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Dy deles ugues: Suv. Valst. iž
das; plieno fabrikas ir mies

telis.
Washington, D. C. — Sero- 

doje kylo dydele ugnis name 
Suv. Valstijų ižde, kuri padare 
bledes ant 150 tuksianezin do
leriu. Yra tai antra ugnis tam 
name kuri kylo slaptingu budu. 
Valdže daro rusta slieetva isz 
kokios priežasties ugnis prasi
dėjo.

Pittsburgh. — Ugnis sunai- 
prie

Steel Plaut, 
bledes 

doleriu.
gyventojai Jurejo bėgti isz na
mu.

Kane, Pa. — Dydesne dalis 
miestelio Marienvilles 
utarninko naktį, sunaikindama 
du fabrikus, 
spaustuvių,
Bledes isznesza
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ketures 
Jonės 

padarydama 
milijono
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K

kino 
Laughlin

dirbtuves

arti ant 
Aplinkinei

iždege

asztuonis namus, 
banka ir teatro, 

ant 200 tuks- 
taneziu doleriu. Keturi žmonis
likos sužeistais.
Nemato, negirdi o viską žino; 

nepaprasta mergina.
Chicago. — Daktarai prigu

linti prie Czikaginio Susivieni
jimo Daktaru, 
jais nepaprasto

buvo liudinto- 
ižbandimo 17 

metu mergaites Viliotos Hug
gins, kuri yra kureze ir neregi*, 
bet kuri turi nepaprasta pa- 
jautima, jog gali pasakyti vi- 
sokes borvas, skaito laikrasz- 
czius ir susikalbėti su žmonims. 
..Vjlleta gyme Ęau 

Wis., tėvai jau mirė,
negirdeti nieko nuo mažens

Claire, 
Pradėjo 

, o 
kada turėjo 10 metu visai ap- 
jako. Uostydama gali pasaky
ti visokes borvas ir žiedus, o 
dalipstedama. su pirsztais rasz- 
ta gali skaityti druka, o užde- 

pirsztns ant žmogaus 
gali suprasti

dama 
krutinės 
kalba.
Anglekasiai ižduoda po $2,000 

ant dienos ant teįsmo.
Charlestown, W. Va. — An

ka ris tesėsi 
prasi žen-

ka kas

glekasiu teismas 
czionais už visokius
gimus Logan paviete, kasztuo 
je del United Mine
po du tuKstanezius doleriu ant 
dienos. Priek tam unije turėjo 
pastatyti kaucijos už kaltinin
kus daugiau kaip $200,000.

Užėjus streikui unije pano- 
sza daug kasztu ir nežino kaip 
ilgai unijos iždas iszlaikys.

Isz kerszto uždege kaimyno 
narna.

Workers
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Turtingoms moterems nubo
do pudelei ir kitoki žverelei o 

glamonėti ma- 
Ant paveikslo ma-

Francisco, glamonėjant i

dabar pradėjo 
riu szunis.
tome pana Mildred Owens isz 
San
maža marini szunvti, kuris vra
labai prilaukus savo poniutei.

Pirmutine mergaite szeimyno- 
je in 114 metus.

New York. — Per 114 motu 
szeimyna Rottu neturėjo
vienos mergaites isz kurios ga-

Metai bego,

no

lotu pasidžiaugt.
nepalikdavo mer- 
sunus. Ant gilioj

bet garnys 
gaites tiktai 
pageidimai 
garnys ana

kadaiszsipilde, 
diena paliko Ed

ward u i Rott mergaite. Tėvai 
laja dovana teip nudžiugo, jo 
iszsiunte ’telegramus del, visos 
szeimvnos vardu Rott, pranesz- i • s- >__  i • .. i •

kriksztinu ketina 
žinoti apie du szinitai Rottu. 

In Lietuva iszvažiavo 554 
Lietuvei.

Washington,
Ameriko kovos menesi jo iszva
žiavo 554 lietuvei in Lietuva— 

59 mot eres ir 1.30

darni 
si nt

O’

linksma naujena. Budai
i ketina suva-

.355 vyrai 
vaikai. ,

J
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Szmutoriszkas atsakymas.

Tūlas 
radosi drau 
mis atsirado 
n

kunigas
<r

J 
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Kudykis gyme su dviems gal
voms; viena nupjovė.

Bruksela, 
dnneszima isz belgiszkos mode
rnios akademijos, likos tonais 
padaryta nepaprasta oporacijo 
serciloje per profėsori Gianol- 
la, kuris nupjovė viena galva 
kudykiui kuris gyme su dvieilis 
galvoms kaime Tergnier. Vie
na galva buvo mažesne už ki-

Operacije buvo pasekmin- 
Kudykis yra sveikas ir

Neįgijo. — Pagal

ta.
gn.
gyvens.

Iszžude visa szeimyna.
— Kaime Grzybuv- 
papildytn baisi žu-

Visa 
susidedanti

Vo.i-szeimyna
isz tėvo 

jojo pati Ona

NAUJO BUDO STYRAS KURIS SULAIKO LAIVA
ANT VIETOS.

J

Paveikslas parodo nauja styra, su kurio pagelba gali-
sulaikyti laivu, ant vietos ir teip galima ji nustatyti, jo

i
f *

Lvavas. 
k oje likos 
(tinsta, 
czinsku 
Mikolo 70 metu
56 metu ir 17 metu suims Gri-

Žudintojas visus ,nu- 
szėve būdamas pasislepiąs kru^ 
inuosia artimoje mimo.

Palicijo pribuvus padare na- 
mę krata nesurasdami pinigu, 
nes žudintojas paėmė 60 tuks- 
tanezius markiu ir 20 tukslan- 
czius austrijokiszku karimu. 
Už tuja žudiusta likos aresz- 
tavotas Jonas Vireckis, kuris 
vėliaus prisipažino, buk kszžu- 
dc Vojczinskus už tai, kad jam 
pinigai buvo reikalingi ant ap- an*.‘

galius.
ma 
laivas apsisuka in rata. '

Isz Lietuviszku Kaimeliu
■ II » —I

SHENANDOAH, PA.
I

— Žmonis malszei pasielgė 
ir neklauso besmegininiu agi
tatorių zurzejiino.

Darbas vela
“.Heights

kai susitaiko SU kontraktoreis 
ir vela darbas spurezei ojna už
vedimo vandens, iilicziu ir 1.1.

— Ant kampo \V. Centre ir

prasidejo 
nes darbinin-sipaeziavimo.

Daugiau kaip 2000 kiniszku 
kareiviu užmuszta niusziuo- 

sia.
_  Snvil’szum du Ja rd i n m liczi u ^usidure motor-

g

ilgus laikus,

dažnai 
ves

Shanghai, 
tukstanezoi 
žuvo

kiniszku kareiviu 
muszi uosia

Chang Siu Tieue naminėje ka
rėjo kokia kylo Kinuosia terp 
dvieju partijų.

Badai japoniszki kareiviai 
prigialbsti 
Nauji 
diena.
Penki užmuszti laike gegužinio ’ 

ap vaikszczioj imo.
apvaiksz-

artimoje
eiklius Kaz. Jakimavicziaus su 
automobiliniu Antano Ruzgiu. 
Motorcikle radosi draugas Jo
nas Kevalus kuris iszkrito ir 
perskalde galva, 
n as parengė

generolui Chang. ^'*no kelio kų<r

musziai atsibuna kas

Rymas. — Laiko 
gegužines

Kun. Klave- 
snžeista ant am- 
likos nifvežtas in 

Aslilando ligonbuti.
t Balandžio 27 diena mirė 

Juozas Merkevicziiis, 48 metu 
senumo, pergyvonias Ameriko 
.31 metu. Paliko dydeliam. nu
budimui paežiu Jeva, tris anū
kes: Agota Roimylienia, Ma
rijona Visockionia, Franciszka 
Sebasticnia ir du anūkus Juo-

WjJ. Pre.. A
r/W. BOt’ZMOWNNI, It4lt«r

isz RosiJos
r m

Isz Lietuvos

4

Pardaviheji maista prisiunsta 
isz Ameriko. jr '■ 1 * !

Moskva. — Dėžutes 
kokias iszsiuncze žmonis isz 
Ame rike 
del gymiui u

iszsiuncze 
o už

I

maisto

doleriu

per del kitu už

deszimts
fr kitu ižbadeju

siu gyventoju, būna parduotos 
bolszeyikus

50,000 rubliu.
Amerikoniszka 

draudė tolimesni 
panaszįu maisto dežukes in Ro
sije.

Nori iszrinkti Lenina caru.
z

Moskva. — Rusiszki mužikai 
patis nežino del ko rusai iszva
žiavo in Genoa ir ka ten np- 
svarstineja. Ana diena pribu
vo i n 
minsko,
komunistą

jeszko k on f e re n c i j os.
— -Kokios konferencijos? .

Pasakoje,

valdže 
iszsiuntima

uz-

mužikas isz
pažinstama

instaigu atstovu 
kur ^svarstyta •r-

Kova su brangymecziu.
Kovo 30 d. invyko valdžioj 

ir privaeziu 
susirinkimas,
kovos būdas su brangenybe.

Protestas priesz aneksija.
Balandžio men. 1 d. Užsieniu 

Reikalu ministeris prof. Jurgu
tis pasiuntė Tautu Sąjungos 
Tarybos Pirmįninkui nota, ku
rioje energingai protestuoja 
priesz Lenku seimo anek. avi
ma Vilnijos. , ;

Garlaivis Balanda.
Vokiecziu nesenai gražintas 

“ Jaroslavna 
Bolanda.

4

•Ii;

Detroit, Mich. — Kunigas 
Silvestras Kolkievicz, klebonas 
Szv. Hyacinth’o parapijos, per 

sako, draugavęs 
su Stanislava Lukoszevskiene.
Kunigėlis turėjos gražu auto
mobiliu ir mokėjos važiuoti ir 

Lnkaszevskiene imda- 
pavažiuoti: Pagalios Luka- 

szevskiono pdnorojo sulaužyti
akta palikimo savo vyro, kitrs 
jai buvęs paskyros $1,500 isz 
$75,000 savo tiirti^. Lukoszevs- 
kis gi patrauko atsakomybėn 
kunigą Kolvieviczn kaltinda
mas ji, kad jis ardas ju szoi- 
n i y 11 i s z k a g y v e 11 i n ui.

jie atsidūrė teisme

Calif. — Rudolfas 
Mackeviczius, (leviniu motu 
vaikas uždege narna kaimyno 
A. C. Mastellerio gyvenanezio 
Thermalito, už* tai, kad jojo 
vaikai jam nedavė ramybės ir

Tėvas 
aresztavoti ir 

Ugnis pa- 
ant penkių tuks- 

taneziu doleriu. * -
Bhvo pasislepiąs senam szuli- 

ni per devinis metus.
Dallas, Tox. — Per 

įtiekus farmeris J. W. Owens 
isz Abilene, slapstėsi senam* 
szulini nuo palicijos. Szulini 
turėjo maža kambarėli ir lova, 
kur per diena gyveno, o nakti- 
jc ejdavo pas saviszkius. 
Owens (levini metai adgal pa
bėgo isz kalėjimo 
kur buvo uždarytas už žudins- 
ta ir nuteistas ant deszimts me
tu, o 
butu lyg sziai dienai jau atsė
dėjas savo bausmia, bet dabar 
turės isz naujo sėdėti kalėji
me deszimts metu. Palicijo ji 
nužiūrėjo ana diena kur pra
leisdavo laika ir ant galo 
paukszteli suėmė.

doviniu

lankei
ir sunūs
uždaryti kalėjime.
dare bledes

ji apmusydavo, 
likos

dovinis

Huntsville

kad ne butu pabėgius,

viena karia 
u ve,ja ponu, o vie
ką nesisarmatino 

irtis isz to, jog ne eina ne in 
spaviedi, ba Dievas viską žino.

savo g 
kunigui pasakot, o ir in bažny
czia ne vaikszczioje; nes Dievas 

a Ii ir namie- 
Ant galo nesijau- 

cziu jokio nusidėjimo. Iszrody- 
damas savo 
norėjo, tiesiog 
tycziot sau isz 
no, jog kunigą užpykis.

Pabludo vienok, nes kunigas 
malszei ir nieko isz to sau ne
darydamas atsake:

. — Asz gerai suprantu po
ną, norint szv. Jonas toki va
dina melagiam, 
nusidėjimo yra.

— Tai mane, kunige, prie 
szventuju priskaitai! - paklau
so tasai ponelis.

tai ne reikalai! j e

yra visur, per ka 
jo melstis.

gi

rieku

nusiziurejimus, 
pasakius pasi- 
kunigo, misli-

kas sako be

— O, iaztikro ponas Skirie
si nuo kitu žmonių,*-atsake ku
nigas. — bet pono no galiu pri
skirti prie szventuju. A^at, po
nas pasakei, jog no esr nusidė
jėliu - be grieko, o szventiejei 
ne buvo be grieku, kaip ana: 
Magdalena, Petras ir kiti.

— Tai prie kokiu mane ku
nige priskai tai J

— Yra du sztamai žmonių 
katrie no grios^ijo....

— KokioJai žmonis, ka ne
grieži jo? - paklauso ponelis 
akyvai.

—,t Yra vaikai, ka no turi 
da proto ir beproezei, katrie 
proto ne teko, - atsiekė malsfcei

bo grieku, kaip ana:

I • *•

>

vaikai, ka no turj

I kunigas.

cziojimo gegužines szventes 
penki žmonis likos užmuszti, o 
konia szimtas likos sužeista. 
Palicijo sulaiko darbininkiszka za ir Viktorą Paliulius. Vclio- 
paroda isz ko kylo dydelis sa
mi szi mas.

