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ISZ AMERIKOS
1 Kate su trimi galvoms.

Elkhorn, Wis. — Pas dakt 
ra L. H. Coulson, kate atvede 
nepaprasta sutvėrimą, tai yra 
kacziuka su trimis galvoms. 
Tasai sutvėrimas, tris kates su 
vienu stuobriu, g\ 
tuones valandas, 
apleido ji, 
kur kitur, 
verima indejo in alkoholiu. 
Tokia motina užsitarnavo ant 

kartuvių.
Milwaukee, Wis. — Aliuije 

Kennedy, gyvenanti ant 3423 
North ave., už iszvedima isz 
doraus kelio savo dvieju (luk
teriu 17 ir 19 metu senumo, li
kos nubausta ant trijų menesiu 
in kalėjimu, 
nėjo dukreles 
mo visokius 
buriuosią pa rdav i nedarnos 
vo kunus idant 
dirbtu pinigu 
venti ir važinėti automobiliam. 
— Tokia motina, tik pakart 
arba akmeni pririszt ant kaklo 
ir paskandyt, 
Szventas sako.

Jaunikaitis su dviems szir- 
dims mirė.

Kewanee, Ill. — Mikas Chi- 
22 metu, kuris nema

žai nustebino daugybių dakta
ru turėdamas dvi szi rd is, mire 

diena. Chiaven tone nuo 
kokio "tar laiko'skundėsi ant 

szirdies. Asztuoni

aventone,

ana

a-
1

}veno tik asz- 
nes motina 

nusiduodama in 
Daktaras taji sut-

Motina priverpi
ant priymineji- 

vvrus savo kam- e 
su

moti na isz už
gulėtu gerai gy-

kaip Rasztas

Philadelpl lia. — 
ba Szmulus 
kriauezius,

apu

persi skyrė 
sakėsi, jog ne

skausmo 
menesiai adgal, keli, daktarai 
ji apžiurėjo Chicago, bet ne
mažai nusistebėjo kada po isz- 
tirinejimui pasirodė, buk jau
nikaitis turėjo dvi szirdis, vie
na ant kaireses ir viena ant de- 
szines puses.
Turėjo $10,000, bet negalėjo 

iszmaityt savo paezios.
Sziinas ar-

Moskoviczus, 
gyvenantis po 14 

Rivington uli. nors turėjo prie 
saves deszimts tukstaneziu do
leriu, bet negalėjo duoti savo 
moteriai penkis dolerius ant 
maisto.

Kada sūdąs dažinojo
skupuma Szmulaus ir kad jisai 
nesziojesi prie saves tiek pini
gu, uždare ji kalėjime ir atome 
pinigus. Szmulius 
nuo moteres ir
turi pinigu ant mokėjimo savo 
moteriai penkis dolerius ant 
maisto.

Vienas nužudytas, kitas isz 
baimes mirė.

Lawton, Mich. — Vienas 
žmogds likos nužudę ais, o ki
tas, kuris buvo liudinUj’.. tojo 
atsitikimo, krito negyvas isz 

’baimes miesteli jo Paw Paw.
Nužudytu yra William Bald

win, o jojo pati yra sunkei su-
žeista. Žadintojų yra Franas 
Cole, kuris susipesze su Bald- 
winais už rubežiu savo fanuos.

J. C. Geddes, kaimynas kuris 
taji atsitikima mate, teip per
sigando, jog kryto ant vietos 
negyvas.
Turi atsikratyt nuo kacziu ar

ba nuo vyro.
Chicago. — Mrs. Elzbieta 

Mullare,
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Nukirpti plaukai priežaste su- 
yrimo szeimynos.

La Salle, Ill. — Dvi dukreles 
I1. E. G i Ui gano, viena 19 o kita 

metu, davė sau nukirpti 
plaukus be 
mo. Tėvas teip užpyko ant sa
vo dukrelių, jog abidvi uždaro 
in kamaraite, pakol joms plau
kai neataugs.

Dukreles pradėjo verkt, mo
tina drauge su joms ir melde 
vyro idant dovanotu joms kal

bėt tėvas laikosi druezei 
i nusprendimo ir kas isz to

T
15 davė

teviszko pa vėlini-

te, 
savo 
iszkylo ?

Motina su 
pasienius kas prie josios prigu
lėjo apleido vyra, iszsineszda- 
ma pas savo broli ir patol ne- 
sugryž, pakol vyras neatsileis.

“gera-

septi neis vaikais

Neužsimokejo jam būti 
szirdžiu.”

New York. — J a mesas 
Hughes isz Ashbury Parko, tu- 
r(‘jo ‘‘gera szirdi.” Kada va
žiavo 
nanezius keliu du vyrus, kurie 
paprasze jojo idant juos pave
lytu, ant ko Jamesas sutiko. 
Vos nuvažiavo kokia szimta 
mastu, pajuto prie szono at- 
kiszta laupa revolverio. Supra
to, jog nepažinstamieje nori ji

Pradėjo gintis bet 
aki, 

iszmete 
nuvažiavo

gera szi rd i.” 
automobili ujo sutiko ej-

ant

apipleszti.
bandytai iszmusze jam 
sužeido pavojingai ir

automobiliaus
K(ti automobilistai ji 

surado ir atvožė in ligonbuti.
Susipesze su vyru,'paėmė tru- 
, ciznos.

Detroit, Mich.
savo keliu 
lova, 
metu
ger

iszmusze

isz 
tolinus.

sziam valstijų

Arkansuosia kare ir degina 
nigerius.

Texarkana, Ark. — Tu mene
si laiko likos
pakarti ir sudeginti szeszi ni- 
gerei už visokius prasižengi
mus ant baltųjų moterių.

Tūkstantis baltųjų insigavo 
in kalėjimu ir isztrauke Huloy 
Oron, nigeri, kuris sukanevei- 
ke jauna mdteria. luirszusi 
mine suszaude nigeri po tam 
sudegino ji ant laužo artimoje 
geležkelio stoties.

Leonsides, 
Winters,

Ark.
20 metu,

— Juozas 
kuris su

bjaurino balta mergaite, likos 
sudegintas gyvu prie pavieta- 
vo sūdo.
20 užmuszti, 623 sužeisti ne
laimėsią Apriliaus menesi.
Philadelphia. — Apriliaus 

menesi czionais likos užmusz
ta 20 ypatų, < 
automobilius, 
karius ir 
žeista ir užmuszta 
83 mergaieziu, 
mote ros.
Monsignoris Phelan persiszove 

isz netycziu.
York. — Monsignori s

parapijos

o 623 sužeisti per 
, vežimus, stryt- 

geleži ūkelius.
249. vaiku, 

222 vvru ir 89

Su-

New 
kun. Mikola J. Phelan 
baszcziiis kataliku
Szv. Cicilijos, Harlem, isz ne-

kada czišti
lio revolveri. Szuvis perejo per 
delną ir palaike in krutinia, 
du colius nuo szirdies. Likos 
nuvežtas in ligonbuti, kur jojo 
padėjimas yni dydeliam pavo
juje. Kun. Phelan turi 80 metu 
senumo ir

tycziu persiszove

> r •

užprot( stavo
karalystes,

Maspiga, karalius Ruandos, Vokiszkoi Afrike,
nes Vokiecziai atidavė dvdeli

padalinimu jojo 
paro- 

ga idant jam sudėti genis veli-

priesz 
szmota Ruandos del Anglijos. Paveikslas

| C“- - ’ ... 1 r>do priėmimą, angliszku siuntiniu kurie atlankė karalių Musin„..........________  o.......
n i mus ir dovanas. Tame priėmimo dalibavo apie penki tukstanezei pusnuogiu juoduliu.

Isz Lietuviszku Kaimeliu
" 1 — 11 «l - ■ ■»»

Wilkes-Barre, Pa. — Apylin
kėj eina per lietuviu stubas 

daktaras ir sakosi, jog jis isz-I 4

gydo kiekviena ligoni. Bet už 
tai reikia jam gerai užmokėti, 
raszo “Tėvynės Balsas.”

” viena ligo-

- P ra e j ta ISZ VISU SZAL1U
v t,ir

k es i

dak taras

m.
_______K

34 METAS

Isz Lietuvos
Gelžkeliu katastrofa ir taniau* 

toju girtumas.
Seredoje, balandžio 19 d., 2 

vai. po pietų, Baisogalos stoty, 
ėjusi isz Kauno keleivini trau* 
kini N r. 8 isztiko nelaime. Re
zultate 3 žmones tapo užmusz- 
t i ir 15 sužeista. Gerokai apda
žo 1 paszto ir 3 keleiviniai va
gonai, o manevrovas garvežis 
nuvirto iii szalikeli.

Katastrofa inyko prie szio- 
kiu aplinkybių: inkauszes ma- 
szinistas pro streiką invažiavp 
su prikrautais malkomis vago
nais in keleivio traukinio bėgės 
ir abu traukiniai smarkiai su
sidūrė szonais. Ant laimes ke
leiviniam traukiny isz žmonių 
beveik niekas sunkiai nenu- 
kentejo, tik kaikurie piliecziai 
kiek susižeidė dužuneziu lan
gu stilais. Užmuszta ir sužeis
ta dirbusieji prie malku krovi
mo darbininkai, buvusieji tuo 
metu vagonuose.

Baisi žudinsta.
Rokiszkis. — Vasario 25 d. 

ryta Moskenu kaime rasta vos 
gyva naszle Rozaliją Grižiene 
su sukapota galva ir gyvenusi

Nastazija Grigonyte ne
perki rsta galva. Speja- 

kad tai padare artimi 
nori gauti Grižienes

< » O Ml Tf4
Szeszi vaikai gyveno duobėje, 

užkloti sziaudais.
Regina, Sašk. Canada. — 

Pusgyvi ir konia nuogi, szeszi 
surasti duoboje, 

sziaudais,
vaikai likos
užkloti sziaudais, artimoje 
miestelio Cuper, Sask. ir atga
benti in Regina rin priglauda 
per virszininkus Apsaugojimo 
Vaiku Draugu ves.

Mažiau sės isz 
pekiolika

Tas “
ui jau nuvarė iii kapus, antras 
irgi stovi blogame padėjime.

“ Daktaras
vi m daug
tuoj inejes in tsuba pasigiria, 
jog esąs mokytas, keturiu kle
sti yrąs.

Jo iszvaizda yra tokia F ma
žiukas, storas, plika galva ir 
kaip szneka tankiai mirksi.

pas kuri toks 
atsilankys, nepag

o potam paduo-

nesziojasi su sa- 
vaistu irvisokiu

ežiu ir

Lawrence, Mass.
subata One Big Union turėjo 
milžiniszkn paroda, kuri Irau- 

per dvi valandas, idant 
parodyt kompanijoms, jog dar
bininkai nesutinka ant nuniu- 
szimo mokesties. Rusu kapelije 
su pirma divizijų kuri susidėjo 
isz Belgu, Francuzu, Kanadie- 

Riisu (\jo pirmiau. Po
tani po vadovysta Portugalisz- 
kos kapelijos teipgi dalibavo. 
Italu kapelije vedu Italijos, 
Lietuviu ir Sirijanu straikie- 
rius kurio susivienijo su Jack- 
son ir IIaverki 11 fili, straikie- 
riais. Konia 20,000 straikioriu 
stovi tvirtai,, ne tik už numu- 
szima 20% bet reikalai!jo su
grąžinimo mokesties 22% kuri 
kompanijos darbininkams ato
me 1920 mete. Lawreneo strai- 

jau tęsęsi antra mėnesi, 
aplaikineja pa-

szialpa isz kitu unijų ir laiky* 
pakol neprivers

vaiku turėjo 
menesiu ,įr randasi 

po daktaro priglaudo, vyriau- 
ses turi devynis metus. Drau- 
guve apskundė motina už ap
leidimą vaiku.

Bolszevikai žudina Žydus.
Ryga, Latvija. — Žydiszka 

telegrafine agencije danesza in 
czionais isz Moskvos, buk sze- 
szi žydai likos užmuszti, o asz- 
tuoni komunistai likos sužeis
tais, kada komunistai stengėsi 
apipleszti žydiszka szkala nuo 
visokiu papuoszu ir brangeny
bių.
Milžiniszki turtai bolszeyiku!

Berlinas. — Milžiniszkas 
turtas soviatu valdžios — pa
gal bolszevikiszkas bumaSzkas 
— parodo, buk soviatu turtas 
susideda sziadien isz 4,500,- 
000,000,000 rubliu menesije

su ja 
gyva, 
ma, 
žmones, 
žeme. Grižiene mirė, n e isz t aru
si nei žodžio.

Vasario 19 d. pil. Bardu pet- ' 
liu perdare savo posuui-Jana- • 
vieziu už tai, kad szis nenorėjo 
jam duoti batu.

Rokiszkio milicija nuolat 
suranda miszkuose degtines 
bravarejiu. Pastebėta, kad da
bar varo degtine žmones betur- 
cziai, isz kuriu negalima gauti 
pabaudos. Mat, jie už atlygini
mu pusi samdo turtiugesnie- 
siems. Tokiu budu pabauda ne
mokama, tik sugautas žmogus 
pasėdi kalėjimo.

