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ISZ AMERIKOS
Nusimyne isz dydelio turto.
Ludlow, Mass. — Kada Pet

ras Vadacz aplaike žino buk 
aplaike
neriu po mireziai
Austrijoi, Petrukas isz džiaug- 

pra leido 
doleriu

200 tukstaneziu s kro
są v o tėvo

sino praleido net penkesde- 
szimts doleriu’ su savo drau
gais a pva ikszcz i oda ma s 
giluki.

Ne ilgai

savo

Petras džiaugėsi 
savo milžiniszku turtu, nes da- 
žinojo, jog tie jei du szi nitai 
tukstaneziu kroneriu yra ver
ti tiktai 20 amerikoniszku do- 
leriiu o kasztai gavimo t ujuo kasztai 
pinigu daejs prie kokia sziuita > 
doleriu.

Sumusze yfccziule, jog toji ne 
norėjo miltuot savo veide

lio.
New York. — K. Magarino 

ir jojo pati Helena stojo priesz 
suda isz nesupratimo kokis už
ėjo terp juju ana diena. Helena 
užvedė skunda prieszais savo 
vyra už tai,
nėjo prie miltavhno 
do, o kada nesutikdavo ant jo
jo pareikalavimo 
skaudžei suplakdavo, 
sako,
tuot savo

kad ja ja priverti- 
savo vei-

tai
Helena 

buk nereikalauje mil- 
patogiaus veidelio, 

bet vyras jaja prie to priverti-
nejo.
Gerai padare kad pabėgo nuo 

tokio asilo.
Hamtramck, Mich, 

wardns Cviklinskas
savo paezia 
nes nuo jo

jaja

— Etl- 
innesze

skunda prieszais
ant persiskyrimo,
sios pabėgo pracjta meta.

apsivedė
su paezia septinis 

savo gvvoni-

1914Cviklinskas 
ir gyveno 
metus, liet laike s«.vc, 
mo ne turėjo ne vienos dienos 
ramybes ne džiaugsmo, nes bo- 
belka pasielgdavo su juom ar 
sziau no kai)) 
Ne gana to, 
atvduot te 
sudraškydavo ant 

apdraskydavo 
tankei sudaužydavo guogiu sų 

jiai iszmetine- 
u ž daug d ra u gan jo 

Ant galo

t

nas.

su nevalainku. 
jog jiai J arėdavo

visa uždarbi, bet du 
jojo drapa- 

veida ir

puodais kada 
davo, jog 
su svetimais vyrais.
pasibaigė jojo pekliszkos kau
kes, kada ana dienh jojo inilo- 

moterele iszniszkejo su 
burdingierium 
savim 
riu.
pinigu, 
įmi yra 
pinigai.
Pardavė savo moteria szeszis 

kartus. -
Nebr.

likos 
deszimts metu 
pardavima 
kiam tai

1150 doleriu. Johnsas pripažino, 
buk Bartsas jam prižadėjo pa
sirūpint paezia ir.veliaus par
davė savo locna moteria, kuria 
jau buvo pardavės szeszis kar
tus kitiems vyrams, o kuri po 
kokiam laikui juos apleisdavo 
ir sugryždavo 
vyra.
Ssunims paliko $16,000 o se- 

serei tiktai $500.
Chicago. — Mrs. Sadie How- 

gyvelianti po No. 3036 
uliezios,

nia iszpiszkejo 
paymdama su 

suezedytus 
Edwardas visai 

nes sako, jo 
brangesne

af

1,100 dole- 
nesigaili 
g laisve 
ne kai})

Omanu, 
Bartsas,

Jurgis 
nubaustas ant 
in kalėjimu už 

savo moteres ko-
Williamui Johns už

pas pirmutini

ard,
Cheltenham uliezios, South 

' Chicago, mirdama paliko savo 
seseriai Teofilės Leighton, 500 

. doleriu, o sato szunimš 16 
tukstaneziu dpleriit. Jeigu «zu- 
nis pastiptu, tai pinigai ejs 
del naszliu priglaudai. Sesuo 
stengsis sulaužyti testamentą 
veliones, nes sako, jog j i ji ne
turėjo pilna protą. .

saVo

Nuotaka apleido savo milema 
prie altoriaus.

Kansas City, Mo. — Szimas 
Berry ana diena apleido savo 
milema Emma McMahon prie 
altoriaus ir svodbinis pulkelis 
nuėjo namo nulindęs.

tame
lai kraszeziu

namo 
priežastis 
porteriai 
nutraukti paveiksią tosios po
reles ir apraszyti juju svodba, 
priesz ka jaunikis užprotosta- 
vojo ir dūme isz bažnyczios.

Nemanykite, jog 
jaunikis, 

ne. Bėry yra 86 metu senumo, o 
jojo milema turi 100 metu.

kvailas ir jaunas

KAREIVIAI UŽPUOLĖ 
JAUNIMO VAKARĖLI. Lietuviu Hdustrįjos GROMATNESZIU PRIETELIS. Isz Lietuvos
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Nužudė mergina ir nuszove 
viena vyra Szilagalio kai- ,\ 

me.

Bendroves Agen
tai Are»tavoti.

< «r *

s’ f

't

■

‘0 
I

Visa 
buvo, jog re- 

norojo

tai buvo 
o

Senukas pavogė buczku.
Tex.Palo Ponio, — C. S. 

Madux, 70 metu senukas, likos 
nubausbis ant 50 doleriu baus
mes ir 30 dienu in khįėjima už 
užkabinima jaunu merginu ant 
ulieziu. Viena isz mergaieziu 
liepa ji aresztavoti už pavogi
mu nuo josios buczki kada ją
ją sutiko tamsioje uliezioje.

Bandytai apsigavo.
' Homestead, Pa. — In sztora 

Karelians Merkeviczians in- 
puole du bandytai, kurie su 
revolveriais priverto Merkevi- 
cziu ant atydarimo geležines 
szepos. 
darbo, jo 
gus, paėmė 
paliko kelis 
bnmaszkosia.
tuojaus nunesze pinigus in 
banka idant banditai vela no- 
sngrvžtu užtėminia savo klai
da.

✓

Dirbo munszaine, bet josios 
negere.

Omaha, Neb.r. — Tiejei, ku
rie dirba munszaine parduoda 
jaja del kvailiu, 
naudotis isz savo 
tai atsitiko su James (llassick, 
kuri palicije 
dirbimą 
Gl/issick stojo priesz slidžia 
Wippick, tasai atsiliepė in kal
tininku: “ 
savo munszaines,
leisiu namo, bet prieszingai Iru
siu priverktas tave nubausti 
kalėjimu.“

(llassick atsake 
ejti in

atvdarimo
Banditai teip skubino 

vietoje paymti pini- 
muilo kuponus, o 

szimtus doleriu 
Merkeviczius 

nunesze

bet patis bijo 
darbo, kaip

aresztavojo už 
munszainos. ę Kada 
stojo

Jeigu ižgorsi stiklą 
tai tave pa

veluk.!<>g
ne kaip iž- 

gerti taji sztopa. Mat nenorėjo 
nusitrucyt munszaine, kuria 
dare' kitiems. Tokie rakalei 
privalo būti rustai baudžemi.

Moterėlės kaltos už vyru pra
sižengimus. -

Yroik. — Sudže Louis 
ant liuosybes

kalėjimą

nusitrucyt kuria

New 
Gibbs, paleido 
Saulu Zukor, kuris priyminėjo 
nuo vagiu pavogtus daigtus ir 
juos pardavinėjo kitiems. Su- 
dže jszkirto gera pamokslu del 
(Sukoro pacziules kuri radosi 
sude, apsiredžius 
kailinius
dus ant pjrsztu.

Godumas moterių ant kai- 
yra prakėi- 

godynes. Motores
geisdamos gojo gyvenimo jr vi
sokiu smagumu instumia savo 
vyrus in kalėjimus. Pakol vy
ras atnesza 
aprūpina.
keis smagumais, tai visikas ge- 

a f • a « a

in brangius 
ir deimantinius žie-

i i

linijų ir deimantu 
kimu szios

Juozas Markus, kuris 
na po No. 21 School St. 
slum, N. II., gavo nuo savo na- 

kaimo, 
Panevėžio parapijos, szitoki 
laiszka kuris tilpo Kolei vijo: 
• Musu kaime buvo szitoks at- 

visi musn 
sakykla, 

alaus ir surengė vakarėli. Su- 
prasze visas merginas, tik 
Ivieju neprasz<‘, D-tes ir L-tes, 

nes jos labai nžsiyma su karei
viais. Vakarėlis buvo M. (ląs

tos dvT* 
nakties 

ir atsivožė 
kad vaka- 

rusznikus sumusztu. Kareiviai 
paszaude auksztyn ir .vel pasi
tranko. Mes vakarayomo- 
liaus. Bet apie 11 valanda įnik
ti atėjo apie 3 
supę griežia

miszkiu isz

sitikimas: 
susidėjo po

• i

gyve-
Na-

Martiszius ir brdici Petrauckai 
likos aresztavptį už apga-

Szilagalio 
parapijos,

vaikinai 
padare

vysfa.

a., .... •— "Times 
paduoiįi sekanto ži- 

j 
lriš pardavėjai

paro namuose, 
merginos 
laiku

Tai-gi 
nuvažiavo 

in Pane veži 
keturis kareivius,

to-

0 kareiviu ir ap- 
priljejo daužyt 

langus ir szaudyt in vidų. Mu
su buvo apie 40 žmoni u, tai vi
si sugulėm ant žemes i 
laika gulėjom, o kareiviai 
szaude. Jono Drusuezio dukte- 
rei, 19 metu ainžiaus merginai, 
knlipka perejo per galva. Bai
siai visi persigando, kada isz- 
girdo, jog vienas tarpe mus 
jau vaitoja gulėdamas ant že
mes. Ji tuoj ir mirė.

Kai nustojo szaudyt, visi 
pradėjom bėgti faukaft; Bet su
ėmė visus vaikinus ir merginas 
sustatė visus ant gatves ir aps
tatė ginkluota sargyba, namo 
neleidžia nei vienio. Visus labai 
primusze. Kazimieras Aliunas 
norėjo isztrukt ir leidosi bėgti. 
Kareiviai szove paskui 
kartu ir jis sugriuvo.
prie jo nieko neleido, o jis gu
lėdamas reke: “Broliai, rata- 
vokite!“ Bet niekas negali ar
tyn prieiti. Vėliaus, 
reiviai nuvažiavo, 
griezion. 1 ’asirode 
szautas per 
no gal dvi valandas, ir mirė.

Szitas baisus atsitikimas bu
vo 15, Sausio, J922 metu.

Nužudė mieganti vyra.
Chicago. — Mrs. 

Abrahamsoniene 
miega ji t j vyra, 
ji kelis .^zuvius

Kai nustojo
. . ... M. 4 * < * • '•

Broliai,

ir ilga
vis

' ji du 
Prieiti

kada ka- 
ineSzem

kad per-
vi d u rius. Pagy ve-

.P
j

namo pinigus ir 
savo moteris viso-

ra I ir motore nesirūpina isz 
kur vyrės gauna pinigu.

Wilkes-Barre
Leader“ 
ne: 

4 4 f

Liotuviszkos
Korporacijos, suį 
žmonis kurie pi r 
tosios kompanija

Juozas A| 
ir Jonas P

rie turėjo savo k 
55 West Market lfltr.» visi likos

ti yra: 
v via s

szeru isz 
Industrijos 

[itarė apgauti 
|go szeras isz 
te,, A reszta vo
lą rtiszi us, l’o- 
prauskai, ku- 
bncelarije ant

pastatyti po 5(^0 {kaucijos. Ba
dai toji korporaciją likos k or 
poravota ant $2,000,000. Agon
tai pribuvo in Wilkes-Barre ir 
pradėjo pardavinętį szerus pri
žadėdami mokėti 6 procentu 

[ ant indetu pinigu. Skundikais 
lyra du broliai ,Virlialei, 432 E.

Rozalija 
nužudė savo 

paleisdama in 
isz revolverio.

Po tam užžibino zapalka idant, 
persitikrint ar isžtikruju vyras 
yra negyvas, apsireOge ir nu
ėjus ant policijos pasidavė, pa- 

-• *• 't 1 • • « • 1 Y v

sa k yda m a policijai, buk nužu
dė savo Vj'rji už tai, kad joja *1 4 ’ * 1 • f • * •tankei persekiodavo visokeis 
budais ir juokėsi isz josios kad 
ne i
giaiis nukensti
mu, nutarė ji nužudinti.

Didelis ugnis McAdoo, Pa.
McAdod, Pa.

turi vaiku. Negalėdama il- 
jojo szandini-

at , Northampton uli. kurie indejo 
iriu, 

maža
in laja k<>inpanij<|700 dolor i 
nes Virbalius 
spaustuve kuria plirdave. ir in
kiszo visus pini^ii: 
su prižadėjimu, jo^ I 

jam sugrąžys, bot 
kalavo 
atsake.

