kaime, 6 valanda vakare, diena 
3 Vasario, szio meto, atėjo trys 
banditai pasiredia kareiviszkai 
pas Leona Butku, pabarszkino 
in duris ir likos inlcistais. Ban* 
elitai pareikalavo, kad jiems 
duotu pad vada in Radvilisz- 
kius. Ijconas atsistojo ir norė
jo ejti pakinkyti arklius, kad 
sztai vienas isz banditu szove 
jam tiesiog in szirdi padeda-- 
mas Būtku ant vietos. Tadu 
nuo jojo brolio, kuris nesenei 
sugryžo isz Ameriko, pareika
lavo piningu kuriu parsivežė 
nemažai. Atydave banditams 
200 tukstaneziu markiu. Kada 
pinigus turėjo rankoje, bandi
tai szove in ji ir tasai parkrito 
ant grindų. Negana to, bandi
tai szove iu seseii Veronika, 
sužeisdami jaja in ranka. Po 
tam banditai iszejb in tvartu 
užkinkė geriause arklį in ro* 
ges, sugryžo adgal ip grinezia, 
spirdamiesr idant * ^oifikaF 
atiduotu jiems visus auksinius 

radosi namie* 
persiemus dideliu 

baimia surinko viską ir atida
vė banditams, melsdama ant 
keliu idant banditai jiai dova
notu gyvastį, bet tie jei rakalei 
neturėjo jokios milaszirdystes, 
szove in nelaiminga, tiesiog iii 
szirdi; užmuszdami ant vietos.

Negana to, užtiko kampelijo 
drebanezia isz baimes motina, 
75 metu senumo, kuria teip-gi 
nuszove ant smert.

Jonas Butkus da buvo gyvas 
tai prieja prie jojo baisei sus
pardė ir sumusze nuo ko mirė 
in szeszes valandas po tam.

Visa taji baisu atsitikima 
mate piemenukas, kuris tuo-' 
jaus pasislėpė po lova kada 
banditai inejo in grinczia..Ka-* 
da banditai apleido grinezia, 
nubėgo tuojaus pas kaimyną, 
praneszdamas apie baisu atsi
tikima. Kaimynas 
kitus, adbego in

< 
la baisi žudinsta 
gal aplaikyta

redybos, Panevėžio
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9nis menoįys jn Szv.,7 L , J ■ Tik 

apie trimi nedeliom priesz mi
rimą szaukesi lietuviszko kuni
gą per perdotini ligonbutes. 
Kun. P. Zabela Szv. Jurgio 

klebonas 
buvo nuėjės ir aprūpino Szv. 

sekanti no-

daigtus kokie 
Veronika

idant M
■; 1

'W'

' -i':’ |h

rf

i!P. Zabela Szv. 
lietuviu parapijos

Amerike 
paėjo isz

pergyveno 
, Suvalkų

;ub., Kalvarijos pilv., Krosnos| deldieni kun. bažnyczioi pasa
ko kad Szv. Lukosziaus ligon- 
buti yra sunkei sergantis lie
tuvis ir nėra vilties kad kada 
pasveiktu. Nuo tada tik neku-

daugeli 
nąiiszt ininku 

daugeli.
užėmė K rugersdorfa 
nuo Johauncsburgo.
Puiku geležkelio komunikacije

Maskva. — 
kurie jiyksta, 
kiek pavėluoja, turi atvykti in 
Rosi ja ir pasimokinti kantru-

Taszkento ekspresinis 
traukinis atėjo in Maskva pa
vėlavęs 21 diena, kas yra re
kordu net ir del Rosijos, kur 8 
ir 10 dienu pavekvyimai yra pa
prastas dalykas. >

Taszkento ekspreso garveqis 
sugedo Uralo kalnuose ir trau
kinis ten iszstovejo tris sanvai
tos iki ji pataiso. . ' ...

Anglas Robertson, kuris ty
rinėjo bado distrikte
važiavo tuo traukiniu, sako, 
kad delei silsi vilkinimo, 25 pa- 

, bado

mo.

Bądaujancziu > 
daug 

gryžtantieji isz
gana

Badaujantieji lietuviai Rusuos
j\Iaskva. — 

lietuviu Maskvoj 
nes dažniausiai
Komijos gilumos lietuviai trem
tiniai važiuoja
Daug lietuviu tremtiniu yra 
visose stotysifpuą Maskvos iki 
Sebežo; pavyi^Įžiui Sebeže, jau 
gana ilga laika sėdi penkiuose 
vegonuose (tepĮuszkos) 193 
lietuviai' tremtiniai, 
darni kuomet g
Lietuvon; jie tegauna kasnien 
po puse svaro juodos duonos ir 

į daugiau nieko. Paklausus, ko
lei juos teip ilgai ten laiko; jie 

. atsako, kad vikresni ir turtin- 
dolei iu |gesnj kitataueziai geriau suge

ba iszvažiuot. į
200,000 mirė nuo bado.

sveika
tos minister is z Dr. Semaszko 
apskaito, kad apie

Maskva, 
tremtiniu
pro

vis Jauk
ia les iszvaqiuoti

pasinaudodamas 
paėmė Stefaniko

6,500 dolerius durno in svietą 
jeszkodamas 
lio.

Stefanikas apsako palicijei 
buk tai buvo jaunas žmogus, 
kuris tanke i atejdavo pas ji ir 
jam visame užsitikejo. 
net parode* jam
maszku 9000 doleriu, 
tingas 
kvailio pasiėmė 
ir iždume. Stefanikas indejo li
kusius pinigus in banka.
Posūnis sužeido patėvi už su

muosima motino^.
Uniontown, 1 a. Albęrtasi apSkaito, kad apie 200,000 

feggert, likos paszautas H]kinoniu -jaą mirė huo bado, jei 
szoha per savo pcftuni Walter) Lap0 Iszląikyta ta pati mirtin: 
heathers, 19 metu senumo, uzLunio Vata i rkitose vietose, ko- 
tai, kad sumusze baisei jojo kia yra Ufos pi.ovincijoje, kur 
motina. Simus atejas namo, ra-lipiausia siauczid/

e—------ -

Maskva. — Sovietu 
Dr.

ilkos paszautas in binoniu -jau mirė huo bado, jei

Feathers, 19 metu senumo,

motina. Simus atejas namo, i‘»- habiausi
do motiną verkenezia' ir visa 
sukruvinta. Simus teip inirszo 
ant patėvio, jog pasiemias re
volveri i žbego laukan ir kada I nine kova nes josios tonais 
patėvis važiavo automobilium tiek priviso, -jog pradėjo par- 
szoko in vidų ir paleido kulka duvinet po 15 centu už stikle-

Bostone prasidėjo munszai-

patėviui in szona. Vaikas likos!Ii. Kelios sanvaites ridgahmo- 
arosztavotas. ' 1 kejo po 50 centu už stikleli.|kejo po 50 centu už stikleli.

v*

5

v uz- 
Ąnglikai 
22 miles

Amerikiecziai 
kada

y
traukinis

ir kuris 
sako

Szaltiniku kaimo.

Nanticoke, Pa. — 
metu

Albertas 
Grabowskis, 11 metu vaikas 
užmėtės varini drata ant elek- 
trikiniu dratu, likos užmusztas 
ant vietos. Vaikas i 

užmetinėjo
savo 

draugais užmetinėjo drata 
idant pamatyti elektrikines ki
bi rkšztis kada dratai suėjo in 
krūva, 
ant d rato kuri

sažieriai miro nuo tyfo 
ir szalczio. * P

Užpklupimas banditu.
In Jovažyna 
pas ūkininką

K r usze v i cz, in pul-

■ I

su

Sakramentais ir

tie isz lietuviu atlanko ji Ji-
gonbuti. Velionis M* Kontlrb-
tas sake yra Chicagoi III. jojo
moteres pusbrolis Adomas Ta- 
moszaitis, buvom parasze laisz- 
ka už adresavę arit Tamosziaus 
Kazlausko 3222 Harrnod Avė., 
bet laiszkas gryžo nepasiekęs 
adresato. Kūnas velionio per 
pasirūpinimą kun. Zabela bu- 

Mount Carmel, Pa. — Jonas I vo paimtas isz graboriaus rui- 
Muslinskis kuris pribuvo in mo ir atvožtas lietuviu Szv. 
czionais isz virSzutiniu jeszko- Jurgio bažnyczioi 8ta valanda

bet elektrikas gavosi 
vaikas laike 

rankoje ir visas drūtumas pe
rėjo per jojo kuna.

Krokavas. — 
atėjo bandytai 
Bronislova 
darni lu narna tame laike kada 
pati, Kruszeviczio pagimdįnO- 
jo kudyki, Banditai pareįkala-, 
vo nuo moteres. pinigu, bet li
gone, 
bet da naršei gynėsi priesz už
puolikus. Už tai bandytai pas
maugė josios kudyki. Motina 
isz skausmo netekimo kudykio 
paszokp isz lovos, pagriebė sto
vinti'kirvi, perskalde vienam

ne tik ka pinigu nedavė, v

vinii' kirvi

pribuvo in ir atvežtas

ii darbo, likos užkluptas per ryte Kovo 9 diena. Kun. P.
nežinomus du pleszikus ir Imi- Zabela atlaike uz įnirusi gai-
soi sumegztas. Jojo galva suti-| Jos pamaldas ir szv. miszes. Isz 
no konia du syk tiek. bažnyczios likosi nuvežtas ant

— Czionais likos nubausti | szv. Agnieszkos kapiniu, 
deszimts sąliuninku už peržen- Jneje palajidotas bus gegužio 

, Velionis M. Kondrotas 
nas po 30 dienu in kalėjimą iri pasako, kad butu kam isz ginti-
gima prohibicijos tiesu, kož- Ima.

užmokėjimą 200 doleriu baUs-Įuiu iszjeszkoti piniginio atly- 
Torp ituju randasi Boli- ginimo už jojo gyyastes nusto-mes. 'lerp i „

kas, Kalinoski', Urbanaviczius, jima nuo kompanijos tai galėtu
Vasitnitis ir.kiti. gauti.gauti.

perskalde vienam 
bandytai galva, po tam pare
gėjus, . jog kiti banditai, nusida
vė in kamara in kur nuvilko 
bobutia, Motere uždare bandi
tus kamaroje, kurie isz piktą- 
mo nužudo bobute 6 patis pasi
korė. Narsi .pąotere nol’8? labai.
m o nužudo bobute 6 patis pasi-

Custer, Mich. -— Nors mus 
farmeriai dirbą ant farmti bet 
no yra atsilijeia nuo kitu mies
to gyventoju su labdaringais 
darbais, tvero draugijos ir ren
gia koncertus ir pasilinksmini- 
mus./ Turi savo locna salo ku
rioje atsibuna koncertai ir ki-

— _ a ’*"* A A A «W» a W 1 atoki pasilinksminimai. Linkėti
na idant in čzionais prioįt'tu 
dhugiau Lietuviu, no 4 tik si)

idant iii čzionais pribūtu

szeimynoms bet ir poviėnį^i,
nes czion linksmas gyyenlmaB 
ant farmu. Merginu randasi ir 
ne mažai kurios lauke ąpsive
dimo. Gerai butu kad pribūtu

apsirgo hho tpkio ‘ atsitiklpib,. heli amn|ninkai arba žmogus 
bet pasveiks. Josios vyras ta- kuris užsidėtu sztora. nes czion 
mo laike radosi prie clatbo 
hkes« > l ’V

> ant
. t

■"•r*

e

— Czia darbai vis dar ne- 
sigorina dar yra daugelis žmo
nių be darbo. — F. M.

suszaukes 
grinezio, kur 

jiems persistatė baisus reginis, 
radę keturis gulinezius lavo
nus. Butkus būdamas da gyvu, 

^e- apsakė kiek galėdamas apie 
janditu užklupima, pažinda
mas viena, isz juju Juozą Tuliu- 
ka isz Szeduvos miesto.

Tuojaus praneszta apie tai 
palicijai kuii suėmė Tuliuka, o 
kitu da nesueme.

