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Du meteorai nukryto isz pa
danges.

Los Angeles, Calif. — Nepa
prasto dydumo ir szviesumo 
meteoras nukryto artimoje 
czionais, kuris buvo szviesesnis 
dvideszimts kartu daugiau už kaso iii žeme 65 
planieta Vonusa.

Philadelphia.
Asbury Parko,
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— Artimoje 
davėsi matyt 

dydelis meteoras kuris inpuo- 
le in Atlantiko mares. Kada 
inpuole in mares, davėsi girdėt 
tris drūtos eksplozijos,
visi langai suteszkejo aplinki
nėje.

jog net

Priczeris iszlosze nauja para- 
pijona.

Detroit, Mieli. — Metodistu 
priczeris Rev.
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Rado užkasta turtą kasdamas 
skyles.

Aubdrn, Pa. - 
Steffly kasdamas
stulpu ant savo farmos surado 
blokiniu dežutia kurioje radosi 
keli tukstanezei 
maszkuosia. Pinigai prigulėjo 
prie jojo dieduko, kuriuos už- 
---------------  _j metu adgal. 
Bumaszkos teip buvo snpnvia, 
jog kada norėjo jiaises iszym- 
ti, tai sutrupėjo. Geisdamas 
ižgialbct kiek nors isz surasto 
skarho, Steffly nusiuntė dėžių* 
kia in Washingtona idant tę- 
nais pay m tu numarins bumasz 
ku ir permainytu jiaises ant 
nauju. ,

doleriu hu

t i, tai

Skebo namas ir.znesztas su di
namitu.

Johnstown, Pa.
Donbinskio,

Namas
prieS. L. Clemens, Stanislovo Donbinskio, prie 

važiuodamas trukiu, susitiko N(X 35 kasikiu, likos isznesztas
Nebraskos gubernatorium 

McKelve, ir isz nubodumo pra
dėjo loszti pinakli. Pirma ir 
antra loszima gubernatorius 
pralosze ir nenorėjo daugiau 
loszti, bet pastoris priverto ji 
da loszti viena karta kalbėda
mas: Jeigu szi karta praloszi 
tai prigulėsi prie musu bažny- 
czios, o jeigu neiszloszi, tai esi 

Gubernatorius ir szi

su in padanges
tai, kad Denbinskas skebavo.
Nieko nesužeista.

su dinamitu už

liuosas.”
karta pralosze. Ant rytojaus li
kos apkriksztytas ir buvo pri- 
ymtas prie metodiszkos para
pijos. — Geras būdas padaugi
nimo parapijonu. Nėr ko ste-

Nebucziavo jaja per tris metus; 
nori persiskyrimo.

Chicago. — Už tai, kad jo
sios vvras t 
per .tris 
teriene
szais savo

jaja nepabueziave 
metus Edita M. For- 

innesze skunda prie 
‘4nelaba vyra” ant 

persiskyrimo, nes su tokiu asi
lu ne nori daugiau gyventi. Po
rele apsivedė 1902 mete o per
siskyrė 1919 mete. Sndže pasą- 

>g priežastis ne 
yra . užtektina, paliepė porai
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hetis, juk protestonai naudoje 0 ^°lt
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• 1 • 11 *1 A 1*117 I <L • U/j Lt’IX V1 ll<le pCllIVivisokius budus idant aplaikyt ... . .. .. /, , . . '. eju namo ir susitaikyt.kanuodaugiausia parapijonu.

Suplakė nemilaszirdingai savo 
kudyki.

Toledo, Ohio. — Už tai, kad 
josios keturiu metu senume 
podnkte Helena, 
szcsziu metu vaiku kaimyno 
kaipo “vyras ir motore,” Sta
nislova Kobalakione, moezeka 
mergaites, teip suinusze mer
gaite, jog randasi ligonini toje 
mirsztante. Mergaites vienati
nis prasikaltimas buvo tas, jog 
pasirodo in moezekos szlebc ir 
uždėjo ant kaklo josios bran 
genybes. Moezeka. ant tojo re
gėjimo inpuole in pasiutima ir 
be jokios milaszirdystes baigei 
suinusze mergaite, 
heilora pasielgimą likos uždą 
ryta kalėjimo.
Szitas farmeris yra isztikru j u 

palaimintas.
Kingston, N. C. — Priežodis 

sako, jog kada ant žmogaus 
užejna gi Inkis, tai isz visu pu
siu atejna ant kart, 
buvo ir su 
szium Moore, kuris gyvena ne 
toli czionais.

Farmeris labai nudžiugo, 
nes garu i s atlankė jojo szeimy- 
na keturiosia vietosią ta vaka
rą.

Pirmutinis atsilankimas gar
nio buvo pas paezia kur paliko 
drūta ir sveika suniu Po tam 
paliko versziuka tvarte. Nega
na to kale atvedė tris szuny- 
czius, ant rytojaus visztiuy- 
czioje rado deszimts visztuku 
kuriuos iszperejo viszta.
Tvanas Teksuosia padare ble- 
des ant milijonu, — 27 žuvo.
Fort Worth, Tex. — Per trū

kimą debesio, kylo dydelis tva
nas kuris užliejo szimtus ako- 
rius lauku, užliejo daug na
mu per ka arti 2000 szeimynu 
pasiliko be pastoges, o 27 žmo- 
liis prigėrė. Bledes padare ant

bovijosi su
metu 

vyras ir motore,

Už save

Panaszei 
farmer i u Tarno-

labai

priežastis ne

Mahanojui yra szimtai po
relių, kuriu vyrai nepahuczia- 
vo savo 
szliubo 
neskundže už toki 
ki.”

Mahanojui yra

moterių nuo dienos 
o irot'savo prisiogeliu 

“inenknie-

Vela dydele bedarbe užstojo 
Amerike.

Washington, D. C. — Su pa- 
liovimu darbu kasiklosia, skai- 
tlis dabartiniu 
lo konia 
žmonių.

bedarbiu kv- 
ant keturiu milijonu 
Ne tik 700,000 angle- 

kasiu nedirba, bet ir ^langeli 
fabriku turėjo sustoti isz prie

augliu. —
Auksinei laikai,°her ka!
žasties neturėjimo

Jeronima, iszszoko

Miniszka szoko per langa užsi- 
muszdama ant vietos.

Fond du Lac, Wis. — Minisz
ka vardu
per langa isz penketo laipsnio 
isz czionaitinio kliosztoriaus 
szventos Onos. Dievobaiminga 
motore užsimusze ant vietos. 
Kokia priežastis buvo atėmimo 
gyvasties nedažinota.

Kate radosi sniege per 38 
dienas.

Placerville, Calif. Kate, 
kuri likos užgriauta per snie
gą, kuris nuslydo nuo stogo, 
radosi užgriauta per 38 dienas. 
Kada miauki surado, buvo gy
va ir po keliu valandų adgavo 
savo katiszkas pajėgas.

Amerikas turi daugiause 
automobiliu.

Washington, D. C. — Vertel- 
gystos kąpiisije apgarsino buk 
i 
visokiu automobiliu.
ant svieto vandasi 20,922,273 
visokiu automooUiu. Isz tojo 
skaitliaus ant Suvienitnju Val
stijų pripuola 9,212,399.

Europoje ant pirmo laipsnio 
stovi Anglijo, kuri turi 420,000 
automobiliu, Kanada 403,111, 

; Franc i je 202,500 arba ant kož- 
milijonn doleriu. Upe Trinity no 205 gyventoju pripuola vie-

I 
turi 25,500, Vokietije 119,215,

1 - — •• •

000 arįa vienas ant kožno ’4,-

*

nas automobilius, Szvaicarijekylo net 30 pėdu in laika vie
nos paros. Mieste vanduo kylo 
ant szesziu pėdu. Geležinkelei Norvegijo 12,100 Rosijoi 30,- 
turejo paliaut ėja o telegrafai 
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Ketverge suėjo szimtas mo
tu nuo gymiino mirusio genero
lo’ ir prezidento U. S. Grant. 
Paveikslas perstato vienatini 
gyva sunu tojo garsingo gene
rolo ir prezidento Suvienitnju
Valstijų, kuris pasiliko prezi
dentu 1869 lyg 1877; mirė 18- 
85 mete. Sūnūs Rvvena dabar
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U. S. Grant’o vienatinis'aunus.

San Diago, Calif, ir yra garsin
gu advokatu. Name kuri mato
mo ant paveikslo gyveno Gran
to tėvas. Tasai namas da stovi 
Point Pleasant, Ohio, turėda
mas daugiau kaip 125 metu. 
Prezidentas Hardingas ir kiti 
ženklyvi vyrai atlanko taja 
vieta szi ketvorga.

✓ '

Suplakė mergaite su dratiniu 
rimbu.

Bayonne, N. J. — Už baisu 
suplakima savo doviniu metu 
dukreles su dratiniu rimbu, 
Aleksandras Romana, likos pa
statytas po kaucije $2,500 lyg 
teismui. Sudže labai gailėjosi 
jog nelabam tėvui negalėjo už
duoti keliolika ypu su tuom 
paežiu rimbu. Mergaite pasa
ko, jog kada josios tėvas atėjo 
namo girtas, pradėjo plakti 20
menesiu senumo tyroleli ir sep
tynių metu senumo sesute, o 
kada paliepė tėvui paliauti, 
pati likos baisoj suplakta tupm 
paežiu dratiniu rimbu, jog net 
peczei likos supjaustyti kaip 
su peiliu.

Motina mergaites randasi Ii- 
gonbuteje sergantį džiova. 
Vaikus pampo v ai d ž o in pri-

sergantį džiova.

glaudą (įęį ąįkeistųjų
J <1 t f ■bu * Ai.U

Vaiku.

ISZ SHENANDOAH, PA.
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ANGLEKASIU STRAIKAS

sitaikinimo
ir kiti

tas vra 
už kuri

, Anglekasin vadai iszvažiavo 
in Najorka ant tolimesnio po
sėdžio su kompanijoms kurios 
vilkina kiek galėdamos aht su

su darbininkais.
Prezidentas Kennedy 
prisipažino, jjog nieko svarbio 
no nuveikta ir nežino kada be
darbe užsibaigs. Kompanijos 
spyreki ant sumažinimo mokes- 
tios darbininkams ir 
svarbiausiu punktu 
kompan i jos kovoje.

Anglekašiai pradeda po tru
puti nerimaut, mis ne kurie ne 
turine skatiko ■* kiszeniuje, o 
pedes da labai toli, o cze roike 
maityt szeimynas, mokėti ran
da irt. t.

1 Ilinojaus kompanijos ketina 
sumažinti

Smarkus drebėjimas žemes Ja
ponijoj.

Tokio. — Drobėj i mas žemes, 
l^okis davėsi jaust soredoje, pa
dare gana daug bledes. Yoko- 
homoje kiniszka dalis miesto 
likos sunaikinta. Tokio a įno
ri koniszka ambasada likos ko
ne sugriauta. Keliolika žmo
nių likos užmuszta o daug su
žeistu pęr mums. Vulkanas 
Asama Yama atsigaivino ir 
pradėjo iszvemti liavn su ugne.
32 žmonis nuskendo su laivu.

* ♦ ■ I

Brest, Francije 
Taillandier plaukantis 
tordamo in Brestą, nuskendo 
laike dydelio szturmo su 32 
žmonims. Tik kapitonas laivo 
iiszsigialbejo.
Karalius Gustovas sužeistas.
Parižius. — Karalius Gusto

vas isz Szvędijos, 
žeistas nelaimėjo su automobi- 
lium kada važiavo in Genua.
Bandytai aplaistė žmogų kara- 

sinu ir uždege.
* Grojec, Lehkije. — Pas gas- 
padori Gabrielių. Miazga, kai
me Wichler, vakare, atėjo keli 
bandytai. Suriszia visus na- 
miszkius, pareikalavo pinigu, o 
kad gaspadoris aproiszko ban
dytams, kad pinigu ne turi, 
bandytai pradėjo daryti krata 
po visas pakampei

Perkrato visa nmaa ir nera
do pinigu, nutrauko gaspadb- 
riui nuo kojų czebatus, aplais
tė ji karasiną ir uždege. Laike - to

r,

— Laivas 
isz Rd-

likos su-

anglekasiams 25 
procentą mokeseziu. Kompani
jos tvirtina, 
nepasiduos pakol visiszkai ne 
bus suinuszti. Daugelis yra pa
sirengia ant priėmimo numa
žinimą, bet kada dažjnos kiek 
kompanijos ketina jiems nu- 
muszti, 
tik st vaikas

buk anglekašiai

tai kitaip giedos. Ar 
neprasites ilgiau 

ne kaip kompanijos ttfri augliu 
ant rankos. Teip iszrodo.

ISZ ROSIJOS
—i i 4— —w' <

Siberokai užklupo ant Japonu.
Nibolsk, Siberije. — Czitos 

kareiviai užklupo ant japonisz- 
ko-trūkio kuris gąbeno karei
vius, iszneszdami in padaiiges 
tilta ir dali trūkio. Daugeli ka
reiviu likos užmuszta ir sužeis
ta.

Vincas Navickas važiiio- 
per

Szetoniszko budo tarnaite, nu- 
davinejo nekalta avinėli.

Nudavinedama 
tūla tarnaite

^Paryžius. — 
nekalta avinėli, 
turėjo tikra szetoniszka būda, 
kaip nesenei pasirodo czionais, 
būdama ant tamystos pas tur
tingus žmonis Denfert. Szei- 
myna buo tosios nuomones, jog 
tarnaite buvo viena isz geriau
siu ir doriausiu merginu. Ne
žino isz kokios priežasties, toji 
tarnaite turėjo neiszpasakyta 
neapikanta pricszais 14 metu 
Rajmunda, Denfertu sūneli.

Nesenei visa szeirnyna apsir- 
o mažas 
nuvežtaslikos 

ant operacijos

gailesti už vaika,

, KONTRAKTUOTI
DARBININKAI.