J onas 
Northampton^ 
400 doleriu, leip-gi stojo prie- 
szais agentus kurie jam priža
dėjo sugražyt pinigus bet juju 
negavo. \

Laika perk laušimu prieszais 
aldermona .Brown, Potrauekas 
pripažino, 
aplinkinėje pardavė szeru ant 
$50,000. Skundiku 
liopota, aplaike daug 
nuo žmohiu, kurie likos prigau
tais per tuosius agentus. Badai 
ir kiti szerininkaj innesz.skun
dus prieszais tuosius agentus.

Povilas Petrauskas yra pre- 
zidentu, Jonas Petrauskas, ka
si. jerium, 
sekretorium

“Tėvynės Balso’’ isz- 
Wilkes-Barre kuri 

isVJeidinejo Lithuanian Indus
trial Corporation.

u re jo

pinigus ant šzerukiszo visus
su prižadėjimu, jo$ kada parei
kalaus adgal savojpinigus, tai.

kada parei
gus tai jausavo pin

raszczio 
ejnanczio

Praęjta Su
imtos ryta ugnis kylo Columbia 
salėje ir prasiplatino auLkitu 
namu. Salp prigulėjo prie Juo
zo Matonio kuris laike teipgi 
ir salima. Bledes žmonis aplai
ke ant 50 tukstaneziu doleriu..
Kiaules pertrauke nobaženstva

Jonszura ,440 E. 
kuris inkiszo

$

buk ezionaitineje

advokatas 
skundu

o Juozas Martiszius
i bendroves Įnik

Szeszi užmuszti per truki.
Detroit, Mich. — Edwardas

I ves, supredentas ktiruku kom
panijos, jojo pati, tris vaikai ir

♦

svecze, 
j uju au-

likps suteszkintas
arti Ro-

Klara Stasinevicziute 
likos užmuszti kada 
tomobilius 
per
chęstcr, Mieli.

greita karuka
įves vėže pana

Stasinevięziute pas josios sese
•re.

♦

4

/
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Mieloji, tavęs asz myliu. 
Dainas tau meiles dainuoju;
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I -Vilkaviszkis. — Apylinkėje 
plytos neapsakomai pabrango 
'— 1,000 kainuoja 1,200 — 1,500 
auksinu. Plytininkai negaunu 
reikalingu sziam tikslui malku.

— Arkliai g 
les Vilkaviszkio apskrity 
1921 m. rudenio kainomis, 
brangę du — |)ust.roczio karto: 
vidutinis arklys 1,500 auksinu, 
vidutine karve 4,000 auksinu 
nupenėtos 
400 — 460 auksinu.

— Del szalczio szia žiema 
Vilkaviszkio apskrityje daugu
ma gyventoju liko be vandens, 
nes szuliniuose ir praduose ifiz- 
seko vanduo. Ūkininkams ku
riu tvartai ne samiomis, susza- 
la szviežiai atvesti jeriukai ir 
versziukai.

Pasaka senu 
szalta ir gili žiema buvo priesz 
25 —
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Milwaukee

27 metus.

žmonių, tokia: r

m.

jįI
Papile, Szauliu apskr.,‘ •

Pradžioje Gruodžio men. miro 
vienas senas ūkininkas sziusza, 
labai tikintis žmogus; jo sūnūs z 
yra laisvu pažiurti. Jis laidojo 
savojieva \ įsomis* bažnytine- 

Yra paprotvs 
tai 

leist

gromatne-Wis. randasi szuo kuris pužinsta 
szi kada ji pamato atejnant, sustoja, paduoda koja ir svei
kinasi su juom. Visi gromatnesziai 

Billevy’’ ♦< i
mieste pažinsta 

ir kifip kada ppvieszina ji saldumynais.
szum

ISZ VISŲSZAL1U *
Burtinijikes perspėjimas prie-

Isz Lietuviszku KaimeliuH

SHENANDOAH, P|.
žaste žudinstos.

Stanislavoyas,
Artimam kaime, du metai ad
gal, jaunas gaspadoris Mikola 
Boika apsivedė su jauna nasz- 
lia Ona Magnėriauckiene. In 
trumpa laika po szliubui, vy
ras pradėjo nužiūri neti savoK 
paeziule, jog laužo tiesas mo
terystes, o neturėdamas jįkiti 
davadu jog pati jam yra nBtei- Į 
singa, ejdavę pas burtininkes 
ir visokes “raganas“ kurios! 
inspedavo 
jojo pati isztikruju ji apgaudi
nėja ir iieužilgio visai ji pa
mes. Užvydejimas ji teip kan
kino, jog maustė kokiu budu 
atsimokėti moteriai 
neteisingumą 
ma.

Lenki je.

“raganas“ 
lengvatikiui, buk

už josios 
ir apgaudinėji-

Atėjus ana diena namo, mo-> 
t ere atsigulė drauge su 10 me- 

kudykiu. Vyras many- 
jog pati buvo mieste 

su savo milemu, mėtosi ant jo-
kaip padu k i as, pagriebė 

gerkles ir užsmaugė ant 
Sulaukus ryto Bdika

nosių 
damas J

sios 
už 
smert. Sulaukus ryto Bbika 
davė žinia savo kaimynams ka 
padare. Palicije nuvožė žudin- 
toju in Stanislavavo kalėjimu.

‘■I.

Mete bomba bet pats likos 
sudraskytas.

Tokio, Japonije. — Nežino
mas anarkistas. kuris bamĮe iii- 

ciesoriaus palociu,sigauti in

<
j A

f Morcziaus *4 diena ežia 
mirų Franciszka 
naszle, sirgdama tik 4 dkyi*/ 

paraližmu. Nabaszninke 
pergyveno Ahierike 12 metu ir 
paėjo isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Simno 
kįninku kaimo.
Amerike dvi (lukterės Viktoria 
Aleksinieno Shenandori ir An
tanina Salasevicziene isz Gi- 
rardvjlles, o Lietuvoje du su
nns Antana ir Kaži ir viena 
duktere Ona Brusakiene. Lai
dotuves atsibuvo 7 d. Mor- 
cziaus ir likos palaidota ant 
Sz. Jurgio kapihiu Szenadori- 
je. ‘ * 1 : ' ■

Rasimiene I

su

kįninku
'6 .

ir likos

Carnegie, Pa.

gmino, Tro- 
Paliko ežia

\ įsomis 
mis. apeigomis, 
numirusius 
Sziusza paprasze vikaru 
nufotografuoti su visa procesi- 

atsake, nelauksiąs. 
Iszlydejus isz bažnyczios, • jau 
stovėjo fotografas . prisirengęs 
nežiūrint leidimo ir ji pamate.* 
kunigas"' nusismaifkes^ kdniž^ 
ant t'Voros ir niekcųnesakes pa
bėgo. Nufotogrofavus buvo ke
tinta leisti be kunigo su visa 
procesija, bet pasitarus su ki
tais, ‘buvo pakviestas kl. Jeru- 
laitis, kuris ir palaidojo.

fotografuoti,

ja, bet jis

te

tĮ

•1!1j

irf'i

Biržai. — Pernai, apie Kalė
das, mirė nuo sziltines Medei- 
kiu kaime, Biržų v. Jokūbas 
Balcziunas. Sziltine Balcziu- 
nas tur but užsikrėtė, vežda
mas isz Pasvalio stoties griž- 
tanezius pabėgėlius. Namisz- 
kiai Balcziuno slėpdami i prie
žastį mirties, sukvietė in paka-

wl||< 
M

R)

Nepaprasta
nelaime patiko S. Stadula? ku-lsynas daug žmonių. Nėbasznin-
ris lipdainas žemyn nuo sep- kas gulėjo apdengtas antklode, 
tinto laipsnio nukryto staezia bet nebesant kuo stala apdeng- 
galva žemyn nuo trepu, baisai ti, ja nuo nebaszninko nuėmę ir 
susižeisdamas ir kaip rodos isz stala apdengė, o ant jos valgius

Gaila Stadulo, sudėjo. Pasekme buvo ta, kad' 
nes buvo gero-ir linksmo budo namo bevažiuojant isz pakasy- 
žmogus. nu daug kas susirgo. Kilo epi-

. Įdėmi ja. Dėdavo po du ^rabu ,

to tu ros mirti. udejo. Pasekme buvo ta, kad'

A

*

^1.

i’

"l
,1/

A— Lietuvei czionais gyve
na malszei ir sutikime nes ne-; 
si randa ardytoju tvarkos o ve
la žmonis nesiduoda 
mulkvt akiu.

sau ap-

Ashlando ligonbuti da. 
kulkos peczuiosia 

kuris li-

Mount Carmel, Pa. — Dak
tarai 
nesurado 
Juozo Jurkevicziaus

savo Žchta 
Urban av i cz i u pr ao j ta 
j menesi. Kulka nu- 

artimojo jojo, sudnjskydama | tra„ko dalį pjaucziu. Daktarai
I

galva surinko.

likos suymtus per palicije, bet k°s perszaiitas per 
pakol prie jojo daojo, anarkis- Jonh
tas meto bomba, bot toji truko Augusto

Zinutevienoje duobėje. Zinute szi 
nors ir labai pavėlinta, primins 
skaitytojui, kai}) atsargiai rei
kia laikytis-pakasynose miru
siu limpamomis ligomis žmo
nių.

I.

4 Daugelis žmonių tvirtai ty
ki, buk garsus angliszkas gene
rolas Kitchener 
gyvena
gal da neužmirszo tosios ne
laimingos dienos kada 1916

yra gyvu ir 
Rosijoi. Skaitytojai

4
k1' ff'
' li'l'įį

te

iL ji

ji ant .Kzmoteliu. Tik kojas ir m aioua (Iar6 operacije ant 
galva surinko. ; . . ,,

- •' iszemnno kulkos.
f *

mete Kicheneris iszplRnke ant 
slaptingos misijos, nes laivas 
ant kurio generolas plauko* li
kos torpeduotas per vokiška, 
subma ri na nkskonsdaihas ^su 
visais kurio ant jojo radosi, o 
ir pats Kiteli on ori s.' No visi in 
(.ai tikėjo idant'generolas pra
žuvo, nes jokio d a vado ne tu
rėjo ar isztikruju Kitolionoris 
nuskendo ant laivo ar nė.
* Dabar paskalai apibogineja 
po Europa ' buk

su savo
bet jojo vieta k

Tau lauru Vinų vainikus 
Naktimis tiive asz sapnuoju

Ateike pas marię mieloji, 
Man džiaugsmą suteik, \

' Nauja dvase atsirado Kana-
,f ' doje.

Out.

— Czionais yra dydelis 
skaitlis Lietuviu kurie gyve
na “kožnas dėl saves” irSiesi-

• -

L 
«"

. bažnyczioje.
Baltimore, Md; Kada isz 

k muštinojo vtigona kiaulių ant 
East Baltimore/ dvicloszinits 
gavosi ant ulieziu

Ateike pas manę mieloji,

Klausyk rrtynęs, tu geistoji1,
SU*

kiu* vyrės gauna pinigu. Szia-
dien vyrai tik geidže papuoszt

' savo ]
Ijeigii ne gali tuos dąlikus pris-lkiauliu gavosi in bažnyčia turefiiu vi,sajos 
tatyti teisingu budu, tai imu- Szirdies W. Jėzaus ir pasislėpėI A..o iX«L

pacziules ir dukreles,- o
ir pradėjo Man džiaugsmu suteik.

/ . . . . ..

Windsor, Ont. — Leonas 
Leonard, kuris mirę dvi san- 
i . n te n i i. * u -

K
subma ri na nuskousdaihas hi k a

kožnas dėl šaves 
maiszo in savo kaįmyno bizni. 
Kitados miestas atsižymėjo 
puikeis koncertais, pasilinks
minimais ir teatrais, bot szia- 
dieii' jatmumono nuleido ran
kas ii* nupuolė ant dvasios. 
Reike žinoti, jog Montkarnnto- 
sia yra puikaus talento ant 
visko, gabu jaunikaieziu ir pa
togiu kaip lelijos mergaieziu, 
apie kuriuos svietas užmirszo

, Wako un! Got hnsv!

* 4
i

kili'savo uoszvia
gali turėti atsilsio kapuosia ir 
naktimis atojna prie josios na- 
mb szaukdapms josios varda.

