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Isz Amerikos
Kudikis priežaste baisios 

nelaimes. II
Appleton, Wis.,— Trijų san- 

vaieziu senumo kūdikis, buvo 
priežaste baisaus atsitikimo. 
Ona Dorschner, 38 melu moti
na septynių vaikit, likos nužu
dyta per savo vyra. Tęvas gu- 
< a < a - 4 F a a

H ligonbutejo su praskeltu pa
kantriu ir kaip rodos mirs.

Vaikai pabudia isz 
rado negyva motina 
kaklas buvo perpjautas nuo 
ausies lyg ausies su ilgu mosi

miego 
kurios

niu peiliu.
Po papildimui žndinstos vy

ras atsigulė ant geležinkelio, 
in kuri trūkis trenke sužeisda
mas ji mirtinai.

Pagal pripažinimu kaimynu, 
tai abudu Dorschnorei baisoi 
susibarė po pagimdymui pas
kutinio kūdikio, kurio baisoi 
nenorėjo vyras, nes sake, jog ir 
teip uždaug burn u 
kurias turi maitvt.
Norėjo $5 atsikratymo, davė 

jai $10, bet ne ėjo.
Milwaukee, Wis. — Maharas 

Paicz, 36 metu likos paszauk- 
tas in suda ant 
del ko norėjo 
prisiogolia Zofiji

randasi

iszsiteisinimo 
miszaut savo 

c, 24 metu. Ma
karas sake sudžiui buk gyveno 
su savo Zofijele kaip szno su 
kate. Dvi ijienas adgal paeziu- 
le jam pasako, jeigu duos jai 
penkis dolerius tai apleis ji ant 
visados. Maharas teip nudžiu
go, jog teip pigiu budu atsikra-

už dvi-

f.Vs rmo’ josios jai su
mielu noru doszimts doleriu, 
liet kada Zofijc gavo doszimts 
doleruku, permaino savo norą 
ir sake, jog pasiliks. Vyras už
pykins, isztrauke isz stalcziaus 
revolveri, norėdamas tokiu bu
do priverst idant pacuiule isz- 
cjtu isz namu. Po teisybei isz- 
ejo, het paszaukt palicijanta 
kuris Mahara uždare už grote
liu. .
Mažai žmonių turi savo stubas.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaitymu, tai Suv. 
Vaisiijosia didesna dalis gy
ventoju ne turi savo stubu tik
tai parandavoje, arba szeszes- 
deszimts milijonu vyru, mote
rių ir vaiku neturi savo Jocnos 
pastoges.

P ra na sza uja m a, jog
doszimts metu Suv. Valst. bus 
daugiau kaip keturiolika mili
jonu gyventoju.

Automobiliu nelaimes Sau
sio menesije.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijoi praėji a menesi Sausio 

- likos nžmuszta asztuoniolika 
ypatų o sužeista asztuonesde- 
szimts viena. Viso buvo 104 au
tomobiliniu nelaimiu. Isz tujų 
nelaimiu 54 atsitiko ant geru 
ir s^u&u keliu, 26 ant szlapiu 
ir slidžiu, o 24 ant lediniu ke- 
liu^ . Z

10,000 anglekasiu kerszina
’ . . ”, straiku.
m

j Wilkes Barre, Pa. — De- 
szimts tukstanezei anglekasiu 
aprciszke Lehigh 'and Wilkes- 
Barre Coal Co., jog jeigu grei
tai nepadarys taikos ir nesu
tiks ant anglekasiu pareikala- 
4:imų,t tai Panedelije sustos 
dirbti visos kasyklos. *

Teip nutarė General Griev
ance* komi tetas ant laikyto su
sirinkimo Panedelije. Dauginu
si) anglekasei spiresi permai-
jjymo dienos užmokesezio ir 
G spilled topping.” Tosios prie
žasties buvo apsvarstomos ko
rija per visa mota ir ant galo 
daejo prie to, jog anglekasei
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Chicago. — 
panaudojai ant 
koniszka.% tiesas, 
dabar nubausiu 
kas tiesas, ‘ v

k 4

Suplakė paezia pagal rusiszka 
būda bet nubaustas pagal 

amerikoniszka.
Tu prakeikta 
manos ameri- 

bet asz tavo 
pagal rusisz-

teip pasako savo 
moteriai Stopas Knstink, kuri 
pati apskundė už snbjaurinima 
josios veidelio su kumsztemis. 
Kada Stepas stojo priesz 
gist ra t a tasai 
4 4“ “
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Donough,
Szv. Frau-! 
katalikisz-
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Kruvini Musziai
'• — *

Bavarijoi.

2

Isz Lietuvos
Kunigas nubaustas ant 300 

litu.
Panemunis.

k

Apgauta mergaite, toji isz 
kerszto sudegino mylemo 
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Trockis daro taika su kuning. 
Mikalojų.

Moskva, -r 
kariiimones susidedam i isz '1 
toriu ir Latviu, 
naudojami < 
baugintus gyventojus, užimim 

isztikimuju kareiviu 
Laibos Trockio pulkus.

Teipgi daejna žinios buk 2
kas jajai’

Keli regimental 
. Te
buvo 

Icl žndiniino isz-
kurie

Bavarai sudegino gyvais 24 
Separatistus rotužeje. — 
Vaiskas nusiunstas apmal

szyti sūky lėlius. .

Panemunio Domicėlės Sadaus-
klebonas kunigas ^Norkus loi- 

į do savo gyvulius ganyti gelož- 
goložkelin • r ~

i tĮ jiioston gyvulius yra asztriai 
uždrausta, bot klebonas

i kelio juostoj. Leist i

triobas.
Pereita men. Alvtans mies

te Kauno Apygardos teismas 
nagrinėjo
kaitės, 19 metu amžiaus, byla, 
padegusios buvusio 
limo Simano Rndzvilos trobas, 

su D. Sadauskaite 
metus mylėjosi. Karta 

grįždami isz

savo m v-

ija vietas
I violas
I
diena Sausio 12,006 vaisku su
kilo prieszais valuže,

Beilinas. — Kruvini musziai 
kilo torp Separatistu ir isz- 

gyventoju l’irma- 
senso, Bavarijoi. Vadas sepė- 
ra-tistu likos pakartas, o 24 li
kos sudeginti miesto rotužeje 
in kuri pasislėpė 
sios mynios. Vėliaus daneszta 
buk apie 50 žmonių ] 
Jut abieju sza Ii u. 
pradėjo ablava ant visu sepa
ratistu bet tiejei

I I J ■ I I < 4.

jis esąs kunigas, jam instaty- 
mai noraszyti ir jis tos draus
mes nebosiąs, juo labiau, kad 
isz savo dvasiszkos vvriausv- 
bes jis jokio uždraudimo netu
rįs. Bet Rokiszio teismas nesu
tiko su klebono

ma- 
paszanke in ji: 

N/ibaudoi savo moterių pagal 
as tiesas, dabar asz ta- 

ameriko-
s isz k

nubausiu pagal 
niszkas. l’žmokesi savo paezei

r n 
ve

ir vaikams po 25 dolerius ant 
sanvaites, o jeigu to nepadary
si tai gausi 90 dienu in kaleji- 

Slopas nuleido uosi, pri
žadėdamas iszpildvti sodo nu
sprendimą ir daugiau nebausti 
savo mot ores pagal rtisiszkas 
t ienas.

Nenori priimt milijoną doleriu.
Middloshoro, Kv. 7 B

randasi žmonių ant svieto ku
rie negeistu turėti 
tai daug pinigu, 
monas, atsisako priimti milijo
ną doleriu kuriuos jam paliko 
jojo giminaitis Jonas Salaino- 
nas isz Louisville.

Salamonas kalbėjo buk per 
30 metu bego nuo pinigu, nes 
jam jokio gilukio neatnosze ir 
veluk turėti prieglauda ubagu 
name no kaip rūpintis apie pi
nigus.

Jo/) giminaitis nesenei atra
do ( as.t o va czionais, 
masloji 
dmrįun^vA.- 
lerin ^omiszkam turte, kuris 
randasi Toronto Kanadoje ir 
Fra nei jo i.

Užginczino kad ji pati perdure 
peiliu.

Saint Louis, Mo. — 
ir Ona Krnszowskoi, 
priesz suda, apkaltinti per pa- 
lieijo už musztyne kurioje Fra- 
nas aplaike dideli žaiduli pei
liu in szona, kuri 
jojo prisiege 1 e.

Isz pradžių buvo 
buk Pranas užmetines 
paeziulei už padaryta žaiduli, 
bet sudže nemažai nusistebėjo, 
kada vyras pripažino, buk pati 
yra nekalta, nes jisai pats pa- 
sižeido, nes laike barnio su pa- 
cze, puolė ant peilio kuris per
dūrė jam szona ant ketnrin co
liu.

Tai vadinasi vvras — kokiu 
mažai randasi ant szio svieto.

Narsus vaikas," persiszove bet 
nuėjo namo apie mile kelio.

New Britain, Conn. — Vie
nuolikos metu Juozukas Novic 
kas, persiszove 
kada buvo iszejas 
Kulka porejo vaikiu per kuna, 
bet nuėjo pats namo apie mile 
kelio nuo tos vietos kur porsi- 
szove. Likos vėliaus nugaben
tas in ligoilbutiių kur dakta
rai apžiurėjo vaika ir sake, jog 
iszliks gyvu. Kulkos nesurado, 
nes toji iszleko isz kūno. Tsz- 
tikruju narsus vrtikas.
Buvusis kunigas afesztavotas 

už butlėgetyšta.
Philadelphia. — Kunigas Ed-

kilo prieszais valdžc, kuriuos
• Po niirtoi Įapmalszino po sunkiam darbui. 

Dr. Fra neisz- 
.. . i

ma. »♦

Mažai

pimgu ir 
bot G. Sala

sakvda- 
’ i dėde mirė, palik- 
s *rr»- milijonu s do-

Pranas
stojo

jam ūždavo

ma n y t a, 
savo

su karabinu, 
medžioti.

wardas French, 51 motu, buvu- 
sis prabaszezius katalikiszkos 
parapijos, likos aresztavotas 
praojta Suimta už butlogerysta 
ant ulyezioft. Jojo kropszijo su
raito bonka munszainos ir ke
liolika stikleliu*'

Prietelei senuko kurio pribu
vo jani fit pagialba sake, apie 
jojo nupdolimą per noprisoty-

tikiamujii
po medžiu, 

pavaiszino pa-
ii1i Ji '"I 

J

i
I
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Kada Trockis buvo apkaitytas v n z
sukėlimo naujos ^revoliucijos

pasirode, Imk per Dzieržinski

t 'hieago.
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Gaspadine^užudyta slaptin- y^Ų SZAL1U
Pittsburgh, Pa. —- Ona Mc- 

gaspadine kleboni
joj prie parapijos 
ciszkaus Ksaveit), 
kos bažnyczios, likos nuszauta 
ant smort Sorodos vakaru.

Kurni nuvožė in lavonyczia 
o palicijo su detektyvais pra
dėjo daryti slioetva 
nužudo ir del ko.

Pastoris paliko milžiniszka 
' turtą.

Hart ford, (’onn. 
pastoriaus Rev. 
kaus Goodwin,
tasai dvasiszkasis paliko tur
to verties 6,61O,!>22.58 doleriu, 
kuris susidėjo isz bondu, sze- 
ru, žemiszko turto ir pinigais.

Apsivedė pirma karta turė
dama 10 metu.

Kada Fiorenti
na Sarno, atėjo in suda iszimti 
Jaisnus ant apsivedimo, raszti- 
ninkas josios užklausė ar kada 
buvo vedus. Motore atsako kad 
buvo, nes pirma karta iszteke- 
jo už Aiko Sarno, kada turėjo 
(leszamts motu, norint s jisai 
prisiege, kad jiji turėjo asztuo- 
niolika motu tada. Kada turė
jo vienuolika metu turėjo pir
mutini kūdiki. Dabar jiji Juri 
30 metu ir < 
vienas turi

lu vaiku isz kuriu 
1!) metu. Praejta 

Augusio menesi persiskyrė su 
Sarno ir dabar apsivedė su Mi
kola D’AIlesandru, t nujaus po 
iszemimui lai su u.

Naujas skandalas terp 
prohibicijonistu.

Washington, D. (' Vos už
sibaigė priihibicijos smarve su 
uždarymu ant dvieju metu in 
kalėjimu Mikolo Snyderio, pro- 
hibicijos virszininko isz New 
Yorko valstijos, kad szt a i vela 
likos praszalinti nuo diiųsto 
penki valdžios marszalai kurie 
iininejo kyszius ir užsiiminėjo 
balta novalninkysta.

Bambizai protest on iszku baž- 
nycziu, susirupinia kad juju 

i'jna |)O 
ketina sutverti 

bet

I

s! ('ilgima
I 

likos pastatytas priesz kamiso- 
riųs su kureis gyveno nesoti ki

kilio DzieržinSkui perDzieržinSkuimia, 
veidą. *

Isz pradžia norėjo areszta- 
voti Trockį, betAkninisorci bu

ba i mojo, 
laikys jojo 
savo

jog gal kari limeni* 
szali ir permaine 

nuoĮnonia. .Po laido! iiviu 
Lenino, Trockis iszvažiavo in 
Sonchunia, kur yra saugoja
mas per slapta palieije.

Badai Trockis iszsiunie du 
siuntinius pas didi’kunigaiksz- 
ti Mikalojų
paaukauf kariszka 
knning. Andrejevui. Bet tasai 
nepriėmė tosios garbes, nes ge
rai suprato, jog jeigu bnlszevi-

Rosiji?
isz josios ni'iszejtii.

vo

in Pa ryžiu idant 
vadovvsta

kai ji karta gautu in 
tai gyvas

Kaimas užgriautas kaipo ir 
visas tntkis.

Bcrlvnas. ,.Taliktis nusly
dimai kalnu Afistrijoi it (*zo- 

padaro baiaei 
Ana diena užgriu-

ko-Slova kijoi
daug blades 
vo visa kaimeli ir truki kuris

prie stoties Dielnii, 
Asztnoni žmonis li-

stovėjo
Aust rijo i.
kos jižmuszf a i s. Sniego nukri
to nuo kalnu milijonai 
rr<‘ipgi sunaikino
kuri buvo szimta metu senumo, 

iszszaūktas in

visa
tonu. 

girriars

Vaiskus likos 
pagini ba.

Visassusirupinia 
mylema * prohibicije 
velniu, dabar 
nauja blaivinia partije, 
vargoi pasiseks.
Sulaikė dvi jaunavedės; viena 

ju — lietuvaite.
Middletown, N. Y. — Polici

ja suome dvi jaunas mergaites, 
kurios ežia h t bego 
bury, Conn, i 
apsivedė. V’iona tu merginu 
yra Helen Dobonis (lietuvai
te), kita — Dorothy Smith, abi 
tik po 16 motu.