I * 
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Nuo ateivio atžvilgio, nein* 
leidimas in Su v. Valstijas ar 

sugrąžinimus atgal in Europa 
reiszkia daug vargo ir sunkė-* 
nybiu. Bet kožna szalis turi tei
se ir gali užtvirtinti, jei tinka
mus instatymus,' visiszkai ne- 
inleisti ateivius arba kokius in
leisti, 
nori.

Nuo 1885 metu, Amerikos 
imigracijos instatymai praszaL 
ina inleidima 
darbi nikų,
tvirtino ta instatyma, kad dar
bdaviai szioje szalyje padaro 
didelius kontraktus užjurin in- 
gabenti svetimus ir kartais ne
mokintus darbininkus in Suv, 

Darbdaviai sutiko 
darbiniku keliones

skaicziu, ir kokiu budu

kontraktuotu
Dėlto valdžia už-
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baisiu kaukiu, gaspadorius pa
rode bandytams kur yra pa
slėpti pinigai ir kitokios bran
genybes. Bandytai pasiėmė 
apie du milijonus markiu, pa- 
leido keliolika szuviu ir dingo 
tamsumoje.

Gaspadoriui turėjo daktarai 
nupjauti abi kojas nes buvo 
sudegintos ant anglies. Ki
tiems namiszkiems nieko ne
daro.
3500 užmusztu baisio j e eksplo

zijoj. Monastire.
London. — Pagal vėliausius

Bandytai pasiėmė

go ant szkarlatinos, 
Rajmundelis 
in ligonbuti 
pendesaitis. Po operacijai vai
kiukas mirė. Tėvai nenužiuri- 
nejo isz kokios priežasties sū
nelis mirė. Tarnaite nuduoda
ma dydeli
melde tėvu idant jiai pavėlin
tu sėdėti prie lavono ant ko ir 
pavėlino.

i Toji bjnurybe, pasilikus vie
na prie laVotiO, pradėjo spjau
dyt ant jojo veidelio, badyt 
kuna su špilkoms ir keikė ji 
kanuobjaurinušeis žodžeis. Ne
tikėtai užtemino taji pasielgi
mą kita * tarnaite’, bet bijojo 
apie tai praneszt tėvams.

Po laidotuvių taniaite atlan
kė savo motyna, o kada vėla 
sugryžo pas Dcnfeftus, paskly
do bjaurus paskalai apie pasi
elgimą nedoros tarnaites.

Dagirdes apie tai Dcnfertas, 
nutarė nėpriymti tojo szetono 
po savo pastogia. Surinkęs vi
sus davadus, 
Sztasburgo 
mas tarnaitei, buk tai jiji bu
vo priežaste mirtiės vaiko. Da
bai* ant paliepimo sūdo, kūnas 
likos atkastas, o daktarai isz- 
tirinejo, buk vaikas likos nu- 
trucintas. Tarnaite likos aresz- 
tavota ir nubausta ant visd gy
venimo in kalėjimą.

kurie neturėjo gana

įnnesze teismą 
slide užmetineda-

Isz Lietuvos
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dancszimus isz Monastiro, tai 
tonais likos užmuszta 3,500 
ypatų laike baisios eksplozijos 
amunicijos. Kiek sužeista, tai 
da nesuskaityta.
Pabucziavimas motynos sugra

žino jam gyvastį.
Rymas.z— Roccb Cassarolo, 

dvilekos metu vaikas, gyva
pantis Pizze, Kalabrijoj,
nuo kokios tai ligos, o dakta
rai tvirtai nutarė, jog isztikru- __________
ju yra mires. In septiniolika I Į^yLartu milicija sausio 20 d. 
valandų po mircziai vaiko ir1-----  • - -
ja\i ketino kuna iszneszti isz

mirė

Nuo vilko bego — luoki už
bėgo.

Kibartai. —Mikolas Dzonis, 
34 metu Rusijoj laike karo ap- 
sivdde su karo tremtine Nata
lija Damczikaite, 27 metu am
žiaus, kilusia Kybartuose. Ka
rui pasibaigus abudu su dviem 
vaikais parvyko in Kybartus 
ir savo apgriuvusiuose namuo
se apsigyveno. Kas žin kas isz 
piktumo paskundė, kad jis —

— bolszevikas. TadaDzonis
Profesoriai aplaiko du centus 

ant menesio.
Moskva. — Rusiszki univor- namo ant palaidojimo, vorkon-lį'^

siteto profesoriai žiuri ant sa-
vo amerikoniszku draugu kąi- i I i v • • i t i j • • .
pitalistai, už tai, kad rusiszkr 
profesoriai aplaiko ant mene
sio tiktai po deszimts tukstan- 
cziu rubliu (du amerikoniszkus 
Centus) o amerikoniszki profe
soriai gauna kelis bilijonus.

po dydžiąusi phitokrataį ir ką

oriai gauna kelis bilijonus.

Rosi j oi kyla nauja revolucije.
Vilnius, r— Pagal aplaikytas 

žinias czionais isz Tambowskos 
gubernijos, tai tonais kyla bai-

•m—• i

damas automobilium
Brandonville mirtinai šužeido susirėmimus
6 motu mergaite Helena Al- 
cbute, kuri badai jiuo žaiduliu 
mįrs.

Amerike randasi vaiku nuo 
5 lyg 20 metu 33,250,870, isz 
kuriu lankosi in visokes moks-,

(1922 m.) iszkreįe jo namus ir 
nors nieko intartino nerado,

sus sumiszimai. Pasikėleiiai po 
vadovysta atamano Ansonovo; 
k,onia kas dienu turi kruvinus 
____ su bolszevikisz- 
kais soviatineis kareiviais, fa-
i__________ ___ ... .... r.r.Vfc.
visus geležinkelius ipliitkine-
sikelelial isžneszė in padanges

Valstijas, 
užmokėti 
leszas ir darbininkai sutiko dir
bti ant kiek laiko po atvažiavi
mo del mažu algų. Tas daryta, 
numuszti algas kitu darbinin
ku cziou Amerike, kurie dirbo 
pauaszu darba Tokiu budu at- 
veždami in szita szali daugeli 
ateiviu,
pinigu užmokėti už kelione, ir 
kurie atvyko czion ne su noru 
apsigyventi Amerike, liet tilc 

stengiasi gauti pigu darbu. 
Pataisyti ta bloguma Kongres
as užtvirtino taip vadinama 
44Contract Labor Law.”

Instatymas sako, jog kon- 
traktuoti darbininkai Yra atei
viai, ” kuri<y-prikal)>inU, wdc*< 
ti, padrąsinti arba kviesti va
žiuoti in szita kraszta su darbo 
pasiulijimais arba prižadėji
mais ar prižadėjimai teisingi 
ar neteisingi, ar sulig zodiszko, 
raszyto ar spaudinio sutikimo, 
pareikszto ar 
atlikti darba szioje szalyje, 
“ateviai, ' 
priežasties pagarsinimu,

UI

*.

4 i| | 
'tII■I

Vi? lHI
I♦

jh
■ i'j1savyj,e apimto, 

ir 
kurie at važiu ja isz 

at 
spauzdintu, iszleistu ir pada
lintu svetimoje szalyje reika
laujant darbininku.” ’

Per pereitus dvideszimts me
tu apie 1,500 ateiviu kasmet 
neinleisti nes kontraktuoti dar
bininkai. 1914m., neinkista 

Tnstatymas 
uždraudžia darbo pasini i jima 
ateiviui jeigu ateivis sutikda
mas su pasiulijimu padaro kon
traktą, ir uždraudžia bile pa
sini ijima, kuris nurodo koki 
darba ateivis turės atlikti. To
kiu budu jeigu draugas par
traukė ateivi raižydamas at

važiuoti, jog jo darbdavis pri
žadėjo duoti jam darba kaip 
tik atvažiuos, inleidiinas bus 
sulaikytas.

Yra keli iszeminai. Ateiviai, 
kurie priguli • prie sekaneziu 
kliasu jeigu kitaip inleidžiami, 
bus inleisti, kad nors atvažiuo
ja po kontraktu ar ddrbo pri
žadėjimu, aktoriai, dailininkai, 
paniokslininkai, 
slaugas, kunigai arba ministrai 
kolegijų mokytojai, _.ypatos 
kurios priguli prip pripažinto 
moksliszko užsiėmimo, ypatos 
samdytos kaipo naminiai tar*

ateviai t
v
■ui

I 
i|į
*

IĮ

1914m., 
daugiausia, 2,793.

i
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ti plotina, priėjus prie savo nii-
lemo kudykio lavono idant su- *

[nesi laiko, vasario 20 diena pa- 
atsisveikont! pabuoziavima, simiro Kadangi sedint jis lau- 
Vuka8.SvJ5,U atglJ° lr at8,8ejko “tardymo,” tai nieko prie 

jo neprileido. Sėdėdamas labai 
ilgėjosi savo žmonos ir vaiku 
ir nieko nebopriemes isz kalė
jimo prižiūrėtoju valgyti. Tik 
numirus kalėjimo valdžia pra- 
neszo žmonai, kuri atvyko lai-lnįnkaį prįe turgu arba parodu, 
dotuvose dalyvauti. Ji pati d i- kuriuos Kongresas autorizavo, 
džiausiu szirdies skausmu ir | Darbininkai gali būti partrauk- 
nuliudimu man papasakojo szi 
atsitikima, ir man paežiam be
klausant graudu datesi. 4

atsisveikenti

jo. Kaip rodo^ tai neužilgio vP
sojo Rosijoi prasidės nauja're-

1 • • • -I, i i! '■ ’1 J 1 1 1

praszalinimas' teby1 rios bolszo-
• 1 • 1 1 “t V • . ‘ ■ 1 '

voliucijo, kurios tykslu yfa
1 * • • l J. v f II • v « (

1 v •

do grabelijo. |
Dabar kancelarijoi jižraszu 

gymimo ir mirimo yra užra
šyta knygosia jog: 44Rocco 
Cassarolo, 12 motu vaikas, isz 
priežasties sunkios ligos mirė, 
o ant rytojaus prisikėlė isz nu
mirusiu.”!
Turkiszka motere * aficierium.

Konstantinopolius. — Bėrai 
Tatma, *.aplaiko. czina aficio- 
riaus, už nar^u atsižymojima 
laiko musziu prieszais Grai
kus. "Bėra buvo kapralium ir 
vėde moteriszka patrule in už
pakali prieszo, o kada sugryžo 
pas saviszkius, atvedė su savim 
28 nelaisvius terp kuriu radosi 
aficiorius. Yra tai vienatine 
turkiszka motore turinti ąfi-

- " 'p'l jM
’m

iii
"y

k iii
1! 1 'KaunoKauna — i 1 tardyti. ’1 

kalėjimo Dzonis pabuvos me-
, a-v V4AVAAI*

simire. Kadangi sėdint jis lau-

U

dainininkai, *

ii

d*

I!

nai, bet' ne ypatiszki tarnai, 
kaip tai, tarnaitis ar ponios tar
naite, perstatytojai ar dąrbi- v

dotuvese dalyvauti. Ji pati d i- kuriuos Kongresas autorizavo

nuliūdimų man papasakojo szi

r»* m ■>■ i

VILTIS PLIKIAMS.

4

Arabiazka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
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
kite isz szios progos visi kurie yra

t i jeigu nesiranda czion atlie- 
kanėziai panaszu darba, ir jei
gu isz ankszto Darbo Sekreto
rius davė pavelijimą juos par- 

I traukti.
i Czion galime sakyti, jog visi’ 
ateiviai, už kuriu bilietą ar lai
vakorte užmoka kokįos kor
poracijos, 
zaci jos,

d raugystes, organi- 
miestvaldyste

svetima valdžia, nebus inleisti 
in Su v. Valstijas.
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GIRDĖT

* * bolszevi-

“Saule” turi clang kunigu, 
kurie mums yra gerai velijanti 
ir yra pricteliais nuo daugeliu 
metu. Bet kartas nuo karto at
siranda kokis • tai
kiszku” pažiūru kunigėlis, tu
rėdamas kokia tai noapikanta 
arba kaip lotiniszkai sakoma 

. “damnant quod non intelli- 
guuė,” ne tik priesz viena y pa
tą bet visa pasauli. Laikas nuo 
laiko iszszoka tokis kunigėlis 
kaip
ptieszta raudamas 
“Saule”

Pilipas isz kanapių, 
prieszais 

neturėdamas tame

i ( get rich
būdas.

Valstijos! a

kurie padeda pinigus in banka 
mokes tiktai ketvirta procen
tą, arba septinis kartus ma
žiau, ne kaip patis payma. Yra 
tai toip vadinamas 
(piick”

Suvienituosia 
randasi asztuonis khrt daugiau 
nutomobiilu ne kaip turi Kana
da, Anglijo, Francije, Vokieti
ja, Italije Rosije, Japonije ii* 
Kinai isz viso, norints tosia 
sklypuosią randasi asztuonis 
kart danginu gyventoju no 
kaip Snv. Valat. Tas parodo, 
jog amerikoniszki gyventojai 
gyvena smagiau ir gali užmo
kėti už visus smagumus, kokiu

gyventoja

mažiausios priežasties kaip tai kiti gyventojai europiniu skly-

< I Saule” nuo
kad net

ana diena atsitiko Skrantone, 
Pa., kaip mums pranesza musu 
skaitytojas raszydamas:

“Atvažiavo pas mus kuni
gas (neminėsimo jojo pravar
des) ir koliojo
bjauriausiu žodžiu, 
bangu buvo klausyti, kad tokie 

“szven- 
o siutino žmo- 

nim kita laikraszti. Kad “Sau
le” butu kokis bedieviszkas 
laikrasztis tai kas kitas, bet 
“Saule” 
tik da juos apgina priesz šmei
žikus, o jisai teip jaja nieki
na.”