Eraiiklinaš Crandall kuris 
gyvena tam /mine, sako, jog 
mato dvasia kelis kartus o ana

Vaito^’adgal, labai lindi pasi 
, i, bo^kurios ne «#

apžiurinėti mieata. Viena ira|My10Kiti tave kol galėsi

passislepel Ateike pas rtiane brangiausi 
Žmonis .parege- NeužmiYszkie mane niekados.

in In cfiiTrmfi ivl

gavosir* n n
>siu

doje apgavingus budus ir arit prie altoriaus, i 
galo gaunasi in kalėjimą.7 ja kfaule nfete^i ;

Sudžc susiiriylejo ant Žuko- .pasidarė dydelis
y> ja kiaule

r

jaja suymti ir
i siimįsžimas,|Tii džiaugsmas,

. ,, , ., . . J .

vaikus, b moterei paliepė nesz- lant galo kiaule likos suymta ir Tave asz pamylėjau, 
A • 1 1 • • I ■ • Ife a * < . 1 y- 1 i ' • . -i ' *7 a

I

VeiO'7 draugas.

ro, nes turėjo kgturis mažus kuris pertrauke nobažanstva, Sielos tu linksmybe,

tis laukan su i josios papuo- pamaldos liktas užbaigtos ipąl- Kada tavo ygiiĮ^^Iogejau! 
szais, . IszoE “ * I -— “ Volo’7 draus

< .4

diena kada sėdėjo prie vaka
rienes, dvase teip buvo užpy- 
kus ant jojo, jbg pagriebė ji 
nuo krėslo ir mete in kamna.

darbuojesi 
slaptai Rosijoi 
yra

Kitchenėris 
draugais

dydžiausioje

Visai.

užlaikoma ____
slaptybėje. Kiek tame yra teL 
svbes. tai sunku insnoti. ✓
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KAS GIRDĖT:
*

' Nekurie aktorei aplaiko ant 
1 sanvai'tes po keturis tukstan- 
! ozifts doleriu, bet kada numir-

Nekurie GAVĖNIA.

Žmonis rugoje ant sunkiu’ 
laiku, o bet da ne teip senei bu-Į 
V|O 
liii 1893 meto.

rugoje
. I szta no turi ne skat iko.

i

I
William D. Haywood, pirm-

> daug sunkesni laikai, baipjgejjs Ajdublistu, kuris pabėgo
Tame meto szo- 

sfci szimtai banku subankruti- 
no>
750. Graikije buvo ant kranto 

. subankrritmimo, Daliję teipgi 
yo^vlaikesb. ant kojų, Rosi jo i 

i badas ir 
visoki amarai, Australijoi visi 
bankai ■ likos uždaryti, o ame- 
rikoniszki farmerei turėjo sun
kiausia meta. Jeigu taji mota 
prilyginsime prie 
ko, tai da ne teip 
svieto, . kaip sau 
no.

isz Ameriko in Rosije ir prisi-
1 • • 11 • I v •

bizniu subank imtino 16,-

^vleMputaVo dydelis

tebvrio lai- 
bloga ant 

nckurie ina-

Jeigu ant svieto butu tiek 
meiles, kiek neapikantos, tai 
svietas butu tikru rojum.

Ne turėjo boba bėdos, žino
me ka. padare — ne turėjo 
Amerikas gana visokiu prasi-, 
žengimu, matomi* ir jauezeme 
ka padare, sn tuom klausimu, 
nes padaugino 
pai per
jos. Jeigu kitados kas rugojo 
ant arielkos kaipo vaisia visu 
prasižengimu, tai dabar mato
me, jog isz priežasties ii r i vers
tinos blaivybes ant tikrųjų 
piktybe
Nes kitados kada 
vo arielka, tai kiti gere vyną 
arba abi, bet sziadien visi ra
gauji* munszaine, ka mums pa
rodo, jog isz 
žengeliu ir

juos szimtaro- 
užvedima prohibici-

gerai insiszaknino.
vieni gerda-

daugelio prasi- 
žudintoju, kurie 

kitados negiardavo arielkos, 
sziadien pasiliko aukos kvai- 

ragaudami
munszaine arba kitokios tru- 
ciznos, pasiliko ne tik prasi- 
žengeleis gėrimo,

ba vra žudin-
ir dvdžiauseis

los prohibit* i jos,

kart arszesneis 
tojeis, vageis 
girtuokleis.

1

bet szimta

Kur nesiranda musu broliu 
Lietuviu ? Yni juju visur, kož^- 
ąąm kampelije 
svieto, tiktai 
nom.

szio phi tails 
apie .juos neži- 

Bet kartas nuo karto 
duoda apie save žino isz kokio 
tolimo kraszto, buk jisai tonais 
randasi ir praszo idant pri
si unst i jam 
ejna in visas dalis svieto, o 
ana diena aplaikeme skaityto
ja p. Antana Jemiszevicziu 
kuris gyvena Susą, Italijoj. 
Kaipo dangiszka saule apszvie- 
czia
pat ir musu “Saule” ejna in 
visas dalis svieto kur tik ran
dasi musu broliu Lietuviu.

“Saule, 
in visas dalis

M 44

1

Saule”

visas dalis svieto, teip 
“Saule”

Naujas popiežius Piusas XI 
ne tik ka kalba kelioms sve
ti ntautiszkoms kalboms, bet 
moka susikalbėt Lcnkiszkai ir 
supranta lietuviszkai, nes bū
damas Lenkijoi per keliolika 
metu iszmoko lenkiszkai ir 
truputi lietuviszkai. /

supranta lietuviszkai

Žmogaus kūne randasi tiek 
tauku, jog galerna isz juju pa
dirbti septinis szmotelius mui
lo, geležies ant padarinio vieno 
vynio, cukraus apie puse sva
ro, kalkių ant ižbarstimo ma
žos visztinyczios, sierkos ant 
padarinio 200 zapalku, potaszo 
tiek, jog galima padaryti maža 
eksplozije. Visas tas dlivoras 
žmoguje turi verties tiktai 98 
centus.

Nekurie turi savije tiek 
munszaines, jog kasztuoje dau
giau ne kaip virsz minėti daig
iai — gal ir dcszimts kartu 
tiek.

savije

Keturiasdesžimt 
priesz Velykas katalikai

dėjo prie bolszeviku, už savo 
isztikimybia apiaike pavelini- 
ma dirbti dydeli plieno' fabri
ku Nadjediiui^i, Ufhlo distrik- 
te, kaipo iv kasikius Kosnoczc. 
Bolszcvikai jam (Jave 300 tuks-’ 
taneziu doleriu arit atidarimo 
tuju-dirbtuvių.'

Dabar*

................ ... 1......... .. . ... | ,

BEDARYS SUSIRIN- , 
...KIMAS.

gerokaivalia DRĄSUS VAIKAS.si, tai gavėnia pradėdavo de- 
szimt sekmadieniu prii'sz Vely- 

diemi kas. - ■
1 Tlgaiiiiu Bažnyczia su vienom 

dino invairius daugeho ■szaliu 
i n proez/i us i r iii Dažny t i ui a tei
siu, knyga (apo hiraszyta, kad

pas
ninkauja. Tas laikaA Jotynišz- 
Iru • vfii.L-ftiititikai vadinasi “(|uadrhgesima,” 
t. y. l\etnriasdertszimtoji, lwt jis 
neerjszkia vienos dienos, o visa 
laika tarp' keturiasdeszirnto- 
sios dienos ir tarp Velykų. .

Lietuviszkai ta laika vadina
me gavėnia ir nelabai žinome 
isz kur kilos lys žodis. Dauge
liui rodosi, kad mes ji gavome

užkasti. Nuo 
žmogaus priklausė ar jis šiam 
binusiaji, valgymu pasisl.j,:! 
vidudieniui ar Vakarui. Pusry- 
ežiu valia valgyli, bet mažiau'gaiiizacijŲ j$py|t Vaisi5jox<*

pa s i.si
I

RIMAS.
f—

J l, i į r: ’ J. :

AIstovą’hjnXnj,,,u amato or.'kyklojo
• susi ..... ____

Sziandicn po pietų iAusu mo
at si lunke garbingas 

1 korozijos vyskupo <

A1 i

i- ^sveczias,
negu antrajam valgym'ui. rl’as rinks’\Va«idngtone Kovo 21 d.,‘pasinnstasai kunigas, kuris pa

su nariai^ ,^>U(V.. V aisiiju komi-(rapiju mokyklas jieržiufineja 
sijos

>1, Ii (įstatas yru vienoks mėsos <lie- 
giiycirin pritsidedii 12 valandai uoms ir toms, kuriose mesa už 
muszus, naktyje isz 
nio in tJTcziavdieni, 
priesz- Velykas turi būti 
sekmadimiihi.

Gavėnios pasninkas vietomis 
būdavo sunkus: žmonos novai - sunkini (lilbtinlieji 

ligoniai ir vaikai 
gyvnolio yra. insztiioniu

apsaugojimui pirki y bos ir kvoezia (egzaminuoja.) 
reikalu. PĮjįly^os Depart a-I

■ Boti sekmadieniais kiekvie-pnentė, ir prezidento bedarbio jonu* baimes apimti, 
sz(‘szi nas gali valgyti ko nori ir kiek konferencijos komitetu. Jie isz- 

• n n i <

antradie- drausta, 
po. kurio

nori.
Neszezios bei žinda nczios

pirkly bos
I > Isz karto mos lyg krupezio- 

, kad tik 
gerai ant klausimu atsakytu- 

v< • I i a u ja u i szs i d ras i no-
• * t

i ir nio, iK’t
budu nu- me.

dis klausinėjo

tyriuos darbo sunemkejiiuh 
patars m;akti^zkii I.......

rankpelniai kri*ipti ir.suimiqinli bedarls*. | 
‘ j Privatištiri žmones ir ' ‘ 
nepitbnin- rinejimo organizacijos :

darbu,

liui rodosi, kad mes'ji gavome 
išz Rusu, kurie nuolatiniu mal
dų, sunkaus pasninko ir sziaip 

i laika vadinti 
Į i " ■ a ^jit a a t

govumje. Bet iigVenios jie tuo 
vardu nevadina.

Angliszkai tas laikas 
nasi “lent.”
In ir Vokieczin kalba tebebuvo 

,bendra lent reiszke pavasari. 
Tada vokioeziai ir Anglai buvo 
stabmeldžiai. Y ja žmonių meg- 
>staneziu si 
meldiszku tikėjimu 
krikszczioiiinis tie, 
kurie vadinami

! Jis klausinėjo mus viso ko 
iszty-ipo truputi, ko tik mes mokino- 

sudejo m<‘S.
Aeziu Dievui, pasis(*ke gerai 

k visi mokiniai

Privatis^ki žmonos irgydnvo nei gyvu daiktu mėsos 
nei to, kas isz gyvnolio yra.! 
Tat reiszkia, kad buvo i”* * 
<
sziniai ir pienas ir 
padaryta.

Kitur gavėnios 
būdavo lengvesnis, 
birdavo valgyti žuvies. Buvo ir 

gavėnioje

neturint ioji 
metu gali

*4

CBig Bill 
pargabenti isž Aihoriko apie 
penkis tukstancziiis geru nie- 

sau ajdublis- 
padotu darbe, 
amerikoniszki 

ajdublistai neduotu jam ramy
bes, darytu vi sokes k liti tos ir 
prikalbintu kitus ant sukėlimo 
maiszacziu.

C i 11 ketina nusi vargi nyrio
I • w

už-'kauli visai. Tik rankpelniai ne-'$50,000 vesti ta 
Irausta ir mesa ir žuvisir kinu- 

i . 11 ▼

k|is isz jo

kad buvo
i

kuri♦ l

kaniku panaszin 
tu kurie jam 
Bet gal tie jei

vai I i-
Senoveje kol Ang-

sakyti, buk isz 
v ra • ■

stab
like

pasninkas 
nes valia

tokiu vietų, kur 
drausdavo paukszlie.nos,

kurie laiko, ka
ros pirko laivakortes ant Ham
burg American Line 
(icrnian Lloyd 
nopribuvo
nigu nesugrąžino,

ant že.miau pn- 
o jum pinigai

ir North 
pasažieriaio

ir jums agentai pi
ta i dabar

galite kreiptis
duoto adreso,
bus sugrąžyti./Teipgi ir siuus- 
tus pinigus 
nodaejo del siuntiko.
vokite sziteip:

Prank J. Sullivan, 45 Broad
way Str., New York.

Gromatoje
skaitote szita žinia

inpro<‘ziai 
vardais liku

siais isz stabnieldijoSv Sulig to 
iszeitu, kad ir gavėnių Anglijo
je yra stabini'ldiszkos kilmes, 
Uos jos vardas yra isz stabmi'l- 
diszku laiku ir da-gi 
ypatinga g 
s

roiszkia
Tokiu

sugražinu, kurie
Adresą-

primyki!,
4 4

jog
Saulėje, 

o gausite greitesni atsakima.

Tomis
Piusas ant

ofieialiszkai

popiežiusdienomis
praszimo daugeli 

dvasiszku ir svietiszku žmonių 
apszanke, buk 

Erancijos patrunka yra Szven-
cziausioji Motina Dievo.

Erancije turėjo savo patrun
ka Orleano Panele, bet po ka
rei iszrinko sau Motina Dievo 
už patrunka. Prancūzu neapi- 
kanta prieszais Ryma dingo ir

1*1

< I 
persiėmė tikra krikszcziony- 
be.

r

FARMOS! — FARMOS!

Turiu 108 farinas 
vimo, didžiojoi Lietuviu 
ninku kolonjjoi, kur yra'483 
Lietuvei pirkę farinas. Czitt 
yra labai geros žemes molis su 
juodžemiu. Tinkamos del viso
kiu javu.

