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iszeinA kas. utarninka ir petnyczia.
■PRENUMERATA KASZTt OJA:

AMKRTKE: Ant vino meto $3.M. Ant pmtM meto $1.50 I
/j EUROPOJE: Ant vino meto $4.00.
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ISZ AMERIKOS
Atsisėdo ant dinamito ir....

galas.
Danville, Ky. — Fanneris

73 metuWilliamas Stagner, 
sejiumo žmogus, atsigulė ant

Y. te-Kunigužis kaltinamas 
viszkuma — subjaurino Javo

1pedukte.
Sidney, Ohio. — Kelios snn- 

vaites adgal musu skaitytojai 
skaitė, buk 10 metu mergaite 
Elzbietele Irwin, podnktd Re- 

. vorendo L. W. Irwin, buvo pa-' * T . | » A IIMW .4. 1 I . 1 l M IHj l/H 1 V/ J,J<«

trijų szmotu dinamito, ir užde-< gundžius septynių svaru sune

Turkai Degina Miestus ir I

I
1

J

į 'į|l

■ If Infill
■1 SrM

1

V9 ;9‘'

■' j

Žudina Krikszczionis.
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Paveikslas parodo migliszl Raleigh
Labradorio. Su dideliu pavoju laivorei ižgialbejo savo gyvastes, nes tame laike vieszpatavo 
didele viesulą. Paveikslas likos
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Iszžudintu 2,000Baisi skenlyno Smirnoje.
krikszczioiriai. Visas miestas liepsnojo.' 

25,000
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ge. Eksplozije sudraskė k ima 1 |j, bet 
ant szmoteliu. Drūtis eksplozi- tininko, o daktarai buvo tuom 

labai nusistebėja, jog teip jau
na mergaite galėtu pagimdyt 
kūdiki.

Sztai 
Rapp iszkvote 
kaltininką ir užmetinej’i 
tai josios 
\ ra tėvu josios kūdikio.

likos perkeltas 
nesenei isz Hardin parapijos in 
metodistu parapijų Amelijoi ir 
ketino sakvti 
mokslą bet ant 
pa rupija 
gana 
“mamastės szio svieto.
Darbininko pati turėjo ketu

ris automobilius.
Detroit, Mich. — Earl A. 

Savage, darbininkas Fordo au
tomobiliu fabrike geidže per
siskyrimo nuo savo paezios, 
paduodamas priežaste, buk ji- 
ji nežino kaip czedyt uždirb
tus jojo pinigus. Savage pase 
ke sudžiui buk jojo paeziule 
pirko sau skrybėle už $175, 
puikia skranda už $625 ir turė
jo keturis automobilius in lai
ka trijų metu.

jos iszmete isz lovos jojo pa
ežiu, kuri iszbegus laukan ra
do toje vietoje duobia ir szmo- 
tolius kūno. Priežastis savžu- 

nepasisekimas

jeigu mokslą i ne

dinstos buvo 
ukininkysteje.
Nenorėjo mokytis, norėjo su

degint mokslainia.
Brooklyn, N. Y. — Trylikos 

metu Antonina Sergi, labai ne
norėjo mokytis ir lankytis in 
mokslaine No. 46. Manvdama, 

sudegtu, tai
jai nereiketn daugiau mokytis, 
todėl surinkus daug popieros, 
uždoge keli uosi a kambarį įlo
sią mokslaineje ir lauke pasek
mes. Ugnagesei užgesino lieps
na, o mergaite likos atiduota 
in rankas draugavęs del jaunu 
prasižengėliu.

Turtas senosia popierosia.
Husher, Wis. — Milžiniszka 

turtą aplaikys fanneris Ed
vardas Leonard isz Racine pa
vieto, jeigu senos popieros ku
rias surado senam kupare pa
sirodys vertos kaip sau senu- 
ka^mano.

Yra tai kopijo kontrakto pa
daryto terp jojo dieduko ir 

‘ miesto Bostono, Auriam diedu- 
kas užrasze daug žemes, bet po 

* tuju iszlygu, jog miestas ne
naudos tosios žemes del statv- 
mo namu. Bet miestas ant to
sios vietos pastate daug namu, 
todėl kontraktas likos siriau- 

Dabar
I^eonard jeszko savo tiesu ir 
kaip rodos aplaikys keliolika 
milijonu doleriu.

Vaikas gyvu sudegintas.
Reedsburg, Wis. •

likos metu Hollis Spnuldin 
sudege ant smert, 
dege namas nuo eksplozijos 
karasino. Jojo sesuo matyda- 

- ma broleli liepsnoje,

|

b

neiždave pravarde kai

• szerifas

74^

žytas ir nelegaliszkas.

Vienuo-
(F

kada užsi-

pagriebė 
ir isznesze laukan pati baiso i 
apsidegindama,
teipgi baisei apdege o antras 
iszszoko per Įauga iszsilaužda
mas ranka ir koja. Motinos ta
me laike nesirado namieje. 
Mergaite pradėjo ugni peczili
ję iszojdama jias kaimynus, ka
da sugryžo, rado broliuką 
liepsnoje, o szale jojo gulėjo 
bonka isz kurios vaikas buvo 
inpyles karasina ant pecziaus.

Kokis jis buvo geras!
Cincinnati, Ohio. — Donal

das Pequeguot daugiau rūpi
nosi apie savo paeziule no kaip 
pats apie save, nes kur tik ap
sistodavo, tai pirma paezei pa
sirūpino darba o paskui del 
saves. Už tai misis Pequoguo- 
tiene apskundė savo vyra ant 
persiskyrimo kuri ir aplaike. 
Moterele sake sudžiui, buk jo
sios vyras jai pirko tik viena
tini ploscziu už kuri turėjo pa-

kitas brolelis

ti užmokėt, o szeip turėjo vis 
kd sau nusipirkt isz uždirbtu

į pinigu.
kūdiki sudaš atidavė in pri
glauda del apleistu vaiku, o 
vyras gavo darba... kalėjimo.

Milijonine ugnis.
Terre Haute, Ind. — Ugnis 

visiszkai sunaikino fabriku 
American Homing Co., padu-

.Josios keturiu metu

,41
sunaikino

rydama bledes daugiau kaip-I

ant milijono doleriu. Du ugna- 
gesiai likos baisei sužeisti ko
vodami su liepsna. Visi darbi-I

i įlinkai iszsigavo laimingai isz 
degancxio fabriko.i
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Keli Amerikonai nužudinti.
moterių paimta in nelaisvia. ■

e

ana diena
isz mergaites 

buk 
patėvis Rev. Irwin

J i
i

Kunigužis

Nedelioje pa
nda imas gavo 

kalėjime kur turės 
laiko apmaustyti apie 

y J Paliauk gert arba von isz 
darbo.

Detroit, Mich. — Ford
♦ 

savo

iB 
SS

sau

nutrauktas per viena(isz laivoriu tojo laivo.
----- ------- ---------- --- 1---- :------

Isz Lietuvos I
darbininkams paskelbė ultima-i Vagia dolerius isz amerikie-

ežiu laiszku.
Pasvalys. — Paszte susekta, 

gorimu. ]<ad kai kurio tarnautojai plo- 
atsiustus isz Amerikos 

ir jieszko doleriu.
liepos. 27 d.

tuma. Pareikalavo, 
darbininkai atsižadėtu alaus ir!. , . . . • visokiu : 
Mat susekta, 
laimingu 
kiu, kur apigireziu darbininku Del tos priežasties

kad visi'

svaiginamu j
kad keletas ne- Szo 

atsitikimu buvo to-'laiszkus
isz 

jieszko

“ kalto buvo. Dabar Ford paskel- ' vietos milicija pas du laiszka-

y c tik ka jojo 
paeziule buvo iszlaidi motore, (]nr|)0
bet trankydavosi po visas pa
biri kės lyg antrai’, vattmdai po 
pusiaunakt su visokeis vyrais.

Matyt Savage 
pusėtinai ir buvo 
ninku jeigu jojo paeziule galė
jo teip sportuoti, o jisai nemo
kėjo geriau savo uždarbio pa
slėpti.

uždirbdavo 
geru darbi-

su vaikais savo 
prižadėjo pasi-

Bjauri mcczeka pasielgė žve- 
riszkai su sieratukais.

Milwaukee, Wis. — Ana die
na atsibuvinejo teismas Zofi
jos Sokolovskienes, už bjauru 
pasielgimą 
vyro kuriam
elgti kaip pirma juju motina ir 
būti jiems gera. Už 
nusiunsta in kalėjimą aut me
to. Sūdo radosi pilna žmonių, 
o kada szesziu metu vaikiukas 
liudijo prieszais moezeka ir 
apsakinėjo darbus tosios bjau
rybes, tai net visi klausytojai

Daktarai 
kad motina 

juos badu marino, kūnai buvo 
pa mėli nave, nuo 
su lazdoms, žirklėms, peileis 
ir inkaitusioms geležimi. Ne
dora moezeka klauso vaiku ap
sakymu be jokio susigraudi
nimo ir szandijo isz juju pri
pažinimu, bet kada teismas už
sibaigė ir sudže jiai iszskaitc 
viroka, permaino savo būda 
nes puolė ant grindų apalpus. 
Sokolovskas pripažino, buk ji
sai nemato nieko pikto kad mo
tina teip pasielgdavo 
kais. Sitdže 
pamokta ir gailėjosi,

j i me drauge su nedora jojo pa
ezia. '

prieszais

graudžei apsiverke. 
ir vaikai liudijo,

Kaunas.
Nemuno potvinis.

Nemuno vanduo 
pavasario

V

iki

tai likos

be, kad keno tik burna nikoliu nesziu ir viena 
atsiduos arba Ims sužinota, ka(F(|are 
namie geria, arba, 
turi svaigalu, tai be 
remoniju l..... ___

pakilo beveik
aukszczio ir padare Kaimo uo
ste dideliu nuostoliu: iszkelti 
sieliai nutruko ir pasileido že- 
hivn prasmuko po

miestas 
o insiutia 

krikszczionis 
kuriu lavonai guli ant ulycziu. 

tukstanezius 
jau iszskorde. Tukstanczci pa
bėgėliu jeszko priglaudos ant 
europiszku laivu 
negali

’ žmonių iszmirs badu. Kelioli
ka amerikonu teipgi likos nu
žudyta. Mustafa Kernel, Tur- 
kiszkas generolas, i
davimo Konstantinopoliaus ir 
visu užgriebtu daliu 
jentus laike avietines kares. 
Badai anglikai jau susirėmė su 
Turkiszku ’.......

aziatikine

London. — Smirno 
randasi liepsnoje, 
Turkai žudina

Suvirszuin du

bet visiemsI 
suszelpt. Apie 150,0(H)! 
iszmirs badu.

m

Bolszevikai prigialbsti Tur
kams, nes jau paliepė vajskui 
rengtis in kare. Vaiskas Kau- 

aplaike pa- 
ant pleciaus

kaze ir Moskvoje 
liepimą traukti 
kaipo ir juodųjų mariu flota.

padėjimas szia-Europinis
i dion yra tam paežiam pavoju
je ka buvo 1914 mete, kada tai 
prasidėjo švieti ne kare.

Del ko sziadien Turkai už-
spiresi ati- puolė ant Grakijos, o Europi-

nes vieszpatystes sėdi malszei

ji’*
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j Graikije atsisakė ejti in pagial- 
vaisku. Prancūzai ha allijentams kiike kares ir 

dali Darda-
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dalis j u
Aleksoto tiltu, dalis gi susigrū
do in tilto lytlaužius ir ten su- 
sispyre laikosi. Nuneszta dau
gybe sukrautu Nemuno kran
tuose malku. Taipat 

maudykles ties
tiltu, iszyauta ir nuneszta prie
taisai nuskandintam laivui pa
kelti, apsemta daug krante su
krautu plytų ir 1.1.

dabar visai jaja apleido, bet 
jeigu Turkai irsis'giliau in Eu
ropa tada allijentai bus pri
verstais užklupt ant turkaus ir 

! ji ižguit isz Europos. Jeigu ta-I

B

sųgriau-
Aleksoto

valdininku pa- 
j.lare krata, bet nieko įtariamo 

kad namie nerado. Ant rytojaus rpakvilus 
‘ ...... visus tris in nuovada po tarydyjokiu ce-1 visus tris in nuovada po tarydy 

isz mo irgi buvo padaryta krata ir
;rasta pas visus kiszenose ir už

‘ Dvase moteres iszrinko jam jSz Ameriko 
antra paezia.