Galima suprasti, jog tai sze- 
toniszkas 
dvasiszko tėvelio, 
szelninkauje del praplatinimo 
laikraszczio kuriame 
kiszes keliolika szimtu 
riu, o kuris vos ant kojų laiko
si.

Nemalonu girdėti, kad kuni
gėlis teip nemandagiai iszsi- 
tartu, nes kunigo prideryste 
yra “ 
pats save.
ko luomo nepaniekineje nieka
dos, žiuri savo biznio ir nesiki- 
sza in dvasiszkuju veikalus 
(nors turi gana materijolo, ku
rt galėtu sunaudoti del žinios 
visuomenes). Jeigu szuo už
klumpa ant žmogaus, tai yra 
priverstas gintis. Toki neman
dagu dvasiszkaji galėtumėm 
patraukti in suda už apšmeiži
mą “libel” laikraszczio, bet 
patis žmonis yra geriausi sli
džios ir patis 
kiek vertas tokis dvasiszkas 
kuris neatstoję pienburnio plo
voj imu.

Kunigėlis pats ant savos už
sitraukė paniekinimą nuo žmo
nių už toki neprideranti kuni- 
giszkam luomui pasielgimą.

Tam kunigėliui tik tiek pri- 
“facilis ėst des-

žodžei iiuįbjtinotu iszzodzei 1S7A\ 
tos burnos (

nepaniekina kunigu

užvyzdejimas tojo 
kuris krep-

turi i li
ti (Jo

mileti savo artima kaipo 
M “Saule” kunigisz-

laikraszczio

nusprendžia

ANGLE K AŠIAI IR

SAULE
■ ■ Į .i------------------

KAIISZTE1GE.

•s
'Will

mename, jog 
census Avemi.

Stebėtina, del ko musu jaū- 
numone o ir senesni žmonis 
teip persiyma naujauseis szo- 
keis kaip tai “Shimmy,” “Fox 

ir kitu pasiutiszku szo- 
kiu, o valcus, polkas ir kitus 
szokius meta in szali. Gal ne
kurto sakys, 
Amerikonus? Labai gerai! Bet 
del ko neseka paskui Ameriko
nus ir kituosią dalykuosia. Del 
ko drauge su jeis nesilanko in 
augsztesnes mokslai nes, arba 
vakarines mokyklas kur semtu 
daugiau proto, mokslo ir man
dagumo? Delko?

trot >,

o

jog seka paskui

Visi Cliicagos garinei gele- 
žinkelei neužilgio permainis 
geležinkelius ant olektrikiniu
ir tame tyksle neužilgio parda
vinės szeras už 50 milijonu do
leriu. Gyventojai miesto pra
dėjo rugdti, jog garinei gele-

už daug du-žinkolei paleidže
mu nuo ko miestas darosi labai 
ncszvarus o ir kenezo daug 
sveikatai.

Dydelis rusisžkas bankas 
Moskvoje, kuris užsidėjo tyks
le prigialbejimo rusiszkam biz- 
nije, pradeda svyruot ant ko
jų, norints skolina pinigus ai|t 
12 procento arba 144 ant meto. 
Tokiu procentu nesiranda nie
kur ant svieto, bet Rosijoi vis
kas galema. Dabar tasai ban
kas apgarsino, buk nuo 1 gegu
žio, yms no 12 procentą nuo 
paskolintu pinigu, bet 30 pro
centą kas menesis, ka padaro 

nrncentii ant motu. Tiems.

SVEIKATA
.........  r*

Atidaryk miegamo kambario
langfUS. | kimo Iszdlnn.

Miegoti kambaryje su tižxhb 
rytais langais reiszkia, jog vis
kas tame kambaryje apsistoję, 
nėr jokio judėjimo. Kūnas ir 
oras lįsę^L aįszku kodėl prive

„ir džiova, yra “gc- 
tilHlu Ilga,” ir nukreiplhtha. Karsztli- 
gos gemalai diislstoja Vldtirluoso, ir vi- 
durlftvimd lr inkstu isžvtirymals isz 

Kož.nas knrsztllgCs nt- 
Milklibak rėtszklA, jog ndrgahtlį*' pra*

Karsztlige, kai

gėri gcnuilnl tųisistoja Viduriuose, ir vi-

KožmiH knrsztllgėš at
k M H . I a .

rijo, vnlgydttnihH ar gordatrias, gęrna-
lūs niio kitb sėrgancz.lo Iszvarymu.

, ypatingai van-
KarAztligcš gemalai hV«lštoja Vundcn- 

’■ \ i malate, y^tln'ijitl van
denyje l'r jilėnd.' Jeigu karsztlige šor- 

\‘ ’i ' /o * i ganczlė Isžvnrynuii įnešti ant Žemes
lome atidarytr langus kas-nakt|arba kur kitur, piratas tintus nupinys 
Musu pĮ^ ączįąį d i r ba kuomet 
miegame. Oras yra plaucziu 

1 

Langatiejįes

yle, pienė arba

ganczlO Isžvar^mal bįcstl ant žemes

niu isz viedro, bet lengvinus driliuoli 
šatisaš'skyles vieton užsukti vandeni, 
Aes vandurt nptoskina Juos ar apslap- 
ina vieta, bet koks pavojus. Jeigu dri- 
Huoji viršui galvos ir vanduo puola 
ant tav'ėfi, neszlbk gumine kepure ir 
ezobatuSr ir Jeigu reikalinga, gumine 
sermėga.
pildyti Visus “šafety first" 
mus, kurio apsaugoja gyvastį, 
kuris dirba dulkėse, vertėtu ncszlotl 
respiratorių Ir prižiūrėti, jog gerame 
padėjimo.

ir mmaždaug kankinantis'dalgius bet

Žinomu beda, bot beda isz- 
rclkalavl- 

Vyras,

Respiratoriai peparangus

Daugel Ih kkrszt-
Oras

pu ne yra sztant turėti.
Rusiszkos rasztininkes ku- 

pribuvo drauge sn bolsze- 
delegatais ant po

sėdžio in Geneva, sako, jog isz- 
tekejimas už vyro so v i at i nėjo 
Rosijoi yra visai nereikalin
gas. Merginos gali turėti vaiku 
kiek nori, nes valdže juosius 
augina tam tikros i a pr i glaudė
sią ant kaszto 
tokio “i 
kiu yra. Rosije, 
betis isz tokio padėjimo, 
tai del isztvirkeliu, 
turi jokiu motyniszku pajauti
mu, tok i s

r los 
vikiszkais
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FARM A ----- FARM A.
Lietuviai: Norėdami nusipirkti gb- 

rn fnrma pigei, gera žeme, gori budiii- 
kni, arti miesto telefonas R. F. D. 400, 
262 akeriai, dirbamos 105 akerial, ga
nyklos 65 akeriai, apsėta su rugiais 
107 akeriai, pūdymą del kviecziu, 10 
geri arkici, 25 gyvuliai, vlsztos maszi- 
nos, sekios, paszaras. viskas kaip sto
vi, prlog tam Lisas ant puses g^udu, 
640 likeriu, 424 akeriu dirbama, 235 
akeriu apsčia su rugiais, 105 abortu 
aparta del kviecziu. Kaina .$20,000, 
$8,000 cash, likusius ant iszinokejlmo. 
Galima luojaus užymtl. 
pas: 
R. F. D.

Nctrlnldto savo 
skausmus 

JleunuitlSkns, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Ni kirto rejlmą 
Blnnipytus 
Muskulus, 

Rinitą 
Skaudėjimą, 

Galvos 
į . Skaudėjimą, 

Pcrfialimą-

Tčmykltc, kad 
butą

INKARO 
VAISBAŽEN. 

KLIS.

t: '!

iWiMAi
gerinus ncszl’oti nęgu džiova sirgti. Kreipkitės

S. J. KRISCHUK, 
Rock Lake, N. Dale.

Inkvoplant 'tltilktiM' kaadlėn Sutrump
ina gyvastį. Vyrai, kurio gali “valgyti 
sulkes“ 
gaza“

(M.2k

miegaine. 
maistas ir turime duoti gryna 
szvaru maišia.
sulaiko szviežia orą, ir lovos be 
apdaflinimu sveikesnes.

Neprigruskite miegamus 
kambarius, ko dauginus žmo
nių, tuo prastesnis oras. Jęi'gu 
galima, laikykite 
kambarį tik del miegojimo, to
kiu budu oras szviežcsnis ir 
czystosnis.

Sveiki miegojimo kambariai 
paprastai iszrongti. Praszalink 
nevartotus rakandus, paveiks
lus, apdengahis, divonus ir pa- 
naszius daigtus. Jie tik renka 
dulkes.

Oras turi būti netik szviezas 
bet ir czystas, be dulkiu, durnu 
ir purvu. Dulkes nesza ligų ge
malus, kuriuos ligoniai spjau
do ant gatvių.

Szvarus darželiai ir pieveliąi 
pagelbsta sulaikyti dulkes isz 
namu. Kad nors negalima vi- 
siszkai sulaikyti dulkes, bot tu
rime Stengti 
Atsiminkime, 
pras isz pale.ngvo, pamažai ir 
tyliai veikia. Blogos pasekmes 
ant syk nematytos. Todėl pavo
jingas prieszas. Judinamas 
oras yra vienas isz gamtos di
džiausiu valytojų, saules szvie-

Geriausia pasilikti 
ant oro ir saules szviesos, ant
ra atidaryti duris ir langus ir 
inleisti juos in musu namus ir 
gyvenimą.

su tais, kurio gai| “innkveptl 
— jaunt nilrkzta.

■ ■■
SUTRAUKA.

!

Szol- [II

<

vlrszminętUs

miegama

szviežcsnis

Sckli vliszminęttik persorgejimus 
nukreipti Ilgas grtl vargas ir sunku 
prirodyti vyrui, kuris sveikas, jog jis 
kada gali sirgti.
ant sveiko proto. Ir malnlerlnl turėtu 
suprasti, jog peržengt sveiko proto 
sveikatos taisykles yra atneszti nclal- 

I ittc itclik ant Saves bot ir ant ų/cfniy-

gohialmf in szaltinl.
Ilgaaepldcmiju prasidėjo tokiu bildu. 
Neatsargus, su tuo vandeniu mazgoja 
pienobonkas arba n‘et Ir maiszo su plo
nu. Gemalai daugiausia veisia pieno.

Mu90s Ir Iszpiatlna epidemijas, nes 
nuo purvu tiesiog ant maisto,
mynos nariai, kurie prižiūri ligoni, ga
li ir pcrnoszt liga visuomet. nenusi
plauna rankas. ‘

Vienintelis budus Iszplatlntl karszt- 
llga yra per ligonio Iszvarymus, Ir 
todėl turi būti tinkamai ptlžiurotl. 
Kur ranpasl karsztlige, ligonio varto
jam! indai del iszvarymu tnt*f tVi‘rct.1 
karboliaus arba kitu dižinfektuojnmu 
vaistu. I^o vartojihhi, liidn« IszlUsž'tl-jy^a malnlcrlo arszlausias pricszas bet

prleliia,i
Reikia ilfthtcrktl ligonio dVtipartaf! in | tftik

ti. Prižiūrėtojai Visuomet turi rankas I dili yra rtzvhrunuis. 
nraiiMI: Jblku galima,'vIMiomct kar- namus

Bot viskas remtu

NtOli ir kitu darbininku kasyklose. Liga

ntitš folkiądiojoj vietoj, klir mukęs be- Afth biitl nukreipta prlžhircditouis lal-
1 ' / - • ’ • Įfiyklcs, kurios nukreips ir be gydys 11-

Relkin toncrktl ligonio dVlipartafi in | ptftM.
dlzInfekt'iiojHmurt Vaistus ir 'ikzskalp- Plrinas ir paskui Irtis š^oikKIOs žo-

. REIKALINGA AGENTU

MARSZK1NUDIDELIO MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujo agentu parduoti ju marsz- 

kinus liesog neszlotojams.
prekes. Scmpelci dykai. Madison Mills
503 Broadway. New York. ad

PlglOS

Laivakortes Ve! Atpigo
In Klaipėda .............. $107.00
In Liepoj u  ...............$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

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

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
—... . ..... . . *. ..r .-

IN PILIAVA 
i'i;n iiambckga 

Koridoriaus.

Szvarial nžlAlkyk 
Ir Aplinkybes, darbrt vlhia 

šž^nlral užlaikyk: nespinudyk, b'ėpcr- 
szalk; apsisaugok nuo dulkiu Inkvcpi- 
mo Ir apsisaugosi nuo daugelio ligu ir 
nereikalingo kentėjimo sau ir kiliems.

....... ................... - ■ ■ ....... - *- ■

braįižtl; Jbl&n gulima,' vIMiomet kar- 
sktiigė serghiitl klustl ’ ln llgonbutl. 
Rbikla t ari Iri šu gydytoju į»rlėsz vaito
jant dlzinVoktuoJamus vaistus.

Kūortidt randasi karsžtHgė šztiimy- 
nojo, Su tihkatti prižiūrim, atosatigO-

Al . I“ . 1 ' ' * . . > , . *,

Mktiige serghiiti Siusti ’ ln ligoniniu. Neužkliudant . Lenku
Puikiausi Nauji "O ’ Garlaiviai.

OROPESA . 21) Balniui. 10 Dirželio
ORBITA . 13 Gi-ruž. 21 Balandžio 
VESI’RIS. . . .
F1TV OF VALI I t

27-Mojatis. s Liepos I 
, . . 17 Birželio| 

. . . 12 Liepos]
< ’lu rbourg. I 

Hamburg.

Del
sklypo ko-

valdžios.
apszviesto 

tai nėr ko ste- 
Tik- 

kurios ne-

$ I

padėjimas yra ge
riausias, nes tai panaszei kaip 
auginimas gyvuliu.

