
h4

*

4

*

k f M

*

j?' 

jhini, 
f'

11 i* y Vi 
$ i

I

1

I-.

c

r

R H

*

I

I

f
4

c

ui iii

Iii

K '

I1 J! r m

H M
|f V!

L«.
ty.

i

4

oi
I

v.

THK LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Brings the beat reeultA to Advertisers. Kalėti on application.

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY AND A ST..

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

MAHANOY CITY. PA.

1

/

DU-XABT NEDELINI8 LA1KRA6ZTIB “SAULE” 
IflZlINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA* 

PRENUMERATA KA8ZTUOJA:
AMERIKE: Ant viso meto $3.90. Ant piuee meto |1.M> 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.M.
Latakui Ir piningui vtada linekite tiktai ant Mito adreaat

W, D. BOCZKQWSK1-CO. _ „ 
MAHANOY AND A ST..
-U—---------------------------

i
I

/

MAHANOY CITY. PA,
>

- — , ......... ......._■ -------- -------------------------------------------------- --------------------- ----- ■■ - ------------------------------- ---- ------------------------------ -------- ---------------- ---------------------- r. r_. Į . ... 4 .. .. ■ -... .... u ,|-| - ■»■■■■■. ■«!■! ■» Į Į ................... .. .... ... u ... ... III IMH.II.II II M i'i UM I II II ąi^l ■ I. — II—W ■ I _ ■' *■—...... ■ ■■ Į ■■ ■ I ■ i ‘ I ~ 'I -l ——

Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file at tho Post Office of Mahanoy City, Pa. By'6rder Qt the President^ |A. S. Burleton^ Pottmtuter^ General.
r T • rrrr

4

No. 33 ANTBKRD AT THK MAHANOY CITY, PA 
PV8T-OFF1C1 AB 8BOUND CLASS MAIL 1

ISZ AMERIKOS
Paliko savo daraktorkai 10 

tukstaneziu doleriu.
Saint Louis, Mo. — Minisis 

C. D. Conun, turtingas advo
katas, paliko savo senoviszkui 
daraktorkai Miss Shacklo
town, dcszimts tukstaneziu 
doleriu, kuri jauna Comma 
prispyrinejo labai prie moks
lo, inkvepdama in ji vyriszku- 
ma ir vilti, jog

Miss 
dcszimts 1 
kuri

kada pasiliks 
ženklyvu ir turtingu 
kas ir iszsipilde. Del trijų rasz- 
tininkin savT) kancelarijoi pa
liko vienuolika tukstaneziu už 
gera patamavima.
Sudže nedave straikieriams 
ukesiszku popieru, bus pra

szalintas.
Pittsburgh, Pa. — Valdže 

pradėjo isztirinet nelaba pasi
elgimu sudžiaus 
Orr, kuris 1 
popieru del

vvru

Pa.

liodavę

per sudžt

Charles P. 
nkesiszku 

anglekasiu kurie 
iszejo ant straiko, paduoda
mas savo priežaste, jog jeigu 
stra i kiuriai nesugryž prie dar 
ho, tai negales pasilikti uke- 
sais szio sklypo. Terp t uju kn 
likos paniekintais
Orr yra sekantiejei: S. Kaspa
rą isz Bellevemon, S. Kazokas 
isz Fayette City, Ant. Jankaus 
kas ir New Kensington, V. Szi 
Ringas isz Califomijos, keli 
Lenkai, Slavokai, Rusai ir Un 
garai.

U. M. W. A. unije 
apie toki 
itineszd protestą in valdže ii 
kaip rodos, tai sudže Orr bus 
praszalintas nuo dinsto.

Suvalgė 30 kiausziniu.
— Arnol 

studentas isz vals 
su valgi 
kianszi-

} dagirde 
pasielgimą slidžios

Idaho.Moscow,

universiteto, 
trisdeszimts

das Cablev 
tinio

bot niotvnr K 
nedavė. Panede 

in mokslai nia

Onos, 47 me 
Vladas teipgi
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kietuju 
niu laike Velykų, be jokiu blo 
gu pasekmių. Priesz savo drau 
gus gyrėsi, buk *da galėtu su- 
valgyt dcszimts, 
jam daugiau 
liję pribuvo 
sveikas.
Sumusze motina — nori mirti

Chicago. — Viktoris Wonso 
vaty, 45 metu senumo, likof 
aresztavotas už baisu sninuszi 
ma savo paezios 
tu. Jojo sunūs
likos aresztavotas kad prigial- 
bėjo tėvui, o kada ji uždare už 
groteliu, melde dažiuretoju. 
idant jam 
kalėjime, nes supratęs ka pa
dare, labai gailėjosi ir užsitar
navo ant bausmes mirties 
Wonsovatiene randasi blogam 
padėjimo ir kaip rodos nuo 
muszimo nepasveiks.
75 metu senuke gauna treczia 

pora dantų.
Minu. -—* Septi neš

inėtu senuke

melde
pavėlintu pasikart

Pequet, 
dcszimts penkių 
Lindell, nuo keliu sanvaieziu 
labai skundėsi ant skaudėjimo 
dantų.

' apžiurėjas senukia, 
nlislstebejo kada pamate, kad 
senukei pradeda iszaugt tre- 
ežia pora dantų. Per dvide- 
szimts metu senuke turėjo ne
tikrus dantis. ' -
Kiauszinis priežastis mirties 

mergaites. '
Philadelphia. — Pustreczio 

meto senumo Paulina David
son, pasiėmus savo velykini 
gurbeli iszejo ant gonku ir pra
dėjo bovytis su marguczeis ir 
zuikeleis. Tame viena# isz mar- 
gpcziu nusiryto nuo gonkeliu 
o mergaite persisverus' ant 
gonkeliu, idant pamatyti kur 
kiauszinis nusirito, nukrito 
penkiolika pėdu žemyn, užsi- 

. muszdama ant vietos.

Pasmauktas daktaras.
nemažai

9

Isz Lietuvos
i.—.i ......... ... * ■ w

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

Teismas traukėsi per 400 
metus.

! \

Nenpolius. — Czionaitinis 
apelacijos sudus iždave savo 
pa s k u t i n i nuspre, yd ima kas k i -
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pekt oriai Washingtone turi nekarta daug darbo apsvarstyti verte atga
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Akeizinei

4

ms
henusio tavoro isz Europos ir paženklinti kiek reike mokėti akcizus. Kožna pakeli tuyi ati
daryti ir peržiureti ar nesiranda kokios kontrabandos paslėptu demantu, 
ir t. t. Nekarta užyma tai daug 
bos.

koketuos, opium 
laiko, bet Dėde Šamas no miega ir visados būna Ųnt sargy-,

Szimtai užmuszti, tukstanezėi 
sužeisti, 30,000 be pastoges 
per eksplozije amunicijos.

’ Belgradas, Serbije. — Kelio
lika szinitu žmonių likos už- 
muszta, tukstanezėi sužeisti o 
30'tytkstanczei žmonių pasiliko 
be* pastoges, kada dydeli amu
nicijos magazinai Monastire 
eksplodavojo sy baisu triuksz- 
mū, rodos kad atėjo pabaiga 
svieto. Bledes daejo lyg dau
gelio milijonu doleriu. Monas
tire buvo sukrauta visa atliku- 

> si amunicija.pb paskutiniai ka
rei. Buvo tai viena isz (lydžiau- 
siu nelaimiu nuo nepamenamų
jų laiku.

Monastiro gyventojai t kurie 
susideda isz Serbu, Bulgaru, 
Turku Ir kitu papuolė įn dydeli 
surniszima, bėgdami 
szalis,
Prilepa.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugu ve dairi 

, pradėjo 
jams neszti pagialba visame ir 
rūpintis apie sužeistuosius, 
motorus ir vaikus. Miestas už- 
sidege po eksplozijai.

Szimtai vaiku likos užmusz- 
ta ir sužeista, kada dydele kul
ka pataikę in hažnycze, isz- 
ueszdama bažnyczia in padan
ges, tame hiike vaikai radosi 
bažnyczioje ant pamaldų. 

.. A AM ■ « ■

szasi teisino už tukstanti mili
jonu lyrų, kuris i 
keturis szimtus metu.

Kada Francyje^* likos 
muszti po Bari^fta,“ eiesoris 
Karolius V pradžioje* į(> s;zimt- 
meczio dovanojo savo vyriau
siam vadui Hektorui Fieramo 
Brothen, 
naudojimu lipiu, kaipo ir dy- 
deles girres Kalabrijoj. Po ko
kiam tai laikui tosios privilegi
jos likos atszauktos, bet im)>e- 
džiai Brotheno, ne norėjo ant 
to sutikti inneszdami teismą. 
Tasai teismas traukėsi itet per 
keturis szimtus metu ir lik da-

Inpedžei 
su valdže

Apgavikai. 1
Kalvarija (Mariampoles ap)J 

— Apie Kalėdas ir Naujus Mpm
traukosi per lu« Kalvarijos apylinkėje jodi-

kareivis
Kada Francuzfyj . • T'Y • 1

geležies

su-

kasyklas,
i . > L

ih visas
ypatingai in Sakmika ir

nėjo kareivis Užsakinėdamas 
vietas stovėti visam pulkui raty

*

Laike vaika uždaryta 2 mene
sius skiepe. f.

Syracuse, N. Y. — Aut skun- 
do kaimynu, palicije padare 
krata name Verneriu, kur užti- 
ko-sklepo penkiii 
Keneta kur radosi

Run, nuėjo 
Jones, prisipažin- 

yra kaltu daug-

likusios paežiu los 
apie aresztavojima 

pribuvo in suda 
sklinda prieszais

metu sūneli 
uždarytas 

per du menesiu už nepaklusnu
mą. Vaikiuką surado dydeliani 
peczinje, visa apmuszta su žai- 
duleis ant viso kimo ir nuvožė 
in ligonbuti. Zveriszkhs tėvus 
aresztavojo už tąki nelaba pa
sielgimą su savo kudykiu.
Nubodo gyventi su penkioms

. paezioms.
Wilkes-Barre, Pa. — Milelis 

Marco isz Sandy 
pas sudžia 
damas, buk
patystes ir jam nubodo gyventi 
su daugelioms moterimis, nes 
geidže būti uždarytas kalėjimo 
ne kaip vesti tolinus toki gyve
nimą. Jojo antra pacziule Ona 
Guzza isz Eckley, pripažino, 
buk Mikas turi'da ketures pa- 
czes. Kada 
da žinojo
Marco, visos 
inneszdamos 
nelaba ir apgavinga vyra.
Nuskuto jam usus, skundže ant 

$299.09.
San Francisco, Calif. — Už tai, 
kad jam barberis nuskuto pui
kins ūsus, szeszis colius ilgio 
ir kad ji dabar nepažinsta jojo 
mažesni vaikai iv kur tik nusi
duoda su reikalu, James Ma
guire apskundė Henry Jacoby 
barberi ant $229.09 už neteki
mą tisu.

James atėjo pas barberi nu
siskust barzda ir kada užmigo 
uit krėslo, barberis manyda
mas kad ir usus Maguires nori 
nusiskust, patrauko su britva 
va k ei i s kartus po uosiu if- ūsai 
lingo. Kadq Maguire pabudo 
ir dirstelėjo iii zerkola pats sa
ve nepažino o kada atėjo ūmo, 
pati manydama, jog tai kokis 
svetimas vyras, apdaužė ji su 
szluotą, o mažesni 
persigando.
Vela slaptingas nužudinimas 

moteres.
> Now York. — Palicije ati
dengė antra slaptinga žudinstn 
kokia atsibuvo in laika dvieju 
sanvaieziu. Vėliausia auka yra 
Elzbieta' Drozdowskiene, kuri 
likos atrasta skiepe per .sąvo 
vyra baisei supjaustyta, .jog 
negalema buvo jaja pažinti. 
Vyras atejas isz darbo nesura
dęs savo paezios kuknioje, pra
liejo jeszkoti, ir net po kelioli
ka valandų atrado josios su
bjaurintu kimu skiepė.

luoda

vaikai net

ANGLEKASIU STRAIKAS
M o. — Katre 

metu pati farmerio, 
uždege 

nuo

Paaukavo save idant vaikai 
nežūtu.

Kansas City, 
Enon, 23
gyvenanezio Nelsone, 
ant savos drapanas nuo pe- 
eziaus. Priesz mirti, ansake sa
vo vyrui, jog Imdama liepsnoje 
nubėgo in miegkambari kuria
me miegojo du vaikai idant pa- 

kad užsmaugigriebt kaldra

sahvaite kaipJau ketvirta 
streikas tęsęsi be jokios vilties 
greito pasibaigimo. Najorkiue 
ikonferencije nieko svarbiu ne- 
nutarė, nors anglekasiai tikėjo
si dažinot i 
bet lyg 
laikoma

liepsna, bet nenorėdama idant slaptybe,jo.

svarbio nutarimo, 
sziolei viskas vra už- 

kanuodidžiausioje 
Straikas

Belgrade
radosi 

gyvento-

bar likos 'užbaigtu.
Brotheno susitaikė 
priymdami keliolika7 milijonu 
lyrų nuo valdžios.

Soviatai padare sutaiką su 
‘ Jtymu.

^pviatu delegatai

tu kareiviu. Pas kiekviena ufci*” 
ninka užrasze stovėti po 30 ar* 
kliu ir tiek pat žmonių. Labai 
gazdino žmones, kad kareiviai: 
viską ymu dovanai ir suszeria 
visa pa<za<a. Žmones kiek ga* 
lodami, prastosi, kad tik ma-' 
žiau statytu. Kas davė kokt 
nors kyszi (buvo tdkiu, kad da
vė iki poros szimtu auksinu,)' 
tai pas ta žadėjo pastatyti tik • 
kokius 4 arklius ir tijsk karei* 
viu. Žmoneles, 
kaip nuo 
lauk*
tu raih’hu pulko. Kaip pasiro« 
du, kad bis kareivis tik del pa*

‘ ‘ szposus

yiska paslėpė, 
vokieeziu ar lenku, 

. ir dabar nesulaukia

apie

Rymas.
ana diena pasirasze ant autai- 
kos su Rymu, pavėlindami Jė
zuitams, Franciszkęnams ir 
miniszkoxps apsigyventi Rosi- 
joi ir vq$(i Ąąvo dievobaiminga 
ir mokslis^Jca darba.