Nužudė savo kudyki.
Gablonc, 

tolije Gumatelijc 
Aloisas J i na, 
tuoniu metu kudyki, 
labai neapkentė motyna. Tėvas 
nunesze kudyki prie upelio, in- 
kiszo kalva in vandeni ir teip 
ilgai laike, kol kudykis ne nu
mirė. Atneszes kudyki namo, 
sake kaimynams buk kudykis 
prigėrė. Kada palicijo pri
spyrė tęva laike kvotimo, prisi
pažino, buk jisai pats kudyki 
paskandino.

Nužudė paezia ir szeszis 
vaikus.

Strasburg. — Terlingsburge 
pjovimo malūno savininkas, 
uždege savo prieszininko ipalu- 
na ir likos již tai aresztavotas. 
Ant rytojaus isz dydelio rtipes- 

sarmatos nužudo savo 
ir szeszis vaikus, po 

tam pats pasikorė. 
f

Žudinstos Irlandijoi.
Belfast. — In laika .dvieju 

metu Irlandijoi. likos užmusz- 
ta 148 protestonai ir 183 kata
likai. Nuo pirmo Sausio už
muszta 51 protestonai - ir 69 
katalikai.

Visi jie atsidūrė teisme 
priesz teisėja John Goffa. Mrs. 
Lucy Bostuba, 950 Superior 
str., liudijo, kad ji daug kartu 
maeziusi kunigą važinėjant au
tomobiliu su Lnkaszevskiene. 
Chester Lu towski, gyvenas ki
tam name prie Lukoszevskiu 

kad du kartu mates 
pro Įauga kunigą Lukoszevs- 
kienes kambary. laitowski pri
siekė, 
jis 
ateinant in

I aicy

liudijo,

y

buvo

izio ir 
paezia

Szkotijo. — Mios- 
, darbininkas 

nužudė savo asz- 
nes jojo

senu skaitytojum 
“Saules” per 20 metus, paėjo 
isz Lietuvos, 
tyczio, kaimo Papeczkiu, vedy
bos Suvalkų, apskryczip Vilka
viszkio. Laidotuves atsibuvo 7 
Gegužio su bažnytinėms apei
goms Szv. Jurgio bažnyczioje. 
— Lai silsysi pakajujo. a: .a.

laisvam sklype-

nis 
Saules

bos Suvalkų

parapijos Vysz-

apskryczjo Vilka-

Juozas sziam
lijo. ■

f. Schuylkill Haven ligon- 
butije mire utarninko del dau
gelio pažinstainas sziauezius 
Mikolas Marcinkevicziiis, 49 
motu amžiaus, pergyvendamas
Szenadorije daugeli metu. Kū
nas likos atvežtas pas pussese
re Paulukonionia, 214 W. Wa
shington uli. isz kur atsibuyo 
laidotuves ketvergė ryta su 
pamaldoms lietuviszkojo baž- 

. nyežioje.
— Kazuno aptiekoje, 38 S. 

Jardin uli. gausite teisingiau
siu gyduolių ir teisingu pata
rimu visame, nes aptiokoriuvisamerimu visame, nos aptiokoriu 
Kazuna rasite aptiekojo kožna 
valanda.

A
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Philadelphia. -

♦

Pittsburgh.* Pittsburgh. —e Prohibici- 
jos agentai iszpylo 15,Q00 galor
nu gero alaus verties $20,0Q0 
in upeluka. Isztikruju kvailos 

į tiesos! *

szovskieno 
kraszto

kad rūgs. 3 d., 1919 m. 
mates kun. Kolkieviczia 

1 ai kasze vsk ienes 
pamuš, matos kuinga su Luka- 

sodint ant lovos
apsikabinusius, besi- 

bncziiiojanezius >ir besimyluo- 
janezius nekuri laika; kada jie 
po to pasirodo, kunigas buvęs 
apatiniuoė drabužiuos, o mo
teris kimona apsitaisius; kad 
žiburiai buvo užgesinti puse 
valandos ir kad žiburiams vėl 
sužibus jiedu abu sėdėjo kam
bary apie dvi valandas.

Greitai permaine savo būda.
Ateina in sztora vienas žino- 

• f 

gelis, kuris buvo, kaltas sztor
ninkui 16 doleriu konia nuo 3 
menesiu,

■— Poniazau garbintas!
4— Ant hmžio. r 
-r— Atneszu savo rskolo ka 

buvau kaltas 16 doleriu.
' — O, labai gerai,

l

- atsake 
linksmai sztorninkas. ■— Juk 
asz nesistrokavojau su tuom.

Tai jaigu no striokas, tai

Philadelphia. — Bedarbiu da 
vis pasnms yni'daugeli. Daug 
žmonių, matyti purkuosią jr 
ant uliczlu.

Palicijo padaro ablavai 
Franci szkos Kūle-

f

ant namo 
kionos, 1634 Wood uliczioSj 
konfisltuodami 30 galonu miin-
kionos,
x i luini

šzaines, daug brogos ir dvi sa-
mogonkas. Daug žiiiopiu varo
munszoino o Kilputes viena ki- 
s

da turėsi palaukt, ba norotau 
in kraju siunst....

Sztorninkas
d reiver i:

— Begk tuojaus pas skva- 
jerj, o ta rakali pamokinsiu.

paszauko in

Žmogelis 
mas iszsiome

nieko nesakyda- 
maszna pilna 

prigrūsta pinigu ir atskaitos 16 
doleriu padavė sztorninkui.

' Sztorninkas pasidaro 
meilus, sugražino dreivferi ir • * <■ . •

pasidaro

taro in senovės koštu įnori:
— Praszau sedot, ar gal 

gorimistor alaus, ar aigara mis
ter rūkysi. Asz su savo kostu-

nea mokiiTa kaip tuja rainybia ’ mprois labai sutinku- ir 
^•yti. . , vieną da ne skundžiau. .
*, f1: i *•'' \ i L’. »*■ ’ ! s ‘ '

garlaivis ‘‘.Jaroslavna’’ 
dintas “Bolanda.” Balanda, 
pasak vienos legendos, yra 

dukters vardas.
plaukios tarj) Kau«

pava-

Moskva 
sutikės 

kalbėdamas. 
! f

jog
4 4

— Dievs žino, 
jog užnibežije.

Komunisto dusiprato, jog 
mužikas kalba apie Genoa.

— O ko tu žmogeli in ten 
važiuosi?

— Ugi
ri m ' ' »

.man, ..kalbėjo, jog 
ten rinks pauja earn — Lenina 
ar Nikaįla.

— Kas jpm apie tai pane- 
suriko nusistebėjas ko

munistas.
- Ugi 

kalba.
Matyt kokio® dvasios yra 

rusiszki mužikai.
Norėjo nužudyt kamisije kuri

sze ?

pas mus visi teip

apipleszineja bažnyczes.
Riga. — Kada kamisije kon

fiskavimo bažnytiniu turtu at
važiavo in Tyera, tykslo api- 
pleszimo bažnycziu nuo visokio 
turto, sanaroi slaptingos drau- 

“ Juodojo Szimto” in- 
mete in katedra Persimainiino 
Vieszpaties bomba. Eksplozije 
sunaikino keliolika puikiu sto- 
vylu, langus ir dydeleė duris, 
bet nieką nesužęido. Katedra 
pastatyta 1689 meto ,įA’ YI*a lft" 
bai puiki, kurioje rimuosi dau
geli skarbu, kuriuos bolszevi- 
kiszka komi si je 
griebti.
Kaip soviatai praleidže pini
gus aplaikytus del izbadeju- 

siu,
Moskva. —-Pagal slaptingus 

praneszjmus, tai soviatai pra
leidže aplaikytus pinigus isz 
Ameriko ir kitu sklypu ant su- 
szelpimo ižbadejusiu ant vari
nio savo propogandos užrube- 
žije. Soviatai mažai rūpinasi 
ar visa pietine Rosije iszmirs 
badu, bile turi pinigu ant už- 
laikimo bolszevikiszku agentu 
užnibežije.

Bolszevikiszki agentai Sztok- 
holmo sunaudojo in laika ketu
riolika dienu aut savo tykslu 
visa milijoną doleriu atsiunstu 
isz Norvegijos del ižbadejusiu 
Rosijoi.

Dabar iszsidave, jog surink
ti 350 tukstanezoi svani szter- 
lingu Anglijoi ant ižbadejusiu, 
_ v, a a . • • • * •

guveš

Keistuczio
Balanda”

no ir Smalininku.
Girtuokliavimo pasekmes.
Insivyravęs tarp mus gir

tuokliavimas randa jau savo 
auk u. Balandžio 2 d. pasigerės 
kareivis eidamas gatve invir- 
to in griovi,
tiek vandens, ir prigėrė. Lavo
nas pasiaustas Kauno ligoni
nėn.

4 4

kur buvo sziek

Prigėrė pirtyje.
Kovo .30 d. pirtyje, Keistu

czio g. Nr. 52 rastas S. LeszJd- 
nenienes lavonas. Gydytojai 
konstatavo, kad ji buvo iszt’ik- 
ta apopleksijos.

Nau ja radio stotU: - į*
Kaip girdėti, ariimįaufŽojo 

ateityje bus statoma Kaune 
nauja radio stotis.

Palangos szvente.
Kovo 31 d. Palangos krasz- 

gyventojai iszki|mingai

O

*

i

norėjo už- priesz

bolszovikai tuos pinigus intei- 
ko Krasinui aut pirkimo pui
kaus namo ant Moargato uli- 
czios kur talpysis bolszevikisz- 

/ 
delegatu in

ka dologacijo.
Iszsiuntimas

Genoa kasztuoje bplszevikams 
milijonai ir tai ne bumaszkoms 
tiktai auksu. Neberoikalo api- 
pleszineja bažnyczes nuo viso
kiu brangenybių.

Now York. — Inspekto-#

riai suome keliolika lampu par
gabentu isz Vokietijos kurio- 
sia radosi po kėlės paintukos 
geros džiūęs.

to 
szvente metines sukaktuves sa
vo sugrižimo prie Lietuvos. In 
ta szvente atsilankė kviesti isz 
Kauno ministeriu atstovai, mu
su atstovas Klaipeda i, Klaipė
dos krasztui komisaras p. Pe- 
tisno, dfi/ug Mažosids Lietuvos 
piliecziu ir vietiniu sodiecziu.

Szvente prasidėjo iszkilmin- 
gomis pamaldomis, paskui 

bažnyczia buvo laiko
mos kalbos. Po kalbu visa mi
nia su orkestru nuėjo in Biru
tes kaina ir in pajūri. Apie 3 
vai. p. p. pakviestiems sve- 
cziams buvo suruoszti Kurhau- 
se iszkilmingi pietus. Vakaro 
mėgėju artistu kuopele suvai
dino K. Puidos “Mirga,” 
navo choras,* deklemavo.

dai-

Kita diena buvo svarstomi 
posėdyje Palangos kurorto, 
žvejybos, savivaldybes ir kiti 
klausimai.’

Nepaprastas nusižudėlis.
Sekmadieni, balandžio 2 d. 

ties Vilkaviszkio bažnyczia N 
bataliono kareivis, gudas szo- 
ve ir dvi paneles, o paskui irt 
save. Kulka isznosze jam abi 
akis, bet jis liko gyvas. Viena’ 
panele buvo sužeista. Paklaus
tas delko szovosis, atsake, jog 
dėlto, kad jo visi nekenezia.
Ispanija Lietuva pripažins d0 

jure.
Ispanu ministeriu kabinetas

•svarsto Lietuvos respublikos 
pripažinimo de jure klausima 
ir iszsiroiszke iž pripažiniftui.

* Rymas. — Paskutinis 
Italijos gyventoju suraszas pa
rodo, buk tame sklype randasi 
du milijonai moterių daugiau 
kaip vyru.

Londonas. — Ross Smith*
už keliu dienu ketina atbūti 
kelione po visa svietą su areo-»
planu. I .1
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KAS GIRDĖT bininkiszkos poros gyvena su- 
t i k i me* i r' la Fminga i.

KUNIGAS MARIGNAN.
Guy de Maupassant — Vert®

4
A. Utaras.
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Daugeli kartu musu skaity
tojai prisiuneze iszkirptas isz 
angliszku laikraszcziu žinias 
apie visokius atsitikimus su 

t pravardems, 
kurios yra teip iszkraipytos, 
jog redaktoris po kokiam tai 
laikui vos dasipranta kokia tai 
galėtu būti pravarde o kartais 
ir neatspėja.

Ydant apsaugot redaktorių 
nuo sumiszimo proto, meldže- 
rne atcjteje taisės pravardes 
pataisyt, nes jus pat is žinote 
jiaises geriau nes esate tam pa
ežiam mieste.

Prisiunsdami iszkarpns gro- 
matoje, paraszykite pravardes 
njszkei, nes už tokes žinutes 
redakcija neatsako.

visokius 
lietuviszkoms 

yra

Washingtono užėjo dydele 
žioplysta ir apsileidimas neku
riu virszininku 
nejima kongresmeno

užėjo
Ąlarignano

■1

IIT1

i.

411 
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h

I

P

angle- 
septinis 

Tuke be
darbe ne tik padaro milzinisz- 
kas bledes del kompanijų bet ir 
del darbininku, kurios niekad 
nesugryž. Per bedarbe netenka 
abi szalis apie szeszis milijonus 
doleriu kas diena, arba konia 
du bilijonus doleriu per meta.

Kada kyla kokia bedarbe ar
ba straikas, tai vaiskus ar pa-* 
licije yra szaukema per kapi
talistus ant apsaugojimo jujn 
turto, nes tiesos 
pažinsta. 
roiviai
naudojami 
darbininkiszku tiesu ir liuoso 
iszsitarimo teip kaip knnstitu- 
cije gvarautimi ?

Matyt, kad tiesos yra pada
rytos tiktai del darbininku, 
turezei gali daryli ka nori.