CiiNB.™
! Un__

I GREIČIAI SI MODERNIŠKI LAIVAI 
GERIAUMAR PATAR-

. 20 Gegužio.
26 Mojau*

ji savo ir tftVd šžohnyna'. Bet kasmet 
yra pavdjūs nuo kRu,, kurtė toli huo 
tavęs gyvi^ba. Gili Vanduo iškrėstas 
pirm • ndgO tavo daslcko, iVrbn plonas] 
nas Užkrėstas kudmet dar plenlnyczioj. 
Kaip nukreipti ta visko? Negali, nes 
nežinai pakol porvelu. Bet kuomet 
atsiranda karsztlige vyrk vandeni Id 
pieną ir tokiu budu apsisaugok. Yra 
lengva. noRasz.tuoJa nieko ir gal ap
saugos valku gyvastį. Goriau sakant, 
virimas užmusza gemalus.

Daugumoj kasyklų miestuose, szei- 
ynos vartoja nėsnnltarlszkas laukuose 
rciklavictas. Ir kuomet taip bus. rasis 
ligos. Jeigu rcikamoji vieta prastumo

KUR BUNA.

Palcszknii Ant. Mockalli Ir Bujauc- 
klonc. Jeigu kas žino apie juos, mel
džiu prancszl.: (1.36)

MRS MARY DAVIS,
Krebs, Okla.

I'A.HA l'I.IJ A. 
KAIMAM rASAŽII'.ltlAMAS.
mieste

OltDI NA 
YAM)Y( K . . 
VAI BYN . .

Tiesiai ln
Soufhnuipton ir 

alnk I rioM Raju los. Nėra 
extra inokriicziiL

V įsos J usu randasi musu agentas.
BOX 621jus primai kini, 

jog neszvams
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
SANDERSON A- SON Inf., Agents 

2(J BRO A DH AY. NEW YORK.
Ar pas vielini hiirnkorcziu agentn.

ln Lietuva, Izuikija. Rusija, 1-atvija, 
visus Baltikos Valstijas.

........ ........ 13 Mojau* 
............ . 25 Mojau* 

Trcczia klesn $103.50

kurieEuropi szki 
yra skolingi 
bilijonu 
negali užmokėti tuju skolų ir 
kad Amerikas butu teip geras 
ir dovanotu taisės skolas.

Teip, amerikonai, dirba, mo
ka padotkus, skursta, o Euro
pa nemislina atydavimo skolų 
ir ne moka ne procentu, o mi
lijonus ižduoda ant užlaikimo 
milžiniszkos kariumenes ir 
flotos.

sklypai
Amerikai daug 

ir dabar rugoje kad

prieszas.

sa kitas.

padėjimo, prąszyk pataisyti nes pavo
juje pastato tavo ir tavo szelmyna.

—

V1DI Rll LIGOS.

PAILSI III ODA FAKMA.

100 aktorių iszdirbtos
Trys miles nuo

(t.f.)

110 akioriu, 
žemes, reszla gi i ria. 
Rock Glen, Pit.

MRS. MARY GELGQT, •
Sugar Loaf, I’a.n. f. d.

kariumenes
Todėl Amerike, dabar 

turime tokia bedarbe ir tiek 
vargszu, o Fra nei je 
ant naujos kares.

Tukstanczei protestu pasipy
lė isz visu szaliu Ameriko, 
idant kongresas nedrystu do
vanoti Europai tuju skolų. Eu
ropa privalo užmokėti savo 
skolas, o neprivalo mariety t 
apie nauja kare ir apginklavi
mo milijonu žmonių už pini
gus, kurte likos suezedyti per 
Amerikonus.

o

rengėsi
DŽIOVA.

Žmonos tiek daug žino apie džiova, 
jog czion aiszkintn apie Ja nei nerei
kia. Augintis silpnumas, svarumo Žu
dymas, naktinis prakaitavimas, kosė
jimas,. splaudijimas, ir gal kraujaplu- 
dis (kraujas nuo plaucziu) yra apsi- 
roiszkimai, kuriuos bevelk visi mate, 
jeigu ne savo szeimynoje, taisusiedo. 
Džiova, kaip gerai žinoma, yra balsi 
Ilga. Bet daugelis to kentėjimo nerei
kalinga, nes liga nukreipimą.

—- i

KAIP DŽIOVA ISZSIPLETO.IA.

Kas raszyta apie karsztlige galihia 
but sakyta apie viduriu ligas, ypatin
gai, kuri kap. vasara užmusza tiek 
daug vaiku. Priežastis, pasekmes ir 
nukreipimo budai panaszus in karszt
lige.

ČHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public.

-- i
RAUPLES.. I

Jeigu norite pirkti ar parduot! stubas, 
mes gulime jumis tame patarnauti. 
Handavojamc namus, 
randas ir trip tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolctnvojame

FA K MOS!

budinkais. prie ežeru ir su upe- 
žemo molis ju juodžemiu ir mo-

Ukraiiria Ir
(AROMA
SAKOMA 
habineo $131).

Tax $5 extra.
< ’herbourg.

Liverpool ir Glasgow.
CAMERON!A ........   0 M<»jau*
( ARMEMA .................... . 17 Mojau*

Via Southampton,

Sztai persergėjimas del tėvu 
idant temytu ant savo dukre
lių, kurios g 
“aktorkoms” 
ja teatruosia pusnuoges arba 
turi dydeli “gabuma’’ 
ti krutamuju paveikslu 
gždems.”

Tūlai lietuvaitei užsinorėjo 
pasilikti aktorka, nuvažiavo in 
dydeli miestą, nuėjo in bjura

kurios cidžc pasilikti 
kurios szokine-

pasilik-
‘ ‘ žvai-

st ipelo mikroskopo.
tai lengvai perduoda Juos.

Džiova yra perduodama liga, jos ge? 
malai toki mažus, Jog nematomi be 

Viena ypata ki- 
Gemalai 

apsistoja ir auga plaucziuose, jie pra
deda naikinti plauczius ir virszmnoti 
apsireiszkima prasideda. Milijonais, 
gemalai apleidžia džovulingo plaucztis 
kasdien. Tas yra svarbiausias faktas 
apie viena isz mirtingiauslu ligu 'ph-
šaulyje. Totals žodžiais,' džiova iszsi- 
pletoja per džiovulingo seiles. Ser
gantis. kuris ne (sargiai spiaudo, ypa
tingai savo namuose, pavojuje pastato 
visus savo szeiinynos narius.

Jieszmuo ant grindų, ant divonu, ant1 • • • • • UlvnmiUU 451 Aliuli* <1111 UIVUILU, <1111,

kur pi lyminejO merginas pri0‘ žemos apie namus, arba kur vyrai dir-
teatro o kada nuėjo pas mana- 
džeri, tasai apžiurėjo musu 
lietuvaite, rydamas ant jos sei
le, kaip levas ant savo aukos, 
liepe nusiredyt, idant paymti 
josios miera . ant drapanų, na 
ir pradėjo žveriszkai ant josios 
užkhipt. O kad mergina turo?

tasai apžiurėjo
ba, iszdžiusta, dulkes paima tuos ge
malus ir vejas nesza visur.. Platiėziai 
paiima tuos gemalus isž oyo, arba ge
malta apsistoja ant maisto ir valgyti.
Vaikams pavojus didelis, ypatingai 
mažesniems, kurie ant grindų boviiia- 
sj. Juose džiovos sekios gali būti pa
sodintos ir kuomet užauga, liga pasi- 

Kuris neatsargiai spiaudo, pa
kuria atima

Rauples,kai|) gerai žinoma, užpuo
la kaipo epidemija. t Epidemija gali 
būti asztra Ir priežastim daugeli mir- 
cziu arba ncštlpi'a ir bė mireziu, Rau
plių priežastis nežinomas, bet žinoma, 
Jog užkreczlama liga Ir nukreipta czIR- 
pljimu. Czicpljlmas, kuris "ima" (Ir 
jeigu “neima", turi but atkartotas).be
veik tikras apsaugojimas ant, penkiii, 
septynių arba dauginus metu. Vaikus 
reikia czlepyti kuomet sulaukia dvieju 
metu, ir kuomet epidemija užpuola vi
sus reikia czlepyti. Rauples ne tokia 
balsi liga kokia buvo keliais metas a(- 
gai, bet nėra Veikalo visai būti.

ŪLAI (;zi^ UŽREGIM Aš.

kasmotdaugells angliakasiu mirszta 
nuo plaucziu uždegimo, ypatingai jei
gu žiemos sžaltesnes. Plaucziu džio
vu yra genialu ligii bet ne /aip užkre-

I

K

ima

TAMAQUA, PA.
OŽNA titEIWDA. 9 ’ryte Iki 8 vakare.

Antras floras 11 BROAD ST.
į ;?■'

Oi|!

H

- PARMOS!
Asz parduodu grrlaurias farmas di

džiausioj li'Muviu ūkininku kolonijoj, 
telp-gi aplink miestus, Manisl«c. Cus
ter, Ludington, Scottville ir Grand 
Rapids, Mich. 2crnc labai derjinga del 
auginimo visokiu javu, daržovių, vai
siu ir azieno. Dirbamos žemes didumo 
nuo 20 iki GI0 akeriu, su puikiais so
dais 
Bais
lis prie žvirio. Broliai lietuviai, jaigu 
katras isz justi norite pirkti sau far
ina ir gauti teisinga patarnavima, tai 
at važiuokite''pas mane. Asz gailu, par- 
.duoti fartnap .pigiausia už visus agen
tus ir aJininist ratorius Michigano 
valstijoj. Kas pirks 'farnia vertes 
$2000 Kovo ir Balandžio menesiuose, 
tas gaus dovanu melžiama karve. Tai
gi. kas norite pirkti fnrma, kreipkitės 
pas savo tautieti. Delei /laukiau žinių 
raszykit laiszka klausdami farmu ka
talogo. (A.28)

I'ksktirci.ia nu palydovu nu konelceljas 
prie Southampton in Danzlgių Pilava 
ir Libava: . «
AQUITAMA 2 Mojanti ir 22 Mojau* 
.MAURETANIA W Mojau*. « Jnniaus 
BERENGARLi 30 Mojau*. 20 JuulailN 
Per Anglija ar Hamburgą in Danzlga 
$106.50. In Libava $107. Tax *5 extra

pirks

JOS. STANK S, 
Farin Agebey,,

Tol. 39 F 2

DK. J. A. TANANEWICZ
Gydytoju Ir(,C'hirurgas

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

2020 137-th Street
* * INDTAN A IIARBOIV ĮNIK
A 1 s * *v

rt*

■»

FOUNTAIN, MICH.,
3

LAIVAKORTES Atpigo: In Klaipėda ... , $107

jo gana pajėgu nesidavė tani 
žvėriui subjaurini ir kone akis 
iždraske. Merginą suėmus sa
vo drapanas, apsirėdė kaip 
galėjo ir durno namo ant pir
mutinio trūkio. •. i

Daug turime tokiu neiszma- 
neliu, kurios yra tosios nuo
mones, jog su savo patogiu vei
deliu pasiliks tuojaus 
va aktorka!” 
įlinkai teatru nereikalauje, tik
tai del apmalszinimo savo žvo- 
riszko budo.

Yra ir tokiu, kurioms nubo
do mažas miestelis ir iszkelįau* 
na in dydosjuus miestus jesz- 
koti, užsiėmimu, nors nąrriie 
turėjo geresni darba, mokesti 
ir mažiau kaszto. Bet tai vis 
negana, jeszko dygesniu 

f
liom poniomsM be darbo.

Tokios merginos daugiauso 
papuola in velipszkus skustus, 
nupuola moraliszkai ir ejna 
pragaro keleis o ant galo ran
da mirti patvorije arba mirsž-

rodo.
ežioj kliasoj su tuom 
sztanga nuo nt’.darį'loS 
Je štato kilus.

Bet ka daryti su spiaudijlmo pavo
jum? Pirmiausia, namuose laikyti 
spiaudykla su blskuti' vandens, ežia 
džlovulingas turi spiauti ir niekur ki
tur. Vanduo sulaikys džiovinimą" Šyki 
ant dienos iszczyštytl spiaudykla Irisz-

cju-

namuose laikyti

“ženk ly
bei tokiu locni-

i “pro- 
ir geidže pasilikt “dydo-

ta džiova kokiam, ligonblitijo 
užmirszta nuo tėvu ir 
svieto.

viso

plaut su kąršztu vandeniu. Būdamas 
ant lauko, prisieina spiauti ant žemes.

Jeigu yra szciinynoje džlovulingas, 
atsargiai turi būti prižiūrėtas. Del 
spiaudijlmo gali vartoti specialius po
pierinius puodukus, neš po vartojimu 
sudeginti. ,iBet Jeigu vartoja namini 
puoduką ar stikleli,' ant dugno inpllti 
mažai karbolines riigsztlės (carbolic 
acid). Džlovulingas turi vartoti po
pierinius se, 
viena* ant Irtį.^ 
vai*|ą|ti)iu, jįįįętįl^n popieriai maisza

ląs. Jis gali laikyti 
ik, kuomet kosti, ir po

ir ayki ant dtanbo, 
ttis aWaiWh

apdeginti. J Džlovu- 
»»V Vflyl tVlUH u 
ir visuomet 

karsztu vandeniu jszplautl. Vienas tu
ri miegoti. Kuris džlovo serga lai nie
kur nespiaudo ant grindų arba žemos,

Jo vartotus daig- 
su

nės tas pavojuje pastoto k it As. Jeigu 
džiovai Ingas sėka vlrsztplnėtus, be 
baimes gali gyventi su aąeimyna.?

Džiova, kuomet prasideda, ištykš
ta su tinkamu pfižlurejlmu. 
kuomet liga sena, gali būti sulaikyta 
Ir gyvastis prailgintas, ir sergantis 
gali dirbti. Nora ypatingu vaistu džlo-

Net Ir

XXUJJAI'V. All JtKlCVJLpTJVLO. • • « IRAU | ■

Į Piliava $106.50. Liepoja $107 j
DAKTARAS I. W. HORGENS 

Pltlladelipliia Specialistas 
Užsiąenojuslu ir Clironlszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrviszki ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ątcjklto pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimus ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir- 
dicN, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszbcrimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos justi jaunls- 
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ku gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
no. .