Deboniute isztekejusi už tū
lo Kenneth Johnson, dar oida-

Higli School > Waterbury. 
\bi jos iszsiemo vedimo lais- 
nius New- Yorko
pamelavo, joge i esą po 19 motu. J pagialba -areoplanams nusiims 
Jas gražins pas tėvus. keliolika kariszku laivu.

kaimelis
Czoko-Slovakijoi

Starehory, 
likos visisz- 

kui užgriautas, 80 žmonių pra
žuvo. Isz kitu kaimu žmonis 
iszbego, 
viet u.

joszkodami saugesniu

Francije turės lenktynes su/Z

nuo inirszu-

ma
j

isz AVator-
ir paslapeziomis

valstijoje ir

Amerik'u in Žiemini poliui
Paryžius. — b’ranuije dagir- 

dns buk Amerikas siaus savo 
“Shon- 

surasti Žiemini poliu 
ir prisi^avyt apie milijoną ko- 
hirkampiniu myliu žemos, da
bar nutarė s iii n st i teipgi kelio
lika areoplanu in tonais idant 
užbėgt Amerikai už akiu. 
b'rancuzai# ketina tai padaryti 
su pradže Mojaus menesio. In

milžiniszka orini laiva 
andoah ”
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MOKSLAINE KALĖJIME
Chicagas turi viena mokslniniazkurios mokiniai nčgali

nuomone ir 
■ užsi

mokėti 300 litu pabaudos arba 
pasėdėti dvejota sftvaioziu be- 
langej.

p ra žuvo j kunigą Norkų pasmerkė 
Gyventojai 1

buvo gerai l

apginkluoti ir 'nepasidavė, bet i 
pa- ,matydami jog neatsispirs, 

Tada nivne 
grindis ben- 
Baisiis buvo

sislope in rotužc.
aplaistė rotužes 
zinu ir padegė'.
riksmas t uju, ka radosi vidu
ryje, kada liepsna užėmė visa 
narna. Vadas Schwahas likos 
inmestas in liepsnas.

Talkininku kainisije nusiun- 
du pulkus

apmalszyti mai-

Baisi žudyste.
Kamajai. Gruodžio menesio 

pabaigoje ir vol didelis nema
lonumas aplanko 
kius. Vasaros laiku 
kauskas isz Rodžinoniu Kaimo 
susipyko su 
Budrikelis,

•Kamajisz-
i P. Jan-

I

viena begii-

motina, bet

to in Pirmasensa 
poksztininkn 
szt i niūkūs.

27 tikejimiszki kvailei 
užmuszti.

Batavia, .Java.
Olanderiszkas palicijantas Ii- i

ft. filtdrikeliu. 
norodamtts savo 

kerszta ant Jankausko iSzlieti, 
pasisamdė už pusbuteli Augu
li, kuris Jankauskui isz Kama- 

ji ir mvlure. 
Ta i k a

ju važiuojant

! Piktadkriai suimti.
, ....

I

V ienas s

■ degtinė daro!

kos užmuszlas o 27 tikoji-i 
miszki kvailei teipgi likos už- 

sužeista laiko 
, arti 

. . (įht r 
kada 42

o o27

Norėjo nusiauti.

Vendžjoghla.
ir

Sausio I ,d. 5 
vai. Vakaro, Vcndžiogalos sky-

Tangeriinge
niuszli o tlaug 
sumiszimo 
Waltefrodono.

Ergeliu pVasidejo ■ 
fanatikai apsiginklavo in pei
lius ir kardus apszauko, buk 
nori siitycrt. nauja karalyste’

Palieije ston- 
nuginkluot isz 

ko kylo kruvinas snmiszimas 
augszczinn m i notom pasek

mėms.

riiius milicininkai- Zubrickiui 
ir -milibihinkui Rimui beva- 
žiuojaneziuS^ * . piktadarys 
Staugvila szovė tris kart, bet 
nepataiko..Tie patys milicinin
kai ton pat suome
nuginklavo ir pristatė nuo va
do n*.

piktadari

Mount Godi -T. e. 
gosi kvailius

su

Atlankė prezidentą Ooolidge.
Joszkodami daugiau pinigu 

kurie jiems priguli
vadu indijo- 

niszko. sztapio Cheyenne' pri
buvo in Washingtona jąszkoti 
savo 4 ie,su. Pa veikslas | >a rodo 
vyriausia vada Bearman; ku- 
ripriemo pas savo prezidenlas

džios, keliolika
nuo vai-

Coolidge, kuris prižadėjo i ndi- 
jonams toisingysta 
kas jiems priguli.

■* 11 'i iii", ■■ ''
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Begėdis vagis.
Kokiszkis (“Vienybes” 

kor.) Vagio Gudrybes. — Pir
madieni 3 d. Gruodžio rinkoje 
pamaeziau žmogų, kpris keis-

i tai elgėsi. Priėjės

Suv.. Valstijų moterėles 
praojtg 

mota septynis bilijonus pape- 
rosu

#

*

ir merginos suruko

< iszgavė isz 
Warehouse, ‘Now

’ r ,' i.

prie vieno 
vežimo, kame sėdėjo jauna mo 
toriszke ir turėjo dvidešimts 
svaru laiszinin ir penkius sv. 
sviesto, Atsistojęs 
moteriszko ir pradėjo szlapin- 
ti. Moteriszko susigėdo ir nu- 
sigryžo in kita puse. Tas tuo- 
jaus laszinius; sviesta in ran
kas ir dingo minioje. — Va
gilėliu pas mumis jau pradėjo 
rastis; uždarbiu nėra 
nele savo skaistum 
kvieczia pas save.

Biržai. Važiuojant isz Biržų 
geležinkeliu iki Joniszkelio, 
tenka pastebėti dar 
laukuose krūvas 
Ūkininkai sako, kad del nepa
prastai szlapio rudens ne tik 
negalėjo isžįžiovinti javu, bot 
jau apipuvusiu neturėjo gali
mybes iszvežti isz dirvų. Pur
vyno ir poplūdis buvoti iki nž- 
szalant. Likusiuose laukuose 
javuose tokia daugybe poliu 
esanti, kad žmones turi 60-70 
metu, neatmena tokiu atsitiki
mu. Ūkininku padėtis del to 
persunki. .

Radzvila 
kelis 
abu jaunuoliai 
vestuvių vėlai nakti ir pradė
jus lyti, susėdo 
“Kavalierius”
nele gaivinaneziu skystimu — 
degtino ir szi pabudo tik ank
sti ryta, kluone 
tinti ir pasijuto buvusi apgau
ta. Tuo tarpu atėjės Rajzvihi 
ome atsipraszineti del savo el
gesio ir pasisako ja vesiąs, tik 
prasze niekam apie atsitikima 
nepasakoti.

Sadauskaitės
gi patyrė greit teisybe, iszva- 
re dukterį isz savo namu pas 
jos jauniki. Radzvila atsisako 
Sadauskaite priimti ir vesti ir 
viena vakara tycziomis jos 
klausė, kur ji dėsianti busimą
jį vaika ir patarė eiti in aku- 
szero, kuri pagelbėtų atsikra
tyti nuo to nelaimingo kūdi
kio. Mergina verkdama ir rau
dama nuo galvos plaukus at
sake nesanti žmogžude ir ne
norinti žudyti juodvieju ku- 
dikio. Hadzvila juokdamos ne
laimes apleidęs mergina saky
damas, in ka vaikas .busiąs 
panaszus, gal in supuvusi, gry 
ba? Vargsze mergaite, atstuni 
ta tėvu ir pri slėgtų tok i u ne
laimiu nežinojo kuę <Miw.-«Pa- 
galiaus ji pamiszo. Bet po ko
jotos menesiu Sadauskaite vėl 
pasveiko ir susilaukė dukters, 
nežinodama, ka daryti ir kur- 
pasidėti, nuėjo in Nemaniūnų 
kleboną, pasiskusti savo nelai
me ir sunkia padėtimi ir kuni
gui pasako, kad jei Radzvila 
jos nevešias, tai ji padegsimi- . 
ti. Kunigas pakvietę in save 
Radzvila ir patarė jam vesti 
Sadauskaite,
žiauriai apgavės 
ji jau tiek daug 
Radzvila bot

/

prieszais

o degti- 
veidoliu

Joniszkelio 
ir dabar 

vasarojaus.

Kiek bažriycziu “ Proletaria
te” Lietuvoj.

Kaunas. —
organoJOS

pranosžhnu,
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kuria jis taip, 
ir kuri per 

prisikentusi.
gi atsisako ja 

vesti ir apsivedė su kita- 
nepakeldama, 

savo vargo ir susilaukusi pas- 
' kutinio smūgio — savo bemo
lio vestuvių su kita, nebesusi- 
laikvdama 
trobas.

Teisinas isz.nagrinejes byla, 
rado reikalingu Sadauskaite 

nubaudė ja tik

Sadauskaite

Darbo Federaci- 
“ Darbininko” 

visoj Lietuvoj
yffi vlrsz 5 tukstanęziu zak
ristijonu, vargonininku, szpL 
tolninku ir bendrai imant ka-

H

■M

padegė Radzvilos

pasigailėti ir
trijų menesiu paprasto kalėji
mo. ■ ■ '

Nepaiso.
Pagirys, U km. apskr. Musii

,miestelyje žydas laiko urmo 
degtines sandeli, isz kurio gali 
ma pardavinėti ne mažiau, kai 
po 10 pusbonki!, bet žydas par 
davinėja ir po 1. Pamaldų mo
tu ir vėliau 
kalbamo sandelio 
gatves puses

nustatvto laiko 
durvs nuo A

uždarytos, bet 
taip vadinamos užpakalines
niekuomet neužsidaro. Nuolat 
pamaldų metu galima matyt i 
iszeinant pro sziais duris žmo
nes, bonku nesziiius; 
ninkas taip pat ta mato. M

Pasinaudoję isz kvailiu.
Bokiszkis. 'Visame Rokisz- 

kio apskrityje placziai kalba
ma, jog musu

Milici-
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ma, jog musu valdžia vežsz 
{darbininkus Japonijom Kni- 
kurio puskvailiai tuo reikalu 
net ir Kauna pasiekė. Invai- 
riu gandu pas mus netrūksta. 
Pastebėta, jog tokius gandus 
platina { kokie 
mėgsta gydyti jaunas mpteje- 
jle$ pygudrį^ žmones kwaiUntL

talijai bažnycziu “ prolot ari ju
to . Sekdamas “Ganytojo”

Butlegoroi 
Porshings 
York o arielkos 
Ih’aojta mota ir kone tiek isz- 
vogo isz tos pnežios vietos.

11 Fxiiiclas i urh i^ol dirbtu- 
nvOsifu^O! visa'i sViotimi 1r62,792 
darbininkus)

szgavo

už $200,000.

I IiI' I

dlnlL
Nr. .12, tasai laikrasztis pata- 
ri“ x.:
mes ir ręikrilaut, kad zakristi- 

tu draugo dar draugi- 
, laikraszeziu

SI
įria dttdt t/tm proletariatui že

mes ir rei
■, , i ■ , m11. . r i . *

jonai, būti

tai vengrai,ta nor^ gerylfib arielkos kuri ji 
nustuino ant paskutinio laips
nio. JCeliolika metu adgal/ bu- 
vo jisai vienas isz geriausiu 
dvasiszkuju sziojo aplinkinėje.

'S.,

apleisti ir slankioti po nlyozos. Toji inokslaįne randasi pavie- JI*
— ■ w .. ...<< i .r

tavanfi' kalojimo ir yriv vienatine tojo budo Ąmoriko. Studentai 
turi iii jajh lankytis kojena dicįna teip Jtrtip in miestiszkns moo 
kalnines. • * z ' į

n nta^ė^ttaikuotį jeigu >kompa^ 
^.4..

Jc&l&vuuu«•» •

nijo nepristos ant ttijn pftrel-
- ' i.

S; f

vo jisai r
.W

ju sekrotoriąis; 
platintojais ir t. t. t

Tokioms ūdytojams tik szaL 
tojoj vieta. . ■, mu

u
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III j

t

'■I! jtllaiiui



i
I

ft

1 / 4
4

■į-’ į?
*■' fpl'
b i w ''
I ’ I

rl

I •Į
I

I **

i u

h

»
'M

I

KAS GIRDĖT
. . «. . « « » • . ,1

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

Del ko mes negalime teip pa
daryt kaip kiti I

Dirstolektmo ant krutojimn 
ir darbszhmo * 
žarijų (no liotuviszku) czionais 
Amerike kaipo Elks, Moose, 
Eagles, Masonu, Kolumbusu ir 
kitokiu ir ka pamatysimo?

Sztai, jog kožna orgaiyzaci- 
je turi savo puikius namus, 
kliubus ir salos po visus mies
tus in kuriuos susirenka sąna
riai. O kas kiszasi juju admi
nistracijos namu, 
neprimysime.

iii taisos organizacijos 
guli daug Lietuviu ir kitu atej- 
vin visosia dalysią Ameriko. 
Prisižiūrėkime ant musu orga
nizacijų—lietuviszku susivie
nijimu. Administracijos namai, 
kaip ubago padas. O ka ežia 
kalbėt apie miestus kur ramin
si po kelis tnkstnnczius Lietu
viu. Retai kur užtiksimo koki 
narna ar klinba prigulinti prie 
organizacijų; ir tai Inbai, labai 
mažai, — su žvake reikėtų 
jesžkoti.

Nėra trrp Lietuviu vienybes 
ir solidariszkumo — užvydeji- 
mas ir neapykanta visur, neuž- 
sitikojimas, o virszininkai gei- 
džo idant jiems sanarei laižytu 
(‘zobatus. nes statosi♦ • asz.

Tas tai mus trnkdina ir stū
mė žomvn ’ *

bjaurintos automobiliuosia ka
da iszVažiuojo*1 r., ___ ____
agentais. Tokios mergaites ne
lekia savo panystes, ejna gilyn 

ir jau sunku jaja 
tosios paleistuviu-

su velniszkais
ALIEJINIS SZKANDALAS 

- • APGAVO VALDŽE ANT 
MILIJONU, DOLERIU.