Chicago. — Vincas Gulotta 
už keliu dienu nuves prie alto
riaus moterie, 
iszrinkta per 
miltines moteres. Gulotta buvo

bus 'iszmesta^

kuri jam likos 
dvasia jojo pir-

■f

tos

visus tris in nuovada po tarydy
l ■ .
I 
1 

aulu .daugybe .laiszku' prisiūtu
...... . ................ „JS

liko nugabenti in 
areszto namu ir perduoti 
smo Tardytojui.

Dabar visi trys 
Joniszkelio 

Te i-

Qelgaudiszkis (S/.ak.) Ku
nigas kurnszcziuoja. Per Žoline

naszlys ir iszkeliavo in tėvynė kaikurie žmones buvo atsisėdi 

muro. Iszejes isz klebonijom 
kunigas vienam žmdgui sudro 

kumszczia per peczius — 
kam, girdi, sėdi ant tvoros, ar 
negali pastovėti ? — Klausia
ma, kodėl praszomas klebonas 
nedavė suolu szventoriui pasta 
lyti? Tad 
ožiuotis už sėdėjimą ant muro.

atlankyti savo gimines. Viena 9)Cl Pamahlas ant szyeutoi i aus
nakti pasirodė jam mirusi pa
ti, paliepdama jam apsivesti 
su Helena Rogers, jauna da- 
raktorka kuria pažinojo už 
paezios ^yvasezio. Gulotta pri
buvęs in Amerika, apreiszke 
paliepima del p. Rogers ir toji 
sutiko pasilikti jojo antra pa
ezia.

Ar tikite moterėlės in tai? 
Sziur kad ne. Gal Gulotta ture,- 
jo aki ant Helenos tuo po pa-)Pasv. aps. Sulaikyta 1*1** * * J • ' 1 • • 1*14 t

apreiszke

pirmos moteres irlaidojimui
nuolatos jam sapnavosi jauna 
mergina, bet 
idant mirusi

tikėti,snnkn
i lueoiL mirusi motore palieptu 

ypu užduotu savo vyrui teketi antru kartu 
ir da jam iszrinkti paezia.

permaino

Pirko pacaia už 25 dolerius.
Wortham, Tex. — Moteres 

Tekšnosią yra pigios kaip ana 
diena pasirodė czionais laiko 
teismo. Kelios sanvaites adgal 
atėjo in ma.ža restauracije 
James McNoor, kur jam patar-

ze

nereikėtų kumsz-

z

Ek. N. Radviliszkis. . Biržų 
ts szmuge- 

Jis. Czia sulaikyta kontra ban
da įvairiu prekinį verte puse 

Keista labai, 
ne galima surasti

miliono auksinu.
kad niekur
kontrabandos savininku. Spe

ar nebus i
.i

su vai- 
jam iszki r to gera 

i ‘ jog ne
galėjo ji teipgi uždaryti kale-

au-

Fordo dirbtuves uždarytos 
100,000 darbininku pasiliko 

be darbo.
Detroit, Mieli. — Fordo 

tomobiliu dirbtuves sustojo
nraejta Sribata per ka neteko 
darbo szimtas tiikstancziu dar
bininku. Priežasties Fordas ne
paduoda del ko uždaro visas 
savo dirbtuves. Daugelis dar
bininku iszVažinejo kitur jesz- 
koti darbo. Kada fabrikai pra
dės vėlą dirbt tai kompanije
neapgarsino.

navo 17 motu senimo mergina. 
Locnininkas restauracijos, 
žmogus thrintis 54 metu, atsa
ke ant užklausymo, buk tai jo-

restauracijos

jo pati. Žodis po žodžiui Mc- 
Near pasako jam buk mergina 
pripažino, jog tai teisybe, nes 
jam yra per jauna ant ko senis 
norėtu jaja parduot.

McNear ilgai nelaukdamas 
užklauso kiok nori už jaja. Vy
ras pasako, jog 25 dolerei už
teks. Užmokėjas už.moteria 
parsivežė savo pirkta paeziule 
in Wortham kur gyveno kaip 
su vedusia motoria, pakol gas- 
padino dažinojus apie viską, 
praneszo valdžel 
likęs arosztavoti
kalėjimo. Porele ir-pirmas vy-

• i X « m

ir vi^i trys 
ir uždaryti

ras neužgiiiczina buk pardavė 
paezia. r

Gegužine.
Kelme, Raseinių aps. Liejos 

szauliu būrys su- 
, gegužine, Lap- 

vionsėdy. Kartu buvo 
vienas

23 d. vietos i 
renge viesza 
rainio 
loterija ir du bufetai 
prie pat szokiu vietos — be 
svaigalu, o antras szeimininko 
svirne su 50 — 60%. Isz jo 
nesze baltake laukan ir gere se

ne szau- 
szauliu

vietos

n‘r ir jauni, szauliai ir 
liai. Buvo girtu. Isz 
negirti bdvo tik vadas ir 2 — 3 
eriniai. Isz pradžios tvarka bu
vo pakeneziama, bet vėliau blai 
viarn žmogui reikėjo isz tokios 
gegužines prasisžalint i.
vienam suprantama, koks yra 
elgesys prisigėrusio jaunimo.’

Riek

Lenkai prieszinasi priesz už
griebimą kaimu.

Kaunas. — Lenku užsieniu 
ministers Narutaviczius iteike 

“protes
tą r i amu osius 

LieL kariuomenes isiveržimus 
iii “ 
in lietuviu

Tautu Sąjungai 
ta” prieszais

ilga

u žeme 
nelo.

Turkai ineja in Smirna pa
ėmė visas jaunas merginas isz 
nmerikoniszkos kolegijos ir
iszsiunte in Turkije. Anglikai sai ergelis greitai neužsibaigs, 
kerszina Turkams jeigu nepa-1 tai galima tikets atnaujinimo 
liaus skerst krikszczionius, tai svietines kares su baisesnjoms • 
bmbardavos juju pozicijos. 

_____i___________ *

ISZ VISU SZALIl
---------------------------- ------ ---------------------------- ■

Ar kankytojas ar beprotis?
Čita. — Tūlas iszpanas Rod

rigo Lapasso, kuriam nubodo 
gyvenimas naszlio, nutarė už-

pasekmėms. > ‘<h

$7,000,000 rubliu už Vien* 
doleri.

Moskva. — Septyni milijo
nai doleriu dabar gaunama už 
viena amerikoniszka doleri, 
pagal soviatines geldos per
maina. — Kas nori pasilikt bi- 

: nu- 
priežasties negalėjimo surasti' važiuoje in fenais su 200 dole
riu. kitos gyvenimo drauges. riu, o gales nusipirkti 1,400,-

baigti varginga gyvenimu isz j Jijonierium Rdsijoi, tegul
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IIIsznesze laukan visus savo ra- 000,000 Rusiszku rubliu. Kas 

isp ju, kad neverti ne žiupsnio’ 
tabako.
Biznis bažnyczioje — žmones 

protesuoja.
Birsztonas. — Liepos 23 d. 

Birsztono parapijos klebonas 
baigdamas pamokslą bažny
czioje paskelbė, kad ateinanti 
sekmadieni Birsztono parapi
jos bažnyczioj ivyksias koncer
tas. Dainuosiąs K. Petrauskas, 
Oleka ir k. įėjimo bilietas sto
vintiems 50 auks 
100 auks.

Parapijonj 
labai stebėjosi, 
kalbant,

kandus, padare lauža, aplaistė 
karasinu, užlipo ant virszdus, 
numėtė zapalka ir kilo stulpas 
liepsnos, kuri apėmė Rodrigą.
Žmonis paregeja stulpą lieps
nos subėgo gesint, bet jau buvo 
užvelti, nes Rodrigas jau buvo 
sudegins.
Marinis sparnuotas “smakas.

Ii
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Konstantinopolius. — Pa- 

kraszcziuosia Levanto, ant Me- 
diteraniszku mariu, kapitonas 
Zubdee Effendi ir kiti kapito
nai laivu po prisiega tvirtina, 
buk mate ant tuju mariu ne
paprasta. “stnaka” su spar-

L
f|I

sodintiems ■

. |

lįM:

girdėdamitai g-----------
Buvo girdima 

einas

rs
“sfnaka”

nais, apie 50 mastu ilgio, su gal 
va kokia deszimts pėdu ploczio 
o isz snukio davėsi matyt isz- 
ejnanti dūmai, kada panėrė po 
vandeniu, 
mares 
skendo. Karta iszkilo in pa
danges kelis szimtus pėdu ir 
riiileke in szali Smirnos. — 
Baime turi dideles akis, o gal 
tai buvo vandeninis areopla- 
nas, nes tokiu “gyvaeziu” 
sziadien ant svieto nesiranda^

Bomba del Trockio.
Moskva. — Nopasekmingas 

buvo užsikeisejimas antxgy- 
vasezio Leono Trockio; praej- 
ta Sereda. Kas tokis mete in 
ji bmba ir szauta kelis krirtus 
kada važiavo automobilium. 
Nieką nesužeido ir jokios ble
des nepadaryta.

Suraszas ant numetimo 
Soviatu.

I

Moskva. — Palicije iszszni- 
pinejo surasza ant numetimo 
Soviatines valdžios. Daug žen- 

Jybinguinfr partija. Po statu- ki darbai, kurie mum varda ir, klyvu Rusu likos aresztavota 
/ • ii v ' •_ » i i • < v i i i • i ■*.*

savininkasjama, ' ar nebus 
‘4 szm i įgeli o k a ra I i u s 
jas N. RadViliszkio miesto, ku
ris yra dabar pasislepes. Jis 
yra nubaustas už szmugeli 
96.0j)0 auksinu arba tris men. 
sėdėjimo ii1 isztreinti isz N. 
Radviliszklo. Eina gandas, kad 
prie szios kontrabandos yra 
prisidėjo ir kiti asmens,

gyvento
lenku teritorija”.

kaimus

dabar
yu z

u* iszt remti isz N.

tai yra 
neit rale jo 

zonoj Suvalkų redyboj^ Prie 
“protesto”

priparodymu”, kaip lietuviai 
užėmė sekanežius “lenkisz- 
kus” 
Variszkai

to
4 i

pridėtas keletas

i sekanežius
k a i m u s: Sz ven t j on iszki ai 

, Kernu va, Kiemi-

tai sujudino . teip 
jog laivas vos nonų-

prisidėjo ir kiti asmens, riet 
įžymus. Tardymas viską paro
dys.

Naujas Respublikonu Partija.
Kaunas. — Susitvėrė nauja 

Lietuviu Respu- 
”. Jos statutas 

jogei partijos už-

partiją — < 4

blikonų Partija
pareiškia, vt«.~
duotis biiMaqti tvirtinti valsty
be sziais . pagrindais: 1) atsi
žvelgiant no' atskiru partijų, 
bet visuomenes reikalu, 2) to
bulinti valstybe surėdymą ir 
valdymu, J) kuriant tautos 
kultpra. rfdš obitlšis — “Tauta 
Valstybe - Kultūra”.
fe

to pasiras’Zė; Adv. ly. Satnajau-

Kernu va, 
neziai, Virszuliszkai, Katunisz- 
kiai, Dailydenai, Beržiai, Die- 
rubiszkiai. Vieni isz tu apy- 
1 i n k ese D rsu k in inkų, 
rvintit.

Narufaviczius praszo T. Są
jungą pavelyti neitrale žona 
likviduoti ir palikti lenkus, 
kur jie dabar yra, kaipo “sa
vo’ 1 žeme j. Nuo T. Sąjungos 
atsakymo dar negauta.,

Oi, Garbina kaimai raguti!
Gerkonys, Debeikių Valscz. 

— Per sekmines, Birželio 4 ir 5 
czionai buvo vestuves pas ūki-

kiti Szi- nes tokiu

kad. klebonas 
isz proto, nes niekas nesąs gir-

kad parapijonims, ein-dejes, 
ant savo bažnyczion in pamal
das, butu uždedamas koks tai 
bilietinis mokesnis. Koncertui 
vieta ne bažnyczioj, bet kuror
to saleje, kuri yra tam skirta 
ir daug didesne negu bažny- 
czia. z

Susitarė parapijonys nuėjo 
pas kleboną ir užprotestavo; 
bažriyczia esą state rievmejdy- 
stei, ne
ežias teatrais paversti, ju su
pratimu, esą peranksti.

koncertams, o bftžny-

AKYVI TRUPINĖLIAI.
• -* *' * » .