Rtlmirtlznias visokiuose .padėjimuo
se, teippgl isztino ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir tvoto nuodeju, 
Silpni ii- nuvargo, pailso isž ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties,'' sarmatlyvi, 
greitai pailsint, pikti, iszbllszkusis ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pcczuose, skausmas
luošo, skavismaš gerklėje, stokus cn- 
orgljos, TodpJ nelaukite.

Pasekmingai t gydžiu katara. astma, 
dusui!, ūžimas ghlvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima geibios (goitre,) krau
jo, odos ir spedjalcs Jlgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Atolklio gausite rodit dykai, rp tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas/ geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo, Padekavonefl nuo dak
taru, I o Jori u ir dvašlszkuju. Tio gydi
mai patvirtinti ir rokomondavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus: >•
KoŽnn Kol vergu, Pvlnyczia ir Subntn, 
Ofisu* valandos i 10 ryte iki 8 vakare 
Dr. Hodgehs Medical Offices,

I Ttik.stnneziai Lietuviu ir Lietuvaieziu gales Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti in Telyne per musu Didžiausia Lietiivlszka Instalgac 
didžiausiu ir grelcziaustu l-knininlniu laivu, tiesiog hc persedlmo!!! 

............ .  — .....py...

DOVANA
|Kas prisius inunr\\k)Y|7„;';K|u:''i;7"1;’Hu7 

nnt stoties, 
. , bagažu ir

Kuri palydime aut laivo. Prl

cziama kaip rauples. Yra dviejos prie 
žastys plaucziu uždegimo, szaltis ir 
gerymas svaiginaneziu gerymu. Vyrai, 
kurie dirba sziltosc vietose ir tam isz- 
eina ant szalto oro, arba vyrai, kurie 
dirba szlapumoj ar’ szaltatne ore,, turi 
no pcrsZalt. Kvaila vyrui manyti, Jog 
jis toks didelis ir toks drūtas kad ne
gali pėrszalt. Jeigu turi ant oro dirb
ti tai tinkamai apsireng.. Jeigu .dra
panos prakaitu sžlapios, neatsisesk ar 
ba nestovėk po darbu, bet persimainyk 
Yra pavojinga pcrszklt ar petszlapt ir 
potam gerti degtines susiszildytl. Yrą 
gerai žinomasfaktas. jog vyrai, kurio 
gerai,* daug greiczlads plaucziu užde
gimu serga. Karszta kava geriausia 
apgali pcrszallma ir užmusza blogas 
pasekmes. Kava isztikrp sus^lldys, 
kuomet gerymal suszlldo bet paežiu 
laiku susilpnina gyvumą. '

Plaucziu uždegimas yra rimta liga 
ir Jeigu ne pražutiga phiieka plaiiczius. 
pagadintame padėjimo ir džiova seka.

—t—
1 DULKĖS. ;

' ' - ---- ; ' ’• i

Dulkes ne liga bot priožastjft Ilgu.. Bi
le kietos, asztriės dulkes, kuomet in- 
kveptos iii plaucziu, po biskl plauna 
Juos, padarydathos daugeli (pažu ran
du. Tos randos neduoda platiczliinis 
atlikti savo (laiba. Plaūczlal i užsidega 
Ir džiova prasideda. Vyrai, kurie tarp 
dulkiu dirba, lengvai pagauna džiova. 
Tas uždegimas vis silpnina plauczius 
ir duoda džiovai gota proga augti. Tas 
dulkiu inkvopuotojas daug lengvinus 
inkvepo neatsargaus apiaudytojo ge
malus negu tas su gorais plauczlals.
Jeigu plaucz|u džiova serga notaip 

lengvai pasveiksta. Jis turi kovoti ne
tik plaucziu Ilga bet ir dulkiu bledin- 
gas pasekmes, kas vis oda h* oda jo 
gyvumą. . ,

Žinoma dirbant dulkėse angį lakusis 
turi InkVepti Jas, bot tas neatsargum
as dėlto kad angliakasiu nemato pa
vojaus.

Priežastis ir pasekmes dulkiu in- 
koplmo noals’zkiok -r- ypatthgai anglia
kasiui. Mirties skaiezus tarp mctallu 
hialnleriu yra daug didesnis .už anglia
kasiu ir deszlnitfe ‘ syk didesnis negu 
privalo i būti. . Bet ka tnainlorls gali 
daryti, ,nneikyett dulkes? Vaiidonio 

drilial dabar Yąrįpjaml, daugiaūs' ir 
(langiaus. SU* kaušu drlllavlinu su 
mažinoms yru gailma sulaikyti dulkes 
per vandenines linijas arba vartojant

Ir džiova prasideda. Vyrai, kurie tarp

ypaflhgai miglia-

vai, kad riors bledrti1 Ir Virgin# pralei
do milijonus doleriu szundaktarams. 
Jeigu kosti, ypatingai ryte, eik pasgy- 
dytoja. Nelauk pakol negali dlrbtL 
Tokiu budu nukreipsi ligos pavojingas 
pasekmes. tr _

bzmhksztluincfl szaudyklae su vande-

darytu ,n n ei k y et) dulkes? Vaiidonio

Sir tolsti diliiaviinu

rr

ant

kau-

Pasekmingai, gydžiu katara. astma, 
lull lt ii 'M rvi f! <.♦ 1 1 »rzv4 ** 4

tis.

4 S. Centre St. (2-tras floras)
Pottsville, Pa.

I

I

LaivakortrH parduodam 
ant visti linijų tiesog iu

P 1 L I A V A 
(Karaliaitczius

K L A I P E D A , 
L 1 E P O ,1 U.

11 A M R U K G A 
TILŽE, 
visus kitiis- ' 
niiestns. 
klausdami rodos kalp^ų 
l'igliuisei ir patogiansel 
sugrįžti In IJetiiva.

I 1

Is/.gnuname 
ir taksu

l’asportus I
pū lindi m us. ,

i») '10 geru adresu sav|r«tinkanw
A . I „. , .' pristatomepažinstamu

bagažn ir

k <» a. žadu važiuoti i 5“ rd’ I
UNUSir T . .. . I.knliiiRB kelionei. I
portuk ir Lietuva, siusti pini,shn(ziame pinigus i 
Kasz.vkin?gus ar parsitrauki^ partraukiame ■

EIDKUNUS Ir

GIMINE# ISZ LIETI- 
,o----------- — o—.y0S 4N AMERIKA
| ,puikia dovana. Įmogreicziausia.
gimines, tas gau 1N

Ii

I Lithuanian Travel Bureau (
I •*. 1 Ji * St’ I J Į J .< f

| 136 E. 42.nd St
I
I

w.

t

J.

h

v

T

International
Travel Bureau

> (Dept i M. j ’NEW YORK, N. Y.

iwwrtt j*;

u* Klekino 
NAUDOKITE; 
Ar Jum* Galvoj O- 
NAIJOOMTE J 
Ar Jtpn Pl.xukfu 
NAUDOKITE

Ar Jus Norit© ApjatVfi 
NAUDOKITE

ViJailtynuu javo
NAUDOKITE .

Užlaikymui /falvoa odon iwVkiillr Ivanai

DdS Niekti ?

ai 3lenka?

»Ni*lti?

uMfoTFluntt*

plauku gtatjai* ir tankiai* .

NAUDOKITE

I

* gailina gani i viaoso n pliekose po 65c. Txinka^ arba liMiog
19 ISdirbcju per paSųi už 75c. bonka,

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Av«. fic 33th St. . Brooklyn, N. Y.
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begije 32 
mėtus invalrias Ligas; Vyru ir-Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsi a.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalri&s ligas pa-

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 

olnanezlas nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklte ypalisz- 
Dr. Koler kalba Rusiszkai 

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nodeliomls 9 iki 2 popiet.

riTTsnuR<;n, pa.

Juii, per laiszkus asz negydau.
ir Lehkiszkai.

Jfcfr Rit* koler - G3S VENN A VE-*•4 o
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MANO MAŽOJI LELE. , te turi likti karietoje.
(ponia tuojaus sugriž.”

Jei manes, kaip bematant, 
, asz taip suspiegsiu 

iszpaikinta, auga- garsiai, kaip tiktai asz galiu
>
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Agniete Le Roy de Marconrt- neiszkelsi 
buvo labai 
dinta mergaite. Man lludnii tai atsake morgiszczia 
sakyti, bet ka darysi, kad tai I isz piktiwnO.
vra tikra tiesa. Griovas Le Rov 
de Marconri buvo labai turtin
gas ir Agniete gaudavo visa, 
ko tiktai ji geizdavo. Be to ji 
neturėjo nei broliu, nei seserų, 
kurie butu galėjo jai kame 
nors priesztaraiiti. Tarnai jai 
nosiprieszino ir ji augo, laiky
dama savo už maža karaliene, 

užsimanvmo 
tai da labai 

Kunigas

kurios kiekvieno 
turi klausyti ir 
greitai, ne bet kaip. 
Varambonas, kurio parapijoje
griovas turėjo savo minus, 
ateidavo ja mokyti katekizmo 
ir kitu dalyku. Jis jai dažnai 
rimtai

savvrneile.
* *

Jis jai 
ir asztriai iszrodydavo

Jis jai pasakė 
Kokia

jos
staeziai: “Kokia nauda, kad 
pripildai sidabrinius indus ma
loniomis kviotkyno gėlėmis, 
kad pastatytum ant altoriaus, 
kad savo
upu troszkini gėlos, kurias Dio- 

pasodino tavo
tavo, ka ži-

kvietkvno

savvmeilu ir blogu

kz i rd y jo.vas
Tnszczias darbas 
bini keturias doszimts, ar 'pen
ktas dėsžimts vaszkiniu žvakių 
ant kūdikėlio Jėzaus garbes, 
jei Jo nemyli savo szirdyje ir 
neturi troszkimo sekti Jo gra
žu pavyzdi. Atsimink, kad Jė
zus pats pasako, 
apie neturtėlius: 
site vienam isz
mano broliu, busite Man pada
re. ’ ’

Nors tie žodžiai’Agniete su
judino, bet ji juos greitai pa- 
mirszo. Tarpais ji būdavo to
kiame upe, kad galėjo imti sa
vo maža pinigine ir visa, kas 
tenai yra atiduoti kunigui, sa
vo mokytojui, ir 
kad jis
pusei valandos 
jau vėl 
niirszus ir 
savais pamėgimais, kad jai nei 
galvoje, kad yra koki ten pa
saulyje netu rte 1 i a i, 
liuose miestuose,
dosi viskas tiktai žėri ir links
minasi, yni labai, labai daug 
vargo ir kentejimo nuo netur
to.

Viena diena ji
drauge su savo tėvu ir motina 
in viena didele krautuve vadi- 

Grands Magasins du 
Tenai galima buvo 

naujausiu daly
ku — skrybėlių, mucziukiu, 
drabužiu ir k. Buvo tonai už
vestas skyrius daiktu, tinkamu 
vien vaikams. Daugiausia buvo 
tenai invairiausios ruszies lė
liu, parodytu 
panomis.

Grioviene inejo in krautuve 
audeklo pavarge- 

ta sau, o Agniete 
paliko karietoje, nes nenorėjo, 
kad ji krautuvėje trukdytu sa
vo begaliniais klausinėjimais.

Imk ir mane drauge, ma
tare ji. Asz prižadu būti

atsake levas ne

kalbėdamas 
Ka padary

tu mažutėliu
6 4

praszyti jo, 
jos aukos neatmestu;

praslinkus, ji 
galėjo būti viską už- 

taip insipainiojus

nors dide- 
koriuose ra-

isz važiavo

nania
Louvre.
rasti visokiu

i 4

puikiomis dra-

nusipirkti 
liams ir szi

< 4 
ma, ’ ’ 
gera, jei nori.

“No, lio,
kantriai. “ 
siemiau tave

Ana karta, asz pa
či rauge in krau

tuve ir tu tenai buvai visiszkai 
niekai. Asz pasakiau sail, kad 
tu daugiau neisi in vidų, kad 
iszmoktum, kaip reikia gražiai 
užsilaikyti.”

Agniete susiraukė ir pasipū
tė, bet nedrįso ka nors savo tė
vui sakyti, kuomet jis buvo su 
ja piktu ir ji žinojo, kad tai 
tikra teisybe, ka jis pasakė.

Kaip tiktai jos tėvas ir moti
na isznyko jai isz akiu, ji krai
pėsi prie tarno, kuris stovėjo 
prie karietos duriu.

Pasakyk Antanui, teapsi-
suka aplink Iii 
nai, kur stovi žaislai, 

Vežėjas paklausė,
mas, kad nepildyti jos valios 
yra pavojinga ant gatves, nes 
tuojaus gali pradėti taip rėkti, 
spiegti, kad visi praeiviai susi- 
spies apie karieta.

Iszkelk mane lauk, Pe- 
buvo jos kitas inSaky- 

mas tarnui.
Negaliu, panaite,” atsake 

Petras pilnas neramumo. ‘1 Po
nas griovas pasakė, kad panai-

< 4

ir važiuoja te
tarė ji.
žinoda-

i i 

trai, > 9

> f

lauk,

4 i panaite,

T , 
rausdama

jai)-žinojo *ih k a. pana-Petras
sztis jos garsus spiegimas; jis

* ’ ’ . kad ji
V 1 v • •žodžius isz-

tnippat gerai žinojo, 
lengvai gali savo 
pildyti, taigi iszkele ja ant gat
ves ir nubėgo jeszkoti ponios 
pasakyti,.kas atsitiko. Griovie- 
ne atėjo tuojaus prie savo ma
žos dukters ir rado ja bežiuri- 
nejanezia in daiktus per Įauga, 

mano 1 
karieta;

Tete

brangi, tėvas 
žinni jis ne

važiuoja

ir misi-

“Eiksz, 
jau pas 
mėgsta laukti, 
ant stoties sutikti savo broli; 
eiksz, mano miela.”