Skaitlis nedirbniicziu 
kasiu daejna konia 
sziinttts t liksi tineziu.

jiems tai pri- 
Bet del ko tiejei ka- 

arba palicije ne yra 
ant apsaugojimo

■ I

4

pagal isztiri- 
ilohiiso- 

no isz South Dakotos, kąris už
mėtinėji’, buk amerikoniszki 
bondai ant 400 milijonu dole- 

ir pai(duo- 
visas dalis 

Ameriko ir tai nuo 1919 meto.
Kada tuja upgavysta likos isz- 
ajszkinta prezidentui

riu likos padirbtos 
tos del* žmoni u. po

Hard in
gai, tai tuojaus praszalino nuo 
dinsto 28 perdctiniiils visokiu 
skyrių. Arsziausia negali su
sekti 
nes teip yra geri jog valdže už 
juos turės užmokėti su procen
tais. Valdže daro rusta sliect- 

Isz pradžia buvo manoma, 
tiejei bondai likos padirbti 

vėliaus isztirtii

Ardžiausia 
kas tuos bolidus pirko,

va.
jog
Kuboje, bot
jog paežiam Washingtono.

Jau kad vogt, tai gerai!

dienomis iszejo isz 
Septy

ni Senojo Pasaulio Stebuklai

Tomis 
spaudos nauja knyga 4 <

Kunigo Ąlarignano karžy- 
giszkas’ varjas jam labai pri
tiko. Jis buvo laibas, augsztas; 
atkaklus. Veikiai sujudiiiiun'as,

SAULE
l1111— ................

apie pięya,*tikrq Dievą. Jinai 
niekają jo lipsi klausydavo, 
bet dąirydayosi i 

danęu, žole iii gėles; 
žibėjo gyVenimo T

JO
aplinkui, i|i 

; jos akyse 
linksmumas 

\ iskii pamatyti.' Kal tais ji’, i>u- 
<bivo’, pilsią piieszakip pa-

žilumo gyyeą 
vialrri nnninta>

.1 ■ ■■!■■ ................. ... f I 1 ■■■■*

laksztingalu balsas prie balso 
— lengva, virpanti muzika, ku
ri yerezią sappuoti, bri mintiji- 
nv>, i .
I iojanezia i mėnesiena i.

sutverta, tik buczkiams, vi-

♦.'h*

bet teisingas. Visi jo insitikini- 
mai buvo neatmainomi, nibkad
nepakeięziaini. Nnoszirdžiąi jis

(b|vo', pristok a. prieszakin jia- 
gauti k'bki lekianti' sutvėrimą, 
ir su^ry^Us jani sgko: M’^iurek, 
dedd, kiiip jiidkus! Asz noriu 
ji pamyluoti.’’ rTas geismas 
^^pabiyliioti/’ inu'pę arba lelija 

. sunvkindavo ir

|>risZokn priesznkili pn

supykindavo

dideliais

tikėjo pažinstis Dieva, porinri- 
tas Jo užduotis, troszkimus ir 
galybe.

Vaikszcziodamas 
žingsniais palei maža savo pir
kia, arba klebonijoje, jis’daž
nai užsiduodavo pats sau kblri
simus: “ 
tverė?” Ir jis būdavo persista- 
to sijve Dievo vietoję ir bęveik 
nešimainoma alsakvriuV jis su- , _ . vr> . , * •. Jt/lli... i?I____...
no beprotyste 
‘‘Tayp keliiji, 
prapity surasti r’’

Kodėl* Dievas tąjp Šu

rasdavo. Niekada
szventii diirbu:

M., .- 4 ; * b r ”

jis ąeVaJi-

'surūpindavo, 
sujudindavo kripiga kuris įpū
tė, taipjau, tame nesunaikinau-

visada 
inskiepyta moteries szirdy.

pjauti prisiartinus, zakristi
jono moterie, 
kunigo Marignano

ti dblikatnUma kuris

kuri prižiūrėjo 
► namus, su 

atsargumu pasako jam kąd jo 
pussesere mylinti, vaikina.1

Kilnigas beveik uždusri tup
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visokiu do-

kraujageringu

Rusiszka bolszevikiszka rau
donoji amiije iszsiunte 
diena pilna truki 
vanu del turkiszku kareiviu. 
Dovanos susidėjo isz papero- 
su, ezokolados, saldumynu, ta
bako, del savo 
draugu.

Teip, bolszevikai turi pinigu 
ant iszsiuntimo trūkio su viso- 
keis gardumynais ir dovanoms 
del Turku, bet ne gali paau
kauti ne vieno vagono su mais
tu del ižbadejusiu savo taut ie

tims pinigus galėjo 
szimtu szei- 

Tokis pasiel
gimas bolszeviku atnesza pa
niekinimą nuo kitu sklypu ir 
atsisakimo szelpti ižbadejnsius 
maskolius.

cziu. Už 
suszelpt keliolika 
mynu ižbadeliu.

Žydai tankei maino savč 
pravardes del biznio arba, po- 
litikiszkos naudos idant žmo
nis nedasiprastu jog tai jevre- 
jus. Tankei žydai slapstoti po 
svetimas pravardes, 
gai i\nglijoi ir Aąieri

Neėmei mirė Londone lor
das Leopoldas Mount Batten 
gy mi na i t is a n gi i sz k o 
liaus. Del tuju, kurie apie tai 
nieko nežinojo yra labai aky
va, jog
Battenbergas ir 
kas žydas. Jojo te\ as paėjo isz 

būdamas kunin- 
apaigyeno 
savo pra-

ir niekas nedasiprato 
žydas, tiktai tikras

o ypatin
gi.*.

kara-

Batten tikrai vadinosi 
buvo vokisz-

Vokietijos 
gaikszcziu. 
Anglijai permaino 
varde 
jog tai 
Anglikas.________

Tūlas iszmintingas sudže at
sisakė duoti persiskyrimą tūlai 
poniutei, kuri norėjo atsikra
tyti nuo savo vyro, kada daži- 
nojo, buk ne yra jokiu muzika- 
liszku artistu, tiktai paprastu 
tapai hptelije. Kvailiuke mane, 
jog ant to labai nukentės jog 
josios vyras yra taniu. Juk ne 
visi gali būti muzikantais, ar
tistais, bet visi gali būti artis
tais savo paszaukime. 
si tokiu taniu, 
giau proto už nckuriuos artis
tus.

Kvaila yra toji motore, kuri 
paniekina savo vyra tik del to, 
jog jisai yra darbininku o ne 
augsztu ponu. Gyvenimo poros 
losze dydele role žmogaus bū
das ir pasielgimas kurio pp- 

, duoda žmogui paguodono nuo 
visu. Tankci turtingos poros 
persiskyrė už menknieki 6 drtr-

Kada

Linksma Naujiena
SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

<

Ka tįk pagerintas ?— sustiprintas ir praplatintas 
savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
BITTERIS isz musu chemiszkos laboratorijos. Kurie 
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes ym daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom. • Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus, 
ir užsakymus, in trumpa laika. Reikalaukite ąptiekose, 
o jeigu negausite tki neimkite kitoniszku bet, reikalau
kite tiesok isz musu.

* ,i, . i' m y i “ I • fe

Sąlutaras Drug & Chemical Co.
i 1701 S.’HALSTED ST. Dept. 15. 
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Kunigas Ve) pradėjo eiti; jo
Į 
del ko. Jis 
staigu 
nors atsisėsti 
lyti ir | 
darbuose.

Toliau ten, 
upelio vilniav ima, 
džiule eile topoliu insibriovu- 
siu szian Ir ten. 
balta migla 
spinduliai perszvieęzia, bnlta- 
Vo ir blizgėjo, glamouodamas 

ir virszunęs kalnu, ir 
supdamas visus vingiuotu van
denio kelius, 
niatoma, (Įrobule.

Kunigas dąr karta apsistojo

szirdis silpo, bet jis nesuprato 
j jautėsi nusilpęs, 

nuvargęs; noreio kur
>

pagarbinti

norėjo 
pailsėti, pamis- 

Dieva Jo

sekant mažiuko
matosi di-

H

Kurie

r

Puikus ūkas 
kuria menulio

szoiius

tarsi ploiia, per-

Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus,
'A

CHICAGO, ILL.
^■■ iiiIbAiiiiiiiiiiu i a i iTiwp»ii ■

LIGONEI KUĘIE SERGATE

Reumatu, Dusuliu (Asthma)/Nervu 
liga, HzirdicK Ilga, nuomariu, vcnriHZ- 
koms ligoms ir 1.1. Visu ligų neminiu 
bet bile liga turi, ar kas tavo szcl- 
mjnoje turi, nuo didžiausios ligos iki 
mažiaAisial, galite duoti antrasza o 
gausite rodąs ir receptus dykai. In- 
dėkite už 2c stempa Ir gera aptrasza. 
Dabar geras laikas, pavasaris ir tiktai 
szltani laike Jus patys save namieje 
pagydyslte. Bandykite naminio gydimo 
patys sau. CzIa turite proga su gva- 
rantavlmu, l>llo tik ta padarysite tai 
pasveiksite. Ilaszykite pas:

ALEX R. SALVIS, 
P. 0. Box !K». DALAS. PA.

■ju.Tt <»baisiu sujudimu ,tu pranesztu 
AĖ t ’J 1 * f « « ' t • f • •

' uosiju- 
incikmas, muiluotu veidu, nes 
KDilLį. •: ’’ ’'.'f1

' AtšIjibikejoS krid galėjus rim
ty Ui r kąlbetj, jis suszuko: 
“Tas iiegąli būti teisybe1, tu 
meilioji, Molrinjol“ V 

; ' -6ui L,J.
Įriiit/.krntią

tam aqua, PA.iiau jienu; ji s stoVe jo 

'sktildsi.
Ats|į)bikejoS krid galėjus hia-

“Tas negali būti teisybe; tu 
meilioji, Molanjbl”

t fact motęrįs ‘SuSidojo rrtiikas 
riiit.‘kruti įjos. / '* 1 "Kn 
gu! yięsžpaU teię'ia 
gU a$ž nieluojiiį. ? 
Guče! Asz ^amįstai’ 
jįį biria pas jį kiekviena Vijkara 

; |L J l .‘L k /.i ■r.J 1J ' t (KLn .' ’Ll** .

jjledii sjisftinka.' paųjĄ

Matyti,''tarpe deszimtos ir vi- 
durnakezio. ”

Jis paliovė skutosi, pradėjo 
dideliais žings

niais szian ir ten, kaip visada 
jis darydavo laike gilaus ap
mastymo. Vėl jis pradėjo skus
tis ir insipjoye kelis kartus nuo 
pat nosies ilp ausies.

Visa ilga diena jis praleido 
tykiai, pilnas piktumo ir neri
masties. Prįę jo kunigiszkos 
neapikantos del tos nenužiiiri- 
mos meiles dip* prijungta už- 
rustįnimas jos dyasiszk6 teVo, 
jos globėjo ir ganytojo. Dablir 
jis papiate kad jis yra prigau
tas tos mergelkos* ir tuo paežiu 
kartu pamislijo kai turės, susi
judinti jos tėvai kuomet, ju 
4p kįe pa re i k $ze?. j >a st J ky rus. 8ri u 
vyrabe ju žinios'ir dprgi pi iesz 
jų norą. ?

Po pietį! jis bandė trupnti

pripildyta krutinę auganeziu 
ir nesuvaldomu malonumu. '

Abejojantis, neaiszkus klau
simo jausmas jam atejp; jis da
bar klausė vieno tu klausimu 
kuriuos sau pasistatydąvą;

”Delko Dievas taip suredp? 
Jei naktis skirta įpięgui,

Vieszpatią,♦ ♦ * ' 1 t * ' h 1 - .1
Ašz oslį' 

tpjpl asz 
Jo (larbii 

■iei raM 

jam ati^odd 
ir nesu 
.,1; Liii

) 1

. ..........................................................

Auszra buvo duota niaibii iatf!• 7
— dr6^n)i|tmi

!*>

Jis sakydavo riaii:

žinoti 
T i 

arbri,

KOŽNAhSEąEpA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-trns Plotini - ii'WEST BROAD ST.o

Vipszljmties tarnas, 
turiu 
priežastis, 
jas spėti.”

Viskas gamtoje 
sutverta' su stebėtina 
luuzdmĄ logika.

v i sada btdanęuoda Voš. 

isžbbdimui, diena — nį'kii Jii 
.... , , is ’.—• (Iroįtnpfbui; 

Vakaras — prisirengimui prie 
”L1“, o tamsios rinktis-r-

visiszkai

4 teise .Jo d artai
O k.1 V1
F' i.’Y’

'f > f

> > 
redak- , ne- 

visko užsi- 
jis dąug 

už diena?

Dirvos< 4

A

“Dblk6w.’h‘
Yra tai 

apie Egipto kafa- 
kaj>a, Babilono

tinyczia, 
kapas,

bblszevikiszkais
Privatiszki bankieroi

atspaudinta
cijoi, 7907 Superior avė., Cleve
land, Ohio. \’erte K. S. Karpa- 
viezius, kaina $1.00. 
apraszimai
liaus Klmfo
miesto murai, Olympijos Zen- 
so stabas, Dieves Dianos szven- 

Karaliaus Mausalio 
Rhodes Salos stovyla,

Aleksandrijos žibintuvas. Kož- 
noje szeimynoje toji knyga pri
valo rastis.