. r'*'11 . J| y

in pragaru 
iszgaut is z

apio ka
uni Kiuiejuno. l)id()R 
visokiu organi-1 r„ unQ iIr kas kaltas? Trip, aiitomo- 

bilei, o prie to prisideda ir pa- 
ezios motinos, kurioms nerupi 
kas su jujn dukrelėms atsitin- 

“ ponai-ka, bile jaja iszvoža 
ant goru laiku.tis”

fui czionnis

pri-

“Teapot Domo”, 
sziadio angliszki laiki’aszėziai 
tiek daug raszo, vadinasi apie 
800 akru žemos plotas. Tas yra 
Wyoming valstybėj. Tame že
mos ploto yra. žibalo versmes. 
Ligi 1922 motu tos versmes 
buvo karo laivyno 
mento žinioje ir skaitosi lai
vyno atsarga. 1923 motais tas 
plotas su mirusio 
Hard ingo žinia 
daus reikalu 

Szio

Ugi 1922 motu
doparta-

prczįdonto 
pervestas' vi- 
dopartamont.o 

žinybai. Szio departamento 
tuometinis sekretorius žibalo 
versmes isznuomavo

i i kas tai

Bedarbe ir sunkus pragyve
nimas szeimynu privortineja 
szeimvnas siunsti in darba ne- 
pilnameczius vaikus prie viso
kiu darbu, nes tėvas no sztant 
uždirbti kiek reikė ant užlaiky
mo szoimynos.

Randasi ir daug tokiu tėvu 
kurio yra godus ant dolerio ir 
priverstinai siunezia vaikus 
prie darbo, nesirūpindami apie 
atejte savo vaiku, bot vargas 
ir neiszteklius darbininko szei- 
mynoje priverezia juos prie 
siuntimo vaiku prie darbo.

Liūdnas tai padėjimai o ge
ria uro parodo faktai, jog czio- 
nais Ameriko užsidirba ant 
maisto apie du milijonai nepil
na mecziu vaiku,

Szesziolika valstijų pavėlina 
vaikams dirbti, kurie da netu
ri po 16 motu, per asztuoncs 
valandas. Keturiolika valstijų 
pavėlina vaikams dirbti nakti
mis. Trys valstijei pavėlina 
vaikams dirbti, kurio da netu
ri 14 metu.

Argi tai noapverktinas 
dėjimas?

Tie jei vargszai dirba,
gyvenimas tik pradėjo in juos 
rodyt savo linksmumą, kada 
turėtu naudotis isz 
oro, puikios gamtos, 
isz mokslo.

Argi jau negalima permai
nyt tojo padėjimo ir pageryt 
būvi tnjn jaunu nelaisviu isz 
kuriu pasinaudojo kapitaliz
mas pigiu darbininku, kuriuos 
permaino isz jannuju ant senu 
ir netinkamųjų gyventoju atoj- 
1 oje.

pa-

kada

szviežio 
naudotis

Kokia priežastis . yra szian- 
dieniniu szeimjiiiszku nesuti
kimu ir persiskyrimu? Kas už 
tai atsako: vyras, ar pati? Būr

ai* uoszve! 
kurie k via 

•l

dingierius ar uoszve? Sztai 
klausymai kurie k via laike 
ginezu ir teismo po sudus.

Daugiause kaltas yra bur- 
dingieris už suardymu szeimy- 
niszko nesutikimo 
stidže.

sako tūlas 
Tas pats ir su uoszvia 

kuri perskiria jaunas poreles. 
Bet Rvarbiause priežastis yra 

ir pusgalvos mo-antomobilei 
teres.

Kožna szeimyna, kuri turi 
sziek tiek turtelio, perka sau 
automobiliu, kuris suėda visa 
uždarbi szoimynos. 
trankosi po visokes 
zosM knr suejna su sportais, tu
rėdamos “velniRzkus laikus” 
kada vyrai buna darbo. Auto
mobile! sziadien perskiro dau
giau poru no kaip visos kitos 
priežastos.

Antomobilei 
atėmimo panystes tukstanezin 
mergaitėms kurios buna sn-

- ' '■ W .

szeimyna <r 9

Moterėlės 
“rodhau-

velniokus laikus

yra priežasto

kun. Abromaitis, 
kitam savo pavapi jc

nepri
klausomai Sinclair žibalo ben
drovei. Karo laivyno sekreto
rius isznuonuivima 
no.

Per du metu ta transakcija 
Kongreso

patvirti-

B

t

i'i

SAULE

ISZ LIETUVISZKII
<r? a »TirtKAIMELIU.

Freeland, Pa. — Kazimie-
Kazlauc-ras ir Czesteris (?) 

kai pasiėmė savo pacziulos pa- 
sivažinet rogutoms nuo kalno, 
ant tokiu ka vaikai naudojo. 
Apie Oakdale sutiko automo
biliu Mikohms Matojauso ku
ris isZvcrto rogutes sužeisda
mas vyrus ir inotcres. Dabar 
Kazlauckai inneSZo teismu dnt 
$20,000 už aplaikytus sužeidi
mus. I

balandclos.

o nekarta pri- 
iszplcszia

4 i

Diena 6 Vasario, įniro kuni
gas Ignotas Abromaitis, ku
rio laidotuves atsibuvo 11 die
na szvento Kazimiero bažny
čioje Pittsburge, Pa.

Kun. Abromaitis buvo ilgus 
metus klebonu Braddocke, Pa. 
Sutverus Seserų Pranciszkonu 
vienuolyną, 
palikes
iszkeliavo rinkti aukas. Velio
nis buvo jau senyvas kunigas.

>a, „ . .,.,-^,■4

Daug skaitosi o da daugiau 
girdisi, kaip tai visoki prohi- 
bicijos paszlcmekai jeszko už
drausto sztopo
verstinai ir g vol tu 
bonkutia namines isz namo be 
jokio pardono, aresztavoje no
vos kaltininkus, o bet visai ne
kaltus žmonis.

Ant to sznipai neturi jokios 
tiesos ir negali daryti jokios 
kratos be tam tikro paliepimo 
isz sūdo.

Jokis varnntas ne yra tei
singu ant aresztavojimo ypa- 
toR, jeigu yra prisiegdytas ant 
informacijos paduotas per 
žmonis kurie tiktai yra tosios 
nuomones, jog name laužo tie
sas.

“Jokis virszininkas ne turi 
tiesos inejti in narna, ant pasi
skundimo, buk tokiam ir to
kiam name randasi munszaine, 
vynas ar alus.

“Visi varant ai turi būti pri- 
siegdyti ant davadu. Jeigu go
ry ma i yra konfiskuoti ant ne- 
legaliszko varanto, tai toki ge- 
ryraai negali liudyt prieszais 
kaltininką.

Federaliszkas sudžo 
ajszkei pasakė, , 
kas namas yra nedalypstetu, o 
kas in ji priverstinai insiple- 
szia tai peržengė tiesas. Go- 
rianse neperženginet tiesu ir 
nedaryti munszaines namie.

paduotas

Tuttle 
jog privatisz-

insiple-

loidžia-

mana- 
St. 1

Aplaikerno menesiui žurnalą 
po vardu “Pirszlys,” 
mas karta in menesi per Social 
Aid Bureau, P. Piazo, 
džeris, 105 W. Monroe 
R. 412 Chicago.

Prenumerata ant meto $1.50, 
viena kopije 15 centu.

Tikslas tojo žurnalo yra su
pa žint i per gromatas merginas, 
naszles ir kitas su vyrais kurie 
geidže apsivesti. Geriau nu- 
siunskite 15 centu o patys pa
matysite kokis tai laikrasztis.

Turėdami ant apdarymo se
nas maldaknyges arba mėnesi
nius laikraszczius arba istori
jos knygas, prisiunskito in re- 

o bus apdarytos in 
... audeklą. Žinote,

dakcije, i 
skūra arba audeklą. Žinote 
jog sena maldaknyge yra tai 
geriauses draugas kuri jum 
duoda nuolatos 
nusiminimuosia.

audekla.

ramybių justi

PLAČIAI PAGARSĖJĘS

Nuo Kkauimų lemtinojo ir pečiuoM*. 
Kuomet rcum«tiunu« juwj muskuhm 

įtraukia i mazffi).
Nuraminimui drebančių, darančių 

neuraltrijcH gnaibymų. 
Nuo lAnarinlmų ir nuniuJimų. 

Nuo dieglių Ir skauenių.
Patrinki! immii — I’ruvya akaudnų 

lai In.

niekuomet negalit žinoti, kada Jis 
juiiMi bus reikalingas.

3.’m ir 70c. bonkų uptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4tb St.. Brooklyn, N. Y.

K L1NIMEXTA8
L Naudojamoji r.uo diegiančių narių 

ir muskulų.

nopolijai. Sinclair 
taip staiga ome kilti

administracijai ir 
nariams buvo žinoma. Bet tik 
pastaraisiais laikais sukeltas 
nepaprastas triukszmas. ’

Dalyku žinovai ta atsitiki
ma. trumpai iszaiszkina.

Sinclair žibalo bendrove ligi 
porniai buvo nežymi bendro
ve. Dėlto isz jos nieko nedary
ta. Bot pastaraisiais laikais te 
bendrove pasirodo pavojinga 
Standard Oil bendroves mo- 

bondrovo 
, kad pa-

sireįdo rimta konkurente Stan
dard bendrovei.

Kad taip, 
bendrove bent kokiu budu su
laikyti. Jeszkota priemonių. 
Pakeltas klausimas, isz ko pra 
turtėjos buvęs vidaus reikalu 
sekretorius Mellon, kuris nu
sipirkęs didele Varma. Sukelta 
intarimu. Reikėjo tik mažos 
kibirksztios, kad sukelti gais
ra. T.aip ir padaryta. Triuksz- 
mui pradžia davė vienas sena
torių.

Kai-kas kaltina pati Prezi
dentą, kad jis in “Teapot Do- 

klausima szaltiri atsine-

tai prisiėjo ta

Teapot Do-
me” 1 
sza. Prezidentas mato, jog tai 
politinis triukszmas, 
dar szimet, kuomet invyks pre 
zidonto rinkimai.

Nežiūrint to, politikai kar
ta pradėjo ofensyva, 
pasitraukti isz užimtu pozici
jų. Varosi tolinus. Nes jie tiki
si ošz to sau ar okitiems lai
mėjimu, gi kaip kam pragai- 
szties.

ypacz

ncnori

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Žemiau negu fabriko tfainu, C bar-

verti $9.00. Tik pamislyk ka 
galini. 1
Gvarantuota bajberlszka inaszlnuke. 
Balbcriszkas Žirkllukcs. Szukąs. Gera 
diržą ir gera szopetuka. TJo visi daik
tai yru iszdirbimo gero ir kožnaK bus 

Vien balborlszka 
maszinuko yra verta tiek kiek mes

i

Žemiau nogfti /ithrtko Winn, C bar- 
beriszki daiktai, pręke $3.95. Tai yra 
labai pigiai, nes szio daiktai jnažiause 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ka 

Cora balborlszka brltva.

diržą ir gera szopetuka. TJo visi dulk

iais užgahčdntus.
1 
praszomo už visus daiktus. Tokia žc- 
gražlnamo pinigus, aszykito tuojaus, 
ma kaina mes parduosimo tos daiktus 
tik per trumpa laika ir jei gi? norite 
pasinaudoti isz szitu pasiulymu tai 
prisiuskito 25c. del priėiūntimo ir 
$3.95 užmokėsit kaip daiktus gausite 
Gvarantuojamo užgančdinlnia 
nelaukite nei mlnutos^

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave. 

CHICAGO, ILL.

arba

Dopt. 406

į

>
ik

Vtaiomrt laikykite tonk'l po ranka—

jtmui Imu reikalingu*.

F. AD. RICHTER & CO.

IWTW' ilSfe*
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PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS"

Visos reikalingos mfcldos, Litanijos, 
Paikiai apdaryta mlnksztais

•kūrinai* apdarais, auksuoti kraastai. 
Preke au prhiuatimu tiktai $1.50.

Ir 1.1.

w. D. boczkauskas-co 
MAHANOY eiTY, PA.

Valgiu Gaminimas 
IRI----M#

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti /szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.60

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
/ ,i . Į, i, 4 H I* ■- .4 i 1 all

MHHMnaMMM'MNMMMMMBaHMNWMBMNBRhwaMMMVM

SERGANCZIOS MOTERIS
, JUSU atydAi.

D?.' GėdVj’ios Gyduolės sugrnžind in sveikata szimtns 
n u si Ipnfl jusiu motoru, kurios buvo nelaimingos is prie- 
žnAtiėA tnlu inoteriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, nnstiprina kraują.

aystenin ir rcftulovoja jojo vaikyma..........
ANTlSkPTlKdN,

nervus ir visu motores 
. . . Preke $1.00 

sveikatos miltelei pni-imazgojimul, roiknllngi 
kožnhi vėdusei moterei................................................ Preke 50c.

GYVATSZAKNES ELIXIRIUS, stebuklingas vaisins nuo Reuma
tizmo, snusgoliu ir užsenojusin szalczio del vyrji jr motoru. $1. 

ŽOLINIS L1NIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ....
Visi vaistai prisitmezinmi per paežiu po aplaikimui 
Money Orderio. Mušti aptiekė jo užlaikoma didele in- 
vairybn gyduolių, lįetuviszku žolių iv porfnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY,
12015 Jos. Oampau Ave Detroit, Mich.

>

.......... 50c pokelia 

po

Seniausia Lietuviszka A gentura
Gerbiamieji Lietuviai! Pranoszu jums, kad dabar yra
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Ant. J. Sakalauskas
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Amsterdam, N. Y. — Kas 
tokis pakszo keliolika, szmOtu 
dinamito po namu 7 Washing
ton nlyczios, kuri laiko Mrs. 
Franciszka Pisano, kur laiky
davo sntorsztas
Drūtis okslozijos nunoszo gon- 
kelius ir visus langus artimam 
hotelijo Iroquois. Piktadariu 
palicije da nesnseke, nes mano 
ma, jog tai žmonis, kurio norė
jo atsikratyt nuo tos urvos 
paleistuviu. 

.... ... . *»«■»
East Granby Conn. — Dang 

ezion yrtt Lietuviu ir gyvena 
gana broliszkam sutikime. 
Prie tabako uždarbei geri, žie
ma, neszalta, tiktai pas mus la
bai pradėjo sirgt 
scarlet, fover (szkarlatinoS).

— Daugelis isz musu mo
torėliu sriaubė laja nevidonka 

munszaine, o 
jog už keliu 

metu turės atsigulto in szalta 
vidurei bus nio- 

Svetimtauczei 
juokėsi ir paniekinoja mus už 
toki pasielgimu.
rūteles kada nors susipras ir 
Daliaus maukiu tuja trucizna, 
jeigu jau ne bus per volai. Vy
rai sako; “ 
greieziau pastips,
sim sau geresne. Argi jus mo
terėlės pasiduosi t t ai smarvei, 
idant vyrai iszsirinktu po ju
sli smart patogesnes ir geros- 

Padarykit straika prio- 
szais munszaij|or o ajbecze vy
rai tnojatis užmauks. ^avo žip:

, Gerbiamieji Lietuviai! Pmneszu jums, kad dabar yra 
patogiausią laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI-

nuo

vaikai ant

4

žinoma kaipo 
vargszcs nežino

ka,peli,| nes 
kam netikiu.