“Asz noriu inoiti
pirkti ta malonia, maža porce- 
lonine lėliuko,” 
te.
lynais parodais, 
poeziuke ir ilgais plaukais. Ei
kime in vidų, mama, ir nu
pirk ja.”

“Nora laiko, mano brangi 
atsake motina, kuri 
kad nupirkus lele, Agniete rei 
khlaus nupirkti del Mes kėdu
tes, stalelius, septynias ar asz- 
tuonias 
“Eik szen!
(raudamas. “Asz niekados 
daugiau Agnietės neimsiu su 
savim in karieta. Netikus mer- 
giszczia ji darytu geda Bet ka-

J >

Agniete tyczia , - __
purvino tzaligatvio ir pradėjo 
garsiai rėkti.

Imk karieta ir važiuok ant 
tarė grioviene savo 

Asz, nupirksiu Agnie-

'hire k 5

atsake Agnie 
mama, ta su mė

sų balta ske-

vidų,

si,” 
tikėjosi,

aprėdyti.sukneles 
ture tėvas uekan- 
“ Asz

! 1

minakrecziin!
Agniete puolė a 111

4 ( 
stoties,” 
vvrui. “ 
tei lele ir parvažiuosiu, paėmus 
vežėja. Apie mus susirinks vi
sas miestas, 
kus.”

Kada Petras 
n 
sivede Agniete in krautuve ir 
nupirko jai lele. Ta lele buvo 
viena isz maloniausiu ir gra
žiausiu, kokias tiktai, kada ga
lėjai matyti. Jos plaiikai buvo 
ilgi, geltoni, akis mėlynos, ma
ža nosis, pusiau atdara, pana- 
szi in rože, burna rodo dvi eili 
baltu dantuku. Ji galėjo sesti, 
klaupti, atsistoti, judinti ran
kas ir kojas ir buvo parėdyta 
in mėlynas ir baltas drapanas.

Agniete visu keliu iki namu 
nieką nedaro, 
ir mylavo savo lele.

“Mama, ar tu myli 
maža lėliuko? Kaip ja vadinti? 
Mama, ar manai, kad yra to
bula lėlės mėilo ?” 

parvažiavo

jei ji nesustos re- 

surado vežėja, 
riovas nuvažiavo. Motina in-

tiktai bueziavo

mano

Kada parvažiavo namon, 
Agniete nulėko in vaiku kam
barį parodyti savo turtą savo 
senai auklei, kuri Su ja buvo' 
nuo pat jos užgimimo, kuri 
tnippat buvo ir grioviones au
kle. Valgant 
lele ant stalo 
dama bueziavo.

“Nounou, ar 
Ar tu ja myli ? 
ji yra

ji pasidėjo savo 
ir dažnai paira-

• ji ne lepnnelo?' 
Asz manau, kad 

maloniausia isz
kokias liktai maeziau.. Asz ja
myliu.”

“Asz manau,
nemylėtu, jei galėtu, 
sausai aukle.

visu,

kad ji tavos 
atsake> y

Imi ja suterš
tais pirsztais ir bueziubji tau
kuotomis lupomis, tuojaus po 
valgio, o tu, purvina mergisz- 
ezia.’\

Auklė dažnai subardavo A
Ji mate, kaip mergaite 

ir mane, kad 
yra pasakyti

t 4

g-

jos

tinkamo

niete.
yni iszpaikinta,

priederme
jai staeziai,' ka mato joje ne-

nemalonaus, tud 
labjau, kad ji-mate savo intek- 
mc ant Agnietės ir patyrė, kad 
ji sunkiai iižmirszta josios Isunkiai 
priekaisztus. *

Szioks ežia daiktas,“Szioks ežia daiktas,” mur
inojo Agniete, pasipiltus ir im
dama lele vėl bueziuoti, staiga 
suriko: A

uOi, Nounau, asz sutepiau, 
ja uogomis. ‘Ka dabar dary
siu?”

“Tuojaus sustok rėkus, 
re aukle afe'ztriai.'
Liudvika ir duok nuplauti sa
vo burna ir Fankas, tuomet asz 
tau pagelbosiu padaryti kitus 
kokius drabužiui ir mes ja pa-

4
’ ’ ta'- 

‘Eik pas

guldysimo in lova, kuriojo mie- 
gojo tavo mažas jurinhikM”

“Ji privalo turėti ploszcziu 
skrybėlė, mufa ir skrandute,’ 
tarė Agniete, nes ryto eis ji su
manim ir Liudviku pasivaiksz- 
czioti, o kada pavasaryje isz- 
va žinosi me in 
ji iszraoks 
liuko.

Praėjo visas’vakaras bedir-

1
1 •

Chautlly, tenai 
joti ant mano ark-

bant drabužius lėlei ir Agniete 
vcrkszlentibuvo pasirengus 

kadaz aukle pasako dėti 
in szali ir rengtis glilti.

Kada ji atsiklaupė

viską

____ Sa Dlr____
1 .........* '"i" " 1•-^***“«***l*««"«w»**
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gosi, kadvSėserš atiieszo sziltus
d rabu žiu s mažucz i a ras Liud v i - 
kui ir Jonieszkutci, broliui ir 
seserei, del kuriu ypaoz Mag-
dalena buto isžcjtis jeszkoti 
pagalbos ant gatvių įt visa be
veik diena tenai p ra vargo. ’

Kaip neapsakomai buvo jie 
visi patenkinti kava ii4 duona, 
kuriu jiems pUrgnbeno Magda
lena, jie, tie vaikeliai IszgAny- 
tojaus, kuris gimė tvartelyje ir 
neturėjo 
glaust.”

Magdalena

4 < kur buvo galva pri-

A

>

» etV '’H

i J
1 H

! *<
I
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Tuo narsunas paliemona už- 
; ’ gule.

Paika ir revolveri utclno ir 
, du su peiliu dure.
Pal iemonas suteriotas pasi 1 i - 

ko gulei,
O narsi porele leidosi bėgt.
Tai rant ka grin ori s moka

' < i ' k 1 " ,i‘ p- •' Ii i*

• . J - 1 ..J 4 ft l
padaryt, 

Nuo palicbibno'inoka iszsisukt 
Tokiam tas ant gero neiszeis,

TARADAIKA.
I L >

Svarbi Zinia
f Į

Mechanikam*! .
..11 j?

ir tiems kurte turi *Ainplnykams, Ir tiems kurie turi 
prllankuina ir norą išmokti koki nors 
amata prie budavojlino namu.

Lietuviu Mechaniku Saryszys, yra 
uždėjęs skyrių budavojimo namu, ežia 
Amerikoje ir tuoini tikslu yra reika
linga visokiu amatninku bei noriueziu 
koki nors amata iszmokti.

Yra labai gena proga Iszsidirbtl ge
ru ateiti tiems kurie turi norą Ir pa- 
slszventima lavytfsx szltoi szakoi i*» 
dirbystes, labai pageldaujemi gabus 
žmones szloi srityje..

L. M. Saryszis siunczla pinigu* in .
•n

I Kada norinįs. galas pareis.

, ; Mažai yra tokiu, 
jSzposn pilnas visokiu, 

Kada in szliuba važiuot rei
kėjo, 

Padaryti szposn užsinorėjo. 
Jau arklei buvo pakinkyti 
O rigiho ratai ne buvo gurnu 

aptaisyti.
— Asz nevažiuosiu, 
rigina su guiniiieit-

K*

•i. ii
' ■■ ____ 1

Viėnėttv* pleiše buvau
/ Ten viskb ir piaczinii, 
Užėjau ant 
Užsipundihaii 

Net nik us i
Kell terp saves susibai

Pradėjo žai’idus vieni kitiem 
tvyszkyt,

O bobos siiiėgt ir klyki.
Ne greitai larimias nustojo, 

Kol musztukus ncsuareszJa- 
vojo, 

Pusėtinai musžtukai užsiino- 
kejo,

Badai net 90 doleriu sudėjo;
Geri laikai per st vaikus, 

Tokis balus.

ajiszvarinus 
a, 

kad visi galėtu praleisti linkti 
ko patogiausia, atsiklaupė ir 
sukalbėjo garsiai malda, kuria 
iszmokino juos klebonas ir ku
rios buvo prirongimu prie Ka
lėdų. Nei vieno isz ju lupos ne
prataro nepasitenkinimo žo
džio, nei jokio murmėjimo ne
pasigirdo, bet prieszingai buvo 
girdėti szirdinga dekavone už 
visas ta diena gautas gerade- 
jystes ir karszcziausia malda 
už tęva kleboną ir gerąsias Se- 

Kada pasimeldė i V už 
teveli ligoninėje, tuo

met pasipylė ju aszaros; moti
na net savo 
kad vaikai

gailėjimo, 
vatgszns tėvelis

priesz kambarėlius ir, pritaisius vis 
maža Kūdikėlio Jėzaus altore- 

snkalbeti savo vakarines 
maldas, aukle paliepė jai mels
tis, kad pasidarytu mažiau sa- 
vimeilinga ir daugiau mastytu 
apie kitus, artinantes Kalėdų 
šžvontoms. Agniete, jausdama 
sziek tiek kaltybin ant saVo są
žines, meldėsi daug rimeziau. 
kaip tai darydavo kitais vaka
rais.

Apleisk i mc 
Agniete.

Ii savo

ant valandėles 
Fesidžiaugia ji sau 

.. Tuom tai*pu 
dirstelsime mes in kitokia vie
ta ir žmonės.

Sztai kita maža 
tu paežiu beveik 
Agniete — tai yra devynių me
tu — bet koks nepaprastas 
Skirtumas tarp ju.

Agniete. T 
nauju savo žaislu.

mergaite, 
metu, kaip

p ‘

" Neturtele mažute Magdale
na Ledere, taip vadinosi kita 
Mergaite. Ji buvo iszblyszkusi. 
iiienkute, apsi rėdymas joi 
menkas ir tas
nors buvo žiemos'met as; netu
rėjo ji sziltesnio apsiautalo, 

butu gynės nuo žy- 
vejo. Ji seko save 

Agniete

a psi rėdymas 
pats suplyszes

kuris ja 
banezio vėjo. Ji 
akim grioviene ir 
kaip jos dvi iszlipo isz samdy
tos karietos, abi draugo inejo 
per augsztus geležinius varte
lius, tolinus mate, kaip josdvi 
ir pranyko 
Saloje su 
žaliuojaneziais papareziais, su 
baltomis stovylomis. Ji masto 
jhu tada, ar galėjo ta turtinga 
mergaite būti kada nors neini-

gerai apszviestojc 
storais divonais, su

šer i s.
vargsza

veidą, pridengė, 
nematytu jos bai

lies ji žinojo, 
” nieką-

saus 
kad ” 
da nesugrisz daugiau prie sa
vo moteries ir vaikucziu.

III.
* )

Per tris savaites Agnieto bu- 
vo paszventus visiszkai savo 
lelei. Ji ja ome su savim visur, 
kur tiktai ėjo; kas vakaras ji 
ja guldydavo in maža, gfažia 
lovele su baltais užlaidais. ’ 

pri'ėsz
turėjo Va-

Keliomis dienomis
Kalėdas grioviene
Žibot’l in krautuves nusipirkti 
Kalėdoms dovaneliu ir kitokiu 
daiktu. Ji nenorėjo imti sn sa- 

’ vim Agnetės. Todėl ja iszsiun- 
te pasiVaikszczioti su viena 
mergina.

Apiė ketvirta
klo, kuri siuvo vaiku kambary
je, iszgirdo' garsu riksmą ir,

pasi Vai kszczioti

valanda, nu-

vieno baliaus,'
glasa alaus.

nrmideris pasidaro,
re,

Viena mergina, 
Da suvis jauna, 

In pataisos narna nukeliavo, 
Ba brolis josios su j a ja. rodos 

ne gavo.
Vos 16 metu turėjo, 

Kas naktis namon ne ėjo. 
Brolis negalėjo nieko padaryti, 

Turėjo in narna pataisos ati- 
■ duoti, 

buvo IIlinojuje,
Apigardoi vienoje.,

Tai

I

Paszaiike:
Duokite 

ratais, užmokėsiu, 
Gumai turi būti,

Ba mano mylema mėgsta gn 
ma kramtyt i.

;ul ant gunio važiuoju, 
dabar guma 

niaiimoje.
Mat ant bainbiliaus piniini i 

neturėjo,
Nes viską prie kazini padėjo. 

rI'ai dievyti, pirma pekszti in 
szliuba o j o,

O cze kita mada, parėjo. 
Lietuvoje laszinius valgi, 

O czionais ir mesa negardi. 
Lietuvoje buvo geras paku

linis padurkas,
O cze ir plonytis niekas.

Nežino, ar del to, jog cze už- 
daug pinigu

f Pa i teg
Ba pirmai ir

1

LkHtiva pagal žemiauKia kursą ir su
teikia vlHan toiaingaa žinias keliaujan
tiems Lietuvon.

KrcipkitOH ypailszkal arba raso
tu (t. 36)

Lietiniu Merlinnlku SarynziM 1dcw 
!U Grand St.. Ext. Brooklyn, N. Y.

FAILU A FIG El.

l'arniduoda fanna pigol, 68 akerlu 
viki tikę aptveria. 10 akeriu glrrips 
imiuzko,) upeliH teka pro namus, geri 
biHliukal Ir vanduo nuvestas ptuboj 
tvarte ir kiaulininke, labai vigadlinga 
lik 25 inilea nuo Philadclphijoa vidu
rio miesto, Hzalc paika nuo Philadel- 
pliijoH in Iteadinga važiuojant, t ei po ti
ri ir Rtryt-karia arti mokslalnc vp - 
kam.s gale lauko. Del platesniu infor- 
ma< iju kreipkitės s/.iuo antrasziu be 
agentu: (Ūkininkai ne alralkuoje, tu
ri ko dirbt ir ko valgyt.)