Tai matote kas pas mus Lie
tuvoje sziadien 
gromftta aplaikiau nuo 
uoszvio, o nebaszninkas buvo 
mano szvogeris, — J. D-

i

♦ i

«

.1,

I

dedasi. Szia z 
mano

" T g”] ’ . ■ f .

kurįs' užsidėtu sztora, nes czion 
lietuviszkas sztoras ,yra labai 
reikalingas. ____ _ w

I

1$»rt'>
/

Kenosha, Wis. — Persisky
rė su sziuom svietu 1 diena 
Kovo, Vincas Star šviežius, 
kurio laidotuves atsibuvo 3 
diena ant miesto kapiniu. Ve
lionis sirgo kone du metus ru- 
matizmu ir ’dusuliu. Pribuvomalizmu
įn priglauda 14 menesiu adgal, 
buvo nevedias, apie 60 metu
amžiaus,'paliko 3 brolius Ame
rike Jurgi, Stanislova ir An
driu. Pragyveno Amerike apie 
40 metu, paėjo isz Lietuvos isz 
Suvalkų gub., Marijampolės 
apskr., Liudvinavo parapijos, 
kaimo neęlažinoįą, __

NAUJOS KNYGOS,
'***> I

mMHOM I

Dvieju veiksmu \“Bosiene.” 
komedija isz dabartiniu laiku 
tarp Amerikos Lietuviu did* 
miesezio pakrasztije. Parasze 
Dilgins, iszleido W. Strygas* 
4342 So. Maplewood avė., Chi
cago. Preke 25c. Labai juokiu- 
gar komedija. į <

“Bakterijos, arba nematomi 
žmonių draugai ir prieszai.*’ 
Parasze Dr. Ar J, Karalius. 
Iszleido “Žinios,” 3238 So. 
Halsted Str. Chicago. Preke

t jų* M.25 ęcntuit

Zinios,

X
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f KAS GIRDĖT sipažinti, persikrausto
sugryžo su nie-tur, o žinunai 
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į Terp Lietuviu nestoras da 
į žmonių, kurio neturi užsiliko-
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Isz Lietuvos MOTINU PĘJ^lJu INSTA-

Pavyzdinga piliete.
. J »; i * * , j v ,

RasUisis turtas, 
klo, Ukmergės 
Stefanija I )ara 1 ięne, 
dama klojima, surado 179 seno?.- 
ves sidabro, pinfgu (lietuviu, 
rusu, Rygos ir kitų valstybių.) 
Dauguma, pinigu isz XXI 
szimtmetezio.» i

Untuliene pati, visa tu turtą, 
atidavė valdžiai, kaip to reika- geresniu, hunu negu per nuūž
ia u. j n 
Archeologijos Komisija duoda 
Daralienei 1,000 auk s. atlygini
mui už to turto suramino ir ge
ra vąlia valdžiai perdavirna.

> .+ »i r i n ’, ■ *

Tremtiniu gražinimo sky
riaus, pranęszimu, sz., m. Vasn-

los ateities ir pasekmiu. Nega 
.. Hi but klausimo npi<‘ reikalin 

guma taupymo, ir todėl

ANT PAĘDAVIMO. ' REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaiijc agentu parduoti ju marsz- 

kimia iic.sog k neBzJotojarns. 
prekės. Scinpelcl dykai. Madi 
503 Bniadway. ; York.

TYMAI._ I
Molinu pęnsiju inptątymai Jauki <lid(4iu, pasekmių,

i kurie aprūpi | valdžios, ,1<!i p ir taupyt o,ju pu-
> valdžios ins- 

nauda, 
sąvo patąupjse inz yię^u .fondu, nes paremia valstybes reikalus 
ir kuriejfypdą itžlaikyina ino-i finansuoja valdqin ir padidi- 
tinąins del mažu.,vaikiv.t 1909 ma vilti paežiu taupytojų.

n ‘i galm!:' namai supigęl
5()Afaucb <!liunk SI

I hisižiiiokili
pas Aliniu AY.4q

I ’nesiduoda 
salimu, < 
Tamaqua 
apie 
Hartwig 
adręso.

. i kaip i>n MHIm
a d.Sztai ka apraszineja. rodak- 

Pravdos, ’ ’ iszejnanczios 
_ j, kuris no senei at- 

t ižbadejusia aplinkine

y ra.fjiifdatyma i, < ,nm > v, upi o i h - i v u iuąi v?», ,u;i i » u 
ną, prię^įąj^ą yąikipus,, kuj’ie.sejo. Taupymas 
patys, ąęgąli ąąvcĮ .;užsiląikytj,,ĮtaįgQ.j(!, nesza, liijguba

Kovars- 
aps. u kdiiukę 

be statyk

, Pa. 
dauginus 

ant
toris “
Moskvoje 
lanke
Rosijoi. Net szirpulei yma žmo
gų skaitant jojo apraszimu ka 
jisai tennis mate ir girdėjo: , 

“In važiavome in
G r i nezi os terszczi os, 
ir ne balselio ąegirdet, ne szunc 
lojimo. Viskas, kas buvo gy
vas likos suvalgyta. Jeigu kau
lai numirėliu galėtu viens ki
tą suėsti, tai isztikruju vienas 
kita, senei jau butu suedia.

Bet ir tiejei kauluoezei pavi
dale žmogaus pasirodo. Kękis 
tai iždžiuves žmogus, panaszus 
in giltine, iszsirito isz grin- 
czios. Ne mato mus, ha nesiti-

Nuža-Tonepaduoto'
<o(M.17)

virsznes slepia pi-jimo in bankas,
i nigua.szaenikuosia, pąncziako- 
: šia, pąoduosia ir 1.1. Tanko?at- 

si taiko,
• . mo paozedumas ejna su durnais 

arba vagis payma. Ne senei 
vienoje szeimynojo vagis pa
vogta isz szieniko kelis tuks- 
tanezius doleriu, kuriuos ezo- 
dino per daugeli metu idant 
sau užtikryt bute aut senat
vės.

. Ant nelaimes daugelis žino
mu, arba visai, neskaito per
sergėjimu laikraszcziuosia ar
ba ant to netemina. Jiems nu
duoda, jog paneziakos arba 
szienikai yra geriausi bankai, 
bet ar greieziau ar vėliaus va
gis užtinka juju slaptybių.

Pražudinimas keliu 
taneziu doleriu yra dydele ble- 
de del vargingo žmogaus, bot 
ir (lydei i u pamokinimu ki
tiems, kurie gal dydesnes su
mas pinigu laiko namie. Sau- 
giause vieta del paezedinimo 
yra bankai ir paskolinimo 
draugavęs, kur jusu pinigai 
guli saugui ir atnesza procen
tą.

I

jog joju viso gyveni-

tuks-

kongreseAmerikoniszkam 
ejna kas dien dydesni užmani- 
mai ant suvaržimo atejvystes. 
Nesenei vienas isz senatorių 
inneszo užmanima, idant visai 
uždaryti ate j vysta, in Su v. 

4Valst. pakol czionais nepasi
gerins laikai. Norints valdže 
garsina, buk bedarbe sumažė
jo, bet darbo kaip nėra, teip 
nėra, o kaip kur, kylo strai- 
kai, kurie da daugiau atncsze 
bledes. Abelnai žiūrint, negali
ma sfebetis, jog Amerikonai 
rūpinasi apio savo gerove ne 
kaip inleisti in czionais da 
daugiau atejviu kurie kenstu 
bada ir bedarbi a.

Profesoris Klementas Onelli 
su&ivo draugais iszkeliavo in 
aplinkinia Churbnt, Argentina, 
jeszkoti nepaprasto sutvėrimo, 
kuris badai užsiliko nuo keliu 
tukstaneziu metu ir buvo ma
tytas gyvas. Apie taji žveri 
jau buvo praneszta 1913 mete, 
kuri mate ežere Santa Cruz. 
Profesoris Onelli bandys su- 
ymti gyva taji žveri, jeigu isz- 
tikruju jisai tonais randasi.

Tulam saliune Jersey City, 
N. J., stovėjo už baro moline, 
ant kurios rijo seile daugelis 
kostumeriu, bet niekad isz jor 

. sios negavo paragauti “szto- 
po” kuris joje radosi.

Bet atsirado vienas gądulis, 
kuris nutarė tojo sztopp para
gauti ir kada saliuninkas jsz- 
ejo ant valandėlės in kita kam
barį, drąsuolis patraukė gurk- 
szni isz molines — mane, jog 
tai tikra ąrielkele, bet nebagas 
baisei apsiriko. Molinoje rado
si “sztopas” ant szvaistinimo 
misingio, ir nebagas iszsikraus- 
te isz szio svieto.

Ne kurie žmonis yra teip go
dus, jog visai neąpmansto ka 
kemsza in savo vydurįus ir nc- 
apsvarsto, jog mirtis gali juos 
paymti. Tokia klaida žmogus
padaro savo gyvenime tik kar
ta. Neprivaloma valgyt ne 
giart tokiu daigiu, apie ku
riuos žmogus ne turi jokio isz- 
manimo ar jam tokis valgis ar 
gėrimas užkenks ar ne.

Keli amerikoniszki mokslin- 
czei iszkeliavo iii maža grin- 
czclia farmerio in Antigoniah,

jr kurią,(Ripdą užĮaikyina mo-i finansuoja valdqia
c- —'t

i 
kaima. 

apleistos

ki pamatyti žmogaus, nes dėl 
gubernijos volyniaus jau nuo 
spnei dingo žmogus, brolis, pa- 
gialbininkas, draugas. ‘ \

Tnejomo in kokia tai grineze- 
lia sulipyta isz molio, kas to
kis prie slenksczio gulėjo apsi- 
viniojas in kaldra. 
musu

Ant balso 
žingsni u pasijudino ir 

sunkei dejavo, visas buvo bal
sei sutinias. Iszgirdomo tuę- 
jaus riksmą 
perskyrioje,
kito gulėjo atskyriam kamba
rėli jc idant vienas kito nema
tytu mirsztanczio.

Kitoje grinezioje 
mirsztanczia 
Tėvas,

moteres
nes

k i toje 
vienas nuo

užtikome 
szeimvna.

motina, ir duktė. Visi 
suliniu kaip baczkos, kampeli-
jo 
Ranka.

visa

gulėjo mirsztanti motina, 
kaip giltines iszkylo 

isz szaszlavu melsdama 
nos! ’ ’

Isz kito kampo stengėsi pa
sikelt kita giltine mergaites, 
kuri dirstelėjo stiklinėms aki
mis in mus, bet negalėjo jau 
žodžio isztart.

Ilgai stovėjome ant slenks
czio tosios bakūžėlės, bot ne
galėjome suszelpt tuju varg- 
szu. Iszejome ir vela apsiaubė 
mus pustine prakeikta per 
Dieva. Duszios mus pastyro, 
norėjome keikt, verkt ir 
priesztaraut Su tvertoji! i, rodos 
kad jau ant svieto nesiranda 
jokio broliszkumo, susimileji- 
mo ant mirsztancziu artimu.”

Baisus tai paveikslas ižba- 
dejusiu, bot tukstanezei pana- 
sziu paveikslu ir da arszesniu 
randasi ižbadejusiai aplinki-

keikt,

& i duo-

nei.

ant
236

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Most is yra tikrai 

pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikye trijų arabiszku gy
duolių dykai. Raszykite 
szio adreso , Dr. , Jmbco,
Broadway, , Box 9, Brooklyn, 
N. Y. Panaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia. f 

l i
ŪKĘS — UKES.

Netoli manės parsiduoda 
trys ukes. Norintiems pirkti 
asz galiu viską, apie, jas pasa
kyti. Mano adresas szitoks.

Joseph G-eribo,
(M.21) Scottville, Mieli.

o ■■ i*' ■  ----------------------—— ----------------

manes

FARMOS — FARMOS.
Galima pįgei nusipirkti, 

Czionais praeitą meta pirko 57 
Lietuviai fąnnąs ir dar randą-
,si: kelios khui geros farmos ge
roj vietoj. Galima inmoketi 
kiek kasjs^gali o likusius iszr 
moku kaipo.randa, 

Lithuanian h’armer, 
' 2141 W. 24-th SI

. Chicago, I11T
A

■V

•1

inetivis vi^ąęmene pradėjo inte- 
resuotįs kaip duoti pagalba 
ipotinoms su, . mažąįs vąikais,

instatymaj. Valstybes tikumą mielaszirdyste,

rio men. 19 d. Petrapilio, Vi
tebsko, Polocko ii* Orio eszek^ *'■. ■' < ‘O- A i : . •.■■ųou I,nu
482. ' ................... J-

■ X . f*i \ i < >, f s •'*■■■* I J . . r ■ vt; - ■■■i „

grižb tremtiniu ilęfuviu
. i M \ e M ’ » ' ' 1 * L ■’ «i ' u - .1 1 . ,

Kalvarija,,.-^ Mąrianip, ąps*.
siaucziii'

su reti' tėra namai, kur nębutu
. - ' . ♦ ’ tk » r H. , \; 1
i / i. - . j •

}L. t H \ ' l»t

Kulvanįjpį? parapijoi 
3ziltine. Kai kurjuose kaiinuo e^v '.UI, . t n ' ’ m r jI 

' ‘ ' į • t11 •4;—6 ligoniu.
Telsžiąį. ;T- 

^•ripii

S UoH \ P

, ,Tel»s?iuo,$e 
į.o , .4. cine s,
it’ plaucziu ligomis. Apię.

m

sząlczius. žmones
/ • i c«* *

11

Plunge —■ dbmetoji szilline
»' ’ V* I / ' ( . , • v I ! 1 . : i ! 1 '

Vilkaviszkis,. -

si rgt i

ir tuo 
motu Baltųjų Namu konferen- 
.cija de) prižiūrėjimo užlaikau- 
ožiu vaiku buvo laikytą. Ta 
Konferencija. sužmĮino.,..agita i- 
ja per .invairias valstijas del 
priminimo tinkamu instntymu.
. Pirma valstija užtvirtinti to-

,jnstątymipbąvo Missouri, 
ĮŲtlLTnetai^, jo«d. slalyinay rei*
ka)uyp, jog valstija, turi UŽipo- 
k<iti inotipoms, kurios .tnyejo
vaiką ar yaikiiSfdaV) ■ .miturinl 
14-metu (kipąu vyrai mirė ar 
kalciinie.) Mėnesinis mokestiskalejfįnie.) Mėnesinis mokesti 

(už kiekvieną Vaįka, . Užlaikyti

, .Vėliaus tuo^e pictup^e,
yai.kus,; buvo ;paski|’tas.

