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Isz Amerikos

— Jonas 
su t i kės
Pa.

savo 
pasakė

Lietuvis nužudė savo paezia 
kad nenorėjo virti munszaine.

Minersville, 
Musczinskas
dranga ant ulyczh 
jam kad turėjo barni su savo 
motore ir eina pasigaut klini
ka idant iszvažiuot. Musczins
kas bego isz miesto, nes buvo 
nuszoves savo paezia paleisda
mas in ja ja tris szuvius. Mirti 
nai sužeista atvožė in Pot Išvil
ios ligonbuto, nes vargszt* tuo
jau mirė.

Afusczinskio da nesueme, bet 
palieije mano ji greitai suimti, 
nes jisai yra locnininku daug 
stubu ir kaip rodos pats pasi
duos in rankas teisingystes.

Kaimvnai sako, buk
ezinskas susibarė su paezia už 
munszaine. Motore daugeli 

bijo virti

Mus-

M otere 
kartu kalbėjo kad 
munszaine, nes kada Jonas už
sitraukdavo tai 
kaip pasiuteli>.

Musczinskas

pasielgdavo

prigulėjo prie 
daugelio drau gy sez i 11 
dint a buvo vedus ant ru kart u.

o n užu-

Stebuklinga daktarka” ir 
kvaila ligone.

Stockton, X. J. — Stanislo
va Jakubczakiene, likos apgau- 

“ stebuklinga 
gydė josios

i I

ta puikei 
daktarka ” 
vvra ant rūmaiizmo. Ana die
na atėjo pasija ja kokia tai no

kini apsi
ėmė josios vvra iszgydint in 
kėlės dienas su pagialba užža
dėjimu. Paprastai prie tojo gy
dymo reikėjo nekuriu brange
nybių, o kad nieko daugiau ne
turėjo kaip du žiedus, auksini 
ziėgoreli su lenciugeliu 
liolika doleriu, 
gydymą. Daktarka paliepė at 
neMZti Jakubczakienei isz szto- 

motei’e iszejo, 
suėmus viską ir da 

szlebes dūme 
laukan ir da josios nesueme.

Daro iy mato viską adbulai.
Eairmont, W. Va.

Tiana, studentas isz ketvirt 
klases, viską daro 
bulai. Szimas >kaito 
adbulai, o dalykai kurie 
artina prie jojo, 
kad nuo jojo atsitolina.

per 
kuri

jWŽX>hjiua-.->»'ltevC.
v v ra

ro acto, o kada 
daktarka 
pasiėmus kėlės

ir ke
rnam* pradėt i

Szimas 
os 

ir mato ad- 
ir raszo 

prisi-
jam nuduoda 

Visos 
gromatos yra raszytos adlmlai, 
jog reikia skaityti >u pagialba 
zerkolo. Kada eina ulyczia ir 
pamato kad prie jojo artinasi 
automobilius, tai jam nuduoda 
kad jisai nuo jojo važiuoji* ir 
l.t.

Daktarai sako, jog 
ant jojo ligos nesiranda, tik tu
ri priprast prie visko ir vietoje 
daryti viską paprastu laidu, tai 
turės daryti prieszingai.

Padare vieta burdingieriui,
Detroit, Mich. — Joseph No

vickį, tur but bus idealingiau- 
sias vyras ant svieto. Birželio 
14 d. jisai suvalgė nuodu doza 

pasimirė. Priesz szita kelio- 
, jisai pa ra

ku r sakosi 
mirsztas del to, kad jo pati at
siimtu apdraudos pinigus ir 
galėtu apsivesti su burdingip- 
rium, Tony Lausicki.
Vargonininkas baisei sumusze 

vaika.
Johnson City, Pa. — Mikola 

Kondra,

imo

gyduoles

ir
ne pas A broli omą 
szes raszcziuka,

11

vargonininkas Len- 
kiszkoje parapijoi czionais, ku
ris teipgi mokina ir vaikus, li
kos apskunstas per Marijona 
Kapucinskienia, už tai, kad 
,ĮjaiJfęj ^uiyUko josios vai k^, Po- 
vylapkuris per kėlės dietas tu
rėjo gulėt lovoje o mėlyni žen
klai nuo botago buvo žymus 
per keliolika sanvaieziu,

i
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Pražuvo slenkancziosia piesko- 
sia prie akiu visos savo 

szeimynos.
Wilkes Barre, Pa. — Svo- 

jersville atsiliko baisus' ir 
kuris 

i kaimeli. AiUa- 
Antanaitis inklimpo in 

pieskas užpakali- 
Per dvi valan- 

su szupeleis isz-

atsit iko 
graudingas atsit ik imas, 
sugraudino vis;
na s 
slen kanezias 
je savo namo, 
das kaimynai 
kasinėjo pieskas kurios intrau
ki ne jo
lian, bot \ įsi stengimai nuėjo 
ant niek ir ant galo pieskos ap- 
eu|e jojo galva ir užtroszko.