Subadė paezia peiliu.
Velto, Mažeikiu ap. Vasario

storas,Paguldus 
menesiu kudyki in I Szv. Cicilijos parapijoi per 36 

Elenora Polosikiene, 25 Į metus.
c y r».

ave.
gyvenanti po 8217 Klin- 

Hamtramke, ižgere 
truciznos ir dabar randasi li- 
gonbutije. Vyras apreiszke pa- 
licijai,

yra prabaszczium

Jei 
ras” 
jam szluotos, 
kit policijai.

daugiau bereikalo

“dakta- 
ailekiteIžgama tėvas.

Mieli. *— Raliui je 
uždare kalėjimo Adoma (Sikor
ski, gyvenanti po 5318 Porter 
uli., kuris ketino sužageti savo 
locna dukrelia vienuolikos me
tu senumo. Mergaite randasi 
ligonbutije. Tojo jžgamos mo
toro pasako palicijai buk tėvas 
jau kelis kartus užklupo ant 
mergaites.

ai’jojo bobelka butu grei-lPati pasilika'sesere savo vyro.

susipesze už tai, 
buk indejo in banka 50 doleriu 
at savo vardo o ne ant jos. Bo- 

teip inirszo, jog neap- 
svarstns k a daro, nurijo tru- 
cizna. Vyras pripažino savo 
kaimynui, kad butu indejas ko
kia szimta 
tai g 
cziau minis.
Ne norėjo sunaus, gavo trinu

kus.
Calif. — Ra v- 
turi i ngas far-

bei k a

buk

ka
V v ras

doleriu in banka,

Detroit y

Lai jis
žmonių nevaro iii kapus.—T.B.

Inkerman, Pa. — Czia gyve
na beveik vieni lietuviai. Viso 
yra apie 1,50 szeimynu ir dau- 

verda munszaine. 
pcsztyniu ir

kas
S t ra i kiuriai

— Sziupinis szeimynoje.
Delavan, Wis. — Ludvikas 

Geist, turintys 78 metus, apsi- 
paeziavo ana 
Rottikiene, 
Dabar poni 

lankomo svoezio kuri ji ketino IĮ . 
apdovanoti iojo paeziule, bet ••

• i • i • . . • i to V uneSitikejo, idant garnys jam1 
padarys toki szposa.

Paszanke jisai daktara J. R.
Swisher kalbėdamas jam: 
s i myk, jo 
Jeigu bus 
skatiko už darba.

Dakkiras sutiko, bet ant to-

Santa Rosa, 
mundas Lattin, 
meris, padare parengimus ant

paeziule, bet 
garnys jam

sis druezei 
kompanijų ant susitaikimo.

Minersville, Pa. — Ana die
na atsisveikino su savo gymi- 
nems ir pažinstamais musu 
skaitytojas p. Juozas Lisauc- 
kas kuris 

23

gely stubu 
Todėl musztyniu, 
vaidu tarpe szeimynu nestinga. 
Kas dien iszgirsi naujienų. Ar 
tai moteris pabėgo nuo vyro, 
ar vyras nuo moteries, ar be
gerdami susimusze 
iszdauže,
tąsosi ir 1.1.

Gegužio 11 d. kas žiu isz kur 
pasklydo* gandas, buk tiesiog 
isz Pittstono atvažiuoja krėsti 
munszanierku. Visi iszgirde ta 
žinia iszpyle broga ant daržo

pradžioje pilietis Mažonis ga
vo senatvės baimes priepuoli 
ir nustojęs proto, bepjuostyda
mas tabaka, staiga puolė in 
žmona ir eme peiliu badyti jos 
galva, o paskui griebės kirvi, 
ja užmusze. Patsai iszsigere 
vitrioliaus ir inpuole sznlinin, 
kuriame nebūta vandens. Isz- 
trauktas in treczia diena nurni- * 
re.
Žmonis pragėrė per 2 metus 

2,160,000 markiu.
Vilkija, (Kami, apskr.) Mu

su parapija genu girtuokliau
ja. Miestelyje iszlaikome 18 
kareziamu. Jei skaitysime, kad 
kiekviena kareziami in mene
si padaro apyvartos > tiktai 10 
tukstaneziu auksinį tai 18

iszplauks isz New 
Yorko 23 gegužio ant laivo 
Acquitania in 
kyti savo senus 
tas gymi nes. Paeziule pasiliks 
czionais. Vėlinamo p. Lisauc- 
kui laimingos keliones ir su- 
gryžimo adgal pas savo szei-

Lietuva atldn- 
tevelius ir ki-ir langus

o paskui po teismus
szi adieu

rubliu
Kovo. Menesije Vasario-turtas 

ant dvieju trilijonu
diena su Agota 

68 metu senumo. 
Willimiene Geist, 

savo vyro, o
iszneszc
rubliu!
Pradėjo aplėkti aplink svietą.

Landom — Du angliszki 
aviatoriai Blake ir MacMillan 
iszleke areoplanu pradėti savo 
ilga kelione aplink svietą. Ke
lione atbus per Fraucije, Itali- 
je, Graikije,z

• sesere savo vyro, o 
u osz v i s ] )as i 1 i k o j os i os 
Ant galo Lndvikiene

Geist, kmi buvo josios moty-1 j8Z]į0j0 munszaine, o nuo tos 
na, dabar pasiliko josios uosz-| })rOgaS) j(a(| užsmirdo visa In

kerman, jog iszejes ant gat
ves turi nosi užsiimti.

Jokios kratos nębuvo. Mfityt 
tyczia kas ta ganda buvo pa
leido. l

Boston, Mass. — Elena Fal
lon, Margarieta ir Juozas 
Glynn isz Bostono, Superior

pasiliko 
josios i mynelia kuri lindės paskui ji.

Paminklas del žuvusiu.
s ^W*M****>A**'v^isf>

na, dabar pasiliko josios uosz- 
ve.

Tasai szeimin i szkas 
uis kylo nuo 
Will i amo 
motina jojo paezios.

kiu iszligu, jog Lattin jam už-Į^ueJ0 atlankyt motinos kapa, 
mokos dvigubai jeigu paeziule 
apdovanos ji dvilinkoms. Pa
davė sau delnus ant sutaikęs. I subatos visi gyventojai jeszko- 
Ir valanda po tam garnys at- jo dingusios Adeles Taylor ir

<r
“At- 

geidžiu dukrelia. 
vaikas negausi ne

sziupi- 
to, kada tėvas 

Geisto apsivedė su

jog

• ‘ < Egiptą, Mezopo- 
tamije, Indlje, Kinus, Japonių, 

salas iii Aliiska, 
Newfoundland ir 

per Atlantiko mares-in Groen-
landijo ir Iceland in Szkotlan- 

I da.
I Orinia kelionių ketina atbu- 

menesiu jei
gu neturės jokios nelaimes.
Skirmuntas apmestas kiauszi- 

neis.
Viednius. — Lenku užrubeži- 

nis
Skirmuntas

per Aleutian 
New Yorka,

krito negyva. 
Grand HaVėn, Mieli. — Nuo

Įteisino užvede priesz aptiekiu 
. . Budrovicziu, byla, kiekvienas

ant galo sąrado jaja negyva Į įgz ju reįka]aU(ilunį pO $5,000, | į 
arba $15,000 .atlyginimo už 

. i sutrukdymą ju kelionėje auto- 
nusiduot ant kapo savo moti- ino|)iliunl i(j d. Spalio, perei- 

(liiknmi uždraudė at-l uos ii isz jęmlesczio tienRo jajai rudenyj. Uudreviczius 
' ' oi ’ apopleksije. Prie lavono mer- QĮ^nna apskundęs su*

Negalėjo nukėiišt siauezeneziu | gmos surasta bukietą žiedu, su jau^yina jam automobiŲaus, 
kureis genrdukrele ketino pa- reikalaudamas atlyginimo $!,- 
puoszt kapa, motinos. Mergina

nesze
Ar ”
daktarui už “trinukus” tai 
nedažinota, tik tiek galema sa
kyti, jog
si lankyt po jojo, pastoge.

Margarieta ir

trinukus — visus sūnūs.
Lattin užmokėjo | ant Spring, 

trinukus
papa >, 

už

surado ja ja ne
g, \akQ kapiniu.

Menama, buk duktere turėjo

£ 
j

y

I

ti-in laika dvieju

karcziainu padaro 180 tukstan- 
cziu auksinu, o in metus 2 mi
lijonu 160 tukstaneziu auksi
nu.

Musu valscziaus valdyba ir 
taryba nei kiek nesirupiha, kad 
sumažins girtybe. Prie pat 
valscziaus rasztines randasi 

Konstantinas I keletas kareziamu, kurios ge- 
apmęstasĮ riausiai uždarbiauja. 5 .

tame 
Glynna y pi 
daužymu 
reikalaudamas atlyginimo $1 /

— Anais kartaįs 
kuose laikraszcziuoso viidintas 
‘4 wealthy merchant, ’ ’ 
jau “Boston business man 
J. Kazlauskas, užvedė byla 

Matas: atsiklaupęs ant keliui priesz P. Plokszti, J. Jonaiti ir 
karsztai kalba: — Zose, ka tu P. Mazgeli (visi isz Worceste- 
darytum, jei asz dabar tave rio), reikalaudamas 
pabucziuocziau 1 $20,000 atlyginimo (turbūt)

Zose:— Paszaukcziau mama! už'sutrukdymą jam vestuvių, 
Matas:— O kas tada butu? kuomet B. Kolosinskiute, reu- 

Zoso:— Nieko, nes mamos gūsis iszteket už jo, isztekejo 
nėra namie. '' l JVfarrrvnUr..

ministeris Konstantinas Keičias Kareziamu, kudos ge* 
likos apmestas riausiai uždarbiauja. . .

smirdauezeis kiausziueis ežio- Lietuva nebeiusileis pabėgėliu 
nais, kada ėjo ant piet kuri bu
vo parengiąs del sąnariu užru- 
bežiniu laikraszcziu. Jojo vei
das likos sužeistas o drapanos 
iszrode po bombardavimui 
kaip pautiene.
Du vokiszki laivai susimusze,

10 užmuszta.
Berlinas. — Vokiszkas ka- 

riszkas laivas Hanover ir tor
pedinis S-18, susimusze nakties 
laiko laiko manevru artimoje 
Sassinitz. Deszimts laivoriu Ii- 1 v J - “ *

5;

kureis gerirdukrele Retino pa-vaiku, užtručino juos.
, Pa. — Septinesde- 

senumo Helena 
negalėjo 

vaiku

Pa.Erie 
szimts metu 
Stewart, negalėjo nukenst 

likos paszaukta in suda per siauezeneziu vaiku priesz jo- 
fiavo vyra, kuris apskundė savo sios narna, o kad nuo juju atsi

kratyt, davinėjo vaikams už- 
trucintus obuolius ir kendes 
nuo ko mirė. Tokiu budu toji 
ragana iszsiunte isz szio svieto 
szeszis mažus vaikus — ne sa
vo, tiktai kaimynu. Sudas isz- 
rado jaja beprote ir nusiuntė 
in paikszw priglauda in War
ren. Pa.

— Mrs.
63 W. Chicago ave. 9

Elzbietelia, už laikimą 16 ka
cziu, kurios daro naktimis kon
certą, neduodamos ne tik jam 
miegoti bet ir kaimynams.

Sudže pasakė Elzbietai idant 
atsikratytu .nuo savo miauku 
in laika 30 dienu, nes ne toks 
savo vyro. Bobelka da neiszpil- 
te sūdo paliepimo.

nuo kokio tai laiko sirgo, Bu
dėdama paskui mirusia moti
na. _______ _ _______

Pageidautas iszaiszkinimas.

nes

‘ I <5į 
anglisz- |

o dabar
” P.

1855 j u

»$?

isz Rosijos,
Kaunas. — Lietuvos valdžia 

igzleido insal^ mą, kad degan
tieji isz Rusijos nebebūtu inlei- 
džiami Lietuvon, net nei toki, 
kurie turi vizuotus pasus. Isz- 
imtis daroma tik tokiems pabė
gėliams, kurie atvyksta isz ba* 
daujaneziu Volgos srieziu.

Iždege miestelis.
Kaunas. — Miestelis Vižai ( f)’ 
daugiausia žydu gyvenamas, 
iždege. Daugelis szeupynu pa*

> L; *<■

«im
Vancouver, 

(lentas goležitikelio

po
— Supre- 
Canadian 

Pacific, B. C. Maharg, atiden
gė puiku stovylu pastatyta ant 
atminties žuvusiu kareiviu pa
skutiniojo karoję, kurio dirbo 
del to geležinkelio. Supi'eden- 
taš Maharg neteko vienatinio 
....___

1 B, C

w
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GIRDĖT
kas motas atne- 

dvdesni
Prohibicije 

fiza sklypui 
minima. ”

Mount Caroll, 1 Ilinojui, pali- 
cije suėmė penkiolikos metu 
Vaiku, kuris dienos laike vog
davo isz daržu rabarbora (rhu
barb), o nakties laike dirbdavo 
isz jojo “munszaine.”