C. J. MAJAUSKAS,
II. D. No. 1, Collegeville. Pa.

(M.2)

AU NOKITE DARBOI
Agentu rcikalinka, nereikia moks

lo, kiekvienas be jokio mokslo gaU sa
vo laike vakarais užsidirbtle gea už
dai be, galima padaritic po deazimti ir 
dvidcszimtl doleriu In savaite ir dau- 
giaus, neleiskite vakaru už dyka!, bet 
pradekit iszvcrstl savo dyka laika ant 
pinigu. Jaigu esate senesni ne kaip 20 
metu, tai raszykite, del jums naudingu 
nformaciju sziandien savo prigimtoj 
kalboj: - KATEIVA SALES COM 
(t.f.) *• CQLLEQEVILLE. PA.

. j *' , , , J ’• V 1 / i

KATEIVA SALES CO.

Ar mažiau guogesia smegenų.
Ir toji mergina gal butu ne

važiavus,
Kad ne butu švara gurno ga- 

vuą.
Nuža-ToneVienas vaikinas ir mergina 

Turėjo nakti spaciera, 
Ir norint szalta buvo, 

Lyg antrai nakti spacieravo.
Kada sugryžinojo, 

Sztai su paliemonu suėjo, 
Tas klausė: “ver ju gona?” 
Tai atsake: nat ju biznis sa- 

navagona!
Palicmonas szoko, leneingeli 

užnarino, 
Ir mergiea ejti viesžino. 
Narsunas ne noDejo ejti, 

Pradėjo atsispirt ir keikti.
Palicmonas su paika pradėjo 

lupti,
Ir da paęine szvilpuka nuro

jo szvilpti.
Bet mergina prisitaikė, 

Paėmė paliemona isz užpa
kalio ir patraukė, 

Su savim ejti vadino,

J

KUR BUNA

Sugrąžliui man sveikatą lrjM|to> 
gas, saka Ponas Matiwevlaa i 

DaJidl. ĮlL „ ’

UŽ , ,
tvirtumą visam kunui _ ______ -
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau

“Ištariu savą neaprubežioutą nadėkavojimą 
; justi vaistus, Nuga-Tone, sūrios duoda

. lot duoda naują 
__ __ _ ___ juailpnetaa ir išdaviau 

iaug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbirje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tonef 
atgavau savą sveikatą ir pajiegai. Jie numeti 
man lazdą ir davi energije tr tvirtuma. Galiu 

atlikti trys sykius daugiau s darba nemt 
pirmiaus ir ne iauČ i u pavargimo ir per tai galiu 
Išsakyti, jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas 
tr genausis a t gaivu totą sveikatos. Lenkiu savįi 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 

_l patariu Nuga-Tone.
PETRAS MĄTUSEVTC 

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą 

stebuklingas vaistas

tvirtumą

atgavau savą sveikatą ir pabėgai. Jie numeti
— t -__ 1 _ 1 —. -1__ -J — — f

dabar

Išsakyti, jos Nuga-Tone yra geriausia vaistai 
tr genausis a t gaivi tots sveikatos. Lenkiu savĮi 
galva preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistui ir 
kožnam patariu Nuga-Tonc.M

PETRAS MĄTUSEVTCIS.
Nuga-To n e priduoda didesni veiklumą Ir 

tvirtumą visiems gyvvbfs pajiegoms* yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu* nervuotu* 
sunaikintu vyru ir moterių* Duoda naują 
ftyvyb^ iaknoms ir žarnoms* atgaivia 
nkštus* Išmeta nuodingas atmatas, prato- 

lin garus ir išpūtimus* nepriimną Irvapa Ir 
išvala liežuvio apvilkimus* Duoda puiku 
apetitą* gierą gruomulavimą, nuolatiniua 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą*

Kožna bonkuti Nuga-Tona taipin piHVt 
vieną mėnesi gydymą* o prekt yra >I*M* 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptto* 
koriaus* imkite per 20 dienu Ir Jeigu Ina 
busite visai užganėdinti*aptlekorius sugyąMa 

pinigus. Jeigu n<
aptickoriaus* siuskite mums >l.w o gausite 
pilną, mėnesi .gvaran t uotą gydymą, apmo* 
kietą pa£tą. / NATIONAL .LABORATORY*

garsu
prie salosvdu-

Agniete, l___

r>
minga, ar ji iszliejo kada nors «nlekl,s že'u-v"

Ji gerai žinojo,

nuo szalczio

Viena aszara.
kad tai puikiai apledytai mer
gaitei nereikia del duonos kąs
nelio aplakstyti puse Pary
žiaus nuszalnsiomis kojomis ii 
skaudanezioinis 
rankomis.

Magdalenos tėvas sirgo džio
va ir jau buvo kone marina
mas Szv. Liudviko ligoninėje. 
Jos motina paslydo ant gatves 
ir nusilaužė koja. Jiems vi
siems butu reikėjo mirti badu, 
jei ne Szv. Margaritos klebo
nas. Jis lanke juos beveik kas

iu pi uosi,dien ir rūpinosi, kad turėtu 
nors Szi ta valgyti. Mat, Pary
žiaus Vieszo Szelpirno Biuras, 
vienatine valdžios 
szelpe neturtėlius,

į instalga 
kurie pasi

garsindavo ir savo neturtų pri
rūdydavo, o ju jeszkoti neban- 
dvdavo.

Magdalena nuo pat ryto jau 
vaikszcziojo. Ji stovėjo prie 
Szv. Magdalenos bažnyczios ir 
nuo gailestingu žmonių, inei- 
naneziu ir iszeinancziu isz baž
nyczios, surinko netoli franku 
(37 kapeikos). Po’to ji sukino
si apie krautuves ant Rue du 
Faubourg St. Honore, paskiau 
ant Avenue des Champo-Ely- 
sees, ir tenai kaip kas jos pasi
gailėjo ir ji Husirinlco apie du 
franku. Kada dabar duris pas
kui Agniete ir jos motina užsi
darė ir jau temo, ji nusprendė 
eiti namon.

Ji jautėsi baisiai nuvargusi. 
Vejas buvb didelis ir labai'

Jis t jii skaudžiai kaipszaltas.
kino iki ji, perėjus gatves Ri
voli ir St. Aritaine, inejo in

au.

koneriu, , pamate 
alpstanezia.

“Nounou; m-m-m-ano, mano 
mažyte, už, u, u, u, u,” 
cypė Agniete.

< < 1

le,”

re ko ir

Ji pamote savo mažaja le- 
iszaiszkino Liudvika;

nusimink, panele, kas nors ja 
ras ir atnesz; asz prasziau te
nai visu, tnippat sodo prižiū
rėtoju.”

“Sustok rėkus, 
tarė aukle,

4 4 ne-

mano mie
lindama mer

gaite in* glebi ir bueziuodama 
Mes bandysime ir melstis

la,

ja. u 
ir klausinėti ir mums pasisėks 
ja surasti.”

Agniete verke ir verkė ir 
niekas jos per nokuri laika ne
galėjo nuraminti, 
vika nepapasakojo, 
kas atsitiko. s;

Asz husi vedžiau 1 panele

kolei Liud-
kaip vis-

A«Zį Vlad. Mlsaviczia, paleszkau sa
vo sesers Domicės Mlsavlczlutes, paei
na isz Kauno Red., Rascinu Apskr,, 
Szilales Para., Biržulaukio Kaimo, 22 
metai atgal gyveno New Britain, Conn. 
JI yra vedus, pavardes po vyru nežin- 

Turht svarbu reikalą, tegul at-
siszaukia ant adreso: (t. 35)

VL. MISAVAGE,
Box 346 - ’ Royalton. Ill.

—

Mano pus-brolls Aleksandra Klim- 
aszauskas, pneinantisiszVilniaus Red. 
Palapiszkiu Kaimo. Turiu svarbia ži- 
Traku Apskr., Auksztadvario Valscz., 
Užugvasczlo Para., Palapiszkiu Kaimo. 
Turiu svarbia žinia szi Lietuvos. Mel
džiu atsiszaukt, arba kas žino apie ji, 
meldžiu praneszt: • (t.36)

JUOZAS KL1MASZAUSKAS,

gyvybę j 
inkštus* iinkštus* išmeta nuodingas atmatas, prato* 
lin gasus ir išpūtimos* ncprilmrai kvapa Ir 
išvala liežuvio apvilkimus* Duoda puiku 
apetitą* gkrrą gruomulavimą* nuolatinius 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą*

Kožna bonkuti N uja-T one talpin plHVt 
vieną minėsi gydymą* o prekg yra >1;***
koriaus* imkite per 20 dienu Ir jeigu |na ( ; - r ... _ 
jums jutu pinigus. Ji 
aptiekoriaus* siuskite

išvala liežuvio apvilkimus* Duodą puiku

icgalit* gauti paa 
* >1.00 o gauait*

Box 551 - Eynon, Pa. 1018 S. Wabash Ave. Chicago, IU.

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo; kada Tamsta perki guminius batus

arba čeverykus.

-1> „
W,r >v> ’ ■ ' '*8*3 ' - mS k ------ x ? __ į _. i;BA L LBAND> -

K

ir ilgiausį nešiojimu.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį
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Agniete in sodus des Tuileries 
žaisti. Pabuvus tenai kiek'hd- 
ko, ji užsimanė 
ir jeszkojima.
buvo slaptis. Ji slope, asz, kicįk 
galima prisižiūrėjau, bet viėnu 
tarpu ji paslėpė lele ir paskui 
negalėjau rasti.1 Jeszkojova 
abidvi visur ir nesuradova. 
Galop pradėjo temti, staiga 
ji atsiminė medi ir stovyla,.kur 
ji šlepe. Kada nuėjome tenai, 
lėles jau nebuvo, radova tiktai 
likusia ant tos vietos ranku 
mufa. ’ >
; Ji iszomo isz kiszenio maža 
mufuke, kuria aukle pašįtivo.

VakarieniaVimb laikę1 it1 vai
ku kambarėli ' atėjo griovieno 
pamatyti savo mjdima dūktori. 
Pamėezius jos iszblyszkusi vei
dą ir patinusias akis, įiėklause, 

’ f

• Pirtele Agniete pamėtė sa
vo lele,-’ atsake aukle, o mer
gaite pradėjo isznaujo verkti. 
“Bot mes, isztikniju ja surasi
me, ar netiesa?”

PO, taip, mano brandi,” ta
re motina imdama savo merge
lė ih rankas 

. S # I į I ’ ’ .

žaisti kaVdne 
Jos lėlei skiria

5

o
k

i *

gatve Charonne prie, kurios w8 atsitiįo.
____ _ _ i., i . J . _ ji- 4. . O j t L k k' 1 J 4 i * >■ 

I

labai sunykusianie name, ant 
szeszto augszto, po paežiu sto-
glE

Jos motinai ta diena buvo 
sziek tiek geriau. Kunigas kle
bonas atiieszo* jai kokio ten 
ypatingo .’garsaus vyno, kuri 
buvo jam paežiam kafc teh do
vanojęs. Szvento Vincento de 
Paul Sesebs atlanko ligone if 
atneszo jai Vakariene. Maistas 
ir aplankymai pastiprino ir 
palinksmino ja. Ypacz ji džiau-

gyveno; ’ Jos gyvėjimas buvo-
* m .4 ih' * • * ii * s '■ *

ir bandydama ja 
^Mama duos tau 

du Szimtu frartku1,' Ji visa ka 
darys, kad surastu tavo myli- V * <a .1*1 -• a .

nuraminti i
a •’ o.

! * -

mti- lolo, 0; gal mos rrikiipo kita, 
tokia pati0 '

. ■ ■ > dbil H
tokia pat ♦ Of-

TQUAVS BUS.

♦i

•H

v-,; t in '• < ” ■ vd :■ . ; t
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“Raudonas Kamuotis” randasi ant kožno bato kelio, o ant uipakaUę ir |Mido

:?vO ( u f k 1 V

į ♦
Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Tie 
A . B M ' * ***

1 IV

apsaugoja viršų ir vyra padaryti taip patvarus ,ir stiprus, kad nė aštrys kampai
akmens nė anglies,negali (pjaut ar įplėšt jį. 

I •

Ir “Ball-Band” batai yra,labiausia, išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Ziu-
rėk “Raudono Kamuolio” fcada.eim pas savo pardavėją.

, ♦ ‘ l * * ■ h * * • 3 W

/ MishAwąka Woolen Manufacturing Company
4C»0 Water St,, Mishawaka, Ind. 

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.M
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie Jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt rolkala su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

CAPITA!. STOCK 4125,000.00
Surplus ir Profits >536,346.50p1 i

I

I

I
I

I

1 H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*

SAULE 1
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

lt Pasamdo
į.

r

I “

Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krlkszti- 
niu, vesellju. pasivažinėjimo ir 1.1. 
620 W. Centre St. Mahanoy City, Pa..

Temykit Lietuviai!
Į Jeigu norite nusiusti pinigus
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Žinios Vietines
— l’anedeli.jo pirma diena

ŽMOGUS IR KARVE.

Turėjo žmogus Karve, kuri 
temokėję ragais badytis. Nei 
pieno nei toiuku isz jos jis ne
gaudavo. Karve nieko dauginu 
nežinojo, kaip tik voliotis po

Gegužio — Mojaus.
— Seredoje Atradimas Szv. 

Kryžiaus.
— Badai mieste turėsimo sziaudus ir, kaip sakėm, bady-

ppiku hoteli, kuri statys kom- 
l>anije isz New Yorko, kuris 
kasztuos apie 200,000 doleriu.

— Miesto biznieriai pradė
jo pertaisinet savo bizniu na
mus. Neužilgio miestas iszro- 
dys kitaip ne kaip iszrode ke
liolika metu adgal.