Ar jus norite
I.nsigyti : gražu gyvenimą^ 

Asz būdamas Ūkininku ir val
dydamas dydžiausia nkja szioj 
gražioj Liotuviir kolonijoj, sur, 
manau duot Lietuviams teisin
gus patarimus už dyka kas tik5 
panorės kaip ir kur geriausia, 
insigyti geros farmos ant ku
rios busite ■ 

i ' ’

d i rbda mas fabrik uose.
siu jumis farinu , kai a toga dy
kai. .

: gražu

'laimingesni negu
. Pasiii-

Michigan Liuid Co.,’ 
w;\ ; X / </Hari, Midi.
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Nova Scotia, k^ir dvasios keti
no iždarytį visokes klastas, 
jog farmeris sil savo visa,szei- 
myna buvo priversti kraustin- 
tis pas kaimyną, nes ne galėjo 

. ilgaus iszlaikyti. Dvuse viena 
naktį pradėjo net 38 ugnes vi- 
sosia dalysiu namo, gyvulius 
paleido isz tvarto ir darydavd 
kitokes bledes, o nuo artimiau t 
šio kaimyno gyveno keliolika 
myliu. z-

Toji dvase ižgirduĄljog tie-
* * 1 — A " a *

jei profęęoriai geide su jaja su-
41 . "' * *

KVITU
i.11 r. .

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu llgonlA- 
ma - - _ ■ \

KVITU Knygele
Kaaierlaus nog sudėtu pinigu a 
susirinkimu - - - • - i - '

W. D. BOCZKAUSKA8-CO.,

• - - 50c,
• . -'-p;

Draufystems, dal 
įdėtu pinigu ant

- - 50c.*
i v

MAHANOY CITY. PA-yS

fr* f

L

r L
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Sz. Marijos Panose 
PREKE TIKTAI J 2$ e. i1

‘Boc*fcow»kl-Co»' j 
Mahanoy City, Pa.
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Sugrąžina man i ’ "
-gas. saka Ponas Matuse 

Dalstell. IIL ’
“Htanu mvą ncnprnU Čioutą pa dykavo ji mą 

uife jiulu vaudus, |Nu#t^-Ton<ų kurios duoda 
fvirlinną visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau lalao nufciipnetas ir i&daviau 
la'Oj jnnigu už visokius vaistus bot nieką ne 

geibioje. Kaip lik niadiejau imti Nuga-Tone. 
atgavau aavą BvrikĄ i ir pajiegas. Jie nuimti 

if tvirtuma. Galiu 
augiaus darna ncffut 

Lokiu mvargimo j r par, tai galiu 
Nuga*Toiiq yra geriausia vaistas

sveikatą f r pa Jie-. 
as MatuseVfcts

Daleli. IIL .. ’1
vaistus, |Mugt|-Ton<ų kurios duoda 
visam kūnui Jos duoda naują 

, _ Byvau lab*ų nuimpnetas ir i&daviau
aug junipu u£ Visokius vaistus bet nieką ne

| N’ntrlnkito savo
HkaUHnius

Reumati&knN
N^urdlgijQ, 
ŠluimiiHĮ,

Ištampytus 
MuskiiluH. 

: Pantų
SIu)il<Jčjinii|, 

Galvos 
Sh n iidcj i mq, 
Peršalimi}.

• Tėmykito, kad 
, Imtų
INKARO

VAISIU ŽEN- 
K LIS.

i

h

ią|K

Rj
I

N*
if/,

j
lt#

'A

'‘l

'S
iz/Li ir davi energiją if t 
m hkti try4 sykius daugi 

i, 
pas-ikyti, jog 1
ir genapsis ptRaiviVn^ rv^Fkatos. Ixsffkiu savą 
galvą -proA tuos, kurio; sutaisą tuo$ vaistus ir

i*EtRAS MATUSBVICIS.
Nugn-Tonc priducKlA didesni veiklumą Ir 

K irt linui visiems Ryvfvbčs pajiegoms, yra 
Ipnu, nervuotu. 
b Duoda naują 

iaknoms ir žarnoms, atgaivln 
Hipela nuodingas atmatas, prafa~

f n An Įapls 
dabar i 
pimuaus ir ne 
pasakyti, jog 
ir gcfhipws ptgaiviVn^ Kv^ikatos.

i wrivq iuon, kurio suuos 
| kožnatn patariu
i 
, iviriuniq visiem* Ryvvncn paji

Mcbijklirigna vaiMtaM dN silpnu

Galiu 
ncąu i ttfdu

MiiialMiHq vyru ir HiQtqfiU 
gyvyl>ę iaktiom* ir žan

Hn g«zti.«i ir išpuflhitiR, Hcprihmiq kvapn Ir 
lic/itvio HpvilkhriUA- puiku

r»nclItTie girta gruontulOAliniii nuolatinius 
nervui ir (virtai ppM Iprinanti miega*

Kotna bonktlU Nųga*1on< talpiu npllna 
viena mėnesi gydymą* <1 prck£ y ra >1.00. 11 t u ... •. . _ ■ .. a t v < x _ •  v. _

korinus, imkite per 20 dicnij Ir Jeigu inu

inkštus
Ihiinu^ Duoda puiku 
mulavjiną- miolaGnlus 

ir (virtą, ppst iprinanti miegą*
Kofna book<iG Nųga-Tone talpiu j>hna 
rną mėnesi gydymą, <i prckfc yrh >1.00.

t

Gaukite iMinkiiti šiandien p ak saVg aptio 
korini!!*, hiikilc per 20 dicnti ir jGgti ino 
bukite visai Užganėdini i, apt ickoriun 
jiimn jjtJMi pinigus. Jeigu negalite gaut i pa* 
apt ickoriauv, sHimkifc muttnt $1,00 o gausite 
pilno mCncjsi gvnraiduoto gydymą* apmo- 
kietą pačtą. NATIONAL l.AbORATORYt 

*1018 S. Wabash Avo. Chicago, Ill.> y
MC ,rl| 
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APIE GREITO PELNO 
JESZKOTOJUS.

tas ir ji veda specialistai ir pri
tyrė žmones.

Lietu,viums patogiausia yra 
laupomieji 

banke, o
bejeszkoila- Baltic States Banke yra szitie:

lokius 
kaip 

keleri II
Ir vieniu

\ik''
Illi

nois valstija prieną\ t.panaszii 
bęt platesnio, siipratiĮIK), iųštn- 
tyąią,, kuifis apritpiią),, jog. j<‘ri 
gU tėvas, ąr teVai ,vaiku .buvo 
Jiiedni arba nugalėjo, tinkamai 
prižiūrėti yąikus, bet jaigu to 
kiei tėvai buvo globėjai Visose 
kitose atžvilgiuose, teismas ga-

lyuui,i kuris aprūpino,, jog jai-
Nąkti prife^z 

Vasario men. JO d./ąpvogo,ipii**1 
lapijos bažnyczia. Ant alto
riaus iszberta komunikantai ir 
iszjie.szta sidabrine taure, 
si 
įima i ir. apio 15 svaru qvakiu. 
Sudaužyta ,ir .palikta J,,d altoj 
riu keli metaliniai kryžini. Pik
tadariai jieszkomi.
Žmonių priaugimas Tclsziu 

apskriti je.
Telsziai. — Telsziu apskri

ties gydytojas teikia sziu žinių 
apie (įmonių priaugima Telsziu 
apskritije: 4

,1920 metais Telsziu apskrity 
buvo 65,386 žmones.
tais gimė 2,539, mirė 3,032; tad 
iszmire 493 žmpnes. (Žinių dar 
trūksta isz Senųjų
ŽCm. Kalvarijos parapijų.)

T-ecziaus 1921 metais pasida
rė visai kas kita. Gyventoju 
skaiežius (suteikta aps. valdy- 
bos)67,431. .Gimusiu yra 2^567 
(isz to skaiezius vaiku 1,321 
mprgaįęziu 1»24Q;) mirė 1,64! 
(vyru 726, moterų 816 ir tąme 
Jrkaicziuje vaiku iki metu 535;) 
tąd priaugo 925 žmones. Isz gi- 

ypo 
merginu;

szimtui gimusiu merginu iszei- 
fais metais

J

du
idabriniai relikvijoriai, du ki- ■* Pakirti suma, kuli užlaikys

vaikus ir gali iusakyti (’ounty 
Board užmokėti tą suma pas
kirtu laiku.

Kita valstija priimti toki in 
statymu buvo Colorado, 

populiu riszku 
Motinu Atlygini 

kuri panaszi in Įlli-

191/2 m., priėmė 
4 b

I

rnPaišine-

Varnių zir

J

kuri

balsavimu 
mo Akta” 
nois valstijos instatyma.

Per dliugel i metu. Ca l» foru i - 
jos valstija ’davė inst’aigoms 
$100 ant metu prižiūrėti kožna 

, instatymai 
toje valstijose del prižiūrėjimo, 
vaiku savo namuose, ir du, syk

naszlaiti' 1913 m.

1,1 'ĮV,!
i

t

v

c

i’lV

JU
-e,

o

GEORGES Sztore,p
gaūsite Vėlykanis 

visokiu Kiauszinu padirbtu isz 
geriausio koknoto.

*:• <•
Kiauszinei po 5c., 10c., 15c., 20c 

25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 
$2, $3, ir $5.

❖ ❖ <♦ 
Vardus ant Kiausžinu uždeda

me. dyk Ai. Teipgi visokiu 
padirbtu zukucziu.

GEORGES5

mušiu
48.6%

vaiku, 
kiek vienam

na 106 vaikinai, 
buvo 711 vedimu.

a- r j . . ■ .

Kareiviu nemandagumas. * 
. ' i

Rokiszkis.,—T Bajoru sodŽ. 
Naikiuose JMgtuosp yietine* mo
kytoja su.fqnge vaikams eglute 
Po eglutes gražiai jiems bežai
džiant, insįrioglipo keli 
viai, parvažjave Kalėdų 
togosna, ir pąreilpilavo grąžius 
žaidimus pakeist biauria vaka- 
ruszka. Tam pasiprieszjno mo
kytoja su tėvais. Nekviesti sve- 
cziai supyko iv kelius tėvus nėt 
peiliais pasveikino ,su NaejaLs' 
^.lėtais. PI, tai bent 20 ą.mžiauS 
kultūra! Kas.žin a.r vi<oj |?olu- 

meiu

rr

karei- 
atos-

' , ,r . . 1 t , ■4
vo.i panasžiaj sveikinasi 
perinamuose.

\ , r , ‘ ■ < f

Lietuva atsilakė dalyvauti po
sėdi je.

' r' • ii h,j
Kaunas. rrTt Lenkijos pakvie- 

timaa dglyvmiti • Jconfęiencijo-

sedije.

1 r

je del epHiemįju'Įjietuvos.jni-
nisterią, .pirjmįniąkas atsakę, 
kad Lietuvą.^neijgiągai, kovoja 
su epiderpįjomi^ (ęinanęzioinis 
isz Rosijos ir Vilnijos ir kad ji 
sustabdė gyvulių ^ląrą. Lęnki- 
jos .pakvįeitiniąs jnduotas RaiK 
donajaru^ r>l^;yžiąi. . Lietuva 
sveikinovprincipą, )1(bęt-gi pa- 
reiszkty kati ji negali įdalyyaip 
Ąž njii ja
nėpi Ido Siival kw sutarties. I i,

. CLGi kcr.1

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos

H «
< Ii

per visus metus
. !> ■ * t.. 'į r.Lilin

Druczaai apdaryta Jdetais juę-(
V S « « . ‘ ’ V 1 . _ <1 a I

dau apdarais, viejiojei knygoje.
1269 puslapiai., Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-OO.