O gal musu

tegul gere, tai nors 
o pasiym-

nos.

tis apie jus. Pabandykite!

Reading, Pa4 - 
nais truputi 
žmonelei vis nepaliauna links- 
mytis, o ypatingai moterėles, 
del kuriu neatbūtinai yra rei
kalingai kurna
Sniego pas mus kaip ir nebu
vo nes kada nupuola tai tuo
jau s sutirpo.

— Darbai czio- 
sumažejo, bot

Baltruviene.

West Hazleton, Pa. — Pati 
Vlado Rymszo, klodama lova 
isztrauke revolveri isz po pu
duszkos kuris netikėtai iszszo- 
ve. Kulka pątaike Rymszionei 
in pilvą, bet nepavojingoj. 
Kulka likos iszymta ligonbn-
iii pilvą nepavojingai.

toje. Rymszieno 
asztuoniu vaiku, 
laiko buezerne.

yra motina 
josios vyras

Grand Rapids, Mich. — Die
na Idoszimta szio menesio atsi
buvo dydolis koncertas ir pra
kalbos SS. Petro ir Povylo pa
rapijoj, papolnydami kelioika 
szimtu doleriu. Ant musu baž
nytėlės randasi dydelio sunke
nybe, nes yra skolos apie 90 
tukstaneziu doleriu
mokėti dydeli procentu. Para
pine tvarka labai bloga nes 
musu dvasiszkas lovelis nesi
rūpina parapijos veikalais. O

ir reikė

ka jau apie CĮzionaitini kora 
ir vargonininką tai .geriau nie 
ko nekalbot nes sarmata ir mi 
navot, jokio muzikaliszko ga* 
bumo visai neturi. — Gockelis.

.1.11,1 J. ■

Gilberton, Pa.
iszsidave buk Henrikis Berno- 

Gilbėrilono

Gockelis.

- Tik t'hibar

taitis, fajerbosis 
kasiklosiny < * _ 
kartu, ša pana 
Annis isz Sfconadorid. Szliubas 
atsibuvo slaptai. Mazgu mote
rystes suribzo kunigas Baku- 
nas Fraokvillo, praojta mota.

SWSTifiFt. I

t v

apsivode antru
Margarieta

Jaunavedžiai į iszkeliavo ant 
ooLl^iAaina *L*/hl4/Yinnci * q kfl* 

i Frack- Z'1': ■■-M' *!*'>•» l*

saldžiosios foliones1
da sūgryž- 
ville,

apsigyvena
? ) •r ; ■ -
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MLVEMS ir pažinstamiems.
Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika

cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga no ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota.
Padarom ATFIDAVITUS Kotuviums del atvažiavimo in 
Arnoria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom lieteli del keleiviu
kelianjaneziū in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu Now Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos.

prieinama kaina. ReikalaukiteSuteikiamo nakvyne u z
laivakorcziu ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

f GEO. J. BARTA SZIUS
498 Washington Street, New York City.

.........      »,l'—» l       ■ lO—fcil,   

NENUSIGĄSKIT—

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams. *

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to» ♦ 
del jeigu pirksit© POMNINKA lai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

I - - - - -......... .. —■ ..................... .................- - .. - ... .........- - .— ■'

ATSIUSK TIK 11.00
O gauni nallklo Ir apyniu del 16 gor
ėsiu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlshintima apmoka
mo. Geriausia stambi trajanka COc 
arba 6 pakelei už $3.36. Puplaisžka! 
35o arba C pakolei už $1.75. Truk- 
žolln 30c arba 6 pakelei ui $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose* $1.00. 
Knntlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 60c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntuju fG.50. 
Altorius Meldu Knygele, 
smagus dmkas, prasto abdaro po 76c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1X0, 
Mlnksztu ąbdnru $1.25. Lalszkame 
popleros 30 gatunku. tuzinas už 66c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Avė. Rochester. N. Y.

| JONAS M. OISARIKAS 
ę .Flre lascranee Areat

automobilius

n
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Gerlausia stambi trajanka COc

Aukso 
senovei
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n
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8B JONAS 
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Apdrandtla (Inaznrlalu) Namu,
i ’ . S

Apdraudžia (Inszarlala) Namas, S
Tararai. Naminiai Rakandas, n 

/ nuo ūgnlaa. S
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JIS TIK IEŠKO BAMBINO
Kaina 38c« 
aptiekoae

Jis žino kur motina laiko Bambino—-ir jis žino, kati 

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

OtritMiOM KooipaaijaM

BU W. Kahaaoy Av* Kahaaay CUj

l

1 hI
------------------- W — • w - w-w - w- -    ---- ~   

jis jo noth Kūdikiui Bambino reiškia tick, kick 
išėmimas iš ščpos skanios vaisių košės.

JEI I 1ST O
Ircg. S. V. I’fit. Biurą.

nejfnvojlngas—pasekmingas—sakinus skonio • 1 • ...< u., f i. a.

Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo dauginus. 
Jei jusij kūdikis neramus, turi aptraukta liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmtj 
kankinantnas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuositotoju, tokiu kaip Bambino, lis ji .... • • • • .............
valandas nemalonus simptomai turčs pranykti.

F. AD. RICHTER A CO„ 104-114 So. 4th Strebt, BROOKLYN, N.Y.

yra i
vidurių paliuosuotnjaa.

katikinanrnafi, tat išvalykite jo sistemą $u lengvu 

ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias

Po sunkaus 
dienos 

darbo

I 1
Kasykk^. 

invairiose 
dirbtuv ee s

i

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAHIAI YRA BALSIAI

Patlkek daugeliui tukstanczlul tauticczlu Ir

Tvircziausia Lietuviszka 
Ranka

Didele kaucija sudėta ValutljoB 
Banko Departamento.

Esin po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudčti mano Rankoje negali 
pražūti. I*riimu pinigus saugiam 
palnlkimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nur 
statytoms kainoms. Pampinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Ras zyki te apie kainas o gau
site teisinga nUakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa. ’ 
.....*"

UetavtMkM ŽkrahMrtaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja Namlrollu wol 

nanJaasU mada ir makalo.
Tori togalblnlako motoro. 

Prlotaamoo trokeo,

Ml Wont B*nee Mroot 
■AŠAROT CITY, PA,

BeU Tolothemnn Nn.141

'^9 *

III

Praszallnk sustyri™*

NUKINKYTI IR SUSTYRE.
No bandyk Juoo priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau

ginus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad
MESZKOS BALSAM AS

(BEAR BALSAM) >

BUtolko jiems taip puikia ir greita pagclbo.
Baisumu smagiai trydamas nuskaudė ta s vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c„ Ir 5c. už pasiuntimu, mes tuojaus 
iszsluslm buteliuku Baisumo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre S L Sbeniindonh, Pu.

Jeigu uogausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bnvusls daktaras karlumanejo.
Gydo visokias ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet. • Ud 9 vakaro.
210 N. Main St Shenandoah

4
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MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jya turit Geltoniui plauk™ I O gal plaukai yra ju^dl!

Ar KaHanliifal Budi, nr AuMfiWto parvoa; Rausvi plaukai ar VMft» 
kol Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūty, neleisk 
pleiskanotus minaikintl jų gružtunol

Nežiūrint ar Jų# savo plaukiu dar toboctavlt mipinhig i ka.cj, or au*

_ .. ............... .. ......... _ ___ narvo#; itauRvi plaukai ar \ liu
kui Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtu, neletok 
pleiskanoms wunaikintl jų gružtuno!

Ruffles utllkK tai, Jei jtp tik laika nuo laiko naudn*lte- 
Nežiūrint ar Jųh savo plaukiu dar tclxxkwit mipinhm i ka.cj, or au* 
Huktua j niiugUi ar gal jau cxat trumpai nm4k!rpe» vienok Jtia nega
lite dalehti, kad netvarios, Ukrikę pleiskanoti su gady t y jimj iivaUs
di> 1 Jums n<neik6# kentėti neMiiaguuio dėlei nlelėjhud Ir bealhiplnio 
galvom odoj, Jei buudoslto JRufflet.

NotlkCklt mumj žodžiui. Jįunlolrkit 6Ke. bonW-ir pftčhfl per* 
oltlkrinkHct kad Ruffles yra mirtinu prieiti ploiskajuj Jr kurtu yru 

trauti apdeluKW.
L.

104.114 So. 4th Street

puikiausiu pinkų tonikų, koki tik kada esato naudoję I Galima

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y>

A

■ ■ | 'ii . ■ ' > ' «ii ■ . ■« ,, r i - 4w.ni i r

C&^lutaras Bitters
Jy&į 1 ■ ' - L 11 .r F ' » <• -I 4

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI;
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI, (

ATSIRAUGĖJIMAI,

GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T, , ,

Darytas isz iszrinktuju geriausia naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekoriu^ neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. ’ OHIOAGO, ILL.

<11 I'

Jis yra labai veiklus ir

1707 S. HALSTED ST. Dopt. 15. 
,, ■ —.i u i#=S

m

i
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numiru«iu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tintu, voseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahenoy City Fa.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Arent. Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galimo jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Pampiname 
visokius insurincus ir teip tolia u s.

Kampas Catawis»a ir Market St, 
Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

i Mokamo 3-czia procentą ant j 
I sudOtu pinigu. Procentą pridedam ' 
prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 1 
Liepos. Mes norim kad Ir jus ; 
turėtumėt roikala su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas, 
i

Jos. E. FERGUSON, Kasteriąs. J

Liepos. Mes norim kad Ir jus

i

I

Goo. W. BARLOW, Vlce-Prez. i
.|L_ __  ■— A—.------ . , II ■ I1MI —I I
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SAULE M1'■’

Pagal Instatymus. įr>
4 ♦ % .. Df

einu asz pas ji ir sakau jam, 
teip ir teip, kad ežia viena mer- 

tik, kad jos senas
* ...ji i* J >

gina yra,
. * .'I v »:||| (j|U | ................. # ||l

(Verto Kranas Siūlelis.)
pasipurtas isžsibaige^ o naują

širdiesDel keisto, vienok; 
mandagumo, priprasto dauge
liui moterių, noriuts svetimo 
ne vienai poniai, apie savo su 
nžveizda susitikima nepasako 
Onutei, tik po stuba ąpsi- 
szvaiszczius, tartum ka tai už- 
mirszns, iszeme isz skrynios 
ryszuleli su pinigais, matomai 
neužsitikrinus visiszkai kas- 
link tu isz prioszais vaikinu ir, 
dar viena skepeta apsigaubus, 
iszejo in miestą.

Onute tuom tftrpn isz vi re 
pietus ir pridengus puodus, pas 
pccziu atsisėdo žiūrėdama iii 
ilgui ir raudona liepsna. Sėdė
jo, galva lingavo, mastydama

dar neprisiuuie...
— O Jėzau t -r- 

Onute iszšigandusiu balsu.
— Tik tylėk, tylėk! —

r—

viena.
Pasuko tuomet urnai po tie-

jis, vienok ir ežią užęjo jai isz
* • „ » - u . Lik L. ’ • ik, •

f -WrW • »• • •1» * ■ * * ' '• "■ ”' * " *" "_
»«j***m—im —Ti > -«**'

ll »■». ' &*•»

r’ pertrauke

su
draudė ja Valentiene. — Nę 
mano tame protas ir no tavo, 
tik mokytesnes galvos patari
mas... .0 ponas Jėzus nusidėju
siam žmogui atleis, norints kad
kns ir ne teip bus pasakyta
Tik reiks valscziuje rasztinin- 
ka pa tra uk t in savo puse...

Onute nutilo. Ne apię nuodė
mė ji galvojo, bet bijojosi, kad 
tas iązsisukimas in didesne ko
kia klampyne jos neinklampin-

sėly kas syk labiau ^ųsirupinus;
I

priesžingoš puses ir pro jd net
praėjo, tartum niekur nieko,
L ’ M > M . _ X '' U

tas suerzino. Ih’ijąiszkios pik
tumo aszarelos, sužibėjo jos 
pilkose akutėse ir ji labai t^ii** 
tu balsu jam pasakė, kad jis 
kaipo vyrisžkis, gėli būti no- 
moraliszlyii, nes visi vyrai,

sužibėjo jos z ' ik

tu balsu jam pasako, kad jis

bet jo greitos akys žiurėjo in ja 
greitai, perverianeziai. Tuo
met 'Onute, ne pusiau neapsi- 
pirkus kiek reikėjo, pasileido 
skubiai namon; ąugsztas žmo
gus seko paskui ja tam tikra
me atstume. Tik kuomet buvo 
jau arti namu, greit prie jos 
priėjo ir uždejes ranka ant 
kaszutes,

greitai, pcrveriancziai.

moraliszku, nes visi vyrai, 
kaip žinoma, yra nomoraliszkL 
Bot ji kitaip buvo iszaukletay 
ir ji1 niekuomet nedalois, tai 
yra ji nesitikėjo iriekiiomot, 
kad.

Bet ežia 
viltelis” 
dangalu, o

ji nusitikėjo « •
- .lai.
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KARBONKULAI Tose kur gyvuliai

► j

l:" ,114, ,d|Lvietose 
suserga karbunkuliu, gyvulius 
reikia skiepyti tuo serumu to
lei, pakol ju liga negali in 
veikti, arba reikia apvalyti že
me nuo atkriezio apleidžiant ja 
vandenin ir paskui 
nant.

Karbonkulio gemalai
gajus. Po geram virini

mui vis gyvi. Vienintelis, kuris 
ji visiszkai sunaikina, lai ėdan
tis snblimatas. Sutaisymns odų 
su szituo stiprumu yra vienin
telis budas apsaugoti nuo už
sikrėtimo liga tuos, urie odas 
cziupiiieja. Valstijos sveikatos 
virszininkai griežtai reikalau
ja tokio sutaisyiUo visu odų ir 
kaili-u.

Suvienytu Valstijų 
su atsidėjimu rūpinasi prižiū
rėti, kad szita liga nebutu in
go bent a su ingabenimais daig
iais. Jokiu odų neleista gaben
ti szitoii szalin be paliudijimo 
Suvienytu Valstijų konsulio 
tos vietos, isz kur ateina siunti
nys, kad jos buvo perleistos per 
edaneziojo sublimate aiga.

Akyvaizdoje szitokio rūpes
tingai iszdirbto apsisaugojimo 
ii' gydymo pliano, vargiai kar
bonkulas galėtu būti dideliu 
pavojumi žmonėms 
liains.