Penkiolikos metu vaikas isz- 
kripo isz kelio acziu prohibiei- 
jai. Kitados g 
ne buvo jam

iszmoko,

4 4 palai-

ai ne ant mvslies 
arielka, bet da

bar, iszmoko, nupirko samo- 
gonka ir ėmėsi prie darbo, ku
ris ji nustums ant keliolikos 
metu in narna pataisos.

tru in kuriuos lankosi kas para 
daugiau kaip dvidesziints mili
jonu žmonių, daugiaaše jaunu.

ka profesoris A. V. 
vargoninkas isz lie- 

New Phi- 
kalba apie musu

Sztni 
Gudaitis, 
tuviszkos parapijos 
ladelphijoi 
apdirbtu ve knygų.

“Už teip nebrangia.mokesti 
apdarai puikus. Patartina, kad 
kiekvienas turis reiktda su 
knygų apdarimo, kreiptųsi in 

?[4aiuislos redakcija. Sulyginant 
metai

Vokieeziai dabar vmasi “ant 
spasal)o” kokiu laidu dau-

isztraukti pi-
kokiu 

ginusia galerna 
nigu isz pargryžusiu tautiecziu 
isz Ameriko in taderlanda, 
kurie parsiveža nemažai ame- 
rikoniszku doleriu.

Vokieeziai ketina užlieti ant 
juju taksa ketures auksines 
markes ant dienos arba viena 
cfoleri už pasisvecziavima savo 
tėvynėje.
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KUR BUNA?______ * , ,M r
Asz Marijona Poleckiute, po 

vyru Ziukiene, paieszkau sava) 
tikro deiles Vincą Szimanavi- 
cziu, Juozo sumins, isz Gudeliu 

Seinų
gyvena apie 

atsi- 
Clt.

Veisėju Para.
Girdėjau

Meldžiu

Kaimo, 
Aps k r. 
Shenandoah, 
szaukt ant adreso.

Juozas Žiūkas,
544 Philadelphia Avo., 

Pittston, Pa.

I

keli metui atgal, t4i dydelis 
žingsnis pirmyn tam atvajuje.
Su gilia pagarba, A. Y. Gudai
tis.”

Prof. Gudaitis davė apdaryti 
daugeli gaidir (natu)i ir yra. už-

szanlua ant adreso.ganadytas isz musu, darbo. 
A ežiu.

Saimanas
IMano pusbroliai

ir Vincas Stasanavieziui, paei- 
Ked., Traku 

Burszkn Kaimo;
Vilniausna isz

Apskr., Burszku Kaimo; apie 
Jlji metu gyveno New York, da
bai:* nežinau kur. Tegul atsieit.

I M

PRAKEIKTASIS.
(Sziu laiku nutikimu/apysaka)
<■ '?■ ■1 "t-r. ■ ■ ■- < ■

— Penktas .Dievo insaky- 
m a s 1 i ęp i a i mu m s; ne u žmuszt i... 
— aiszki mt - kunigas >mokyklo
je susirinkusį.emB■>vaikams, Vi
su vaiku, veiduose malėsi dide
lis interasuvirnuBr i< teisingu 
mokslu., . .
, i Nemanykit kad

galite

Locnininkai audinveziu Pro
vidence, Rhode Island ir kitur 
numusze darbininkams mokes
ti 20 procentą. Darbininkai 
jau priėmė numažinimą priesz 

aut st ra i k o, kada 
norėjo vela nu- 

muszti mokesti.
,Valdžios komitetas 

mo sutaikęs 
ergeli, apreiszke, 
davei susitaikintu 
ninkais, bet tiejei ne nori apie 
tai klausyti ir nenori draugisz- 
kai užbaigti ergeli tvirtindami 
buk visuomene geidže pigesnio 
tavoro todėl priversti yra nu- 
muszti darbininkams mokesti 
idant visuomenių užganadyt.

U. A. Suiter ir jojo paeziule 
yra ar labai iszminthigi žmonis 
ar visai neteko, proto, Jisai dūri 
27 motus o jiji ;23 metus. Abu
du yra gerai sutverti ir;turi 
gera sveikata. Nutarė jieje 
gyventi kaip, gyveno Adomas 
su Jeva,,uusiduodami in .gylu- 
ma girrios vaIstije Maine, kur 
praleis szeszes -sanv,aitus, -vGy
vendami, kaijM) gyveno musu 
pinui tėvai, Jeva turės saih pa- 
sinipint drapanas 
Adomas turės 
gio. Jeigu
sau vaitos iszlaikys, tai pasiro
dys, kad tok is 
nesunkus 
šia.

Del ko ponstva Sulterei 
padare tojo 
žiemos!

isz lapu, o 
pasirupyt val- 

per taisės szeszes

tai ir iszejo 
kapitalistai vela

padori- 
darbiu inkiszkam 

idant darb
an darbi -

Garsingas dirbėjas knitamu- 
jn paveikslu p. Griffith, nese- 
nei sugryžo isz Londono, An
glijos, apskelbdamas laikrasz- 
cziuosia, buk neužilgio padirbs 
nauja paveiksią “Istorijų Svie- 

kurio tykslas bus užbėgtito”
visokes kares atejteje. Paveik
slas bus rodomas po 12 serijų, 
o susidės isz szimta daliu. 
Kasztai padirbimo tojo kruta
mo ja paveikslo daejs lyg dvi- 
deszimts
padirbimas 
kaip deszimts metu.

Bus tai vienas isz dydžiau- 
siu paveikslu ant svieto ir at
kreipė dydžiause atyda po visa 
svietą.

milt jonu 
užyms

doleriu, o 
nemažiau

Sziadieninis darbininkas tu
ri pats iszriszti savo ergelius, 
iszkovoti savo kovas, iszlaiine- 
ti savo galėjimu. Tris milijonai 
vyru, moterių ir vaiku dali- 
banje tebyriam angliniam 
straike.
dalintas terp juju ant suszelpi- 
mo, vos duotu jiems 33 centus 
ant dienos ant maisto. Butu tai 
teip maža paszialpa kaip la- 
szas in mares. Bet suszelpimas 
del darbininkiszkos kovos yra 
solidariszknrnas ir sutaiką 
darbszavima ant pagerinimo 
savo bu tęs.

moterių
tebvriam
Milijonas doleriu pa

ir

Kiek sziadien yra indeta ka- 
pitolo in kintamųjų bizni, tai 
sunku inspeti, bet locnastis na
mu kur paveikslai 
visoki 
prie juju, žmonis turi indeja 
penkis szimtus milijonu dole? 
rili. Penkesdeszimts tnkstan- 
cziu žmonių turi užsiėmimus, 
kurie aplajko penkesdeszimts 
milijonu doleriu algosia. Neku- 
rie aktorei aplaiko dydesnes 
algas kaip prezidentai arba 
karalei. Ant padirbimo pa
veikslu kompanijoms ižduoda 
nemažiau kuip du szimtus mili
jonu doleriu ant meto. Žmonis 
užmoka asztuonis milijonus 
doleriu ant meto idant pama
tyti tuosius paveikslus. Biznio 
padaro krutamuju paveikslu 
teatreliai ir kompanijos suvir-

i reikalingi 
j”ju,

dirbusi ir 
prietaisai

szum bilijoną doleriu, ant me
to. Amerike randasi, penkioli^
1---- imliu irinn.

gyvenimus yra 
tebvrinosia lai kilo

ne-
iszbandimo laike

AR DAUG TOKIU MARTE
LIU RANDASI KAIP

SZITA?

įnirk,Nors ir
uoszviui neintiksi! Tai ji

tai

1L iSta-suna v i ezi u t e, 
' , , . Sykesville, Pą.

1 ’ 1

M v kol a
isz ;Bnt-

pusbrolisMano
I ’ryszkev iezia, pači na 
ry moj i i < i m i es t e I i o. a\ h d o 11 es, a t- 
siszaukt ant sz.io. adreso..

- JiUozapas Szirvinskas,
920 Will St 

Chicago* 111.

(1443

•?

Ma ražasJonas Maražas paeina isz 
Suvalkų Red., Kalvarijos aps., 
Limlvhiavo Gini no. Atvažia
vau neseniai isz Lietuvos, turiu 
svarbu reikalu, t< 
kia ant adreso.

D» Penkeviczia,
Box 173,

jus tik 
užmuszdami galite nusidėti 
priesz : penkta Dievo insnky* 
ma! Jus .-nusidedate, 
sumuszdami ar užgandaini' gy
vuli, arba inžeizdami savo 
draugus. N u si dedate jeigu ne
klausote savo tėvu! ir 1.1.

Po pamokos, apleido moky
kla, iszvajkszcziojo visi vaikai. 
Tik keli .buvo palikti už pra
sižengimus ilgesniam laikui. 
Ju;.tarpe, radosi lėtas vaikas 
Vijycotis. Kuomet kas langa 
ifczdajizdavo,.ar ka kitai prasi
žengdavo, .tai visuomet mes- 

i dav.o. ant jo kalte.• Bet kada 
mokiniai padarydavo; prasi- 
įžengimus tai mokytojas visa
dos JOiklausdavo ar ijs nežinąs 
kaltininko. Visuomet būdavo 

| jo paprastas atsakymas*“neži-
Ir tuo viskas bajgda-

arba inžeizdami

> >

taipgi, •

giau nebeturiu ko beraszyti.
.Bucziuoju miela, įnamy t 

szimtus kartu.
.■ Tamstos sūnūs Vincas.I 

Toki laisZjka perskaito Vin
co motinai (kaimynu. Motina 
dėkojo Dievui ka,d..i°« sunusJ 
dar liko gyvas. Buvo ko ir de- 
kavoti nes jau keli Vinco drau
gai buvo palaidoti tolimose vo- 
kiecziu žemos szalyse. I

1-adekavojus gerajam kai
mynui, senute iszbego pas bmj 
vusi Vinco draugu kad parmj 
szytu jos Vinceliui laiszka. Ži
nojo kad jis neatsisakys.

# *

Ant dangaus

lis 
pus, 
Užsidėjus

* d

mirgėjo mili
jonai žvaigždžių. Silpnas veje-į 

sziurindainas medžiu la
pute isz vakaru szalies.! 

rasai nebeduIkejo
keliai iszdžiovinti kaitriosios 
saulutes. Pasidaro vešu.

Isz tanjkaus eglyno iszlindo 
nudriskęs Vincas. Ar senai jis 
buvo galingas turėdamas ran
koj szautuva. Buvo aprėdytas 
pili kinis kariszkais rūbais. Bet 
dabar kitaip virto: bijojo visu 

, žvalge*

‘gul atsiszau-
(t.42)

Mart ins Eerrv, Ohio, 
v 7

Bandyk Sėklas priesz sodinant

kad kas jo neiszduotn
kiekvieno tarszkesio 

prie kiekvieno lapo suvirpėji
mo. Iszejes ant yieszkelio žem 

palengva
Paėjus

si prie

ir paliko

PADEKAVOJIMAS UZ
P AT ARN AVIM A
. ,r | "ui1 *• r • I

•u • —------ ---o--------------

Juozas, Vieša isz Scranton, Pa. kuris pirko laivakorte 
ij* daro pasporta “Vienybes” Skyriuje, 1812'N. Main 
Ave. atsiuntė laiszka savo draugui Scrantoniecziui 
Juozui Siniauskui isz Rotterdam© ir liepe kad Siniauskas 
nueitu in “Vienybes” ofisą ir padėkavotu už taip man- 
daga ir gera patamavima. Padėkavone yra užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorkp patiktas, per “Vienybes”'
centarali ofisą visokuo aprūpintas, palidėtas ant laivo
drauge su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 
keione ir pataria visiems važiuoti in Lietuva per “Vie
nybe” nes kaip,New Yorke, taip ir visoje kelionėje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

C <
“ Vienybes”
kad lengva kiekviena keleivi palidėti,

Vienybe” negali susitikti su jokiu keblumu. Dėlto 
ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 

nuvesti in'.fl 
aprūpinti su nakvine^ 

‘s trumpu' 
Vienybes”1

Isziikruju taip yra, kad keleiviai kurie važiuoja Lietuvon 
per 
kad 
taip 
vieta kur reikia užsimokėti taksu,
ir visais kitais reikalais. H’ad kurie tik rengitt 

visi kreipkitės prie “
ar iii centrali ofisą ar in skyrių, visur gausite *

laiku keliauti Lietuvon 
Agenturo, 
vienotla patarnavimu, 
patartina kad kreiptumėte

J

•i

Kam yra areziai ir pakeliui, tai 
l»s, ar laiszkais ar ypatiszkai in'I 

Scrantu skyrių, o kas manote kad ten n<‘paranku, kreip-' 
Dabarte Gegužio, Birželio ir 7 

Liepos numesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daugelis! 
, tai manantiems 

keliauti pataritun ilgai nelaukti, bet 
mums

kites tiesiog‘in centra.

f

/
4

žmonių stengėsi kad ant ju gauti vieta
tuose menosiose
tuojaus raszykite mums laiszkus, o mes nueisime ir už- J 
sakysime jums tinkamus, treezios ar antros klesos kam-į 
bariukus, I 
sakydami, gausite geresni kambariuka. 
platesniu informacijų laiszkais.

VIENYBE
Oittiais Ofisas: Skyrius: I

193 GRAND ST. 1812 N. MAIN AVE. 1
BROOKLYN, N. Y. SCRANTON, PA.

zings-
g‘-

mažais 
užsuko in

ria. Nebeturejo sveikatos kad 
galėtu toliau keliauti. Peralkes 
valkiojosi per dienu dienas ir 
naktis norėdamas surasti ka 
nors nuraminimui savo pilvo. 
Gamta isz. saves nieko nedavė, 

susijeszkoti sau 
maisto. Bet visu bijojo kad 
neiszkustu vokiecz’uuns.