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY 0ITY, I*A.

/ L-

Pastaraisiais laikais 
lis musu žmonių pakel 
Ii us minsi uolius, 
mi didelio ir greit 
tenka paudncli 
vingus skynnis, 
Bostone ir

(

P

įaugę- Jeii
dide

savo 
lietuviu

skatiku 
tokiu vra

pelno. I 'z 
priga 
l’oiiziei 

p i igax'ikii j 
Chicagojo. Ir vieniu ir kjlnr 
imneszta .dideles sumo- pinigu. 
Ypatingai Chicagoje žuvo dan 
gelio. I jetiivin pinigai. Ir ji< 

gryž. Szioms priga

ant metu apskrieziai galėjo, 
reikalauti nuo valstijų 
kuri praleista del 
užlai k yiho.

19J3 m. isz keturias deszind- 
vals ti j u. legi siiat u ru, 

kurios,laike posėdžius, (Ivine- 
szimts-$eptynios turgj°’ del nu- 
sprendiino,. bylas del pr iži n į ė
jimo užlaikancziu vaiku savo 
namuose isz vieszu fondu. Tuo- 
se metuose^ Massachusetts val- 
sfią padidino instątymus in y nu 
ti moteris . kuriu vyrai buvo 
beproeziu namuose, ir yyjącon- 
sin valstija pricipo instątymus 
kurio aprūpino motinas sntma- 
žais vaikąis ir padare vaisi isz- 
ka paskyrimu užmokėti puse 
iszlaidą. Nauji instatymai ;(am 
tiksląi buvo priyiuti Idaho, Io
wa, Michigan,Minnesota, Ne
braska, Nevada, New Hąmp- 
shiro» New. Jersey, Ohio, Ore
gon, Pennsylvania, S.; ’Dakota, 
Utąltv valstybes ižde, yra su
vienijama vizuali Ramumo — 
Ląiku tąupymo progrąmu, 
Jaiys sudarys didesni taupymu. 
Tokia taiipymo sistęrna . kiek- 
vienani užtikrina gęra atejti. 
P.alehgvirąinui to visko, inusu 
valdžią ątinarą daug nauju 
taupymo,skyrių pacztiiose, kiu 
riuosę pirąąąŲ tokiu skyrių, ne 
buvo,;Reikalui, pasirodžius,, to-

suma, 
iiaszlaicziu PA.

dvieju

1 J 4 1

X

24 W. Centre* St. Mahanoy City 
POTTS^rLlJ

f

DAKTARAS I. W. IIODGENS
1’hUadellphiii Speclalhtas

Utaju valstybes ižde.

kiu skyrių skaitlius padidintas 
Pączto skyriuose, i kiszįol lai ky
li: depoząta;i, gali but pamąino- 
įpi Iždo certifikatais, su jszmo- 
l$amu nuoszimcziu už< depozi
tus, ik i pirmai d iejiai to mene-

gali but pampino

šio, kuriame padaroma permai
nos. , > • - < .

r/‘thrift?’ 
ir 5 dol.

' 4 Ikisziol 'buvusios 
i...............  ,

• 1 . r I * a r

vęvtesr kariszkos imlrkąs, yra 
panaikintos nąo 31 d. Gruodžio 
1921 m., ' _
permainyt naujais Iždo ęorti

r? I ' , « • 11

4
markes , 25c. vertes,

a f -1.
siiina4 i prr

depozitoriu isz invairiu 
vaisi iju.

t- Mokama

Depozitus 
paežį a.

<r;r*» d ima 
turime

i (la iij.

nuosznn-

»

nebesu h V 
vikams s< 
t i žmones ir ixzaikvoti 
ju uždirbtus skatiku^ 
to, kad jie. rado lokiu hm 
tikiu, kurie tikėjo, kad isz nie
ko tik niekas ir ti'iszejna.
.j Iszmintiiigas žmogus žinoda 
liias 
u i go, 
daro.
prigauti, 
skatikams saugios

,|an

2. -f Mokama 4 
ežius, priskaitomus prie sumos 
kas iiYi’Uuo. 

•»

riui* iszkeliauti Lietuvon,
Jpi prisiejtu depozito-

mes
kosi ląikjnai prigau ' persiuneziame pinigus ant kiek 

sunkei Į vu-im pareikalavimo.

I Jva j kitu banku, -
vien <l<*l

f r

Perkeliame pinigus isz 
užtenka atsius- 

|ti mums kitu banku knygutes.
Bdltir States Banke lai- 

Yorko 
Banku

•). 
ko s< 
valstija, New

Newivo pinigus
York overte slinkiai uždirbto pi

ir gi rai j Drpartnmmitas, didžiosios Lie-
- — I 1

Draugystes ir

yra atsargus 
rToks žmogus 

jeszko
m

I

nesiduos 
savo 

vietos ir. ge
ros priežiūros, Saugiausi viela 
ir aeriaus i pinigu priežiūra 

baąk'e. 
lĮjįos'zihdis 

dalykas, 
s biznis, už

Jis

Įcruuis i pinigu | 
.. vedamame 
mokamąs 
spekuliacijų 

.bet rimtas ir saugu; 
kuri atsako patys, gerini likai >’* 
visi direktoriai. Banko biznio 
teisingumą ir pastovuma 
žiuri valdžia Baltic'
Bankas yra New Yiyko valsti-

g
yra gera i 
Banko 
yra ne

pri
statęs

jos leinimu.ir priežiūra insteig’-
T -A-4

4 r

A

paszalpi- 
daugybo• 

sziaip pavieniu depozitoriu.
Laiszkus raszydami ir pini- 

siusdami,

1 u vi A organizacijos 
m‘s

cus adresuokite szi-
taip:

BALTIC STATES BANK.
291 IS.iglitli Avė.,

Jjjew York, N. Y.,
Banko valandos: Kasdien 

nuo .9, v. ryte iki 5 v. vakare ir 
Saibalomis — nuo 9 v. ryte iki 
.7 vai vakare. Telefoną 
kins 2142. • < ’O

1 . ".I*

Ar'Ju š~Kanki nn * Pi <š .It ai

i
*1

(Apgarsinimas.

Wat

3UE

NAUDOKITE 
Ar Jum. Galvos, 
Ar jtH<l Plauk^^slen^a?

. .'b _

ApifitW1

/
kai 3ienka?

. / 

NAUDOKITE

naudokite Ruffl's s

' Kufll-JB galima gauti visose aptiekosa po 65c. bonl|, arba tieaiog 
14 ifidirbeju per paAtp ui

•,F. AD. RICHTER & CO. 
3rd Ave. <Sc 3Sth St. Brooklyn. N. Y.

♦

UŽHhuiK'jusiii ir Cbroulszku L|ku
Eikite tea kur esate tikri kad .gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
lisžka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug melu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manės yra 
gvaran luotas. F

Jaigu esate silpni, nervlszki ar 11- 
guotl. nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, utejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti j yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptraiiklns lie-, 
žuvis, užkiiuimas ir sunkumas po val
giui. guzai, sYiiigulls, silpnumas į 8zir« 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palejigvinti. « ■ ' ... . j

Odes ligos, iszberimai,, papuczkos; 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą. ( 

Silpni vyrai ar pajėgos jusu Jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo if 
silpni? Ar štokas jums drūtumo, mltf 
rymo ir pajėgos ka gamta jums pa? 
ženklino, jaigą teip tai matykite ma
ne. , .

Itumatlzmas visokiuose padėjimuos 
no, teippgl isztine ir sztyvi sulenkimai, 
pasiduoda per mano gydimą.

• Ar ęsiile nęrvuoti ir troto nuodejiį 
silpni Ir .nuvargę, pailso isz ryto, 
ambicijos, be gyvumo, trotipal apt vo-; 
gos, silpnos atminties, sarmatlyVi, 
greitai pailsint, pikti, iszbliszkusis it 
I \ "% '■ 
skausmas peczuosc, skausmas 
luošo, skausmas gctklejo, stekas on 
orgijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) „krtrti-i 

tu^ kepenų, pūsles, luii)bagot ir hcurl-
1 H

Ateikite ganslte rodą dykai. Po tam 

pis ’i^xlaug pagelbantls yla mano spa-

sarmatlyVi, 

iszberimai ant veido, pailsės, nųvar- 
> kaibt

1 -1

v

bet kaSf jaS/tui’k gldi. jd. odosJr spoclalos ligas pilvo,, inkš-
I,r 

fįkatais, arba gyvais pinigaik,

'jubHH
l|

Y A
k

a T
įi NA.Ut>OKlTC>‘

Ar Norite

Kr 
.m

£L.
■*■■**■« 4

O

Vitvitynuų. javo plaut vj, Kaziais ir lAnkiaia 
nAudokitc

Uzlaifcymin gaivoj ixlov svirikki ir kvariai

75c. bonk^.

t 4>y^

pi Vn«niĮ*«i<

(«rnžri apsį<4onina 
nu keleiviais.

Paprastns Lietu- ■ > ‘ 1 1 1 • , n

IIMIMtlIHfMIIMIMIIIItlMIHIlt' 

('žslsakyklle vieta 
dabar Jusli inieMe 

i'santi AK<*>ita.
IHIItllIltt lllflll lltlll HltlOl III

vlszkiis Valgis.

YPATISZKAI VEDAMA EKSKURCIJA ANT GREICZIAUSiO 
MOhERNLSZMO LIIVO PER SOIIIIA^ I’TON A.

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.
Atvykus in Southampton >keleiviai bus pcrsodvnli ant kito Cunard laivo

Relei 
Szci-

»!

ir tuoj.plauks tiekiai in, Klaipeda--Mentei, kuri panieks in 9 dienas.
vianis trccziųs klanus bus (Juodaina kambariai del 2. d, 6 žmonių.
mylioms atskiri k’aląbaiiai. Ekskurcija

vizos nereiklia.
IN ITLAVA $ltM>,50. 1N KAUNA $107.50.

IZSPLAUKS:
Per Southampton* Liverpool 

Ir (ilnsgon

II Morcziaiis

veda Cunard ’Valdininkas, kuris 
pųsirupins jusu bagažu, pasportais ir kitais reikalais, dykai.

Nupigintos prekes:
Antra klasa $155.

i

Vokiecziu

Taksu $5,

pas paeitu vifszinįą)pis. čįulyg 
dabartines . t varkios^ .
bankose tąupymo sistema.
p ... ■ ’ • ; - * -i W . j •• / . .

markiu, depozitą) nuo į doi-

k«s

dabartiaies tvarkos j jjaczto 
■ su

daro i sz Į 0 ’ \ centu <taupyin’b 
iparkįu, depozitai nuo 1, doi. - ----- ;
»iiinrabTizti fl/ilintdima lž/ln .inni*-

/KITI Ij\IVAI
, > Per'Hamburgu:

COROMA 8 RALAN. 13 GEUIŽ.
KANOM A t S April. »5 May 
; > Prelio. Knhinete $130.

Trėcziii kJasa $103.50.
t Kares TuKho $5 I'.xtiu.

(AM ERONIA
ASSYRIA . . . 17 'Moręzinus 

CASSANDRA isz Portland 80 Kovo 
Per Anurlin iiiLlcpojii $110. Tax $5Um, 

iHžatsiAkinsiĮi kokie ekirlumae, gores, 
pis tv.xlaug pagelbantls yta mano spa- 
^abas gydimo. Paitekavones nuo dak-

mai,patvirtinti Ir/rokomendavoti per 
garsIngiatishiB Europos Ir Amerikos
.. .. ... . r,... . .. -... ; • <

Kožnn Ketvergių Fetuyc/.la ir Sukala. 
OflNpnrypląndpN jr(l0 ryto iki 8 vakare*
Dr, Hodgens Medical Offices, 
4 S, Centrist. (2-tras florai)

p tkru., Įpjoviu ir dvąniszkuju. Tio gydl-

augsžtyn, doliaririęs Iždo :mar-
-2 ' "f r .'Y- r f . j _ w #. U ! L-.. ._

.,T'\

ęei'tif ikatai. \
ir.$25, $100 ir $1000 Iždo

t

Sutvarkius sz/ita visa taupy-
? y $į vv" ‘ jA ęi' i t • * 11 * • • •

. Įmyn ir inąto puadikejima ge-
mo

y4

F f

Dr. Hodgens Medical Offices,

sistei^ąl valdžia žiuri! pir-

1

1

J

v

t

I

Pottsville? Pa.
1 i 'i i .

k. . į

I

i

ii11 v < V
' ‘!'>r ,v ,,4
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VYRU Daktaras KOLER yra vienatini* tarpa Ltetuvlv daktarai
I 

*2 motus invąirlas.ligas vyru Ir moterų, todėl jaa nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir eilpnybea 
vyru, spuogus, ^ležejimus. Ilgas tlntm®. tnvairlaa Ilga* 
ipaeluančžiaa nuo ueczystumo kraujo. Ataiasaultna yp<- 

lalszkus aasiąegydau. Dr. Kntor. kalba Ru»la>- 
kal IrLenkiszkal. O tįsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
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AR RSI ORIA MANO 
JĖZAU.”