Isz to*(duodasi suprast, jog
i suvienytais

. - b

prasi -
aulu yuiku lovą, ,rauks ilgiau ne kaip isz pra-liepsna neužg?

iszbego laukan, kur liepsna už
gesino kaimynai, bet teip apde-

?

nužudinima savo 
Kodaszo, .kuria

joį in valanda po tam mirė. 
Su pagialba savo vyro, nužudė 

broli.
Pottsville, Pa. — Czionaiti- 

ijjam kalėjimo likos uždaryta 
Berta Shrfas ir josios vyras, už 

brolio Jono
buvo locninin- 

ku fanuos ant kurios sesuo su 
•vyru gyveno: «

Kelios šaiįvaites adgal Sar- 
riene davė žinia graboriui buk 
josios brolis puldamas nuo tre
pu nusilaužo sau sprandu ir mi
re ir kad užsiymtu laidotuvėms 
Į’et kada g
lavonu pamate

raborius apžiurėjo 
ant krutinės 

žaiduli, praneszo apie tai pali- 
cijni, kuri padaro sliectva Su 
laja pasekmia, jog aresztavojo 
s ese r i a su j os i os vy r u. /

Badai teismas‘bus labai aky
ti es pavieto 

daug
karsztasvii s ir “ 

prokuratoris 
akyvu pripažinimu.
Moty na negalėjo dalaikyt sū

naus prasižengimo.
New York. — Už tai kad jo

sios sunns likos nubaustas ant 
20 metu in kalejimR už vagys- 
ta Ona Donovaniene isz tosios 
sarmatos, bandė atimti sau gy- 
vaste per perpjovima gerkles 
su britva/Kada kaimynai jajaw 
užtiko ir atėmė nuo josios brit- 
va, motore da turėjo tiek pajė
gu, jog nubėgo ant stogo, suok
dama žemyn ipio penkto laips
nio užsimuszdipna ant vietos.

Advokatu i prasi žengei i o i sz- 
mcldo sūdo i'dą n t' pavelytu sū
nui atsilankyti ant motynos 
laidotuvių/ ' ‘

Jio^ejo ‘nuszauti lietuvi 
buezeri.

... i * ’ <

J1 

surinko

buezeri.
Detroit, Mich. — Balandžio

'« * * vj a a a ■ ■> a ■* ,i 'į* *
14 diena nežinomi piktadariai
norėjomuszauti lietumi buezeri 
Zapolskif 9184 Cardoni Avė. 
Piktadariai pravažiuodami pro 
szali automobiliu per buezer-
ries Įauga paleido szuvi in ta 
vieta kur buęzeris visuomet 
stovėdavo dirbdamas. Kulipka 
praszvilpus pro szali, inlindo 
sienori. P-as Zapolskis tuomet 
buvo pi’ie registerio.

' r'
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Kariszkosia kazarmesia lai
ke piety* kada eksplozije kylo 

s* m ♦ 4 a a a a • «

Szimtai angle- 
in tėvynės, 

galima

džios manyta, 
kasiu iszkeliauna 
tvirtindami buk tonais 
pragyvent pigiau ne kaip czio- 
nais. x

Darbinikai da tik dabar pra
dėjo naudoti suezedytus pim
pis, o pakol “graszio” užteks, 

tai ne bus bėdos, nes kada pi
niginei pradės “ 
užejs dydesnis 
<>7

<r graszio

sudžiut,” tada 
nerimastis ir 

dime tikutis nesupratimu.
Sziadien randasi. be darbo 

289,698 darbininku, isz kuriu 
95,000 randasi kiettiosia o 194,- 
698 minksztu kasikiu aplinki- 

aplinkineje 
Jobnstowno

Pittsburgo 
nedirba \80,398; 
60,000; Monongahela 30,000; 
Kensingtono 16,000.

Kiotujity augliu aplinkinėje 
nedirba kaip Skrantu distrik- 
to 60,000; yVilliaipsport 20,000, 
Harrisburgo 15,000. In laika 
dvieju sanvąicziu bedarbes ki
tose szakose pramonyštos su
stojo dirbti -248,566 darbinin
ku.

Jeigu trumpam laike anglo- 
kasiu lyderei nepadarys szio- 
kios tokios sutaikęs su kompa
nijoms tai galima tikėtis, jog 
darbininkai pradės nerimaut 
ir prasidės .riauszos po visas 
dalis, nes nokurie darbininkai 
ne turi ne skatiko suOzedinia o 
isz k romu negauna ant,bargo.

.Unijo pradėjo jau stiszelpi- 
net, Virdžinijos anglekasius, 
mokėdami <)o tris dolerius ant

nėjo.

net^ Virdžinijos

sanvąites, bet ka tai ženklina
del žmogaus ant pragyvepimo 
per septines dienas — teip 
kaip vandens laszas inpiltas iir 
mares.

Bukime pasirengia' ant vis
ko,, o -tylom kart sėdėkime mal-
szoi ir laukime kantrai, ka 
mums atnesz rytojus.
trybes[__ v

Du Bois, Pa

Kati*
■....... A—. ...

Ver Velykasi

kylo czionais baisi revoliucije 
kuria- iszkcle 25 lenkelei už*( 
klupdami ant trijų smarkiu 
Lietuviu. Urgi buvo daužimas!
Noriuos Jenk'elėį sudaužė kėlės 
tvoras^ bet muąu trijų narsiu 
vyrjku pegaiejo ingalet ir tu
rėjo atsjtrauJ^t nuo kariszko 
lauko.

tvoras^ bet mnjii trijų narsiu

radosi daugeli knreiviu isz ku
riu gpie du tukstanezeR pra
žuvo griuvėsiuosia ir pataiky
ti’ per’ szuvius kurie puolinėjo 
kaip lietus.
Serbiszki bandytai apinlesze 

amerikoniszka mokslaine.
Moiltenerrras; — 

montenegriszki
Podgorica 

Serbiszk i
1 4 ir

bandytai-užklupo gnt ameri- 
koniszkos pramones mokslai- 
nes Pelinogradę,,artimoje czio-
naig, apipleszdami jhokslaine 
ant 10,000 franku, fszvaike 
studentus ir* profesorius.

Jugo Slavoku valdže labai 
gailėjosi tojo atsitikimo ir at li
gi no bledes del Raudono Kry-

fszvaike

stacziatyjkiai tus i 
su Rymo kataliku bažnyczia. r

Kinuosia kylo namine kare.
Pekinas, Kinai. — Vaiskap 

generolo Chang Tso-Lin, ku
ris yra gubernatorium Man- 
džiurijos, užėmė miestą Peki
ną, ir TiemTsina, permainyda
mi vietiniu palicije ir visa val- 
diszka administracija. Dabar 
prezidentas Kinp, tikysi kruvi
nos namines kares , ir nežine 
kaip tas visas ergelis užsibaigs. 
Generolas Chang padare tai 
del gero savo tėvynės, nes sa
ko, jog Kinai butu prapuolė po 
tebyria valdžia.

sipelnymo tokius “szposus’* 
dirbo. A'ertetu, kam reikia pa
siju pinti kad tokie niekszai 
žmones' nevargintu ir negaz- 
dintu.

O tokiam apgavikui melą* 
gini netinka garbafas tėvynės 
gynėjo vardas. Ji$ yra musu 
valstybes piktaszaszis.

Nelaime.
Gižai (Vilkaviszkio apskr.)’ 

— Vasario 1 diena merga, be-
semdama vaiideni isz szulinio, 
netyeziomis paslydo' ir galva 
žemyn in szulini inkrito. Pa
nirus ligi dugno, iszkilo vėl iii 
virszu. Laime kad ejdamas ke«

4 H A' ir • 1 .nta- .

? hzLietuviszku Kaimeliu

liu žmogus tai pamate. Subė* 
gus daugeliui žmonių,- pasise* 
ke dar gyva isztraukti.

Gaisras.
Palanga. — Vas. m. 11 d. 8 

valanda kilo ežia gaisras, kuris 
iszgazdino labai visus gyvento
jus, nes isz deganezio namo 
nuolat sproginėjo 
teip, kad ugnagesiai negalėjo 
pradžioj arti priejti gesinti. 
Namo savininkas labai nukeh- . 
tėjo, nes sudege jam viskas. 
Gaisro priežastis — neatsargu
mas su ugnimi. Kad ir milijo
nus žmonių neatsargumas pa-

sxoviniai,

žirnis draugavęs, po kuria ap. ,jU()zas balinis,
globa mokslaine radosi.

Vaiskas jeszko bandytu po 
visa aplinkine. s 
Tikejimiszkas kvailys degina 

-bažnyczes.
Montreal, Kanada. — Palicije 
karsztai jeszko tikejimiszko 
kvailio kuris pradėjo degint 
bažnyczįas* Ana vakara Notre 
Daine kliosztoris' sudegė. Yra 
tai treCzes katalikiszkas namas 
kurie sildege Kanadoi in laika 
menesio.

Laike ugnies vienas isz ug- 
nagesiu girdėjo, arti stovinti 
žmogų kuris su džiaugsmu pa- 
szauke: ‘‘Szv. Įh’igydos baž- 
nysze bus kita ka sudegs, o li
kusios tai nuėjs su durnais be 
jokio ergelio.”
' Ugnagesis apie tai praneszo 
palicijai, bet žmogus dingo su- 
miszime.
Visas kaimas kovoje su vilkais.

Bukareszt, Rumupije. -r-

-y_i_______ ______ ___ _

Szv. Įh'iKydos baž-

Bukareszt,
Kaime Pojėtsa, neseno i atstyi-
Y 1 . Y « ♦

ižbadejusius Vilkins, kiirio laike
ko nepaprasta kova prlosztiis 
!V1 ?1 • 1  ! U.liJL _L '■ iY 1 i • ; i ~ •! Į 

dydeliu szalcziu teip insidrąsi
no, jog inejo in vidurį kaimo 
ir sudrasko keliolika vaikii. 
Persigandia kahnuocziai apsi
ginklavo in Jm kas galėjo ir 
pradėjo kpva priesz draškan-
czes bestijos, bot vilkai laimė
jo kova. Trisdesžimts kaimuo- 
cziu likos, sužeistais o asztuo- 
niolika vilkai ąpdraske ir' su-
edo. Toje kruvinoje kovoje

i už-kuimuoc^iams \ pasiseko
muszti tiktai du vilkus.

Scranton, Pa. — Pasimirė dare ubagais, tacziau žmones 
, gyvenęs ant

Dickson Ave. ir jau turejes 65 
metus.-Jisai pasirgo tik tris 
dienas. Palaidotas isz szv. Juo
zapo lietuviu bažnyczios ant 
vietos kapiniu. Liko jo naszle 
žrhona, Margarieta Galiniene 
ir ketvertas vaiku: Simas, Juo
zas, Morta ir Magde.

♦— Važiuojant jaunam lie
tuviui, Stanley Yerkui ant 
Grant Ave. szalimais jo vežimo 
pasitaikė eiti vaikiukai, Jo
seph Smith, 10 metu, kuris ne
tikėtai kaip ten po vežimu pa- 
pupole ir pasiliko suvažinėtas.
Vežimo tekiniai pere jo vaikiu- 
kpui per pilvą ir jisai nugaben
tas in West Side ligonbuti, pa
simirė. Vaikiuku Petnyczioje 
palaidojo ant Thoorp kapiniu 
isz szv. Mikolo lietuviu bažny- 
ezioš.

Stanley Yerkus to vežimo 
vėžėjast tapo aresztavotas ir 
padėtas po $3,000 kaucijos. Ji
sai yra inkaltinamas szio ber
nioko mirties priežastim. '

T------------- ----------

Tamaqua, Pa. — Czionais 
žmonelei turėdami užtektinai 
laiko per bedarbe, linksminasi 
ir ątlanko savo gimines ir pa- 
žinstamus. Beda terp musisz- 
kju da neinsiskVerbe, nes kož- 
nas turi užezedinias sziek tiek 
graszio ir nesirūpina apie be
darbe. 

I

— Tomis dienomis isz va
žiavo ' P.'W. Dabravalskis in 
Bostoną, Mass., atlankyti savo 
brolius ir teta kuriu

i per 12 metu.
neinate

nesimoko atsargus būti ypacz ' 
tarnai ir tarnaites.
' Elektros szviesa Kaune.

Sutvarkyta jau galutinai 
Tilmanso elektros stotis. Žada
ma apszviesti ir priemieseziai. 
Tiesiamas tinklas Viliampolęn 
o artimiausiu laiku prasidės 
laidu tiesimo darbas in Alekso
tą. Freida jau apszviesta.

Gatvesia pakabinta nauju 
lempu ligi 200. Dabar tiekiama 
szviesa 5,000 abonentu. •

Vagonai isz Rosi jos.
Vasario 25 ir 28 d. Polocke 

priymta/ir isžsiunsta per Lat
vija Lietuvon dvi prekių vago
nu partijos — viso 99 vagonai, 
kuriu tarpe 33 sv'eiki ir 66 rei
kalauja taisymo.

Sudege kepykla.
Naktį in 24 Kovo menesi 3 

vai. nakties užsidega Šancziuo-

Sutvarkvta

J

sc Cent rali ne Armijos Kepyk
la. Tuojau atvyko Szancziu 
gaisrininkai, po kokio laiko ir 
Kauno miesto x savįvaldybeS. 
Ugnis buvo iszsipletUsi gana 
placziai, teip kad gaisras nu- 
malszinta tik 3 v. Nelaimingu,
<

žastis dar neisztirta, bet spėja 
ma,
siu prie pecziaus malku, kurios ' 
inkaitintos užsidegė. ,x
Bus panaikintas karo stovįs.
Ministerio ^Kabinetas nutarė 

panaikinti didžiumoj Lietuvos 
Karo stovi ir sudaryti tam tik
ra komisija, kur smulkiau pra- 

lliesz anio atskiros violom

atsitikimu nebuvo. Gaisro prie- 
A 

kad ugnis kjlo nuo guleju-

1
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KAS GIRDĖT
Del ko garsingi artistai ne 

yra tokeis atskalūnais savo ti- 
tamsesni žmonis 

mažai supratimo turi 
apie tikėjimai

Pavmkimo tok is Karužas, 
buvo tvirto tikėjimo ir meldė
si kožna

kejime kaip 
kurio

visa menesi. Pora jaunavedžiu, 
kurios payms szlinba tam na
me, aplaikys viena menesi ran- 
doš dykai.

Mažai tokiu gaspadoriu ran
dasi ant svieto!

O kiek tai žmonių užsikrėtė 
visokioms bjaurioms litysz- 
koms ligoms, nežinodiUni kaip 
iiaises gavo? j, 
' Butu gerai kad panaikintu 
ranku pasisveikinimu, 
kit sziadion.