Parduodu faunas
leis, padargais ir apsėtais lau-

Parduodu farinas ant 
Reika- 
(t.24)

ant parda- 
tikė

SU £VVU-

kais.
lengvu isžmokojimu.
lauk farmu katalogo.

J. A. Žemaitis,
R. 1, Box 17, Fountain, Mieli

i

no
nos 

anot Szv. Raszto ir paul.szcziai 
tapo sutverti isz vandens.

Beveik visur gavėnios melu 
Imdavo valia valgyli tik viena 
karta kasdien, ir lai
Bet jas aszl minas buvo pildo
mas lik vienuolijose vir tai ne 

Sziaip žmones valgyda- 
apie Iregzia valanda po vi r

vakaro.

Ne visi artistai aplaiko ge
ras algas už savo darbus nes 
dydesne dalis juju badauje ir 
keneze vargti. Torp gilukniil
gesniu artistu priguli dairi L 
niukas Jonas Mikormik kaipo 
ir muzikos artistai Kroisler ir 
Rachmaninoff. * • :

Isz moterių dydžiausia alga, 
aplaiko panp. Marilynn Miller, 
kurios algą yra nemažesne 
kaip 3,200 doleriu ant sanvai- 
tes. . i

Juokdarys Leon Errol ap
laiko po $1,500 ant sanvaites.

turi valgyti rn<*s0s Pl ienu die- konferencija mano užbaigti Mi atsakyti. V^i) 
noje ir Didžiajame Penktiulie- 
uyje.

Mokintojai 
pradedantieji prolesoi iai, jau
nuomene nebaigusi 2 
senieji baigusieji (>0 metu turi 
nevalgyti mėsos .uždraustomis 
dienomis, 
tiek daug ir tiek 
jiems patinka.

Pasninko nauda vra ta, kad! 
jis stabdo žmoguje gyvuolisz- 
ka. valgymo instinktą. rPas ins
tinktas yra Imtinai reikalingasĮ 
bet jis 
per sveikatos saiku. Todėl pro jis 
Iingai pasninkaujantieji 
niausiai ilgai gyvena.

■ Antra pasninko nauda yra ta
perdi 
sulai-.
ypacz

szeszi us me nesi u s.
Mitchell isz New Yorko

ar mokintojos,

I metu ir

bet turi teise valgvli 
kartu, kiek

W esley C. atsake 
buvo! t ai — 

paskirtas stabo direktorium ir 
Kdwiird Eyre Hunt, si* k reto- 
riiim. p. Mitcliell jam pristatė 
komitetui bandoma pliaila isz- 
tyrinėti bedarbe.

P. Ihml sake ‘“Tik i inc isz 
dirbt i veikianrzi us pliaiiu 
mažinti inlaikhii darbu, 
geibu invairin agentnru.

Apart b'eilriJiLd
Soviet ir-;. Pirkly 

>ztnbo, Dai' 
nariu hvdar 

, Su v. Vaisi i
i 1

gerai, 
u pagyre.

1

VISI

Aeczias mus už

Aiit pabaigos turėjome juo
ku įimt, sveczias paklausę vie
no maqesniuju vaiku:

Kur yra Dievas?
iszdidžiai atsistojo 

avo vietos, tarsi gerai ap-
Vaikas 

nuo si 
si mastės ir s/Jai kaip Egzami- 
miotojui atsalce:

Gerbiaiuas kunigas ma- 
Am<*rican nes klausia tokio mažo klausi

mo kuri visi, net ir 
vaikai musu mokykloj<*, 
hulcnt kur yra DieVas. Bet ger
biamas Kunigas tegul malones

su
su pa

Engineering
I H IS 

labai tankini peraugu įbo Departament
kon I erem’ijo 

ju komisijos ap.-aiig 
klybos reikalu, ir 
Iszlyriiii jimo 
rijos pusini)jim;ii 
novu isz Bureau 
Economies, Russell Sa^o' Kotin-į 
Jut ion. Harvard (’oimniTtee on 
Economic Ibsuarrli. /\no>rimn
Assot iaiion lor Labor Lcgiria fpjpiiu užtuki drąsumą, bet ne.

visur.
vo 
dudieniui.atntoH laika.

|M‘lk>jimu klaidingumas ir davosi nona, t.
speliojaneziu mokslo* seklumas valandos buvo 
matyti isz to, jog Anglijoje 
venios vardas susidarė savo 
keliu, o pasninko inprotis at- 
v vko
kaip ir

ga-r*

l’a. valanda vadi n 
y. < loviu toj i, nes 
skaitomos 
užtekėjimo, t. ........

laug nuo vidurio tarp vidudie-

nuo
t. v. muž-

I

daž» I

I h’partamenl o 
o.

mažiausi
žino,

ji imi i pir- nuims pasakyti: Kur nėra Dic- 
l,'.k(>nomiiiio,vo?. . .

I >iuro.

i

kdo| ,’flTI 
m t i nuo ži q 
of Railway j-

Net ir pats

Mes visi nusigandome, o kar
iu ir juokai sugundė ant to vai- 

tokio drąsaus atsakymo, 
kunigas

i

i
valgymosaules

<
nio ir vidurnakezio.

Prie los valandos buvo' ir 
maldų, kuriasSadiudhvi) nona. I h *t 4 įj j* ,,

Bet maldų buvo ir prie szoszto- 
v i 

dudieni. Dvasiszkija tas abejas 
maldas suvienijo ir nona omo 
kalbėti draugi* su szesztos va- 

' Sukalbėjo 
Tė

vai gi s isz

kad 
del is

instinkto
j nsi begejimas yra <<> I rasaus 

sveczias 
i

Jau manėme kad

komas vien lik dvasios, 
Kuo tankiau 

tuo la
keliu. A nglijoje, 

tuos*- paežius 
va- 
va-

' 9 •

s’ms valandos, kuri reiszke

valios jiegomis. 
vartojamos tos jiegos, ■a rrb.

nusiszy psojo.savo 
kitur,

daiktus žmones nevienaip 
dindavo. Pavasari vienur
dindavo lent, kitur spring, ki
tur dar kitaip. Kuomet isz in

dą ros ivairiu Anglijos tariniu 
viena nngliszko raszto, kalba, 
tuomet spring liko pavasariui 
reikszti, o lent teko bažnytinio 
pasninko laikui.

Lygiai lekszti yra

landos maldomis.
abejas tuo eiliavo valgyli.
kiu budu gavėnios 
vakaro atėjo iii \ idudieni. An
glai dar ir dabar vidmliimi va 
dina noon, t. y. devintos valau
<

biau jos stiprėja. Del t
leii) smarkiai 

pakilo tarp 13 ir Iti szimtmv- 
ežio kad krikszczionijn per ke
letą' szimtii metu iszlavino dva
sines žmonių jii 
k it u

pos civilizacija
o Kuro-

Pen m

jam duos

ti<4Ji ir PrniisyIvanijos 
Industrial l’oarii.

State j’ Priėji 
sa ko:

kunigas ji paglostė ir

Lygiai lekszti yra spėlioji
mai, buk Kalėdos kilusios isz 
stabmeldžiu biproezio garbinti 
sauk* žiemos szvente.

Tiesa yra, kųd Mo^* du kart 
po keturiasdeszimt dienu pas
ninkavo priesz Žydu tautai su
darant sandara su Dievu' (Ex- 
od. 24, 18; 34, 28.) Tiesa taipgi 
kad V. Jėzus priesz prasėsiant 
'žmones mokinti pasninkavo 
tiek pat (Alai. 4, 2.) Szesziolik- 
tame szimtmetyje Liuteris ir 
kiti |>rotestantai sake, buk ga
vėnia yra bloga ir nereikalinga 
Besiginczydami su juo kai-ku- 
rie katalikai sake, buk gavėnia 

nustatyta 
Abeji

yra paties Kristaus 
visiems k r i k szcz i on i m s.
klydo. Gavėnia yra- gera ir 
naudinga, bet ne Kristus liepe 
ja pasninkauti tik Bažiiyczin.

Gincze tankiai pasitaiko 
abiem pusėm klysti. Bet nekly
do Kataliku Bažnvezia szeszio- 
liktame szimtmetyjė. J i su Liu
teriu nosiginczzijo, tik jo klaida 
pasmerkė tvirtindama, kad ga
vėnia ir sziaip pasninkas yra 
geri daigtai. Bet ta isztarme 
iszduodama Bažnvezia nesako, k • _
kad gavėnia yra. jadies 
taus paliepta.’ V. Jėzus paliko 
mums pavyzdi, bet ne paliepi
mu.

Pirmais trim iv 
krikszcz’ron.vs

tankiai

Ka raazo apie knyga “TukHtantlfi 
Kaktų Ir Viena** 

»■ — ■■!■■■ ■< 
Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 

žinoti Tamstoms kad asz ohIu aplal- 
kca puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“ kuria man pri- 
siuntet, norint aaz prisiuneziau už; 
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyinals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymua senovės žmonių 
gyvenimą ir užniirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kąsdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia bu savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena ’femogu katras skaito i ar 
klauso tu puikiu istorijų, taipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisluntet . kalpof dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso, giaro veiijentis past- no. Sekmadieniais

K ris-

szimt'ais me
tu krikszezionys vis iii bu i 
sn ta r k i ai |>a s i u n kam la v o p r i e; z 
Velykas, bet tas pasninkas ne
būdavo teip ilgas, kaip gavė
nia. Keturias^cszimties dienu 
pasisuka randame minėta 325
metais Vyskupu Tarybos nūs- 
prendžiuose./ Ta taryba buvo 
Nikitos miesto.. Isz szv. Atana
zo rasztu matome, kad Al(4<- 
sandrijos mieste* priesz tai ne
buvo ilgosios gavėnios, ir kad 
tik tas szventasis ten. ja iuvede 
331 metais ir ‘ ėiistiprino 
taisiais. ‘

Szimta* metū vėliau randa
me Rymo szesziu sauvaieziu 
gavėnia priesz Didžiosios f4mi- 
vaites sunkuji pasninką.

339-

sunkuji
Szventasis (rrigaljiis Didysis 
popiežius rasze szv. Augusti
nui, kuris tuomet krikszozioni^ 
ja skelbe Anglijoje, kad inves-
tu szesziu sanvaieziu gavėnia.

Daugumoje; vietų gavėnia*> i . i 
priesz Velykas nebuvo nuolat i- 
iie. Sekmadieniais žmones ne-

Bomervllle, Conh. Jeigu reikalaujate įsslti8n liunš.U* sanvaic/Ju illS- 
vlrsi-minetos knygos tai prisunkite $3 . .-■< <. ., ... .in “Saules“ Iszleįstuves o gausite tuo įpvuustu UI gavėnios tarpa. Bet 

" 7 “ . idant 40 dienu'skaiezius liktu-

lieku "Saule.” rtaitytojM, s. p. to (pasninkaudavo. Būdavo teip-gi 
isztisu liuošir sanvaiczhi ins-

jau par paėsta.

j
.V/.

los malda.
Vi<lu<lienije pavalgė žmones 

iki vakarui iszalkdavo. Krik- 
szczioiiijai praplilus iii szaltA- 
sias žemes jau negalima buvo 
jose apseiti su vienu tik valgy
mu dienoje. Todėl ymta užkas
ti vakarais. Ilgahiiu prisidėjo 
ir rytmeczio užkandis.

Dabartinėje Kataliku Baž- 
Bažnyczios drausmėje vra, kad 
gavėnia prasideda su Pelenugavėnia prasideda su Pelenu 
dieno pradžia ir baigiasi Suim
toje priešu Velykas vidudieny-

Visu 
niais ir szęsztadieniais 
yra uždrausta 1 reeziadienyje. 
Kitomis darbo dienomis mėsos 
valja valgyti tik viena karta. 
Kiausziniai, pienas su visu kas 
isz jo padaryta, žuvys ir kiloki 
nuolatiniai vandens gyvuoliai 
b(*i visi valgomieji vabalai va
lia valgyti. Valia tejp-gi varto
ti tanky uždjtira.,

V isoje K at a 1 i k u Bužu vežioję* 
dabar valia gavėnios metu szio 
ki oni i s d i(*iion i i s v iena k p r t a 
privalgyti, pilnai, kita karta.

tuo laiku ))eiiktadi(‘-
mėsa

yvuoliai

*gas gavėnios irg'.1
pasninku instatan.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, J’eisiszku, GralkiHZku, 
Arabiszku ir ClgoniHzku burlinlku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

ItfORALlSZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

Tikriausia burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

25c.

7 Į

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ...........................

’ PriHhiskito milinis 25c. Gausite 
visas t l is knygutes'per pnczla. 
Pinigus gulite siusti stempomis.