L
Vieną szalta lapkriezio ry

ta mažą8 Stęponas bogo gatve 
in mokyklą. Laikas nuo laiko 
jis .sustodavo (ai nusiszlnosty- 
ti savo akis pamėlynavusiomis 
rankomis arba susiterszusia 
skepccziuke, tai duoti Ii uosy be 
giliam, szirdingam dejavimui. 
Kuomet jis ėję pro duonkepio 
krautuve, nerimasties pildąs 
verksmas pakilo jame. Mat, jo 
vakariene buvo duonos plutele, 
o sziandien pusrycziu visiszkai 
negavo.

Stepono tėvas

nerimasties piliias

•............ ......

[galva.
In tai

i į ė A

. I iszlindo ..isz 
žiūrint, kiekvienas 

mažo Stepono kimo kaulas priT 
si pildė skausmu. Jis vos ne vos 
galėjo tiesiai stovėti ir niekaip 
negalėjo sulaikyti aszarn, kur 
rios per veidus riedėjo.

nugraužti?
A I S a

. savo užkaboriu, 
kur jie gyveno ir leidosi link
namo ant Gręęn gatves. Apie
Į
prjesz \ bažnyezia, pąsimaiszė 
tenai, ątloszo keletą žaislu ir in

sžeszta valanda jje atsidūrė 
prjėsz v bažnyezia, pąsimaissje 
tenai, ątloszo keletą žaislu ir in 
ta tarpa iszmusze laikrędis

ar nori ęavo burna 
, pajuokė mokyto- 

asz manau, 
ateisiant in

nugraužti ? ’ ’ 
jas. <cTai reikėjo, 
padalyti prįesz

» » 
pažiurėjo aplinkui in 

laukdamas, kad

į •- ' .Ų * ■ ' 1 ' ' ' 4V' ''

ta tarpa iszmusze laikrędis 
septynias Vąląpdas, Tada ki-

mokykla.” 
.lis 

vaikus,
i” — H

, . ...... , v. 3»ę 
isz jo pasakymo,, bot

tas Juta pirmyn pastūmėda
mas, jie susigrūdo prje duriu., 
Jokūbas su bajine paspaude 
skambuti. , ; u ,

Tėvas G}4gaiiysT ^,tąs kuni
gas, kuris vakar Stepuką rado
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Šteppno tėvas nedirbo. Jo 
motina mažai uždirbdavo, tai 
vienur, tai kitur patrusdąma, 
bet ir ta uždarbi dažnai isz- 
verždavo nuo jos vyras ir pra- 

Pasigeres muszdavo 
savo paezia ir vaikus. Taigi 
vargszaą Steponas szale szal
czio ir bado turėjo daug kente- 

Ta

juoksis i
visi vaikai tylėjo, gailedamiesi p. ‘ f. t 1 J.__ 1? »?!.. J
jo, kad jis yra suszales ir per
alkęs. Bąug vnilfu rodėsi nieko 
nepaisant, abejingi,

Stepono, nes ju daugelis zino-

Jokpbas su baime paspaudę

Tėvas Gyigąlięs^ ,tąs Jęuiu- 
I 

sząlanti aęt gatvęs, aticlarc 
duris ir linksmai szvpsodama

i * / ’T i |

“O» jus esate ežia. Ineikite 
inėikite

BAULK
• *:

.1

Jo senas drangas, - Jokūbas 
Tamsinas, taippat buvo skir
tas prie procesijos. Jokūbo 
prakilni szirdis Jaresi'da pra- 

nesne nuo gautu maloniu, 
Draugiszkumo rysziąi . tarp jo 
» . 4 ’ '!«.* ' ' « V '■ ’ ’ ’ 'ji a

^r— Jį— - ' — T- 1 -r T ■y f j ’ 1 s. "74 T 

jo. tjuodu ręngiiųbi tai 
1

<

tį. Po Kalėdų juodu mane ap
leisti pikto ijįviM.
mokytojo mokykla

> ’l

tas prie procesijos. Jokūbo 
prakilni szirdis darėsi da pra- 

nesne nuo gautu maloniu, 
t

■ **■*' "2 I 1 I I V f I f i, "i .u , w

ir Stepuko $a labjau sustiprė
jo. Juodu rengiai^i įmvo pri
lipti pęr. Kalėdas krikszta ir 

.1 r . A _ t 1 I. A u .J’ J

vo pri- 
’ r 

atlikti savo pirmąją iįzpažin- 
k-- ' ; - X--- 
leisti pikto ir

i

a
f

4

'1
ii

gerdavo.

diena jis

, bet nei 
Tai da lab-

sis, tarė:
O, jus esate ežia.
* J a . a

__ j; <e

riausias, Brangiausias Jėzau, 
pasilik svęįkas.” .<

. Dabar jis nusikraustė nuo ai- 
toyiąus ant kėdes, ,kurpi b}]vo 
pęisistates ir le/Jęsi grętyęi per

paąilik sveikas.”

toyįąus ant kejes, ,kąrią buvo

bąžąyc^ia. TJik( dribau jis pama
te- broli ir kąniga, drauge su 
Jokūbu, kbipanczįus ir garbi-

l * l . a t « r • j / . .a

tę> brolį ir kunigą, 
jLa Iii r ■ L. * * ' ! r k 1 *

drauge su
» k

sius užkaborius, ir insigijo sau 
nameli su ^nedideliu sodeliu, 

i atsikvėpė ir 
gyveno,

kur jie lengviau 
Jąiipingai 
gerbiami.

Sfeppka

kaimynu

Aloizas abudu

<r>

* „

■* į

k
*

i 7

t

ti nuo k i rėžiu, 
visiszkai netiko prie darbo mo
kykloje.

“Sveikas, St epu k”, 
kas tai užpakalyje jo, kuomet 
jis pasuko pro 
buvo priesz paezia 
“ko tu taip verki sziandien?

suriko

kampa ir jau 
mokykla,

> T

Steponas atsisuko ir pama
te Jokūbą Tamsona, daug di
desni už save vaikezu, bet ge
ra savo dranga.

Asz esu baisiai
tarė,

perszales, 
ir te-

4 4

ir alkaąas”, jis tarė, “ 
vas pereita ąakti mane musze, 
kuomet asz rėkiau, kad jis už
gavo motina.”

“Ar tu gavai koki nors pus
ryti?”

“Ne 
vėl verkti, nes jo 
grauže baisus alkis.

“Sze,” tarė Jokūbas, kisz- 
damas ranka in kiszene ir isz- 
traukdamas isz tenai dvi duo
nos riekuti, užtepti sviestu — 

gali imti abidvi, mano tėvas 
ir motina abudu dirba, taip 
kad mes turime dabar iki va
liai ka valgyti.

Steponas

Sze, J T

4 c

ir Steponas pradėjo 
viduriusnes

I >

noriai paėmė ta 
duona nuo savo draugo ir at
sisėdęs ant duriu laiptu pradė
jo ryti savo pusryti.

‘‘Vargszas, ” tarė
žiūrėdamas ip ji maloniai, 
tavo tėvas dirba dabar ka ?

Ne,”

Jokūbas.
“Ir

“Ne,” atsake Steponas. 
Szia žiema neturėsime szihi-

Szia paskutine savaite 
motina negauna darbo, tai mes 
ir valgyti menkai ka turime.” 

Sztai laikrodis iszmusze de
vynis sykius ir mokyklos var
pas suskambino.

O je tu mano,

i i 

mos.

“O je tu mano,” suriko Ste
ponas, kuris buvo suvalgęs tik 
pirma riekute.

“Nenusimįnk, asz tave pa
lauksiu ir mudu abu ineisime 
drauge vėliau.”

“Gerai, bet kam tu daraisi 
nesmagumu del pianes?”

“Baisus daiktas, 
Jokūbas.

i

atsake1

asz ežia to

■tarė

“Labai 
paisau? Kad asz turiu ka val
gyti ir gerti ir da susiszilti, ka
da szala, asz nieko daugiau ne
paisau,”

Galop Steponas apsidirbo su 
duona ir juodu inejo in mokyk
la. Mokytojas užraszinejo su
sivėlinusiu pavardes ant juo
dos lentos kad paskiau nubaus
tu.

‘‘Jokūbas Tamsonas,”
jis, sznairuędanuLs in Jokūbą. 
“Treczia karta szia savaite tu 
jau susivėlinai. Asz tau szian
dien, ponuli, duosiu rykszeziu. 
Stovėk prie mano stalo. , O tu, 
Steponai Grijau, .esi niekam 
netikės vaikezas kokio visame 
Londone nerasi. Eik ir atsi
stok kampę ant kvailiu kėdu
tės su kvailiu kepure ant gal
vos. ”

Ir taip toliau, kolei buvo 
pcrszaukti visi ir kiekvienas 
gavo savO bausme. > , ;

Jokūbas drąsiai isztiese sa
vo rankas. Jis žiurėjo in Stę-:. 
poną ir jam merkę matydamas/ 
kad tas vargszas mažutis yra 
baisiausiai nusiminęs, kad sai
tas del jo turi kentėti,( Bįe4 to

y ienas, nesi juoke.
jau. perpykdo mokytoja, ir jis 
ųjriejejj sudavė Steponui per 
veidą. ,

Vąrgsza Steponą tas negai
lestingumas baisiau užgavo, 
negu pats muszimas.

Aut dvylikos jis iszejo isz 
mokyklos ant gatves ir klejojo 
aplinkui visur iki nęprąsidėję

lestingumas užgavo

popietinis mokykloje darbas. 
.Jis nedriso eiti nanio, nes ži
nojo, kad tėvas jo tenai nepa
kęs, o ir motina per pus ma
žiau ji myli, kaip jo mažesni ji 
keturiu melu broliuką.

Jis vėl paverkę, nes alkis ne
davė jam ramybes, o jau ran-

. . * • • 1ku ir kojų beveik nejautė nuo 
szalczio.

“Kas tau yrą,
Ii ?” užklausė staiga kokis ma
lonus balsas, o ranka glostė ne
pridengta galva ir garbiniuo
tus plaukus.

Steponas 
verkti ir tarė:

4 4 

szalta, 
laukti.

‘‘Ar tai tu neturi namu pa
reiti?” užklausė ponas taip 
mandagiai, kad Steponas net 
pažiurėjo in jį ir pamate malo
nu, szventa veidą. Tai buve 
vienas tėvas 
ninkonas, 
szns visas rvtas.

“Mes neturime naniieje, ka 
valgyti. — Jokūbas žadėjo at- 
neszti gabala duonos ir sūrio, 

nuo savo moti-

mano mazu-

pradėjo garsiai

1Asz taip peralkęs ir man 
o da ‘ 

> y

Ar tai tu
užklausė

taip ilgai reikia

veidą.
vienuolis Domi- 

kuris lanke vąrg

uos.
< 4 sake ku

surasti tau' ka

jei iszpraszys
J,
Nelauk Jokūbo,”

“Eik namo su manim.
asz bandysiu
nors szilto. Eik ežia, nesibijok.
Bet kodėl jus neturite namieje

‘Tėvas negauna darbo, mo-
k a valgyti ?

4 I

tina tąippat. Ka turime, to la
bai maža, o asz turiu da maža 
broli, kuęi jie turi maityti pir
miau už mane, nes jis da tiktai 
kūdikis.

44

turi ?” 
Eiksz,

Varguoli, o 
Bet sztai 
pažiūrėsime, 

rasime valgyti.

tu kiek metu 
jau namas.

ka ežia
J >

Jaunesnis vyras, baltai'apsi- 
. Jis;nusi-rėdės, atidaro duris.

szypsojo, pamatęs maža vaika
ir, paėmęs ji už rankos, nusive

• • V P 'de in viena maža kambarį, ku-
o ve 

rankas ir kojas sziltu vąnde- 
ąįu. Paskui davė jam kęde prie 
mažo stalelio
to atneszc jam sziltos sriubos, 
-- ‘ \

name nuprausė ji ir nupi

arti ugnies. Po

gabalą mėsos, duonos taip kad 
Steponas, kaip'gyvas, tai taip 
niekada nevalgė.