Prade

Nesitikėjo C. K.

laika kada turėjo
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" keliavo rytu pusėn. Ketvirtoje
* t,

KRYŽIOKAS.
.„„.,,4 .......

Vienuoliktame 
lostina su Jeruzale 
szventomis vietomis 'gulptina i 
pakliuvo in rankas*nuigomoto- 
niu Jie iszniekino krikszozio- 
nims brangias vietas. Sunkino 
ju lankymu. Tada 'suskambėjo 

kri kszėzion i joje > Petro 
(Pust'clninko) 

pasiekė Anglijos

ainžiujo Pa
ir kitomis

rna. ir jnsu namu garbe.“
' Pq ilgo, szirdingo apsikabi

nimo, jis iszsiverže isz motinas 
tanku, priėmė tėvo palaimiui- 
ma, sodo ant arklio ir stojo su

karę i vi 11 p r i esZaky-

- FA KM A.
dienoje

FA l{ M A
Llrtuvinh Norėdami nusipirkti ge

ra fnrmti plgei, gei’n žemo, geri budin
gai, arti miesto telefonas R. p. D. 400, 
262 altoriai, dirbamos 105 akeriai; ga
nyklos 05 akerltti, apsėta su rugiais 
107 akeliai, pūdymą del kvieeziu, 10 
gori arklci, 25 gyvuliai, visztos maszi-> 
nos, HckloK, pasžaras. viskas kaip1 sto
vi, prleg tam Lisas ant puses grūdo, 
640 akorlu, 424 akėriu dirbama, 235 
akeriu apsėta su rugiais, 105 akeriu 
aparta del kvieeziu. Kaina |20,000, 
$#,000 cash, likusius ant iszmokcjimo.

Kreipkitės 
, (M.2

Rock Lake, N. Dak.

dasieke riortaį kuris I* 1 / buvo prancūzu kryžioku ran | 
koše. Apie du menesiu iszgtite 
jo jis kariaudamas su mirthiįi 
Grovo Simonosisz RochefpiK’a 
ned mimuose. Galop, t DieVas 
iszklauso jo iniddu: jis pasvei
ko tiek, kad galėjo sesti in lai
vu,

I

! į

vo narsiu
jo- /

‘ Kelionę tam narsiam vaikui 
iszrodo labai-ilga ir lota, nesji 
nuolatos kaitino troszkimas 
groieziau iszgirsti kovus bal-

' įsu •»
h’Joppa, te

nai. iszlipo isz.laivu ir Ahmod-

!l

Nesenas, 
sūnūs cukomiko mažo mieste
lio Westville, jog neužilgio pa
siliks milijonierium.
Nelsonas iszrado būda užden- 

su ezokolada 
Eskimo pio

__ » _ . , * Alt loUlHln In/iUUl

proga. Nuo kokio laiko apsirgo į gimo njskrimo
gerkles liga garsingas daini
ninkas Jonas McConnik, ajri- 
szinis tenoras ir meldo savo pa- 
žih štamu j u ir 
už jin melstųsi
Dievo kad jam sugrąžytu svei- 

vilti, jog tik 
gali sngryžti prie

prietoliu idant 
prie Motynos

artistai ir 
nesi prieszi na

kata, turėdamas 
per malda 
sveikatos.

O teip, ženklyvi 
mokyti žmonis
prieszais Dieva, užlaiko savo 
tikėjimą ir tyki labai in malda, 
nes malda žmogų sudrutina ir 
palengvina jojo gyvenimą.

su bolszevikais 
ant posėdžio (1c-

Vokiecziai 
susikiimavo 
nujoi. Kaip rodos isz tojo susi
giminiavimo gali iszkilti dy- 
delis pavojus del kitu sklypu.

Nesonoi

M 
1

bet už 
mokėt, 
mo atnosza

Norints Nelsonas nosi- 
niekam duoti receptą

Eskimo pio,” 
liepe už-

4 4

kuria praminė “ 
kuri labai žmonis pamėgo ir 
valgo.
gailėjo 
ant padirbimo

savo žinvsta
Pasekme tojo iszradi- 

jam dabar po 30 
tukstaneziu doleriu ant sanvni- 
tes ir kaip rodos neužilgio pa
siliks milijonierium. Turi jisai 
keliolika puikiu kambariu ku
riuosia dirba asztuonios rasz- 
tininkes.

Jau nekurto žmonis turi akla 
giluki ir gal gyme su auksiniu 
'szauksztu burnoje.

f

Žmonis pradeda gyvent ant 
svieto trumpiau ne kaip soim- 
viszkuosia laikuosia, o tai isz 
priežasties dyde^nio krutejimo 
gyvenime, norviszkam miėte- 
tiszkam gyvenime, nuo pervir- 
szinio darbo isz Vienos puses o 
isz kitos puses mažo pasilsio; 
Sziadion žmonis paprastai gy
vena nuo 50 lyg 60 ir baisu‘net

visoje
Atsiskyrėlio 
balsas. Jis 
plaCziai ,iszsidrnikitįsias ūkės,I 
Italijos saulėtas > inkalnesj 
Prancūzijos ir Ispanijos vyny- 

Į.nus ir Vokietijos tankiais! 
miszkais aptingusius kalnynus. 
Jis szauke in kare priesz neti- 
kinezius paliuosuoti Szventaja 
Žeme. Didžiūnai ir kaimiecziai, 
karaliai ir tarnai atsiliepė ant 
to balso. '* ’

Žinote kaip Riszardas Liūto 
JSzirdis pasidaro baisus nuigo-

sus.
Galėpi jie i pasiekė

kuris vožė l’ranciizijon ser- 
ganezius ir sužeistus kareivius. 

Asztuoni menesiai praslinko, 
knip jis

Sir Art h u ra s Doyle, 
buvęs ir Amerika 
kalbas apie užgrabini gyveni
mą. Doyle labai tiki in spiritiz
mą ir tvirtina buk gali susi- 
ncszti su 
Sako jisai, buk pa 
mone, tai randasi

g\wena dvasios f •'
_ - l < I k - •

pri
laikys pra-

buk gali susi
mi rusioms ypatoms. 

gal jojo nuo- 
dvasiu svie-

' tas, kuriame
daug linksmiau
musu 
nais

ne kaip ant 
pakalnes. Te- 
apsiveda,

Na žinoma, kad
bet

aszaru 
dvasios

vaiku ne turi.
ne! Del ko’ponas Doyle noisz-
tyrinejo, ka tosios dvasios val
go ant pusrĄ’cziti, pietų ir va
karienes ir ar turi vi sokes ku- 
nvszkas linksmvbes!*

Politika vela pradėjo virti 
kaip katylo Pcnnsylvanijoi, nes 
szimet rinks kandydatus ant 
gubernatoriaus.
priesz rinkimus politikiszkos 
partijos pradeda ėstis kaip 
szunes, mėtosi visokcis purvais 
ir iszmetinejimus užmetineja 
vieni ant kitu, apie kurias nie
kas nežinotu. Vienas dalykas 
yra užtikrintas, jog vieni ir ki
ti kalba teisybių. Ant galo pa
sirodo, jog vieni ir kiti yra 
velniu priedia ir niekam ne
verti. Priektam kuom daugiau 
prieszininku tuom geriaus, nes 
vieni kitus vaktuoje kaip kate 
pelu kės.

Paprastai

Kokis tai dvasiszkasis F. 
Norris isz Teksu, apskelbė ant 
panuikslo, jog jisai nesipneszi- 
na kad turtingos moterėles at- 
sinesza su savim 
savo

tai

in bažnvezia 
(szunyezivis), 

bet už laja privilegije turi už
mokėti po szimta doleriu pa- 
dotko. O ka? argi ne iszinintin- 
gas tasai dvasiszkas?

Bet isz kitos puses 
kaip bus su taiseis aristokra- 
__ . Nesenet vienas kunigužis 
apkriksztino bažnyczioje szuni 
turtingos moterėles, 
kitas nesipricszina kada mote- 
ros atsinesza pudelius in baž
nyezia, ymdamas už tai -dyde
li padotka.

Užejna klausimas ar locni- 
ninkes tujų pudeliu kiek skyrė
si iszminczia nuo szuniu? Gali
ma d rase i sakyti kad mažai.

Ka turtingos poniutes darys 
isz nubodumo. Turi save ir sa- 

l. vo pudelius apsigarsyt priesz 
svietą.

pudelius

nežino

o dabar

ranku.

Vengrai kanecz užsimanė tu
rėti savo karalių. Žmonis tuom 
mažai rūpinasi, bet daugiause 

karaliaus aristo-pageidauje 
kratai ir monarkistai kurie 
geidže turėti koki balvona kuri 
galėtu garbyt ir szlovyt.

Ana diena, kardinolas Czer- 
nockas, apskelbė, buk ižguito 
ir mirusio karaliaus Karoliaus 
suims Ottonas, vyriauses su- J w
nūs, kuris turi devynis motus, 
yra tikru impedžiu karaliszko 
sosto Vengru.

Norints ir
kas; byle tik lažytojai karalisz
ko czebato turėtu ka garbyt ir 
maitytis žmoniszku krauju.

Visi sklypai, kuriuosia val
de arba valdo monarkai, turėtu 
geresni pasisekimą, jeigu tujų 
parėdytu lelukin neturėtu ant 
sosto, nes tai tiktai del pluto- 
kratu o ne del vargingo darbi
ninko.

Po visa Amerika ejna smar
ki agi tari jo idaYit panaikyt se- 
noviszka papratimu sveikini- 
mosi žmonių per padavimu sau 

Suspaudimas ranku
yra priežasto tankaus prapla
tinimo visokiu ligų ir todėl 
padavimas ranku laike pasi
sveikinimo privalo būti panai
kintas, o kad viens kita svei
kintu kariszkai, kuris bus daug 
parankesnis ir atydavines dy- 
desno paguodone.

Statistika parodo, buk 30 
procentas visokiu užsikrecze- 
muju ligų paejna nuo pasisvei
kinimo per suspaudimą delnu. 
Isz 73 tukstaneziu atsitikimu 
mirties New Yorke, užsikrėtė 
ligoms ir mirė 21 tiikstanczoi 
žmonių nuo padavimo rankos 
vieni kitiems; 1000 apsirgo 
nuo dipterijos, 700 nuo uodu, 
200 szkarlatinos ir suvirszum 
szimtas apsirgo ant nugarkau
lio ligų.

M

mažas karalių-

Mieste Venice, Kai i f orui joi, 
randasi nepaprastas locninin- 
kas keliolikos namu, kokis tai 
Bcnedyktas Brodsky, kuris la
bai myli vaikus. N e sene i pašte
te jisai dydeli narna ant kelio
likos szeimynu apgarsinda
mas, jog jokia szeimyna Heap- 
laikys kambariu jojo name, 
kuri ne turės vaiku, o tiktai 
tosios szeimynos aplaikyfl kam
barius, 'kurios tnręs vaiku. 
Randa bus paskirta pagal dy- 
duma szeimynos, — kuri szei- 
myna turės daugiau vaiku, to
ji mokos mažesne randa. Szei- 
mynojo, kurioje užgyms kody
lus, aplaikys randa dykai per

painislyt kaip žmogiszkas am
žius susitrumpino nuo biblisz- 
ku laiku kada tai žmonis gyve
no per dovinis szimtus motu.

Pagal statistika, ’ tai žmonis I
gyvena ilgiau pietų szatysia ne |.mfitonam8; Jio. vo

gazdiiio juo. O jis ir narsus. | 
Pninchzijo^ karalius, Lilidvi-I 
kas laike už niek visokios ru- 
szibs vargus, nė/iriotoklius ir

l sunkybes, kad tiktai * įszliuo- 
arba ant .glK)(n krikszcjzionijosprie-

gy ventoju | migu vietas, paszvostas 
ir kenteji-

kaip žiemiuosia, nos pietinosia 
szalysia žmonis gyvena dam 
ginusia aut lauko ir Saules.

Paymkimo Bulgarijpi, kur 
randasi net 4000 žmonių turin
ti po szimta metu 
kožno 
pripuola
Vokietijoi ant kožno milijono 
žmonių, pripuola* tiktai vienas 
szimtinetiniš.
1074, Sorbijoi
410, Francijoi 113, Italijoj 198, 
Vengruosia

tukstanezio 
vienas szimtmet i n is.

vaikus

Galima tuojaun užymtl. 1 
pas: S. J. KHTSCHIJK.S.

apleido tėvo namus.Ir. f. d. 
Dabar sztai jau jis vėl prie pi- 
lies vartų. Vartus jam atidaro  —- 
ir jis i nei na 

laikomos

n i vein -Kitoje susi junge, su Ri- 
szardo, Liūto Szirdies, 
Vilfryd^ troszkiinas 
iszsipilde. Kilo kova tarj) krik- 
szczioniu ir magometonu. Buvo 
ji labai kruvina ir baisi. Neti
kintieji, kaip miszko žvėris, su 
baisiausiu inirszimu puolė ant 
krikszczioniu. Szie narsiai gy
nėsi ir priesza kirto. ViIfrydas 
grūmosi narsiai. Bot sztai bu-friu 
reli kareiviu apsupa prieszas 
ir jau iszžudys. V i Ifrydas puo
la juoA gelbėti. Jie isžgelbeti 
bot pats Jiakliuva in nelaisvo.

PrieSzai nugabeno ji toli nuo 
Ahmed-niven Kira in viėmuge- 

vieta, uždaro

armija, 
greitai

j

koplyczion, kada 
iszkilmingos 

Szv. Kabulu miszios. Po Misziu 
buvo sugiedota ..“Te Benin lau 

o tiuyn tarpu Vilfry-
> savo skvda ir 
Szvoncz. Motinos 

Jis dabar kaskart 
labjan stiprėjo 'ir iszaugo stip- 

vyrn. Daug garbingu ir

tenai

I
ilh

A

darnus,“ 
das pakabint 
kardu prie 
altoriaus.

i 1 
(i 
M

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25c.
W. D. Bocikowikl-Co. 

Mhhanoy Glty, f*a.

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoja........ ... . . .. $107.00Daug garbingu ir 

'pnikihliii dapbu jis atliko pir
miau nogn užmigo Vioszpatyje, 
pnlikilanias savo vaiku atmini- 
mni savo garbe ir nieku nesu- 
.terszta vardu. 