W. D. BOCZKbWSKT-CO. ' 
MA11ANOY CITY PA.

------------ ;---- ;------------------- 1--------- ;-----------------

Ttiksiantis Naktų Jir Viena
AR ABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELR KNYGA. , 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

< ll 3 □ >1

, 704 Dideliu Puslapiu. -

«

Netoli 
trys like: 
asz galiu viską np’n*

- - Nors laivo per drąsus at- 
įkymas, bet teisingas, su pil-s;

parsiduoda'nu iiisitikinimu, kad nėra nie- 
pirkl i Į k u r lokius vi<‘i<>s, 

1 •

l

Dievo
visur —

UKES — UKES.
manos
Norint iems

jas pa
kvti. Mano adresas sziloks.

Joseph (ieribo,

kur
'nebūtu. Dievas yraV

k i e k v ii h i oje vie toje!
Atsakei gerai, vertas esi pa-

(M.2I)

*

i

2

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais f
,1 ”. f

i

1 n

r;lakstantis Naktų “TukstartUs

SZTAI KA RASŽO IŠŽ LIETUVOS 
apie szita Knyga

■į' 1

GorVomasis Tamiatai:—
Sulaukiau puo Ju.^u aiuneziamos 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 

/ kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
laimi yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkGezlau 
kad nusipirktu tokia knyga, kaip 

\ “Tiikstantis Naktų ir Viena” nes Ja 
skaitydamas Žmogus apie viską thda 
pamirs/, t i ’ ir visokį* Tuposczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS,
18 d, Gegužio * 1921m.
Dv. PalazduQiiys. 
Czekiszkcs vai.
Kaimo tipsk.
LITHUANIA.

Tūkstantis- Naktų ir Viena

t

>

f.

' Yra .tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, ztas
parodo kad žmonoms labai patinka,
ja nushisti iri 'Lietuva.t. į

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00 i

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
f.i ra< . j .' " 1 " . ■ * <: ■ •»’’ * if, \* imuiJS7 *?'$ v ,,v' -/MM c; ii r, ; ’ v

W. D. lloczkowski-Co., Mjihanoy City, Pa.
« »
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Scottville, Mieli. gyrimo už savo drąsumą.
A 7

i \
: ) Sveikas

’Ku12k5 Suteikia 
IiaksxūE!|
Kiekvienai Motinai

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna 
turi biiii rvcil.l 
netrakto žindyti 
tokio maisto, k

s

j

V

I

! r

¥
*

Ar (►'

<1

4
f

paisę

r*.i 
U

lo į j pr.^nrri, 
Kjųskico’t

vv . T . ..

tino pnRclba 
įsotinai.

Ir. ris buvo pi 
luirics kiekvi

L.X

eagle B&AND
r”?.u

?.vo kūdikio. t?.i neduokite 
jis negali suvirškinti'.

rvrihi ir
i mb 1

- -t
York ir giuū'Ac

ndy-

veltui’ ir
c. .•
* . J1*'.*!* HM#

11

t gerą maistą, 
u<rti ‘fetiprur. Jeigu jūs

negali suvirškinti........................ c’..... .. .
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

Tai maiši an, T 
per Ui~>

j

X?'

I

frazei a|>si(4iianHi 
su kelcithdsJ

raprastns Lietu- 
vlszkas ValulH.

Ir‘J r 
1* r 
pilnus, palsrinuh ir nųrody- 
ir.u's, Itnip j? vsrtoti^ lietu
vių kalboj visai 
puikitj kūdikių knyg 

to. *

A-Ui L l%to.'#*!W.;.rilr’Iv-i** uXxv
*+ '► g

^7
4 ' lt e ll! ♦ <

Užsisakykite, vieta 
dabar Jtosii mieste 

esanti agentą.

YPA'IIS/xK’Ai VEDAMA lįkSKi Rt’l.lA ANT GttKICZlAUSlO 
MDhLKNiSZKO i.YlVO' PEK SOUTHAMPTONA.'

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.
Al vykus in SoiHbamplonJtvIciviai bus persodinti hnt kito Cunatd laivo 
ir tuoj plauks tiesiai in Klaipeda—Memel, kuri pasieks in !) dienas. Kelei
viam'.! ■ Ireezios klaSos kris’duodama kambariai del 2, 4, G žmonių. Szei- 
įnyiipms atskiri kamhariaį. Ekskurclja veda Cunard valdininkąs, kuris 
pasirūpins Jiuęi bagažu, paspottals ir kitais reikalais, dykai. Voklccziu 
vizos ni reikes. Nupigintos prekes: s

Antra klasa $155. Taksa $5,
IZSPLAHKS:

Ter SowUtnmplen, Liverpool 
ir

CA M E KOMA 11 Noreikas
A.S.HYKIA ... .,17 Noreliam*

CASSANHKA isz Portland 30 Kovo 
Per Anglia in Liepoja $110. Tax $5

Nupigintai) prekes:
IN l’ILAVA S10G.50. LN KAVNA $107.50.F

KITI LAIVAI
|’(T 'HnmhHrąaf

COKONI.A
'SAXONIA.

s iLiLAN.h:m;i;gi ž 
<A pi li, May

l’rukvfJiuMiivle $ 130. 
’I'rbczin klnisn $tll3.r»0.

_ IiupVĮ /Dilimo $."> Eylrų.
i ........ ..

VYRU4

J

»/*

A

LIGOS
i i 'i'-A vJJJ ■

■
L

1 1

i

7 ,, /* į > H %

^•kl*r** KOLER yra Vienatinis tarpe UMtttta daktaras
I

v M metus inralrias ligas vyra Ir moterų. MM jas pMdug- 
nlai patinsta. Gydo uUtnuodinlma kraajo ir sttpaybec 
▼yru. •puotfue. BležeJlmuR, Ilgas tinimo, tavgttias Ilgas 

b HS sdU anneta* va et. <^-a  

baktaraS KOLER yra' vienatinis tarpo UMttthi daktaras 
PĮttabUrse. jisai mokinosi Varszarofe atuANavo bocUo

Gydo uistnuodlntma kranjo fcc ^Ifoiybea

paclhancrlas nuo nociystnmo krauto. -AtoMMSta ypa- 
ttszkal. per lalaakua ms negydnu. Dlr. Kolar kaMMi Bnaias- 

kai ir LcnklsžkaL Ofisos valandos nuo t ryta Uc S vakaro 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet. •

Dr. KOLER, 638 Penn A.W. Pitt^Nagių Pa.
>1 ■ ■ ■ UIJWIIB to to A ■ ■ *R* Tr?‘V 4 u.'-
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SAULE

IZABELĖS SUŽIEDAVI- 
MAS.

I.
Netoli Gadaveros, 

Izcllina vingiuoja
kur upę 
medžiais 

priaugusiais kloniais, tarp ža-
stovi sena

jai apie invairias
,J1S

I 
ii

liuojaneziu pievų, ovn<.,
pilka pilis, paskendus me
džiuose, prie 
nines uolos, 
upes. Pili 
Lizmano protėviai

augsztos, akme- 
kvbanczios ant 

pastate Gracijam) 
vienuolik

to szimtmeczio pradžioje.
Ant uolos virszaus ėjo status 

siauras, kad juo 
vienas žmogus ga

‘I I

■
1*'

medžiu buvo
apaugus ša

r

*

į

takelis, taip 
vos ne vos 
lojo pralįsti. O tenai tarp orin- 
cziiu ir akacijų 
maža koplyczia,
manomis ir jau pusiau apgriu- 

Ji buvo paszvcsta Kūdi
kėlio Jėzaus garbei. Taip buvo 
padaryta del stebuklo, kuris 
tenai atsitiko; taip sako Gra- 
cijano Lizmano archyvuose su- 

isz keturio-

vąs.

rasti dokumentai
likto szimtmeczio.

Tai atsitiko
va» Liudvikas. Lizmanas ture-

ir tris sūnūs.

szitaip. Grio-

l I 
t

jo viena (lukteri 
Dukters vardas buvo Izabele. 
Ji buvo nepaprastai g 
kios gražuoles visa 
iki tolei

■

I

raži. To- 
gražuoles visa Ispanija 

nebuvo turėjus. Jos 
motina buvo anglike; nuo jos 
tai Izabele paveldėjo melsvas 

lelija, 
rože,

balta oda, kaip 
raudonus, kaip 

veidus, szviesius geltonus plau
kus. blizganczius ir szvieezian- 
czius, kaip auksas, kuomet 
juos paliesdavo vasaros saule
le.

Izabele

akis, 
baltai

gora.
>

t

r
*

1
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šakodamas
szalis,' kurias jis aplanke, ii 
apie stebėtinus daiktus, kokiu 
jis tenai mate.
suėjo penkiolika 
nusprendė gabenti ja in karu- 
liszka dvara. Ji verkė, iszsi- 
kalbinejo, bet nieko negelbėjo. 
Tėvas insake, kad ji butu pasi

labai 
lf 

kosiu žvakes prie Szvoneziąn-

tarė mergaitedien — v<nv
' rimtai ir ^u pagarbą,, Asz a u

vietoje mergaite sura 
tiktai juokavo isz jos

Kada Izabele; sios Dievo Motinos altoriaus ir 
metu, tėvas neabejoju,neabejoju, kad Dievas mudu 

palaimins ir vėl suves in daik
tu.”

Juodu praleido visa menesį 
drauge, nepaprastai isz to lai- 

rengusi. Jos teta bare ja už rniiigi. Galop, atęjo, gaišioji at
siskyrimo 
iszvažiuoti in dvarui. Lyntonas 

sode mažoje . Izabelės
II *

IA
r » ; ..

BALTRUVIENE.

Teta 
minti, 
Ji, mat, gavo progos patenkin
ti savo bjauria szirdi. Ji užvy- 
dejo Izabelei, kad ji jauna ir 
graži. Ir dabar džiaugėsi, ma
tydama Izabele nelaimėjo.

Keliomis dienomis vėliau 
griovas Gracijam) Luizrąanas 
pasivadino Izabele pas save ir 
praricsze jai, kad jaunas mar
kyzas Luzi guanas, 
kilmes francnzas, esantis ežią 
dabar prie Ispanijos karaliaus 
dvaro, su Franci jos ambasa
doriumi, praszo jos l ankos, kad 
taptų jo moteli m i. 'J’evas pa
sako, kad jis jau jam pažade-

t

Jis yra. jaunas, 
turtingas — 
mergaitei gali da daugiau rei
kėti l Kas tai yra? 
tos tavo aszaros?”

Izabele apsikabino 
maldavo jo atszauktl pažadė
jimą, padaryta markizui Lu- 
singamui ir leisti jai teketi už 
Lyntono.

Kaip, už paliegėlio ? —- ta
rė jos tėvas piktai. Ai’ tu mai
nai, kad asz. galiu sutikti leisti 
savą vienąitę dukteri už palie- 
gęlioLt^Njekąomot; asz veliju 
tąv0i;matyti negyvą\ ąnt len tos,

ATRADO SENOVISZKAS UŽLIEKAS POMPEOS
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Reikėjovalanda.“Žiūrėk, kokia 
tarė teta, - 

‘♦nenori, atkreipti atydos in 
tuos gražius žęmcziugus . ir| altanoje, kurioje • juodu buvo 
puikius parėdus, 
tėvas parų į) i no, 
tinkamai
Koki da norėtum ? Gal norėtum 
būti imti karaliene?

nedek i nguma. 
isz tavęs ponia, 

nenori, atkreipti
> >

buvo
augsztos

kuriuos tau 
kad galėtum 

pasirodyti dvare?

Bet Tza-

jau kelintas mene- 
sirsavo tėvu gyve? 

Ja,risza meile prie

bele vis verke ir maldavo, kad , 
ja paliktu pilyje irnelmtuun 
pasauli, prie kurio ji visiszkąi 
nelinksta ir nėra prisirengusi,

Niekas nežinojo josios pa
slapties. Ji pati gerai negaje- 
jo suprasti saves — bet ji jau
te, kad ji myli < jaunuoli Lyn
tona, kuris 
sis drauge 
no pilyje.
namu, prie Lyntono, ,o ežia jai 
rengia atsiskyrimą visiems me
tams; o kas žino, kas per tiek 
laiko gali atsitikti?

Viena popieti ji sėdėjo sode 
mažoje altanoje, maloniame 
mažame kampelyje, apaugusia
me rožėmis, su tekaiicziu pro 
szali upelycziu, kuris ringiavo. 
per visa soda.. Sztai ji iszgirsta 
žingsnius ir jaunasis Lyntonas 
pasirodo.
iszdžiuves, akis 
aszaru.

Kas tau pasidarė,
užklausė mergina man-

Jo veidas įszbale^, 
raudonos nuo

sąsitare paskutini karta pasi
matyti ir pasakyti sudiev. Ne- 
hprejo, kąd juodu, atsisveiki
nant matytu kokia nors no- 
draugiszka ir neprijnm’^ianti 
akis. Bet nelaime^ 
laika, kada Izabele skubėjo 
laiptais žemyn, kad iszeitu in 
sočia,' iszejo isz savo kambario 
teta ir tarė asztriai.