Kada jis pavalgė, geras ku
nigas inejo ir užklausė ar, pa
tenkintas /pietumis, kur gyve
na ir daug kitu dalyku.

“() dabar, mago vaikeli, in- 
sitemyk,” sake kunigas, ury
to ąnt sęptyniu ateik ežia ir. ąt-

sake kunigas,
1’4.

sivesk tįęk; savo draugu, kiek 
tau patinka; mes jums (Juosi-
,a«V va.v.ax ,* «. M » »,vo v'»,j.

galesite, suvalgyti, o gal da ir
me tiek dąonęs-ir sviesto, kiek

pyrago sziek tiek pridesįme.”, 
. Stepono,ląkią,juokėsi ir bliz>

gojo, .kada jis žiurėjo in ipąlo- 
nu ii; besiszypsanti vienuolio 
vęi.dą inbąndę pmjekavoti, Jis 
gąlejp iszstęneti vos kelius go
džius, bet jo akis buvo iszkal- 
bingiausios .ii;.rodė, ka tas ku- 
dikis turi savo szirdyje.

II ! i 
• • ■•''4v , , . Im

rojo aplinkui su tokįu szalcziu ppnas su keliais savo ąrty-
• . _ ? . 1 .. . ’I... "1 1 1 .• • * ■ • a « 1 ' *

nu ii; besiszypsanti vienuolio

ežia yra vietos jum 
vįęiems ir da jos užtektu ir ki
tiems ir muš szirdysę ir kam 
bailyje.” 
n Vaikai i \ „ t 
kambari, prirengta , 

kuriame buvo

s

nemandagąus 
’; J r vaiksz- 

czįęti in genijų Tėvu mokyk
la, kuri jiems .-buvo, duodama 
visiszkaidovanai. ’ . '
/Dabar juodu mokinosi apie 'p ‘

'■ ‘ '‘'H * ’ , 1 '/■ ■ > V"/

neapsakoma M lelįaupio

la, kuri jiems 
visiszkai dovanai

& i m. u i

Szvęncziausia Komuniją, apie
Jė

zaus, esąnezio Sz voutyzi austa
me Sakrąipeątę, męįlp. Vaiąai 
rijo kiekviena žpdį, "jjalop ju

nanęzhis savo Vieęzpati.
/ . \u™ jis. 

“cikHz, greitai ir pasakyk te- 
viii.” m 1 y?

“Ęik, .ąaiąo vaikeli, 
Tėvas Grigalius, I___

, “Eiksz, Stepiįk

tarėJ, 
1

kuomet Sjte- 
pukas in ji žięrejo, Mpik, o 
Dievas jums palaimins.” (

Jo akis buvo pjlnos aszarn;
— pilna dėkingumo

Dievas jums palaimins.
I c , 

jpt szirdis 
įrjnęiles,, j 
Žuliai,'kpriuos jis surinko ąp-
įrjnęileą nes (tąi dnivo^tie ma-

b|epękas ii
apturėjo malone paszaukimo in 
kunigyste. Aloizas pasiliko mi- 

, tarp . Japonijos 
raupuoeziu ir mirė kentėtojo 
mirtimi: jis buvo užmusztas 
,tu, kuriems kaip aniolas tama- 
vo.

) Stęponas darbavosi Londo
ne. Jis mirė, atlikęs Jąug sun
kiu dUrbu. .Jis darbąvesi tarp

Icįstig neturinęziu

djęnięrium w

mirtimi: jis
« * .1- *• II . “

ne. Jis mirė, atlikęs Jąug suii-

didžiausiu vąrgszn,

I L
t

f

‘4. 1
1,-t

■A

/ *
TARADAIKA.

i
*
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In viena pleisa diedas ir bo
ba pribuvo;

susirinko ,t in dideli, 
juos pri

imti, kuriame buvo ( gražiai 
liepsnojanti ugnele. Ilgas stat 
las tęsęsi pęr kambari. Ant sta
lo buvo, lekszcžiai su duona, 
sviestu ir pyragu, arbatiniai 
puodukai ir garuojanti virdu
liai. Inejo da du kunigu ir vie
nas, broliukas, kuomet tėvas 
Grigalius jau pilstę arbata.

-Viename kambario gale ka 
bojo didelis kryžius, antrame 
—- stovėjo Szvencziausios Pa- 
___ _ ________i ant, ranki;

me Sakrąipeątę, męįlę. Vaiąai 
I 

sz i rd y se p i r ma ka rta pa s i g i rd o 
balsas: “ 
sur esanti, į 
ryto ir amžinai.

‘Kądome Dranga Vi
ta pati sziandien,

- 1 ■ <

Kasdien drauge ji.e ateida
vo pasimelsti mažoje bažnyte-s. 
leje, praszyti Jėzaus,f ko jie 
ląbjausia troszko .ir pasakyti

jįe a te id a-

praszyti Jėzaus,, ko jie

•Tąm, kad jie Įabai Ji myli.
Stepukas 

apasztalas;
pasidarė 

jis mokino savo 
broliuką Aloiza visako, ko jis 
pats iszmoko. Jis vędesi ji in

mažas 
PĮokino

neles su kūdikėliu 
stovykla. Aplinkui anbsieuu

Jėzaus gyvenimo.
vieszo gyveni

bažnyezia kasdien, jęį tik buvo 
gražus oras.

Viena ryta, 
paežius 1 Kalėdas, I 
tarp rytmetiniu mokyklos pri
moku ir pietų 
kubą ir vos 
kvėpti 'nuo 
vargu pratarė:

Jokūbai, asz nerandu savo

Gal jis nvejo namon be ta- .

paežius
nedelia priesz

Stepukas

atlėkė pas Jo 
galėdamas atsi- 

patroszkimo, su

toliu vaikai.

broliuko, ka man daryti ?
■ “i

vos, arba su kitu vaiku ? Kur 
tu ji palikai?”

Prie pat duru laiptu namo
19. Asz nubėgau paklausti 

motinos, ar1 turime pareiti pie
tų namon, 

) y

< < 
N.

ar duos atsineszti

linkui save in buri yardan To, 
kuris pasakė: “ 
liains eiti . prig.
drauskite jiems, nes tokiu yra

,t«> wwhjX1./.... ■;.
JhsKVJuJWK-.
gą/jo tgv.ąs dabąr yra kO1* gir
tavimo vietoję. Bet ne. jis bu
vo namieje, susitraukęs prie 
moąkos ugnies, ; kuria motjna 
sukūrė, kad atliktu skalbimą, 
kuri buvo gavus. <.

“Tcyąli,

Leiskite va i ka
manes ir ne

K e grei- 
usigępd.iniU8 Per

namieje,

kad atliktu skalbimu,

taęe Aloizas, moi-
i ,,tevo vei-

>. I » J' ' 4 f 1

liūgai glostydamas
dus, ‘.‘Jėzus .atsiuntė mus pa-

> f
tęva kelis

sakyti tau, kad myjetum Ji.
.Jis pabueziavo 

kartus ir tarė: ..
“Tu Ji mylėsi, teveli, ar ne

tiesa ? Tildą Jis bus tavo prie-, 
toliu ir duos , tau koki nors 
darba; mes busime taip laimin
gi visi drauge.
eime drauge

visu ap- 
tikejimo ir 

varginsimu girtuoklystes. Dau
gybe jis privedę prie iszpažini- 

g iszplesze isznio tikėjimo, dau 
girtybes nagu.

t Jokūbas Tamsonas, kurio tė
vui netikėtai teko didelis tur- 

insteige prk 
,kąms. Jis suprato
tas, ‘glauda 

gerai vaiku 
bilda ir mokėjo pagauti*ju szir- 
Jis tąip, kad jie pat is liuosa

vai-

valia ateidavo in jo prieglau- 
ir pasiduodavo

drausmei. Jis buvo nenuilstąn- 
tis pasakotojas apie savo senus 
draugus, Stepuką, Tęva Gri- 
.guliu, stebėtina Aloizo istorija 
ir Jėzaus Szvencziausiame Al- 
toriausfSakramente malonumą.i

.da

rr

asztriai

Ir badai labai alkani buvb,
Per diena gerai apsjžiuręjo, E

s u J auk ia k u pezevoti 
pradėjo, •

0Nakties

Net penkiolika visztu nupirko, 
ir tuojaus galvas nukirto, 

Tas ne daug kasztavo,.
Tik 45 dolerius padėjo ant -

. . * Ii

stalo.
Ilgai kojų ežį' nesuszilo 

Puojau in kitur iszsineszdino, 
Ba visi pirsztais kaisziojo, 

Iii kur tik ėjo.

m
♦

Vieszpaties 
Jo kūdikystes, 
mo ir Jo kanezios paveikslai.

Tenai buvo ir lentynos si; 
knygomis, senomis ir naujomis, 
kurios buvo ^dovanotos kimi 
gu del ju misijų vaikams ryti 
niame Londone. Kada vaikai 
privalgę, kięk tik jie norėjo ii 
prisikimszo kiek galėjo kisze- 
nes pyragu ant rytojaus, Tevaj 
Grigalius surinko juos aplink 
save, kalbėjo su jais ir klausė 
ju pasipasakojimu K apie ji 
vargus, nes jie visi buvo netur-

Tada jis pasakė
kad nori turėti sii jais priete 
lyste, ir taip meiliai prasze ji 
pasitikėjimo, ju prietoliu, kad 
jis isz karto pagavo kiek vieno 
isz ju szirdi.

“Visi jus žinote, kas tai yra 
kentėti, kęsti kanezias, alki ii 
szali,” tarė jis. “ Dabar asz 
jums papasakosiu, kaip jus ga
lite būti laimingi, nežiūrint tu 
vargu.

Tada jis 
apie Jezu, 
viską, ka Jis kentėjo už mus ii 
kaip susiartinimas su Juo darė 
maloniu kiekviena skausmą ii 
lengvina.naszta, Jis papasako 
jo jiems ąpie sJezaus gimimą

tarė jis.

szvilptelejo Joku- 
“Te- 

labai daug pavojingu

tos?”
ii

su
suszuko jis staiga

“Ar

jiems papasakoję • 
apie Jo meile, apie

veidu.
in i bažnyezia

f

Ugi, ne. Visiszkai užsižiop-
— atsake

ežia.
“Fiut”

bas, truputi nusigandęs, 
nai yra
perėjimu, o Aloizas/žinai, ne-
pasedi pepkiu minutu ant vie-

0 boję,”
pilnu vilties 

dirstelėjai
ka? 

< l

tinau” — atsake Stepukas. 
“Ęiva; nuėjo pažiūrėsimo.

Bažnyezia buvo tamsi, 
langai isz 
užtepti, o isz 
namo užtemti.

4 4

tvartelyje, gulėjimą ėdžiose ii 
t. t. Nors nekurie isz ju kaįp 
kada atsilankydavo in nodeli
nes katekizmo pamokas, bet te- 
nai girdėtu dalyku nemokėjo 
pritaikinti gyvenime. Dąbar, 
kuęmet jie įszgįrdo isz kunigo 
burnos žodžius ąpie, karszta 
Jėzaus męi|e, kad Jis pats save 
atidavė kentėti isz meiles mus 
ir kentėjo, už kiekvieną.

Jie prižadėjo vęl ateiti ir, , 
isztikruju jie butu, ateje kas 
vakaras, per savaite,, bet Teviii 

jo p ra maty mas,. ir 
, kad bus ge

riau jei jie du kąrtu iii savaite 
ateis, kad jiems nenusibostu.

&

žodžius .ąpie, karszta

jie butu, ateje kas

Grigaliui 
iszmintis patarė, kad bus gę-

ateis, kad jiems nenusibostu.
III, . . .

Praėjo jąu nemažą laifco, 
• a • ‘ f * * * • •. ' ai a ' ' -a' ' B ’ i, •

Eiksz dabar, 
ir pasakyk Jam, 

kad mylėsi Ji drauge su ma
nim. Ęimęjleve!”

No kas kita, tik Dievo malo
nę paliete to žmogaus szirdi ir 
pajudino ji, kad jis savo mažu
li prispaudė prie krutinep, o 
aszaros biro jo per veidus ant 
mažos garbiniuotos galveles.