Kaži n kas pasimaisze po ko
jom ir Vincas treksztelejes 
pargriuvo

OT O1' 
niais.

kur smagiai keliausite kuomet isz kalno UŽsi-^ 
.Klauskite jt

nau. 
vesi.

Bet sziandiena jis per pamo
ka tikybos kažin delko nouž- 
laike tvarkos; ožka 
Vineuti po pamoku.

Isztrukes, lyg isz kalėjimo, 
lekiosi per kasZtanu apsivdyta 
alėja. Jis beeidamas atsiminė 
pasakytus kunigo žodžius. Czia 
jis niekaip negalėjo sau insi- 
vaizdinti delko jo tėvas parė
jės girtas inusza motina. Jog 
jo tėvas eina kas szventadieni 
in bažnyczia ir pamokslu klau
so to paties kunigo,
sziandie Vincui taip gražiai 
aiszkino apie nedorus žmonių 
darbus. 1

Turėjo pnt& 
BetAmorikoniszki ūkininkai kas 

met panaszi, pragaiszfi varto
jant menkas sėklas, atrado Suv 
Valstijų Žmndirbystes Departa 
mentas.. Nelaikąs atrasti seklu 
nevaisingumą kuomet jau se
kios pasodintos, .leigu javai 
sodinti Balandžio numesi atra
dimas s<‘klu nevaisingumo Ge
gužes numesi jau pervelu.
Patartina bandyti 
sėklas sekaneziai,...

Paimk kelias sėklas (isz tarp 
t u,-kurias nori sodinti) ir paso
dink szjapioje žemoje indeta in 
maža paprasta torielka. 
reilka padek sziltoja 
kaip tai arti peeziąus.
met augalai pradeda dygti,.ga
li lengvai spręsti, ar pasekmes 
geros ir ar užsimokės visas sė
klas pasodinti.

kuris

SCRANTON, PA.

Vincas 
ant žemes. Galvoj 

maiszesi ,uze.

-rr-r
1 w

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Pitt.sbingo. Jisai mokinosi Varszatojc, studijavo begijc 32 
irietus invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsiu. Gydo užslnuodlnitna kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias ligas pa- 
elnanczias nuo neezystuino kraujo. Atslszaukilo ypatisz
kai, per laiszkus asz. negydau. 
Ir Lenkiszkai.

VYRU 
LIGOS

#

Didesniame apskrities mies
te laike vokieeziai baudžiamų
jų kuopiu Czia buvo suvaro
mi visi, pabėgo ar kitaip prasi
kaltę belaisviai. Turėjo atlikti 
kariuomenes mnnksztijiima ir 
kitus sunkius darbus. Valgyti 
gaudavo mažiau už paprastus 

Už tai kankinami 
belaisviai mir

davo. Czia atsidūrė ir Vincas. 
Užsiuvo ant nugaros balta kry
žių, kad pabeg 
lotu surasti.

Viena karszta. 
kaitino ant dangaus 
vare “kryžiokus” nuo darbo. 
Buvo labai dusznu. Vincas ne
beturėdamas jogu griuvo ant 
gatves. Vokietis negalėdamas 
pakelti musze Vinca szautuvy. 
Vincas nekele.

Kada Vincas iszvydo ligoni
ne labai nustebo. Pradėjo kla
joti. Atsiminė kadaise girdė
tus žodžius “neužmuszk.” Isz- 
lipes isz lovos priėjo, prie lan
go ir iszszokes leidosi per gat
ves in laukus atsigauti vasa
ros oru.

• — “Neužmuszk, 
muszk....”

martele — 
szio- 

n e graži, neji tokia:
pecziaus zmo- 

; o kaip 
iszkepa duona — tiktai Dievo 

sugadina.
ne^

pasi tinsti...
O martele nuo to kenezia, nes 

jinai yra smarki, apsukri; vis
ką dirbti moka: ka paėmė pa
dare, ka paverto — pastate.

Martele klausia 
pas savo kaimyne:

— Kaiįnynelor-kumutele, pa
sakyk, ka asz turiu, daryti ? 
Kur asz turiu dingti? Suos ji
sai mano sveikatele, sunaikins 
mano jaunas dieneles... Sakyk, 
kaimynėlė, ka turiu daryti ?

Kaimyne klausia:
senis dar drūtus

kia, 
tikusi, nemoka 
niszkai pakurt, tingine

dovana 
marti

Žodžiu — 
kieman, ne szienan

patarimo

s 
/

kaip trumpos

jis prie

To- 
vietojo 

Kuo-

rRichter’ 
“PAIN-’ 
EXPEUERr

— O ar 
dantis turi ?

— Plutos jau neinkanda. 
vaikeli,

taip>-4tth>nu kepdapia. visuo
met perkepink —- senis nepa- 
jiegs inkasti, 
mirs...

— Genu 
taipjft-4tlfoi

T jeigu

ir laukia senio

neprivajgys — 
y

— Acziu, kumutele, gerai.
Martele kepa duona .košto* 

riausia pluta 
mirties...

Bet seniui ne kam ko: jis dar 
raudonesnis, dar daugiau mar
teles sveikatele eMa — kietas 
plutas jis pasimerkia in vira
lu, pavalgo kiek tik nori...

Martele klausia kitos kaimy
nes :

-v- Nežinau 
antros.

Martele
antra:

— Ka

J vaikei, klausk

teiraujasi ir pas

daryt? . Ka daryt? 
Sues jis'mano sveikata,.sunai
kins Jaunas dienas...

Iszklause kaimyne
sako:

materle,

Kepk, vaikeli, žalia d no
Hen is

\ i Kaip tik pasirodo pirmutinių 
|>V1 ^F«* ■»«>■ V«»«» Ji

reumatizmo ir neuralgijos gėlimas.
< apsiroifekimas pergalimo, pirmutinis
r n

i tad naudokite
— v. vms . v , gį ... .

na bonka Pain • Expellerlo, kurty
f,
<
<1

Sity patikėtinu 
kriokite, kad 1

U VVUAU > Mill • IV) A1**
> p jus perkate, butu pažymėta Inkaro'

104-114. So. 4th St,

/ 
/ 
9 
9
*

. naminį 
vaisty. A^ersitikriukite, kad kiekvie-,

/J 
{ 
t;

aptiekouo arba pas.
F,AD<iRieHT£R{«A [------

M Brotlilym Ne Y.

vaisbažeukliu. Kaina 85c. ir7Oo.

tUCHTĖRiftCO.

J N \ P ILIA VA 
l’EIl lIAMHUIiaA

Neužkliudant I.enku KorldorlauK. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

C IT K 0F VALENt IA ...26 Mohms 
ORIHJNA .... 27 Mojims, 8 Idepus 
OROPRSA 10 .Juliaus Ir 22 July 
VANhYCK 17 Jiiiiiiiis ir 20 July

V Aim iv H. I -L. -

OROPEŠA
I > r- - ------------ -------------------

VAUltflf... .................. 15 Liepos
4 1 (

Tiesiai in Cherbourg. ;
Southampton Ir Hamburg.

Visos ataklt'loB kajutes. Nėra 
ektra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKETCOMPANY.

SANDERSON & SQN<Įuo. Agentu
2(1 BROADWAY. NEW fORK.

Chicage: 1|?. W.’WmhMu^oii St.
>Ąr, pus vietini ialvakorciflii. ąKeiittt.

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaioeda .

2<t BROADWAY. NEW tORK.na: senis negaudamas gero 
maisto pavalgyt — mirs.

Paklausė marti antros kai
mynes patarimo: kepa žaliu 
duona, žiuri in seni ir szypso- 
si... O uoszvis, negaudamas ge
ro maisto, isztiesu, su kiekvie
na diena nykstie-inenkeja...

Ir nedaug laiko praslinko— 
uoszvis mirė... * O nuirti liko 
linksma ir laiminga... —u“ V.’^

REIKALINGA AGENTUT

didele MAR9ŽKINU ’ dirbtūve czįaustame, pasato laikQ, 25-30 
relkalauje agentu parduoti Ja, mar^zr

kinus tleaog negzlotojains. * Pigios 
prekefe. SempoIM dykai? Madisooi Mills

\Vnrir

kinus tiesos neszlotojams.

1|7 W. Wushhtyt°n 8t.

} 114107.00 
4$WT.Q0 

InPlUav^Koraliaucziu 4106.50 
.(War<;Ta^a$5.00) !

Pinigu Šiuri t imas * in > Lietuva 
. Žemiausiu/dienos kursui ♦' 

Pinigus .Lietuvoje gauna ar-

In Klaipeda
In Liępąju .

v(War< ;Ta^a$5.00y

dienu. ; .L.; <

cP. MIK0LAINI9,
'< f*.f< V V 11

s j ‘

53i Hudson. Ave. Brooklyn,;N. Y,

Bego metai 
valandėlės. Musu Vincelis isz- 
augo dideliu vyru. Nebeviena 
mergina sukosi apie ji kad i li
ti k ti.

Viena karta sėdi
lango. Lauke saule kaitina*nu- 
Iiudusia žeme, 
lis pagriebęs 
orą puczia in kambari per at
dara langa. Vincas gi varto ir 
varto nuolatos dideli laikrasz-

Kiek ežia buvo priraszytą 
lant baito juodu:
valstybes kareiviai 
tos valsybcs -kareivius. Czia 
laivas nuskendo paslėpdamas 
in vandeni milijonus
Czia vėl plcszikai užpuolė ir. t.t. 
Visas laikrasztis buvo prira- 
szytas invairiausiu pasaulio 
atsitikimu, invairiausiu trage
dijų! ,

Miesto parko pradėjo griež
ti orkestras. .Vincas mėtos 
Jaikraszti in szali klausėsi mu
zikos. Ant galo sugriežė liūd
na meljodija, kurios balso insi- 
klauso Vincas. Užsisvajojo. Jis 
vis negalėjo perprasti pasau
lio surėdymą. Jis girdėjo gera 
velijanezias kalbai, bet darbu 
visur, mate prasižengimus...

Liudui tonai meliodijos 
skambėjo kas karta garsiau, ir 
garsiau. Vincas paskendęs 
svajonėse ne nepastehojo kaip 
jo motina buvp parėjusi isz 
miesto.

— Liūdna navy na asz tau 
Vincuti parnesziau isz miesto, 
— pradėjo Vincui sakyti priT 
ėjusi jo motina.

— Ka gi tokio pasakysi 
mamyte?
Vincas.

— Reiks tau, vaikeli, iszei- 
ti in kariuomene. Mieste pa
skelbė vadžia mobi|izacijn....

* *

4 i • .

“Miela mamyt!”
“Asz esiu,sveikas. Tik man 

yra liūdna kad negaunu . nuo 
Tamstos- ant .savo laiszku ąe 
Jokio .atsakymo. M^s dabar 
žygiuojam:. ir.žygiuojam ,k{us- 
diena užimdami nupjhs^v,0kio- 
cziu,.žemes- Mupo. pulko di;au- 
gąi labai, biauriul .Olgias isz-

o sziltas veje
le vepianti lauku

belaisvius, 
ir alkinami

i 
DR. HOLE R

Dr. Koler kalba Rusltukal 
Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

- 6LS FENN AVEm PUTS BURGH, PA.

wiratis;

ti.
ežia vienoj 

rnusza k iš

turtą.

i

klausė nttlrudeą

cziu ,,žeĮne8. M ūpo. pulko di;au- 
gąi labai, bjauriui Ilgius isz- 
duuįęy<Jaini vokipęziu, knlturos 
intaisymųs. Kąžinkada u?4)aig-

< | • ,4 C

nebentatom 
sz viešima diępos nUQ>. to la j ko

«wn kruvina karu, 
Mes niekados

hidu iszojoni isz jxamu, Dau-

us greicziau g<v

diena, kada
saulute,

neuž-

FARMOS—FARMOS
/

■Ahz turiu 200 geru fiiriuu nut parda
vimo. Pirkite furimiN tu syk nebijosite 
bedarbes ir sunku laiku. Parduodu 
piginusiu preke su niažii iumokėjlmu. 
Del dauginus žhiiil klauskite tarnui 
katalogo. rA<lresavok|te: r J.13
Joseph Stankus, Farm Agency, 

Fountain, Mich.

Jmoior7 i

»

V4 1

« R E K1 ATI SI * M riARRN I AKI L AIV A1 
BASALLIJA. GERIAUSIAS I’AIAR- 

NĄIMAS l’ASAŽBERIAMAS. '
Jusu luieste raudasi, niiau, agentas.

w- -Į -r-n- .m.ir ir ni - - iri - r . - '—U /

In • Lietuva, Lenkija, Rusija, 'Latvija, 
Ukrainia ir visus Bultikos Valstijas. > 
CARONIA ........................  17 JuiiiaiiHA
SAXONIA ...............    1 Liepos

v:>

Kabliieo $130. Trecula klcHii > $103.50 
Taxi $5 ęxtrų.