Vienas pabėgėlis isz Rb-

1 .j .

f,* * >

h'

į liii

4 ‘ B

rf

« 4

• v *ninka Mikėną. Priesz vestuves 
ir po vestuvių daug peiktinu 
dalyku ivyko, kuriu negalima

*

sijos kuris pabėgo in Amerika, 
užmokėjo 900,000,000,000 rub
liu kysziu iszsigaut isz peklisz- ' 
kos Rosijos.

Nauja maszina kuria ne-

t

“Tauta
Tai vai-1 užtylot, nes tai yra nokulturisz-

tėvynės ’garbe terszia. už dalybavima tam

I

#

senei padirbo tūlas tabako fa
brikas padirba 50 tukstaneziu 
paperosu ant valandos.

Pirmutinei žydu pogro*
niai prasidėjo Rosijoi 1881 me
te ir nuo tojo laiko ‘ pradėjo . 
daugiause žydai plaukti in 
A YYlAvilra

**

musu tėvynės ^garbe terszia. uz dalybavima tam suraszc. 
skus, kuri. K. Anckaitis, vaist Tai yra girtuoklybe, kuri per Badai kaip kur kilo gana smar- 

szias minėtas vestuves pasiro- kus sukylimaL Tolimesniu ži- 
vUn nniA nocnIrnlivno *

G. Gerdviliš/ valdininkai:
Arminis it A« Drevinskas.
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KAS GIRDĖT
Kokis tai žmogelis susirasze 

per paczta su nežinoma mergi
na tiksle apsivedimo, kurios 

, na ir 
likos priimtas. Kada atėjo pa
skirtas laikas ant vinezevones, 
nuvažiavo 
,tikt su savo 
Ant stoties pamate 
rinktąją, pagal sutarti koki 
žeiikta turės prisiūta ant kru

ne buvo niekados matos,
• *0 • « ■ > v w «

ni
paeZtine milerna.

savo isz-

Chicaga pa ai
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tines, ir tuojaus jam perėjo no
ras apsivedimo, nes mergina 
ne buvo tokia, kaip sau sapna
vo, apreikszdamas milemai, 
jog geriau bus pertraukti vin- 
czevone. Tada milerna isztrau- 

atkiszus in ji
iszpildyk ka pri-

ko revolveri ir 
paszauke: “ 
žadėjai arba padėsiu tave ant 
vietos!” Ka turėjo daryt žmo-

• gelis. Nuvede in suda ir likos 
surisztas priverstu mazgu mo- 
tervstes.

Tokie atsitikimai 
atsitinka.

no taitkei

kuris 
pergyveno keliolika metu Rea
ding, Pa., pardavė savo že- 
Iniszka locnasti ir ketina ke
liauti neužilgio in Lietuva.

Kunigas Kaminskas,

Labai tankei girdime, buk 
Pc drabužis žmogų dabina. Gal 
but, jog tame yra daug teisy
bes, bet apvertus ta ji medali 
ant kitos, puses, turime pripa- 
žyti, jog drabužis žmogų ap
saugoje nuo kalėjimo.

Kas tam netiki, tegul bando 
Sszejti ant ulyczios nuogas. ..

je.
savo szirdi-

privereze

savo pa- 
ant tikro 

Rado jisai gromatelia

Baisus yra užvydejimas, jei
gu žmogus ji turi

Užvydejimas 
žmogų prie žudinstos ir padaro 
ji nelaimingu. Kėlės dienas 
adgal Milwaukee, Wis., kokis 
tai žmogelis inpuole in toki už- 
vydejima prieszais 
ežia, jog persimaino 
.vilko.
nuo savo draugo raszyta jojo 
paczeią na ir inpuole in pasiu- 
tiszka užvydejima. Mėtosi ant 
savo pacziules, nukasdamas jai 
szmota nosies. Sudže nubau
dė ji ant keturiu metu in kalė
jimą už jojo alkanuma, o pa- 
cziule neteko patogios noseles.

paczeią na

46

aresztavojo. 
buk varymas 
neuždraudžemas ir darodis tai 
Pottsvilles sude kada teismas 
prasidėsi Jeigu jisai iszlaimetu 
taji teisina,* tai pasiliktu gar
singu pąvisa Amerika.

llrichas sako, 
munszaines vra 

•r

oNuo kokio tai laiko Fort 
Wprth, Texnose, susiorganiza
vo draugove moterių po 
du, ‘ ‘ Moteręs
zkkieB.” kuriu tikslu i ..

va rr

dimas paleistuviu moterių, ku
rios ųegyvena dorai su savo 
vyrais ir už kitokius prasikal
timus.

Ana diena keturios moterė
les 
isz namo 
metu 
gerai suplakė

Isz Lietuviizku Kaimelio

lygei nuo

Suvirsznm 46 milijonai 
Amerikonu priguli prie viso
kiu bažnycziu ir iszpažinimu. 
Penkiolika metu adgal prigu
lėjo prie bažnycziu ir visokiu 
iszpažinimu 35 milijonai žmo
nių. Szeszi metai adgal prigu
lėjo prie bažnycziu ir visokiu 
iszpažinimu 35 milijonai žmo
nių. Szeszi metai adgal prigu
lėjo 42 milijonai žmonių.

Procentinis pasidauginimas 
prigulineziu 
ejna spareziau, ne 
didinimas gyventoju.

Rabinas Hirsbergas duoda 
atsakymu ant klausymo, kuris 
tikėjimas yra geri a uses ir at
sako, buk kožnas tikėjimas 
yra geriauess pagal suprati
mu josios tikineziu.

Nepriderancziu yra klausti 
katras tikėjimai geriauses, nes 
tokio tikėjimo nesiranda, nes 
visi tikėjimai yra lygus sau pa
gal supratimu tikineziu.

Atsiininant, 
randasi suvirszum szimta mi
lijonu gyventoju, matyt, jog 
didesnis skaitlis juju neprigu
li prie jokios bažnyczios.

prie bažnycziu
kaip pasi-

jog Amerika

mas

Kaip rodos tai neužilgio 
miestas Tamakva, arti Maha- 
nojaus pasklys po Amerika 
garsingu, jeigu advokatas J. 

, . O. Ulrich iszrodys, jog dirbi- 
munsza ines priešui naši

konstitucijai Suv. Valstijų ir 
yra nelegaliszkas.

Advokatas Ulrichas stojo 
apginime naszles Rožes Jurke- 
viezienes kuri likos aresztavo- 
ta už varyma tojo atgaivinan-, 
ežio vandenėlio. Motore likos 
ardsztavota per
Eddingeri ir Kleckncri, kada 
atbėgo prie namo ant szauks^ 
mo “ugnis!” Kada inejo in 
vidų, rado dideliu samogonka 
ant pečiaus, na ir moterelia

konsztabeli'

mo “ugnis!

'1 I

„filįiit.»Sffl >>Nebūk netikineziu 
bet tikineziu.
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NAUJI VOKI8ZKI PINIGAI
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Kada Vokiet ije

<Z)
i

Tikėjimas yra žmogui naudin- 
S™-

Tikėjimas■ no tik Ra žmogaus

J ,w

Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

I

l H
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proto nevaržo, bet daugelyje i

Pittsburgh, Pa. — Pittsbur- 
go ir apylinkes Draugijos ren
gė Manifestacijos paroda Ne- 
(1(4io, Rugsėjo (Sept.) 24, 1922 
m. už tai kad S. V. pripažino 
Lietuva.

Paroda prasidės
2 po piet isz North Side Parko 
ir ejs per miestą, Fifth Avenue 

r Parko, 
apsistos Soldier’s
Hali. Ten bus prakalbos. Kal- 
bes Amerikoniszkai ir Uetu-

Dainuos Pittsburgo 
choras susivienija iii 
milžiniszka chorą.
jauezias save Lietuviu privalo 
drauge dali va u t teip svarbiam 
Lietuviu gyvenimo atsitikime. 
Taigi sziuomi 
visus

N’enuitomos iki sehenley
In yra bliu-1 u„

tosios draugoves iszveže 
Mrs. L (\ Tatum, 45 

senumo in girria kurm
botagu už tai 

kad kankino baisei savo dvy
likos metu dukrelių.

Vertėtu panaszes draugoves 
visus miestus, 

ypatingai lietuviszkas szakas.
nutvert i po o

Mielas skaitytojau, ar žinai, 
kas tai yra senatve?....

Gal sakysi, ugi žili plaukai, 
aut veido ir kitiraukszles ; 

priepuolei...
Da to per mažai!

tai prityrimas, 
kurs pamokė žinoti, jogei 
karsztije tavo troszkimai tuo 
iszdils, jog daugumas karsz- 
tuju tavo žodžiu perskambes 
ore, nepagimde nei vieno gero 
darbelio.
szirdis tuo nurims 
nustelbtu rupeseziu 
naus 
ežiu, 
kaip tavo 
tavo szalta, 
ilgais... ilgais... per daug ilgais 
tau ir kitiems... pilkaiseis že
mes takais.

Senatve 
pamokė

v ra

Jog neramioji tavo 
krut ineje, 

del ska- 
duonos kąsnio... ropes-

Jk u r i e teip ilgai 
gyvenimas... ir ves 

bet sotu lavonu...

tat

viszkai.

Senatve!... tat žinojimas, 
kad puikiosios žvaigždes, pa
traukusios dažna tamsia nakti 
nerimstanezios tavo mintis sa
vo, slaptais takais... kad tos 
žvaigždes teip pat' ramiai žiū
rės in tavo szalta, lentomis už
kalta lavonu... in tavo kapa, vi
su užmirszta... kaip jos ramiai 
lydėjo jaunu dienu 
kaip insiklausydavo 
szirdies audras...

O! senatve... tą t yra žinoji
mas, kad tos lelijos, kurios 
sziadien baltas savo galveles 
teip didžiai kelia in dangų... 
rytoj nuvys ir ju vietoje pra
žydės kitos... ir visu ju grožy
be virs dulkėmis, ir dulkes 
mindžios kojomis ir grožybes 
jau ne bus... ir dulkes vejas isz- 
neszios.

O! senatve... tat szaltis, kurs 
szaldydamas tavo 
atitraukia tave 
gesina tavije intikejima in 
juos. Kaip rudens speigas, su- 
szaldo jiji tavo dvasios žiedus 
ir lenkia tavo jausmus ir min
tis in szalta, nežinoma toli, isz 
kur in tave grumete grumi bai
sus klausymai. Kodėl?... kam...

sapnus, 
in tavo

jausmus... 
nuo žmonių,

a

i

Į.

t.
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fe

o paskui 
Memorial

viena
Taigi kasm

o ne Lenkai ar

irgi kvieeziani 
Lietuvius kareivius su 

jn uniforma ka buvo Suv. Vals. 
kariuomenei. ’I’eipgi kvieczia- 
me visus vyrus, moteris, mer
gaites ir vaikus drauge ma.r- 
szuot ir pasirodyt kad mes esa
me Lietuvei,
Rusai kaip daugelis Ameriko
nu mano. In Pittsburga atva
žiavus paimkit transfer- ir isz- 
lipkit ant Eifth ir Smithfield, 
ten gausit Crosstown (5ir No. 
22 kuris nuvež jus ant N. S. ten 
iszlipkit ant North ir Federal 
kur visi Lietuvei grupuosis. 
Bus di\ug bonu, iszredytu au
tomobiliu ir 1.1.

Spaudos Komisija 
Juozas Virbickas ir 

Anelo? Akelaite.