‘‘Kur taip skubini, Izabele? 
Eik szia czionai. Dabar nelai
kąs lakstyti visur aplinkui. 
Už penkių miliutu bus karie
ta jau prie durn. ”

Ir ežia, užėjus mergaitei už 
užpakalio, pastvėrė ja už pe- 
cziu ir instume in savo kamba- 
ri- . t ■

‘‘Asz žinau, kas tau dabar 
rupi' — susznypsztc ji, lyg gy
vate, mergaitei in ausi, 
jaunuolis Lyntonąs, 
burnis. — Sakau tau, kad tu jo 
niekada daugiau nematysi, tu 
bjauri veidmaine. Dažnai asz 
tave pastebėjau,, kad vietoje ei
ti koplyczion melstis, tu val
kiojaisi su juo aplinkui po vi
sa soda. Tu myli ji labjaių 
kaip savo teta; tu leidi laika su. 
juo, vietoje pasaldinti mano 
sunkias valandas.”

“Asz neveidmainevau. .Kad 
buvo laikas melstis, meldžiau
si, b kada ėjau in soda, tai ne
buvo maldos laikas ir niekada 
po priedanga maldos nebėgau 
in soda — tarė verkdama Iza
bele. — Asz nemaniau niekuo
met, kad butu tau maloni mano 
draugyste, arba, kad butu nau
dingas man buvimas szale ta- 
ves.’

“E, e—atszove tetit — nema
nyk tone apgauti. Sakau tau, 
skiriesi nuo Lyntono ant visa
da; supranti, ant visada.

Ji užrakino duris ir insidejo 
rakta in kiszene, neikiek nesu
judinta Izabelės asząromis ir 
praszymais.. Izabele buvo pa
leista tiktai tada, kada jau bu
vo laiks eiti su tėvu sesti in 
karieta, kuri stovėjo jau priesz 

Izabele iszvažiavo su
nega

ili Lyntona ii 
<A *

nors viena žodi.

Asz žinau,

rr bobeles
< ♦

Tn ta, pati

Taj 
tas pien-

jo.
4 4 gražus ir 

tarė jos levas, ko

K a reiszkia

tęva ir

negą tekioje moterystėje.
,‘ ‘ Eik saą,j, i mergai te >Tr tja re

ll

Abbon — danza dali Pompėjoj ir teip

I
Szamoku bobeles ka darote f 

I)el ko kampu neiszvalote?
Juk jau puodai priglaumije, 

Valgei prikirmiję, 
Mesa prismardyta, 
Suvis ne nuyalyta!

Lovos n<»
Blakes
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szvarei užlaikvtos. 
ne isz vaikytos, 

Dzicvaž kaip pribusiu, 
Tai be susimilejimo koezio- 

• siu. 
Moterėles, lukaut!

Jaigu ne norite in kaili gaut.

ni lia i insikasės in lava 
om|M‘joj nežino

si! langais,

f r 
o 

ir griuvėsius, kad net iszkases (ligi sziol I 
mus) keliu auksztli namus. Per invairius

per smuklespr krautuves su dalimi dar 
prekem prieinama prie naujausiu ir 
Tenka tiesiog sh'betis vienu

antram aiikszte. Vienas kambarys yra likęs visai geltonas, an
tras — juodas su paauksuotais rėžiais, trecziame 
sai sveika likusi stikline lempa, o vienam valgomajam
barije rasta visai.padengtas ir pariiosztas stalas su bonkomis

I raukt uvas

priebneziais, ložėmis, 
telielikusiom iszdetom 
indomiausiu radiniu.

> 
butus

namu

y ra dar vį-
kuin-

lelpstetnis ir kitais valgio įnagiais. Valgio 
miotuvas) papildo valgomojo kambario intaisyma.

Pompėja miestas paliai Vezuvijaus vulkaną f 
griautas 79 m. po Kristaus gimimo; reiszkia jau praėjo 
metai nuo to laiko.

tapo

(pa-

už-
1842

J
i

i
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Viename pleiso, kur? nesa
kysiu,

Tik tiek del jus primysiu:
Nekurios bobclkos yra nie

kam netikia, 
Nuo davadnu atlikia. i

Kaip szolderius verda tai ne* ' 
prižiūri,

Ba martele laiko ne turi
Ne priszildo ne vandenio,

Ba prie samagonkos darbo.. 
Vyrams vis grasina, 

Mokesti pakelti ketina,

jis, taszkendamas jai in veidą 
— begk. Tavyje 
jauna vaidentuve.
mirszi Lyntona ir po kiek lai
ko dekavosi man visa savo szir- 
dimi,' kad szioje valandoje pa
silikau tvirtas.”

Veltui Izabele priesztaravo. 
Jos tėvas buvo neatmainomai 
pasiryžęs. Jis nebuvo niekur 
girdėjos, kad pati mergaite

veikia tavo 
Greitai už-

!---------U-HL-JL-J.--------- !-■■■ L______ LX.J-

TIKRAI, KAD TAI DIEVO 
DUOTA.

Miszias.
Praszvito Kalėdų rytas, o 

pagalbos vis da nėra. Izabele, 
pusiau be nuovokos, jau aprė
dyta ir nuvesta in koplyczia, 
kad paimtu szliuba. Jaunas 
markyzas atsiklaupė szale jos 
priesz altorių. Koplyczia buvo 
grūste prisigrudus svecziu ir 
grovo prieteliu. Atėjo kunigas

9 *
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rCo pavasario 
žmogus 
džiaugkis

Kur tik pažiūri, visur akys 
kupinos linksmybes.

Medžiai lapoja, žydi; pievos 
tarsi apsikaisze su gražiausiais 
szilku kaurais (dvonais.)

Gėlės neapsakomai 
k vapsi i i i szduoi lą; 
tarsi sveik imi kiekviena praei
nanti ir lin lesina i žadina, szyp- 
sodamos visu savo gražumu.

eziulba tarpe

rn sulaukus, tai 
otik džiaugkis,

Tai szirdeles dydelis griekas, 
Ir tokis darbas tai niekas.
Skulkine visaip atsiejna, 

Aluczio plenti tai ir mergos 
' fatsibostina,.

Padlinos žino, kur geras alus, 
Jau isz tokiu gero nebus. 

Ir czon teip buna, 
Kaip girtuokles pribuna, 

In kur traukia in ten ejna, , 
Tai ir gerai neatsiejna. (

Negana, ir in kitur nusivel
ka girtos, 

Iszrodo kaip vantos.
O kada iszsipagirioja, 

Tai viena ant kitos loja, 
Isz salios ne gali klausyt, 
Bet ka su girtuoklėms gali 

daryt ?

Lvnto-“] 
naif” 
dagiai ir rūpestingai.

O, Izabele, mano brangiau
sioji,” . kalbėjo jis verkda
mas,

bu vo
Nebuvo

taip 
kaip ji buvo graži, 
tuomet paproezio, kad mergai
tes mokytųsi, kaip dabar daro, 

savo 
pavargėliams

Jos inoti- 
Jos tėvo

i 4

laika pa
ir

taigi ji visa 
szvesdavo 
maldai koplyczioje. 
na buvo jau mirus.
sesuo, kuri liko dabar namu
szeimininke, paėmė ja in savo 
globa. Ta globa buvo žiauri. 
Teta, kuomet būdavo blogame 
upe, iszdrisdavo net apmuszti 
naszlaite. Ir tai laike už niek
nieki. Izabele buvo perdaug 
nuolanki ir per 
Ji net tėvui
savo skriaudas. Tėvas, nors bu-

geros szirdies. 
nesiskųsdavo už

vo labai asztrus, kaip daugelis 
tu laiku tėvu, bet savo dukrele 
karszlai mylėjo.

Pilis buvo labai 
vietoje. .Joje buvo

gražioje 
linksma.

Pats Ispanijos karalius aplan- 
griovak e griova jo pilyje, 

metus pilyje
Vieni iszvažiuodavo, 
atvažiuodavo. Mat 

griovas buvo labai svetingas. 
Jis mylėjo draugija ir pasi
linksminimus. B/‘ to pas ji ne
truko invairiu pramogų. Buvo 
kur medžioti, žuvauti, uogau
ti ir kitu malonumu ragauti. 
Todelei griovų pakvietimu

Isztisus 
ne i szsi baigdavo

svecziai. 
tai kiti

griovų 
niekas neat mesdavo.

Tarp tankiu pilies lankyto

. kalbėjo jis
po nedeliai tu iszva- 

žiuoji in Madridu. O ka asz da
rysiu bo tavos? Greitai tame 
linksmame pasaulyje mane už
mirszi. Tenai kiekvienas bus. 
už mane tvirtesnis, stipresnis 
ir tinkamiau iszauges.
no Izabele, sugriszi isz ten su- 
žiedota, o gal but ir isztekeju- 
si, ir neatkreipsi daugiau aty- 
dos in vargšza, ligūsta Lynto
na.”

Jis

O, mą-

ju buvo vienas žymus anglį-'- lnaR
kas, lordas Lyntonas isz Lyn
court, kuris 
dėlei savo

kone apalpo. Pripuolė 
prie žemes, padėjo savo galva 
ant žoles ir verke taip gailiai, 
kad, rodos, jo szirdis plyszo. 
Mergaite jau ne kūdikis, supra
to, kas darosi. Ji atsisėdo sza
le jo ir, pasitverus jo ranka, 
apkrovė , 
aszaromis.

“Lyntone,
Lyntone, nekalbėk tokiu skau
džiu žodžiu.
užmirsz savo 
saulei, greiezian upe nustos 
tekėjus in jūres, greiezian 
aniolai užmirsz žibinti žvaigž
des danguje, 
sziu tave.”

“Ąr gali tai būti 
suszuko Lyntonas, 

j ir
prie savo krutinės.

4 4

jo ranka
ja bueziavimais ir

i

mano brangus

G re i ežia u lelija 
žiedą atidaryti 

greiezian 
jūres,

kaip asz užinir-

rinktųsi sau vyra, ypacz szia- įr pradėjo savo darbu. Izabele
me atsitikime, kad jo duktė 
renkasi vyra, kuris gali būti 
jai sunkybe per visa jos gyve
nimą.

Savaites bego. Izabele men
ko ir iszblyszko. Tėvas ja suve
dė in pažinti su markyzu. Jis 
jai visiszkai nepatiko. Tszro- 
de, kaip padirbta lėle. - Plau
kai tyczia sugarbaniuoti, barz-' 
džiuke apkarpyta, ūsiukai 
smailai augsztyn užraityti ir 
visas pasipūtės. Nerasdama 

page 1 bos, ji jos ti- 
Kas- 

daugiau ii* daugiau 
^-1 • V • 1

apkarpyta, 
augsztyn 

pasipūtės.
niekur sau
kejosi tiktai nuo Dievo, 
dien 
meldėsi
nuo

vis
y

to ryszio
žmogumi ir užlaikytu ja Lyn-Z

Ji negavo
laiszko nuo

kad ja paliuosuotu 
su nemylimu

neiszlaike ir pradėjo graudžiai 
verkti. Ji pažvelgė in Motinos 
Szvenczi ausies 
Jėzumi stovy la 
stoviuezia ir eme

Užganyto jau, 
dienoje savo gimimo nepal i ne
šuosi manės?”

Ir sztai, matant \ is,ai daugy
bei susirinkusiu, 
s i as 
ranka 
isz jos 
Lusignanas apjako. 
valandoje sudundėjo 
rno, 
ir in koplyczia

malonu 
j u žiedai

Kūdikėli

su Kūdikėliu 
ant altoriaus 
melstis; “O 

argir>

duris.
szirdimi pilna skausmo,
Vus pažvelgti 
isztarti jam
Taippat nesurado nei vieno as
mens, per - kuri butu galėjus 
iszsiaiszkinti, delko ji nėatejo 
in altanh su juo pasimatyti.

O vargszas Lyntonas lauke 
ir lauke kelias isztisas valan
das. Galop, pasidrąsinęs nuėjo 
in py Ii paklausti ar jau iszvą- 
žjavo. Isžgirdes, kad jau ju 
nėra, nusiminė baisiausia. At-

tonui.

kad gal 
Jos teta,

Szvencziau- 
p ra tiese savo 
aiszki szviesa 
kad markvzas 

rl\|jp pat 
ant kie- 

nebeužilgo atsidarė duris 
inejo lordas 

Lyntonas su savo sūnum. Jau
nasis Lyntonas nebuvo jau 
mažas, susitraukęs, 

miklus

susirinkusiu 
Kūdikėlis 

ir tokia 
iszejo,

visas 
szaukte

I

pavasario atgi- 
szaukin: — 

qniogeli, tai visa Die

Paukszcziai 
medžiu szaku.

Rodos
j i mas, 
Žmogau,
vas dvi tavęs sutvėrė.

Asz žinau, kad tik dar vaike
lis esu, bet užaugės žmogum 
busiu, tad ir pamastau; Tik tas 
Du‘vas yra neapsakomai geras, 
kad, tokias
žmonėms suteikia.