'•A 
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; IN PILIAVA
n I’KR irAMBURGA

Ncnžklhufruit Lenku Koridoriaus. 
r»iikl?uisl Napji "O" f Jai lhlvi:il.

ir nieku

XII juivpuj <4 • • • • • i • • • « tpjA/l .W 
llnPiliava-KaTaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00) -
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiamo pasztc laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avc. Brooklyn, N.Y.
..„JM*. .....—III, '   II

GREIČIAI SI MODERNIŠKI LAIVAI 
GERIAI S1 AS PATAIl- 

N A IMAS I’ASAZIERIAM AS. 
rahdasl musu agentas.

...* ........................................MM

Ix'nkija, Rur.lja, I.atvlj.'i, 
ir visus Baltlkos Valstijas.

.......... 13...Moja u n 

. ............25 Moja u s 
'l'rcczla klesn $11)3.50 

T!tx $5 yCXtrn.
Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow.
S1YTR1A 25 Apriliaiis
1 A.MEKOMA'...................... (i Mein'lln

sunkybes, 

yvontoju|į"’7^ 
Kristaus 
mais.

Karaliaujant Riszardui Tiiu- 
Szirdžiai,

je lieknuotoje VorUszito szftly 
jo labai 
bertas
placzias žemes 
Elėvcr 
savo vėliava 
tvti in

guotu isz 
nagu vietas, 

buvimu

Rlimnnijoi yra 
573, Iszpanijoi

173, Belgijoj 92, 
Rosijoi 89, Norvegijoj 23, Szve- 
dijoi 10, Belgijoj 5 o Danijoi 

visai nesiranda 
kuris 

szimta. motu. I 
daugiau no kaip visoje Europo- 

kur gyventojai naudoje 
daugiausia ruksztn pieną.

Daugiausia 
gaus 
maistas, szviežias 
szcziojimas ir 
venimas.

Szvaicarijoi 
žmogaus,

N, gyventojai

9

to gyvetio savo pily- 
r- 

galingas) Idrdas, Ro- 
Kenetstonas. Jis valde 

nuo Wgoth iki 
Kares laike po 

jis galėjo pasta- 
penkilis tukstanežius

Kareivis atneszdavo jam 
maisto, bot jis jo 

valgyti. Jis
tiek 

negalėjo 
sirgo, '

Uolu.

dagyventu
Bulgarijoi yra | ginkluotu vyru. Kada karalius 

Riszardas pasironge 
in karo už Szventaja Žeme

praylgina žmo- 
amži, pasilsys, 

oras
priderentis gy-

keliauti 
jis 

iszreiszke pasitikėjimą, kad ji 
parems visi jo vieszpatijos di-

prastas j fĮ^įnnaj jr prastuoliai. Jj8 nc\ 
apsiriko. Visi uoliai ir prakil

su vo pagelba. 
Kenetstonas

i va i k
;jam

Bedieviai bijo bažnyczios.

rai apdrutinta 
ankHztame kambarėlyje, kuria-, 
mo truko ir szviesos ir geresnio 
oro.
sziek
beVeik 
sunkiai sirgo, visiszkai neti
kėjo matyti kada nors savo to- 
viszke ir savo tėvus. Kasdien

I karsztai jis meldėsi, kaip mot i
I na inprnszc ji dalyti. Ryto, vi- 

vnkare szird i il
giausi atsidūsėjimai ėjo isz jo 
nekaltos szirdies prie Vieszpa- 
ticS Sosto. O kada jis atsimin
davo, kad jo motina taippat už 
ji maldžiusi, jame atsirasdavo 
viltis nebviltyje ir jis imdavo 
svajoti, kad ateis laimingoji 
diena, kada jis apglebs savo 
motina, spaus ja prie savo kru
tinės,

dudienyje ir

klaups drauge mažoje

aTstihs.
’VAldlAN r i • • 20 gegužio.

. . 12 Ijh’ĮHis
OKOPESA . 29 Bnhunl. 10 Birželio

• * •
Gvrnž

YANDVFK . 
(HUHTA . I 
OUDINA

> )
o

. 17 Biržrlio 
21 Bnlnndzlo 

Mojuiin, S Liepos
< ’horboii rg.’ricnlui in 

Soiilhampjlon ir Tlaifiburg. 
Vicou atKkirioH kajutoH. NCra 

extra mokosczlii.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
SAND!:nSON X-. SON Inc.

20 BiiOAim AY. Nldv YOKK.
I Ar pas vielini Inhnkvrczlti ugenta.
I

♦
Ap'Hln I

FAKMOS! — FAUNOS!
Amz parduodu gorlaiisdan faunas di

džiausioj Hcluvlif ūkininku kolonijoj, 
telp-gi aplink miestus, Manistee.' Cus
ter, Ludington, "Scottville ir GrandSenti vi lie

4

PASAITU A.

Juza miršti

In L irt u va. 
Ukrainin 
FAItOMA 
SAKOMA 
liabhiro $1311.

Mojntis

Via

lovos pasikelti, 
suaugusiu, kurie

koplyczeleje ir doką VOS Dievui 1 Rapida, Mieli. Žeme labai derlinga del 
kad svei-

niai dave 
Lordas Robertas
tada sunkiai sirgo ir nepajiege 
net nuo savo 
Vaiku-sunu

| butu galėjo ji užstoti, da netu
rėjo. Vyriausias jo sūnūs Vil- 
frydas ’

na Vasario, plaueziu'* uždegimu I V.
pasimirė jauna moteriszke Jo- N1. ’

Kenetstonas

Novogrodok (Žagarės vate
Sziauliu apskr.) — Czia 12Mie?

ana Snukieno. Kai|>o in budės 
suėjo visi aplinkiniai gyvento
jai, prisimindami ta:

kiti neužilgio
” Nuo ryto;

atėjo ir musu 
kaimo bedievis isztvirkes vai- %
kinas, kuris ti kpeTnai parva
žiavo isz Amerikos, 
girdėjosi ji kalbant 
Bažnyczios ir
kaip ugnies. Ineszųs numirusia 

, visi žmones suėjo

viena isz musu 
palydos kapuosia. 
yežant laidoti,

4 4 Gal ne-

bažnyczion
szv. Misziu klausyti. Tuo tari)i|

ir Szvoncz. Motinai, 
kas sugrįžo namon.

Dienos bego ir jis jas skaitė.
turėjo tiktai dvylika I Priskaitė ju ne viena, o vilties

meto ir buvo labai silpno sūdo- pasiliuosuoti . nebuvo da nei
pmo. kibirkszteles. Jau nustojo sva-

Ka ežia daryti ? Jei Robertas jojęs apie laiminga susitikima 
__ i neimtu sergan- su savo tėvais. ČAt“"*-1 
nesirastu tinkamesnio ('linksmai pasirengė 

kosulys

nebūtu sorgan- su savo tėvais.
tys, tai 
vyro vesti jo kareivius in kare 
už Jėzaus Kristaus, ir kriksz- 
czionijos garbe. Bet jis pasiju-

ir net
Jo

Ramiai 
mirti.

isz dienos o jo 
smarkyn. Sunku jam buvo tie- 

, kati jo'

diena

czionijos garbe. Bet jis pasiju- šiai stovėti. Rodosi 
dinti negali, o ViIfrydas konto-( kaulai iszlys per oda; taip bai- 
jo nuo baisaus kosulio, kuris, 

szio pasauli!) isz- 
varys. Robertas nerimavo, kais I’ 

. Jo mote? barelio 
ris, Magricta, meldėsi diena ir karsztai

baisaus kosulio, kuris 
rodėsi, ji iszNekarta 

, kad jis 
kunigo bijąs 

.u i , . ,:n naktį, bot liga nemažojo,-groi-

Lkskurci.la su palydovu šu knnckrfj’as 
prie Southampton iti Danziga, l’llava 
ir Liluiva:
M Al RETAM A 25 Aprilaus, 10 gojaus

auginimo visokiu javu, daržovių, vai- 
sih Ir iizdcno. Dirbamos žemes didumo 
nuo 20 iki 640 pikeliu, su puikiais so
dais, budinknis, prie ežeru ir su upr- 
Ijais; žrmę molis Ju Juodžemiu ir mo
lis prie tvirto. Broliai lietuviai, jaigy 
katras isz Jusli norite pirkti sau for
ma ir gauti teisinga patarnavimu, lai 
atvažiuokite pas mane. Asz'galiu par
duoti formas pigiausia už visus hgen- 

ir administratorius 
valstijoj. Kas pirks fariha 
$2000 Kovo Ir Balandžio mcnesltioso*. 
tas gaus dovanu melžiama karve.* Tai
gi, kas norite pirkti fnrnia, fereirkites 
pas savo tautieti. Deivi daugiau žinių 
raszykit iaiszka klausdami farmu ka
talogo. (A.28)

tUS Michigan© 
vertos

AQl’ITAMA 2 Mojniis Ir 23 Mojaus 
l’cr Anglija ar Hamburgą in Danziga 
$10650. In Li ha va. $107. Tax. C 5 extra

DR. J. A. TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo invairlas Ligas. Vyru ir 
Motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

i

sudžiovęs ir su-siai jis bnvo i 
vargęs.

Viena diena, 
kampe 
praszc

Dievo valiai

kada jis kam- 
atsi klaupės 
atsidavimo 

ir isztvermes iki 
cziau didėjo ir aiszku buvo, I galui, atsidarė

tais net paplūsdavo, 
ris

duris ir nepn-
v • iii irvi| it iv ic< y vi• i. 1<v vc< i Mil I ’ * y • . v ! • -

musu bedievis sėdžia szpitolej kail d:l 1,0 vlclul dlonn pa,i"kys «nistnmn8 žmogus inejo su
ir dumblais drabsto Bažnyezia 
ir kunigus.

T 
suolis ir skaityti 
M
Dėlto ir bažnyezia i y tikėjimą 
szmeižia.. Žmones isz tokio isz- 
tvirkėlio labai pasipiktino. Ža-

ligoni lovoje.
Galop, ViIfrydas padare pri-

• viviuii^ii^i i i • • • v r j • i

Pas vaikinas yra didelis tam ^ėda, kad jis eis iiz savo tęva. $u maistu.

maistu. Jis sustojo pas ddris 
ir nepažinstamas žmogus inojo 

Jis sustojo |>as dii-
liotuviszkaį Nors motina

;raibosi kaip aklas patvoryje. praszc to nedaryti, nors te-
verke ir klupsz- ris ir žiurėjo in vnika; paskui . • G . I • v •• T _ i •

da kita syki isz budžiu lauk 
jszvaryti.,,..,, .

M W Įrtš iwn
A ■. 4

rife

4

I

SVEIKI ŽMONES PASAKYS
■I

Pamatinis faktorius geros sveikatos yra gėri
dantys. Kaip inžinks pagelbsti padaryt auto
mobili ir kaip būdas pataiso žmogų, taip geri 
dantys pagelbsti nžlaikyt gerą Sveikata. Todėl
mobili ir kaip būdas pataiso žmogų,

variuokite Colgate# Dantų Valytoja du kart
ant dienos idant palaikius savefgeroj sveikatoj

... .
■ * d //i f

i»«M»iAii ,ia ■ L

Dideles mieros tribeles kasztaoja 25c
■ < /
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Cigaretai
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FOUNTAIN, MICH., 
ID !•' 2 — 3 

k i|'i| A. ■ |« *» + » ini-'i , V

2020 l»7-1h Street 
INDIANA HA K BOK. INI).

►
>i

!

JOS. STANK S, 
Farm Agency, 

Tel.

4

f

Geri!
A ... / '

persižegnojo ir ome valgyti.
Po to priėjo visiszkai artivisiszkai

vaiko ir prasznabždejo:
‘‘Klausyk, vaikine,

Asz

vas pajuokė ji,' vadindamas 
mergiszezia, jis laikedi savo 
pasirižimo. Ir tėvas, kada pa
mate, kad vaikas visa tai daro| krikszczionis.

daug

asz esu 
praleiiĮau 

laiko anglu stovykloje 
Sunku, labai sunku buvo I kaipo nelaisvis. Tenai pažinau

korimeziausia, sutiko ji leisti. >

jam skirtis su savo verkihiiczia tikrąją religija ir ja priėmiau, 
motina, kada atėjo paskutine Dabar del Jėzaus Kristaus mei- 

Vicnok j jis laikosi vy- les, asz tave noriu išzgelbeti. 
Iszdidžiai užsitrauko1 Sziivuakt

ant savos szarvusK užsidėjo Ant siu tave ir tu turėsi lėkti gerai 
t
ome skydą su iszraszytu ant jos

obalsiu

diena.
riszkai. ateisiu ir palei- 

galvos szalnia, in rankas pasi-Į kad iki rytui būtum jau daug 
'myliu nuo ežia.“

Jis paliko Vilfryda viena, 
kuomet iszgirdo, kad virszinin- 
kas ji szaukia. Vargszas vaiki
nas mane sau, kad visa tai nu
eis niekais, kad baisus kosulys 

silpnumas

Kenetstonii gimines.
“įsitikimas iki galui.

“zUUUUA, giliui muiiJIlrt — 
tarė jiš, vesdamasis ja in maža

9,

ZiuroK, garbi motina
4 / > . ' i; J • • , • ’

I

pilies koplyezele — ežia paka
binsiu, kada sugryšziu, mano 
skydą ir man o szalnfia garbei 
Kūdikėlio - 
nos, kuriu kareivis asz esmi.

Czionai, ipano šuniui, kas-
. a - . A . . , 1 . jr’!