' p II 

l^i

I

Apsireiszkimns keliu, karbon- 
kulu atsitikimu prie nepap
rastu aplinkybių suteikė prie- 
žaMi. tikėti, jog toji liga kokia 
nauja ir nesuprantame.
tarpu yra viena seninsiu maru 
tarpe žmonių ir žemesniųjų gy 

Gydytojas 
esant ta paezia,

prie nepap-

Tuo

baisiai
vuliu.

nuplau-

v ra
■l'iJ

randa ja 
ka votis, ap

rašytosios antroj Mozės kny
goj. Ji mini Homeras, Livijus 

Ame- 
dau- 

gy vil

‘ *’b ra ng i aus i n s Li ud- 
visas palindo po už- 

^paeziuke” nuo ap
maudo apsivovkc del jo atkak
lumo. /

Ant rytojaus Onute trinsėsi, 
tartum tyki ir nusiraminusi, 
tik jau pamažinu judėjo, o gi
liai indubnsiose akyse, doge 
koki tai karsztligiszki žiburė
liai.

Praslinko savaite.

P,

TARADAIKAll •
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Pliiiijus ir PlutU'rchas. 
rikėje ji senai žinoma, 
ginusia, kaipo namitiiu, 
liu liga, bot seiliaus ji buvo la
bai prngaisžtinga žmonėms. 
Karbonkulio
polio apielinkeso 1617 metais 
isznaikino 60,000 žmonių; San 
Domingojo 1770 metais pa ome 
15,000 gyvaseziu, ir beveik 

szalyje 
ryksztos paliko

žinomaDn butlegerci susibarė, 
f

nesze, tyliai 
praszncko: •

— Jei duosi rubli, tai gerai. 
O no duosi, tai kitas gerai. In 
kalėjimą eisi.

Sudrėbėjo merginos szirdis. 
Dabhr jau žinojo, kad tai yra 
“sznipas*” Atsigryžo in ji visa 
pajuodusi, jos akys vol paniu
rusiai žibėjo, burna atsivėrė. 
Nieko vienok nepasako, tik pa
žiurėjo in žeme, tartum sunli- 
szus, iszeme ponios pinigus, 
paėmė rubli ir padavė.

Sznipas popierele paėmė, ap
žiurėjo, indejo in sutemta ki- 
szeniu, pažiurėjo namo nume
ri, apsidairė ant kiemo, linkte
lėjo galva ir tarė

— Už savaites 
Sudie!

Mergina sunkiais žingsniais 
užlipo tropais augsztyn.

■ *1 'f

Ta diena jaunoji ponia nusi
stebėjo isz neatydos ir sumiszi- 
mo savo tarnaites. Ali este ji už-

Lr in prpvą pasidavė
Svietkn vienas ir kitas turėjo, 
Abudu laimėt prbya žadėjo, 

' Pinigu nemažai isztyko,

kaltu pasiliko,
O ar tai teikėjo pro votis, 

Ir po sudus tąsytis?

Abudu laimėt prbya žadėjo, 
' Minimi nemažai iszlyko, 
Bot amidu nelaimėjo, vienas

epidemija Nea-
valdžiatu. ^Nuleido galva ir paniuru

siai ėjo szalo skalbėjos.
Kaip asz jam ta pasakiau, 

tai jis man ir sako: “Isz dan
gaus, žmonel, nupuolei! Kad 
teip gera mergaite butu, tai 
mes patys ja tuoj priimtume, 
nes mus toji girtuokle boba, ka 
mums ežia ant patarnavimo 
ateina, visiszkai nualis.”

— Tai asz jam in ranka tuo- 
jaus. Kodėl ne, ponuli. Mergi
na gera, darbszti, sakau. Tai 

“nes matote, žmonel, 
nžsimaldavimus pri- 

vienas su
J t 

Po

tai jis man ir sako:

ir sunkiai dūsaudama. Nuo ano 
sargo pasirodymą, ji buvo tar
tum žole, per kuria lekia, aud
ros. Ne ji naktimis gali miego: 
ti, ne diena ramiai pabūti. Tik 
po pakampes dairosi ir klauso 
ir žiuri, isz kurios puses gali 
atejli blogas... O szirdis dreba, 
tartum drebules lapas.'O, Jė
zau, Jėzau! Ir kam tai gali 
kenkti, kad apie ja žmones už- kitu, tuom tarpu, susitaikytu, 
miršztu, kad 
pasilsėti iki kokiam 
lui...

Ji apsidairė po stuba.
Ogi jai sziezia teip gerai, tar

tum pas tikra motina pribuvus. 
Už tai ji ir gulant ir keliant 
Dievui dekavotu... Teisybe, di
deles sveikatos jai Ponas Jė
zus nedave, bet visgi Dieva in

jis vėl:
asz ežia
žiurau, tai kol kas

vėl Ateisiu

jau ežia galėtu 
nors ga-

Už tai ji ir gulant

Tai asz vėl jam in ranka... 
teisybei, tai man daugiau kaip 
puse metu už du rankszluosz- 
cziu ir penkias apykakles kal
tas. Bet galvoju sau: Tegul 
bus! Nepriminsiu jėm,' Arba 
turi žmogus tuos pora skatiku, 
arba ne...

Ji mostelėjo ranka ir nutilo. 
Ta paezia diena buvo Onutės

Kaip ir 
kada — mergina pati nežinojo. 
Kiekviena valanda tos dienos 
jai buvo tokiu slinki, tartimi 
malūno akmuo; o juk tiek ji 
praleido tu valandų, 
varnu juodu...

Ak, likime, likime!... Su juo
dais sparnais, 
plunksnomis tu 
lekioji... O neesi tu 
kaip tas baltas balandėlis, bet 
esi kaip tas krankiantis var
nas...

Buvo Pėtnyczia.

kiek tu

lėkio ji...

su juodomis
virsz žemes

, likime,likime

Onute isz 
pat ryto Užsiriszo in skudurėli 
parnoszta nuo Vnlentiehes rub
li, insidejo in kiszeniu ir Mukę.

Žinote, jog tai niekai 
Ponai butlegerci - - - 

Kiszonius atidarote,
Juokus padarote, 

Visi dabar ty ežio josi 
Ir isz abieju juokėsi.

J

pagelba pasmaukus, diena ar- apsigyvenimas naujoje tarhys- 
toje. Ji ėjo, tartum ant nužu
dymo, teip jau bijojosi, tu stai
giu permainų, isz kuriu kiek
viena jai atneszdavo nelaime. 
Valentiene ja isz pradžių kėlio
jo, bet kuomet prisiėjo persi-

ba ir dvi, prie skalbimo iszsto- 
0 ji skalbtu ir skalbtu, 

drauge su Valentiene, not aky
se lemtu... 
iszgalvojo 
kam f...

miražo nupirkti daugeli daig- 
tu, o namie, kaip tai sakosi, jai 
viskas isz ranku krito. Dar la
biau nusistebėjo, kuomet pasi
rodo, kad isz iszkoistu penkių 
rubliu, ant savo reikalu, nopa- 
siklausus, paėmė rubli. Savo

. . a — — a * L11

Bot no prokyvietejo, nė pake
lini namo, nieko nesutiko. Isz- 
bego Viena karta priesz vartus,

O kiek tai munszaines ižgir- 
detė,

Ir pįnigelin iszmctėle, 
Ant važinėjimo — del advo

katu.
Tai net žmogų pakratų. 

Laikai ne teip geri, 
O cze vaikine dagi, 

In provns pasiduoda, 
Paskutini centą ižduoda.

gyvaseziu, 
kiekvienoj Europos 
karbonkulio 
savo pėdsakus.

Karbonkulas yra liga pada
roma sekios gyvuojanezios že
moje, kuri beveik visuomet 
prikimba prie namini u gyvu
liu. Liga yra labai pragaisz- 
tinga avims bet paprastai taip 
gi nuo jos kasmet 
galvijai ir arkliai.

Karbonkulines

iszd vesta

1,
I
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Ir kam tie žmones 
tuos paszportus,

patemijimais jaunoji ponia pa- 
_ j 4 ‘brangiausiu Liud- 
bot kad brangiausias

brangiausiu Liud-

ar gyviu 
—■- F.L.I.S.
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SERGANTI ŽMONES.
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KREIPKITĖS PRIE DR H0JXJEN8, 
GERAI ŽINOMAS SPĖGIALISTAS.

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAJIANOY CITY bus koJna UUnluU 
30 E. Centre 8t. ant antro doro.

Ofiso valandos: 9 ryte Ud S vakare.
RODĄ SUETIKLA RYKAI.
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Nugi Mikai ar jau ne duo
si doleruko?

Ant pain tu kės munszainuko? 
Juk sziadien del tavęs kalej- 

. na, 
Žinai, kad kitaip ne ejna.

Jau net man nuo kaziriavimo 
ii Net vaikine nubodo,
ji iiupvaj^i cbo.izin,

U

iszbego kita karta — nieko. 
Perėjo puse dienos, neramu
mas jos augo. Gal sznipas per- 
mislyjo... gal pblicijai davė ži
noti... Labai ta diena kankino
si ir tik vėlai Vakare, isžbegus 
vandens, susitiko 
toje.

Jis stovėjo'ir sutemta ske
petaite szluostc nuo kaktos 
prakaita.

— Bet

kuriomis

sekios gali 
iszgyventi žemojo apie 20 mo
tu ir todėl juos yra sunku isz- 
naikinti. Geriausias būdas di- 
sinfektuoti ta žeme, kur kar
bonkulas yra isžsikerojee, tai 
užleidžiant laika vandeniu. 
Sekteles iszplunka ir ju gali
me nusikratyti, nukasus gra- 
bes iki didelei upei,
jos yra nunosziamos in mares: 
o jei leidus joms 
iszdžiuti, tai jos bus tokios už- 
sikrecziamos kaip ir buvo.

Karbonkulas, kaipo gyvuliu 
liga, paskutiniais metais yra 
gerai isztirtas, bet jo apsireisž 
kinas tarpe žmonių atkreipė 
in save dome tiki paskutiniuo 
j u laiku nors jis yra apraszy- 
j 19 i v • f .L,' v

bet daugumas gydytoju 
,y • - -

nusisesti ir I
■li‘i
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Net vaikine nubodo
Ir užpakali skauda

Gal vaikino bus gana, 
Kad jau nors syki dirbt ge

rai pradėtu, 
Tai žmogui teip nesibodetu. 

vyrai kalbėjo,

sidalino su 
vi k u,” 
Liudvikas skubinosi in darba, 
vienatine isz to visko buvo 
nuotarme, kad iszbucziavo sa
vu “paeziutos” abu raudonu 
veiduku ir iszejo, no apie rub
li, ne apie sumiszima tarnaites 
pritinkaneziai nesirūpindamas.

Pabaigus darba, Onute nu- 
begb pas Valent iėhė/Ka joclvi 
terp savos sznekejosi, neapsi
imu atkartot. Tik ta užtikrinu, 
kad ten daugiau aszaru buvo, 
kaip žodžiu. Ėjo valandos, sena 
skalbėja verkė, patyliai keik
dama savo palengvinimui; 
Onute, kaip parpuolė ant kė
dutės, teip ir sodejo visa lai
ka, laikydama rankose nusvi
rusia galva.

— Kad nors kur pabėgt 
kuždėjo Valentiene. Kalbėjo 
isztyko, i 
įdyt dar didesne nelaime.

— Kur? pas ka? 
Onute, galvos

Dar galva lingavo, bet svajot skirt, jai paežiai graudu pasi
daro ir per jos raudonus veidus 
pasipylė smulkios, aiszkios, 
greitos aszaros

Jaunieji buvo užkeroti savo 
nauja 1 arnaite.-Abohiai dar jie 
visukuo džiaugėsi, o ypacz vie
nas kitu. Buvo tai pirmutine 
tarnaite ju nuosavam lizdelyj; 
atrodo jiems, kad per ja ir jie 
gauna kokia tai verte, rimtu
mą. JjYpat ingai tas patiko jau
nai ponei, kuri pirma turėdavo 
poniu susirinkimuose tylėti, 
dabąr-gi kartu su kitoms galė
jo dąlyvauti neiszsemame pa- 
sznekesyje apie geras ir blogas 
tarnaites. Reikėjo tik matyti, 
su kokiu pasididžiavimu prade 
davę szneka žodžiais: 
tarnaite...” arba; 44 
te...7 Buvo tai isztikro puikiai.

Onutei teipogi tirpo visos I Pasiliksiu mieste, tai manę už

jau nustojo. Tik vole jos ir dre- 
baneziojo, suspaustoj burnoj 
skoni apėmė neiszpasakytas 
kartumas. Nesenei dar žmonių 
bijojosi, dąbar 
neapkęsti 
užgeso, stuboj pasidarė tamsu.

Kokios ruszies buvo Valen
tienės, per keletą valandų bu
vimo mieste, pastangos, niekas 
apie tai nežinojo; bet sugryžo 
ji iuksma, tartum pajaunėjus.

— Klausyk, Onute, — sukuž
dėjo prisuokusiai prie jos mer
ginai. — 
eiva... .

Onute sustojo viduryj stubos 
abejojanti ir nustebus.

— Groicziau, greieziau... — 
kužino skalbėja a — nestovėk, 
imk skepeta, kol tie dvokianti 
kailiniai dar nieko nesunodžia..

Teip Valentiene vadydavo 
sarga, su kuriuom gyveno to
lydiniam nesutikime isz prie
žasties muiluoto vandens isz- 
liojimo, kaip pats Pranciszkus 
sakydavo, “ant paties trakto.”

Mergina apsisuko, jos ran
kos drebėjo, kojos painiojosi, 
vos neparpuolo per katina. 
Apycziupomis surado skepeta, 
užmėtė ja ant galvos ir iszejo, 
atsargiai paskui save uždary- 
damos girgždanezias duris.

pragojo juos
Angliai pecziuje

Imk mano skepeta ir

Ėjo greitai ir tykiai. Onute 
susirupinus, Valentiene užga-
nedinta, bet teipgi ko tai susi
graudinus.,

pa ežiu tos

smulkios,
• k

“Mano 
mano Onu-

Pa baigus darba, Onute mi

savo

su

tartuįi bijojosi suža-

— atsiliepe

skriaudos, o paniurę jos akys paszporta persekios... Eisiu in 
pradėjo turėti žvilgesius ty- svietą, tai mane kaip ta szuni
kius, malonius. Valentiene isz gaudys... Ar tai man yra koki 
pradžių lanke mergina labai Į instatymai, arba kas ? 
tankiai, atneszdama jai tai ko-

ir toli sau tarnysta 
iszsirinkote, lai jus Dievas my- 

Tik gi juk tai mylia kelioIi! r..........
pas jus. Tikras |)rioszpeklis!..

Ji nieko neatsako, tik, apsi-
dairius, iszriszo riibli
jrtm padaVo.

Sznipas susiraukė.
— Ka tai jus geresnio mano

te, kad asz del kvailo rublio

ir greit

o* 
czionai vaikszcziocziau? Duo
kite nors deszimts auksinu...

Ji pažiurėjo in ji iszsigan- 
dns. Nesitikėjo, kad gnli dau
giau pareikalaut. Bet juk ir 
neturėjo...