O Dievas nuo amžių 
nenori, vien tik trokszta, 
žmones butu geri; kad pildytu 
Dievo insakymus;
mylėtu ir ji pagarbintu...

dideles malones

t

gyveno Ispanijoje 
viena i ežio sūnaus 

sveikatos. Anglijos oras neg<|- 
resnis buvo tada, kaip dabhr 
ir jaunikaitis Lynton savo 
gimtinėje szalyje visuomet 
pat buvo mirus, o tėvas pa
jautęs! blogai. Jo motina taip- 

gyvenima savo 
sūnaus laimei. Kad sunui butu 

jis iszsižadejo ir savo 
ir savo 

Jaunuolis 
vienu metu su 
savo silpnumo

Lynton 
szalyje 

mirus,

szvente savo

Dėlei
sveikatos jis nega-

goriau,
draugu, ir savo namu, 
mylimos szalies.
Lvntonas buvo 
Izabele,
ir menkos 
lojo dalyvauti vyru pramogo- 

todel jis pasilik
si! moterimis, 

kurios buvo jam gana prie- 
ypatįngai

se laukuose, 
davo namie je

lankios; ypatingai, gerą jam 
buvo Izabele. Jis ja szirdingai 
mylėjo, ne tiek del jos gražu- 

kiek del jos gerumo ir 
mandagumo, koki jam iszrcisz- 
ke sz i nitais budu.

Jam augant jc sveikata stip
rėjo. Jis vienok nenustojo my
lėjęs mokslą ir atsiskyrimą nuo 
kitu. Jis mėgo1' draugauti tik
tai su Izabele. Kada ji dirbo, 

jos skaitė, kada ji

ne tiek del jos gražu-
m o,

jis szale

teisybe ? 
atsistodą- 

spauzdamas mergaite 
> T

* , «

Ar gali tai būti, ka kalbi, jaute, kad ežia turi būti, kas 
brangioji ? Prižadėk, 

kad man visuomet Imti iszti- « 
kirfia, kad 
atsitikti.
kitam nepavesi savos, kaip tik
tai vargszui Lyntonui.

. ‘‘Asz prižadu,” 
dėjo meiliai mergaite. 
Lyntone, tu mane 
užmirszi.
mintingas 
mylėti 
nežinauezia 
asz?”

Mano brangiausioji, tu esi 
gera,

mano Prižadėk

ir kažin kas turėtu 
Isztark kad niekam

? J

prasznabž^ 
meiliai mergaite. ° O 

tu mane greiczfau 
Tu.esi szviesus įszi 
geras, kaip tu gali 

prasta, 
mergaite,

tamsia, nieko 
kaip

t <
kaip aniolas, o drauge 

maloni ir skaisti, 
isztjkimybes žodžiu 
met neatmainysime, ar ne tie
sa? . H

Juodu praleido visa popieti 
drauge, kalbėdami apie ateitį, 
ramindami vienas antra ir in 
tikrinedami, \kad vieni metai 
tai da ne tąip ilgas laikas. .

“As& raszysiu ,tau laiszka; 
kada tiktai atsitiks proga ji 
prisiunsti, tarė Lyntonas. -—r 
Gal but, kad asz prikalbinsiu 
savo tęva atkeliauti Madridas 
praleidus žiema 

99

Mudu savo
niekno-

>

------- --------------- .

sziltoso Itali-
triūse sode apie savo gėlos ir jos vietose.

Asz molsiuosiu už tave kas- laiminga.
I

jis vaikszcziojo aplinkui; pa- 4 l

nei yieno 
Lyntono, nors jis 

prižadėjo raszineti. Jis neatsi- 
lanke taippat Madride. Ji tad 
pradėjo kaip kada skausme ir 
nusiminime .mastyti, 
but Lyntonas mirė. * ’
pasinaudodama ja, pasakė, kad 
Lyntonas pasiliko jai jau ne- 
isztikimas, kaip paprastai visi 
vyrai. Jis gal rado sau kokia 
ražią italiuke mergaite ir su 

jau apsivedė.
tvirtinti kai apii ta 

ponios, atsilan-

(f

Ja Ji pradėjo
girde.iu-

I 
'■į

In metus ejna, vyras neatsi- i 
taiko, 

Tai gere ir vėjus vaiko.
Skulkino vaikinai ne toki 

kvaili, 
Tad pritvert ne viena ne gali. 

Tai po kitur trankosi, 
Apie vyrus dairosi.

m d 
!V'': 

iii

nic k o 
kad

nebuvo 
bet iszro

de augsztas, miklus, tvirtas 
kaip paties griovo sūnus, Iza
bele paliko altorių ir nuėjo pa
sitikti ji. Jis ja paėmė in savo 
rankas ir isztare inžada, kad 
nepaleis jos, kolei negaus grio
vo leidimo gauti ja sau už mo- 

Markyzas, girdėdamas, 
kas atsitiko, ir kad Izabele se
niai yra pasižadėjusi Lynto
nui, kaipo garbingas ir iszdi- 
dus vyras, paliuosnvo griova 
nuo jo pažadėjimo. Taigi toje 
laimingoje Kalėdų dienoje su- 
siriszo amžinu rysziu prie al- 

Lyntonas ir Izabele. 
Kada jie ėjo in pilies šalo, .sve
cziai grūdosi aplinkui juodu, 
sveikindami ir linkėdami viso
kios laimes. Izabele priėjo prie

Lusignano

tori.

kad Dieva
........._________ ............ Ir.

užtaj kurie isztvers gerais iki daigu teip kvailiszkai darys,
pabaigai savo gyvenimo, tiems l ai niekml veseilios nepadarys

/yra pažade,ta dangiszkoji link
smybe per amžių 
amžinatvėj^, 
laime?...

Na, o būti

amžius 
A r-g i

.1U 
nedidele

geram, 
per sunkus darbas__
isz špoku reikia dirbti.

vest i

tai nėra
Juk ne

* i
■1^ t

Priesz Gavėnia buvo suger* 
tuves, 

Ar kaip ten, sutartuves,.
Kad Veselka po Velykų pa* 

daryti, 
Gerus laikus turėti.

Tai kaip ženoezei susivarka- 
.lino,

♦

*

Asz stengsiuosi vešu savo 
gyvenimą gerai ir pavyzdingai 
mylėsiu Vieszpąti Dieva ir |To 
insakymus,pildysiu; busiu pa- 
klusnas savo tevucziams, 
stengsiuosi būti 
nems naudingu.

W w — WWWW<B<BW<O WWW

Jsi nuo vienos 
kiusjos Dvare.

Szliubas ir 
skirti atlikti per Kalėdas. Tai 
turėjo būti pilyje, vietinėje 
koplyczioje, 
senovės buvo atliekamos viso
kios szeimyuiszkos iszkilmes it 
apeigos.

Vėrgsze Izabele neteko viso 
lijiksmumo. Szirdis jai sopėjo. 
Niekas jos nematė juokentes ar

nors negerai, 
pripildo jo galva 
jausmai pervero szirdi.

Dvare visi stebėjosi isz Iza
belės. Jos gražumas buvo ne
paprastas Iszpanijoi, kurioje 
visi atsižymi tani šiom is akimis 
ir plaukais. Daug , (prakilniu 
vyru pirszosi jai, trokszdaąu 
gauti ja sau už ipoteri. Bot del szypsojautės. Dažnai Jsžtišas 
invairiu priežaszcziu tėvas naktis ji praleisdavo, melsda- 
jiems visiems davė neprielan
ku atsakymą. Galop, viena die
na in Izabelės kambari inlin- 
do jos teta ir tarė;- .;.....

“Ar asz |au<nepasakiau tei
sybes, kad tu daugiau nematy
si Lyntono? Tėvas pasirižo 
iszleisti tave už žymaus ir 
turtingo vyro ir greitai busi su 
juo sužięduota.” , .

Izabele puolė ant keliu priė 
tetos kojų.

“Oi, tetą — ji szauke ma)- 
daujaneziu balsu» 
ne nuo to baisaus likimo, ne- 
atidąlinkite manes pm> Lynto
no. Gelbėk mane. Praszyk ma
no tėvo, kad neverstu manos 
eiti už tokio, su kuripp ture- 
czian būti 

> 9

Sunkios mintis 
ir skausmo

priežaszcziu

geibo k ma-

visa gyvenimą rie

vestuves bu,vo

kurioje nud senu

‘mosi ir verkdama. Dienos^ mat, 
begp, o ežia jokiu žinių bud
Gyptono nėra. Žiuri įn tėvą ir 
jąme nemato nęi ženklo atmai
nos, ar nusileidimo. ^Nįekas ne-
ramino jos szirdies. Ta kelione 

į namon, kurios > ji tąip lauke, 
dabar buvo jai baisi'. Ji norėjo, 
kad koilgiausia da jos ąebutu. 
Jau laikas p'raszvilpo. Jau tik
tai dvį dieni iki Kalėdų, o ežia 
nei spindulėlio- vilties, nei ki- 
birkszteles szviesos ant jos

toriąus
ir

visiems žmo-

Tai ne vienam galva pras- 
kaldino. * ,t

Da tokios kovos niekas ne
turėjo, (

Kiek tiejei pusgalviai krau-

markyzo Lusignano meiliai 
padavė jam savo ranka, deka- 
vodama už jo garbinga pasiel
gimu. Tudjaus vėl dabar atsi
darė jo akis. Jis mate viską 
gražiai ir linksminosi su kitais 
svecziais.

, vSzio atsitikimo atminitxnii 
juit virszaus uolinio kalno buvo 
pastatyta koplyczia.; Jos bąk- 
sztelyje buvo pakabinti septy
ni sidabriniai 
visi vaikai isz
girde ju skambejma,, garbintu 
Kūdikėli Jezu ‘ ir jame turėtu 
pasitikėjimą, ]_
kaip Jis palaimino Izabele ir 
Lyntona.
vaikai tenai darydavo procesi

Jis

IN PILIAVA 
PER

HAMBURGĄ
NeiixklhidBiil Lenku KorhlurlHiiH.

Fu Fk i nu m I Nhu.U “O* Guriai vlal 
OHOIU SA t? Kovo; 28 Aprlllnus. 
ORBITA 31 Kovo Ir 12 A p rl liaus. 
ORDINĄ 11 ApriiluuH, 28 Mojaiia 

, 22 AprlliaiiH,
VIhos atskirioH kajutou. Nėra 

extra* inokoszcKiu.
'lieNOK In Cherbourg, Southainplon 

Ir linmhurgii.
ROYAL MAIJL STEAM 

PACKET COMPANY.
20 BROADWAY. NEW YORK,.

jo iszliejo, 
Kiek vilenski su kaunjneis,J

ARAGCAYA . .

vai poliai,'. kad ^as v|cĮjn( latvakorczln agentu.
arti ir toli, Įsz-

prisimindami, 
»

Kas Kalėdas maži

— — o o woo on o w o o
...... .................... ...... ..

Laivakortes Vėl Atpigo .
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju \ l$110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
erszkecziuoto tako. Galop, ate- ja Kūdikėlio Jozauš garbeirir p. * Siiintmii in Lietuva 

reziose rupi- * 
Taippat jie

jo Kalėdų vigiliją visa szeimy- 
ną apie vidurnakti susirinko 
kiaušy ti szvęntu M i sziu. Ry to 
ture^ bUM szlinbas. Izabelę Bu
vo taip sįlpna ir visa- dreban
ti, kad vos tešejo prisiartinti 
priimti szventa Koniunija per

dabar vaikai bažnycziose rupi
naši tai daryti.
tenąį dalino,ąlmužnas pavargo*
— M 4 . ' " j" ' __ A A ’

lięms, garbindami Jezu, kuris
niekada neatsisako pąlongvhi-
ti tiems, kurie ka nors keu-
CZlžt

4
♦ 

a :
1 f"

“tj!’ v

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame pasate laike 25-30 

---- ’dienu.
t P. MIKOLAINIŠ,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
v:>

Leido kraują su visokėis ina- 
geis.

Kauniszkei virszu gavę 
‘ Anot, prūso krige praszpie- 

lavo, 
Paskui daktarai darbo turėjo, . - . v • * W • •

lavo,

b

■Į!į
f
-

*

*t|: * if jį

1JarII.'I.'
1 *į

A

, Kol sužeistus apžiūrėję. ( 
O ir palieije daug jarbo turėjo 

Kol visus in koza inde jo, 
Anglikai isz kvailiu juokėsi, 

Net už, szonu laikėsi.
• « A .

)

Ne nepąsijutąu,

*

l?*!' ''tį 'I ® ■' ■ I'

urn

Kaip in Montkarmus nuka- 
. kau, ,

munszaines yra dau-
‘ liau,

Ten
giause,

O blaivu mažiause. r ’ »
Merginos daugiaaše girtuok

lius myli, .
Ba nuo girtu daug iszviliot 

gali.
Merginos ant girtuokliu lau-

Husmyli, (
Į

Isz
ke, 

kiszeniu piningus išz-
J-' ■.

darylGerai mergeles, teip darykite,
Girtuoklius proto mok

Kl>.

yi
' 1.V 1

d
■ '■ /1
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SAULE *

’ CAPITAL STOCK $125.000.00 
Surplus ir Profits $536,34G.5O

Mokama^ntra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
pinigu f Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

<

A

Žinios Vietines
PavasafnTJau oze. 
Bet da vis vešu. 
Žmonis .