J ėzaus ii- Jo "Moti- 
y f

“Czionai, ipano sunąu, kas
dien ateisiu melstis už tavo. O 
mano sunau, kad asz g^eeziau 
eiti su tavim drauge ir būti 
tavo skydą didžiuose pavojuos 
se, mirti iiž tavo, jei tai butu 
reikalinga.’V 1

“Ne, Tirioliausioji motina

eiti su tavim drauge ir būti

reikalingu.

tarė vaikas ■—nesiduok ėzird- 
’■ ’ ■' . ■ . , . It

geliu del tavęs neyę^to sijnaus. 
Jei Vies^paxiziui patiks, kad 
isz Jo žepiiszkps arm'jjes pere i- 
cziau id ^iitbingėjų pergalėto- 
jit^ilės danguje/ tai (lajiv tnėi

Jei Vies^paėžiuį

7 i

patiks, kad

cziau iii gaTbingėju porgbleto- 
jit dilės danguje/ tai dajit- tnėi 
Alfreda, kurip bus Javb jDara-

J

asz <

viena
.i.

ir neapsakomas 
neduos jam pasinaudoti proga. 
Atsiklaupė įr nieldcsi ’iki pa
ežiam vąkuruį, \ 

Neapšakomaj y• ’h’' .7 - VL 
k r ii tikėję,

l^is atsirado 
jaunutėje krutinėję, kada jo 
iszvaduotdjas atėjo įty nuvedė 
ji žemyn laiptais pfi^ duriu in

-—- r*’'’ ‘ 
in rankas sziek- 

ir insako nesigai-

lauka. \ Czia goradejas inspau- 
de’ Vilfrydui 
tiek pipigu
loti kojų, kad tiktai pasisoldu 
iszgelbeti brangia gyvasti. Vai
kinas pasiskubino. Jis melzda- 
irtasis leidosi bėgti ton pusėn, ' 
kur nurodo jam jo gelbėtojas. 
Jis bogo ir jauto, kad kokia tai1 
antprigimtine jėga ji stiprina.
Tris naktis ir tris dienas jis

K i 1 ' « i > y * -i1 j , ji ii y 1 | i,f

Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigus..;
■' v , .. . , ( " * I I# . __

a mW) 't fT*

Ml

VYRU 
LIGOS

------------- -------------------------- ------ -------------------- -- --------------------------------------------------------------

Daktaras . ROLE R yra vienatinis t arpe Lietuviu Daktaras 
Plttsburgo.
molus i n vairias hlfcast Vyru Ir Motoru, totlol jas nuodug
niai pažinstiu . i?" , ~ .
vyru, spuogus, niožojimtls, Ilgas tinimo, invalidas ligaa jpa- 

Atslpyaukito yptfttsfc- 
kai, per lalszkus asz nogydau, l)r, Kolor kaliui Rnslszkai 
ir'Lenkiszkal. C‘" ' . ‘

y NcdoHomls 9 iki 2 popiet. , .
«38 1’EXN ATEn

i. 9 W. O

Jisai mokinosi Vandavoje, studijavo liogUe 32 

,dy<lo |USs|nuodinhna kraujo Ir silpnybes

cinanczias nun nvezystumo kwmjo.

Ofisbs valaiitlos nuo 9 ryto lig 5 vakaro *

1)11. KOL Eli - . iMTTsinWir, pa.
"i
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f GYVENIMO
VAINIKAS

Mes apie viduramžiu vaikus 
ir mergaites, kartais, mastomo, 
kaip apie kokias szmeklas, pe
rėjusias per mus svajones. 
Mums rodosi, kad juose nebu
vo nieko bendro su mumis. Gi 
jie buvo tokio jau kūno ir 
kraujo, su szirdimi, su troszki- 
mais, norais, iszsiilgimais, kaip 
ir mes. Tiktai tada, kad gyve
nimas buvo daug kietesnis ir 
su 11 k esu i s, v y r i szk i e j i
auklėjami prie kovos su
kybemis, asztria drausme ir 
aklu paklusnumu per savo kū
dikyste. Ir kurie paprastai isz- 

drausmeje, 
tapdavo garbingais ir garsiais
i n va i r i 0111 i s perga lem i s.

Panasziai atsitiko su tuomi 
didvyriu, kurio istorija, eida
ma isz kartos in karta, pasie
kė mus ir kuria mes dabar at

buvo
sun-

gyvendavo toje

*

♦

I

z

kad jo vyriau-griovų i rodėsi 
sias sūnūs 
kad jis gali nupuldinti szeimy
nos garbe. Tuom tarpu Liud
vikas jau pasižymėjo: jis pa
ėmė ant juriu nelaisvėn pran
cūzu lai va, pri krauta turtais 
isz'Naujojo Pasaulio.

Dominikonai, nežiūrint tikto 
jaimikaiczio trošzkimo ir di
deles krūvos pinigu, kuriais 
griovas Žadėjo apdovanoti vie
nuolyną, isz karto atsisakė .ji 
priimti. Vienuolyno Vyresny
sis bijojo, kad kokis nepasise
kimas, ar negenimas stumia 
jaunikaiti in 
pasaulio.
po datig pras’Zymii, ‘tas jauni
kaitis buvo priimtas iii novioi- 
jata. Visas jo užlaikymas novi- 
ei ja t e turėjo tikro paszaukimo 
žvmes. Vienuolyno ne tiktai 
jaunikaiezio dvasia stiprėjo, 
bet kūnas gavo jegu.

metams,

tuo neatsižymi ir

viėnuolynn isz 
Po keletas nemesiu, 

pras’Zymii,

Vienuolvne

f' 
t

iii I

a

t

I
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kurias jie buvo mokinami, jie 
parode dideli rimtumą, ir pas?' 
tovnma, taip kad misijonierius 
juos rūpinosi rengti jau prie 
priėmimo Krikszto. Titrp besi- 
rengianeziu prie krikszto buvo 
du karaliaus sunūs, Kantani
vos broliai.

Viena diena tėvas Gabrie
lius, surinkęs aplink save savo 

pulkeli, kalbėjo jiems 
Atgailos Sakramentą.

Hi
M

■
■I
■

*

■_J kantrybes ir drąsos. Prusze^ 
įJ vesti prie to Dievo, kuri taip;

• i

kantrybes irkai nedavė užbaigti žodžiu. Jie
puolė prie jo^ nustvėrė ji, sūri-!

\ ‘a, už-1
kaklo ir iszsi-'1 Jo savo gyvasties

Svarbi Zinia
Mechanikam*!

I

■,

Ji

BALTRUVIENE.
Ai 
J

mylėjo tas kentėtojas, kad del 
nepasigai-

užpakalyje
.... ..............  l----- --------H . ........................
vilko laukan, lyg koki gyvnliJi

ėjo, Vesda- ' O mes, ko turime isz to pasi-j
Užėjus liak-pnokyti? Kad pirmin pirmiau-j

szo jo rankas 
narine virve už

ėjo, VesdaKolei sutemo, jie 
miesi ji sii savim, 
ežiai apsistojo. Nakvojant, kad 
nelaisvis jiems nepabėgtu, pa-

šio, mes turime mirti pūtis sau!
___ ir savo smirdi palitiOsuoti unų 
sidįo ji sau pagalvos vietoje.; priSlriussitnu taip

Visa sekaneziu

Amatnykains,
1
nrtiatn prie bticlavbjinio natriu.

Lietuviu Mechaniku Saryg^ys, yra 
užtlejds skyrių budavojlmo namu, c-zia 
Amerikoje ir luoini tiksiu yra reika
linga visokiu amatnlnku bei norinczlu 
kpkl nors limsta Iszmokti.

Yra labai gera proga Užsidirbti ge
ra ateiti tiems kurie turi norą ir pa-

Amatnykams, ir tiems kurie turi 
prilnnkuma ir nori išmokti koki nors

• prie mažu J 
kaip ir*prie didėliu daiktu. Tfv' 

IAU1IV Will ll'Fin K piV“

? ’ c. . ~ v • h’ rtfffžVtiitlinu trtvytfB Hzltdi szakol
r___ _____7____ moksle, nieilcjc, jirisitaikymq

negalėjo pažengti, prie Dievo valios ir neper
■ • ’ r—• 7‘................. ... .

lenkai gausime
Vainiką.

diena 'ir ant 
rytojaus jie vilko ji už virves 
muszdami ir spardydami, khda 
jis nuilsės 
Kartais jie 
smarkumu, vilkdami ji parpuo
lusi per akmenis ir smiltis per

niaža 
apie 
Staiga .-per duris insilaužia kas- 
žinkas, o paskui greitai i ne i na- 
Kantanivos pasiuntinys, visas 
perszilcs ir nėaįgaudamas kva
po, ir puolės prip tėvo Gabrie
liaus koja, apsipylė aszaromis. dyglius ir vandeni, kolei jis ne-

Tevas maloniai in ji prabilo, pradėjo visiszkai alpti, 
ji suraminti ir pa

kaki a jo

du musu dyasia lips, ati w |« < ' i I *1 • • t

4:;:4.

bogdavo su visu gimė artymo teisiu. Tada mesį <<
M

•ŽOnJ žmones K'zlol
„.osL.1-

Gyvenimo

'blbai pngcldriujeml gabus 
I srityje..

M. ęaryszls slunczla pinigus in 
Lietuva paotl ūmiausia kursą Ir su
teikia aistis 'teisingas 'Žinias keliaujan
tiems Lietuvon.

Kreipkitės ypntiszkal arba radž
iu (t. 35)

Ult'hiVln Hechnnlkii SrirytOtls 1iicM .
94 Grund «t.. Ext. Brooklyn, N. Y.;

F ARM OS!

arba
O j tas Pitlsburgas, 
Isztikmju blogas.

■Ten apie viską gali dažinoti, 
Kada tik gauni atsilankyti., 
Vienoje apigardoje yra bobų 

tokiu, 
Su vyrais pasimetusiu, 

'fai jeszko ant

Stengėsi 
klausė, kokia jo nuliūdimo 
priežastis. Vos galėdamas kal
bėti del aszarn ir aimanavimu, 
vienok pasakė, kad jam nebe
sant namieje Kuonatakas, 
žiaurus Uarrabitu 
puolė ant Kantanivos ir paėmė mu apie jo Dieva. Po to purei 
nelaisvėn jo moteli ir vaikus. 
Kantaniva 
nusiminime, 
rasti mylimuosius 
.Jie bus nužudyti. 

/jltlOgllS OUOVVJ.f, IX<« ■ » FUJV-CT, 
bandė pradėti, vėl pradėjo 
verkti ir aimanuoti, kolei tėvas 
Gabrielius savo ramiu ir malo
niu bildu nepriprasze kalbėti 
viską bu baimes. 

“Kuonatakas žada atiduoti
Kantanivai jo szeimyna 

“jei-jei-jei
giesmininkas’ save užstatys už 
juos. Jis girdėjo, .buk tėvas esi 
didis burtininkas, kad padarei 
Kantaniva turtingu ir laimin
gu, kad per tave jo gyvuliu 
kamynes iszaugo ir yra riebus 
ir kad perspėji Kantaniva nuo 

Kantanivos tėvas
pa gelbėti Tėvui 

sprūsti nuo to, bet... 
4 4

tavas, 
ti.”

Tėvas Gabrielius greitai at
sisveikino su karalium ir jo 
szeimyna, kurie verkdami pra
sze neaukoti saves. Jis iszke- 
liavo drauge ^u pasiuntiniu-, 
važiuodamas jaueziais, kad

Gabitinai jie dasieke Kuonn- 
karalysto. Didele ugnis 

žėrėjo szale kaimo, 
buvo susirinkusi karaliszkoji 
szeimyna ir žmonių vyresnieji. 
Gabrielių pastate prieSz ka
ralių, kuris davė daug klausi-

tako
apie ugnį

KUR BUNA
vyru i

- FAKMOS!

Pulki 80 akru dirbai^oH žcinca, 1500 
vaisingu medžiu. 13 akru glrrloa.

■ *1Ahz Veronika MhHiUuakuic po vyru 
Glchvluzlęno, balcHzknu Vacio, Mollo
jo ir Marijona Turaucl^u, paeina laz 
Kahicnu 'Kaimo. 1 ____
Alytumi Apkkr., Vllnlgija įloti. Taipgi ln nHcsta, daug gy-
paiOszkau krikazto tęva.Mikola Kucn-< 
viczlu Ir Graaotl KiriavIczlutOH Isz1 
NomiinaicZIo Miestelio, Alyiaus*Apskr. 
Yra svarbus lalszkas isz Lietuvos;

medžiu,

I 
bardo vvrū 

tokiu, 
Ka Lietuvoje paezes palikti. 

Kas tai juju da iszrokąvimas, 
Ir kas gali būti do laimes? 
Asz ant tiek neiszinaliau, 

Apie tokius daiktus nežinau, 
Tuszeze j u, • 

Apie tokias nesirupinn!
• • • 

s « 1 ,

Filadelfijoj maeziau kaip dū 
Lietuvei in žverineziu inejo, 
Vienas su meszka, antras sti 

levu ymtis norejo, 
Amerikonai apstojo, 

Kaip ant dyvu žiurėjo,

t

Notnunhiczio parn., upelis,‘daug malu, dobilu, Kerą Klubą,Kuonatakas
vadas, už

Perėjus 
keliems metams, jaunikaitis 
buvo inszventintas kunigu. Vy
resnieji pastebėjo jame nekuri 
talentu, kuris į buvo prislėgtas 

, Jaunas vie- 
Fevak Gabrielius, kaip 

turėjo ne-

“’pasakojamo. Jis pajuto saw jo pilies gyveninei.
. m..........i. n..itroszkima įtareitiszkos gar

bes, užsipelno ja savo paklus- 
ir saves i

užsipelno tai, kad
mirė, bet apie ji gerai kalba.

Po to,
1 umbas atrado

szimtmecziii

n uoli s, 
jis dabar vadinosi,

yra didžiausiame 
vilties su- 
ir atgauti.

Nėra

'5 t

nuo

namų 
Jis

iszsižadejinm. paprastai gražu baisa ir muzi-
4 4 nors y I

kaip Kristupas Ko
Amerika, per skambėjo

du szimtmecziu jeszkotoju 
prietikiu sriove isz visu Euro
pos szaliu kaip pilte užpylė 
Naujoji Pasauli.

Septyniolikto 
pradžioje, kuomet visu atmin
tyje stovėjo garbingi ir prakil
nus pp. Pilypo Sydney, Walte- 
rio Raleigh ir kitu darbai, gy
veno Belgijoje nekuris mažas 
vaikas. Jis godžiai klausė, 
kuomet kalbėdavo apie invai- 
rius naujojo szalyje atradimus, 
apie garbingas kares, kovas 
ant juriu ir suėmimą laivu.

Jis buvo vienakis grafo 
Fulk von Linden sunns. Jo tė
vas buvo augszto laipsnio, at
sižymėjęs oficierns. Vaikas 
maste, kad ir jis užaugės daly
vaus visuose tuose prietikiuo- 

savo szalies

szimtmeezio

Jis godžiai

vienai t is

Jis

amžiausmetu
nakti jis prasi- 

koplyczioje, 
jo tėvo pylimi.
save ir savo 

.Jėzui ir 
jis visuomet 

silpnųjų jiega” ir pavar-

Kuomet jis 
net asza-

vtiliu, masžinu, visko pilna, už $3.200. 
Kita l!)l akru farina, geri bndlnkal. 
molis su Jm/džeme, gyvulei, maszlnos, 
$2,1)75, galerna ininokctl. Kita 40 akrli 
farpm gera už. $1,300. Kiia 40 akru 
prašia $700. Asz žinau Ir daugiau pi
giu Ir gefu farrnu, už tai kad czlonais 
gyvendamas galiu surasti visokiu.