Tikra velneva užstojo su tais 
rusiszkais 
mbleis.
Maskvoje duoda keturis mili
jonus rubliu už viena ameriko- 
niszka doleri. Preke visokio 
maisto kyla nesvietiszkai. Bol- 

spaudžo 
skaitlio 

idant suezedyt popiera. Dabar 
spaildže bumaszkas 
100 milijonu, 
tuju pinigu bolszevikai ne turi 
aukso, o kuom daugiau spau- 
dina bumaszku tuom mažesne 
turi verte, ir nežino kaip tasai 
rusiszkas piniginis ergelis už
sibaigs. Bet tas bolszevikus vi
sai neapejna. Juk turi užtekti
nai popioros ant atspaudjnimo 
bumaszku, kurios ne yra vertos 
tiek, kiek popiera ant kurios 
bumaszkos yra spaudinamos.

szovikiszka 
bumasZkas

vai dže 
dvdesnio

po 50 ir 
ant gvarantimo

Korporacijos 
Skundiku yra Jonas 

innesze* skunda 
tosios

perkrato visa

skelbia
) y

laikrasztis 
išz Wilkes-

Ana diena buvo perklausi- 
mai priesz Grand Jury Wilkes- 
Barre sude Lietuviszkas In- 
dustrialiszkas 
teismas.
Virbalis kuris 
prieszais virszininkus 
bendroves Povvla ir Joną Pet- 
rauckus ir Joną Martisziu už

■ # I 1

surasza apgavimo szerininku, 
peržengimą bankiniu liesu ir 
garsini m a apgavi n gu apgarsi- 
nimti.

Grand Jure
teismą kuri užtvirtino ir dabar 
prasidės teismas priesz soda ar 
apkaltinti sanarei tosios ben
droves yra kaltais ar ne.

Teip
“Times-Leader
Barre, Pa.

LIGONEI — SKAITYKITE!
Asz galiu iszgydyti galvos skaudėj

imu, inkstu ligas, telp-gi puczkuotus 
veidus, apdegintu mustard*gazu ir Lt.

Thomas Edwards, Chief-of-Pollce 
isz Shamokin, Pa., raszp maą. sziteip:

Guod. Tamista: asz turėjau , ru|na- 
tizma rankoje, negalėjau naktimis nuo 
skausmo miegoti. Pradėjau vartuoti 
gyduoles, Andrio Kąirąipzią. Sunau
dojau tik puse bonkute, visas skaus
mas man praslszallno. Naudojau po
liaus kolei sunaudojau trh bonku^es 
Ir asz jau dekavoju už iszgydima nia- 

Su Guodone, Thomąs Edwards,
Chlef-of-Police, Shamokin, Pa,į 
Adresą vokite: A. P. KAIRAITIS,

319, (Lherry St., Shamokin, Pą. (37)

Laivakortes Vėl Atpigo,
. $107.00

nes.

Randa- 
kurie turi dau- z In Klaipeda

InPiliava-Karaliaucziu $106.50 
(War Tax $5,00)

Pinigu Siuntimas ią, Lietuvą

In Liepoju .. ... $107.00

(War Tax $5,00)

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

P.MIKOLĄI^ĮS,

4 * todėl”

vatus

tamsios rialtfis
,,. ■■ , . , j , . . Ipaųsib, 

mieįjui.
Keturi met laikini

atsake ukininkystes reikalams 
ir nepasitikėjimas niekada ku
nigui neapsireiszke kad gam
ta neturi tikslo; kad, prięszin- 
g*ai, viskas kas tik rąndasi, tu
ri prisitaikyti prie tvirtu rei
kalavimu opokos, to kraszto ir 
aplinkybių.

Bet jią nekente moteries — 
besažinįngai jis nekente ir nie
kino ja isz prigimties. Tankiai 

kar t( )d a v.o Kristaus
džius: “Moteriszkc, ka daryti
JIS zo-

Moteriszkc, 
su tąyimi?” — irdadurdavo: 
— ilAtrodo kad ir Dievas pats 
neužsiganedines tuo savo drtr- 
bu. Jinai buvo gundintoja ku
ri patraukė pirma vyra isz ke- 
liOt jr nuo tada ji tebėra taijie. 
prakeikimo darbe. Tas silpnas 
sutvėrimas, . 
visada neduodantis ramybes. ♦*
Apart nuodėmingo ju kūno, 
kunigas nekente 
szirdies.

Jis dažnai jausdavo ju riiei- 
liniipasi prie jo, tącziau žijįp?

'• a 1- ' 1 11 "į < ‘ J *
Tas tai ir verte ji dūkti ant tu

jis,pavėjingas ir
1 A Vt • •T >

ir meilios j u

•> Z ’ f L> V’J’*

jo kad prie to -jam uždraustoj

jnju Vilionių, kurios visada jb 
se neri ląstą. . ,

Pagal jo insitikiriima, Die 
vąs sątvere nioteri tiktai gun 
dyąio tikslui i 
mui.

Neturėjo jis 
iszimant vienuolėms, kurios 
savo szventa prisįega yrą i^z- 
sįžadejusios vyrus vilioti. Vie
nok ir joms jis buvo ganą žiąą-

J J f t * «. «r • 1

ii1 vyro kankini-

pątaiknvimo,
I

rus, ka'Jangi jjs gerai žipojo 
jog surakintoje, kuklioje ju 
szirdy vistiek teberusena mei
les gaszlumo ugnis -- to gnsz- 

jaih, kuni
gui, buvo iszreikszta.

prakeikta mei- 
ju palankume, 

tono balse, kAlbapt.su

surakintoje, kuklioje ju

luino kuris dargi

JąUte jis ta 
lavimasi net ir 
žemo 
jam nuleistom žemyn akim ir 
nužeihintos sžirdips ąsžąrpse, 
kada jis jas sziurlvszcziąąiiya- 
bardavo. Iy jis būdavo tik su
judina sutana, apleidžiant su
eigos duris, ir iszriina pratęs
damas didelius žingsnius, kaip 
bėgdamas, ąub pavojaus.

Jis turėjo pussesere, kuri gy 
veno pas motiml netoli klebo
nijos. Jis norėjo : padaryti ją 
gailestingąja seserimi.

Ji buvo puiki; pąjuokirinti 
nutrūktgalve. Kada kąnigas, 
melsdavosi, 
ant jos, ji apkabindavo ji tvir
tai traukdama prie sąves; 
kuomet kunigas besažįnin^ąį 

glebiu, kurie, įiežiujint tp vis
ko, ’ sužadindavo^j^meilps pul
są ir uždegdavo tevis^kuiho 
jausmus kurie mioKa žrtogpM

Dažnai, kada tik pąsitaįKy7

bardavo. Iy jis būdavo tik su-

i*

arba rustąudąVb

jeszkodavo pasilinosnviinp^nuQ,

i

53 Hudson Ąvę. Brooklyn, N.Y. įicr ląiiktls, jis knlheduvii jai 
$

davo Jam eiti szglp joą, keĮią 
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Sakydama: “Te- 
r 1 *i C* : z J r - < r ; • •

< mano jei- 
iVtbiUiour le 

safari'kad
1: .Ilki. , II fck

kuomet' tavo sesuo hžniiega.
> i* 4 ? i J * , ‘ i f r' • * i t ’ lj * ■ f 11 *

■ >< «. A 4. I * -LW 'M f Jį r JĮ ' J | 111 |

till rpikia tik nueiti ten ir ba- 
, 11 h •. '1 ■, . . . .

aįz nioluojuj 
Guče t. j i

vaikszczioti

plaus ap-

Prią jo kunigiszkos
•'e -A i 4 • 'i- 1 •

rusti n hnas jos dvasi szk6 te V o

juusmąi, pailsini, 
mirszimui, tai kodėl 
daugiau žavejanti 
Ir delko szita viliojanti pla
neta tiek daug yra iszmint i il
gesne, 
kuri i 
viską nuszvic 
likatna ir 
kuri perszvieczia visus szesže- 
lius?

“Delko didieji giesmininkai 
paukszteliai nemiega kaip ki
ti ? Delko jie leidžia savo baisa 
in ta misteriszka szcsželyna I

’“Kairi |a pus-skaro užmesta 
ant pasaulio? Delko tie drebė
jimai szirjies, tas susijudini
mas proto, tas kankinimąsi ku- 

Delko tas apsireiszkimas 
-suv i liejinio, kurto žmonas ne- 
pažinsta gulėdami? lynm tem- 
ta iszaugsztintas reginis, ta 

.metamą isz
A B B

, poctiszkesno negu, saule 
atrodo taip iszndtttinga

'.vieežianti, tokia de- I < a . « • . •'mistiszka szviosa,

f

no j

iszaugsztintas 
gausa poezijos , 
augsztybiu ant žemes?, r

Ir kunigas negalėjo tai su-

>
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Z

H

judinti jos tėvai
prasti.

Bet, matę,

vyra be ju žinioslr dąrgi ppieszV •

skaityti, bet.ne galejp, oipjimas 
daugiau ir dąu^iau ip piktu
mą. IfSzniu^us deszimtai, iis 
pasienio lazdą, baisu aržuolini 
kpjikb$ kuK brivo pripratęs 
nesztis 1 f ‘
czioiimpis Apjimjqmt sergąn- 
' ' * • • . * 1 0 į, t- ė’*'' 1 i

dfdęles lazdos^ kuria, jis pasuko

(langiau ir daugiau

bUvo pripratęskrijikiii Kul?.
i iii KĮ j h i (i Į s pusi vtj j Į< sz-

cžiuSf Ir. jjš nusijuokė isz tos 
dfdęles lazdos, kuria, jis pasuko 
grijujojąjįczin paprųtimu, tvir
toj kaimietiszkoj savo gniaiiž-
grijniojapęziu paprųtiinu,

te j. Įlinku i ja staigu pakele ir 
dantimis grieždamas mpte ant

> ■ ,r'. „ S / '. , " • *, " » ; i. ’ į

žes pripuolė ant grindy,

•, i ‘ '• * > ii '!r | |

kėdes, kilnos atramstis įpjlu-

Jis įjrąVere duris iszejtu, bet
susilyilte prie slpnksczio, nu- 

* , . 4 l w 4 k** *"• r. i a, « z-. MTk ra a z-a zx. wx a

nbs, fąip stębetĮnąį blizgan- 
czios kgfl retai kada tokia pa
sitaiko pjatyti. ' i * ' " ■ b b ' '' I

Ir, budpppis apdovanotas su
si judinipįp, kaip ir visi tip po7 
etiszki sapnuotojai, bažnyęzibs

stebintas skaisezids menesio-
J. j ' < 1 ? L ’ * _ 'j '* ■ i * *

t f j r * . > .f i f i . . i * j t Y "v

ežios kafl retai kada tokia p;
■ ; «i ■ '< j W............

sijudininiu, kaip ir visi tie P°?

tėvai, priyąlo bjąth 1WUM Kr^į
ta prptp apsvaigimaUr shjpdi- 

j "I 1 4 ’ll 'A J ’ 4 1 "1 •
dzios ir rapuos grožis. '
mą Los palszos iial|tięs iszdi- 
džios ir raudos grbžęs. '

Mąž'ame'' jo sodnely viskas 
mąpdęisi mPlk^^pj ięsęje;
vąįsiniiu jp n|ędzjjų I IRCję ant 
ženąęfc Ifubn, Vos apjjpn^p za- 
lipojĮĮnęzinis lapais, s^akp sže-

_........  fa tji-y-
leido s;į|4o kva-

žeiąėS Ifiibn, Vos ąp^riągtą

eželius į kąpntęt np$ines sąus- 
oį«ry-kuhe^. ąpsįrąįzge ,ąnt 

ežios sienos^ .
pą, pripildydamos s^varą> švil
ta orą ąudpipą saikiai kyo- 

giliąą', kvąjąioti,
pia nezią prirfuiąu.

Prądęjp jis giliąjčkvębpoti, 
trau^dmnaą in toe * orjtt kaip 
girtuoklis Vyną, ir ptjjpązu ,rijo 
in prieszaki, pasiteįikihjes, jn- 

es sa-

P-” k ‘4- 'j. ir ĮMiinnzu ęj
mkim 

stebes ir bęveik užmirsį 
vo spseryczia.

Sodria perėjos, jis sustojo pa-
i a a ’* - K J . a ''L a' — *

vo spseryezia.
in1

žiūrėti iii. laukus, užtinkdinda;
mup gJpmoiiojmuJzinš szvielos

. T_ .u. ------ 4 .’* '*

bziUm»f ąlepiningam
7-

iy bešimaudrinezius viliojan-
> .• f 1 1!» s , 1 ~ " iki <„»į^įc«

jgj Mo
vn

nąktieš burte. Tolyc^įn
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jbsi trųmpasį motuliniri žio|m
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Pamėginkite naujo__

■Ha alr«giatrqptu v»)sbaĮ»»liMufifiTt Vabt. 
Tarautu Ulure. ' ‘

Naujame niMynanie jakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmnKan-

— "v ...v . «».«.w *^v*v4,
priemaiša pr i i ūmiai Švelnaus

Ruffles yra iros! paveikiantis 
' ‘ ... " “ : -

puikus plauku sutalsytojas, kuris

UžsiHCnejitelu ir Chronhzku Ligų
Įeikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakant! mediką-: 
llszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Qydlma ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. ,

Y id prill netvarkos, nptraoklas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tą! palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni vyra| ar pajėgos justi jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ąr stokus jums drūtumo, rąlt- 
rumo ir pajėgos, ka gamta jums pa- 
^pnkliąo, jaigą Joip tai matykite ma
ne.

Itumatizmas prišoktuose padėjimuo
se, teippgi ifcztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduodą per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir trote nuodoju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo. trot|nat ant vo- 
gos, silpnosM atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusls ir 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
ikausmas pccguose, skausmas kau
luose, skausmas kerklcje, Blokas en
ergijos. Todęl nelipkite.

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos .ir speciales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
iabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvas|ązkuju. T|ą gydi
mą! patvirtinti ir rokomendavoti per 
garsingiausius Eąyopos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Ketverga, Petnyczin Ir Sukata. 
Ofisos .yaląųdos: 10 ryte iki 8 vakare, 
Dr. Hodgens Medical Offices,

čica ypatybės ii amo vaistė Įdėtos 
BU ‘L 
kvepalo.

pleiskanų pašalintojas — begaliniai

■■■.■i-------------- -—-lwr patiks kad
11 ir gačniau-

ai ai y patai.