Pittsfield, Pa. — 
nierei kurie

prisipažino prie 
sudže Arini ku- 
mielaszirdystes 

nuo 100

M unszai- 
likos suimti ke

lios sanvaites stojo priesz su
da ir kožnas 
kaltes priesz 
ris be jokios
nubaudė kaltininkus 
lyg 800 doleriu bausmes o ne- 
kuriuos nusiuntė net in kalėji
mą. Te rfi 
nubaustas 
Iževiczius isz Murrav 
kuris užmokėjo 200 doleriu 
bausmes ir 60 dienu in kalėji
mu. — Argi užsimokėjo vary
mas munszaines? Žinoma’,1 kad 
ne. %

munszainieriu buvo 
ir Lietuves Jonas 
isz Murray Hill,

Harding, W. Va. — Kasyk
los pradėjo dirbti nuo pirmo 
Augusto pagal ta paezia mo
kesti, bet kompanijos sulaužė 
Unije. Kasyklos dirba kas die
na, darba aplaiko ka.s tik pri- 

Parodka prie kasyklų
užlaiko steitine palicije.
buna.

‘...I

j

k;!J

apszauke 
nauja, konstitucije, taja dieną 
iszmusze naujus pinigus isz 
aluminum verties tris markes. 
Didesnes verties 
iszmuszti vėliaus.

pinigai bus

Boston, Mass. 
dienrasz(‘ziai

Bostono 
kad 

panedeli 
trauknvs užmiiszes tūla Petrą 

spėjama, 
vagonai! 

jau (dti ir

pranesza,
Eart Gardneryje szi

Esą 
norėta iszokt

Czekanauska. 
kad jo
traukiniui pradėjus 
paslysta po ratais.

Pasi- 
žmogaus

dalyku ji net pagelbsti, 
remdamas tikėjimu,
protas liuqsai ir drąsini gal 
eiti prie teisybes. Kaip stulpai 
rodo pakeleiviui kelia, neduo
da ja tri in 
paklysti, —• taip ir tikėjimas,

szona iszkrypli ir

I<aip tie stulpai, rodo protui 
kidia prie 'teisybes- ir sergsti ji 
nuo suklydimo. Kaip pakelei
viui ne tik ka nieko stulpai ne
kenkia, bet da jam daug pa- 

— taip* i r* žmogui tike- 
niekad

gelbsti, 
jimas niekad nekenkia, ' bet 
visados ir visanu* ji gelbsti.

linkime da viena pavyzdi. 
Sakysime, du .žmones ieszko 
nakezia kokio nors daikto. Vie
nas isz ju ieszko su
kitas patamsiu. Ak rodo abudu 
turi akis, o vienok tas lengviau 
ir greieziau suras, kas ieszko 
su szviesa. Patamsiu ieszkantis 
tik netyezia gal rasti, kaip akla 
viszta grūda, 1’aip pat yra i-r 
su protu, ieszkaneziu teisybes. 
Protas apszviestas

szviesa, o

tikėjimu 
T | lengviau atranda teisybe, grei-

Jis palikes 
paezia ir kelinta vaiku, 
liudja pavarde, 
turėtu but lietpvis.

K ai p 
(’zekanauskas

Worcester, Mass. — Juozas 
Kapoczius netikėtai staiga nu
mirė pereitos sukatos naktyj. 
Sveikas parėjo isz darbo ir 
visa vakaru nesiskundė, tik at- 

nakezia suszuko savo 
kad gelbėtu. Kol jo 

pagelba, ate-

sigules 
žmonai, 
žmona paszauke 
jos daktaras, rado negyva. Bu
vo dar jaunas vyras, paliko 
žmona ir 6 vaikuezius naszlai- 
cziais.

cziau ir aiszkiaii

/ 
/

t

į^/'Sutcikiant jiems gerą, sveiką ir mais- 
r'aistą laike vienų metų. Jeigu

i savo kūdikio, ncBan-’ 
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 

‘duokite jam

jūs r. c s ’/te uind 4

J

f iy-'

i
) f

■ ii

t

f

■ f

* Jį .
,.»* !.il »l

EAGLE BRAND
(CQND£A££Z) MILK)

Tai mnintan, kuris yra pastatęs ir ifiauklėjęs
m . <. t .» » * »v • ‘i .. j.. —. - ~

f
f "f*

*4 M
^tūkstantius stiprių ir sveikų vaikų ir mer-

gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iškirpkite ir prisiųskite kitą 
apgarnininmi} į Borden Compa
ny, New York ir gausite pU- 
nuH patarimus ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygų.
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ja supranta. 
Protas gi be tikėjimo, kaip toji 
akla viszta, jei kada 
ir suranda teisybe, 
ilgu klaidžiojimu ir

'Tikėjimo 
naudingumą
iszmintingi žmon<‘s. 
mokytu žmonių, kurie* turi tike 

nors 
vra 
'isz 
Jie

ii(4 yezia 
tai tik po 
abejonių, 

reikalingumą, ir 
pripažįsta VISI

Daug yra

jima ir pagal ji gyvena, 
j u protas kur 
iszlavintas, negu

kas labiau 
nevieno 

mus, m’ndasis skaitytojau, 
didžiuojasi isz tikėjimo, o mes
pradedame kaip kuris didžiuo- 

laikvdami

i:>,0 Rntve k'HilysU.
South Shore

gerai

Chicago. — Ties 
liko užmusztas 
elektrikinio . ..traukinio. 
roselandiec^iams ir kensingto- 
iiiecziarns pažįstamas Jonas 

gyve- 
Kensington

pažįstamas 
Kruszas, 37 m. amžiaus, 
nes prie 213 E.
Avė. Velionis vėžės t roku ledo 
is^ palei Calumet ežerą esanis^ palei Calumet ežerą 
ežiu ledauniu. Traukinio bėgiai 
toje vietoje uždengti dideliu 
komu ir užsisukimo, taip kad 
jiš negalėjo patemyti atbegan- 
czio traukinio iki jau pervelai 
buvo gelbetfs. Traukinis jorn

prieszingai ta pati dalyko aisz-j 
kiną, kiti da/ kitaip.:__  t. .. ,..

Y’ t . . Ip tuos klausimus taip aiszkinoi 
dabar aisz-l 

isztikro mokvtu
1 ikejima

- • • i
Ka vieni' 

rikejimas!stato, kiti griauna.
cr
iszpradžiti, taip ir
kiną. Daug
vyru turi tikėjimą ir pagal ji 
gyvena, nors savo augsztu pro
tu Žvaigždžiu tolumus matuoja 
—■ <lelkp gi mes pradedami 

laikvti už :
M*

lėlio proto ir da didesnio mok- 
Nebukime tat netikiu

ežiais. -

tikėjimą
< 
slo ?

.> ne
ženklu di-

tat 
Parasze Paparonis.
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TEMYKIT LIETUVIAI
Siuncziu pinigus pagal 
dienbs kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės ’ pas 
mane o nesigailosite.

kompanijų

Turėdami
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Saint Clair, Pa. — Mariute 
Jursza, 8 metu mergaite, radus 
dinamitini patroną kuknioje, 
isznesze laukan ir pradėjo dau
žyti su akmeniu. Eksplozije 
nutraukė mergaitei du pirsztus 
kaireses rankutes.

Trauk i uis 
vežimą nuvilko virsz 50 pėdu 

Krusza ant vietos.
daugeliui 
draugijų, 

taipjau unijai, o jo žmona Pe- 
žinoma loszeja ir

ir užmnsze 
V'elioni^ 
vietos

priklausė 
pažangiųjų

16— Estera Karnarzin, 
metu, likos baisei apdeginta, 
kada norėjo nuimti puodeli su 
verdaneziu parafinu, kuri ke
tino užlieti ant bonku konfi- 
turos.

tronele yra 
darbuotoja.

Ta paezia diena dar tris žmo
nes liko automoboliu užmuszti 
ii keli sužeisti.

Tamaqua, Pa. — Janina, 10
metti dukrele Adolfo Želonio, 
mire praejta Sereda po opera-
ei,jai tonšolitiš,

Z.’j, 3 -r l
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DENTIST AS SAKO:
“Asz patariau savo pacijentams duot savo dan
tis iszvalyt dentstui du kart in motus.
i i / OI X

'i *■'

t.

Visa 
kita laika jie privalo valyt savo dantis du kart 
ant dienos su Colgates Dantų Valytojų.

visai czystai.Colgate’s iszvalo dantis visai czystai. Jis 
nesunaikina dantų pavirsziaus, tik apsaugoja 
dantis užlaikant juos czystai.
Jus irgi privalote vartuot Colgate’s.

®§L

■u
e

>

I

' ’ Dideles Trubeles 
La -' Preke 25c.

i,

u

c r, 
i

Vyrai Nuogumu Jeszko.
: Vi.Vienas dievobaimingas Ai

ris ginezyjosi su storti aktore 
kas y.ra religiszkesni vyrai 
ar moteris. Aktore ’iszrodinejo 
kad moteris daugiau dievobai
mingesnes už vyrus. Tada Ai
ris merginai sako:

—Mbferis ih bažnyczia eina 
tik pažiūrėt kuo katra apsivil
kus.- '

—O vyrai in teatnis ateina 
pamatyt ka' moteris rioapsivil-

■ cU L
kusios

u' ?< /

r I

4

tis isz netikėjimo, 
ji per ženklą didelio proto ir da 
didesnio mokslo? Meskime 

? in szal'ir indmkime 
netikinezais, bet tikineziais. Ti 
kekime iszmintingai, nes musu 
Tikejirmtš yYa ifcžmihtingas.

Tikėjimas 
žmogus gyv(‘iia ant žemes. Pa
rodo jam, jog negyvena dėlto 
tik, kad didelius turtus sukrau
tu, kuriuos mirdamas tur palik 
t i. Parodo t ikėjimas, jog žmo
gus gyvena ant žemes ne dėlto 
kito, kaip tik dėlto, kad pažin
tu Dieva, savo Sutvėrėja, kad 
Ji pažines, garbintu, Jam tar- 

apfuretu. 
skaitytojau, 
supraskime, 

ko Jis nuo musu reikalauja ir 
kaip mes turime 
jam patiktume ir iszganyma 
apturėtume.
Nebūk tad notikineziu, bet ti- 

ineziu.
Nėr to žmogaus, 

be tikėjimo. Teisybe, yra tokiu, 
ka nesueziuopia 
szios reikalu, ka 
žinti Dievo, 
bet nerasi 
miszkuose dalykuose 
netikėtu ir viską savo protu 

Tas teisybe, 
žmones toki ne- 

Neužgina tikėjimo 
kur 

bet visgi

mokslo ?
in szal'ir

parodo, del ko

garbintu 
nautu ir iszganyma 

m i ei asai 
pažinkime Dieva,
Taigi,

••

gyventi, kad

kuris butu

savyje du- 
nenor pripa- 

ir inJi tikėjimo, 
žmogaus, kuris že

li iekam
ir viską 

kėsintųsi isztirti. 
Bet kodėl tie 
teisingi ? 
daikt uoše žejniszk uose,
protas nors sunkiai, 
gal daugeli dalyku pats isztirti 
ir suprasti. Kodėl gi tie pat is 
žmones nepripažįsta tikėjimo 
dalykuose dvasiszkuose, tuose 
butene, anf kuriu užejes protas 
slidinėja, ir 
atsisako Jeigu 
reikalą tikėjimo tuose daiktuo
se, kuriuos matome, kuriuos 
apeziuopti galime, — tai kažin, 
ar ne kur - kas reikalingesnis

kuriuos isztirti
pripažintame

ar ne kur - kas
yra tkejimas tuose daiktuose,
a it iii • •kuriuos tik savyje jaueziamė, 
bet nei matyt, nei apčiuopti 
negalime? Kiek tai kartu žmo
nes bandė vienu tik prigimtu 
protu atsakyti ant klausimu, 
kuriuos nuobradžiai duszia 
stato! Ir mislijate,' ka jie savp

nuobradžihi
I

protu surado?/— Nieko! Vieni 
^pasiremdami savo protu,nevh

m s7

Garbe Dievui ant auksztybes, 
Liuosa laisve del tėvynės,

Drasei stot, iszkovot,
Ir nevidonus iszkapot.

Garbe saulei už szviesybe, 
Meile, laime mus tėvynė,

Drasei stot, iszkovot,
Neprietelius iszgcniuot.

Garbe meno ir žva i gžd ii te
Broliams laisve ir sesutėms,

Drasei stot, iszkovot,
Piktus darbus sumindžiot.

Garbe lietui už drėgnuma, 
Kad priduot žemei gausumu

Drasei stot, iszkovot,
Ir rubežius atjeszkot.

Garbe upėms prabeganezioms, 
Mus upėms linkfcminanezioms

Drasei stot, iszkovot,
Ju krantelius apsaugot.