P. D. ANDBEKUS, 
Pentwater, Mich.

j!
u
M

.? (f:

kalavo nuo jo burtu, kuriais 
padaręs jis Kantaniva turtin- 
gn.

Kada tėvas Gabrielius atsa
ke, kad jis tokios jiegos isz 
saves neturis, karalius nenorė
jo tikėti, 
dovanas, jei 
kas” 
vyriausiuoju 
stabams ir gelbėtu jam nuo jo 
prieszii. Bet tas laukinis kara
lius nenorėjo nei klausyti, kad 

Gabrielius kalbėjo a*pie 
ramybe, meile 
religijos, už kuria jis pasiren
gęs bet savo gyvastį aukoti.

Kada karaliaus pasiūlymus 
tėvas Gabrielius atmetė, tasai 
inpyko, ir pareikalavo, kad 
krikszezioniu kunigas iszsiža- 
detu savo tikėjimo ir pasilik
tu kunigu jo karalystėje. Czia 
vėl buvo atsisakymas. Kora
lus inszelo. Jis liepe savo žmo
nėms kankinti kunigą, 
plesze nuo jo balta

kuri sudrasko in 
smulkius gabalėlius, ir pasidė
jo sau kaipo liekanas, tikėda
mi, kad jo rūbuose yra kokia 
tai galybe. Jlė spardė ji, mnsze 
diržais, raieziojo ant akmenų 
ir nelygumu ir*galutinai užso
dino ant augszto stulpo ir su
kūre aplinkui didele ugni. Lai
ke kankinimu jis szaukesi prie 
Dievo, o dabar pilnas džiaugs
mo szauke žodžiais szv. Ignaco, 
Kentėtojo: “ 
mas, areziau Dievas, 
juo buvo 
eziau Dievas.

lalszkas 
meldžiu alHlKzaukt.

V. GICAVICZ1ENE.
22 Hanover Si., Westfield, Masu. '<1 

f

IĮ 
. I*

I
K.PaicHzknti Barbora Atannlcziukc po 

vyru Sthiikcvlczlėne paeina Ihz SzaJku 
Apakr. ir Pašzlo, Gclgaudlszku Vulacz 
Varkulu Kaimo. Meldžiu 
ant adreso.

S. VALANTINAS.
294 Suydam SI., Broklyn, N. Y.

sustojo, kalbėjęs 
vėl

9

Jis 
4 4 

pasiliktu su juo ir taptų 
kunigu aukoti

žadejo dideles 
didis giesminin-

knlisžka klausa, 
giedodavo, žmonėms 
ros imdavo birti, nes jo balsas 

‘ • kokiu tai antgam- 
(iszkumu. Kuomet jis sakyda
vo pamokslus, susigrūsdavo isz 
visur galybes žmonių, kad gir
dėtu, nors jo balso skambėji
mą.

Kada jis buvo trrsdeszimties 
metu, jo vyresnieji pasiuntė ji 
su kitais vienuoliais in kelione. 
Taip dare, Viena del jo sveika
tos, kuri reikalavo oro permai
nos, o antra dėlto, kad ta pa
garba, kokia ji žmones apsupo, 
neužkenktu jo nusižeminimui, 
kuris buvo jo budo papuoszi- 
mu. Jis buvo pasiunstas su ke
turiais kitais misijonieriais in 
vakarine Afrika. Isz ju du jau 
buvo dirbę keletą 
apylinkėse ir daugeli 
sztijo.

Jie iszlipo isz laivo Kameru- 
inuose ir ėjo gilyn per tris sa
vaites, kolei priėjo viena kai
mu ( Benbenhorri), kuriame tė
vas Reginaldas praleido didele 
Savo misijonieriszko gyveni
nio dali. Tame kame buvo jau 
daug krikszczioniu.

Tėvas Gabrielius buvo palik
tas sziame kaime su kitu misi- 
jonierium, tėvu Antanu, kuris 
su tėvu Reginald u buvo sugrį
žęs, kuomet kiti su Dievo žo-

nors

metu tose 
apkrik-

. se ir kariaus po 
vėliava.

Nuo penkių 
visa Kalėdų 
melsdavo mažoje 
sujungtoje su 

)asž\’ente
ginklus Kūdikėliui 
prižadėjo, 
bus dgilnt 
geliu pagelba, prižade primin
damas Ta, kuris gimė tvarte
lyje ir gulėjo ėdžiose. Be to, jis džiu vis ėjo Afrikos gilumom 
padare ypatinga prižada, kad 
puse turto, koki ingis Naujame 
Pasaulyje paszves statyti baž- 
nyczia vieno kaimo žmonėms, 

reikia 
m vi i as

kad

Isz karto rodėsi, kad jie nier 
ko nenuveike. Krikszezionvs 
iszt i kiniai pildė , savo prieder-

atsiszaukt
FA KM A riGEI. 4

I’afsiduodA farina plgel. 6H akeriu 
girrloH

tarė jie —

jo pneszu. 
žadėjo

! >
‘didis tėvas

ir szventuma
Turi 

jjzvic-

laikys nagrada. Malonėkite

120 W. Lloyd St.,
t

pa-

Asz to nenoriu. Asz jau ga-
Mes galime tuojaus ei-

jaueziais, 
greieziau priimtu in vieta.

Greitai jie pasiekė kaimu 
seiliau buvo ramus ir 

tvarkus, dabar visas betvarkė
je. Visos aplinkines tvoros bu
vo iszlaužytos, 
mu buvo 
griautu, 
sirupinęs lauke 
1110, iszejo prieszais pasitikti 
ju laužydamas savo rankas ir 
aimanuodamas.

Asz žinojau, kad atkėliau- 
« a a a

kuris
jie i

o daugybe na- 
sudegintu arba su- 

Kantaniva, kuris Su- 
ju atkeliavi- 

prieszais

nuo
>

Jie mi
rų ba ir

szkaplieri

Arozian susiremi- 
’ ’ Gi su 

ugnis, ar-

ir
netoli jo namu 
kuriems 
szeszias

jis norėjo 
narsiai ka-

mes, bet naūjti.atsivertėliu ne
sirodo. Jie ateidavo dažnai pas 
misijonierius isz žingeidumo, 
arba kad gaupv baltu rubu, ar 
stikliniu karolių. Jie mielai, 
kad ir kelias valandas kiaušy-

karolių. J

davė tėvo Gabrieliaus giedoji
mo, bet kadflfpradėdavo kalbė
ti apie tikėjimą, 
vienas 1

“Asz žinojau, kad atkeliau
site” — szauko jis in tęva Ga
brielių — “Bet žiūrėk!” Jis 
parode pirsztu laukinius ka
riauninkus, 
•ežius,

ž in rėk!

ženklus savo 
ir girdėdami ugni, 

aplinkui ji,

ralcHzkau Kavo dilkl'crn Onos B11- 
ižinHkiUtCH 14 tfictu amžiaus kuri pa
bėgo huo mus Uąlandžio 12 d. 
geltonus nukirptus plaukus, 
Thus veido, 4 pėdu 8 coliu augszczlo.
Kas Ja kur matys tegul prnncsza o ap- 

prancszt 
po adresu: (1.33)

ANDRIUS RUSZINSKAS, 
Shenandoah, 1»a.

tesite< 11 į<f 44 gi m

GERAS BUDAS.

Pas tūla fotografista atėjo 
liėtuViszka biznierka su savo 
dešzimts metiniu šuneliu, ku
ris buvo teip iszluluotas ir pa
gydytas per motina lyg pasku
tiniam laipsniui.

Vienturtėlis teip buvo ne
mandagus,

visa Ūko aptverta. 10 akeriu 
(rnlszko.) upeliu teka pro naums, geri 
budlukai ir vanduo HUveslan 
tvarto ir kiaulininke, labai vigadlinga 
tik 25 miles nuo Philadelphijos vidu
rio miesto, RzMIe paika nuo Phitadcl- 
phijos in Headings važiuojant, teipos- 
gi ir stryt-karls arti mokslaiuc val
kams galo lauko. Del platesniu infor
macijų kreipkitės sžiuo antraszlu be

ri ko dirbt Ir ko valgyt.)
C. J. MAJAUSKAS, 

11. 1>. N o, j, Collegeville. Pa.

VELNIO GIMINE.

šluboj

agentu: (IJkiniukal ne stralkuojc, tu- 
(M2)

*

jog fotografistas

Velnias, kuris neturėjo jokiu 
giminiu syki pradėjo dūmoti:

Kodęl man nėra teip kaip ki- 
tiomkj”

Na, ir nuėjo jis ant žemes 
jieszkoti sau giminiu. Jieszko- 
jo visur — szen, ten ir dar ki
tur. Pirmiausia, sako

i i

t,

ir nuėjo ,ps

nueisiu
negalėjo su juom duoti rodos.( pas Pelėda: ji nakties pauksz-

I.

f5!
į?

1
Norėjo abudu in kletka už- |

daryti, 
Ir už pinigus žmonim rodyti.

Juk vyniezei Lietuvis, 
Visur savo kvailybia parodys.

Gerai butu padaro, 
Kad in žverineziu butu užiįaęe.

• • ■ tteJ
Jau szirdcles gana, 
Su tokia mergina. 

Jeigu net už penkinįa ižgere, 
Tai visus girtuoklius pragėrė.

Mahanojui vaikinas prie ba
ro stovėjo^ 

Sztai mergiea prie jo priėjo, 
Tarė: — Matai, vienas laki, 

O manes ne nesiszauki!
Vaikinelis isz pradžių tylėjo, 

, Fundyt ne norejo, 
Bet iszsieme penkdoleri, 

•’Srf « R * 1 •

'H
■
dj 
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1
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1 į

Visi prnszimai, meldimai, pri
žadėjimai dovanu, ncpagialbe- 

,jo, o motina nenubaudinejo sa
vo mylimojo, nes tvirtino, buk 
vaikutis yra irerviszkas ir jie 
yra papratęs prie subarimo ir 
turi Visame savo vale.

Fotografistas matydamas, 
jog paveikslo negales nutrauk
ti, jeigu motyna užtaraus už 
savo sūneli, tarė:

— Gal misiuke iszejs in ana 
ruimą ant dvieju minutu ir pa
liks mane su šuneliu vienus, o 
gal turėsiu geresniu pasekmia 
nutraukimo paveikslo.

Mama iszejo. Fotografistas 
pasilikias vienas su pngndytu 
šuneliu paszauke in mama po 
keliu sekundė:

— Meldžiu inejti nutrauki
mas pasisekė kanuopasekmin- 
giausia.

matydamas

lis, tai maž ir bus gimine. Ir 
nuėjo nabagas Velnias pas Pe- 4 47* ‘ '

t,V *.« B V4/MJ » . B.B.'BBVZ’ ,J •

ar kartais nesi mano tetule ?
leda

4 4
Sžtai asz esu,” sako jis 1 

y >

Nusispjovė Pelėda baisiai, 
ir suriko: “Szalin, tu niekszai. 
Asz kad ir esu nakties pauksz- 
tis, bet su tavimi nieko bendro 
neturiu. Asz gaudau peles,,bet 
siblu nenaikinu.

Tada Velnias sau tarė: “Ei
siu pas Meszka — ji mili szilu- 
ma — 
gimine.” '

Nueina ir sako:

Sako: — Gerk, kiek nori.
Mergiea užklausė tir už visa 

fuHdysi!
Ar nesigailėsi?

Gerk, — gerk kiek nori, 
Man penkine nieko nestovi! 
O-gi net nutirpau vaikine, 
Pradėjo gert stiklais mun- 

szaine, ‘ 
Kaip matai už penkine ižgenJ,

Na ir nepasigero
Tiktai linksma buvo, 

Trypė dzika szoko o no griuvo.
Del tokios tiktai karezemoje 

. ’ būti,

1 
■■ II

r1™
|

' I'IL

.j ''

Im

nei bai-
Už penkine ant kart ižgerti, 

Q da nesenei ' pribuvo isz
L». .vilios*

Nėr ka sakyti ant merginos 
tokios.

maž jis pasirodys man♦1 . I.
“Sztai pa

žiūrėk in miine visa — ar nesi
tik mano dėde?”

Meszka kad paszausz 
Szalin isz czia, 

,” jis Suriko: 
Skūra : iszdraskysiu. 
gauruotas, bet sielų

I

■ il'll 

■B 

+ M
..

įi^ia

savo 
tu vel- 
“o ne,

kaili!
nio vaike 
tai tuoj 
Nors asz 
n ėžitdau.

Tada Velnias pamanė:

baisiai iszrodan- 
su nuteptais raudonai ir 

geltonai veidais. Jie apsijuosę 
diržais isz žmonių kaulu, plau
kus nusikvarbave kraujo var-, 
sos dažais, kad parodytu savo 
žinogžudiszka būda. “Jie nori 
jus? tuojaus pasiimti su savim” 
— kalbėjo toliaus Kantaniva 
—- “nes jus eisite,

mato jau 
szauksinti:

4 4

j

bobclkaRodksville viena 
monopoliu intaise, 

Ir jau ne viena pataisė, 
Mat kad ir laisnu ne tūri, 
Bet gėrimu visada turi, ‘' 

Jeigu kas su doleriu, ątejna, 
Tai tik stikleli munszainefe 

, gauna.

“areziau
> f

Laukiniai szokinejo aplinkui 
ji/ matydami 
žiaurumo
szny pszcz ia nez i a 
vienok jie nemato ant kentėto
jo veido nei karszto, 
mes, nei nusiminimo, negirdė
jų keiksmu ir riksmu. Ir jis lie

ju, jis tieghdejo ju 
jis buvo jau taip

arti to didžio, balto sosto, kad 
jis neturėjo nuovokos apie ka 
kita, kaip apie 
spietėsi aplink ji, kad paimtu 
jo duszia in augsztybes. Jis 
jau nežinojo kitokio teisėjo, 
kaip kuris yra danguose.

Staiga jis truputi pakele siv 
vo galva, ir žemiL maloniu'to
nu, kuriame maiszosi jausmai 
meiles, kentėjimu ir dvasios 
pagavimo, jis užgiedojo “Sal
ve Regina.”

t*' '■ ■ ■ ''

Motina parojus namon 
klausė savo

“Ei
siu pas Vilka, jis žiaurus ir to
dėl gali būti limbo gimine. Na, 
ir nueina. Sako: “Sztai esu vi
sas. Maž esi niąiio brolis?”