Palytėjimas To, 
aklus, kurezius

kuris gydė 
ir raupuotus 

yra taip galingas dabar, Ipiip 
buvo tada, kad tiktai mes pa
sitikėtume Juo “

visuomet szviesi 
szviestu, 
Vieszpacziui.

Tevąs atsistojo, ir, imdamas 
kepure, tarė:

“Taigi eime,

lBt ■|rL O fti O OI <ft —II

IN PILI AVA 
r ir

HAMBURGĄ
Keilžklhidfint T.cukn Koridorimis.

1’alldnuM Nnu.ll “O" Garlaiviai 
OROPESA 17 Kovo. 28 AprillaiiH. 
ORBITA 31 Kovo ir 12 AprllIaiiN. 
ORIHINA II Apriilniis, 2(1 Nojaus 
A R AGP AY A .... 22 Apdilau*,

VJ&ob,. atskirtos kaJutos. Nėra 
extra mokoszczhu

i Iii .(lierboiIrR, Southampton 
r- ; i ir Hamburgo.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
2« HKOAhWAY. NEW YORK. 

I Ar pa* vietini laivakorcziu ageuta.
-«► «■» «■» ■»

Ar norite darbo?

Ir asz Vyruczei vos in puca 
patekau, 

Kaip in Oliajaus ateita nuva
žiavau, 

In viena karezema inejiįu, 
Sztai ant lango dirstelėjau, 

Daugybe szlapnosiu paregęjau, 
Veidus prie stiklu prikisžia, 

Liežuvius įszkiszia, 
Mat isztroszkia baisei buvo, 

Nirbirio norėjo. , • 
Saluninkas viedra kokiu tai 

pamazgų isznesze, 
Ant poreziu kaip pastate, 

Visos pripuolė, J
Viedra pagriebė,. .

Po kelis gurksznius prarijo, 
Na ir troszkima užgesino. 
O ka jau pilnos, , padlinos 

mandrybes, 
Ir da guma kramti tosios 

bjaurybes, 
Prie ajriązuku kabinasi,

Sztai ant lango dirstelėjau,

mc

Ą.”

Jos.
vienos puses buvo 

antros augszto 
Isz karto, vai

kai ineje nieko negalėjo inžiu- 
reti, bet po valandėlės jie iszr 
gi^do kūdikio baisa, kalbam 
ežio: j

“Ar Tu ežia, mano Jėzau?
Juodu iszgiydo lengva bala-

, ant Hgaln

v- 1 * i

Ir anglikems vadinasi.
Asz mat to netikėjau,

Kol to viso pats neregėjau
Nes dabar jau in akis spjau- 

cze,
Ir da kubilas iszraucze, • 

, -f • • • i
In viena apigarda pribuvau
Ir ka maeziau, tai maczlau, ;

Keli galiūnai stovėjo,
■ ...................................s

- v-’- ‘Apsidairęs pažiūrėjau Ut 
Velei uždaręs, toliau nuejatt i 

Kada in antra dirstelejauį ' j, 
"i

4 Jf’ Į ’I*
4 * * *

-P
Greitai duris uždariau, 

In treczia karezema jnejau, <

J
Agentu reikalinga nereikia 

mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo įgali .savo laike vaka
rais užsidirbtie gera ,uždarbe,

mus gyveni- 
saulele 

savotarnaujant galima padarite po deszimti ir 
dvideszjmti doleriu in savaįte j

i

1

leido savo mažam 
save in bažny-

mano vaikeli 
asz eisiu su tavim.”

Taip kaip jis buvo savo snJ 
skrotusiuose..darbininko dra- 
bužiuose,
šuneliui vesti 
ežia, atsiklaupę tenai drauge 
su Steponu ir.Aloizu priesz al
torių ir kada,, jie tenai meldėsi

t n * a 'i, ♦

da karta ate jo balsas:
. “Eikitę prie manos visi, kių 
rie esate pavargę ir apsunkin
ti, o asz jums palengvinsiu.,” .

.^Paskutine klintis subyrėjo 
pirsztu, užlipo .prie yąrgonu; vargszo žmogelio duszioje. Jis 

lieję džiaugsmo ar atgąilpšr 
aszaras. Jis leido savo mažiems 
yąikuęziąms vęsti ji pas Tėvą 
Grigalių ir jis pats prasze, kad

dojima ir i eidami

? J

J

■. I

nuo tenai, pamate Aįoįzą, sėd in-(
1

/nažaą auksines
ti, ant altoriaus ir bąladojąnti 
palengva vin ; \
cibor.i.ię^ diireles- Jupdu pamą
te> kad;Tęvas GrigaĮįus iszejo'1 
isz klausyklos; ir jis ir juodu 
buvo pasirengė eiti prie Aloi- 
zo, bet tuoni * tarpu atsiliepė 
malonus, meilingas btylsa8*malonus, meilingas
skambantis, kaįp .. dahgiszka.
muzika:

Taip, mano
rraejo jąu jnemązą laląo, o 

vaikai, rėgiilarįszkąi, kas pas,- 
kirtas vakaras, labai gražiai 
rinkosi. Stepukas, ypatingai 
pasirodė uolug;
vakarines. pamokos sujudinę.,

, ......... ... . .........   M
kriksžtyti Stępuk^i, ,o. tąippat 
ir mažesnį j i jo< bręįį, kurią ga 
vo vai’da / Ąloizasi V Ji paniatę

labai gražiai
J V 5' , •

“Taip, mano mažas vaike
li, Asz ežia. O ko tu nuo Manes 
nori?”

’ . 1 . '■ ’ * ' , . r ♦ * |l i ’ z

“Brangiausias Jėzau, asz
nori ?

ir-dauginus nęleiskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszversti 
savo dyka Jaika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau-
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
» i . » t * u -I. *

Collegeville, Pa.
J "* u" ~ "J » ' ' j/’į" ',J T '

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoja ; . ( $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

I' V' J \

I

Žemiausiu dienos kursu.
A.% h ik. * * > i. . j. %

Pinigus Lietuvoje gauna ar-

tyiitu, praimta s iii Gerojo Gany
tojo pulką.

Tuojaus tėvas gavo gera vie
ta su nemaža alga, o motina 
rengėsi prie Kalėdų szveneziu; 
Ji atsiėmė visus drabužius, km JT! ___________ ?______ 1 1

riuos buvo užstaezius ir viskas 
susidarė taip gerai, kad jie.visi 
užvarus pasirodė per Kalėdų 
Miszias. (

Norp jie dekavojo Dievui už

pasirodė per Kalėdų

> ■ J* ... v 7 z ■ \ \. * ” ■ 11

noriu, kad .teyęlis gautu Jais yisaę Jo geradojystes, už .gera

Ir juosia kaip ąviliję dūzgėjo 
Pro pirmutini ėjau* * J

Angliszka kalba girdėjau,

/ Visokes kalbas ižgirdau:
Ir polskai, ’ ų

Ir ungarskai, 1 - 
O kokios buvo pliovones 

Kaip isz rankoves, 
uždariau

Cze jau Lietuvius užtikau 
Ir net smagesnis buvau, 

Visi gerokai insitraukia buvo, 
Jig vos ant aslos negriuvo,

oriausiame paszte laiko 25-30

, 7 P. MIKOLAINIS,
dienu.

, ' I l y 
A * 
! r< M a r w . , | ii

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
X-'----- L’i. .-a'u. ---------- -----------

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
V

V* j
'• *%

I*’'’ J. Ji

V

c
l'A'

Už baro laikėsi,

pučui \7VIV UVIUOa

Ji leido Te,viii Grigaliui pa 
v <■ j, ‘
ir mažesni j i jo. brpfį, kuris ga
v v v «» M<v. ( • v *

kaip rpalonus pasidarę ^tapp-
1
.drugiai jis. . JungsiąJijąur^. te-

ję motįąą tęš _ba,; kaj jis nępasįgę^tu ii; ne-
niusztu daugiąu‘piąmos Įr Ste

' F f j f r 1 9 F • , t lt

pyko. Ar,padalysi taį, Gęi-iaū- 
(sįaą. Jeząu ? Ir. ąg ęieįęąd iięiiž- 
jipiršzti. Tėvo į. GrtgaįįąysJ^. Ai’
sįaą. Jeząu ? Ir. ąi; Riekė j iięuž-

i/misttų i kuris,/ užstojo jiems 
, bet svarbiausiu 

ju džiaugsmu buvo, kad jįę ga
lėjo , klūpoti prie “ Be tieja 11 s 
stapieles” ii: piąstyti, kaj Je-

(sąusą duona, bet svarbiausiu

Ipjo klūpoti prįo Betlęjaus

A*
J
J '

R 
o 

i. i ’
i-

.A 
I ■

. I

f
I J*

*4 U

■ 7
ii

♦7' . . n •-> r

y % _

pądąrysĮ, kad ąiąma atšigrįęb- £us.gimę tvartelyje, kaipo ne- 
. ; ‘ . * 'K;i ■ ' 1 a r ' .* 'k •*b 1 •' * a 1 ' - a ' , •> lt 1

<( (<< t JįU ir j 4 >iv
nas po kunigo intekme jr ąaiįj sia^ ^.o^au, asz/Įąvę, myliu lą-

■ T ’ Ji t T 4 * f i" f. 1 ’

vo upa ir uoliai padeda jai va
lyti -.kąmbi/rius,.'^kuriuose jie

nustęt(u yę|’ką^į? Gęriftu- ti^ingiausias vaikelis, pąsam 

bąi, įaįiąi, net labjąu kąip ęavcį ,ju Iszganytojas .ir jiriętęlųis. 
tęva, motina ir Stepuką.“
, “JBrangųą vaikeli, eik namon

■ Žemiau-negu fabriko kaina, 6 bar- 
bcrli^ki dulktai, .kaina ?3.75c Tai yra 
labai pigiai, nos axle daiktai inąMause 
,yra verti $9.00.

•'”> Gera

* \ mc*xv xcwnvoi, w

Ir da vis gert provojosi. 
Visi narsunai, 
Visi galimai.

Vienas buvo labai drūtas, 
Kitas kaip Rokefeleyis bagotas

Kaip bagoezius su milžinu 
susiėmė, 

kaip milžiną in 
trenke,- 

Net visi langai subraszkejo,

Visi galimai. * r

Lairp žeme

Ir atsikeli negalėjo:
Abieju overkoeziai sutruko 
Badai ir kelnes nusmuko. 
N aidimas pakylės Ižljego, 

Bėgdamas net stenėjo, 
Paskui ba^įbezei pasilikę, 

Gere ir isz dziapgšmo klyko. 
Dabar piningu iii;yąles turi

Ant nieko, nežiūri, 
Szinkoris tik sžaiposi,

O isz tamsuneliu juokėsi, ’ 
Be to, užmirszau da ka pasa

kyt,
Viena gulinti norėjau pakialt, 

Ir isz%po stalo isztrąukt,
Mat apsivemias gulėjo 

K r 1 ok e i r stenėjo.

Gere ir isz dziapgšmo klyko.

Į lio atmestas, o kuriu yra dabar
!' GVarantupta balbcriszka miaszinuko;

Tik pamislyk ka 
balberiszka britva. r

B^lboiiszkas žlrkliukes. Szukas. Gera 
diržą ir gera szepetuka. Tie visi daik
tai yra iszdirbimo gero ir kožnas bus 
Jais' uiganėdntaR. Vien balberiszka 
inaszinukę yra. verta . lięk kiek mes 
prąszomo už visus daiktus. Tokia žc- 

* gražiname pinigus, aszykito < tuokus, 
ma kaina mes parduosime tos daiktus 
tik?/per trumpą laika ir Jeigu norite

prlsiuskite 20e.
J

yra 
gauni.

. Nuo to laiko 'tą szeiipyna 
. tarpo.... Tevąs. visuomet tyrėjo 

gyveno ir atlikti jos nekuriuos ir pasakyk tėvui, kad.asz no^ darba.' Jis buvo taip pastęvus 
1 2 ? i. katj jist.jnąnępylėtą” — 4 v .

Stepuku. tęvas dft yi8 nedįrbo. riy,tojaus, kĄęįs taift įąW įnylį ir, nepralęido, ,nęi .vieno

jaįp, kad; jią^ano, myįętu, o

tęva, motina ir Stepuką.
tarpo. < Tėvas, visuomet typejo

Ml • B « *■ a .