Garbe girei su paukszteleis,
Ka gieda linksmais balseleis,

Drasei stot, iszkovot,
Ju lizdelius apsaugot.

Garbe dide Nemunėliui, 
Lietuvos darbininkėliui.

Drasei žengt, iszmanyt,
Ir moksląjnes iszstatyt.

Garbe ir dirvos artojam, 
Juodos duonos gamintojam,

Drasei art, iszdraskyt,
Piktas žoles isznaikvt.

Garbe Lietuvos berneliams, 
Mus narsiems kareivėliams,

Drasei stot, iszkovot,
Ir nevidonus iszkapot.

Garbe garsia mus tėveliams,
Kad užaugino suneĮius,

Drasei stot, iszkovot,
Ju senatve paguodot.

Garbe Lietuvos platybei
Ir broliams vienybe,

Drasei stot, iszkovot,
Ir nevidonus iszgeniot., 

Parasze A. I£.
Pataisė Laksztingala.

i

1

KUR BUNA?

Mano
Uleckas isz Suvalkų 
konio gmino ir

Martinas 
gub. Pa

pa ra p i jos. Tu
riu pas jin svarbu reikalą.

szvogeris

<

iszaiszkinotuos klatisimus, ant..»».......... , .....kuriu tik tikėjimas gal atsaky
ti,
tokio - pat proto kitaip, visai

I

kiti vėl pasiremdami apt

t
<■/

JOSEPH G. B0GDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

IN PILIAVA
TER’HAmWRUA” 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropesa 30 Septemberio, 4 Novem. ’ 
Orbita 11 Oet. 20 Novem. 10 Jan 
Ordnna 21 Oct. 20 Decent. 31 Jan

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos, atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokcaczlu. n

ROYAL STEAM MAIL PACKET !
PACKET COMUANI ;

SANDERSON & SON Inc. Agents 
20 BROADWAY. NEW YORK.

. i 117 W. Washington St.
vietini lahnkorciiu agent*. •

117 W. Washington StChicago:
Ar pas 1

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greicziausias Visa-vandeninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckcija 
Southampton© in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iszplauko 
isz New Yorka kožna Utaruinka.
Visi Uczios klasos pasnžieriai kabinete. 

M AUR ET ANT A AQUITANIA 
BERENGARIA

Teipgl per Liverpoola ir Glasgow 
ALGERIA . 23 Septemberio 
SCYTHIA . . 28 Septemberio 
TUSCANIA . 30 Septemberio

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60
In Liepoju .. $107.00

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva ‘

Amerikos Dolerels ir AukshmlK,' 
ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU 

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszto laike 25—3(p dienu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

P. MIKOLAINIS
Stanley Anderson

Box 52 
Grant Town, W. Va.

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tąrpo Lietuviu Daktaras!
. — — — — —.... . . . . . j... j

metus invalidos Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo j6žsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niožejimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa-

[■ ’ -einanezias nuo neezystumo kraujo. AtsisRaukltė ypap**-,

LIGOS Pittuburge. Jipai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32
i . .... • -......... _.. ................. ....

kai. per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiazkai
C “ * ‘ ------ “ " “ ' u

*■ 1 Nedollomls 9 iki 2 popiet.
038 PENN A V Eh

i 1 • 11 ! i į ♦

Ir Lcnkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vikare 
'■ ■ Nedellomls 9 iki 2 popiet/’

DR, KOLER * (W8 I’ENN AYEh • PlTTShURGII, PA. 
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i VAIKAS ATVERTĖ.
(Tasa.)
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Telaimina tave Dangus!
kuomet Jonukas

i 4

tarė semfte,
uždare duris. Kaip tik pasiju
to už duru, tuojaus szvilptelejo 
ir, susikiszes rankas 
nes szvilpaudamas 
patraukė namon.

f Juozas iszlindes isz už aukszto 
i!medžio priėjo prie jo.
* *4

1 ?

iu kisze- 
visu keliu 

Neužilgo ir

Ka tu ten matei, Jonai ?“ 
tarė jis bailiu balsu, pastatęs 
akis.

“Ai, tu tikras zuikis! 
J ona s i szmeti neda mas. 
ko neradau, tik neturtinga, isz- 
džiuvusia serga nezia moterį

Ji labai norėjo gert), 
niekad neina tei ser* 

ganezio lovoje?.. E, bailys esi 
J uozai! ’ ’

“O kad ir tu bijojai taipat, 
atsikirto Juozas, 
sakei. ”

“Bet asz tik 
džiuke. Kiekvienam taip butu 
buvę iszgirdus toki vaitojima. 
Bet mudu sakeva 
va, o kuomet 
atgal pamatyti tave, jau tu lė
kiai miestan kaip paszeles. 
Bet ji yra labai pavargus mo
teris ir asz praszysiu motinos, 
kad duotu ka 
ti. Ji yra labai visu apleista.

“Na, na. Jonai, apsižiūrėk! 
tarė Juozas, 
brolis eina 
smuko nuo Jono, džiaugdama
sis isztrukes nuo prikaiszioji-1 
mu.

.Jonas parėjo namo ir viską 
papasakojo savo motinai. Ga'-i 
lestingoji 
kad ji turės

sorgą n ežia

I ’ ’

c i

tarė
Nie-

lovoje.
Argi tu

k k

J

<
D

SAULE
4

t
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187,000 BIBLIJU DEL KINCZIKU.
nepaliaunamas

■ ’.vaizdines to, kokios pervers
ta laika se-mes pasidaro per

' ■ ‘ ‘ ’ • ii

Asz taip tbariau *
rįu.”

“Tadii asz pasmauksiu mušti

nuteis mintyse.< c ir to no*

k lebona, ’f
“Pakviesk, ka noi'i. Asž 

•iiilgau mano Vi<^sžpaties.','
Jonukas, kaip bern.4thnf, at

sidūrė pan klobonm

ipejes tomis visomis Smulkme
nomis, kurio4s iki S’ziolei ’buvo 
atpasakotos, ir jis nusiskubi- 

' no pas ligonė. Nors ji Godosi 
da galinti judėti, bet jos gyvy-

• be jau labai silpnai" laikosi.
■ Klebonas ūždavo jai invairiu 
klausymu ir labai iszniintingai 
atšilki Buvo aiszku, kad Jonu
kas tikrai jos siela pelne Dio- 

Ji

tarė Jonuke.
pa*

Klebonas bnVo labdi susidol

BALTEUVIENI.

VALDŽIOS ŽEMLAPIAI * IR
■KAIP JOS GAUTI/

Kast ik nori

I

Skulkino paviete,
Gana dideliam mieste, 
Randhki dvi merginos, 

Lietuvaites tikros, 
metu

grinorka,
Kita 20 motu amerikonka, 
Paskutine diena nedėlios, 
Sztai kaip apsiėjo szitos

—gauti ženilapi 
api(‘linkes, kurioje jis gyvena, 
gali nusipirkti už, deszimts 
rentų isz United States,Go^lO- 
gie Survey, jeigu tik’tuo/;.apię-' 
linkės žemlapis iszlejesit^., Ųe0t 
logic Survey per pereitus ketu-’ 
rias - deszimts metu įdirba už
baigti pilna topografipzka (ap-r 
raszymo) ir geologiszka žen>J1” 
lapi visu Suv. Valstijų, bet 
darbas dar nei pusiau neužbaiįę 
tas. Vietos del, žemlapiai neuž
baigti yra tokios kuriose nieks 
negyvena.

Suv. Valstijų

i

*1

i

M .

Viena 26 senumo da

y y

pats pasl-

Iviena valnn-

abu ineisl- 
asz atsižiūrėjau

nors jai nuneš?:- 
y >

“Bet sztai mano
skersai gatve, :r

žodis
Pekiną, Kinus 104 dėžių bibli-

Norints Kinuosia tęsęsi kare ir visoki sumiszimai, bet Dievo 
skelbti. Ana numesi Ameriko Biblijos Draugove nusiuntė in 
ju arba 187,000 knygų. Ant paveikslo matome darbininkus gabenanezius ant vežimėliu tai
sės knygas. • 4 u

IPaip, jis geras vaikas, asz; riai ja lankydavo.
Viena ryta jis rado ja visa insitikines, 

su placziai atdaro- 
prasižiojusia 

kad ji I kizme

“Tu

žemlapiai ant 
paežio didumo popieru — 16^ 
x 20 coliu. Viena mylia žemes 
ant žernlapio parodyta «viena
me colyje. Tokiu bildu pilnas 
Suv.
viena akru. rl\>pografiszki žem
lapiai atspauzdinti trijose spa
lvose. Keliai, gelžkeliai, mies
tai, namai ir ukes juodai. Kiek
viena ūke ir kiekvienas namas 
laukuose aiszkiai pažymėta, su 
specialiais ženkleliais del mo
kyklų, bažnyeziu, labrikiu ir t. 
t., tokiu budu kiekvienas ūkin
inkas be jokios bėdos gali rasti 
savo ūke ant žernlapio. Upes 
ir ežerai pažymėta mėlynai, , 
kuomet kožno kalno ir kalnelio 
didumas ir forma bus rudai pa-

Žemlapiai ypatingai 
naudingi tiems, kurie mėgsta 
vaikszczioti.

Apart topografiszko žemla- 
pio arba pavirszio žernlapio, 
yra arba bus iszleista kiti žem-

— Viens kurs parodys 
akmenys ir mineralai 

randasi netoli žemes virszaus 
ii koki akmenys ir mineralai 
po pavirsziu iki tukstanezio 
arba trijų tukstaneziu pėdu gi
lumo. Jeigu yra pirkiybiszkos 
vertes akmeniu arba mineralu 
bus ant atskiro žernlapio pažy
mėta, 
randasi 
pažymėta ir kaip giliai ūkinin
kas turės kasti gauti gero van- . 
dens. Aliejaus ir naturalio gazo . 
vietos bus pažymėtos Afit szitu

■II

budu pilnas 
Valstijų žemlapis užims

viii. JIS JA ATVERTU, 
prasze, kad butu pakriksztyta, 
nes ji nebuvo da niekur krik- 
sztyta. Klebonas prižadėjo tai 
padaryti ant rytojaus.

Grįždamas namo užsuko pas 
Jonuko motina. Ton patyrė vi
sas smulkmenas, kaip ligone 
buvo prižiūrima ir stiprinama, 
kaip buvb\prižiiirimas senukes 
namelis, kaip Jonukas ja kas
dien maitino ir prirengė prie 
K rikszlo.

Ant rytojaus 
pakriksztyta. Jonukas buvo 
jos krikszto tėvu ir jis taip 
rimtai, nekaltai užsilaikė lyg 
koks angelas. Nepoilgam ligo
ne turėjo savo Pirmąją Komu
nija. Jonukas buvo prie to, ir 

jai maldas po Komu-

apsiėjo 
mergi uos.

ejna iii baž- 
nyczia,

O szita porele trauke iii szo- 
|<inyczia.

I szs i k va rba v i a snukius, 
Ba mat labai bjaurios, 

Nenori kad žmones pažintu, 
Ir kad apie tai nepranesztu.
Žmonis pas katruos būna 

Ir pas katruos gyvena, 
Ba bijotusi kad neiszvarytu, 

Tada kur pasidėtą.
Negerai jus dvi darote, 
Kad teip pasielginejate, 

Nors biskiituka sarmatos tu
rėkite,

Ir pasitaisyti prižadėkite, 
(.) tada asz nieko nesakysiu, 
Tik paguodOnoje palaikysiu.

♦ #

moterėlė likos 
iszmokyta,

Per amerikonka i n kalbėta, ‘ 
Mat vyras gerai norėjo savo 

boba iszmokyti,
Btd boba ant to nenorėjo 

klausvti. a
Su vyru musztis pradėjo, 
Malszei sėdėti neirorojo.

Amerikonkos visos kuejo, 
Rodą jaunamarezei davinėjo, 

Na ir teip pamokino, 
Kad vyra in lakupa pasodino.

30 dolerius užsimokėjo, 
Ir piktas namon parėjo, 
()j tie pącziuoti vyrai, 

Kokie jie kvailei., 
Isz tikro dideli žioplei 

O ir neiszmanelei.
Kitaip vy nieže i ^i boboms

Geri katalikai t

1
ti I
I
'I
ir
H

Jonuk 
y y

tave to iszmokino?
“O tai tas 

y y 
y

4 i rp

ju turiu asztuonis, szeszis vai
kus ir dvi mergaites. Mergai
tes man daug padeda.
kas kaipo vyriausias prižiūri burna.