Pradryso melst, 
sas jai paežiai atrodo svetimu, 
tartum ne isz jos krutinės pa-

Teip tai keli
Ka be darbo sėdėjo, 

O laikraszęzio jokio neturėjo, 
Krumplns turėjo nudaužytus, 
Užpakalius kelnių isztrytus, 
Ramumo jokio neturėjo, 
Nuolatos munszaine gere ir 

gulėjo.
Daug tokiu vietų užtikau, 
Ir savo akimi maeziau, 
Kaip apie stata sėdėjo 

Gere ir kaip meitelei gulėjo, 
Jokios knygos ne laikrasz- 

czio nomaeziau, 
Neturėjau ka veikt — iszejau.

ir jos bai • e

Kur neszvari
einantis.

— Turėkite sąžine... Ir tai ne 
mano... Isz kur asz... Jai neįei

nepakeldama, do užbaigt/ ‘
— O kas man galvon! Man 

vistiok!
— Tuojauš... Tik jus teip ne-

Mergina klydo. Buvo jai in-r

rekaukite... Eisiu pas ponia

J1’ -w - | % T »■ i' 1

ki žiurstą, tai truputi padėvėta statymas. Instatymas kietas, 
andaroka, tai pagalvi, tai už- tvirtas, nepaisantis, kurio 
klodala jos paezios sulopyta; kiekviena raide buvo retežiu____ .
paskui pradėjo reeziau lanky- jos rankoms, kojoms, botagu 
;is, nes jos kojos pradėjo tinti jos sprandui, badu jos kunui, 
r toli nuejti jau negalėjo. Ne- prapulczia jos volei. Buvo jai 

buvo vienok tojrio szventadie- isztremimo instatymas.

nepaisantis,

paskui pradėjo reeziau lanky- jos rankoms, kojoms, botagu

nio, kad nors stenanti, nebutu
atėjus pažiūrėti, ar jos Onute Į kesi mergina, 
kas neskriaudžia. L k__ _  r . .r_,___

Praėjo toip menuo, ir kitas atskaitos, ir jis ja kassyk siau-
kas neskriaudžia.

Po to instatymo jungu ir len- 
neiszduodama 

sau isz visos eiles jo pasekmių

baigėsi, kuomet Blakoriute isz- resnią lanku veržę. Pagal.ta in-
• . 'r » I . . -M W • « •— Tai kaipgi bus, tetule?— sirengus ant turgaus, staiga Į statymą džiūvo ir nyko jos 

užklausė,mergina, kuomet jau 
žymiai toli buvo nuo namu.

— Kaip bus? Gerai bus. Mie- owe 'laszirdingas Ponas Jėzus pa
gelbėjo ir tiek. Ne mano tame 
protas ir ne mano valia, bot

iszvydo sukinejaneziąsi ant spėkos, nyko noras prie gero, 
prekyvietes Valerka. f ^alerka žadino neapykanta, szirdis 
puikiai atrodė. Turėjo ant sa- Į plaukiojo kartume. Nežinojo 
ves puikius riibus, :

prekyvietes Valerka
ąs! ant 
talorka žad i no neapy kanta,1 f

neatrodo, apie tai, nos instatymai buvo
> 1 ¥ a • ’ •• v ♦ • A. k •

ves puikius rubus
kad ežia butu atėjus su kokiu laugsztai, o ji žemai; instatymai 
reikalu, nes neturėjo kaszutes. vadinosi teisingumu, o jo nusi-

Jis vienam akies mirksnyj 
suminksztejo.

— Na, tai asz luktelsiu palei
—Tolinus busi

. 0.4 ... * |

vartus.

žmonių protas ir Dievo valia. 
O tu nieko nesirūpink, nieko 
san in galva nesiimk, tik už 
darbo imkis...

— 0 |cur mane vedate, mie
liausia tetute? — spyrė Onu
te. —

— Kur tureezįa tavo vest? 
Pas žmones vedu. Suradau tau 
tokia tarnyste, kad net!... Tie
du vaikinai, ka ejau pas juos 
pinigu, tai isz ju vienas apsi- 
yedo, ir net in kita miesto dali

Kuogreicziausiai Onute už- dejelo; instatymai buvo aisz- 
sigryžo ir nuėjo porą žingsniu kus, galingi, gerbiami, o ji tam- 
nuo kelio. Bet jai pasirodė, kad si, silpna ir paniekinta, 
ir Valerka ja pamate ir teipgi Taigi klydo, Buvo instaty- 
in szali nusisuko. Už kiek laiko mai. 
vėl mergina dirstelėjo in ta buvo jai skriauda.

kelio. Bet jai pasirodė, kad si, silpna ir paniekinta.

Bet,tuose instatymuose
■i '■ • ?'H
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J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Dn Bois, Fa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

“1 r* T"' T'Mrr? •'*r*"1' "y

CUNARD
LDtTUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatini* vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kap Ufarnlnka 
Greitas persMimaa Southaioptone.

Lietuviai ypatlszkal lydttl 
In Hamburgą 8 klesa $103.50 Kare# 
piliava 3 klesa |10ę,50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Pillavo] važiuojant 
m Southamptona Ir ten peniCda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelciiansl laivai pasaulyje, 
Informacijas aflle prekes ir reiks-

gaspadine,
Ten ir buto paskutine, 

Oze volei, jeigu gaspadine 
szvari ir jauna,

Ir da patogi gana,
O da senyvas vyras,
Tai vyreli ir ne kas.

Viename pleise tokia porele 
gyvena,

Bet kaip gyvena, tai jau gana.
Per dienas ėdasi, 
Nuolatos muszasi, 

O jeigu vyras diržą payma, 
Tai bnrdingieriai gaspajdine 

apgina,
Ir da ajbecze, 

Bosui in kaili inkroeze.
O kad gaspadine gera pa- 

gialba turi, 
Tada ir savo vyro nežiūri,

Žmogelis raukosi
Ir galva kasosi.

Tai teip ant svieto dedasi, 
Tokiu tai migeliu daug ran

dasi,
Ir tai nemažai — oj daug, 

Su tokiom bobelėms szelauk!

tas didžiumoje gydytoju kny- 

norą apsipažine su jo apsiroisz 
kimu. Szitas noapsipažiniinas 

didžiausia pavo
jaus versme. Turint paskuti
niais keliais metais 

apsisaugojamasias ir 
gydomasas priemones, nėra ko 
bijotis, jog jis butu pavojumi 
žmogaus gyvaseziai.

Karbonkulas gali apsireik- 
szti pas žmogų 
se; isz lauko, 
plaucziuose. Isz 
kreczia, jei indrekstoji vieta 
susilieczia su oda, ar kitu ko
kiu liga užkrėstu daigtu. Vi
duriuose karbonkulas gaįi at
sirasti valgant vaistu, kuriama 
yra karbonkulo gemalai; o in 
plauczius gali insimesti kve-

sų liga yra

isztobu-

v to * *

Jau negerai, 
Mano brangus vyrai 

Ogi tos bestijos varva les,
Musu snargles.

Naktimi su visokois szpicleis,
Italijonais r ajrszukais,

1 in ta s 
g

trijose formo- 
viduriuose, ar 

lauko užsi-

puojant liga užkrėsta oda. Šzi 
ta paskutine liga senai yra ži
noma Anglijoje kaipo “vilnų 
atrinkiku liga” — 
deles daugybes aviu kailiu yra 
renkama ir suskirstoma in ru
sais. Taip pat liga senai yra 
žinoma szitoj szalyj 
kailiu amatuose, 
aviu ganyklose, pietuose.

Viduriu ir plaucziti ligos for
mos ilgai buvo laikomos pra- 
gaisztingomis, bet dabar jos 
pasekmingai 
serumu.

Ilga laika skiepijamasis gy-

mai ten di-

vilniu ir 
ypatingai

yra iszgydomos

dyrnas, paremtas pasteuriniu 
metodo buVo vieniiitėle prie
mone kovos su karbonkuhi. 
Bet nesenai padalytieji page1 
rinimai gdydmo duoda vilti, 
jog ilgainiui szita liga bus vi
siszkai isznaikinta. Svarbiau
siomis priomonis, kurios bus 
panaudojamos szitos ligos nai-

puse. Apie Valerka sukinėjosi Į Ta pat diena (4 paeziuto ’1 ap
mokamu keliauninku galite gautiaugsztaS vyras; kuždėjosi k a garsino' ,savo “brangiausiam 

tai abudu, o Valerka ja akimis iLiudvikoliui, n kurs jau mig-

iszsikrauste, jam, mat, užveiz- 
dos vieta davė už l^uta» Taigi

rode tam vyrui. ' • r Į <
Susirūpino Blakoriute ir giąsi, o Onutės dar nąrU. Ant 

tarp žmonių stengėsi pasislep- ko “brangiausis Liudvikelis“ 
ti; bet tas vyras matomai ja da- savo ‘4 paeziukei1 ’ patarė iuž

' - . .Ui Jk . M L .a * aa. « *
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DAKTARAS HODGENS
PMladeliphU BpeclaUitM 

Užsltenejasla bt Chronluka Ugw 
Eikite tea kur eiate tikri kad gaa- 

alte tvirta 'rodą ir atsakanti madika- 
lisika gydimą, per daktare kurie turi 
daug metu pasekmingo praktikavime. 
Gydimą ka aplalkots nuo manei yra 
gVAFRHtUOtM

Jaigu esate eilpnl aervliikl ar U* 
guoti. Bedarykite tos klaldoe ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas- 
(aptingai pasikalbėsim* Laukti yra 
pavojinga.

Vidurio netvarkos, aptrauktas 11a* 
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po vai-, 
giul, gasab svaigulis, silpnumas Mta 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grot* 
tai palengvinti

Odos Ilgos, Isibsrimal. papueskM, 
dedervines ir kitos odos ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyra! ar pajėgos jusu jaunis* 
tęs jus apieldtia? Ar esate nuvargo lt 
silpni T Ar stokaa jums drūtumo, miU 
rūmo Ir pajėgos ka gamta jums pa* 
ženklino, jeigu teip tai matykite ma* 
ne.

Eumattanas visokiuose padeRmuo* 
se, telppgi isstine ir sityvi snlonIrimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodoju, 
eilpnl ir nuvargę, pailso Įsa ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo* 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greiti! pallstat, pikti, iszbliexkusis it 
iBzberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pectuose, skausmas kau* 
luoiie, skausmas gerkleje, stekas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydiln katare, astma, 
dusuli, užlmaa galvoje, trumpo girdo- 
Jlmo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Fe Um 
iszfdszklnslu kokis skirtumas, gures
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojertu ir^dvaslszkuju. Tie gydl-

garslngiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kolna Sereda ir jo ofisas tonais yrajH) 
No. 44 BROAD ST. Oflsos valandos 
nūn 9 rvtp Iki R raka fa r
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irinirnui, bus gr/ehztas peržiū
rėjimas gyvuliu, tinkamas nu- 
kiszimas užkrėstu lavonu ir nu
plovimas užkrėstus žemes.

Klintis su pasteuriniu seru-

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

*Al
I'! 
♦ I

plovimas užkristos

mu buvo ta^ kad jis neiszlaiky- 
j vienus me

tus, o kartais iievekdavo isz po 
trijų menesiu.’ Bot nesenai salo
je szątyjo serumas isztobulin- 
tas taip, kad jis igzlaiko labai 
įkerai ir labą! gerai apsisaugo- a • i 4k .i j ( , *» i ■ < » '

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru | 
keliones, žinomi del gero patar- •' 
navimo ir vigados visame. Geras Į 
ir užtektino valgio paduodamas
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 4 i 
minios, moteres ir vaikai gauna ,'į 
spocinlo patarnnvima.

ROYAL MAD. STEAM 
PACKET COMPANY, | 

M Broadway, New YarK J
. ........ - t
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Bambileis per nakti valkio-
... dcsi> 

Po tamsės szantes traukosi.
K davo ilgiaus kaiptingus dokumentus del iMknlno ap-■v

no bile agento. Pareikalaukite. Yra
i 
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dėsi, kad Jau vienuolikta bai į 3u8Uw!!!!?teivr a®,elll,k0^į
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tarp žmonių stengėsi pasislep- ko “ brangiausia Liudvikelis

bojo, ir Ji greitai pamate ji Į gesinti žibuti, nes jam akis nuo
prięsząią savą, sziuom žygiu Į szvįesos .skaudą,, Jąuną, pone 1

i 5 r

i trijų menesiu.* Bot nesenai szio- i

cunahb We. f
ta Broadway* 
Kew Yort» &
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KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul krei-
piasi pas mus.

jV' i/,r , - ■1-1

11 c ’ ■...... ■'• EUROPA BOOK 00.
67 DEY ST.
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NEW YORK.
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ja. Saitas serumas padarytas 

kr e sto arki įo krąu j a.
isztraukiant pasveikusio už-

PICKET COMPANY, 
-T j V— - —---- ---- -

arba pas vtetlniUB agentus.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah; Pa. I

Tie jo, kurie

atsibuvo

geidže ap- 
taikyti automobilinius laisinis 
ant 1924 meto, turi mokėti kal
bėt angliszkai, jeigu nemokės 
tai laisnu neaplaikys, nes turės 
iszduoti egzaminą.
t Ketyergo ryta

laidotuves Agnieszkos Bura- 
gienes su bažnytinėms pamal
doms. Velione gimo Lietuvoje, 
Kaimo guber., Palocziu kaimo, 
Pale rojaus parapijos, pribuvo 
in Amerika 45 metai • adgal, 
pergyvendama 
apie 35 metus.
sunn Juozą pas kuri gyveno, 
dvi seseris Teofile ir Rozalije 
Lietuvoje ir broli Kazimiera 
Kazlaueka Brooklyne.

— Stasys Castle ir Jonas 
M a rcin ke v iczi u s norėjo

salima D. Kaspuczio 
ant 17 E. Centre ulvezios už ka 
likęs nubausti per burmistrą. 
— Adomas Mažinskas teipgi 
užmokėjo bausmia už suplaki
mą savo prisiegeles.

papiksinima

Kolso peczeje
Paliko vedusi

f Ona, myleniu pati Vin- > 
co Bugnio*, 235 N. Bowers uly- 
czios mirė Subatoje Philajdel- 
phia General ligoniniteje po 
operacijai. Veliones ] 
nis vyras buvo Juozas Žitkus 
kuris mirė penki metai adgal. 
Paliko dvdeliam nuliudiinia 
vyra, tris dukteres Ona, Izabe
le ir Violeta ir 
Viena seseria 
nia ir broli Joną Mainersville 
ir Adoma mieste. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge su bažnyti
nėms apejgomis.

— Jonas Kalėda, likos su
žeistas in koja Raven Run 
st r i pi use.