,r ’’ *’ 1 K suniurzgė ir
pik pėkloh, o ne, 

Asz teisybe

jie pamaži 
paskui kita iszslinkdai- 

vo laukan. Savo vaikams jie 
leisdavo pasilikti su misijonie
riais, kol jiems patinka. Misir 
jonieriams 
vargo su jais.
in skyrius, pagal ju amžių ir 

. Tuose vaikeliuose 
buvo didžiausia misijonreriu 
viltis. Per juos jie tikėjosi atei
tyje daug gausiu vaisiu.

Viena diena Kantaniva

kurie gyvena 
kalnuose 
vaikszczioti 
iszklausyti szv. xliena Misziu.

Be to, jis prasze savo Viesz- 
paties, kad jam duotu malonė 
laimingos mirties, 
mirti, narsiai ir
riaudamas už koki nors prakil
nu dalyka; troszko, kad nieka
da nesutersztu savo tėvo vardo 
garbe ir ‘ kad nedasileistu jo- 

. kio darbo, Įjūris nepritiktu 
krikszt zioniszkam rieieriui.

Kuomet jis buvo keturioli
kos metu, 
pasidarė labai lepus, nejiaken- 
cziantis jokio sunkumo. Daž
nai isztisus pusdienius jis tu
rėjo pragulėti aiigsžtininkas. 
Suėjo ir dvideszimts vieni me
tai, o jis vos buvo silpnas. Bu
vo netikės prie kariszko gyve
nimo. Pasilikdamas vienas sau, 
nes negalėjo dalyvauti invai- 
riuose vyru užsiėmimuose, jis 
daug pradėjo mastyti. Jis emc 
galvoti, ar-gi jau nėra garbin
gesnio darbo, kaip tiktai ka
reivio ir, “ar užvaldyti savo 
dvasia 
kaip “paimti prieszo miestą.

To apsvarstymo 
.buvo ta, kad jis viena diena 
nuėjo pas savo tęva ir prasze 

? leisti jam instoti in Dominiko- 
- nu vienuolija, perleidus visas 

gavo, kaipo vyriausioji sūnaus 
Įteises, savo broliui Liudvikui.

Griovas greitai sutiko,.Mat, valiai kalbėti apie savo religi- 
iVan Lindonu szeimynos gal- ja; Nekurie prasze savo apkrik- 
yos buvo garsus savo drąsą, o sztyti. Po trijų savaieziu, per

jis pradėjo sirgti ir supratimą.

aniolus, kurie ■%

pi

>r, 
f >
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nėra didesniu darbn
M

pasekme

Misi 
buvo labai da*ug 

Jie juos dalino

’ vy“‘ resnysis, pakvietė kunigus patė 
save, paaiszkindamas jiems, 
kad jo tėvas, galingas karalius, . 
girdėjo apie didi “giesminiu- 
ka-muzika,” taip jie vadinė 
tęva Gabrielių, ir nori pats pa
klausyti jo. Misijonieriai, bijoT-'j 
damiesi, kad hepraleistu pro-

ta i p

o taip jus 
eisite!”

Taip, asz eisiu, bet pirmiau 
turiu pasikalbėti su savo bro
liu. Jie jo nenori, ar ne taip1?” 

i Ne. Jie tiktai tai jus nori. 
Jie mano, kad esate kokis bur
tininkas.” Jis inejo in bakūže. 
įBrolis Antanas meldėsi, atsi
klaupęs kampe;
riksmus ir szauksmus žmo
nių, misi jonieriui prisiartinant, 
ir jis drebėjo, 
sprendimo. \ x

Jis apsikabino tęva Gabrie
lių, nekalbėdamas nei žodžio’ 

♦tik jis staeziai žiurėjo.in akis, 
laukdamas atsakymo ant kinti-

ir
Jis girdėjo

laukdatnas nu-
f

gos pelnyti violia kita duszia simo, kurio jo lupos hiepajiege
• B f l 1 . a __ J. — » J. *Dievui, sutiko. Tęvas Gabrie
lius užsivilko i-am tikra ruba’,: 
kuri Massinaboto karalius pvi-< 
siuntė, kad jame pasirodyt u Jo- 
dvare. .

Massinaboto karaliuj ir jo 
visas dvaras btivo labai paten
kinti savo sveoziais. Jie szau-i 
kc ji dainuoti ir dainuoti ikiiyvatfmudu abudu ir suvienija

isztaYti.
Gabrielius nusijuokė savb 

jsenu, maloniu juoku. “Asz ei
nu — tarė jis. — Imk mano, 
ražaneziu; slėpk ji drauge su, 
♦szvontais indais. Atleisk man, 
;jei ►kuomi nors tave užgavau 
ir apsunkinau. Telaimina Die-

jis neužkimo. Jie leido jam iki}
t

szeimynos gal- ja; Nekurio prasze savo apkrik-

druidu savo karalystėje.
reifczk mano meile visiems, jei

Tsz-

kuomet nors...
Szeszi laukiniui kariaunin-

---------------------------

milimojo sūnelio, 
kuris staiga! buvo labai geras 
ir paklusnus, ka jam ponus fo- 

kokis isz Dominikonu Ordėno tografistas padare kada radosi 
su juom kambarijo. r

(Kada mirszta,

brolis, kiti susirenka prie jo 
lovos ir gieda “Salvo Regi
na.”) '

Laukiniai tapo užžavėti tą
ją giesme: jie pertrauke savo 
bjaurius szokiūs ir kląiiše atsi-

i v

ėjo silpnyn ir

jie pertrauke savo 
t ♦ • 1 ‘1 ’!> 1 . •

dėjo giesmes.
Gaidos vis 

silpnyn^ kaip ėjo silpnyn ir
pats kentėtojas. Ant galo prie 
žodžiu “O ciomensi o pip.; 
balsas skambėjo lyg atbalsis,

O elomens! o pig,r

ateinantis isz kažin kur tolį.
Jis baigė,J rodos savo giesme
amžinoje laimėjo prie savo ka
ralienes kojų. .

Ar jo mirtis liko be vaisiu? 
Ne. u' 
so Jj6 szventuja mirtis.

Brangi Vieszpaties aky-
M D«u’ 

gybe laukiniu nukeliavo pas, 
te Va A n'tpn a, pra szy d a tn i, kadtėVa Antena
jife juos isztnbkytu to ‘^didžio-

> - \ - 1 L. ' _ ’ . *

praszyd am i, kad

jo giesmininko” sekretu jo
■ ■ ... ■,

" ' I ■ į •
t

Vaikas staiga! pradėjo rėkt 
kaip pasiutęs, rodos kad kais 
ji isz kailio nerino, t—------

Kada tu mamyte įszejaį

Szaukda-
mas:

Kada tu ma(hiyte įszojaį, 
tai tasai žmogus pažiūrėjo iii 
mane i 
szaukdamas:

kaip laujyno bestije 
______ . J‘Iįįį tu netikės 
vaike Jeigu ne užlaikysi savo 
_ 1 ‘ ‘ r nosedesKlnaUzei, tai 
isztriiukšiu tau abi kojas ir nu
pjausiu uosi”....
J... -

Eitu netikės
L-t W 4 a te m * ■* a >

snuki ir

Asz labai bi
jojau, ba jisai turėjo ilga peili 
Tank oje J... - .7

į
..... Ii r'B ii«ii uteiii ■ »i* ii i ii>iJ 4 Biiiim■ 4'4     1 ■ -

UITO
iii llllllll į

KVITU KH/sbIb Draugystėm*, del
< . - -' - .. .

...........  1 7......y ■,* rtvr*!? ■ < |

Knygele d*I
Išmokėjimo ligoni*-

.m* -* - ,• ... 80c.

kasledau* nog nudėtu "pinigu ant 
Busirlnktmu * •• - - w - - 600.

D. BOCZKAVSKAS-CO.,
euefrlnkfmu s

1USAN0Y CITY. PA.
k

Vilkas pilt Iii 
parode iltis: “ 
tuoj shploszysju. 
žudau, bet nežndau sielų. Vel
nias nėra man jokis brolis.”

Kur dabar Velnias gali ejti t 

jei kiti žvėrys dar geresni? Ap- 
sidti i re nabagas ir pamate žmo
gų skaldau t malkas. Sako, pa- 
bandysiu ji, del juoko. Priėjės 
ir sako f “ 
tik neši kartais mano tėvas

Sveikas^ žtnogau, ar 
7”

ŽHiogtis pagalvojo, [Midumo- 
“Kas tu?

vaikas,
jO’kiįk ir klausia: 
Pamestas fje giminiu 
ar kas ”

“Beveik,, a
galvojo ir klausia: 
nigu, ar daug turi ?

atsake Velnias.
pa

I

n

Žmogus dar padūmojo, 
“Na, o pi-

O

“0, tu tai kalnus turiu 
sake Velnias.

- Ant tu žodžiu, kad paims 
žmogus Velniu glamonėti, biir 
czhioti ir sakyti: “Tu mano 
brangus,* mažutis sutieli. Nėrs 
tu sti ragais, ‘bet turi pinigu. 
Nors tu su uodega, Ind tu esi 
mano Hunus.”

Jr nub to laiko jie nbu gyve
no krūvoje.

D at-

O kaip pradeda deszimtine, 
Tai gere per nakti vaikine.

Kad gere, tai gere, 
. Ant galo iszveme, .

Prąejti pro grinezia negali 
Iszlolo kaip stokjardes smirda.

Boba priesz visuę giresi,

4»

Y

Jog del jos vyro gerai e juosi. 
In banka po kelis szimtelius 

padeda,
Mat urvoje pilna visada.

Bobelka in szilkiis rodosi, • • 
Pries/z Visus gyrėsi,

Jog graszio daug turi, 
Tai ir isz augszto ant kitu 

\ • žiuri.
Bet viską kvamba kada griebs 

Kaip valdže kada viską už-
, UI - -xta i 1 i.. ua

AR KORYTU OARBOt. , «
Agentu rolkallhlch. nereikia imrtt*- 

!o, kiekvienas be jokio mokslo gali sa
vo laiko vakarais užaidtrbtte gea Už
dą rbe, galima padaritie pb deszipiti Ir 
ihddeazimti doleriu in savaite ir dau
ginus, neleiskite vakaru už dykai, bet 
jjradekit iszversti savo dyka laika ant 
pinigu. Jaigu esate senesni ne kaip >0 
motu, tai rnsKykite, del jums nardintu 
ufonnneiju szlandien savo priftaitaj 
kalboj: KATELVA SALES OO., ;

COLLEGEVILLE,
t _t ■ . ' : ' 1 1 '

KATEIVA SALES 00
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Mokamo antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneazat parodyt knygute 
ar no. Mos norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Žinios Vietines
— Gegužis po szonu.
— Pabaigos bedarbes da 

nematyt.
— Daugelis žmonių iszko- 

liavo kitur.

ANGLEKASIAI IR
SVEIKATA

- Szaltiniai.
Jeigu szaltinis aprūpintas su

lompa, bus lengvinus, traukti
A A A ' A A >

m i—i i ■

Pripildyk kudikib

FI. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldcnt.
J. E. FERGUSON, Kasierius

W. TRASKAUSKAS
r IR M LT I n 18 |.I ET I V ISZ KAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, FA.

Imldoja kūnus numirusiu.

520 W. Centre St.

Pasamdo 
automobYlIna del lablotuviu, krlksztl- 
niu, Ycaeliju, pasivažinėjimo Ir 1.1.

Mahanoy City, Pa..

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

JOSEPH G. BOGDEN
; Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

>

Lletnvlsxkas Grnborlus

K. RĖKLAITIS
pagallaidoja Numirėlius 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagclbininke motore.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telepbonas No. 149

TvIrczInusiH Liclmiszkn 
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
toip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
inul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kalndms. PaVupinu Paszjx>;'- 
tus keliaujam lems in Liąįuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai, 
kainas o 
atsukimą.

IlHszykite apie 
gausite teisinga 

Adresavokite:

V/LAPINSKAS
601 TV. Mahnnoy Avė

MAHANOY CITY. - 1PA.

cje.

D1L JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumcn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 

Bell Tel. 359-R.
Shenandoah.

9 vakare.
113 E. Coal St

—1 ■ ■■■* p
•t

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent.

bonkas su 
szviežiu pienu iv užkimszk su 
vatiniais kainszcziais. Iszvirk 
btakej vandens ir nuimk nuo 
poezinus ir in knrszta vandeni 
indek pieno bonkas. Vanduo 
turLuždojugtubonkas,. Fiona lai 
kyk vandenyje apie 20 minu- 
cziu, iszimk i rpadek in nami
ne ledo skrynele atiiuszti. Gali
ma vienos dienos suvartojimu 
aid syk prirengti. Perkant nau
jas bonkas, reikia

■ » w i m:
1

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGĖNTURA NEW YORK
( |T j. ...........

•»*****
lKur seniausia,

> Ton goriausia,<)■I

oMI

ę v. *
r u_ r* J

SENIAUSIA

A oenturA 
VIENYBE

-—
■ • ’ ■ .»i j« 1 ’ > r Ii 

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini-

i

■I(•)
ml

^44
vandeni negu sn virve ir vied- 

i czystosnis. 
vartoja virve

In Lietuva tcipgi noma- ' J1’ vuniluo bus
žai iszkeliavo.

—1 Parapijc aplaikc nauja 
vargonininku p. Alberta Mika- 
laucka isz Mount Cannel.

— Praojta subata apie 3:30 
nakti, sudegė tvartas prigulin- 

Petro Kasparo, ant 
West Maple uliezios. Tnmc
t is prie

uliezios.
laike tvarte nieko nesirado nes 
stovėjo nuo 
tuszczias.

— Visi

vuomet žmones vartoja virve 
<elti viedra. Ar ne tas pats bu
tu jeigu jio wiaudytq in szalti- 
ni Bet jeigiV turime' vartoti 
vii/ve ir viedra

Bet jei gir turime
tai ir reikia indeti in

fe

a

w<i» AW* » -
1

i

(!)»1UVV II V1VUHI, IUI II IVnilil t l» "* ‘ *• 1! 4.‘ (•)

trauktuva ant kurio užtraukti .,sza^a vandeni ir virti, atimti
... « . ... A A . I 1 liti i 11' I imi lz«l ui I UWI7 I <1 11 U! ><

rtlUlVl’UVtl iUIL Km tu U/iU minti j 
virve. Tokiu Tdlsztai ne

A ežiu pi nes

kokio tai laiko

virvė ii’ ji nebus že- 
, patartina 

geležio 
nes Įniks

vandeni ir bonkas nuo pecžiaus 
ir palikti

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva-

)

ilgesne no

neduoda daugiau

invest i in

kompaniezni szto- 
rjti neduoda maisto ant knygu- 
(‘ziu nedirbantiems anglcka- 
siarns, tiktai tiems, kurie turi 
szioki toki užsiėmimą prie ka
sikiu. Isz to galima dasiprast 
kad bedarbe bus
kaip sau daugelis mano, jeigu 
kompanijos 
ant bargo.