R?JT!es
’ ' < r”>”

SlOlAbASbKlH

i Hl Al.THY SlAI ?
ii.xim/.nti;ąik

AptiekoM 
poraiduod* 
po 05c.arba 
ataiuakite 
75«., tad 
atsiųsim* 
per pakte 
tiesiog 14 
labara- 
torijos.

Bvtinal 
. reikalau
kite 
šiokio 
patallo.

Ma biri ų 
inkaro 
▼<ls- 
b^an^lis,

.■.-.Į...

labart-

traleten toliau 
pievos, pQ medžiu skliautu,, be- 
siiąaudant szviesioj migloj du 
pavidalu einancziu szale vie
nas kito.

Vyras buvo augsztesnis ir 
ląike ranka ’apkabinęs myli
mosios kakla, tankiai buezia- 
vo jos skruostus.’ Jie suteikė 
gyvybe tyliam žemes vaizdui 
kuris suposi juodu kaip užsi
tarnauti reniai. Abudu jie at
rodė kaiprviena esybe kuriai 
būvą paskirtą, szita raini ir ty
li naktis, ir jiedu artinosi prie 
kunigo, kaip gyvas atsakyąias

pavidalu einancziu

7

szale vie-
) HI HM (O

■. • < n * • *■ .

hKOOKLVS 
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reik___
kite 
šitokio 
pataite.
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atsiunstas in klausimus, Valdy- 
tojo atsiljepimąs.

Stovėję jis nepasijudinda
mas, su plakanczip szinjimi, 
visas susjjudinės, ir japi rodėsi 
kad jis mato bibliszka meiles 
perstatymą tarpe Rūtos ir Ęo- 
azo, sutaikyta Vioszpaties po
ru, kaip vienoje tu pagarsėju
siu pasgkaieziu szveptos kny- 

apsakoma. Giesme isz 
'.M

tojo atsilįepimas.

plakanezi ą sz i rd imi,

Ofisus valandos: 10 ryte iki 8 vakare,

gos I
* ‘ Giesmių Qiesme 
syse skambėti ir jis baskendę 
skausme ir poezijoj tos meiles 
poemos.
. Jis tarė sau:
vas sutvėrė tokias naktis kai 
szi kad paslėpti žmoniszka 
meiles tobulybę.”

Pasitraukė jis nuo tos poros, 
rankom ty-

eme jo ap-

4 ■Gal but Die-

4 S. Centre St. (2-tras floras)
Pottsville, Pa.
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LAIVAKOTES
IN LIETUVA IR ISZ LIETUVOS 

PILIAVA.

A?

*1 'B • A t • <

kuri susikabiąys
i v ’ t.-..,

liai zehgę piymyn. Bėt tai bu
vo jo pussesere. Ir jis pats ^a- 
ves dabar klauso ar jis tik ne
praši žengo Dievui. Ii1, ar Die
vas nepavelijo meile iszpažin-

vo jo pussesere. Ir jis pats ^a-

' T k l' ■#

ti“ jeigu jis jiV, aprodė tokia 
slripuihga' grdže?

Ir 'jis gi-yžo atgal, susige-ir ■ ii “ u ■ - * ■

dos, tartum jis butu iriojes in
diovnami-in kuri jam Uždraus
ta eiti, "im v s *

■ ■■        , „

' dr" J. Ą. TANANEWICZ
.. . Į? Chirurgus
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Gydė invąlrtas Ligai/, Vyru.ir 
Moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 

ląlszjęųs. Ągrepąs;

2020 m?th.Mwt
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Moterų. Duoda patarimus
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pPER PILIAVA, KIJUfcĘpA, 
LIEPOJU. HAMBURGĄ iri visus 
Jdtus porins. PiOduodame ant visu 

[’linijų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Iszgauiuune pasąortus 
Ur taksu paliu(|ijiipiis. Labiausia 
| visame kame aprūpiname atke
liavusius Isz kitu miestu ir ązel- 
mynas. Keliaukite in Lietuva au 

L'szlmtais kitu per mus, o nuturė
site vargo!!!!

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

ORBITA . 13 Geguž. 24 Balandžio 
t ĖST R IS.......................20 Gegužio.

(UTY OP YĄLENPU ..2a Mąjaus 
ORDINĄ .... 27 Mojau s, 8 Liepos 
OltOPE.SA 1(1 Ju mm s Ir 22 July 
VANOVCK I? Junaus Ir 2V July

... lo Liąpos
Tiesiai in Cherbourg. ; 

Southampton ir Hamburg.
Visos atsklrios kajutos. Nėra 

extra mokeac?lu.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPAQ.
SANDERSON & SON Inc. Agents 

2(| BROADWAY; NEW YORK.
Ar pas vietini lahakorcxlu agenta.
■a aai qn » e » ii — »

onopESĄ

V.iCBA>i .....
1 I

r

PINIGAI
SIUNCZIAMp PINIGUS IN LIE- 

pacztu, telegrafu ir cze- 
kiais po pilna gvaraneija grei- 

Auksinu

rrPŪVA

cziausio Iszmokejimd.
kursas kuoplglausls. Partraukia
me gimines isz Lietuvos 
piausiame laiko.
tukstanezius, iD.ganėdinshn ir jus 
lodei raižykite ar atsilankykite 
o nesigailėsite!!!!!

trurn-
Užganėdinam

Lithuanian Travel Bureau
* ’ . * J' *1 I I t ' » 1 * . ' I • " *

*
PA

H
136 E. 42-nd.St. GQept,~M.)

♦

Įv Travel Bureau 
NEW YORK, N. ¥.
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LIGOS
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Liątuvtu Daktaras 
Plttąlnu"ge.u Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begijo 32 
ląntus invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pąžiąsta. > Gydo uUinuodlnlmą kraujo ir silpnybes 
Vyru, spuogus, niožojimps, ligas tinimo, invalrias ligas pa- 
.elnanvzias nuo neczyątųmo kraujo.

Dr. Koler kalini Ruslšzkai
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Atsiszaukitc ypatisz-

Otisos valandos .nuo 9 ryto llp 6 vakare
,kąi, per laiszkus asz negydau, 

i 

Nedellomls 9 iki 2 popiet. ’ <

PITTSBURGH, PA.
—--------------

Ir. Lerikiszkai.
r,

DR. KOLER - «38 POS AVIU . J
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Jėzau,” 
kuyi meldęsi 

Isztikruju, .
lėlytės, 

4 4
pilna sayymeiles,

I ir kuomet jai prisiėjo lipti siu- 
huojancziajs jau ir vienur kitur 
inlužusiais laiptais. Ji lengvai 

! pabeldė in Jpris, kprias jaj ne
kuria žmogus parode. Duris 
tnojaus atsidaro ir jose pasinį-

h

I

Ik
IK

Brangiausias 
n|až,qs 
balsas, 
v ra 
•r

yra tik nemąstanti, o ne bloga 
Jai vįsi pątaikąuja, j... ..L... 
netrūksta. Ji niekuomet neži
nojo, kas tai yni būti neturtė
liu, todėl ir 
reiktu būti 
tiems.

'i,
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ui 
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nesuprato, kad 
gailesį i ilgesne ki- 

Atleisk jai, geriausias 
* Vieszpatie; iszmokyk ja nau

jai gyventi. Iszmokyk ja mas
tyti rtpic tuos mažutėlius tavo 
brolius, kad ji žinotu, kaip Tau 
tarnauti. Mažute Magdalena 
Leelerc yra viena isz drąsinu
siu Tavo pasekėju. Ji konezia 
net u y Ui, bada ir szalti ir nieka
da nesiskundžia. Jos mažiukai 
broliukas ir sesute neturi vi- 
ąisžkai jokiu žaislu, bet ka asz

tai

Agniete
bet ji

. I de Magdute.
jai nipko; ‘’’Ar tavo

užklausė Agniete.
no mamą atvažiuos jos pažiū
rėti, bot asz 
ir atgabenau 
žaislu. Asz
būti, nes —.” Czia ji labai nu
raudo, nes pamato kunigą klo- 

sedejo kedejo to-

kuris žmogus parode.

motina
ne t

•» > >
sveikes-

“Ma-

negalėjau laukti 
jums sziok tiek 

negaliu ežia ilgai

Bonn, kuris 
liau kambaryje.

Jis atėjo prie jos, maloniai 
szypsodamasi s 
damas didele 
ranku:

i t

ežia yra 
žino,

kalbu — jie neturi net drabu
žiu, kuriais tinkamai galėtu 
apsidengti — o jie Tavo myli 
ir yra laimingi. Rzmokyk Ag
niete, kad ji juos del Tavos my
lėtu. O Jėzau, iszmokyk ja isz- 
sižadeti saves ir spkti Tave!’’

Dab°r užėjo debesys ir pri
dengė menuli. Visur pasidęre 
tamsu ir viskas mirimo. O ka-

kuriais

sižadeti saves ir sekti Tave!

kad ji pirmians labai nusilpo, 
ir kad szitas nusiszaldymas 
jai gresia sunkia liga. Dienos 
ej<>, o ir ji ėjo blogyn ir blogyn. 
Ji neteko net nuovokos ir dak
taras suabejojo, ar ji atsi
griebs’ Kunigas klebonas, pip 
sieines tris savo apdriskusius 
prietelius, nuėjo su jais ip Nįp- 
tinos Szvenczipusios Pergalė
tojos koplyczia. ir teĮiąi kąrsz- 
tai jie už liirone meldėsi. Ma-

szi tas

suabejojo,

J

t

TARADAIKA.
I L ’ ’ 'į f ■ "

Masa cziužes gubom i jol 
Anojo Jionoi, 

Veselką, atsibuvinejo, 
Nu ’r revolipcije prasidėjo.

Tap kurcz;pmo.ie atsitiko, 
VįfikąsądąttŽe, nieko nepasi

liko!
Kada musztis pradėjo, 
Tas,viskas suteszkejo,UJiis,viskas suteszkejo

9 ORAS,
. , X r .--r----- --------

Žmogiis įle^ali 'gyventi be 
oro. Be oro nor gyvasties. Mes 
Ją visi ži|iome. įęt mažai su- 
prąntą ųrp svarbumą sveika
tai. Ęe t žn)pnes, kurję žino, jog 
be o|’p negalį gyenji, laiko du- 
ris iy tongus uždarytus. Jie 
opą kjimoąryjP sudPKiuą Žibu
riais ir ugnimi. NecluoJa kunui 
tinkamo vėdinimo. Orą nuo 
kunp ląiląįlfo anksztoms drapa
noms, storais czpverylpHS, ma
žais kalnieriąis, ir J. t.

Per ilga laika daugelis žmo
nių mepę, jog orps dviejokas. 
Pieninis oras, kuris geran, ’r 
naktinis oras, kuris blogas. Vi
si turi žinoti, jog naktinis oras 
ne blogas, jog naktinis oras no 
pavojingas bet geras. Jeigu 
laįkysimo miegamojo kamba
rio ląpgus atidarytus nakezia, 
apsisipigosime nuo cįžipvos.

Žmones klysta manydami
jog tik plaucziams oras reika
lingas. Vieszos Sveikatos Biu
ras nori idant žinotu, jog szvie
žias oras ir odai svarbus.T 1

Turiiąę praszalinti tylu orą. 
Laikyti kūpa 
turime ture i
Tas reiszkia. nesedei uždaryta
me kambaryje. Stongkites vi
suomet permainyti orą. Atida
ryk langus, Atidaryk duris. 
Vartok Plektrikinia vcdykla. 
Elęktrįkine vedykla yra sveika

Jeigu virszmiuo
ga intos vaistai —

— daug gero 
oras sute i-

SVEIKATOS PATARIMAI 
PER RADIO.

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras nesenei pradėjo 
siuntinėti du syk ant savąites 
prapeszimus per radio. Rgdio 
yra i 
mas. Yru pirmas sykis, p h sau-

nesenoi pradėjo

naujas bedratinis iszrądi- 

lio istorijoje, kiek yra žinoma, 
radio telefonas vartotas 

vieszos sveikatos tiksląms. 
Prnneszimai siuneziami du syk 
put savaites isz Naval Radio 
Sįoties N S F, Anacostia, D, C. 
Vienas siupstas kas Utanjin- 
ka, penkiolika x minptu po ket- 
vitos valantįos po piet ir l,j(X) 
metru tolumo, ir kitas Petny- 
czioj ant devintos vn laipios 
vakaro, ir 375 metru tolumo. 
Utarninko 
3(M) m vi i u 
myliu. Utarninko siuntimas 
vėl siimstas Scrcdoj su muzi- 
kaliszku programų ir prakal
bo lėni is.

Per tuos savaitinius sveika
tos praneszimus, Suv. Valstijų 
Sveikatos Departamentas sten
gia pasiekti kiek galipia dau-

J y krėslai, 
Ir visi langai.

Net ir zerkohlį suteszkejo, 
Jog net kruvipii Snukiu pa-

jpg
sveikatosItai jie už ligone meldėsi.

žoji Jpnieszkute po maldos už- 
tikrinejo visus, khd geriausias 
Kūdikėlis Jėzus pasigailės tos 
mažytes poniutes, kuri pasiro
do jiems tokia gera. Viena die

vą landa s 
<Buvo ‘da 

Daktaras su 
riedaneziomis per

Kaip žmonos apsiszvies, 
Tai ir protą kilok’ turės, 
Amerike kbžnas žmoguj pa-

matyti pcgalejo.
O kad jie sijrugtu, 

[r nors syki
r

na ji gulėjo kelias 
tvirtai užsimerkus, 
vis be nuovokos, 
ųszaroniis,

Brangus mano vaikeli, kasi jo veidus, tarė: 
? Ar ponia grioviene ”

kad pati viena ežia atko-|nes ji arba atsimerks, kad veli 
liavai tokioje 
je?

“Ne, 
atsake.
dus, jei butu žinojus. Praszau
injnok saituos žaislus tiems | nepakvėpuodami . isz 
mažapziaiąs vaikucziui ir mer- skausmo, suklaupė i.

ir tarė, — im- 
pintine isz jos

guodotgs,
Ar jis biodnas ąr bagotas.'