; mirszta.
Nežinau, ka dupeziau, kuo I buvo szaukti kunigą, bet tuo- buvau 

turecziau dabar savo, nors vie-; jaus atsiminė, kad ji protesto- 
tare ligone.’ne, kaip jam

Vienok jis nusprendė, kadi nau.
I nieko blogo negali būti, jei jisUsz tavo burnos, 

nepa-! sukalbės kokias maldas už ja.i
■ szale lo-i tai atrodė, kad tokia sena mo

no ra

jaunesnius.
i i

kūdiki,| na toki kūdiki,’’ 
Bet Gerasis Žmogus

Žmogus

Raudoniene atsake,' 
karsztos sriubos 

ryto ir kaip tik jis pargrisz Isz 
liažnyczios. patarnavęs prie 
Misziu (Jonas buvo uolus tar
nautojas), tai tuojaus gales 
neszti senutei ligonei maisto ir 
jai praneszti, kad jo motina 
ja aplankys da ta pati ryta.

Raudoniene buvo gera, pro
tinga katalike. Jos vyras dirbo 
netolimoje dirbtuvėje, o name 
Jiyvp dįdele szeitnyna. Jis bu
vo blaivus, teisingas darbinin
kas. Todėl darbo jam niekad 
netruko. Jie gyveno pasitu- 
rineziai ir niekad jokiam tik
ram pavargėliui neatsisakyda
vo pagelbėt netnrtingesniems 
už save.

Tai, ka ji iszgirdo nuo savo 
vaiko, labai sujudino jos szir- 
di. Ryte, kuomet Jonukas su- 
gryžo patarnavęs prie Misziu, 
jis rado prirengta naszuieli 
ant maszinos, ir ji nunesze li
gonei. Jis rado ja labai nusil
pusia, bet ji pasveikino vaika 
linksmai.

“Telaimina tave Vieszpats, 
Matau,

“r|

vaikeli!
geras, kaip geras
Pasak v k savo 
kad asz nesitikiu ilgai 
ti, bet norecziau,

kad esi taip 
tavo žodis, 

gerajai mamai, 
gy ve ti

ldant ji ap-

žiūrėti in tam-
i

J iszrodai giliai 
4 4 

1

dono
iszbalusia

akimis
Jam iszrode,

mis

visus Į ke.

J

tarė senute
y y

kas
r

yra mano kato- 
jis atsake, “ir asz tai 

Jo pirmutine mintis girdėjau porpamokas. Jau asz

ir
y

I

jo motina paša-j
9

prie Pirmos Komuni
jos. Asz jau trylikos metu.

“Asz nieko
y y

apie tai neži- 
Pirnia karta, girdžiu tai 

y y

Joną tai •sujudino. Jam kois-

i senuke buvo 
Jonukas 31.1„

i i

juo's pasiėmė.
“Gerasis Žmogus’’ i

prastai keistai skambėjo Ran-1 Ir taip jis atsiklaupė
garsiai kalbėti toris da

. Ji žinojo, kad ligone yra nė i gailesio akta, po4’to Tikėjimo, jis taip gerai jau moka ir su- 
» • * <■ • • • • M __ A - A V f fl A . _____

žymėta.te

donienes kaip katalikes, ausy
se.
katalike, bet ji
Senele kaip ir susigriebdama 
tarė toliau:

\sz spėju, kad jei butume- 
kad

nebotumėte taip 
nim. Ar ne
— - I /

Taip, mes esame, dėkui 
Dievui, katalikai. Bot mes ne

kokia 
neturtingas

nieko nesako.

i
vos ir pradėjo girdėjus to, k a

Vilties ir Meiles? aktus, “Teve pranta. Kokis tai baisus neži- 
musu” ir “Sveika Marija” — nojimas. Jonas tuojaus pagal- 

jai negalėtu ežia
Sveika Marija

I k 
žinoję.

esi!
i 4 mes

asz Liuteroiie.
rūpinėsi ma- 

Rvmo-Katanke

žiūrime kokia religija iszpa- 
žiusta neturtingas kaimynas 
ligonis, mes žiūrime, kad tik 
gerai atlikus gera darba. Argi 

musu K i
? y

y y tarė ligone, k k bei

savo

ne Visagalis Dievas 
su Tėvas!

“Taip, 
mano Bažnyczia nelabai laužo
galva del manos. Kuomet

pavedžiau iii neturtehu 
narna, nes 
žuotas, tai jie

v v ra
tapo suparali- 

man niekuomet
Jis

nei cento jiedave. Musu Bažny- 
daugiausia 

tarė ji kareziai.
ežia v ra
ju,”

“Neverta mums apie tai kal
bėti,” tarė Raudoniene. “Asz

turtingu-

y y

priprastas seivo maldas. Kuo-1 vojo, ar jis 
met jis staptelėjo, tai pastolio 
jo, kad jai jau. pagerėjo, kad 
jos veidas gavo savo paprasta 
iszvaizda. Jis tuojaus paragi- 

mo ja szio to užvalgyti ir atsi
gerti ir padėjo jai tai' atlikti. 
Ji atsigavo visiszkai. Ji paša 
ke, kad toki 
gana dažnai būva 
ja silpnina.
ka, jai pasakyti, tad jis. patylė
jo.

Kuomet jis vėl atsilankė pas 
ligone, tai buvojau papietis ir 
senuke sėdėjo kedeje prie Inu 

veidas rodo aiszkiai, 
atsilankymas ligonei

atsitikimai jai 
ir nemažai 

Jonukas nežinojo.

Jos

yra labai mielas. Jis užsikraus- 
te ant dėžės ir atsisėdo, kepu 
re pasmaukęs 
Jis buvo .jau 
su senute, na 
visiszkai

go, 
kad

ant pakauszio. 
gerai apsipratęs 
ir kalbėjo su ja 

iszsi-•Jis

ka pagelbėti.
“Ar girdi,

jis su visu'savo gyvumu, 
einu atsineszti savo kntekizma 
ir mano maldų knygele ir asz 
tau isz ju paskaitysiu.”

“Ai, mano, brangiausias 
vaikeli!” suszuko senute, “ar 
isztikruju ! Ar nebus tau per
daug vargo sėdėti ežia vietoje 
eit i pažaisti ? Bet asz tai.labai 

kad paskaitytum.

moeziute,” tarė
“asz

mano,
’ suszuko semite,

norecziau,
Asz dažnai mastau, ar Gerasis 
Žmogus danguje daug ka mas
to apie tokia/ vargsze kaip 
asz!”

pati Jezu?
keldamas 
niekuomet

tokia

vadini Viesz-

i

ii'skaitė 
n i jos.

Rodėsi, kad Dievas tyczia il
gino jos gyvenimą, kad ji gau

tu iszpildyti visa ka 
reikalinga, didesnei sielos lai
mei. Ji ėjo vis silpnyn ir men
kyn po priėmimo sakramentu. 
Galutinai jai buvo suliktas 
Paskutinis Patepimas. Jonu
kas prie to buvo. .Jo veidas ro
de, kad in ji visa tai dare gilu 
ijispudi.

O kaip ji meilingai gerbė 
ta vaikeli, kad kiekvieno szir- 
di tai graudino.

Kunigas, davė 
ima ir pastiprinęs 
jirno žodžiais, iszejo, žadėda
mas ryto vėl aplankyti.

Ryto po Misziu kunigas nuė
jo. Jis rado Jonuką, klūpanti 
prie jos lovos. Jis, net neapsi- 
judino, kada inejo kunigas. 
V”ieno žvilgsnio užteko. Senuke 
buvomirus. Jos veidas buvo1 
baltas kaip sniegas, akys buvo 
užmerktos, meilinga szypsa, 
lyg motinos,

o* o

lapini 
koki

kas tik Viena jauna

ant

Vietose, kur pavirsziui 1 
mažai vandens bus

meilingai

jai' iszrisz- 
kidiais tike- 

iszejo,
V v ra s

y

turite' apsicjti, 
Jeigu norite geresni gyve

nimą turėti.
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žemlapiu, nepaisant kaip giliai 
žemoje randasi.

žemlapiai kiekvienos 
in viena krūva su

rinktos, juose apraszyta geo- 
logiszkas sudėjimas apielinkįu 
kaip dabar yra ir kaip buvo 
tukstaneziai arba milijonai me
tu atgal. Atlasai vadinti “Geo* 
logis Folios” ir parduoti už 
kiek kasztavo juos iszleisti — 
paprastai už apie 25 arba 50 r 
centu už visa knyga. Keli me
tai atgal ugnis prasidėjo Wa* . 
shingtono sankrovoj, kur žem
lapiai buvo laikomi, ir portfe-* 
liūs durnai ir vanduo sugadino, 
Tie portfelius, kurie mažai su
tepti ar supleszyti dabar par
duoti už penkis centus, su per
siuntimo iszlaidoms, ir ta sumą 
mažesne už persiuntimo kaina.

Topografiszki žemlapiai, ku
rie duoda visokias informa-. 
cijas apie apielinke kurioje gy
veni, arba kuria norėtume ap* 
lankyti, žinoma žingeidžiausi, 
bet svarbiausi ūkininkui, kuris 
nori muleisti vandeni nuo že
mes, arba kasti szaltini.'Nuo 
geologiszku “folios” gali^žino- 
ti ar po jo lauku randasi koks 
brangus akmuo ar mineralas.

Pirm negu perkant tuos žem-’ 
hipius patartina paraszyti laiSz 
ka in U. S. Geologic Survey, 
Washington, D. C. ir parszyti 
topografiszku žemlapiu rody- 
kla del valstijos kurioje gyve
na arba hwri aplankyti^ Tuo
met už dyka gausi dideli žem- 
lapi valstijos ir bus žymėti del . 
kokiu apielinkiu žemlapiai ar
ba “geologis folios” iszleisti. 
Tada galėsi nuo U. S. Geologic 
Survey, 
žemlapius už deszimts centur 
arba nuo agento savo valstijoj 
už penkiolika centu. Agentu 
vardai randasi rodykloje.

Tie, kurie nori dideli žemla- 
pi, savo valstijos arba miesto, 
arba Suv. Valsti jų, ir gali nu- 
sipirktr už žema kaina. Valsti-

Visi 
apielinkes

I

»■

meilinga
žaidė da ant jos 

lupu! Jos veidas buvo neapsa
komai ramus ir malonus. Jos 
tirszti balti plaukai buvo at- 
blokszti užpakalin nuo jos kak
tos ir gulėjo ant jos virszugal- 

Tai
rimtumo ir aiszkumo ir

s>atvirai, 
reiszke, kad ji paskutini karta 
labai blogai atrodė, bet dabar 
viskas gerai.

Jonuk, mano vaikeli, 
senute, “a.,,. __
tu gražiu maldų, kurias tu ana 
karta prie 
jai. Asz niekuomet nemokėjau 
kitokiu maldų, kaip tik

Kur

miesteli nuvykau,
i,

Ip viena
ta re Raudoniene, 

prisiusiu Joną su sriuba ir ke
lius kiauszinius kasdien, 
but 
T„.
duosime.
bai daug darbo, tai neprižadu 
lankyti dažnai, liet darysiu, ka 
galėsiu. ”

“Asz niekuomet 
mirsziu,” suszuko 
“Asz mylėsiu jus iki paskuti
nei fnano valandai, asz laimin
siu jusu vaikeli ir melsiu, kad 
Iszganytojas padarytu isz jo 
puikiausia vyra.”

Raudoniene nusiszypsojo ir 
pasakė, kad turinti eiti namo 
gaminti pietus, 
toli su pienu, g

sustiprėsi, 
Pamstai koki

Gal 
mostuomet

lengva darbeli 
Asz turiu namie la-

4 i ” tarė 
asz negaliu atsiminti

mano lovos kalbe-

1 !
jus neuž- 

ligone.lankytu mane. Asz neužmer
kiau akiu visa nakti. Sunku S 
buvo gulėti ir 
sumuš.”

“Asz pasakysiu jai,
Jonukas, pildamas sriuba *.r 
paskui palaikydamas dreban- 
czia ligones ranka, kuria ji ne- 
Hze puodeli prie burnos.