Ph i lajdeh

pirmuti-
i,

sunu Juozą.
Mare Bartnikio-

koja 
Likos

4 4

M4 4

. Nežino kuom jisai yra.
Albert Edwards

r i

“ isz-
ozystyt”

— . Už “papiksinima” bal
savimo rapartu laike paskuti
niu rinkimu, penki sanarei bal
savimo kamisijos isz pirmo 
vordo: Mikola Korea, Dennis 
Driscoll, Mikola Foley, 
liam Maher ir Harry Ycngst, 
likos nubaustais ant užmokėji
mo 25 dolerius kožnas ir at sė
dėjimo kalėjime 6 menesius. 
Visi likos uždaryti pavietavam 
kalėjime Pottsville. — Jau lai
kas idant turėtumėm szvares- 
nius rinkimus 
gavyseziu.

— Parapinis balius bažny
tiniam skiepe, buvo vienas isz 
pa.wkmingiausiu. Buvo tai tik
ras senoviszkas balius ant ku
rio pasilinksmino “ženoeziai” 
o ir jaunieje užganadinaneziai. 
Skiepas buvo puikei iszredytas 
per parapijos mergaites, 
kestra tikrai lietuviszka 
valcus ir polkas ir žodžiu visi 
lurejo “—1 ““

Wil-

ir be jokiu a p-

giui taims.

or
io že

nupuls— Jeigu dauginus 
sniego, tai turėsimo puiku ro
gių kelia. Nuo Nedėlios nupuo
lė kelios pėdos.

— Petnyczioje atsibus gai
los pamaldos už dusziu a.a. Ire
nos, dukters

Saules
redaktoriaus

F. W. Boczkausku,“Saules”
kuri mirė 15 vasario, 1921 me
te. .Pamaldos atsibus Szv. Juo
zapo lietnviszkoje bažnyczioje 
ant kuriu užsipraszo visus, ku
rie hfjauczia gailesti nuliudu- 
siu tėvu, netekia savo myImuos 
dukreles kuri paszvente savo 
gyvenimą idant palengvyti ki
tiems kentėjimus. Velione bu
vo daži urėto ja ligoniu Miseri- 
cordia ligonbutoie Filadelfijoi.

Subatoje staiga i pa pai
ko Ona Gonszinte gyvenanti 
Trentono peczeje. Mergina da
vė nėnenet isztraukti dantis ir 
nuo to laiko skundėsi ant dide- 

galvoje. Mergina

—...

lio skausmo 
keli metai adgal

alvoje.
pribuvo isz 

EuYopos ant pakvietimo jauni
kio, kuris vėliaus mergina ap
leido ir badai tas daug prisidė
jo prie josios papaikimo, nes 
nupintos apie tai rūpinosi. Ne
laiminga likos nuvežta in prie- 
• r r% lauda Schuylkill Haven.

—- Juozas
isz Bany, likos sužeistas Ma-

Petruseviczius

hanoy kasi k losią, būdamas sus 
paustu terp mulo ir timberio.

w.l- I 
Ii 
i,
!I L

” Ijl

t Speciale preke szia Pe- 
tnyczia ir Subata pas mėsini- 
nka-Kuberta. -Szvieži Szolde- 
rei cieli po I2V2C. Pork Czaps 
20c. Kame Szviežia 23c. Ra
kinta 21c. Graži Pa ražiena 12c.
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nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

— Panedėli
dotavęs trijų menesiu Irenos,

atsibuvo lai-

Malta mesa 14c. Czuk Rost 18c 
Ateikite persitikrinkite:

P. J. Kttberta, 600 W. Pine St.
*  

DIDELIS BALIUS!
__________

Szerininkai Lcnkiszkos Sales
t liros Dideli Baliu szia Subata 
16 Vasario, ant Lenkiszkos

;W _
kestra. Inžanga 50c., Vyrams, 
moterims ir merginoms 25c,

N*
V*’- J HHjO Hį 777" WTT7- . 1A ;

Del ,Vaiko Tėvai Tapo 
Katalikais.

7 7177 1 A

K

kad isz gatves, pute trzal-

j,.• ? ,* J >, .. JT*-'] ” -ji • M'.*-* i"
kftii. Kunigu,-.szeimyna ir pa- .visko,.^m>.JąlMU|b> jyid “Ilgos 
dėkotu, už tai, jog priėmė ma- barzdos” aplėjo juos Siao 
ža Moizo pas save.

Tik szįai vartuose

t r -j! >3 .

vandeniu“stebuklingu vandeniu” ir 
Piktasis neturi nei jokios val- 

jie jauna kinieežiu pora, pa- džios ant jo.
“Taip, tai tiesa 

Angelikas” — 
laikui. Jei ji augintu pagonis, 
neaplieti stebuklingu 
niu (nekriksztyti), 
dvasia vėl sugrįžtu prie jo ir^ 
vieszpatautū ant jo. Todėl ir J 
negalime jums atiduptUSUKS į

Nutilo visi. Gimdytojai kita£ 
in kita pažiurėjo susirupine, 
nežinodami kas daryti. Nuojo , 
i n kampa ir patylomis 
saves tarėsi, 
prieszingiavo, bet moteris ne

sutinka

” tarė kun. 
bet tiktai iki "iiB

■”. Visu akys 
atsikreipė in ja. Pradėjo tarp 
saves patylomis kalbėtis ir 
galvas kraipyti

mesk jo szunimsbiau, 
tokus, Gruodžio vėjelis.

Czongas azaulje, ..vis balsiau, 
I perėjo jau visa .didžiąją gat
ve, I 

l'imti.
Kuo asz ji maitinsiu ?’ 

te sau senis, i / 
surasti koki gailestinga žmo
gų, kurs paimtu . „L.i____
globom “Vos 
sau duonos užsidirbti, 0 ežia 
dar reiktu pirkti 
mažiukui, apgaliu s 
1 ■” *’ ’ * reiktu ožka

kitos iszeitids,
■ ra- 

— nutarė kinieti^. “Bet 
t !

bot vaiko nieks »nenorėjo

mas-
nustojęs vilties

" % * .i. ’'H

valka savo 
novos įšzgaliu

pamaeziusi u Ilgas 
kinicczia va-

laikyti, o ežia 
ji užva- Į pirkti. Nėra

pieįio tam 
szūus 

reiktu ožka
HZ-

(lino kada jiji surado be min- kaip tik ten jis palikti* kur 
ties Broad .way

dukreles Fra no Lagoniu, kuri jos geležkelio stotije Camdene Į (uoinet szuo radęs sues ji,
• r* i a \T t f- rs • ir i i • • Imirė praejta Subata.

Mare Kalinauskiene isz 
Turkey Run likos
Soredoje, sirgdama nuo kokio 
tai laiko. Velione turėjo apie 
57 metus. Paliko dukteria Ona 
ir Mrs. McClaft’crty isz Fila- 
dedfijos ir sunns Vinca ir Juo
zą namie.

— Operate 
.Tęva“ 
nyko, nusiseko

t
palaidota

“Adomus ir 
kuri likos atloszta Utar 

pasekmingai.

—' Szenadorio lietuviai nu
tarė* per savo egzekntyvia ko
misija i szk i Įminga i 
mingai apvaikszcziot i
vi u Diena Vasario Kita. Visos 
draugijos spareziai

ir truksz- 
Lietu-

rengiasi 
prie tofi garbingos dienos.

Didžiausias programas 
tatytas susidedantis

i kombinaci-

sus-
isz jau-

nuomones spalvų 
ju prakalbu, dainų, deklamaci
jų ir invairiu įnvairiausiu pa
margini mu.

Ka reiszkia lietuviu Vasario 
16ta diena ? Bėabejo kiekvie
nas lietuvvs ir 
nai supranta tos dienos reiksz- 
mc ir vertybe, 
būnant po žiauriausiu prieszu 
Lietuvos delegatai arba ats
tovai paskelbė savo kraszta — 
Lietuva nepriklausoma — ga
lint i a valdyties savo pabriesz- 
ta konstitucija visai skirtinga 
nuo kokiu ten atėjūnu — prie
szu.

Paminėti ta diena, visa Lie
tuve i szk i bu ingai

lietuvaite p il

Dar Lietuvai

ir zavejan- 
cziai pasipnoszia tinkamai ap- 
vaikszcziuoti

Tai-gi mos 
dorieeziai, 
priederme

Ja.
lietuviai Szena- 

laikonu1 
atsilankyt i

rio 16ta diena 
School ’es 
vakare ir

sau už 
\ra ša

unu joje High 
svetainėje 7:30 vai., 
atsivestu kitus savo

pažinsi amus ir k\iesti apielin- 
kes lietuvius ant to garbingo 
vakaro — pasiklausyti tantisz- 
ku prakalbu, dainų, deklema- 
ciju ir puikiai skambanezios 
lietuviškos muzykes. In dar
bą brolįii, vyr’s in vyra nž tė
vynes laba; nž Lietuvos garbe 
l’ždegkime savo krūtinėse 
le tautos ir stokime 
milžinais priesz
szunvbes i;r neteisybes.

Lietuvi f Dienos Presos 
Komisija.

mei 
in kova 

neprieteliu

ak’J
i KAZUNO
GUMBO-KURA

atsakan-Szita Gyduole yra 
ežiai iszbaiidyta ir visados 
yra pageltai nuo Gumbo,pa geltai

Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.L Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietaviszka. Trajanka 
Sutaisyta Kamino Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per pacztn 5c.' extra ant baksuko. 
Toipgi impoituojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, la|szu, aliejaus ir t.t, 
galima gjauti musu aptiekoje 
arba rašykite o aptaikyšite 
atsakinui ir prekes.

L. M. KAZUNAS

Patrūkimo’,

aliejaus ir 1.1,

y

38 S. Jardin St.
SHKNANDOAH, PA.

s. ■« 'H ip-** h

Pennsylvani- dau, T >

N. J. 5 Sausio. Kada atėjo, prie_ pire kareziai. 1 ’7
savos, nežinojo kuom jisai yra | Atskleidęs savo sulopytoAtskleides savo sulopyto 
ir isz kur pribuvo. Tasai žmo- Rkrando skvęrna, būname lai- 

‘ metus. Kas ii I “Kas nori vaiko?f ‘—Vai- 
szauke užkimusih bal- 

palinkės kinietis

gus turi apie 
pažysta ?

) metus. Kas ji

ISZ TAMAQUA, PA.

< 4

ko!
su senas,
Czongąs, žinomas visam mies
teliui Tpimingu

11

(Kinijoje)
vandens noszikas.

Viens, kitas iszgirdos szauk
— Ana diena kada Mrs. 

Osharieno Franty atėjo namo 
iszsvocziu, nemažai nusistebe-1 sma manydamas, kad tai ko-
jo paregėjus stuboje szeszis Į kio pirklio, sustota ties na- 
pasirėdžiusius Klukluksus, - 
rie insodiuo moterėliu in au
tomobiliu ir nuvožė in užmiės-

Penai davė jai gera pamo- I ta, skubiai Mepdavbsi juo la- 
save nakti-1 ke suvyniota kūdiki, Czengas 

su aszaronus 
kad dar 

y y 

pasuko in

langu irku I mais, atidarydavo 
galva išzkiszes, klausinėjo, ko 
nori, bot sužinojęs, ko ežia bu-

T

Czerigas ka 
tai norėjo jai Atsakyti, bot bu
vo jau nubėgusi‘ir greit iszny- 
ko isz akin.

‘•Uli

vaiku, mumsKaip yra su 
szi lyta atnesžc Czengas?” — 
paklausė kun. Juozas tėvo 
Angeliko, kai misijonoriai po Į paskui
paklausė kun.

yande- 
tai pikta

ti. T 
kinima, idant prfs 
mis nepriyminetu svetimu vy
ru kada josios vyras 1__ __
prie darbo ant geležinkelio, o 
jeigu prasergejimo neklausyt 
tai bus 
nlunksnoms.
lietuviszkoms moterėlėms nu
siuntė panaszius persergėji
mus idant bambileis nešit ran- 
kvtu su svetimais.

randasi akyse.

k e suvyniota kūdiki, 
paveizėjo in ji

i < * ‘

gyvas; reikia jis gelbėti.
Taip spmanes,

N uostabu,

isztepta smala ii^’iena szali gatvele, sziukszliu
Badai keliomnd>ilna ir vėl ome szaukti:

“Kas nori vaiko?! Vaiko!
Nieks in jo szauksma neat

siliepė. Tiktai vienoje gatves 
kertėjo mėlerele Liao-ha, sta
tydama 
jam:: “Ei, 
bar vietoje
noszioji! ? «,Ka gi veiks senos 
bobos t Juk Tni, rodos,* ne ta
vo?” -- 
senio.

4 4 
teįsinosi

Nedelioj bažnytinis cho
ras turės puiku t (Mitra ir kon
certą. Prasidės 7 vdl. vakare.

Jeigu ketinate pirkti ar 
parduoti namus matykite Ga
genta M. Vilkaiti. Jisai jumis 
visa ta .reikalu atliks.

Vasario 17 d’.
Tamaqvos parapijos 
vadovaujant

TEATRAS 
Tamaqua, Pa.

7 vai. vakare 
chorai

profesoriui
Dulkei losz labai žingeidu mar 
gumynn tea t ra ir 
Atsilankęs in 
gailės,

p-

koncertą, 
pramoga, nesi- 

linksmai ir naudin- 
li praleis laika.

nes

ANT PARDAVIMO

(Du narnai po No. 605 ir 607 
E. Centro St. 
adreso.

Reing
(t. F. 19)

Kreipkitės ant

Insurance Offiąe
5 \V. Centre St.

$3.50
Dubeltavas Tikietas in

PHILADELPHIA
[ Washingtono Birthday

[Petnyczioj 22 Vasario
ANT- READ1NGO 

! GELEŽINKELIO 
r , X .
► ------—--------------- ------------ ---------------------------- ----------------- 1------- --------------

Specialis ekskursinis treinas

Is?- 
Shamokin ... 
M t. Caįmėl .. 
Ashland . .. . 
Girardville ..

f
Isk ,ryto 
... 5:10 
. . 5:10 

; . 5:53 
.5:59 
... 5:40

y y

savo staliuku, turo 
Czengau! Tai da- 

vandens, vaikus

qirisispinisi klauso 

tau Ims mano 
Czengas,

“S’Ztai sziadien 
isz ryto ejap, vandens pasisem-

u
Isz-kur*
" ’ r

prię stalelip.

y y 

sustojęs

t i isz szulipio, ppe miesto mu-
ru, žilinu, cziapat kažiątkoke
ri^zulys gu|i. 
mas sau, kati

(imb manyda
ma n var^szui, 

ir tie skudurai bus reikalingi. 
Bet pasirodė ne skudurai, oBet pasirodė 
vaikas prasta skepeta Suvy
niotas. Buv’o dar gyvais, tad ir 

. Hzuus ne- 
juokdamas 

payeizęjes in

paėmiau. Gal užtat 
los ant manos 
pridėjo senis,
__  __  ___ _.4j * *

- - - .r
x ? ? -r y r?