* A... . A .. 'a * i... -

sprandus nusi
suktu;

prileis nesi badytu, 
sarmatos

f

Ar ponia grioviene Dieve, gelbek mus dabar,

> drėgnojo dieno-

isztikruju,”
.Ji nebūta manės lei-|sanli.

nežino,
i i

1Tada su 
Del doru žmonių 

nedarytu!
ir kitas Pelnyi •

Ar musu luietiivei ftalį su 
tuonj pasigirti, 

Ar gali gera varda aptuneti? 
Nevisados,

Vis ižgirs balsii senos triubos: 
Kvailei ir tamsinai, 

Pataisys juos tiktai bizūnai.
Kožnas Lietuvi apsuka,

9

Ar nori, ar ne nori, turi duot, 
Po penkis ar daugiau (Įoleriu 

paklot!
Duszios ne ižganysi, 
Jaigu ne užmokėsi, 
Proves neiszlaimesi, 

Jeigu gerai neužmokęsi;
() ir gero vardo nuo patrijo

tu neturėsi, 
Jeigu pinigu jiems neaukausi.

Prigavimąja visi Lietuvius, 
Bet ar ilgai teip bus?

Neapleisi i na gera į, k a 
pradėt,

O jeigu pasako: Vyrai turi
te pįąįgiis dėt,

Kožnas krapszto pinigus, 
O ne pamisimą kas isz to bus. 
Sų darbais ir nekjtaip darosi, 
Kožna^ prie boso spaudžosi,

tu buį pasigirti,
Ne toli Vilksboriu iszsiimtimai siųkia

Kaip vadinasi pasakyti ne
galiu, 

Kaip ta vieta vadinasi,

ir Petnyzios, 1,500 ;9

Utarninko r3

nusiszypsotn ią mus ir butu su 
mumis, arba iszkoliaus sau, lie

ji | pažiurėjus daugiau in szi pa- 
9 9

Gripvas ir.grioviene, beveik 
; szirdies 
szale mer- 

dukters ir melde 
kad teiktųsi

Pinigus ižsuka

Bet gerai apsigyvenusi. 
Viena karezemelia užtikau 

Ir vyreli dngirdau, 
Jog be laisnu szinkuoje, 

Net Nedolioini nenustojo.
9

9

Net Nedeliopii
Q kad biznis ejna, tai ejiia 

iliunszaines 
ant dienos iszejna.

Kas nori bįzni gera daryti 
Tpri. in ten pusibostyti.

• Urvą kokia pasisamdys, 
O fain bizni ten varys.

skausmo, suklaupė
Ji iszeinę isz pintines I danezios 

juos Liujvį- Augszcziausiojo, 
kuriuodu užlaikyti jiems jn mylimiausia.

i Diena priesz kuczias jie. mel- 
prasižioje in tubs stebuklingus | dėsi karsztai. Apie pusiaunak- 
žaislns, kokius 
tik krautuvių languose.

“Mapo brangioji,”
kunigas, “jei tavo mama neži
no, kad esi czip, tai skubinkis I juo žaidė. Ligone atmerkė akis 
tuojaus namon. Be to, žaislai ir linksmai nusiszypsojo.

“Brangioji mamyte, aniolai 
mane bueziuoja 

kad juos papijmtum afgal.” I verkiate?” 
atsake greitai Ag-1 pradėjo garsiai verkti.

ilgai miogo- 
a t sake tėvas.

gaitoi.”
žaisĮus ir indą ve 
kui ir Jonieszkutei s % * r

da pasirodo sz.viesa, jau buvo stovėjo prie jos, žiūrėdami!
Agniete patisąule užtekėjus.

nežinojo, ar ji miegojo po to re
gėjimo, ar ne.

Liudvika atėjo in jos kamba
rį aprengti ja. Dabar Agniete 
pąsirode kitokia, kaip paprpą- 
tai. Ji nedaro jokiu pasiprio- 
szipimu, kada ja prausė ir nu
cypė ir nerekavo, kada szuka- 
vo jos plaukus. Prie pukryeziu 
Valgo, kas buvo paduota, noroi- 

seniau viso
ji buvo labai 

visame palanki, apsiniastanti, 
taip, kad Nounou ir Liudvika 
iszsitare: ^‘Sn mergaite, kas 
nors nepaprasto atsitiko, asz 
esmi insitikrinus.’’

Taip isztikruju buvo. Agnie
te pasodino savo lele in maža 
kėdutė ir per pusryczius žiu
rėjo in ja szypsodamasi. Ji ne
kalbėjo nei sn aukle nei su 
Liudvika ir buvo nepaprastai 
szvelui ir pakui k i.

Tuujnus~por pusryoziu nuėjo 
ji prie savo žaislu. Isz tarpo ju 
ji isztrąuke didele knyga gra
žiu pasakojimu su spalvuotais 
paveikslais, gražia lele su il
gais plaukais ir su daugybe in- 
vairiu paredu, Nojaus laivą ir 
dežele su “domino.’’ Szie žais
lai buvo jos mylimiausiais, ži
noma, ne tai, kaip mažoji jos 
lėlytė.

Buvo diena labai drėgna ir 
szalta. Agniete ąusiminus sto
vėjo kelias minutan prie lango, 
o paskui pradėjo arti ugnies 
žaisti su savo numvleta lele. 
Aukle pagalvojo, kad mergaite 
yra geriausiame upe ir kad ja 
kokia valandėlė galima palik
ti viena. Paliko. Nulipo žemyn 
pakalbėti apie szi ta su namu 
vedeja. Liudvika ta diena 
taip-pat buvo darbe. Ji padėjo 
mergaitėms apliuobti ir ap- 
szvaryti visir narna, nes laukia
ma buvo ant Kalėdų ir Nauju 
metu dąugybcs sveczim

Agniete neilgai lauke, 
tuojaus pasinaudojo gera pro
ga. Iszrinktus žaislus susidėję 
in pintiniuke, užsilipo ant ke- 
dps, pąsieąię savo kępuriukę, 
sziltesni apsivilkima ir sprūdo 
isz kambario laukan. Ji atidarė 
palengva vaiku kambario du
ris ir, apsidąirįus aplinkuų 
greitai placziais laiptais uusir 
leido tiesiog in gatve. Isz tenai 
ji greitai pasiekė gatves kaną;

ga I (‘j o m a t y t i H i debesy s p ra nyko 
gaus, i_______..„. L.

priduroj te kambari ir užbėgus ant mer
geles iszbahisio veido, rodos,

• nuo dan- 
menulio szviesa nuszvie- •1

tau nupirkti ne dėlto kad juos 
dalintum kitiems.

G
Asz noriu, 

9 9

i < Brangioji mamyte
>

aniolai
— bet ko jus 

nes tėvas ir motina

nori

Net 10 gorežiu

Viena patogi

9

naszlele apsi
vydavo,

Rinko, rinko ir boinelt sau 
pagavo, 

Dabar josios’akis atsidarė, 
Suprątp, jog negerai padaro.

kalaudama, kaip
kiu neųatnoniu.

domino.

Liudvika ta

Ji

pa, kur stovėdavo vežėjai. ’ Jf 

pasiązauke isz ju viena, kaip ji' “ ‘ 4 •

mate darant kitus žmones ant 
gatves, ir dąvę jam Magjąlę- 
nos Leęlęrc ądresa. Vežėjas 

o^iunąs, ką (faJ /
Vežėjas

stebcjosiiĄip^iiiodiimiis, ką dl)\ 
ryti, bpt ji iszsftrauke isz kisze- 
nes savo pinigine 
jam.

Asz tau duosiu penkis fraii- 
m : *

ir parodę
i i

kus,” tarė ji
x veszi ip tęn iy atgal.

viską padarys, tai ir dabar jau
Ji trip

jei mane nu*
9 9

Prgncu^as vežėjas už pinigą
1 .1 ' t * A » • 1 1 . *

jis daugiąu pegajyojo.
puti nusigando, įcuomot invįt- 
žiavo in labai purviną gatve, 
kur gyveno Magdalena LeplerC

geroj sveikatoj 
judinamo oro.

ginusia žmonių idant jie žino
tu budus apsaugoti viesza svei
kata. Tikėta, jog per radio bus 
galima siuntinėti visokias ži
nias, kurios pagelbės nukreip
ti papnrstas ligas ir apsaugos

“O, no, 
niete. “ 
szneka

M

Mama man dažnai pri- 
asz pilna savy-kad’ < , I,

meiles ir nori, kad asz geriau
sius savo žaislus iszdalincziau

• 11 x

vaikamsneturtingiems vaikams Szv.
Paulioczio Seserų 

prieglaudoje, 
klebone, tegu

Vincento
Leisk,

“Tu taip labai 
jai, brangioji,’’

Mes pavargome belaukdami, 
kada tu pabusi.’’

“O mano mažoji lėlyte? 
klausė Agniete, o kur/Kunigas 
klebonas, ir Magdute ? Ęet, oje,

i 4

9 9 v uz-

ji patvirtins tai, 
»,

manO vaikeli,

kunige 
tie daiktai ežia 

lieka, nors iki mano mama ežia 
atvažiuos, o 
ką asz padariau ir pasakiau.

“Labai gerai
Bet tnęjaus. skubinkis namon. 
Asz dąvesziu tave namon, nes 
esi visa szlapip, ir matai, mano 
vaikeli, kaip yra negerai iszei- 
ti ploname apsiavime ir neszil- 
tame apsiredyme, tokiame 
szlaniame ore.^

Agniete užkaito.
pabueziavo Magdute ir jos ma
ža broli ir seserį ir nuėjo pas
kui kunigą žemyn in vežimėli. 
Nors tenai ji užtikrino, kad va
žiuos tiesiog namon, bet kunir 
gas nenorėjo nei klausyti pa
leisti ja viena, 
manyti da kur 
t i.

Jo skaistus veidas 
nūs balsas užkovojo 
kiid ji jam atidavė visa savo 
szirdi. Ji jam pasipasakojo sa
vo vargus, pasakė, 
mažoji lėlytę naktį

Kūdikėlio Jėzaus alto-

n

9

apsiredyme 9

Ji greitai

galėjo su- 
nors nuvažiuo-
Ji

ir malo- 
ja taip,

kaip jos 
meldėsi

tarė
J'.

priesz 
r i u.
t “Asz negalėjau laukti, asz 

norėjau tnojaus pradėti,’’
“Asz turiu duoti mano ge

riausius ir grąžiapsius žaislus 
tuojau s, nes asz Į)įjaur kad pia- 
n r\ i-i 4'ie ii nfi 4*lL»i 411 ii 9 9

Kunigai klebonas pasako jai, 
kad Dievas myli geraszirdžius 
vąigelius, bęt jjs nori, kad jie « w w . iU a < i a

no mintis neatsimainytu.

butu paklusnus ir kad taip yra 
negera iszspi’usti isz nanųų, 
niekaip npžjnąnt.

Kuomet, vežimėlis prisirijo 
prię duriu, Ągpįęte pradelp 
i
- 4 ■■ .* 1 '1 _ 1 * •
smarkią i cjfebetį, o iszrode la
bai inkaiti^. Jj npsįszalde. f

.Tuoip tąrpu, kada ji buvo 
pas Afagdutę, jps namuose ki
lo diažiausįąą sumisziipąL 
Apkle, pąstebejps, kad jos niė- 
kpr nerą. pąmpose, šukele 

^ijpjaąs pasiijpty 
žplopps in įpiestą visur jos 
jęszkoti. Visa ląirpe, kad kuni
gas klebonas ją greitai nąmp 
pargabeno. ' “ "

Mq|Įpą isz d^iąpgsmo, kad 

ją gerokai iazbąi’Ų, bet už iąi

didžiausigs

ąąiąąose, sumele
^ijpjavs pasiipi^
ąąmyose

jęszkoti. Vįsa ląįrpe, kad kuni-

pargabepp. '

greitąį sysirajo, užmirszo net
I . <iiukle, ją uur^dydąma ir in Jo

* « >« T a.*' a a ra f #va 
pįetjnąjp.
va ggldydąipfy jąi visaip isz-

Aiit rytojaus Agniete iszro
de bloga D Dąkjafąs pasago,

<
V'

kaip asz pavargus!
Nuo to laiko jos atsigriebi- 

mas buvo matyti kasdien. Vie-
nok praėjo daug laiko iki ji 
galėjo iszeiti pasivpikszczjoti. 
Klebonas ateidavo dažnai ap
lankyti ja. Magdele, Liudvikas 
ir Jpnieszkute, visi sziltuoso 
rūbuose, kuriais juos grioviene 
apdovanojo, buvo dažniausiais 
Agnietės lankytojais ir geriau
siais ramintojais ir linksmin
tojais. Agniete pasidaro dabar 
tokia mandagi, szirdinga, taip 
baiminga, kad niekam nepadp- 
rytu jokio 
auklei ir Liudvikai, 
vieno kalbėjo “ 
ruju ja aniolai pabueziavo ir 
prasznabždejo in jos ausi mei
les ir pasiszventjmo žodžius.

O dabar jau ji yrą beveik 
mergina. Augszta, labai gražų 
o jos gerumas lygus jos gražu
mui. Kada ji artinosi prię Pir
mos Szv. Komunijos, ji pada
re pasiketinima iszdalinti pa
vargėliams viską, kuo .labjau- « A A « e • -W ** ^4 J *
rambon.. kuris ja po ligos |d- 

» tikėjimo dalyką; 
pasakė jos tėvui ir mptįpai,

nesmagumo, net 
kad grio- 

turbut, isztik-

vargeliams viską, kuo .labiau
sia ji puikayojosi. Kunigąs Va:

liau mokino

kad kiekviena diena pplięka 
ant jos Juszios ženklus nusiže
minimo, paklusnybes ii4 ne
paprastos meiles Jėzaus ir Jo 
“mažiausiu broliu.