Per Liverpool ir Glasgow
COLUMBIA ................................ 27 MojaUHJ
('AMERONIA  ............ .......... 3 Jiiulims :

* BACON IA .................................. * S Jiiiiiaiis
__________ 1

EkskurciJii Nii. pnlydovii sii konekcljas ? 
prie Soiitliiinipton. In IhunilKii,. Pllavti 
ir Llbnyai
Per Soiitliiinipton koŽNA'UTARNIKA
Laivui: MAURKDANIA, AOI IHANJA 

; ^RrBEkOGAJItU.
Per,Anglija,ąr Hainburga |n Danzlga. 
$10^.50., Iu Libava J107.'Tax $5-extra

|RBLRENGAJUA.

i
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Ar Juk KaoJua* ?
f NAUDOKITE

Ar Jum* Galvot Oda bfielti?
NAUDOKITE
Ar ‘ Plaukai Sfcoka?
NAUDOKITE.^

Ar Jus Norite Apt*
NAUDOKITE

Uiiail^inui savo plaukų grasiais »r tankiai*

NAUDOKITE
LMa N i eiti r

NAUDOKITE
Ui lai tymui jfalvoa odos rveikm ir tvariai

f n
z/-

“ K

naudokite jgtfffifer
■ į—  Ll- i

RuALb gulima gauti visose a pliekose po G5a. bonkftj arba tiesiog

3rd Avo. & 3Sth St.

............. . —y. t i-"W--------- r i J" "T-y

išdirbčju per puAt^ už 73c. bonk^i.
F.,AD. RJCHTER & CO.

Brooklyn. N^Y.

i
! 
*

i
l

t
I, 
i

JĮpinksma Naujiena
SKAITYK szia naujiena, 
JI, DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

T * Ii

Ka tik pagerintai —- sustiprintas ir ' praplatintas
savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS ) 
BITTERIS isz musu chephszkos laboratorijos. Kurie i 
džiaugėsi Salutaro Bitterią gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms
ilgom.
ir užsakymus in trumpa laika.

Teipgi esame pasirengė iszpildyt .visus norus, 
Reikalaukite aptiėkose, 

o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau-'
J < * 4.

1 kite tiesok isz musu.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1701 S. HALSTED . ST. Uept. 15. ' CHICAGO, ILL.

i'

v* > S * t "

4

,\i v t F <1 .-.1
h f U Į ' į . ' ’ A* ■ | | I ' •

LAIVAKORTES
I* II ' v t /•

M

. IN LIETUVA HV ISZ LIETUVOS 
PER PJLIĄVA, KLAIPEDA, 
LIEPOJ U, HAMBURGĄ ir visus 
kitus DortuiL Parduodame ant visu 
linijų pagal piglądhlos kompani-

ir taksu paliiu|ljl|pus, 
visame kuino hprupinamo 
Uavusius isz kilu miestu Ir szei- 
mynas. Keliaukite in Lietuva su 
saliutais kilu per mus, o neturė
site vargo!!!! .

Lithuanian Travel Bureau
136 E. 42-nd St.

I * J { J, , ' T

jn prekcH, JIszguunnmo pa.portus 
Labiausia 

atke-

*

(Dept M.) 
tM •1

S- * ‘I i*** A

Auksinu

PINIGAI
SIUNCZIAME PINIGUS IN LIE
TUVA pacztu, telegrafu ir cze- 
kials po pijha £varancija grei- 
cziausio iszmokejhno.
kuršius kuopigiausis. Partraukia
me giminei ipz Lietuvos .num- 
piausiame laiko. Uiganėdinum 
iukstanezius, užganėdlnsim ir Jus 
lodei raszykite. ar alailankykite 
o nesigailėsite!!! 1! .

TravebBureau
NEW tfQRK, N. iY. <1

Ml 'I

1 1
uf 4 ‘ . i " ■' į » fc,” * 1|



SZVENTAS KUDYKIS.
' < l> ■ II II. || i ’

Santa Maria Maggiore baž- 
nyczioje Ryme yra musu At
pirkėjo stovyla, iszrciszkianti 
Jezu, kaipo maža ąp leis ta k u- 

Ta stovyla visi ikriksz-
czionis laiko didžioje pagarbo
je 
žmones,

I

diki.

. 'I V .1
11*

I

I
i

I

b

V

I

I

i*

I <

* 1

i

•4

Iii

BAULK

1.

i

ii
I
4

<įl!’

k '

J
V

i
1 t

l 'v

u
t M r i
i 1
BMl

■

it
J

1 "■

L S

t

p

P" w

į I
•>

prie 
La li

pni irdavo Dievo

peš gįliįii‘*į?builgo, skaudaus ko
sėjimo —■.
neiszklausys mus, maldų ir ne
sugražins man sveikatos? Argi 
nekalbėjai man apie Kūdikėli 
Jezu dell’
koį: vėl apie tai, brangioji mo- 
cziuto.V .

MO taip;

viU'gi gerasis

Ara Coeli ? papasa
A

TARADAIKA.

»

I

mastyti, apie Gorny. Ak, kaip 
patraukianti,
tie vyrai! Nadija atsiminė ma
lonia Gorno veido iszraiszka, 
kuomet kas, pradėdavo kalbėti 

, o

jis leido ant žemes,, buvo labai 
silpnas, bet jis surinko savi? 
vaikus aplink save ir kalbėjo 

Ji buvo jiems karsztais žodžiais apie 
meile prie Jėzaus.. Galop, vi- 
siszkai pavargęs, jis sudribo 
sakykloje. Jaunas kum, kuris

<<
Jėzus T<mIo — tu buvai tampat vai’g- 

szas vaikelis. Brangiausias Jė
zau, pargražiųk mane .sveika 
namon pas mano Nonna, pra- 
sza 11 Tavos szi rd i ngai. ’ ’

Todo dažnai sėdo szale ke
lio ir lauko, kolei jo kosulys ap-

O Jėzau — voūke mažulis va nepilna gyvumo,, kad, dasle? 
ko uamus<tnd«, kada mocziute 
ėjo klausyti szv. Misziu, laiko

mam szeszta valanda.
apgauta. Nepastebėjo jo nebu
vimo namieje. Matydama dra
bužius ir kupsteli
guolio, ji i nsi vaizdi no, kad jis 
užmigo; ir gydytojas jai pasa
kė, kail ilgas gaivinantis mie
gas yra labai 
ganezi am va i k ucz i u i.
pamato ji pareinanti 
nejauti kaimo gatve, ji suriko 
ir ka tik neapalpo.

“Todo — suriko ji — ar tu 
nori save užmuszti ? Kaip gali 
szokinoti sziadien, kuris vakar 
buvai marinantis?“

Mano mocziute, — riktele-

kaip žingeidus

viduryje
jis darydavo 

kad neparodžius
apie muzika 
pastangas f ’ 
karsztos savo meiles prie muzi
kos savo halso skambesy. Gei
duliai 1 privalo /būti slepiami 
draugijoj kur sząltas atsineszi- 
rnas ir beszaliszkumas yra žen
klas gero iszauklejimo. Jis 
bando- paslėpti ta beprotiszką 
savo meile prie muzikos, bet 
jam nesiseka, ir kiekvienas ži* 
no jog jis turi karszta pa trau
kimą prie jos. Nebaigiami gin- 
czai, muzikos nesuprantaneziu 
klaidingi iszsireiszki mai 
duodavo jam smūgi. Toks jis 
bailus ir tykus. Taip iszdidžiai 
jis skambina kaip uolus pia
nistas; butu garsus muzikas jei 
nebūtu oficierius.

nudžiūvo
Nadija atsiminė kaip 

Goniy sake jai koncerte ir apa- 
czioje prie apsirengiamojo 
kambario jog jis ja mylis.

“Labai man linksma kad tu 
susipažinai su mokiniu Grons- 
dievu; jis yra gabus vaikinas, 
ir, asz užtikrinu, 
Vakar jis sėdėjo su mumis iki 
dvieju ryto. Asz buvau taip 
linksmas; gaila kad tu neatėjai 

Jis pasakojo mums 
daug svarbiu dalyku.“

Nadija uždėjo rankas ant 
stalo ir nuleido galva.
plaukai pasiekė laiszka. Ji at
siminė kad Gronsdievas taip 
pat ja mylėjo ir kad jis turi to
kia pat teise prie to laiszko 
kaip ir Gorny. Ar negeriau 
jai butu raszyti pas Gronsdie- 
va? Betikslis smagumas grei
tai plėtojosi jos krutinėjo. Isz- 
pradžiu buvo mažutis sukurelis 
paskui plėtojosi, 
virto in dideles vilnis. Nadija 
užmirszo apie Gorny ir Grons- 
dieva. Jos mintis susipynė,

buvo atėjės jam padėti, prasze, 
atsilsėti,,“0 taip; tas Kūdikėlis Jė

zus gali viską padaryti — su- 
szuko senute — bet kaip ttu 
nukeliausi in Ryma? O nuo to 
laiko, kaip viena 
ris bandė pavogti 
Bambino, jis 
nesziojamas pas 
mus.“

“O jei mes labai praszytu
me, gal Jis ateitu in inns na
mus — taro Toilo sii-aszaromis 
akyse — Brangioji Nonna, juk 
Jis myli mus, taigi pasimelsi
me isz visos mus szirdies, o kas 
žino, kas gali atsitikti?“

Senole k a rėžiai verke. Mažu
lis Todo buvo jos visas turtas, 

paguoda. Ji turėjo 
vienui viena (lukteri ir ta mir
dama paliko jai ta maža juod- 
akuti kūdiki.* Jis turėjo būti 
josios parama senatvėje. Sene
li' mylėjo savo arnika labjau 
už viską, 
šaulyje. Dabar sztai baisi liga 
graužia jos numylėtąjį ir žiau
ri mirtis rengiasi jai ji isz- 
ploszti. Mintis, kad gal atseis 
jai likti vienai pasaulyje, kaip 
asztrus kardas varste jos szir- 
di. Argi jos mažulis Todo, ku
ris taip ja myli, kurie ja, kaip 
galėdamas, szelpe, dabar apleis 
ja? Argi ji turės žiūrėti in tai, 
kaip ji nesz in kapus, kaip leis 
in žeme, kaip paskui parojus 
ras tuszczius namelius ir turės 
viena vargsze 
nas? Skaudu 
mastyti. Buvo Knczios.

sistodavo. Po. dvieju, ar triji 
valandų keliones pajuto, km 
jo jiegos ima ji apleisti.. Jai 
jis mate priesz save did i ji 
miestą, szviesos spindėjo, viso
je platumoje, ir rodos juokavo 
isz jo silpnumo. Jis vela atsisė
do ant žemes ir kone alpdamas 
nuo graudumo ir kaneziu, pra
bilo:

O Jėzau! ar isztikrliju jau 
asz turiu mirti

reikalingas ser- 
Kada ji 
ir szoki-

Bet — tarė jis — asz turiu 
mano vaikucziams 
szventaja Koniuni*

■ v

kad eitu valandėlė 
kad negiedotu vidurnaktyje 
Misziu.

< <
padalinti
paskutine
ja. “

Jaunas kunigas prasze jo su 
aszaromis akyse paklausyti jo 
patarimo del gero tu, kuriu jis 
yra Tėvu.

Viskas jau pabaigia — ta
re neturtėliu tėvas, szypsoda- 
masis. — Sziannk t einu na
mon. ’ ’

.Jis 1
mažute

bloga .mote
tą Santo 

daugiau jau ne
ligoms in na-

Daug. maloniu apturėjo 
kurie szankesi

Vieszpati(*s toje vietoje. 
’ jausiu tenai
palaimos ligoniai silpni ir ma
ži vargszu vaikai, kurie taip, 

“neturi, kur savo gal
va priglaustu.“

Kas> metai per Kalėdas II 
Santo Bambino dell’ Arą Coeli 
(Kudikeis Jėzus) yra pager
biamas tenai procesijoms, pa
maldomis ir aukomis. O kad 
Jis szaukia mažus vaikelius 
leisti ateiti prie Jo ir laimino 
juos del savo kūdikystes gar
bes, ta į tenai maži vaikai per 
szventes prie Kūdikėlio Jėzaus 
altoriaus sako .Jo garbei kalbu jos visa 
ir eilių.

; Kaimynai žmones 
isz Rymo apielinkiu myli ger
bia'ta. pamaldama. Per Kalė
das jie renkasi Ryman in minė
tąją bažnyczia, kad apturėtu 
maloniu ir palaiminimą nuo 

tKuilikelin Jėzaus.
Mažam kaimely, tol i nuo 

Rymo, vadinamam Sant’ Anto
nio dell’ Allennonte gyveno 
vienas vaikelis su savo mocziu
te. Jis buvo labai geras man
dagus, pamaldus, be jokio sa- 
vvmeiles ženklo. Jo vardas bu- 
vo italiszkai Todo. 
mažutis Todo. 
daug kartu, 
žaidimu su kitais vaikais, kad 
kame nors pavaduotu savo 
mocziute. Jis 
ria parinkti sausu szakucziu 
ugniai prakurti, eidavo in szal- 
tini vandens parneszti, arba 
vaikszcziodavo pas turtingus 
kaimynus, rūpindamasis gauti 
viena kibi solda (mažas pini
gas), kuriuo szc‘lp<‘ savo mo- 
oziute. Jis nei vienos dienos 
nepraleisdavo neiszklauses szv. 
Misziu ir 
ežioje Dievo Motinos, 
vo labai malonus, 
szvelnus. 
Todo.