Tai buvo stiprinantis ir gai
vinantis maistas. Senuke go
džiai iszsiurbe viena ir papra- 
sze daugiau. oonuKas iai uave . , •. . x •• x i • . . daug geresniam stovyje
ii* IziirAivmt no nuotonAi/v Iro/I ii ♦ * c •

11 tarė

sze daugiau. Jonukas jai davė \ 
ir kuomet jis pastebėjo, kad ji 
jau iszlaiko pati puoduką Ir 
pasakė, kad jau ji jaueziast 
kur kas geriau, tuomet jis isz- 

jis turis eiti, bet ji 
turinti iszgerti viską, kolet 

Indą atsiimti ateisy >

tarė, kad 
4 4

, neatszalo.
pati motina.

Jis, kai bematant, pasijuto 
lauke ir pilnas džiaugsmo, ko
ki duoda gražiai atliktas gai
lestingas darbas, pasiszokine
darnas ir szvilpaudamas skildamas ir szvilpaudamas 
bėjo namo.

Raudoniene aplanke ligone 
ir rado taip, kaip jai suims pa
sakojo. Ligone jautėsi žymiai 
sustiprėjusi nuo tinkamo mais
to. Kuomet Raudoniene szva-

Juo, kurie 
ir ser-

v ra •»

‘1 Teve
tu ju tiek iszmo-
*kalbu kasdien; o'

gas; buk 
te!” Ir

pridavė jos veidui

Tai ir gera triksa pamaeziau 
In viena bažnvtelia nusida- 

viau, 
maeziau.

•I

Padėjus aso- 
geros duonos ir 

vaisiu szide ligones apleido ta 
jau dabar 

’ negn 
pirmiau. Ja lydėjo ligones bii- 
niinimai.

Dievui dėkui,

suvargusį nameli,

tarp kataliku 
netrūksta žmonių, 
dys pilnos meiles
rie dalinasi su juo netik tuo, 
ko pervirs/, turi, bet ir tuo, ko 
patys reikalingi. Jie ir. savo 
vaikelius iszmokina to kilt.i- 
szirdingumo. Dažnai jie užge
ri imi neviena turtuoli, kaip ta

kuriu szlr- 
art ymo, k il

to. Kuomet Raudoniene 
rino kambarėli, vedino orą, 
maine baltinius, kuriu atneszc, 
senuke pasakojo apie Jonuko 
gėriuku. Gi motina klausė su! 
___ ' Imotinišzku pasidžiaVhnu.

Hvnngelijos miszle, kurios au
ka Iszganytojas pagyre.

Jonukas kasdien anksti rvta 
atneszdavo kacnors pavalgyti, 
kartais ir po pietų pristatyda
vo jai maisto. Jis ja paprastai 
rasdavo besedinezia ant kėdės 
pas langą' ir 
Jam prisiartinant 
nuszvisdayo ir visu, palaimini
mu gausumu * ji ji apipildavo. 

[Jonukas pamėgo senuke ir no-

laukianczią jo.
jos veidas

mu gausumu* ji ji apipildavo

musu. 
kai ?”

“Asz jas
iszmokau ju mokykloje. Ar ne
moki “Confiteor, il
ties Angelas,” i 
šioji Szirdie?” 
szau, kad tamista esi liuterone. 
Kaip gi

ir jau buvo

jis nu-

v i o.
daug
iszrode lyg ji apvainikuota si
dabriniu vainiku. Galop, Jonu-' 
kas pakilo ir aszarodamas ta
rė :

14 r

įžengiau.

Tarp saves

y

Ji
iife-'i"
H

“ Vieszpa- 
Szvencziau-ir “Szvencziau-

Bet asz pamir-

Kaip gaila! Vaiko vedas rode 
jo susirūpinimą ir gailesi, kad
jo ligone nežino tu gražiu mal
dų, kurias jis kalba ir myli.

Ji nužemintai tarė f
Gal but, kad tai apgaileti-
Jonuk, bot asz taip iszau- 

ginta. Mes labai mažai ka gir
dėjome apie religija savo na- 

Ar negalėtum man pa-
> y

tarė Jonukas

4 C

na

muose.
kartoti tas savo maldas?

Kodėl ne,“Kodėl ne,” 
liiiksmas, kad gali ligonei tuo 
patarnauti. Jis tuojaus nusi
ėmė kepure, atsiklaupė, persiu 
žegnojo, sudėjo gražiai rankas 
ir pradėjo Gailesio akta ir ki
tas maldas kaip pirmiau. Se
nuke paskendo jaihe ir jo mal-. 
du žodžiuose., G i jo akys buvo 
nuleistos žemyn, d jis visas bu
vo persiėmęs tuo ka daro. Pa
baigęs persižegnojo, užsilipo 
vėl ant dėžės ir . rimtu balsu 
tarė:

“Ar no gražios tos ląaldosl 
Jos senos, kaip sena Kataliku

Ar tai ta?p
ta.re Jonukas, pa

savo kepure, “asz 
negirdėjau, kad Ji 

kas vadintu tokiu*vardu, kaip
pavadinai, bet jei manai apie 
Jezu, tai Jis labai myli tokius 
kaip tomistą, 
senesni, neturtingesni 
gauti, tuo labiau Jis juos myli,
asz esu tikras. Taip sako mano 
mama,* ir seserys — vienuo
les taip sako ir musu kunigas, 
Asz ryto a.tsinesziu savo knv- 

pasirengus moeziu- 
tuojaus Jonukas nu-

szoko nuo dėžės 
lauke.

Jonukas savo žodi pildo. Ki
tos dienos susilaukęs,
ėjo pas ligone su savo katekiž- 

ir skaito jai nuo pirmo 
puslapio net kelius skyriuj. 
Vargsze moteris keletą kartu 
ji pertrauke duodama invairiu 
klausymu; jis jai labai gerai 
atsakydavo. Jis jaute, kad jis 
atljeka 
mielai. 
irimus jausmas ir 
ikaip Trys ĮCpraliai 
H ..
įyienos dienos. Jis jau perėjo 

, ypacz 
Sakramentus.

•nu

szi ta. gero žmogaus 
Jame veikė misijonie- 

ji$ ji seke, 
žvaigžde.

-Dabar jis nepraleisdavo nei

A' i sa J)ė ve i k ka te k i zn ią,

Jokis mokinas netiirejo uoles- it • i i " • i i «

įsakymus ir

Mio mokytojo, nei mokytojos 
taip atydaus mokinio, kaip 
-ežia pasirodė. Sentike pradėjo 
regėti tikra szvięsa. Dievo ma
lone jau žengė jos sielon. Ga- 

A
u numanai, ka 

szias
i »

visas die-

Ne,” atsąke Jonas, < < ka gi

lop ji tiire:
“Jonuk, ai

asz mastau4 
na s ?

‘‘Kad jau laikas man apsi- 
kriksztyti ir pasilikti katali-

M , ‘ • I

Ar is/Jikniju■ 1 4 4
iJ/.» i. taip nia?

Pove, ji mirė, kada asz ežia 
Ji maloniai szypso- 

josi ir tarė: Telaimina tave Die 
vas, Joneli, ir tada ji užsimer- 

kad ji jau 
mire,’Te-

.Joneli, ir tada ji užsimer
kė. 1 Asz netikėjau, 
mirszta. O ji tikrai 
vol i ? ”

Kunigas apsikabino jauna 
aptisztala.

“Taip, vaikeli. Ji mirė ir jau 
danguje, ir tu, vaikeli, buvai 
piriiioji pagelba, kiid ji ten pa
tektu!”

Senute buvo kuoiszkilming- 
ausia palaidota. Jonukas buvo
ik pat galo patarnautoju jos' 
kunui. ‘ A.

— :Galas t—~
i

Valgiu Gaminimasi

Namu Prižiūrėjimas
. f . t

Kožna moteris ar mergina 
_ 1_A. . . • «

ir ji turėtu' rastis kiek- 
vienam name, 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

privalo ’' turėti;szia knyga
t

Kur daug žmonių
Suėjo keletą merginu 

Visai da jaunu.
Bobincziuje visos sustoję), 

ginezytis pradėjo,
Labai kiauliszkai apsiėjo, 

Ka bažnyczioje visi girdėjo.
Kaip angelskai merginos lo-

♦ j°,
Sarmatos jokios neturėjo. 
Žmon i s a t si gry že ž i u re jo, 
Manu, jog tai a ugi isz ka ar- 

mije atėjo.
Vienas žmogelis duris atidarė, 

Ir taisės morgicas iszvare, 
Su tokeis papratimais, 
Merginu apsiejimais.

, In kur tik nucjna,
Vis kiauliszkai apsiejna, 

No piiiso ar tai bažnyczioje, 
Ar kur ten užkaborije. 
Ant .tokiu gerai užklupt, 

Getrai ^.kaili iszlupt, 
Už kožna toki prasižengimu,

U ž* nedora a psie ji ina.
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5 Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczei ir* nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo

• " , ir'
| mos buvome, priversti laukti
I

| atsilygint už prenumerata,

O kad dabar

2 
e

W ash i ngtoftj gauti
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goresniu laikb.
laikai pasigeriup, fabrikai ir ka- 
siklos pradėjo dirbt, meldžeme 
paguodotų skaitytoju atsilygint 
su skola ir ppjsiusti užvilkta 
prenumerata. Kalendori jau 
pradėjome spaudyt ant 15)23 mo
to ir turime žinot klok juju at- 
syaudyt. Todel\ paskubinkite 
sii ąd^luntiipu . nrenumeratps 

ishikt be nut-

r
M
S
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3
S jos ir miestp žeinlapiai kftšz-‘V 

tuoju 20v arba 30 centu SUliR. . $1.50 '

D. BdfeŽkAUSfcAis-tK). 
MAHANOY CITY, PA.

Todel\ paskubinkite H
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didumo, Su v. VnlstijiV Jžemlap- 
is kasztuoia viena doleri!^ •

—Foreign Language Infor/1
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- <H*to automdblllua visokiems relka-

kuuus Numirėliu pagal Nau-
. Pigi preke. Telpgl pri-

Szin sanvaito Allentown 
Kerai.

Vėsus rudeninis oras.
Gud baj sziaudines skry
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Parduodu visokius paminklus, dldvl-

Kak mažius už pigiausia preke, lodei 
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7-. AREA LIEPOJą.4^ . _________ ■

ARBA LIEP O ją. J
Lietuvei važuojant In Plllava aplenkia • ■

lenku juoBta (karldora) j"
Visu treczin klmui padalinta In 

bariiR ant 2* 4, (j Ir K ’ovu.
ESTONIA ...........4 Oktobcrio

LITUANIA .... 18 Oktoberio
Isz New Verku ur l'lilln<k'l)ihla in lliimburita

l(

Petnyczioj žydu nauji 
1 metai.

X Szia 
czvertis meto. Pasninkas Sere- 
doj, petnyczioj ir su būtoj.

Kasi k los net uže, 
i v i s i j a u p ra de j o d i rbl.

Badai visi tiėjei, kurie 
bus nu- 

zimta doleriu, 
menesi atsi

bus misijos lietuviszkoje 
Juozapo parapijoi. Pribus keli 
Igarsingi misijoneriai kurie yra 
phiczei žinomi isz savo geru 
pamokslu.

Anglines 'kompanijos pa 
I kvle preke anglių nuo 10 lyg 25 
centus ant tono, norints priža- 

įdejo numažyt prt»ke po sraikui. 
Del ko anglis pabrango tai prie 
žasties nepaduoda. Preke ang
lių yra: Broken $8.00 už tona, 
egg $8.00; stove $8.25; chest
nut $8.25; pea $6.30; buck
wheat $4.00. Daugiau nepar- 
( 
košt unierio.

Mieste surinkta $13,640 
suszelpimo anglekasiu. bet 

kad tie pinigai nebuvo sunau
doti tai komitetas nutarė pini- 

aukautojams sugražinti.
Neužilgio atsidarys nau

jas bankas po vardu American 
Bank and Trust Co. name Pai 
mliu ant kampo Centre ir Cata 

Slavokas .Jonas 
uždėtojo naujo 

banko ir kiti ženklvvi 
Nauja banka pardavinės neuži- 

ir lūs kapitalizuota

sanvaite pripuola

konia

I

i *
t‘

/

i JUte. pai mine, nes asz gailu jumis I s|<e|)aV() ]a,]<e straiko,
icorlaus parduoti negu kiti.