’ ’ , 4 * ■' f '■ I ♦ » •. * ■ t • - -I tl

ifit jos duszios žėnkhis nušįže-
. ta* ! _ _ < L ' * t * ► 1 "

9 9 

-:GĄLĄh:-

( įlAS. Sz FARMLEY 
Real Estate Agent ■— Notary Public 

......... >' 1 ; ;1 \ <
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

mes galime Jumis tamo patarnauti. 
Randavojame, namus, kolętavojame
mes galime jumis tarno patarnauti.

randas ir teip tolinus.
2.38 W. (’entre SU .Mahųnay City,’Pa.
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k.l 
apsiro

’A'
j

taip tik / pasirodo pinnutinis 
iroUkiinas perfialinio, pimu ”persalimo, pirhatitiuia

< reumatizmo ir neuralgijos gčUpu> ! tfedok^
> vaistą. Persitikrinkite, kad kieavie- 
; n. bopk. P.lu -ExpeH.no, kuri. 
; jus perkate, butu pažymčta Inkaro 
S vaisbaženkllu. Kaina 86c. ir 70o.

Į

A

u

1

•J

aptiekose arbakoše arba pas.
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Kožnftfc prie boso spaudžosi 
' Sn paezia dalinasi.

Fuom vyruezei nepasikeisite 
B e p r oc ze i s p a s i l i k s i te * 

Pirmiause gerai ppsirpkuok, 
Pinigu ant byle ko neduok, 
fA . • * kr" i i JI"

1 ' Ūž dyica nėatojna.
4 4

rr
9

Ba pinigas šiinkoi pareina, j • yVi 1/1 A . • '

Kristusas pasakė: - 
daryk,

ganu

.Jeigu nori duslią ižganyt!”

1

( *

Į. ’ V 1

0 tiejei rakalei vyrai, 
Sako, jog bobai gerai, 

Už tat kaip in szliuba važiavo,
i

f

Sako, jog
A A 1 *

Dovana puikia gavo 
Sęrihs maininius, 

Czebatus,
/ Ar pantaplus.

Gaila moterėles b juduos, 
Naszlaudapią buvo be galvos, 

Lakstė po Amerika, 
Įr padare'sau nieką. 

O ka daryįi, turi būti gerai
Teip pasidaro nevienai, 

Kaip vyra pakavoje, 
Tank raupe ir kvailoje.

I

9

net žiemoje 
tą atliksi, 
szviežias oras 
atnesz. Szviežias 
kįą visaip kimui nauda. Pa-
gelJ)S(ą prąsząlinti ligas.

* Pats žinai kiek geriau jau
tiesi kuomet iszeini ant szvip- 
žio oro pp sėdėjimu sziltame 
kambąryję. Augalai, kurie lai
kyti viduje kur nėra szviežio 
oro ir saules szvjesos, tuoj 
vysta. ly tas pąts su vyru, mo
terį a arba vaiku.

Nesibijok szviežio oro.
ketu žmonęs nįokinti baimėje

ir pagerins tautiszkg gerpve. 
Yra ir klausimu ir atsakymo 
skyrius, ir kas savaite po vie- 
szos
bus atsakyti kelį klausymai. 
Katrie per racjio neatsakyti 
bus pacztu atsakyti.

Praneszdami apie ta nauja 
tarnyste, Suv. Valstijoj Vie- 

Sveikatos Biurąa sako
Nukreipiamos ligos gali l>uti

sveikatos praneszimais 
kyti keli kfąusymai. 
per radio neąfsatyti

szos
• 1 ’x 1 # n v y

isznaikintos. Kiekviena^ pra-

Rei

laikyti Uždarytus ir sziltus 
kambarius. Kambario oro tem
peratūra niekuomet neturi vir- A m. H e

T-
*

V

I

A- >r ' | į V?1- 'il 'J' ib *

Dede Samas Partrauks Jusu

AS !

szeti 70 laipsniu. Sveikatai 68
laipsniai geriausia. Perdaug 
sziĮuinos nesveiką. Sausas oras 
ir ne sveikas. Apsistojęs oras 
nesvėikas. Per daug drėgnumo 
ore ir ąęsvoįku-

Szviezias oras isznaikina ge
malus, kurie priežastim szal- 
cjjią iy košejii’Bio. Apsisaugoti 
mio szalcžio reikia kvėpti daug 
szvięžio oro. Vyrai, kurie dirba 
ant oro, nepaisant kąip baisiai 
szalta, retai pagauna szalti. 
Prižįprek jog oras visuomet 
judiątąs.

ncszimas turės inforpąyjijas 
kaip nukreipti ligas. Yrą prie
derme kiekvieno žmogaus |>uti 
sveiku. Būtinai reikalingą su
laikyti ligas. Jeigu kjekvięhas 
apsisaugotu save tokiu budu 
pagerins tautos sveikatos, pa
dėjimą. Kiekvienas vyras, jąo 
tere ir vaikas Amerikoje turi 
pagelbėt i sveikatos apsaągo- 
jima. ’ <

Gal ateis diena kuomet ra
diofonas užims tokia svąrbia

ku. Būtinai reikalinga

apsisaugotu save tokiu budu

vieta Amerikos namuose kaip 
sziadien užima telefonas.

—Foreign Language Infor. Service.
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Mylimus isžf'Užjūrio
Raszykite sziąndien o gausite dykai knygute _ • "■ • • • * _ •_ •_su paaiszkinimą apie partraukipia gimįiiių.

in Aąioriką. Jo gražus nauji laivai po vadovyste Suv. Vals.
— . ..-'.Ii. f (L . . ta . ’ . ' * ' '■ - « ' . . . a •

pėdo Samas iiųs dome apie jusu mylimus laike keliones 
in Aąioriką. Jo gražus nauji laivai po vadovyste Suv. Vals. 
Linijos, pažada guriausi patarnavimu, kuris atidaro naujos 
eros jųrlu koHaunlnkams. • Jeigu norto galites ateiti in 
ofisą isz vieno Suv., Valst. Linijos agentu ir nupirkti ląivą- 
kortn’jUHU mylimiems-Lietuvoje. Visą keliones laiką, ji bus 
po gldba pėdos Šamo.

Raszykite szendien -reikalaudami knygutes, kurioje rasit 

Jus bukite užtikrinti kelionei ant Suv. Valstijų Linijų laivu

Naujausia vigada; Geriausia patarnavimas
Gal jus mylimieji, Lietuvpje girdėjo pasakas apie lai-

Pamlslyk, kąip j|e džiaugsis, kada jie ineje in 3

juo pusauufcuiiuu 
eros jųriudkoiiaųninkams. • Jeigu norta galites ateiti in

su myHmiemS/Lictuvojo. Visą kelione? laiką, ji buskorte jui
po . gldba pėdos Bumo.

p w r a » i _ *. • » ■ •

daug žinių apie kelione ir apie Suv. Valstijų Linijų laivus.

ar jus imtuineto pirmos, antros ar treczlos klesos tlkiotus.

ku figa keįlavipia jurom)s, menka valgi, ir bloga patarna-
viina. l^aniislylc, kpip j|e <|žiangsiB, kada Jie ineje in 3 
kleson kambarius, rado ezyspis, pabodus, gavo gera valgi . 
gražiain szvariam kambai yje, kpr iąinąus jiems, tarną!, jie 
pamatys, kad juos godojaina, kaip nepaprastus žmones, 

pąskĮginis ^sustojimas, Jie buą saugiai atvežti. Arba persi-

sip paUpmavitno. Keliauk po tjlpbą DedPS Samę.
_ . ' * .. . i.. I - . 1 » ■ ’V ei ’ H ■! t —»

gražiapi sžvąriani Haipbaryje, kur tąrnąus jiems, tarną!, jie 
i'. .- - ‘ -- -/ .\.r ..
nuo laijęo kada jią putojęs-ant laivo h* iki panio- kuy ju 

< paskutinisSsustojlmas, jie by? saugiai atvežti. Arba persi- 
stįityk sąų, ka4a grižai in savo tėvynė! Reikalauk-gepau- 

jSip ųątųrnąyitno. Keliauk po globą De<|es Šaipę.
Raszykite sziandięn o gausite knygute dykai 
lKo'žhaš\Suv. Valst.' Linijos' laiyaą tui‘1. por^ąlbetojus.

/ ‘ Dakiaras', Visada į'ra'i^yo> 1‘anką ligoniams. -.Muaike ’ yra 
visiems dykąi., Rūkytojams kąjnbarei. Moterim? pas 11 šio 
vietą 3 klesoje. Tclpgi drauglszkas kambarys susiejimams.

Yiskas.yi-ą padaryta, lęąd tik, keliauninkai butu užgane- 
diąti.. Lai-Dčdo< Šamas patraukia jusu mylimus isz Lietu
vos, J(s jupjs p|gcl Juo? pąrtiąplę? Ir jių jau, bus szloj gza- 
Hjį.žlnbnii plrirt ju iszkeliavinio. Siusk-szi kuponu szedlen.

To U. S. HlIIi’l’ING BOARD, Fassenaer Depf. 605 D X
-įft Urtuuhvąv, New York UUy

l’risiiiskite man dykai jusu knygute apie kelione Ir apie

/‘ Daktaras', Visada ‘yra'yOi ranlę$ ligoti tams.

Sųv.5; ValauJu pl|UJa laivu* iv, pranenzklte kokiu budu asz.
P. IIguljO^i^u parpaųkp ^ąy,9 Itųi Lietuvos
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Vedįi|imąs svarbesnis už szi- 
lumį. Kuomet eini gulti, pir- 
miaųs ppžiijrelę jog kambary
je oras judinamas. Nereikalin
ga eiti ant lauko arba in kal
nus gąpti szviežio oro. Jeigu 
tik paleisi langus gausi kieje

ga eiti ant lauko arba in kal
nus ggyiti s^viėžio

tik norėsi szviežio oro net pri- 
gmstame mieste.

Kvęppok gįjiai. 
bes plpupziams, smegenims ir 
visam kunui atlikti savo už
duoti.
■rr •1 a

Gatvekaruose oras in trum
pa laika apiblogįntap. Nesibi
jok pakplti langa. Yni visu už
duotis prižiūrėti jog gatvęka- 
r<y ved i n tojai atidalyti.

Atsiminkime, jog kosėjimas 
ir cziaudejimas anksztose vie
tose pavojinga, nes iszplatinn 
gemalus. Kuomet karts nuo 
karto inkvepiaiue ta pati orą, 
yya bloga. Jeigu turi pzalti ir

Tas pagel-

* t 
. I 

I

Paicszkau Ant. Mockaltl fr Bujauc- 
kiene. Jeigu kas žino apie juos, mel
džiu praneszt: (t.36)i

MRS. MARY DAVIS,
Box 521 - Krebs, Okla, i 

____  I
Mano pus-brolls Aleksandra Klim- 

aszauskas, paeinantis isz Vilniaus Red. 
Pąiąpiszkiu KAimo. Turiu svarbia 11- 
Traku Apskr., Auksztadvario Valscz.f 
Užugvasczlo Para., Palapiszkiu Kaimo, 
Turiu svarbia Žinia sz Lietuvos. MeN 
d žiu atsiszaulp, arba kas žino apie ji, 
meldžiu praneszt: (t-36).

JUOZAS KLIMASZAUSKAS. ! 
__________ Box 651 - Eynon, Pa,

TARSI DUOBA FARMA.

140 akieriu, 100 aklerht iszdlrbtoa 
žemes, reszta girria. Trys nelies nuo 
Rock Glen, Pa.

MRS. MARY GELGOT, 
_________ R. F. D.

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mostis yra tikrai pasek- 

i 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
------------- —---- — HM J 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Bo^9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie‘yra

(tf.)

Sugar Loaf. Pa.

minga ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raškykite

way, Bo^9, Brooklyn. N. Y. Panapdo- 
r\»»/in>Aa Ir•«* wrw*A

pus-plikiai arbą v|sal yra nupliktą, t.f

OJįj^
Bidok‘a?tVunios~~‘skqwtaite. MOnERNišŽi LAITAI

uz-

* i ’u*

I

&
11•K

* I
|Į 

i

nori kosėti arba cziaudyti už-

Nepastatyk kitus pavojuje. Ii 
tegul tave kiti pavojuje nepa
statė,

J* . . I I

Miegok su atidarytais kam- 
barigis. " ’ 
gu” draugas.

—i. .  _ „

— . -- ---  - --- ----------- ,
> . 0. I ... I i • • b > M M ll

stato.

barjąis,

. 1‘ASAILIJA. GERIAUSIAS PATAM*

Ųuk “atidalytu lan-

—Foreign'Language Infor, Service. 
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Ajf. IfOMTE PAHIIOJ
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Agentų reikąlinka, nereikia moks- 

vo iąikp vakąraĮs užsidh’htie gea už- 

dvIdęszimU dolerių in savaite ir daų- 

pradekit lszverst| sąvą dyka laika ant 
pipigu. Ja|gu esate senesni no kaip 20 
iųętu, tą| raszykjte. del jums naudingu 

kalboj:

lo, kiekvienas bp jękio mokslo gali sa-

NAIMAS PA8AŽIERIAMAS.
Jusu mieste randasi musu ageotaa.

I t K

In Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukrainiu ir visus Baltikes Valstijas. 
( AR0MA ....
SAKOMA ....
Kablpee $1.30.

•• '■’‘■Ti.
Via Cherbpųrį SbRPįkrhpton.

. Liverpool ir Glasgow.
CARMAN IA ..... ‘
SVITHIA .