— Jeigu norite
narna elektrikinia szviesa, pa
taisyti prosą, sviperi ar turite 
koki nors elektrikiszkn darba- 

jums geriausia i 
Floryonqs Boczkauskas, 
taras el<*ktriko 
noy Avė. 

•r

— Gegužio 8 in miestą pri
bus dvdelis cirkusas Walter L. 
Main 
parke.
džiausiu cirkusu kokis nuo se
nei jau buvo rodytas miesto.

— Seredoję, 2G Apriliaus, 
bus paskutine diena užmokėji
mo už vandeni, 
bus uždėta bausme 

neužmoketu

tai

me vilkta ir mipta. 
varto! i galvanizuoto 
viedra ir ne medini, 
nou laiko reikia iszsziuruoti ir 
carsztu vandeniu iszplputi.

Klaida manyti, jog szaltinio 
vanduo sveikesnis ir ezystesnis 
už visus kitus vandenius. Jeigu 
per visa meta bėgantis vanduo, 
tai sreikesnis, bet jeigu tik 
szlapio oro szaltinis tai pavo
jingas.

Naminiai gyvuliai.
Daugelis mažesniu miestu

bet

mažesniu

bonkas vandenyje 
>akol atausz. Tokiu bildu, bou- 
<os pasidaro drūtesnes ir ne
eip greit susidaužo.

Szviežas oras, r
Roi ka 1 i ilgumas sz vieži o 

aus oro gerai žinomas.
ty- 

Mes 
valgome tris syk ant’ dienos

1

apie dvi-

(•) 

gB 
!■

LI-

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

Bartaszius Agentūra,
kortos pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvnrantija’ in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainoine. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
l’asportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vicszguti del laikino keliavhi apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba alsi lankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekhncziu antraszu:

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

f
PadaromoAhtvėrpą, 

Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eiclkū- 
nus ir j pat j Kauną, 
taip pat ir iŠ Lietuvos. | 

m pi ®
Pinigus [ilunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad —• 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai 18- 
mokanii artimiausiojo vie
tojo nuo priGmčjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
sfthičia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
/šalių pinigų.

Ti b m
’’VIENYBĖS0 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
konstitucija

t■rl"I

1
"i

(!>mF
q>) 
(•)"

i

r

>et i n kvepi am e ore 
deszimts syk ant niinutos. Jei
gu tik mes galėtume pamatyti 
savo plauczius, kreiptume di
desne atyda in szviežia orą. 
Tamsini mėlynas kraujas, ku
ris eina per visa kuna/rinkda- 

permainytas 
raudona krauja, 

su szviežiu

ęn’cnto’-ii kadaise gyveno hnt !nns neezystumus 
m szviesu, r““ 

j>pj. kuom(»t susiduriatikiu ir todėl naturaliszkai seka 
pirniesnius

J u szviesu *

(?) c
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iRALTIJOSAMERIKOCt | U LINIJA 9Broadvay, ’Ne'tz^York NiY U | 
JuonėI LIETUVA.

PER, HAMBIJP_GĄ.pfU/^Ą 
(■ ARbA LIEPOJĄ

/ Lietuviai važuojant in Piliava J

_(*i"

K

pri pratimus.
i, .. ., 

perkelt didele ūkia in savo ma
žus, naminius darželiui

t
•. mMrni; oru plaucziuose, Isz kūno isz- J____ 2__ __ _ ,l!^__ .

Be 1)0- P^naa szlapumo ir szilmos.
• dos negali laikyti daugeli na

miniu gyvuliu, 
liūs, k ra likus, karves, 
ir žąsis. Ypatingai kiaules ir 
žąsys reikalauja 
ir prižiūrėjimo.

Ar negeriaus turėti

padarys j’« turi atsiminti
dak-

313 W. Maha-

West End

kvėptas oras apibjaurintas-, yra

neduoda mums
ark-kaip tai, 

visztas

Krutėjimas
inkvepti prasta orą. Mes turi
me atsitraukti nuo to blogo oro 
arba tas oras turi būti atitrauk

t

f)«
11

7

aplenkia lenku juosta (karidora)

kuri rodys
Yra tai vienas isz dy-

Po tai dienai
5 procen

tas ant neužmoketu rokundu 
ir surinkta pagal musu tiesas.I Mahanoy City, Water Co.

Frackville, Pa. — Katre, pa
ti Williamo Pavlaucko, saliu- 
ninko, bando 
paleidinia szuvi in szona, pra-

nusižudyti per

daug pinigu tas nuo musu.' 
vaikszcziojimas

grazu 
daržovu darželi vieton neszva- 
rios visztinyczic.sf Karve, ypa
tingai kur yra vaiku, yra rei-

pasi- 
priduos 

nes priverezia 
inkvepti szviežia orą.

Toliauus bus.

kiniui gyvumo

(; re i tas 
ryt (j

r g« 
v^M (•)

Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4» 6 ir 8 lovų. 
“LITl'ANlA*’ 3 Geg. “I1ATVIA** 10 Geg 

Mpninvri” 17 Gegužio
1

m
*

kalinga. Bet karve ir t varta 
reikia labai szvariai užlaikyti, 
kitaiy pienas

Kingston, Pa. — Oras vėsus, 
sveikas,, žmonelei vaikszczi'oje susitrau- 

Reikia kasdien czvstvti tvaria, kia. 
>■ •

nebus

Traszala’ kas sau vai te 
isz daržo iszvežti, 
atsiras perdaug i 
vargins 
ligas. Butu gerai km

IPOLONIA
Treczia klassa in Hairifcurga $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.
Kreipkitės prie musu

Spausdina ,
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkiotus ir tt

n
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KAET 
BAVAITfiJE

Spauedina geriausius ras
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvon ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

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

(•)
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fi)
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ugpntu Jusu mieste.
■tf MBMMBflBIBI.
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Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

roikia
kitaip, buvo susirėmimas

Prie S. Boston kasyklų 
straikieriu 

su skaliais, buvo paleista ir ke
li szuvei.

— Diena 14 bandė pasikar
ti kokis tai Lenkas, bet guspa- 
dine užtiko kabanti in laika ir 
nupjovė. Likos:nugabentas in 
ligonbuti, bet kaip rodos įnirs.

— Pati Juozo Urbono, Iž- 
diune su burdingieriuni M. 
Jancuku 38 metu senumo, pasi- 

; ymdama du vaikus ir vyro ke-

Geriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, vidutis 18 

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange. 

_______ _______________________ • --- - ■ ... .-u .  ---------------------------------- ----— ■       

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 pecziu 
dabar.

, nes
mušiu, muses 

karvė ir nesz visokias 
kili sky 

timu apibaltinti tvartu, ir lan
gus ir-lubas kožna sanv.iite nu- 
szluostyti.

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni * *

!»£
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I’irUiio ’’Vienybė” 
drevės Serus. I)i Videikiai 
mokami* Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
U? 33 . Kfi

’ Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima gauti vi-

Ben

Pavlauekiene 
’. ° nuėjo ant vi iš

tykšta užbaigimo* savo 
yvasties. Badai priežastis bu- 

nesutikimas

petnyczia.
taja diena buvo Mahanojui 
kada sugryžo, 
szaus 
cr

oj ta

vo szeiminiszkas
ir tankus barnei. Vvras nekar
ta kerszino nžmuszimu Katrės.I

nuvežta in Ash-
1 Iii • vkur daktarai ?

nuomones, jog mo- 
Pavlauckiene 

patogi moterėle ir

Motore likos 
lahdo ligonbuti, 
vra tosios 
tore 
.vra g 
turi du vaikus. Bet tikros prie
žasties u žs i k c i so j i m o 
vasties negalima žinoti, nes tai 

szeiininszkas veikalas, ku- 
slaptybe neapejna žmo-

pasveiks, 
gana

ant gy-

Pienas.
Nevalus pienas yra priežas

tis daug mireziu ir ligų. Terszi- 
mai, ne szilma, surugina pieną. 
Karve reikia szvariai užlaikvt 
nuvalydami purvus nuo vuode- 
gos ir nu opilvo. 
žiant, 
meni niiszhiostyk. Molžejo ran- 

, ne- 
arba vie- 
ejti prie 

ir riksmais

Priesz mel
sti czystu skuduriu tas.z-

/5L\

galima 
sokiir knygų.

Notary Public.

koletavojame

.Jeigu norite pirkti ar parduot! etubaa, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, 
randas Ir telp tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. Telp- 
gi pristato automobilius visokiems 
reikalams,

E. Pine St, Mahanoy City, Pa.

vra 
rios 
iiim.

— Czionais neužilgio koni- 
» panije automobiliu statys fab
riką kuri užvms 35 akerius že- 
mes
mount.

“numirusiu
kas ant tikrujn tonais stotu.

naujam 
Frackville 

))

skyriui Al ta
piusi keltu 

jeigu fabri-

Pa.Puritan, Pa. — Portage 
Branch straiko aplinkinėje vis
kas užsilaiko ramiai ir turinio 
vilti iszlaimejimo musu kovos 
su kapitalu. Musu apielinke 
yra nepertoliause nuo kasyklų 
kuriuos buvo nesuorganizuo
tos centru buvo Windber Ber
wind White Coal Co. kuri atsa
ke duoti maisto isz kompaniez- 
no sztoro, tai anglekasiai pra
dėjo intaisytį savo sztora ku
riame galema.bus gauti-visko. 
Prigulinti in unije anglekasiai 
yra labai persekiojami per pa
samdytus kompanieznus reika
lus. Unije be paliovęs organi- 
zuoje darbininkus su dydeliu 
pasisekimu. *

“ kos turi būti nusziuruotos 
reikia serganeziam 
nam su skauduliais 
karves. Nevaryti 
negazdinti nielžianczia karve, 
ir ja melžti szvarioj, ramioj 
vietoj kur dulkes ir vejas ne-, 
prieina. Pieną iszsnnkti per 
szmota medvilnių audeklo ir 
padėti atszalti. Viedra iszplau- 
ti, iszszutinti 
inoj vietoj, neiszszluostyt 
pats iszdžius. Szvieža, i 
pieną neniaiszyti su šeini pie
nu.
Pasteurizuotas (virtas) pienas.

Patartina 
pasteurižuota (virta)

turis szimtus doleriu. .Žmoge
lis randasi dydeliani nuliudi- 
mia ir meldžia skaitytoju, jei
gu in kur toji porele atsibosty- 
tu lai jam pranosza ant adreso: 
A. B. Budeli, 43 Palacliy, King
ston, Pa. Moteres vardas Mari
jona, 4 pėdu dydžio, o burdin- 
gierius turi 5^ pėdas, perkirs
ta kaire ausis, juodas kaip či
gonas.

F
Roikaliiukito plutesnių in
formacijų apie visko, ra
šyki to mums laiškus, rei- 

) musų

■ v Uitų, 
lilišk U3,/ aMt i’ , ii i i v uiIN<•> I kniaukite musei piniginio

kurso ir knygų katalogI"
F 

!■
(•)

O.

Svarbi žinia Lietuviam Maha
noy City ir apielinkiu.

pasirengia ke- 
Lietuva, keliaukite 

u Aquit- 
kuris iszplauks isz New 

Asz tu red a-

Kurie esate 
liauti in 
dideliu ir greitu laivu 
ania,” 
York 2 Gegužio,
mas svarbu reikalą New Yorke 
palydėsiu visus iki laivu ir tin
kamai aprupysiu kwis link Tn-
come taksu. Laivakortes galite 
gautie pas mano. Su pagarba, 
Af T nntiial/no RA1 W Mllll Ava

ir padėti tinka-
. nes
szilta

kūdikiams duoti 
pieną.

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus 
i-- ;--- ;---L.

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienojo knygoje. 
1269 puslapiai.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA^

Tiktai $5.00

F

Su visokinln reikalais 
kreipkitės šiuo adraau:

LITHUANIAN
VI&NYBE rUBL. 60.

193 Grand St.E
Brooklyn, N. y.

■ !■■■■■< IIIIII IIHI.I I HI II I II...........................................     ■■

Kur vienybe, 
Ten galybC. 
----- 1----------
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YII/JTS PLIKIAMS.

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stom- 
pu ir savo adresu tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raškykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo- 

visi kurio yra

$77:5O
/ peikei enamelavotas

I

n

"I
(•> Ui

■>(S
J

g,-:
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i

kite isz szlos progos 
pus-plikial arba visai yra nuplikta, t.f

o

g ♦ X

® ,nl

K
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t DIDŽIAUSIA LIETUV1SŽKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. į
MAHANOY CITYį PAr.MM233:235 W. CENTRE ST. Kf

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortės galima gaut pagal prekes kompanijū ir ant • *1* • • • * Y 9 t J tol 1 -• *w TT *w' -e *W 1 • * *geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuvišzka agenta W. F. Rynkieviozia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems jn Ltatuva,

’ affidayitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus išzmainnii ir siuneziu in visas dalis svieto
J; v fl • i ?    i______  __ __________j_____  t žli_____ ___ •
/ U 'V1' T t t .J
ji 'pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in- vsas dalis svieto.
5 Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
s tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nfes didelis skąitis žmonių sziame 
į laike dar važiuoja in Europa. Reilęalaukite mano

m”

suraszo ingaliojimus,

i

T

V

igreitą! ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą • • • ■> ri t * • **" ’ * ♦ *1 1 • i i • • /'■ ' • ** s • • 1 " 1 • * k -J ’F •

visokiu patarimu per laiszka arba yp&tiszkai.
pinigu ir laivakorcziu kurso ir
f • .

’ . : v ' •" i
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GUINAN’S'
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Ita "’T* mi

MII 11 11

Merchants Banking Trust Company
----- $-----

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar-

B T n- — ♦ ■■ lO O W Oi H 1 O» O O O Oi O 'Oi O — B O 1 * OO

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

T,

«

1
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. ‘'
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dė

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

«

Sztyft Banka žino kaip jumis
. geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

• . MAHANOY CITY, PA.
^DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. L. Eckeft, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. Qarrahan, Attorney W. F. Rynkewict A. Danlscwicz, M. Gavula 

P. C. Fenton T. G. Hornsby.
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