— Geriauses ir smagiauses 
praleidimo laiko, laike bedar
bes, yra skaitinius laikraszezio. 
Žmogus skaitydamas laikraszti 
žino kas sviete dedasi ir nėra 
teip nuobodu kaip žiopsojimas 
ant kampu.

Nuo pirmo Gegužio, pra
sidės czedinimas' szviesos. Gel- 
ežinkelei pradės ejti viena va
landa pirmiau. Neužmirszkite 
pastumti žiegorius valanda pir
miau.

t Po 
persi sky re

tis ragais., .
Tad žmog*(ik'fititafd vis^gi tu

rėti isz tos Karves sziokia to
kia nauda. Jis nuvedė ja in pie
va, pagirdė tyiąi > yaudeneliu, 
apmazgojo ja, davė sžienelio ir 
sako: “1 
vute, buk tu mafudrauge, 
kitiems — arszus prieszas.

Ta nakti Vilkas insilauže in 
kute. Karve ji patiko ragais, ir 
netik iszkrate gyvybe, bet nu
lupo skūra ir ryto atidavė žmo- 
gui.

Žmogus džiaugdamas vėl isz 
vede Karve in žalia lauka, pa
girdo tyru vandonoliu, apmaz
gojo, ir davė szienelio. “Buk 
tu, 
tiems — arsziu prieszu.

r

01

pagirde tyat.\ yaudeneliu,

■J 
bet J y )

Mano žaloji, mano kai

PATARIMAI.

Soniaus žmonelei 
Tamsybėje buvo, 
Seni ir jauni , 
Karczcmojo griuvo.
Negiark arielkos 
Jaunas berneli, 
Busi iszrinktas 
Rojaus kvietkeli.

Kas ger’ arielka 
Tris griekus turi. 
Per tvoros kuolus 
Iii dangų žiuri.

>

Ka ns^ pasakiau 
Tas yr’ teisybe, 
Nes kas jau buvo 
Dar vis no mirė.

sunkei
| | H’ I .> I M\ Y I C SU

Jonas Ancereviczius,
I žmogus, senasI

~T 1 ^~<TT—-FT——-r—~ -1" • i —--------------------- --- ------------------

Jis tau posakis 
Kada tas buvo, 
Nes no tik žmonis 
Bet szalįs žuvo.

— B. Nasutavicziene.

Norint karta.
Mano pati mane grąžei

pavadino!...
— Na kaip tai buvo?

U-gi užvakar szuo page

H
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
~ Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 

Bartaszius Agentūra,

"I

in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga paturima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos!

r |

teisėjo, reikalaudami atšaki-
• « • a Z-V 1 __Ą fmo nusiųskite 2c marke antį 

; szito adreso:
JOSEPH G. BOGDEN, : 

; Aiderman & Banker 
Į 4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietuvlszka* Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelbininke motore.

Prieinamos prekes.

51G West Sprnce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Tclcphonas No. 149

Tvirczlausln Lietuviszka 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Bagko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam paliki
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu I-aivakor- 

tes kompanijų nustatyt a m s 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai, 
kainas o , 
atsukimą.

v. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY,

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adtesuvoki te:

- / PA.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Kariumcn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte.
9 vakare. ‘
113 E. Coal St

oje.

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tol. 359-R. 

Shenandoah.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Z
& r ♦

U 4M

9

ir ilgai ligai, 
sziuom svietu

senyvas 
gyventojas Ma- 

hanojaus, tėvas barberio Anee- 
Velionis paėjo isz 
parapijos, Strnm- 

bogalvi's kaimo, Suvalkų rady
bos. Paliko dvdeliam nuliudi- 
mi{i paezia, sūnūs Juozą, Joną, 
Vinca ir dukteria Ona, o Lietu
voje pusbroli 
Shenandorije.
Gedimino ir Szv. Mikolo drau- 

Laidotuves atsibus 
su bažnvti- 
Graborius

revicziaus.
Kudaniinos

Ignotą ir Jurgi 
Prigulėjo prie

gyscziiL
subatoj 9 valanda

apeigomis
užsiėmė laidotu-

— Lai silsvsi a. a. Jonas 
darbui ant

neins 
Traskauckas

| veins.
)

szienelio.
karvute, man drauge, o ki- J

insilauže in 
Karve patiko ji kuoge- 

riausia, paežiais ragu 
m ynais, 4 
baliodamas iszeigos pamote sa- 

, kuri

Tiktai padūmok 
Jaunas berneli, 
Teipgi pasiklausk 
Sena teveli.

dins in kvoldus andaroko insi- 
kabino tai bego prie manės ir.

Szirdžiuk Juozukszauko:
I gelbėk!

4 4

įneš czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko jr Bostono, 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. - Padarome 
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino kteliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Ta nakti vagis 
kute.

smailu-
oip, kad vagis begra-

ryte

l 4 Buk tu

vo pinigu krepszi 
žmogus rado.

Nudžiugo žmogus ir vėl Kar
ve iszvedo in žalia lauka, pa
girdo szaltinio vandonoliu, da
vė szienelio, ir sako:
man džiaugsmu, o mano prie- 
szams — pajuoka/’

Ta nakti velnias insilupo in 
kute. O kaip Karvute ji patiko 
ragais! Aplamdė jr.in szonus, 

pe kojomis
Jei vol

ioki, tai tuoj

1ma diena 
Moj aus
ir iki tolesnam laikui, preke

PREFERRED STOCK /

RALTIJ08-AMERIKOC
Lr LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y L?• SeILIETUX^L.

per. hambuugą.pTliaą 
ARBA LJEPO JQL 

Lietuviai važuojant in Piliava
C/t/aplenkia lenku juosta (karidora) £

i

4

1 J I
Visa treezia klassa padalinta in 

kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovu.
LITU AN I A” 3 Geg. “LATVIA” 10 Geg 

“POLONIA” 17 Gegužio

’ Trcczia klassa in Hamburgu $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.
Kreipkite* prie musu

44

Aplamdė j 
sudaužo ji visa, t’y 
ir mete po visn kuto, 
nias butu tur jes s 
butu ja ten pat ir palikes. Bet 
vietoj jos, paliko savo uodegos 
gala, kuria Karve nukando. O 
tame galiuke, kaip žinoma, vi
sa velnio galylx1 tuno. Jei kas 

galu, tai sus- 
ir padaro

bus po agentu jusu miesto.

i

Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

’K
sunkiam

\s.
t‘ ;

in 
keptu karveliu

! iH
! pasauk

I

I ziavo
b 4

SZ1OS

riejei vyrukai ka iszva-
Detroita

sugryžo ad- 
jokiu budu

J J

ai. Visi sako, jo

jeszkoti

<r

tenais negalima 
j kiu darbu.

— Redysteje 
laši laiszkas isz Vokietijoj

Burinskienes, 
josios seseres. 
nes kitaip bus

■— Jell’ll Jketinate
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a p laikyt i jo-

ir dividendas už szera

laidoja kūnus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.
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Parduodu visokius Paminkus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes as z gailu jumis 
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dabai' pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Genaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu spccialiszkas PERT
GLOBE peczius, vidutis 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

pamosuoja tuo 
krenda visi velniai 
tau, ka tik tu nori.

Ryte ateina žmogių in kute 
ir rauda uodega. Tik szvyksz- 
tels ja — ir velniu prilėkė net 
tirsztai. Žmogus sako, d nokite 
ana, o velniai tik laksto ir vis
ką iszpildo.

Žmogus besidarbuodamas su 
velniais ir pamirszo apie Kar
ve. Ji sukudo, nes nei maisto 
nei gėralo niekas nedave. Ji 
kentė, kehte, bet ant galo jos 
kantrybe truko ir iszbego isz 
kūtes spardydama kojas ir mo
suodama ragais. Visi velniai 
tik pabyro kai pūkai, o žmogus 
avo karta in paszone ir iszsi-

“Jei tu nori,”
kad asz bueziau tau drau-

O

szita preke szi szerai moka daugiaus kaip 
7.14% už kožna doleri.
dar priesz 1 diena Mojaus tai da gaunate beveik 
7*4 už jūsų pinigą, už dabartine preke po $96 
ir dividendą už szera. Jeigu norite pirkti ant 
iszmokeszcrio tai galite mokėti už szerius po< 
$5 kožna menesi.

Jeigu pirksite szituii

<$77^2Sauk s“ran- 
‘ s, del 

nuo 
Tegul atsiyma, 
nusiusta adgal.

pirkti 
koki ponminka del kupinu, tai 

I kreipkitės pas graboriu Saka- 
i lauska, jisai gali jumis parduo
ti koki tik 
pigiau neg

— Neužilgio Kajero bravo
ras pradės iždirbineti tempren- 
co gėrimus. Kaip tai laikai 
mainosi,
bravoras iždirbinejo geriausia 
alų o dabar saldyta vandeni!

— Bukmauto 
szlopoje 
“suspaudimas

, pai likos suteszkytais kaip za- 
palkos. Locnininkai isz Wilkes- 
Bariu pribuvo apžiūrėti kasi- 
klas, o darbininkai dirba ant 
trijų sziptu idant užbėgti dy- 
desniai nelaimei.

— Tiejei ka pirko 
Pennsylvania Power & Light 
Kompanijoj nudžiugo, nes sze- 

I ras dabar pabrango (yra ver
tas) ant $98, ant kuriu gauna-

I ma daugiau kaip septinta pro
centą. 'Isz pradžių

Toji kompanije

(

| Marijonos

Į

4 4

reikalaujate 
u kitur.

ir tai

Kaip tai 
keliolika, metu tasai

kasiklosia, 
No. 1, kylo dydelis 

” žemes, o pro-

szeras

pardavi-'Isz
nėjo po $93.

yra dvieju metu senumo ir 
turi <lydeiia pasekmia, nes par
duoda szviesa ir elektrikinia 
pajėga 
konin po visa Pennsylvania.

— Norėdami 
trikinia szviesa

tik

szviesa ir
net tik Malianjui, bet

investi elek- 
in narna arba 

pataisyti koki dalyka, 
te pas elektro daktaru Floryo- 
na Boczkauska 313 W. Maha
noy avė., ,o padarys jum darba 
gerai ir užganndinancziai (t.f.)

atejki-

Svarbi žinia Lietuviam Maha
noy City ir apielinkiu.

pasirengia ke- 
in Lietuva, keliaukite 

dideliu ir greitu laivu “Aquit- 
kuris iszplauks isz New 

Asz turėda
mas svarbu reikalą New Yorke 
palydėsiu yisus iki laivu ir tin
kamai aprupysiu kas link In
come taksu. Laivakortes galite 
cointie nas mane. Su nasrarba.

Kurie esate 
liauti

ania,”
York 2 Gegužio.

• t

puikci enamelavotas
Galite pirkti szerius nuo bile kokio musu 
darbininko — jie yra musu agentai, arba 
prisiuskit žemiaus padėta kuponą o gausite 

z pilnas informacijas per paczta.

(T r> 
tiese.
ko, “.......................................
ge, tai tu turi mane iszvosti in 
lauka, pagirdyti tyru vandenė
liu, numazgoti mane ir parves
ti mano namo bei szienelio duo
ti. O dabar tu, žmogau, pradė
jęs draugauti su velniais, insi- 
puikinai, o žinok kad kur vel
niai ten ir nuodėmė, 
žodžiais ji užbado 'žmogų iki

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT CO.

Karve sav

mirties,
Pamoka: 

nepaniekink 
bei geležies,
žmonijai reikalingas.

1 1 Su tais

turėdamas aukso 
ir vario, 
nes ir tas viskas

» 
szvino

FREE BOOKLET COUPON
Pennsylvania Power & Light Co. 

Investment Dept., Allentown, Pa.
Please send nie illustrated booklet, containin 
(I) More Information about Pennsylvania 
Power & Light Co. Stock, (2) Details about 
Easy Payment Plan, 
Investment.
Name..
Address

K II IIHilUHIIIIIII Hl I llllllinHIIIIM IIIIHilMHHHHIIIIIIin

• M’. ' Aį-1 * t 1 l»

(T

2
(3) How to Judge an

7

’'i

i <

g ‘‘w»

A.

h

r*.*-
4 a' ' J

■ i.

•WJT'T

\u

.J*

- iMl n"

h

<%’

a i f *4

•A. .

-‘.-■•v 

• •l'S* ■

r’.'/'’

*■ i

< C; J ii
S:

f4■ T 
'l.

't-X-

%:

!* Ji
•;-r< J

lu
ii7 ’’

•L

i^rT” 
r

M
" t

■v

i h.y..

: •’ *xt-

•r/fitH'
...

|i J: M5
-i; /

•
raw .
1 j.
AjiSfi,

A ‘WtX. j 
f* 
uiįbUĄįii. i Ir-7^*4; ;

/ * m T

- -r

W. F. RYNKIEVICZIA JH *

11
■i ’ I -r* r .M

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
- . . * • " 1 1 ’ (i

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
/t į

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima galit pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva;

agenta W. F, Rynkieviczia. y.
, suraszo ingaliojimus, g

affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto į
• i * * v • • 1* i • • A** • v • • * T ! ! Jgreitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą J 

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vstis dalis svieto. J 
______ * a a . • . <■ V _ • • . • T- • X ill* 1 • • TT • iKurie kreipiasi in mano agentūra buria užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
« a « wi kj • •• nr m-v • 1 1 1*1 •• • t K 1 • . 1 i •Reikalaukite manolaike dar važiuoja in Europa.
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkait

pinigu ir laivakorcziu kurso ir
\ to

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

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

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

ą, r, trr ^^^  ̂<****> <*>*** o o i <*■

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

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 
pagelbos kada perkate namus.

i

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines 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
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 
geriausia, pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas. Į 
W. F. Rynkewicz A. Danlsewlcz, M. Gayula i 

T. G. Hornsbv

D. M. Graham, Pros. 
J. Garrahan, Attorney 

P. C. Fenton

j

.J
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