Viena žiema 
sirgo, 
metu, 
vo paguldyti 
kviesti 
baisiai drebėjo, 
nors^dekte degt* karszcziu. Jis 
su dideliu vargu galėjo kvė
puoti, nuolatinis skaudus ko- 

. sulys neduodavo jam atsilsėti. 
Gydytojas užrasze jam vaistu, 
o mocziute isz paskutiniosios 
stengėsi jam pagelbeti ir prie 
sveikatos privesti. Bet visa tai 
nieką negelbėjo. Tixlo ojo blo
gyn. Kuczioje jis užmerkė akis 
ir gulėjo susitraukęs, lyg ma
žas peliukas. Mocziute ir gydy
tojas mane, kad jis užmigo, o

• Todo nemiegojo. .Jis girdėjo, 
kaip gydytojas kalbėjo varg- 
szei senutei, kad

* ežia galingas 
mirties josios mylėtinio.

(girdi, neisztures daugiau, kaip 
•diena kita. Senute vęrke ir 
melde Kūdikio Jėzaus užlaiky
ti jai mylima anūko. Valandos 
slinko kita po kitos, o pasige: 
riiiimo kokio nors nebuvo ma
tyti. Jau ir ji pradėjo netekti 
vilties, kad Todo,pasveiktu., f

Tixlo, gulėdamas lovoje dą 
sziek tiek maste. Jis buvo labai 
nulindęs. Jis mylėjo savo mo
cziute,. kiek, tiktai nesze jo szir-

. dis. Jis buvo manes, kad laiip •. ,£m©go buvo-nepergiliausią; 
i užaugs tai diijis, nors ir sun

kiausius darbus, kad galėtu in- 
nameli, kuria

me galėtu ramiai gyventi su 
savo mocziute. Jis tikėjosi ap
rūpinti save ir mocziute gra-

; žiais parodais ir geru maistu. 
: “ Nonna — tare jis maloniai

kuomet mocziute atsistojo sza
le jo prie lovos — ko tu verki? 
Argi tiesa, ,Jcad asz jau taip 
menkas. ,

O Jėzau! Marija! — suszu-
— Gy-

kaip Jis

nuo toli

savo 
kas yla mylimo pa

< I

ir palikti mo- l 4

cziute vienui viena? O Jėzau! o jo jis skambaneziu balsu, pilnu 
džiaugsmo — asz buvau 
Kūdikėlio Jėzaus ir žiūrėk,

asz 
brangioji

i i uz-

>

tx>] i

Vargszas 
Daug, labai 

jis iszsižadėdavo

pavaduotu 
bėgiodavo in gi-

sausu

kuriuo 
Jis nei

neaplankęs koply- 
Jis bu- 

kuklus ir 
Visi mylėjo mažuti

Todo labai ap- 
Tada jis buvo devynių 
Mocziute priversta bu- 

ji iii lova ir pa
gydytoje. Vaikutis 

net kratosi,

vargu

jis nesįjau- 
iszgelbeti nuo 

Jis,

rengiasi

baigti savo die- 
buvo

si taisyti gružai 
galėtu

I <

ko ji, giliai verki Lima, 
dytojas sake, kad tn esi isztik- 

. raju silpnas, ] 
1 mano TofĮo.

•“.Nonna—tare jis atsikve^

Marija! del meiles, kuria juo
du mylėjote vienas antra 
bokite vargsza Toda.“

Valandėlė jis rėplioto rėplio
jo tolyn, bot paskui puolės vei
du in žemo, visiszkai netekės 
jiogu eiti tolyn. Rodosi jam, 
kad jo kvėpavimas 
noti, uždare jis akis, szaltas 
drebulys perėjo per visa. Jam 
pasirodo, kad tai jau mirtis. 

' “Teesie tavo valia — baudi' 
jis kalbėti, 
zau, priimk mano duszia. 
sztai, meilios rankos pakelia ji 
szvelniaj, o malonus kvapas at
gaivina vaikuti.’ Jis pa j i ego 
jitidaryti savo akis ir pažvelgti 
in savo gelbėtoja.

mieliausias

y gel-

Rodosi jam 
ima. silp-

— Vieszpatie Je-
” Bet

• »

“O, mieliausias Jėzau — 
atsiduso jis— Tu iszklansei 
mano maldos. Mano aniole, dė
ka voju tau szirdingai.

Jis, mat, 
koše gražaus 
bai blizgėjo 
tumu, 
dangiszko malonumo snsiszyp- 
sojimas ir užuojauta 
stiprino vaikuti.

Greitai ir ramiai ėjo aniolas 
didžiojo miesto gatvėmis. Var
pai gande, szaukdami naktiniu 
Misziu. Per visu bažnyczia lan-

Jėzaus 
jau asz visiszkai sveikas — 

mano

prie

iszgydytas, 
mocziute.

Kaimynu i susispietė 
kui ir Todo papasakojo, kaip 
Dievo aniolas nunesze
miestą padėjo prie Kūdikėlio 
Jėzaus kojų bažnyczioje Santa

aplin-

ji in

M ari a M a ggi ore.
“O Jėzau — 

ežiu te ir verke
— kaip Tu neapsakomai myli 
nuižus vaikelius, kurie pasiti
ki Tavim.’’

Tarp szauksmu, 
aszaru Todo buvo nunesztas 
in bažnyczia apsakyti visa at
sitikima broliui Antonio, vie
nuoliui Dominikonui, kuris 
mažus kaimo

atsiduso mo- 
isz džiaugsmo

riksmu ir

Dominikonui, 
vaikus mokino 

raszyti ir skaityti.
“ir

Komunija, — 
dideliu rimtumu,

F1

pamate save ran- 
aniolo, kurio ru- 

neapsakomu bąl
ant. kurio veido žaidė rankoje medini kryželi

j kuri su-

mo- 
va i kelius 

Jame vilti ir

Sziannk t

atėjo vidurnaktyje in 
koplyezia, atgiedojo 

szventas Miszias, padalino Ko
munija savo numylėtiems vai
kams ir po to atsiklaupė chore 

už viską pade- 
Kelios valandas pra- 

Kįmigai, kurie žinojo, 
dažnai isztisas naktis 

besimelsdamas, 
jo atydos iki 

kada Tėvas 
savo vaikucziais

Aszaros 
akiu.

jai nuo

Oj mano deduleli, 
() mano Taradaįkeli, 

Susimildamas rodą duok 
Isz bėdos mane iszluosuok 

Nežinau ka darysiu,-
Ir kaip tolinus gyvensiu, 

No isz gero pas tave raszau, 
Ir rodos del saves praszau, 

kaip apsipa 
ežia vau, * 

Rodos paeze ne szlekta gavau, 
Vyrus kelis ant bardo laikau, 

Ir jokio ergelio neturėjau.
1J kad asz butan žinojus, 

Ir ta seniau datvrias, 
Kad tokis pasidarys triubelią 

Kad vobios terp
insikisz, 

visam užbėgtas,

Keturi metai

V

>
f

mudviejų
_ .—c*,

atlikti ka.rszta 
kavone.
slinko, 
kad jis 
praleisdavo
nea.tkreipe ant 
szesztai vala nd a i, 
paprastai su 
kalbėdavo rytmetines maldas.
Kada atėjo ji pakviesti rado,' pas mus. 
kaip jis buvo pasakęs, 
mylėtas
savo isztikima 
amžina užmokesni.

Jo nu-
Vioszpats paszauke 

tarna atsiimti

PO TEATRUI.
Verte V. Jovaisza.

Nadija Zelenina

uždėjo

tu ji mylėsi.

Josios

Butan tam
Tosios nelaimes nedaleidias.
Pradėjo vyreli boba manet^

apie tai 
Ji tu

rėjo eiti iszpažjntie.s ir prie Ko
munijos, kad tinkamai praleis
tu taip brangia ir gražia szven- 
to. Nusiszluoste ji aszaras, ap
taise mažuli Todo kopatogiau- 
sia ir prižadėjus skubiai su
grįžti isz bažnycZios, ji iszejo gus blizgėjo szviesos. Tikintie- 
in szaltos nakties orą.

Kaip tiktai ji iszejo, Todo 
atsisėdo savo lovoje, 
kalbėjo karsztai 
malda ir pamAži iszszliauže isz Santa Maria Maggiore bažny- 
lovos. Kosėdamas sunkiai ir 
sraudydarrias in save orą, jis ap
sirengė. Kad mocziute parojus 
nepastebetu jei iszejimo, jis su
tvarkė savo guoli. Viduje jis 
padare augszcziau, kad iszro- 
dytu, kad jis tenai susitraukęs 
guli, prisidengęs 
žiais. Dabar jis paėmė avinius 
kailinius, insisuko in juos, o po 
to atidarė duris 
laukan.

Lauke buvo snigo, ^eine bih 
vo pabalus ir blizgėjo nuo me
nulio szviesos. Daug žvaigždu- 
cziu spindėjo dangaus mėlyno
jo. Jos szypsosi man, kaip Die
vo aniolai, pamastė sau Todo. 
Gavės in plauezius szalto žie
mos nakties oro, jis baisiausiai 
pradėjo kosėti. Tas kosulis, 
rodosi, jam gyvasti atims. Ne- 
kuri laika stovėjo prie duriu 
laiptu, kaip ir svyruodamas ir 
svarstydamas, ar pajiegs in- 
vykdinti savo sumanymą.

Bet tolumoje jis mate bažny
czia ir szviesa, -kuri spindėjo 
per spalvuotus langus; jis atsi
minė vieno lango virszui alto
riaus paveiksią, kuris rodo V. 
Jezu, laiminanti .mažus vaike
lius. Atsiminimas moeziutes 
davė jam ajitprigimta dvasia ir 
jįs pradėjo žingsniuoti szalto- 
jo naktyje in Jiyma pas KudL 
l^eli Jezu dell’ Arą Coeli.

, Smogo bUiX<V nepergi liausią; 
bei jis buvo ^vietomis trapus, 
vietomis 
kur jis buvo lygus ir kietas, 
kaip ledas, nes labai szalo. To
do žinojo kelia labai gerai, nes 
vasara jis dažnai vaikszcziojo 
Ryman pardavinėti >kvietkas<ir 
vaisius isz savo moeziutes so
do. Jo gražus apsiejimas, ma
lonus veidas ir dideles meilios

Jis su- 
ir szi rd ingai

Kosėdamas

gavo drabu-

ir pažvelgė

labai slidus. Kaip

ji Logo skubiai apvaikszczioti 
su džiaugsmu ir dėkingumu 
pasaulio Ižganytojo giminia. 
Aniolas su savo nasztn ėjo in

ežia ir, inejes jis padėjo ser
ganti vaikuti in vieta, kur ne
karta dangiszkas 
mas apsireiszke,

Dieviszko Kudike-

reikalams, jis 
mokslui ir maldai, 

dare visa, kasJis

asz priėmiau pinna ja 
kalbėjo Todo su 

laikydamas 
— ir 

asz prižadėjau — taip, asz pri
žadėjau mus brangiausimn 
Vieszpacziui, kad kaip užaug
siu, pasiliksiu kunigu ir 
kvsiu kitus mažus 
mylėti Ji, turėti 
pasitikėjimu. ’’

Todo iszpikle savo prižada. 
Nuo tu Kalėdų visa liuosa lai
ka, kurio, mereikojo paszvesti 
savo moeziutes 
paszvente 
Prakilniai
tiktai galėjo patikti Dievui ir 
neszti nauda artymui. Galop, 
jis sulaukė valandos, kad isz- 
tikruju buvo paszvestas in ku
nigus ir gavo savo vyresniųjų 
leidimą pradėti darba, kuris 

isz gilumos jam rūpėjo nuo jo pinnosios 
Komunijos dienos.
samdė miesto narna ir tenai da
re rekolekcijas

palaimini- 
tai yra, tie-

šiai priesz 
lio stovyla.

Mažutis Todo
savo szirdies dėkojo Vieszpa- 
cziui, kuris iszklause jo maldos 
ir prasze, kad jam suteiktu 
sveikata del jo moeziutes gero, siems miesto vaikams. Tenai

O stebuklu stebuklai! Jis 
jauezia, kaip naujos pajiegos 
eina 
maža kuna ir in nesivaldan- 
ezias kojas, 
taip, 
stiprus, 
giau gargaliavimo savo kruti
nėjo laike atsikvėpimo. Jo 
vargsze, skaudanti galva, jau 
lengva, karsztis daugiau nede
ga jo gislose.