• WH E. Plon Stw Mahanoy City. Fa.

/ $103.50. Iii Plllava $100.50. In Llepoju $107. 
KJtaO?® * Mes užmokamo už tikieta isz New Yorko in
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i bausti per unijc s
— Atejnanti

Mes užmokamo už tikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentu.

i
K. RĖKLAITIS I—
Lietaylcxkas Grabu rias

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Turi pagolbinlnke motoro.
* Prieinamos prekes.

Numirėlius

51fi West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

*■ * Bell Telephones No. 149

Tvlrcsiaasla Lletuvhxka
0 A H K A

—4—
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
muL Slunczu pinigus in vi- 
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.

* tea kompanijų nustatytams 
kainoms.

ft/.tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai, 
"kalnas o 
atsaklma.

y. LAPINSKAS
601 >V. Mahanoy 

M A U ANO T CITY,

Parduodu Ijdvakor-

Parūpinu Paazpor-

Raszykite apie 
gaunlte telnlnga 

Adresavokito:

•t 
PA.

Szv. * «» W

isz savo

$8.00 už tona 
*>

Inos kaip du tonu

stove $8.
pea $6.30;

Daugiau
migliu dels

j W. TRA3KAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA8

I
I

I

tr<»< f......įeJUBORlUŠ MAHANOY CITY.

Įw
-v-jtartdoja KuntM Numirusiu, i Pasamdo 
4j->jl^Fomnbflluy del’Uttdotovlu Krik-

>
litiniu, Vescllju, Pasivažinėjimo
T Ir t. L .

430 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.
1

W‘

r

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

Apdraudžiu (inszurlniu) Namus 
T a vorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

r p14

ant

gUS

wissii ulieziu.
Smit has v ra

vyrai.

1 Igio szerus
'ant $12.\(X)0.
1 pirkimo szeru bus duota atei
viams, nes bus tai atejviu ban
ka susidedanti isz visokiu tau
tu.

Pirmutine proga

I
Dvieju metu senumo 

Undanavicziu ant E.
metu

sūnelis
Pine ulyczios, likos pavojingai 

! sužeistas per vežimą in kuri 
gavosi

per vežimą 
inleke su vežimėliu ir 
po ratais.

r>

i 
:

:

ū W. Mahanoy Avė, Mahnnoy City j 
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ISZ SHENANDOAH, PA.

4

r c <
>J*okuune antru procentą ant sudėtu 
rjhnlgu. Procentą prldedam prie jus 
C pinigu t Bausto Ir 1 Liepos, nepal- 
psint ar atneszat parodyt knygute 
>ar ne. M ei norim kad Ir jus turė* 
a tume t reiksią su musu banka, ne- 
(paLsaat gr mažas ar didelis.
r A Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
€ popiet Bubėtomis 9 ryte iki 12 vai. 
k r

<
į CAPITAL STOCK 1125,000.00 
e Surplus Ir Profits 1536,348.60

— Subatos rvta kada Mrs. 
.John Tomasz slavoke, nuo 318 
W. Railroad St. ezistino peeziu 
užsidegė juodvlas ir motore li- 

1 kos teip sunkiai apdeginta kad 
I buvo tuojaus nuvežta in ligon- 
I būti kur Xedelioj mire.

V. Lapinskai, kun. Gze- 
sna. p. .Juodvszkiene ir A. Va
lent inavieziai atlankė Reading 
forus.

I

"f
J

R. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prezident.
J. E. FERGUSON. Kasteriu®

DB. JUOZAS J. AUSTRA
> (Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumon- 
Gydo visokias Lygas.

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

vakare.
P1I3 E. Coal SU Sbennndouh.
lev; . ’’Yuy r------ * _

(Lietuvis)

ryt«.
Dell Tel. 350-R.

I

ISZRADEJAI! T*
Pajuskite man savo brai- 
ŽjtMus iszradimo iszegzami- 
nį\'imui. Reikalaukite mano 
išradimu knygutes 
runai Iszradejams” 
dpodama dykai. Raszykite 
h’etuviszkai gavo advokatui.

MARTIN LABINER 
iReg. Patent Atty.

Park Row. New York, i

ii
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Banka kaTuri Baisa
VAISEI DARBININKISZKU NESUTIKIMU.

Garfield Heights priom iesf i je ('Iceland, Ohio, kilu ucMipratimas tlerp tenaitiniu dar- 
dinamitu viena isz

■ ’

bininku prie statymo nauju namu. Neužgaiindyti darbininkai isznesze 
tenaitiniu namu kuri state skobai. ','iV^ u‘

■ *.;z
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sakai
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Jauniklis. —Alt*, tai 
mergina praejna!

Senbernis. —Jinai visai man 
negraži.

.Jauniklis. —Kam (u
negraži, kad tu jos veido nema
tei ?

Senbernis. —Asz nežiurau in 
ju veidus. Dreses trumpos — w . • i • m i • ♦ !<>
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Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už
darbinnka žmogų szali.

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti

mažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti* ir isz

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co^ Banka yra tai jus banka*

Pagelbekit jiai augti. Delate savo paezedžius in szi banka.

i

asz žiurau in kojas. Tokios pui
kios kojos, net dartes man szir- 
di niežti...”

Jauniklis. —Taip, asz dabar 
Žinau, kodėl senberniams mer
ginos negražios. Jie vepso tik 
in ju kojns, gi veido nebemato.

Senbernis. —Asz nepaisau, 
kad asz esu senberniu, bet asz 
vistiek dauginus žinau apie 
meile už tave. Asz žinau, klau
sykis, kad meile paeina isz 
plaucziu, o merginos visas gra
žumas yra tik kojose.

Jauniklis. —Už tai tu ir esi 
senberniu. Didžiausi atbuko- 
liai pasilieka senberniais, y

AKYVOS ŽINIUTES.

1775 mete Fi-

Wast

Juozas Szimataviczius, 
| 519 AV. Coal uly., likos sužeis- 
j tas Packer No. 4 kasyklosia.

Praejta Ketverga als»- 
1 buvo laidotuves Juozo Šlaviko,
; kuris mirė po oeracijai ligom 
i būtoje.
trys kunigai: Pautienius, Ba- 

i kūnas ir Narbutas. Laidotuves 
' buvo dideles.

Ana diena Lenku Idm.
! Wroblewskis suriszo mazgu

Pama klosią daly ba vo 
kunigai:

suriszo 
motervstes Vilimą Navicku su 
p. Valerije Andrukoniute.

Praneszimks motėrems.
I Moteres ir merginos yra užpra-
I šzomi ateiti pamatyti kaip yri/ 
naudojimas “ Wovonette” 
jas būdas del mezgimo sveto’ru 
skepetu ir 1.1. Ateikite utarnfin-

i

nati-

ke 19 Septemborio in Art Sl iop 
pus JENNIE r—z —1 P«H JENNIE REFOW/.CH

PARSIDUODA GERT 
NAMAI.

Namai randasi Tamaqua, 
|Pa. Ant dvieju faiuiliju. ]7iena 
• yra dar tuszczia ir . tuojau s ga

nos rlenorim 
įduoti ant randos ha
į greit parduoti. Todėl .piigu kas 
įnori pirkti tegul pasiskubina 
nes paskui iszleisime ‘/ant ran-

‘Įima eiti gyventii norim

Pata-Splos. Namas yra pastrAytae ant
kuria c Į 28 pėdu ploczio. Lot< > didumas

35 per 120 pėdu Pa rsiduos pi- 
gei ba locnininkas yrd per se
nas mainuose dirbti Adresas 
namu 408 ir 410 /K. Elm St. 
Tamaqua, ParAt\4iHZadkite po 
tuo adresu. \ L,:'j (S.29)

Z

r * Pirmutinis fortapijonas 
Amerike likos padarytas per 

/Joną Behrenta
ladelfijoi.

* Farmerio pati Iowa vals- 
tije pagimdė'penkta pora dvy
nuku pakalentai in laika asz- 
tuoniu metu, i

* Ilgiause .upe ant svieto 
yra Nilus, kuri turi 4400 myliu 
ilgio, po tam yra Mississippi - 
Missouri 4200 myliu ilgio ir 

Amazona kuri turi 4000 myliu 
ilgio. i

Miestįas Beira, portuga- 
liszkoi Afritkoi, yra ziuKo mies
tas, nes tenlais visi namai, ge
te žkelio vagpnai, grabai ir žo- 
klžiu viskas yra padirbta' isz 
zinko. \

Vienatinis Anglikas ko
kis buvo iszrinktas Popiežium 
buvo tai Kik’nlojus Brakespea-

y

i popiežium 
mirė 1159 me

gymos St.\ Albans, Anglijai 
pasiuko

t

r<b k
kuris
Adrįanu IV
te.

t

C H A 8. S. 1» A R M L E Y
Reni Estate Agt-nt \— 

« < 4
{•■■-T ■ ■ V

Jeigu norite pirkti arjparduotl Stabas,

Notary Public

mesixallme jumis U ano patarnauti, 
Ramkivojame namus,j koletąvojame .

, randan Ir toip tolinus. ,.
2IW W. Centro SU Mnjanoj fili y. Fa.

A
PARSIDUODA i POOL-

I TEIBELIS. ‘
i ■"

Kas,nori gauti giit/’n sala tai 
dar yra'proga pirk• ai pigiai.L

Gabnia apžiūrėti prhtisz pirki
mą. ! • T ’ ' ’ ‘ k > ,* * • "/y ’i 1

Į Jutais Elinuuckdc 
‘ ; Bov 204

J New; Philadelphia Pa.21

Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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AMERIKONAI SZELPIA FRANCUZISZKUS VAIKUS.
Amerikonai suszelpineja szinitus 

ir kitur, dalindami p iena ir
francuziszku 
drabužius.

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz

P. C. rFen ton

—DIREKTORIAI—
L. lijekert, Vico-Pres.

A. Danlsewicz, M. Gavula
T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treaa.

♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t**<**i**i**i**i**i**i**i**i**i**i**i**t**t**i**t**t*>t*<5^»<ž

Del Rudens{r X
r

*

vaiku 
Svirsono, ir kitur, dalindami p iena ir drabužius. Ant szios 
vietos bus pastatytas namas-arba magazinas isz kurio iszdn- 
linos maistu vaikams. z

Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų

X del rudens. tams
i J vaikams, mote

y rems ir merginoms. (

’J

JUOKAI
NUI***

Nieko blogo.
> 
iszgerom jjo

Taip.
Ji—“Arv tu tiki, kad galiaaz buvauDuktė —Mama 

su Jonu hotely, 
du stikleliu vyno. Juk tai nie
ko blogo?

Motina: —Taip, nieko blogo, 
už tūlo laikojeigu tas vynas 

nepavirs in pieną...

1

į i

■ ’ »
' ib J t j i> , j

t.

nauja
Bijo parodyt.

—Elzės —"

r" Al *

!i:

lotografija 
turbūt yra labai panaszi in ,ja| 

—Kodėl?
—Jau savaite laiko kaip ji

ja turi ir niekam neparoęle,

*t* Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimą

nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir

X padaryti pagal naujausios mados ir

’ materijolo. f

1 .’....♦♦♦ Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes
♦t* »

r GUINAN’S
T
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t
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būti pilnas užsitikejimas tarp 
vyro ir moters?”

Jis—“Taip, gali, jeigu vy-
9 9ras yra aklas ir kurezias.

y.

♦♦♦ MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.*
JL'

.gai*F
E. T. EVERETT

ISZDIRBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRY2IU
_ Pirkdami nuo pat iszdirbejo

I.

Ml

idtf.

6
I #.

' , Kpntapliene—“O tai nedori
liežuviai tu bobų!.. > t

Šforuliono—“O ka, ar tavo 
iBzkbliojo?”

Kantapliono — 
progos, 
jas t£is. ” 

’,'"4 *

'V*

“Noturojo
progos, nes asz viena sukirtau
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suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi i s zd ir be j ai 
ponmiku ir kryžių szioj ape- 
linkeje; . Kreipkitės pas mus 
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
j u su namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

E. T. EVERETT 
Mahanoy City ir Shenandoah

9.1

y