13 Mojats 
.25 Mujaas 

, Trecala kleaa Simą 
Tax $5 extra,

•M

dąrbo, ga|ima padgritie po deszimti ir 
dyide&Idmti dolerių in savaite ir daų- 
jjląusinpleiskite vakaru už dykai, bet 
pradekit lszvcrst| savą dyka laika ant 
piųigu. Ja|gu esate senesni ne kaip 20 
nįptu, tą| raškykite, dpi jums naudingu 
ųfonpacijų szląpdlen savo prigimtoj 

KATEIVĄ 9AI.ES CO.,
COJpiGEVJLLE, PA.

n Moja..
24 Mojavs

Ekslfurci.ia su palydovu su IcpBeįęijM 
l
ir'LIbava:
prie Soutlinmi'ton in PąnKiga^ I*į|ava 
ir'Ubam: '1

MAURETANIA 16 Mojau* Ir 6 Janam 
AQVITAMA 2.3 Mojaus ir 13 Jnnaus 
BERENUA RIA 30 Mojau*, 20 Junaua 
Per Anglija ar Hamburgą in Danzifa 
$106.50. In Libava $107. Tax $5 extra 

' A r

Hhii

ExpeH.no


»

** II"

’ CAPITAL STOCK >125.000.00 
t Surplus Ir Proflti 1636,346.50 
i I** «
‘Mokame antra procentb ant sudėtu 
’pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
*pinlgu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepal- 
*sant ar atnessat parodyt knygute 
’ar ne. Mes norim kad ir Jus turfi- 
^umet reikalą su musu banka, nc- 
ipaisant ar malas ar didelis.

'Bankas adaras nuo 0 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

a

H. BAL
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J. E.\FEB.QUSON. Kasteriu*

Prezidentas

■ag■ wna ■mm-4- - , m ■

Žinios Vietines
metu Viktorii-— Penkių 

kas, smilią Kazimiero Klemon- 
tavieziaus, 
szutino praejta sanvoitia, mirė 
Ashlando ligonbutije. Grnbo- 
rius Sakidauokas užsienio lai
dotuvėms. ?

kuris baisoi apsi-

— Senas advokatas II. B. 
Lyons, 80 motu senumo mirė 
panedelio ryta.

— Bedarbes dėlei, parduo
siu žema kaina sekanezia suba- 
ta.
Sholderis 16c. (cielas)
Galvijiena del zupes
Malta mėsa 15c.
Verszienn del virimo arba kim- 

15c. ir daug kitu 
P. J. Kubertaviczhia,

600 W. Pine St.

4 - 25c.

■*« £
ta

Nuga-Tone

% I

a

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABOKIUS MAHANOY CITY, 1

SZIIIH) po 
daiktu.

I
era.

■. *

f"''
*

*
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SAULE
, ■ .«hiWUMWX k.x44**4Ui£tčM0dMk * Am M An Am t iAi Mu... ... Afa W#

■■■Rl MOMMI

Jtusu Silpni« Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios nugina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

N^ra kitų gyduola lyghi Nugn-Tonn. nei vienon <*nBra taip geros** nei virtiną neduoda 
tokių n žultntų kaip A’on. Tns yra labai lengvai IfaiAkiniunn todid, kad Nuga-Tone yra 
Budėta iA Audftlinių aUuonių brangių gyduolių, kurion yra variuojamoji ir rekomt nduojau.oi 
geriausių ponaulyj gydytojų. Taip, ;ųa gaunate n4tuonCw gydulH už vienų kainų.

Nuga-Tono turi sąvyjo daug Fosforo reikalingo nervams ir Gelelica, kraujui. Be Stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jųę negalit tikėti* geros nyeikntofl Ir dLfuų'lirs gyvenimu. 
Kiekviena daba ir vcikiman kūno priklauso nuo ncrvų~~«tiprybG jo gyvenime ir veikimai 
PnrvlOk Aiandlcn grąžinti savo nervų sistemų j stiprių, sveikų padėti, varjojant Nuga*Toųe.

Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
Nugn-Tono. nei vienon °nflra taip geros*’ nei vienon neduoda

Taip, ;ų» gaunate n4tuonC» gydulH UŽ vienų kainų. 
Nuga-Tono turi sųvyjo daug Fosforo reikalingo nervams ir Gelelien, kraujui.
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YOliK

j. ,,4/ jj*
■

STL

K V. *

1

wiiiir
laidoja Kunus Numirusiu.

Automobilius del I.aidotuvlu Krik-
sztlniu, Vesellju, Pasivažinėjimo

ir t. t.
Mahnnoy ('lty. Pa.580 W. Centre SU

1
i

Pasamdo

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

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. !

Die Economy Meat Mar- 
St., par

duoda seknncziai mesa: 
Jaut iena del virinio 
Kepimo jautiena 
Szolderei 
Pork loins 
Verszirna del virinio 
A vineziena 
Kepimo versziena 
Cukrius \ 
Kok on 
Visokis muilas 
Brookfield sviestas

kct, 200 East Centre

5:
12 ’/2e

17c. s v.
29c. sv.

25c. 2 sv.
25c. 2 sv.

)C. SV.
\

stimulates and 
Rtrensrthena 
the vital now- 

It i 0 a 
valuable blood,
nervo and. 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
storative agenta, 
that has the high 
approval of Med
ical Science.

•K. —!S
a

25e
‘b"i-

ė)

o

19c. sv.
5<

2 svarai už
. svk
25c.

G už 25c.
46c. sv.

Elcktrlklnla— Norėdami Invest I
Szvicsa- in narna arba pataisyti koki 
dalyka, ateikyte pas elektro daktaru 
Eloryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Ave., o padarys Jum darba gerai ir 
užganadinanczlai. (t.f.)

Impedis Anglijos sosto.

IJetovlnfekas Graborlos

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelbininke motore.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

Tvlrczlaosla Lletuviszka
0AHKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam Palaikl- 
mul. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy A v e., 

MAHANOY CITY. - PA.

r
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t

i
i
*
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kursą.
Al t

Kiekviena daba ir veikimai kūno priklauso nuo nervų—stipryM jo gyvenime ir veikime. 
Pradėk Aiandlon grąžint i gavo nervų gUtemų j stiprių, gveikų pad6t|, vartojant Nug.i*Tone.

iųg greitai pnmatysitd genųjį) sveikatų, stiprumų ir^cnergijų gugrįztant. Jus pajausite | 
nip naujan žmogus ir gaivinu* džiaugtien gyvenimu iinaujo.

Niiga-Tono ouAtiprina ir ntimulloja visus rcikatinj|u« kūno organue—žirdi, skilvi, grobus, 
»a Suteikia geny ajietitų. pataiso Vir4kininujz duoda gerų miegų, reguhoju 

ao cirkuliacijų* pra^almn gleive a nuo liežuvio, pratalina nemalonų 
skaudėjimų, i^putnnn, koktumą, gabus ir i 

pHnn4iun nemalonumus. Nelaukite kiton dienon bet uislsakykit Nuga-Tunc 
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE OVARANCI.IA. Kaina už Nuga-Tono yra SI.00 
UŽ buteli pikų, visam menesiui gydytiem, arba Že.4Į buteliai už link

\ Nugu-T^no dvidešimts (20) dįoųų ir jeigu iųs nebūsit užganėdintas pa- 
1 sekinėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit, savo 

piniguti tuojau. Jus matote, kad jus nežu<loto nei cento. Mes už tai at* 
Rakome. Nuga-Tone parduodamas visnioao geruose aptickudse lomia pačio*

* r „ “ .....................................
kepcnin/inMtus ir tt« 1 v r . f 
tiifltinimcr Rrobtb mitaUo cirkulmcija, pm^nlmn 
kvapų, prasalifta,Skilvio nosinnuumuH, kaip tai:

jau Jųs matote, kad jus nežudote nei cento.

gan is ir

Mi”* už tai at-

Vardnx,

misi sųlvgomis ir gvarantija. *

.........Prisųsk Si Ktiponų Šiandien
NATIONAL LABORATORY, LK02

Gerbiamieji:—Čia rasite jdeta S 

persiuntimą, apmoki'ta,

1 O 1 M S. WžaI>ai%H Av®. 
CHICAGO, ILL,

.... uS kų mMonttdt priausti man 

. buteli Nuga-Tone.

a< < »Wi|«<W

‘W'J w Adrcmirt .....^-........  —......... J............. ...........
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dil juozas j. austra 
(Uetuvls)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., G lig 
9 vakare.
118 K. Coal SL Shenandoah.

Bell Tel. 359-R.

Ant. J. Sakalauskas
LIETl’VISZKAH GRABORICS 

IK BALSAMUOTOJAS
4d

& M

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke, Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

-t-
Parduodu visokius Paminkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jelfu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, ne» asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

fiUl R. PlnM Ht- Mahanov City. Pa.

UNDCRW0U_ _ 
a u**d«awoooB C

Kuningaiksztis Walijos, su
nns angliszko karaliaus Jurgio, 
laike savo vieszinimosi Indi
joj, aplaike titulą pulkaunin
ko szesziu indiszku pulku. Pa
veikslas parodo ji tautiszkam 
parėdė kaipo indiszka pulkau
ninką.

REIKALINGA AGENTU

DIDELE 
relkalauje agentu parduoti Ju marsz- 

kinus tiesog nesziotojams.
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills
503 Broadway, New York. ad.

MARSZKINU DIRBTUVE

Pigios

Svarbi Zinia
Mechanikams!

—... ■ ■ /
Amatnykams, ir tiems kurie turi 

prilankuma ir norą iszmokti koki nors 
amata prie budavojlmo. namu.

Lietuviu Mechaniku Saryszys, yra 
uždejes skyrių budavojlmo namu, ežia 
Amerikoje ir tuoml tikslu yra reika
linga visokiu amatnlnku bei norinczlu 
koki nors amata iszmokti.

Yra labai gera proga iszsidirbtl ge
ra ateiti tiems kurie turi norą ir pa- 
jiszventlma lavytis szitol szakoi isz- 
dirbystes, labai pageidaujoml gabus 
žmones szloi srityje..

L. M. Saryszls slunczla pinigus in 
Lietuva pagal žemiausia kursą Ir su
telkia visas teisingas žinias keliaujan
tiems Lietuvon.

Krelpkltes ypatiszkai arba rasz- 
tu (t. 35)

Lietuviu Mechaniku Saryssls Incn
94 Grand 8t.. Ext. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko jd Bostono, 
bet jr isz vįsu kitu portu.' Pinigus siuncziaine su pilniau
sia gvarantija in%visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainomę. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos

Padarome

Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite mušti pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba ai.si lankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

mnMHHHHHHMHVMMnMBMMMEraSMBMBMMHBHBMBMBB

jRALTIJOb AMER1K0C
I U LINIJA 9Broaclvay, Nev\ork.NY U

Visi galima gaut balti, raudoni arba

: »»
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Nešioji ilgiau-—
Jauti geriausiomis savo kojas

Kada Tamsta perki guminį autuvų, temyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurj Tamsta gali 
nusipirkti.

BALU^BAND
Mar**

f

J

TIESI 
KELIONE

4

E l LIETU V2N
PER 1-V\MBURG/\.pTl1Z^Ą I

ARDA LIEPOJU. |
Lietuviai važuojaut in Piliava |

k

» It

J
J

aplenkia lenku juosta (karidora)
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

LATVIA IszplMuks ............ 10 Nojaus
UOLOM A iNZplauks .........  17 Mojaus •

Jr-di Treczia klassa in Hamburgą $103.50
ijA-'a.®* Tn Pi^nvn RA Tn T lavt/tiri «1O7In Piliava $106.50. In Liepoju $107.

agentu jusu miesto.Kreipkitės prie musu

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

Trjs skirtingi augučiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Himiner ir Lopac.
juodi.

I ’ I

Paplatinti padai “Bail-Band” autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
padaryti taip patvarias ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
ąrba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamsta sutaupini pinigus kada nešioji* “Ball-Band” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymč.

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

* t

Namas, kuris frioka milijonus už laipsnį.”

«v.

:1

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni■ rudeni.

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas$77;5O PERT
GLOBE peczius, viduris 18 

puikei enamelavotasdidumoCOliU U.V.U..XW,

Galima matyt musu sztoro lange.

Musu Real Apollo h' Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis 
22 coliu didumo viduriu
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius

i

r;

>11'

©t

iOJ
TfiU, p* i i.

SU

ka galima gaut, didele

/ r

J*
*»c

ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

%

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

t
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... >

Merchants Banking Trust Company
:-X • -------$-------

Ifra 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.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuota 
mokėti. ' o r i jj

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir patinstami. i <

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. 

- geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., \ 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.
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W. F. RYNKIEVICZIAJ VV « * • A'*. A A Y į
į DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. t

<■
233-235 W. CENTRE ST.

■ - - -■—1--------------- 1-

MAHANOY CITY, PA. S
’* M l! *

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakoftos galima! gaut fiagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu, laivu visu linijų, pas Seniausia Lieiuviszka agentu . W. F. Rynkioviczia. 
Paspirtus^iszreikalauja visiems keliaujantiems in, Lietuva, suraižo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu, Pinigus^ iszmainau ir siuneziu in visas dalis svietą 
greitai ir žemiausiu dienos kursu h’ siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimu 

B B MMBABbIb<B«BM « • • • 1 B • Y Y • ••

Paspirtus^isziuikalau,ja visiems koliaujantbems in Lietuva, a n 4 "'wM • • , • • * i • i*** *w y • • . • ♦ • *

pinigu? Milijonai doleriu buvo pasekmingai Į per mane nusiusti in vsąs $alis svieto,. 
w v • « • • • • i 1 .V ‘h—1# 11 *1 * Jl_ !• • _ _ T • d________Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užg/anudinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
.b a « • • . • • i 1 • • Y 1 • 1 Y • Y Y • Y • i • V • •'tai privalote pasirūpinti apie kelione priešą brika nes didelis skaitis žmonių sziame
* a<■ *• w ■ a a nr-M “»~x • Y Y • Y • * a • «a « _ • Y ________ •ihano pinigu ir ląivakorcziu kurso ir

H

Szita Banka žino kaip jumis

✓

/

Yl 
N

D. M. Grabam, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treaa.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz, M. Gavuta

P. C. Fenton T. G. Hornsby