Kuome jis dabar atsiklaupęs 
pradėjo karsztab dekavoti gai
lestingajam Vieszpacziui, anio
las paėmė ji už raukos, privedė 
prie vieno kunigo; kuriam ma
žas vaikas atpasakojo savo isz- 
sigelbejima, o aniolas stovėjo 
szale, kaipo liudininkas, kad 
pasakojimas yra teisingas. Ku
nigas patarė jam prisiartinti 
prie Dievo stalo per Miszias. 
Kuomet atsiklaupė priesz di-

Jis nusi

neturtipgiaii-

jie praleisdavo ?)o kokius tris 
menesius,

in jo silpna, sumenkusi, pirmos Komunijos
sziokiu

Todo atsistojo — 
jau jis yra užtektinai 

Jau jis negirdi dau-

laike atsikvėpimo.

rengdamiesi prie 
ir drauge 

mokydamiesi sziokiu tokiu 
darbu. Kuomet prisieidavo jam 
nekuriuos vaikus iszsiunsti isz 
namu, kad hutu vietos nau
jiems, mažesniems, jis tada 
susirasdavo kokius nors dievo
tus amatninkus ir jiems in- 
teikdavo in darbininkus savo 

Jis niekuomet ne- 
isz akiu nei vieno 

vaiko, kuris kada nors buvo jo 
globoje. Jis buvo tėvas ir prie- 
telius tukslancziu vaiku, kurie 
niekuomet isz niekur nebuvo 
girdeje malonaus žodelio. Ne
žiūrint rupeseziu ir sunkaus 
darbo, kuriuo jis buvo apsikro
vęs, jis gyveno iglai. Sulaukė 
žilos senatvės ir visi, kurie ji 
pažinojo, gerbe kaip szventaji. 
Dokui tam szvęptam kunigui, 
tam neturtėliu levui,, kaip jį 
dažniausia vadindavo, daugy-

mokinius. 
iszlęisdavo

akis traukdavo prie jo žmonių 
szirdis jis tu rojo daug pirkėju.

.Kas kiįa buvo vaikszczioti
vasara, kgs'ikita. dabar žiema, apvaikszczioti diena Jėzaus 
p. 1_______ 1-!-l___ ____ m.l. i » •

labai siįpuas, sniegu.

diji altorių, o kunigas prisiar
tino su szventa Komunija, pa- 
single mažam ,vaikeliui, kad .be rado savo augszta paszauki- 
jis mato Vieszpati, apsupta 
aniolu būriais. Tadą ka.tik*ne 
plyszo jo szirdis del didžios 
meiles ir dėkingumo.

Kuomet jis priėmė Vieszpa- 
ti in savo szirdi, buvo pagau
tas dieviszkps meiles. Jis pra- 
klupojo dvasios pagavimo il
ga laika, sujungęs savo szirdi 
su Jėzaus Szirdjmi.

Bot kada emo szvisti, o var
pu linksmi balsai ‘augsztyn 
dangun ir szapko visa miestą jo, kuri jungėsi, su.jo namu. Vi-

ina. Daugybe, apleistu, panie
kintu .per / to neturtėliu tėvo 
rūpesti pastatytu ant tikro sa
vo paszaukimo kelio, pasiekė 
gerbūvi ir pagarba pas kitus 
žmones. .
\ m Galop, prislėgtas skaitliu t. 
gaiš rupeseziais apie daugybe 
dusziu, neturtėliu tėvas, pats 
apsirgo. Ir po to da jis dirbo, 
kolei trivojo. Kucziu vakare 
visi vaikai susirinko koplyczio-

Sunku buvo eiti kietu, slidžiu 
Sziaūriu vejas pute 
Ji verte ji kosėti 
sžingsnys. ’

prieszais? 
beveikkU^žirtgsnys.

gimimo, Todo atsiminė savo 
mocziute, j h) apleido bažnyczia 
ir skubėjo namon., Jis buvo jau 
taip stiprus, o jo szirdis leng-

si, kurie tįktai galėjo, atėjo isz 
namu ir Tėvas repge juos tin-, 
karnai prijiuti Kohmnjja to7
kioje didelėj szventeje, paskn-

/
tineje Kalėdų 1 vigilijoje, .kurįa 

f ■ ?: 's;

su motina 
tik buvo sugryžusios isz teat
ro, kuriu buvo nuėjusios pa^ 
žiūrėtu “Eugenijo Oniegino’’ 
perstatymo. Eidama ji in savo 
kambarį nusimetė virszutinius 
drabužius, pasileido plaukus ir 
skubokai, apatiniame, sijone, be 
bluzos, atsisėdo laiszko raszy- 
ti, sekant Tatjanos stilių.

,“ — ji rar 
bet tu manes nemyli;

Eugenijo Oniegino

Myliu asz tave 
sze, — “ 
ne, tu nemyli!“

Paraszius tai, ji nusiszypso- 
.1’°- :

Ji buvo dar tik szosziolikos 
metu ir kol kas nemylėjus. Ji 
žinojo kad karininkas Gorny ir 
studentas Gronsdievas mylėjo 
ja, bet dabar, po teatrui, ji ome 
abejoti juju meile. Būti nemyr 
Įima ir nusiminusia.... kaip žin
geidi!. Slepiasi-kas tokio sujm 
dinanezio, dailaus, romantisz* 
ko tame kur vienas giliai myjiį 
o kitas laikosi beszaliszkai, atį 
szales. Onieginas žingeidus to* 
del kad jis nemyli visai, o Tat4 
jana glamonėjasi, nes jinai la] 
bai insimylejus in. ji. Tacziaii 
jei jiedu abudu lygiai vienai 
kita mylėtu tuomet butu visai 
neinspudinga. 1

“Nesakyk teisindamosi kad 
mane myli,“ 
inislydama apie karininka Gor: 
uy,— “asz negaliu tau tikėti; 
Tu esi labai sumanus, mokytas 
ir rimtas; tu esi gabus ir, gal 
bus, labai graži ateitis tavos 
laukia, bet asz esu nepatrau
kianti, silpnadvase mergaite. 
Tu pats gerai žinai kad asz tau 
bueziau kaip naszta gyveni? 
me. Teisybe kad asz iszvedžiau 
tave isz seno tako ir tu pama? 
nei suradęs many savo idealu; 
bet tai buvo klaida. Tu jau sa
vos klausi labai nusiminęs; 
‘Kam reikėjo man susitikti sii 
ta merga?’ Tik tavo maijda^iv 
mas neleidžia tau prisipažin
ti.“ .

Nadija gailėjosi pati savos, 
verke ir rasze toliau,

“Jei nebutu taip sunku man 
palikti motina ir broli, asz ap- 
sivilkcziau vienuoles rūbais ir 
eieziau kur mano akis veda. 
Tada tu būtum liuosas kita iny-~ 
lėti. 0, kad taip asz tuojau 
munirezinu!“

Per aszaras 
matyti ka buvo paraszius. Orą-

l i

— rasze Nadija;

silpnadvase

v •

ji nebegale jo

augo ir pa-

Jos mintisiii e va. Jos mintis susipynė 
džiaugsmas augo, didėjo. Isz 
jos krutinės jis plauke in ran
kas ir kojas ir, lyg lengvas ty
ras vėjelis, sriuveno jai pro 
galva kudendamas plaukus. 
Jos pecziai drebėjo nuo tylaus 
juoko. Drebėjo stalas ir lem
pos stiklai. Isz jos akiu pasilie
jo aszaros apliedamos laiszka. 
Ji jautėsi persilpna susiturėti 
nuo juoko ir persitikrinti jog 
nėra isz ko juoktis. Ji atsiminė 
ka tokio juokingo.

“Koks juokingas pudlius!
— suriko ji, manydama kad ji 
plyszta nuo juoko. — 
juokingas pudlius! ’ ’

Jinai atsiminė kaip vakar po 
arbatos Gronsdievas žaidė su 
pudlium Maksimu; kaip jis po 
tam pasakojo 
rnitrumaį ;
Varna pažiurėjus in ji tarus: 

“0 tu, sukeziau!“
Pudlius nežinojo kad jis turi 

reikalą su mokyta varna. Jis 
labai susiinaisze ir nubėgo to* 
lyn apkvaitęs. Po tam jis pra
dėjo loti.

‘ ‘ Ne, asz 
Gronsdieva, ’ ’ 
sprendus sudraskė laiszka.

apie

J >

“Koks

apie pudliaus 
varna kieme.

geriau mylėsiu
— Nadija nuT

Ji pradėjo mastyti apie mo
kini, jojo meile, savo meile, 
taip kad mintis jos plauke kaž 
kur tolyn. Ji masto apie viską* 
apie savo motina, apie gatve* 
paiszeli, piann. Jos džiaugs? 
mas sake jai kad nėra dar vis* 
kas, kad toliau bus geriau. 
Tuojau bus pavasaris, vasara. 
Ji eis su motina in sodžių pas 
Gorbiki, Ir ;Gorny ateis ten 
szventadieniais. Jis vaikszczios 
po sodną su ja, ir jiedu myle- 
sis. Ateis ir Gronsdievas. Jis 
žais su ja; .jis pasakos juokiu* 
gas ir žingeidžias pasakas. Ji 
nekantriai ilgėjosi sotino, tam
sos, tyro dangaus, žvaigždžių. 
Vėl sudrėbėjo nuo juoko jos 
pernai? ir tartum pabudo ji 
kvėpuoti meteliu kvapsni* savp 
kambary.
lengvai beldes in langu.

Nuėjo ji in lova ir atsisėdo; 
Ji nežinojo ku daryti isz taip 
didelio džiaugsmo. Ji paskendo

Meteliu szakutes

ryksztes jai mirgėjo tai ant
stalo,, tai ant.bibu, tai ant sįo- jamodr pakėlus akis in k 17želi
nu, tartum žiurįnt per prizma. galugalvy 44avo lovos tarė:
Buszyti jį. nebegalejo, Jinai sii- 

Lkpiubo ant Jcędes ir pradėjo
* * Brangus v Dievo, . brangus

•i Dieve,-brangus. Dieve 1

Suvisu ne kenst.
Kada in darba nuėjau 

0 vakare parojau, 
Savo mylemos neradau;

Mislinau, su reikalu in szto- 
ra nuėjo, ?

Laukiu ir laukiu, boba nepa
rėjo.

Sugryžo ir visi vyrai, , 
Bet bol>os ne yra — negerai, 
Begu in stalcziu kur pinigai 

buvo, 
Sztai ir tiejei pražuvo.

Ka asz vargszas dabar darysiu^ 
Ir ka dabar pradėsiu?

Kaiminkos mano adbego, 
O su dydeliu stroku inbego.
Szauke: Ar tavo misiukea 

neyra?
Vakar matėm ja ir koki vyra. 

Ėjo abudu isz pats ryto, 
Skubino abudu ant dypo, 
Ir Mikuti su savim vedesi, 

O motina ant jo barėsi, 
Kad ne verktu, 
Tiktai skabytu.

Nieko kumuti nedarykie, 
Nusiduokie pas skvajeri o 

skubykie.
Kaip pasakė, teip ir padariau^ 

Laukiu savo pacziules, jo* 
kios žinios negavau.

Ar tai veja sugaudysi, 
Ar kur nusidavęs rasi?

>
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Tai pas tavo Jedule dabaf
• P rašiau,

Ir su asziiromi praszau,
Gal tu kur jaja užtiksi

Ar nuo ko ižgirsi, 
Asz dėkingas tau busiu, • Į

■ į
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Ir da puikei apdovanosiu.
Ne gaila man jos, tiktai su- 

nelio,
Mano vaikelio, , 

O kad jiji kur prasmegtu,!

>

I
1 Ar sprandą nusisuktu! j|

» < M •*
Petrukas szesziolika szimtu 

turėjo, l 
In Lietuva važiuoti norėjo, 
Mat, motinėlė rasze kad par

važiuotu, i 
Gaspadorysta apimtu.

Petrukas rengtis prade jo, 
Pas viena, tai pas kita nuėjo; 

O ka vyruti, reike atsisveikyt, 
Su bodems pasimatyt.

Kada keliese in karezenia nu
ėjo, 

Atsigėrė munszaines, < ejniki 
loszt pradėjo. » 

Isz pradžios po kvoteriuka, 
Ant galo po doleruka.

Petrukas nepaiso, draaei ka- 
ziravo, 

Ir nuolatos del kitu trytavo, 
Lyg dienai karezemojo per- 

i tysejo, 
O kada cento ne teko, kaži- 

ruotnustojo.
Bodas po viena' pnMimlino, 

Ba mai tele augaiut nuo* dapbo 
. .-.ne.iMHJitjėap 

Petrukas grynas pasiliko, 
' Ir kelione in tėvynė atliko.

Puikei Petruli atsiaveikmai, 
Su pinigais, kuriuos sunkei 

surinkai!
Jan pas tėvelius ne sugryžszi, 
Gal daugiau ju nepamatysi! 
Dabar “Saule“ užmmazyk, 
Ir pinigėlius vela czettyk!

.ne.itoctjėyp
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CAPITAL STOCK 1125.000.00
Surplus ir Profits 1536,346.50

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
^pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turfl- 
tumet reikalą su musu banka, ne- 
fpalsant ar mažas ar didelis.
1 Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 rvte iki 12 vai.

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

Žinios Vietines ANT PARDAVIMO.

SAULE
4 nu — i ■■»!«.■ n........ . .... i ...................... ...I

ANT PARDAVIMO.

H. BALU
F. J. NOONAN, Vlcc-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

Prezidentas

t
<
t
1

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABO Hl US MAHANOY CITY, FA.

Mnhanoy City, Pa.

Laidoja Kunufl Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvlu Krik- 
sztlnlu, Veeeliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
6S0 W. Centre SU

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

;! /OSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

• 4 S. Main St. DuBois, Pa.

9*.
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t Lletuvluzkas (Jraborins

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbinlnke moterų.

Prieinamos prekes.