Ię isz%po stalo isztrąukt,

kituSjtpusus,
(» I

Buvo, jau /irti, Kaledoą,,$pX?s
giu. kad .ji^jnanę^ylętu” — 
velfi. suskambęjp MlW Įszga-

•k. a a . « Ii . a • a . ‘ k. a

,ir gabų?, kad pasįlikA>*dirbtū-
[ ves .užyeįzda, kurioje jis dirbo 

. ...  ,, . , . • vaąaro,
kad pelitu, kĮupszcziąs n|ęjde-

T’aemiau už pa^a^lu, (
vaje Ir norėjau pakeli ant kojų, 

Tai vaikine straktelėjo,
Szoko ant maneą ir muszt 

norėjo.
Asz vos atsiprasziau,

Ir kaili sveika turėjau, 
Daugiau girto neužkabysty,

ma kaina mes parduosime tos daiktus
I 

pasinaudoti isz , szitu pasiidymit tai 
. del persiuntimo ir 

$3.75 ^užmokėsite kaip daiktus gausite. 
G.vąrantuojame .. užganėdintum arba 
nelaukite nei. minutos.

PRACTICAL' sales company 
1219 North?Irving Avė.

CHIQAGO, ILL,

mažus yajkęlius, v/Pąsakyk 
I 

uįvo pilną Wi*u visuomet jo gęrlau-
( h ; 'i • k.. " d ■ m< h L i

Q, <Jpkni T>»»- ' ‘ ‘

ir. jis ,‘g/rud)!,yo njio gerųjų, yio

Vet , ję., girdis
k J ♦ 1 • J ■ < '•►j

jpas dalyvauti ■Kalėdų.. pręęcšĮ

nuoliu viena gera, pavalgymą, 
h*

. Kita vakaru Jokūbas ir Šte-| fl^ąąg^
ienas su keliais savo artv- .iįius Qulyy^.uti ^Kalėdų., pręęesi- 

ir panieka, kad mokytojas in3 miauąiais drąugaįs, Jcuric tafp- ^oję ai)tj garbes Kūdikėlio Isz^ 
vivlrna Irirfrb inm cjii rul/uvfo non 4 4 X! « 1 M iru vi vln iniia

Jokūbas pakele galva ir. pažįp-

pykęs kirto jam su rykszte per pat nebuvo “ rąudonvcidž’iai. M ganytojaus,
t

f

♦

ęiu^rfitagii
1 ’ I I

Gėįfiausįąs, Jėzau

I

■ P1

sukąpkjO
Jęįuj Tnu 

m . “ 1 ■’* 
ipjęsiiiąi rnąžu^ kpdifcs, 

t . ,. 1

/

w $

II

sįs.. sų d.i^įąusįū dękingąmu 
‘ tprie To, kuris tdaye pergale. 7 

plotinai nereįkęję bėgioti, 
'iiaft'zlrnnt. Iziir nrvve n>Žzlni’Kin

’ i r , < ' ’ , j •: » ' ’ | . • » . .

Ir bę to /p kplis metus dasidiy-

tprie .To, kuris davė pergale
-• ar a •ll • a ■ _ 4 a

jįęszkant \ kur nors uždarbiu.

i * Gę- bę Uęk turto? kad apleido jam-1 Dopt. 406.
Kad ir stinpantį matysiu,

%

Ik J
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CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad lr Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ry/e iki 12 vai.

T——n u — - nr*. ***•*■■*■1^^ ■  * * '■

Žinios Vietines
Petnyczioj Llio Patriko.

— Kita Utarninka jau pir
ma diena pavasario.

— Nedėliojo pripuola Szv.
Juozapo, patrono 
viszkos parapijos.
bus atlaidai, kurie prasidės Ne- 
delioj vakare, o užsibaigs pane- 
delio vakaru su procesija. Kun. 
(1zesnli užpraeze daugeli kuni
gu, todėl tegul geri krikszczio- 
nis pasinaudoję isz dvasiszko 
peno laike atlaidų dienoje szv. 
Juozapo.

mušti lictu- 
Taja diena

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgoezio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puso gali pasilikti ant niorge- 
czio. Keturi, 
namai pb $6500, puse gali pa-

FI. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

W. TRASKAUSKAS 
PIRM UTIN IS LIET t V ISZ K AS 

GRABORIUS MAHANOY CITY', I’A.

— Ant egzamino iszemiino 
ukesiszku popieru stojo su vir
ažu m szimta kandidatu I’otts- 
v ii les sude.

Vagis insigavo

Pasamdo

in ciga
ru sztora Hobano, iszsiveže ge
ležine szt'pa 
imt kalno
apie 700 doleriu 
Libert v bonu.

kuria dinamitavo 
iszvmdami isz jos 

ir keliolika

620 W. Centro St.

T Aldo Ja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, vcsellju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Mahanoy l’ity. Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 1 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie-! 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki-i 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso: i

; JOSEPH G. BOGDEN, 
; Aiderman & Banker 
! 4 S. Main St. DuBois, Pa. j

▲

Kazis Rėklaitis^.
f

Lletuviszkas Graboriui

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagalbininke 
mote ra. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

senasJeigu kas turi
arba kitokes kni- 

tegul atnesza in redakcije, 
■a apdarytos kaip naujos.

namai

maldakniges 
gas.
o buI

Parsiduoda namai po 
No. 36 !Oth St. Atsiszaukit po 
augszcziau minėtu numeni.

Jeigu, norite nirkti ge- 
czeverikiLs pigei, tai pasi-

r
Tvircziausia Lietuviszka

BANKA
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palalklmuL Siuneziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortesihiraa. 
kompanija naatatytama kainoms. 
Parūpina paazportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir plglat Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozes J. Austrą
LIETUVIS

Buvusls Daktaras Karlumcneje.
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 0*vakare.

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

rus
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 
ežius,

Stankevi-
305 W. Centre St. (t.f.)

PRANESZI-PASKUTINIS 
MAS TAKSU MOKĖTO

JAMS.

Taksu mokėtojai turi tik ke- 
priesz sugrąžinimą 

income taksu“ blanku. Isz- 
pildytos blankos, ir jeigu tak- 

moketi, tai nors 
turi būti 

prisiunsta Collector of Inernal 
Deputy Collec-

lias dienas
4 4 9 ) blanku.

sai turi būti 
ketvirt-dalis taksu

Revenue arba
tor, ant arba priesz Kovo 15 d.

Galima ypatiszkai nuneszti 
arpacztu prisiunsti. Taksu mo- 

moketi bausme
visu thksu ir kita 

isz nedaugiaus $1,000 
jeigu neprisiims 
paskirto laiko.

Jeigu taksu 
neatyduma, 
tu taksus,
rasta, turės mokėti bausme isz 

visu taksu ir nuoszimti isz 
ant menesio 

neužmoketa.

kėtojas turės 
25% 

bausme
ISZ

blanka ant

moketojas per 
klaidingai rokuo

tai kuomet bus su

5%
1% ant menesio per visa lai
ka kuomet neužmoketa. Bet 
jeigu mokėtojas prisiunstu ne
teisinga ar prigavinga blanka, 
su noru iszsisukti nuo mokėji
mo tinkamu 
keti 
buvo paraszes

taksu, turės mo- 
bausme isz 50%

ant blankos, ir
kiek jis

bausme isz nedaugiaus $10,000, 
I arba viena meta kalėjime, arba 

užmokėti iszlaidas 
b v los vedimui. _ * M.

’ Galima

abudu, ir

užmokėti 
monev-orderiu 

taksai

CHAS. S. PARMLEY
Re. ’ Estate Agent. — Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamc namus, kolektavi ve 
randas ir tclp toliaus.
238 W. Centre St. MahanoyCity

kolektav<

DR. J. A. TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

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

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

SAULE

12 ruimu namui

(Ap.l)

PARSIDUODA FARMA.

I*•/3

100 ak i erių isz- 
reszta girria.

Teipgi
visokiems reikalams.

801 E. Pine St. Mahanoy City.

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Lalsamuotojas;

silikt aut morgoezio.
John Goyno, 

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

Laidoja kimus numirėliu pagal į 
naujausia mada. Pigi preke. 
Teipgi pristato automobilius

$77:5<>
coliu

t

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
k

*

140 akieriu, 
dirbtos žemes, 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

Mrs. Mary Golgot
R. F. D. Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes piginusia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvrtrantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainorne. Turime artimus 
ryszius. su Lietuvos Ūkio Banku Kaunje.ryszius. su Lietuvos Ūkio Banku Kaun»e. Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 

, o suteik-

s

patarimo, laiszkais*arba alsilankus ypatiszkai
sįme juos dykai po pekaneziu antraszu:

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

ALTIJOS-AMERIKO
1 LINIJA 9Bi'oadvay, \

TIES!
KELIONE

NevYorkNY.L’

Ė ILIETUVA
PER HAMBUR.GĄ.P'ItlZ^Ą,

t- ADRA 1 ll-TXVTn *•ARbA UEPO JR.
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
“LATVIA”
“POLONIA

, . . 22 KOVO ’ 
. 5 APRILAUS

I

m.

9 9

j Treczia klassa in Hamburgą $10X50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Krelpkltes prie musu agentu jusu miestą.

Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

arba čeverykus.
Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 

ir ilgiausį nešiojimą.

BAL U©BANDf
’5

V

- “Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trjjose madose. 

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti 1*aip patvarus ir stiprus, kad nė aštrys kampai 
akmens nė anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Ban^” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiū
rėk “Raudono Kamuolio” kada eitai pas savo pardavėją.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

t

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar 

---------- • . ,/TT^ 
dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados. 
Musu spceialiszkas 
GLOBE peczius, vjduris 18 

didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

Geriaus 
rudeni.

e
9

4

lf ■

PERT
puikei enamelavotas

d
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 
Rakome; pirkite peczid 
dabar.

1

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

czekiu 
arba pinigais, 

užmokėti ofiso 
skyriui, patartina mokėti 
nev-orderiu 
jeigu 
of i st 
ma.

Czekiai ir ‘money/orderiai’ 
turi būti iszraszyti vardu ‘Col
lector of Internal Revenue,’ ta
me mieste kur kolektoriaus 

“Collector w Iof Internal Revenue, Chicago, 
Ill.,, Kolektoriai, ant praszy 
mo, turi iszduoti taksu mokė
tojams kvitą ant kairios para- 
szyta kiek pinigu užmokėta ir 
kam.

Jeigu taksai, arba dalis tak- 
neužmoketi. ant paskirtą 

laiko, taksu mokėtojas turės 
mokėti 5% visu taksu ir nuo
szimti isz 1% ant menesio nuo 
dienos kuomet reikėjo mokėti 
taksus, ir prasfkaltelis.tures

4

Jeigu
)

I

arba czekiu 9

mo
nos

nt'pasiektu kolektoriaus 
i siuntėjas turės prirody-

monev/orderiai w f

mieste
ofisas randasi. Pav:

su,

v

ir prasikaltelis.tnrcs
mokėti baigme isz $1,000.

fe

Ž

•rv*

~ JSfoįi.
-'V-

4 • *

•iyįi'-Vi
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ĮZįL

SSi’
W. F. RYNklEVIČZIA

j DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
S 233-235 W- CENTRE ST
i 
g
g

MAHANOY CITY, PA.
t

prekes kompanijų ir ant 
ageiita \V.

i suraszo in^niiojimmr, 
affidavitus, peticijas su paliudijiifiu. Pinigus iszmainuu ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjus gauna Jįiipa isz Lietuvos apie priejnima 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per nupięjlusiusti in vsas dalis svieto.

--------- ------ ---—.. .....   """"y

Iii Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galiniu 

Pusportus i sz rei kabiu ja

ga'ut; pagal 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka i 

visiems keliaujantiems iii Lietuva,

-

F. Rynkieviczia. 
in^ąliojimu.f,

1

kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti.'Jeigu manote keliauti in Lietuva
I - - w » a —> . * 1 a >. « • . a . a V/ ■ ai tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių, sMiame 5

J laike daV važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakoTczitt kurso ir 8 
į visokiu'patarimu per Įaiszka arba ypatiszkai. \ - . a

laike daV važiuoja in Europa. Re i kala u k i te mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir

—«•»

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... ' x j

Merchants Banking Trust Company !
------$. '* !!

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra- Į[ 
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu. (;

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

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti j[
skola per lengvas mėnesines mokestes arba j j
teip tankei kiiip jumis geriausia iszpuola ;; 
mokėti. • i!

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- J! 
tiecziai ir patinstami. ]!

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos &r- ;!
ba informacijos, kada norite kur investyti pi- ;* i! 
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ii* pažinstams kad dė

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita. Banka žino kaip jumis

geriausia pagelbėtą
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pros.

Co., Banka.

l

t

D. F. Guinan, Treas.
A. Danlsewicz, M. payola 

T. G. Hornsby
B a • ar ~r r — o o o o 1» o o oi o o o o o o o <b —f,

D. M. Graham, ,Pres.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz 

P. C. Fenton

tI t

t I
i i *
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