*

pasirengineja 
ant straiįo ar suspcnszion, nes 

Turi su-tas juos nebaugina, 
czedinia ant juodos valandos— 
bet ant nelaimes no visi. x

— Nesiduokite 
visokiems apgavikams kurie
slankiojo po musu pavietu, siu- 
lindami žmonims visokius sze- 
rus, pajus ir vajus.

nusidegino ir 
dingo kaip vejas.

— Argi jau ne laikas susi
prasti ir padaryti kokia 
mistracija” terp, neužgnnadi-

a psi gnu t

ANT PARDAVIMO.
Szeszi, 5 ruimu namai, po 

$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goync, 
227 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

y --------------------------—

VILTIS PLIKIAMS.
namai, po

(Ap.l)

gelis
Jau dau- 

pinigai
FARMOS — FARMOS.

Arabiszka Mostis yra- tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempii 'ir savo adresu 
tai aplaikys trijų arabiszku gy
duolių dykai. Raszykite ant 
szio adreso 
Broadway, 
N. Y. Panaudokite isz 
progos visi kurie “yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia. f

Ar norite darbo?«

140 akieriu, 
d irbtos žemes,

pigei

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prcz.ldent.
J. E. FERGUSON. Kaslorlus

W. TRASKAUSKAS
PIR M1 1 ’ l M S L11.' n YI s Z K A S 

GRABORIUS MAHANOY CITY,

Raszykito 
J mbco, 

Box 9, Brooklyn
l)r. 236 

szios

»/>■' ,/,« ' ., Jį į

PARSIDUODA FARMA.
100 akicriu isz- 

reszta girria.
Tris miles nuo Rock Glen, Pa, 

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

(M. 31)

m<5XS)®<S)<^<SXS)<S)^

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

i i ar-
terp 

naneziu partijų ir paliauti ko
va už “umira,” kuris jokios 
naudos ncatnesza, tiktai inte
resantams atnesza dydesni pa
niekinimą 
ežiu.

i < niurnų y y

akvsia
Kova priesz

PA. niekados neužsimoka.

Ląldoja kunus numirusiu. F 
automobilius del laldptuvlu, krikszti-| 
nlu, vcsellju, pasivažinėjimo Ir 1.1.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa..

w f*;

ežioms

svetimtau- 
bažnyczia 

Kriksz- 
žino, jog

Galima pigei nusipirkti. 
Czionais praeita meta pirko 57 
Lietuyiai farmas ir dar randa
si kelios labai geros fanuos ge
roj vietoj. Galima 
<iek kas iszgali o likusius isz- 
moka kaipo randa.

Lithuanian Farmer, 
2141 W. 24-th St

Chicago, 111.

inmoketi

M

nereikia

gn na gertu
I Dievas ne yni staigus, liet tei- 

Pasamdo s i Ilga S 
priesz

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva^ greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tavo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
Įszito adreso:
" JOSEPH G. BOGDEN, 

Alderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lletuvlszkas (iraborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja 

naujausia
pagal 

mokslą.
Numirėlius 
mada ir 

Turi pagelbinlnke motore. 
Prieinamos prekes.

.'»u; Went Spruce Street 
MAHANOY ( ITY. PA.

Bell Telephonas No. 119

I 
I

Tdrcziausin Lietuvhzkn
. 0 Art K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu |H> priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saug am palajki- 
inui. Siunezu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu 
tęs kompanijų 

kainoms.
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresavokite:

luiivakor- 
nusta’yiam.s 

Parūpimi Paszpor-

tai ir. pigiai, 
kainas o 
ai sukimą.

V. LAPINSKAS
<>oi )Y. Ilttlianoy Aie 

MAHANOY ((TY, - II’A.

t

DR. J.A.TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas,

i Gydd invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 

J sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

DR. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlinnen- 
ejc. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare.
113 E. Coal SU. Shenandoah.

ryte.
Doll Tol. 359-R.

tuos, kurieir baudže
ji priesztariauje ir lai-

kais baudže rustai ne kaltinin- 
tiktai mi lemas ypatas, 

idant tokiu bildu suprastu sa
vo kvailumą

k ILS,

liu.
ir ejtu tiesu k e-

•lektri-— Nuo 1 Apriliaus i 
ko kompanije neinves szvfesos 
iii joki narna, jeigu dratai ne 
bus invest i atsakaneziai ir per- 

iuspektoriu, prie-

narna,

žiūrėti per
szingai ne bus atsakanti už ky-
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GEORGES Sztoro9

gausite Velykams
lusi ugni nuo netinkamo užvc- visokiu, Kiauszinu padirbtu isz
dimo dratu.

Palicije
geriausio koknoto.

CHA S. S. PARMLEY
Re ’ Estate Agent. — Notary Pabllc.

Palicije suėmė naktini 
paukszti Marka Szalaputa, ku
ris užkabinėdavo merginas ant 
ulicziu ir jaises pamylėdavo be 
juju pavelinimo. Už savo mei
linga būda užmokėjo $20 baus
mes ii 
kabinėti merginu*.

Daugelis Lietuviu ir ki
tu atejviy žada iszkeliauti in 

jaigu užeitu strei-

Kiauszinei po 5c , 10c., 15c., 20c 
25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 

$2, $3, ir $5.

ir prižadėjo daugiau neuž- Vardus ant Kiauszinu uždeda-

savo tėvynės
Isz szios aplinkines žada 

iszvažiuoti apie penki szimtai.

mc dykai. Teipgi visokiu 
padirbtu zuikuczip.

GEORGES
kas

mire del
Leonas

t Praejta subata 
daugeliu pažinstamas 
Tarša, gyvenantis ant 424 W. 
Spruce Str. kuris buyo agentu 
del Youngling bravoro. Velio
nis turėjo apie 53 metus, por- 

| gyveno Amerike 33 metus, gy- 
; me Lenkijoj ir buvo malszaus 
! budo žmogus. Paliko paezia, 5 
dukteres, 
neje.

rp

uis turėjo apie

I

senus ir tęva tevy- 
atsibus ket-

9 L,• ) S
Laidotuves
su pamaldoms lenkiszko-verge 

je bažnyczioje. Prigulėjo prie 
penkių draugyseziu kurios nu-
tarė visos dalibauti laidotuve- 
sia kurioms užsiyme graborius 
Tniskauckas.

Pottsvilles sūdąs ]M*reita
I Ketvergą iszdave 
(injunction) priesz 
Kluczinska, Miką Auksztakal- 
ni, Vincą Kriczina, Adoma Sa
dauską, Juozą Szukaiti, Vinca 
Zardecka, ir K.'Stulpina, kurie 
sakosi, buk jie <*sa globėjais, 
truseziais szv. Juozapo lietu- 

ir iszdave

uždraudimą
Adoma

pakosi, buk jie 
truseziais szv.
v i sz k os ba žn y czi os
uždraudimą teip-pat priesz ju

' ; žmones,

24 W. Centre St. Main noy City

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubaa, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Handavojame namus, kolcktav< rre 
randas Ir teip tollaus.

i agentus arba žmones, kurie 
dirba del ju ir tuomi uždraudė 
jiems,

1. Kad nevalia 
-— mokyklos namo, nei 
~ kam kitam, kaip/tįk bažnyti

nių! tikslui. Tai yra mokykloje
mitingus tiktai 

, gali cho
rai praktikuoti ir nevalia 
kykloje laikyti pool room 
garu sztoro. ir miltu.

2. Nevalia laidoti in kapines 
numirusiu be klebono leidimo.

Nevalia kolektuoti nuo pa
rapijom! randu už bažnyczios 
lenkas ir nevalia.nei parapijo- 
nams nei kitiems žmonėms ku
rie nori ateiti in szv. Juozapo 
bažnyczia ant pamaldų pastoti 
bažnyczios duris 
padaryta 
diena.

— Jeigu norite nirkti ge
rus ezevęrikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeteriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu.

gali laikyti 
bažnytines draugijos

n 
O.

ra,

randavoti 
sales nie-

y

mo- 
ci-

kaip buvoy

Nedėliojo Kovo 12

Juozas Stankevi

Agcntu reikalinga 
piokslo kiek vienas ^be jokio 
mokslo gali savo hdke vaka
rais užsidirbtie gera uždarbo, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek it iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacija sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

' Kateiva Sales Co. 
Collegeville, Pa.
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Antanas J. Sakalauskas
Lictuviszkas Graborius ir t}:

Balsamuotojas. „ f
t «

Laidoja kimus numirėliu pagal 
Pigi preke.naujausia mada.

Teipgi pristato automobilius 
visokiems reikalams.

801 E. Pine St. Mahanoy City.

KVITU Knygele Draugystėms del 
iBzmokeJImo pinigu ligonia
ms - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO..
60c.

MAHANOY CITY. PA.
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miesi del blogo
atvėju asz atradau

1 langei i s 
priežastį

Pacijantai ateina 
pas mano skiisda- 

virszkinimo. 
, kad ta 

pagimdo ju apleisti dantis. Blogi dantis
užnuodina maistu ir tas pagimdo bloga 

Kad užlaikyt
eikite du kartu ių, 

metus pas dentista ir valykit savo daiitis 
du syk ant dienos su 
Valytojų”.
Dideles Trubeles 25i

• virszkinima”.
szvariai ir sveikai,

dantis

O e

ujo 
ų*)M|
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Colgates Dantų< <

Klir seniausia,
Ton goriausia.______

SENIAUSIA

AoenturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdama

Antverpą, 
Breme

ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki- 
t(I9 portus į Eidkū- 
nus ir j pat j Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

8K B !«
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kart —

'ypač Lietuvoje — pinigai 
— bus greitai ir parankiai iš

mokami artimiausioje vio- 
^1 tojo nuo priėmėjo gyve

nimo. ,
Pinigus j Lietuvą 
siunčia tele g raliui. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikiotus ir tt.

«R ■ ’tR
"VIENYBĖ”

EINA DU-KART 
dlVAlTEJE •

Spdltsdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

I1?
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$1

konstitucija',

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

IR E
’ ’Vienybes 
ši'niM.

Pirkite 
(Iro ves 
mok ūmi.

an
9 >

Dividendai
Ateityje bus di-

11IH

Ben-

delis pehiasf
Vienas Šeras $10.

‘

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti vi-

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių in
formacijų 
švkite mums 
kalaukito musų
kurso ir knygų

apio viski),
J

ra
re!-luisk us 

piniginio 
katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL.60.

193 Grand St,E
Brooklyn, N: Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos * laiva
kortes pigiausia kaina ne tik isz New Yo'rko ir Bostono, 
bet jr isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau-' 
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
djenos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.'
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 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekancziįvantraszu:

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

Padarome

RALTIJOS-AMER1KOC
U LINIJA 9Broadvay, NevV>rk.N?T? L?

KLUONE t LIETUVA‘LIETUVA
PER. HAMBURGĄ,Pfi
n ,
/‘V aplenkia lenku juosta (karidora)

Ąl.PTU/CvĄ
ARbA L1EPO Ją 

Lietuviai važuojant in Piliava

Visa trcczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

“POLONIA” . 5 APRILAUS
“ESTONIA” 19 APRILIAUS

Trcczia ktassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.
Krelpkitefl prio musu agentu Jusu miestą.

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

T

i

/

♦

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresnirudeni.

pasirinkimą negu kitados.

$77:5.?
i

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

į ' Musu . specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, vidutis 18 

p nikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.
f

ii,
ii

S'
OI

S. i?

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis pecziuš
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1 __ W. F. RYNKIEVICZIA
l DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

k _____ • , _ J__ _______ _  ? ' . / .
j 233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. 1

‘ In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Ryukieviczia. 
Pasportus iszwikulauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijiniu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą <
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai. per mane nusiusti in vsas dalis svieto.

g Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva J j" - * * * " * * * * « 1 • 1 1 • i • i • k V I* • •

;j laike dar važiuoja in Europa, heikalaukite mano
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkat

tai privalote pasirūpinti apie keliohe priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame
pinigu ir laivakorčių kurso ir

✓;

%
✓
/

ka galinta gaut, didele
iugnine vieta. Labai tin*
karnas peezius del didėt

- lios sziminos. Dar šyla 
sakome; pirkite pecziu 
dabar. T
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
, ■■ i < ■ . , ... $------i

i v

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra
dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.

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

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesinės mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti. “ , - i i

Yra tai Banka ktfrios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami. t į

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar- j 
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 ir pažinstams kad de-

I'*1

tu savp piningus in Merchants Banking Trust 
Co., Bąnka. 1Szita Banka žino kaip jumis t 
geriausia pagelbeti. v
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— ‘

D. M. Grahaih,.pres. E. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
j, Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicl A. Danisewlcx, M. Gavula 

T. G. Hornsby • ;P. C. Fenton