51« West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149
I

Tvlrczlausla Lletnvlszka
0ANKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento, 
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
hiul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus'keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas , o gausite teisinga 
atsakima. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Ave„ 

MAHANOY CITY,
k:r;z.;,1" —

FA.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte; 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
113 E. Coat SU

Bell Tel. 359-R.
Shenandonh.

Ant J. Sakalauskas

F

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
IK BALSAMUOTOJAS

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

— t —
Parduodu visokius Pamtnkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu plrkslte POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis

i

— Szesztines.
— Kita utarninka pripuola 

30 Mojaus arba Memorial Day
— Panedelio 

utarninko ryta, 
lika svetimu kunigu in pagial- 
ba vietiniam prabaszcziui isz- 
klausyti Velykines iszpažin- 
ties. Todėl tiejėi, kurie da ne
atliko savo krikszezioniszkos 
priderystes, lai pasinaudojo isz 
szios progos.

— Naujas Schuylkill Park 
(teii) Pottsvilles ir New Phila
delphian) bus atidarytas szia 
subata su visokioms zobovoms 
ir koncertais. Szis parkas kasz- 
tavo 150 tukstaneziu doleriu. 
Elektriko kėlės ir Readingo 
geležinkelis padirbo stotis prie 
parko, vieta yra del 2000 auto
mobiliu ir žodžiu, yra tai vie
nas isz puikiausiu ir dydžiau- 
siu parku ant praleidimo links
mai diena. Keadingo geležkelis 
duoda geras iszlygas del paren
gimo in lenais ekskursijų per 
drauguves ir parapijes. Parke 
randasi visokį palinksminimai, 
szokei, maudimas ir 1.1, 
mirszkite at lauky t i 
parka prie pirmutines progos.

Kazimieras Sabas, gyve* 
mintis ant Spruce nliezios už- 

prieszais Antanu 
South Str. ir

vakaru 
pribus kclio-

Kampinis namas, kuriame 
talpinusi bucze/’uo ir garadžius.' 

n Namas randasi prie 501 Winter 
, Avė., . _____
ir siszaukite ant adreso:

Jos. Vaieiokauekas, 
500 S. Green St,,

West ••Hazleton, Pa.

namas

J West Hazleton, Pa. At-

FARSIDUODA FARMA.

(.1 .2

Szosziu ruimu namas, gora(n 
padėjimo, 
ne. Atsiszaukito pas

• Chas S. Parmley, 
Real Estate

7 arba 17 S. Catawissa St.
Mahanoy City, Pa.

Nuga-Tone
elektrikas, maudv-

(11130)
Sugrąžina man sveikatą Ir na He

ilas, suka Ponas Matusevfeis 
Dalzell, III. 

parlOkiivojimą 
kūrina dunda 
duoda naują

Ixeu.z- 
szi puiku

vede teisina
Savaikoni,
Vinca BaczkeJi, W. Market uli. 
už kerszinima iszneszimo na
mo in padanges ir užmetineji- 
nia buk Sabas 
prastai

w.

dirba arba pa- 
“skebauje. y y

140 aklorlu, 100 aktorių lazdlrbtos 
Try a mlloH nuo 

(t.f.)
žemes, renzta glrrla.
Rock Glen, Pa.

MRS. MARY GELGOT, 
R. F. D. Sugar Loaf, Ta.

C HAS. S. FA R M L H Y 
Real Estate Agent Notary Fubllc

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojaine namua, koletavojamo 

randas Ir telp tolinus.
238 W. Centre St.. Mahanoy City, Fa.

SKAITYKITE “SAULE“
SKAITYKITE “SAULE”

kalbant 
Kaltininkai likos pastatyti po 

kaip girdėt300 kaucijos ir 
teismas ketina būti akyvas.

alles, 
diena galėjimas

prisiegelia ant 
apinalszino pa-

vvro 
stogo y

y

— Ant Commercial 
atsibuvo ana.

su savo
kuriuos

licije pasodydami abudu in ko- 
ant atvesimo. Užmokėją 

bausmia 
snoti isz

—Ketverge 
buvo kriksztas sūnelio Antano 
Kinkio. Kudykis aplaike var
dus Juozas-Antanas. Kriksztu 
tėvai buvo p.
Strirlkiute ir p. Vincas Žaga
ri nskas.

za atvesimo.
$14.90 likos paliuo- 

“eziseziaus.”
vakara atsi-

Magdalena

ANGLEKASIU STRAIKAS
Jeigu kompanijos greitai nesu
sitaikys su anglekasiais, tai 
galema tikėtis ilgo straiko.
Kaip duodasi isz visko ma

tyt, tai jeigu anglines konipa- 
nesusitaikins su 

tai galime tikėtis
nijos greitai 
anglekasiais, 
ilgO straiko. Luzernes paviete 
kompanijos pradėjo paleidinet 
mulus ant farmu, ka duoda su
prast, jog kompanijos rengėsi 
ant ilgos bedarbes.

Vela galima inspetkbuk pra
dės dirbti 1 Juniaus, nes visi 
bosai nplaike paliepimus idant 
butu pasirengia in darba taja 
diena, nes kasikius ketina pra
dėti dirbti.

J. (1. Bradley, pirmse.dis Na
tional Coal Association tvirti
na buk augliu užteks lyg Kalė
dų, nes minksztu anglių kasi
kius iždirba daugiau augliu ne 
kaip galima sunaudoti.

Galima spėti ant dvieju: jęi- 
gu nepadaris sziokios tokios 
šutaikos abi szalis in laika vie

tai anglekasiai
ketina apszankti generaliszka 
straika po visas Su v. Valst. Ne 
tik nubodo darbininkams 
kin imas”
rie geidžo visais budais pamint
po padu darbininką, bet ir vi
siems žmonims kurie teipgi tu- 

snnkeny-

nos sanvaites,

11 mo- 
per kapitalistus, ku-

ri paneszti dydeles 
bes.

19*Scrantoij, Pa. f Gegužio 
diena atsibuvo laidotuves mi- 
lerno sūnelio p. Antano Visoc
kiu, 443 Laurel uli. su bažny
tinėms pamaldoms Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Nuliudia tė
vai dekavoje visiems žmonim 
kurie dalibavo laidotuvesia ir 
prabaszcziui už pasakima pui- 
Irnua unmnknlo. — Nuliūdo te-

Visokiu Kvietku

gyvu kvietku del 
pas O’Connor, 100 

t f.

IVariti savą ncnprubržiotitii 
junu vaistui!, Niigft’Tone, 

___i kunui Jos   ___ 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
'laujj piniuu už visokius vaistus bet nieką ne 
HcUueje. Kaip tik pradicjnu imti Nuga-Tono. 
atgavau (Javą sveikata ir paiiegas, Ji<j numeti 
. .....______________ ——:i-‘ *- - Galiu 

t dauginus dnrbn negut 
/argitno ir par tai galiu

-už juMu vaistini,
tvirtumą visam kunui J

ill
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gcllueje. Kaip tik pradicjnu imti Nuga-Tonn 
i \ 
man lazda ir davi energija ir tvirtuma, 
dabar atlikti trys Rykius (įauginus darbą 
pirmiaun ir no i 
pasakyti, jog I 
r — —“ 
gnivą p , ----- --------- „
kožnam patariu Nugn-Tono.

PETRAS MATUSEVICIS.
Nugn-Tono priduoda didesni veiklumą Ir

ir davi energija ir tvirtom Galiu

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

D i 11 Ži a u s i a s pa s i r i n k i m a s 
visokiu gyvu auganeziu kviet
ku del kapinu ir (lai’žliu. Dabar 
onleruokite 
30 Mojaus,
W. Ctuiler St.

VILTIS PLIKIAMS.
L - ■ -.................

Arabiszka Montis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- pilnu 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų ®<ft 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t.f

įaučiu pa v 
, , . J Nuga*Tonc yra geriausia vaisina
ir gcriatinis ntgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą proS tuos, kurio nutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nugn-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nugn-Tonc priduoda didesni veiklumą Ir 

tvirtumą visiems gyvybčf pajlcgoms, yra 
. stebuklingas vaistas dčl silpnu, nervuotu, 
I sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 

Kyvybę Inknoms ir žarnoms, atgalvin 
Inkstus, hrneta nuodingas atmatas, praAa- 
lin guzus ir Hputlmus, neprilrniią kvapą Ir 
Uvnla liežuvio apvilkimus. Duodu 
npc(itąr gierą grtiomulavlmą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkutl Nugn-Tone talpiu pilną 
vieną niCner.i gydymą, o prckfc yra $1.00. 
Gaukite bonkutl Alnndien pas sava aptlo 
koriaiis, Imkite per 20 dienų Ir jeigu mo 
Imsite visai už^ancdlntl,npGekorius sugrąžls

Lctikiu savą

ArnctA nuodingas atmatHn* prnAa- 
w___ * *’r ____r__ ............... T ir

iAvala liežuvio apvilkimu*. Duoda pulku 
-•* • «l A A T • -

K'UII) )K.I num II |«i V * l ll*J, Žilinusiu 
nervus ir tvirti), pnstiprinnnil miegi).

Kožna bonkutl Nuga~Tonc talpiu 
ylcną niCnef.i gydymo, o prckfc yra ! 

koriaiiM, įnikite per 20 dienų Ir jeigu 
f................... , “ \ ‘ ‘_______ _
Jums j i imis pintim** Jeigu negulite gnufl pa* 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite

j mencsL gvnrarituotq gydymą, n pino- 
Jot/) pačti).^NATIONAL LABORATORY.

1018 S. Wabash Av«. Chicago, Ill.

SCHUYLKILL PARK
Naujas Parkas Szioj Apelinkeje

ATSIDARO

SUBATOJ 27-ta MOJAUS

THIRD BRIGADE BENAS IR SIRENS ORKESTRĄ
ISZ SCRANTON’O — Koncetas ir szokiai.

Per MEMORIAL DAY (30 Mojaus)—Popiet ir Vakare 
Grajis Third Brigade Benas ir Honey Boy Orchestra.

Szokiai kožna vakara už populariszka inžanga.
Orkestrą kožna Ketvergą vakara.

Nauja

$150,000 Iszduota ant visokiu
nauju pasilinksminimu

>

Scenic Railway. Shoot the Chutes. Aerial Swings.
Nauja Karozcle. Ye Oldo Mill. Skee Ball Alleys.

Shooting Galleries, Pagoda. Resturancija. Canoeing.
New Bandstand. Wading Pool. Fine Picnic Grove.

Playground, Koncertai. Czistas mietiszkas vanduo.

Shoot the Chutes.

Koncertai.

V

Dienos yra dabar greit paimamos del draugyszcziu, 
mokslainiu, parapijų ir kitu draugyju kurie laikys 
iszvažiavimus ir piknikus. Spcialiszkos Iszlygios. 
Lengvai privažuoti ant Readingo geležinkelio. 
Raszykite, telefonu okite arba kreipkitės asabiszkai.

SCHUYLKILL AMUSEMENT CO.
POTTSVILLE, PA.

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau-' 
šia gvarantijft in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainomc. Turime artimus 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Padarome

TIESI
KELIONE

TAMAQUA, PA.
KOŽNA S F? REDA. 9 ryto Iki 8 vakare.
2-lrns Floras ■ 41 WEST BROAD ST.

J

RALTIJOS-AMERIKOQUi LINIJA 9Broadvay, Ncv^ork.NY-U 
iLIETUVK.

PER. HAMOUUGA.Pfl
h

S,

____ . Ą.PILIAĄ, I
AEE.A L1EPOJU.

Lietuviai važuojant in Piliava
^/aplenkia lenku juosta (karidora)

f

i

DAKTARAS I. W. IIODGENS 
Fhllftdellphlii Specialistas 

Užsiseiiejuslu ir Cbronlszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti inedika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydijna ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar Ii- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, 
laptingal pasikalbcshne. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grel- 
itai palengvinti.

Odos Ilgos, iszberlmal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunis- 
tęs Jus apleidžia? Ar esate nuvargę it 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

Rumatlzmns visokiuose padejlmuo 
se, teippgl isztlno ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargo, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusls ii 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklcje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsinglausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

I Kožna Ketverge, Fetnyczla ir Sukata. 
Ofisus valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

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

ESTONIA ..... . 31 Mojaus
LITUANIA......... . 14 Juniaus

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.

Kreipkitės prie musu agentu jusu miestą.

atejkito pas mano ir pas-
r n

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, vMuris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Gerinus 
rudeni.

$77.50 f

puikei enamelavotas

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
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar. -

I

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

11

r
'1111

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. I
233-235 W. CENTRE ST.

if:
MAHANOY CITY, PA.

I

• •

/ 
/

/

M

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F.' Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingnliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuhcziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mano nusiusti in vsas dalis svieto. _ — - - * * * * i « '   -• • . • nr* • . w v • > * * « k

:F:

✓ 
/

\\
Kurio kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva '! j • e ii • • 1 1 • T M 1 • 1 1 • i • i • v • • ■ itai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai. ►

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.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 
skola per lengvu mėnesines mokestes arba

I

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., Batika. Szita Banka žino kaip jumisCo., Bdnka. 
geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pros. L. Eckert, Vlco-Pres.

•>

D. F. Guinan, Treas.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz A. Danisewicz, M. Gavula 

P. C. Fenton T. Q. Hornsby
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