Liao-hu, — jie mėgsta daugiau 
mergaites

“Ar tai vaikas?
knise Liao-hu. - V .

Tuo tarpu, apie, juodu pra

y y '' X,"< i *

, i >. < . ■ ..»1 •

Ar tai vaikas?” pak-

dojo rinklios daugiau7 žmonių. 
Vienas, kitas pradėjo teirautis
apie kūdikį. Vienas ju prasze, 
kad parodytu. Czengas ats-
kiekio skranda ii*?parodo ku-
dikio galvele. Kūdikis galėjo 
būti daugiausiai kokio mene
sio amžiaus. Ant menkuęzio 
veidelio, suodžiais
matosi sukopęs kraujas ir ant 
kaktelos dar nesug’ijuši žaiz
da.

sipuoszūsia, kaip tai ju etike
tą insako.

Kiniete, 
barzdas” (taip 
(dina misijonorius), puolė tuo
jaus ant žemos priesz juos ir 
sudėjus rankas, pakele jas prie 
kaktos, tuomi iszreikszdaina 
dideliausia savo pagarba.

“Meldžiu kelties,” — tarė 
tėvas Angelikas, truputi susi- 

“Kas tokio esate 
ir ko atėjote? * Meldžiu eiti 

t mane in pasikalbėjimo
> y

Garbingi dangaus sunns
• “Mane 

o ežia mano 
Garbingi

Meldžiu kelties

maiszes. —
• Meldžiu

• 4

>

pietų buvo susieję pasikalbėti, kambarį.
“Labai gerai,” — 

kun. (*). Angelikas. - 
siuneziau ji

Labai gerai, atsake

taip
Vyras, rodėsi,

siliove raginti ir maldautį. Ga
lu galo Vu-sian, linktelėjo gal
va, pareikszdamas, kad nors

<9
T> I * . ‘r , ’ ’La‘Į— pradėjo kinietis. — 

-siau. 
Si anga.

M

vienuolėms. Jos vadina Vu-si 
tuojaus ji isžmaude, davė jam moteris C 
ožkos pieno ir; gražiai ji apro- dangaus sūnūs įtaip kiniecziai
de. Seseles tvirtina,

* «

1 kad vai
kas yra labai gražios iszvuiz-

tituluoja
jomo jeszkodami savo

mi sijonorius), ai e- 
vaiko

dos.,Nelabai ka szitamę daly- Sino-kuei •>. (velniukas),■ kuri
• Mke numanau. ......

kriksztijau ir atidaviau auklė
ti Kunigu szeimynai. Tai yra 
jau antras vaikas, kuri sziais 
metais jiems pavedžiau.
meldžiu atspėti, koki krikszto 
varda jam daviau?”

patraukė, atsakydamas, nega
lia to žinoti.

yy _ __

“Nors nė vandepy- 
vis prie Vandenio jis

Asz ji tik ap- Į jums sziryta atneszo vandens
noszejaa Czengas. Taip tikrina 
mano moteris Stanga.

“Taip, taip”
y y

— turo jau nu
ryta p rul^°tI te moteris.-—-

sziau Czenga, kad mano vaiko-
, ...., ,1- V ---

Kunigas Juozas tik pecziaisl garbingieji tėvai
1 i paa ju s • a t n osz t u

jus, bet tUszcziomis

ir mano 
buvo pas 

sugrižo, 
1 I

isz prievartos, bet sutinka.
ar ■ - - ‘ r

“Moize! 
geli kas. — 
jo, bet 
rastas, o musu Czengas, uors 
gražumu hepanaszus in Fara
ono dukterį, visgi szirdies ge
rumu ja pralenkia. Todėl pa
sakiau sau:

tarė tėvas An-
• ,i A _

“tegul bus jam 
vardas Moize, t. y. isz vandens 
iszimtas.”“

Indomu tiktai, 
sesuo ar motina, kaip, kad bu- 
t • <» I /i 11101 1 a

i l ar ateis

vo atėjusi Mozei 
kun. Juozas.

Pasikalbėjimu 
atėjės broliukas, 
mas, kad du

— prijojo

pertrauke 
praneszda- 

senu kinieežiu 
laukia tėvo Angeliko.

Palauk manes, 
y r

n

zai, 
likus, 
szlu.”

Tęvos Juozas 
stalo laikraszti 

pradėjo 
ant stalo, Įnik-

kun. Juo- 
—. tarė iszeidanias Ange- 
” Ašz neužilgo sugry-

y
i i

paemes nuo 
Bulletin de
va rtyti. BetPekin,” 

greit padejes 
raszti ir prisiartinos prie alto
rėlio, kurs ežia pat buvo įtai
sytas, karsztai
Kūdikėlio Jėzaus, 
žus paveikslas kybojo ant al
toriaus.

Priiyknnigo Juožįipo stojo

ideldesi prie
kurio gra-

gatveles ir szhikszlymd in lęu- 
ip(/2a kavorinos kiniecziai kavo

vaikus. Czia vargszai kūdikiai 
ar nuo szalczio suszala, ar 
szunu ir kiaulių suedami būva, 
ėr nuo bado mirszta.

“O gerasis Jėzau! kuomet 
pa šau! i s ma ty s • k i e kv i ena me 
vaikelyje Tavo paveiksią ir 
majestota? Kuomet ateis tas
vai kelyje

laikas, kad delei Tavo nuopel
nu, kanezios, szalczio, bado, 
Tavo pažeminimo Bethliejaus

bemano siao (mažutėlio).
Tolinus ‘pritruko žodžiu nuo 

susigrrttidihimo. Karczios asza 
ros pasipilė isz motinos akiu, 
nes laitai buvo pasiilgusi savo 
kūdikio.

“Sunkus dalykas 
kun. Angelikas 
szaltumu.
pameta, praranda ir teises 
prie jo. Mums atidavė vaika, 
kaipo pamesta, 
mums jis ir priguli,

ji paszlakszcziau 
“stebuklingu vandeniu” (t. 
y. apkriksztijau). Bet pasakyk 
man, kam* ji.pametei ?” 
se toliaus misijonorius.

\ “Mano > priverto prie to, 
garbingas dahgaus^sunau/.’ — 
teisinosi Stanga. — f‘Septy
niolikto sulaukiau pavasario, 
o jau treti karta tas pats vai
kas grižta in mano namus tam 
tiktai, kad ji man ' vol atimtu 
baisus JenA*ang (požiemiu 
dievaitis). Du jau nuėjo ir ta 
treti hoen (dvasia) [ 
apleisti. Tuomet tai man pa
tarė ta sena 
gal pažįstate, 
(kunige), kad 
veidą” 
tiszenibkuei 
dvasia) neteks noro grįžti in 
musu szeimvna. Paklausiau.

veidą ir 
szia na k t.

J 1 — tarė 
nuduotusu

*~tJ‘Kas koki daiktu 
praranda

biau, kad 
stebuklingu

t

tiktai, kad ji man
JemVang

da ik t a, tad 
juo ki

—klau

xrol atimtu

pradėjo

Liao-hu, kuria 
geras bonza 
“atimeziau 

savo Šia o, o tuomet 
(persikūnijanti

szeimvna.
Suodžiais isztepiau 
po muni pamoeziau
Bet su juomi (ežia balsiai pra
dėjo verkti) netekau: ramybes 
laimes ir paineeziau savo sie
la t. y. pati save. ” —?

“Nenustok vilties, nei nusi
mink IV.r-

I • • v

niete kun. Juozas.
' * y y

Stanga pakele savo

— pradėjo raminti ki- 
“ Vi skus

bus gerai.
aszaro-

kūtelėje, nei vienas vaikas ne- taslnažaš akis in ji ir pradėjo 

Misijonorius neda-
bus metamas i n. gatve ir sziuk- 
szJynus ? ’ ’ 
baigė maldos, nes teyąs Angė-
likas skubiai inpuple in kam
barį. . . .

“AT žinai, Teve?” — sz/ūl- 
ke dar tarpdury, bet pamatęs 

“Asz tokio^olniukszczio no kun. Juozą besimeldžianti, nu- 4 * * r > u
Kas nauja?” — paklauso

isztepto,

AT žinai, Tėvo?’
p

ramintis ir pasišakojo, kaip 
anksti Ą‘yta, iszgiijdusi Czengo 
szukavima gatvėmis, ėjo pas
kui ji ir tiktai baime Piktojo 
sulaikę ja, kad neatimtu nuo 

\ Vien iszdriso 
praszyti Czenga, idant vaika, 
nunes^tu pas bonzas prie kry-

jo savQr vaiko.

norecziau savo namuose laiky-
— praėjo juokauti Tino-

• ?lh >

■ A < .

Ir asz ne, tarė kita isz hii-
hu.

i i

uos.
Jo nieks neims, — atsiliepė 

jauna moteriszke nes mato
te, Piktasis prie jo prikybo ir 
rodos dėlto per? motina pamo
to veidą/1

“Dar ir tau Czengai, atker- 
szys Piktasis, - kadram už akiu

r

J

perspejo^Iiao-hu.
n^ėilinno i

paims Baltieji su

tylo.
“Kas nauja?” 

atsikėlus kunigas Juozas.
“Regimai Kūdikėlis Jėzus

permato tavo malda...
dėdukas ir bo-

— paklauso

Sžtai
musu Moizes

I* .

bute atėjo, reikalaudami gra-
a. . * a » mi a « « /

žinti jiems kūdiki/

Garbingi dangaus Annus” 
— pradėjo nudžiugusi Stanga 

4 4 nu sprendėme maldantį, 
kad ir mus palietumete tuo 
stebuklingu vandeniu ir ati- 
duotumete mums vaika.’!

4 4Esu insitikines
Vu-siau —r:.44 
szeimvna seks 
džiu.”

Misijonoriai tapo netikėtai 
užklupti tokiu dalyko begiu, 
keliais žodžiais lotinu kalba 
jie pasitarė tarp saves:

— tarc pasitarus 
“bet tik

> > 
kad visa

muši/ pavyz-

pridėjo
musu

r

v

i

Ik

J

y
t

“Gerai,”
tėvas Angelikas 1 — 
ta savo pasižadėjimu patikrin
kite rasztu.”

Pasirahze. Misijonoriai tuo
jaus pasiuntė žmogų pas Siun 

kad kuogrei-gu szeimyna, kad kuogrei- 
cziausiai atnesztu maža Moize 
in misijos namus.

Pusvalandžiui
tėvas Angelikas atidavė Siao 
— Moize neteisingai pavaidin
ta Siao-Kuei' (velniukas), in 
rankas nudžiugusios motinos.

Mažasis misijonoriau 
ture tėvas
• j

prastintais

__ "*>
“tu 

viena szei- 
myiia, atmink, idant, kuomet 
iszaugsi, taptum' antru Moize 
ir jau ne viena tiktai szeimy
na,. ne viena miesteli, bet jei 
galima visa tahta investum in 
pažadėta žeme, in Bažnyczia 
ir in dangaus karalyste.

Nelaimingoji Stanga, visa 
diena istfyargiisi, dabar jaute-

y f

Angelikas— 
jau atvedMxmau

si, kaip inžengusi in pažadėtą
ja žeme. Glaudė prie savo szir- 
dies ir karsztai bueziavo savo 
kūdiki, dabar 
brangesni, kad per 
draugyste ir g 
binguošius dangaus sunns.

Taip Dievas 
liais veda žm<ws prie 8ąvesr 
tiktai maldaukime Dievą, kad 
dauginus.tokhi pagonu atves
tu in SaVb Bažnvc&ia. Laisvas.

1 -ll» •

szimta kartu 
ji ingijo 

lobą patx“Gar-

i n va iriais, ke-

'I

ANT. PARDiAVIMO.

Šzesziu mimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pą. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vairduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai Už
dirbtos žemes. Persiduos pi
giai. Kreipkitės, ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Ajdvokata, 

Shenandoah, Pa.
\ !

MICHAEL V. WOLFE
’ (VILKAITIS) j

336 E. Arlington St. |

namas prie

*

I

(t. f.)....

"* įM|I

/I

1

I
\ TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
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*.....................      n ""jiy i i -...... ... ........ ... ........

1
4*

•/ 1

'■i
d4

žiaus pagodos (tai yra pas ku
nigais kryžiaus 
nes girdėjo apie

• • • Dabar esanti pasirengusi ant

r -: E

ba žnyczios) ; 
juos, kad 

kiekviėna- vaika vadina turtu.

X aDekite savo pinigus inžinoma, 
atsisakiau ju reikalavimu isz- 
pildyti. Bet ka ,, darysime,/jei 
Dieviszkas Kūdikėlis sius 
mums kasdien ' tokiu dovanu. 
Pritruks mieste kathlikiszku 
szeimyhu, kurioms galetunie- 

sziuos'kūdikius

Kūdikėlis Merchants Banking Trust Co. Banka | 
Mahanoy City, Pa. * 

t
t * * * • . V >. 1L

< m n * t' 
j .

■4J,,'-'"',: ■ -------- $-------

Ta Banka nori jumis patarnauti
'ti 

X 
I 

MokaJiczia prėcenta ant padėtu pipigu.

lendi” ■
O gal ji” 

mynios,-—“, 
ilgonita barzdomis (Misi jono

, atsiliepė i szT
Shenandoah
Mahanoy City ($3.25) . 6:22> ilgonita(barzdomis (Misijono-

(, 6:46S riai Kinijoje neszioja barzdas)Tamaqua ($3»25)
Pribus in Philadelphia'9:40J 

Win — i.iiym iimb—wmi ■ ■■■ »i n i* i Mi « m— ■ imi W
GRĮŽTANT— Apleis Phila-> 
delphia 7:30*ti^pati vakarai
in virsz-minėtai stacijas.

ii.,> Ant. Readingo

V

me pavesti
auklėti.’!

Pasitikėkime pievui, kursai
kuriu gyvena prio f ‘Kryžiaus,

54O taip, puiieszk ji tenai:
pagodos (bažpyozios).

ragino graudingu balsu jau

WW *

geriausiai pasiniphjs hpię Sa
vo szeimyna, ’’— atshko kun.v'o szeimyna

... W .

»» — atshko kun.
i

Nori^dtįht koŽnas vyras, moterisį vaikas ir mergaite pra- 
detu**taupyti pinigus ir turėti įankava Įmygate szitam

A jtai-nieksnekreipė - douuuuj 
f “Tiktai, r^qsjniii&amas, be-

■ v k
‘Tiktai,

r^W'l

„tAiikęli 
kas-iszejo isz namu, kad aplari-

[ - Merchants Banking Trust Co. Banke.
Į Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
r, locnus namUk <
i ;Bzita Banka prigelsbti 
f

Nori kad jus būtumėt to Bank o depoiitoriuB.
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