visam atsitikimui pri- 
sižiurinejo pati 
daugybe žmonių, 
pagialbet nelaimingam žmogui 
o reginis buvo graudingas. Po 
kokiam tai laikui iszgauta la
voną nelaimingo 
uolinis i 
sugrąžyti gyvastį

Antanaiti kas kart 
visi st engimą i

<>’l --> *K

l’am
su vaikais ir 

bot negalėjo

žmogaus, o 
lak ta ra i stengėsi jam 

su pagialba 
pulmotoru, bet gyvastis buvo
jau apleidus kuna.

Dažinojo apie vyro ap- 
gaudinejima.

Philadelphia, 
a reszt a vojo 
27 metu už pametimą paezios ii 
kūdikio, per ka likos atideng
tas veidmainingas 
vyro >u 
1 len>zke, 
mergi na.

Paeziule 
v v r o 
juju

A rt h u ra
Palieije 
Jonike

k < > k la 
21

.
tai

mot u,

Naujas Amerikoniszkas 
oralaivis. 

naiijauses 
oralaivis

SzJ a i 
niszkas

A meriko- 
J -1, kurio 

bandymai atsibuvo Lakehurst’. 
Szis opilaivis bus naudojamas 

aid tyrinėjimo kurper f lota
randasi nevidonas laike kares.I
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Svetimžemiai dirba prie 
' bažnyczios.

Debeikiai, Utenos ap. (‘Vio- 
j’ kor.) — Vos tik priosz 

likosi
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n v bos 
karu likosi užbaigta statyti 
Debeikių didele 
ežia; tik dar grindys 
biivoniedetos; 
ilžiaga prirengus 
dama naujos grindy 
stebėtina, kad bažnyczios ko
mitetas pasamdė meistrus svo- 

rusus ir žydus, 
visai mažai tenusimaną 

apie tadarba; gerinus Imt tiko, 
jei klebonas Imt juos pasamdęs 
savo tvartams, o ne bažnycziai 
grindis dėti. Juk yra ir isz lie
tuviu geru meistru kurie daug 
sažiniszkiau atliktu darba. Bet 
žinoma, rusai ir žydelis, dau
giau “užfundino” ponui baž
nyczios komitetui, tai jiems ir 
teko darbas.

Degtines pasekmes.
Gajunai, Biržų v., B.-Pasva

lio apskr.

muro baznv- 
lygsziol 

bet dabar, mo
jau bus de- 

Bot kaips.

I imtaiiezius 
kurie

žinoma, rusai ir 
užfundino J T

svoeziu, tarp
Besi-

Insimylejo in berną, nutrucino 
savo vyra, viskas iszsidave.
Keturvalakių vai., Vilk. ap. 

Budvcžiu kaimo atsitiko gana 
tragingas dalykas. Pabaigoje 
pereitu motu pas Vinca Plecz- 
kaiti atsilanko
kuriu Imvo ir jo brolis, 
kalbant, Vincas, matomai, isz- 
troszko ir paprasze savo žmo
nos pieno atsigerti. Toji pasa
kiusi, jog neturinti, bet vėliau 
nurodo in puodyne kortoj. Vy
ras atsigėrė. Po kokios deszim- 
ties minueziu jis pradėjo jaus
tis blogai ir tuojau atsigulė. 
Antra diena atsikėlęs
mokinti arti savo jauna 14 me
tu sūneli. Bet apie pietus turė
jo eiti in lova atsigulti. Antra, 
trcezia diena ligonis ėjo vis blo 
gyvu, 
lis
gonis konto 
skausmus. Iszsiskiriant jis pra- 
nesze savo broliui, 
nebosi mat ysiąs, kadangi 
greieziausiai busiąs ant lentos. 
Tail) ir atsitiko. Apie vidur-

bandė

Atveže kunigą, atėjo bro- 
aplankyti, o tuom tarpu li- 

nežmoniszkus

ISZ visu SZALIU Isz Lietuvos.Kluksai turi didesnia 
mielaszirdyste.

Mishawka, Ind. — Pranesza- 
ma isz czionais apie* 
dale ka, 
katalikiszku kunigu biznieris/. 
kurna, o m* meile tikėjimo, 

, ar k it u skam- 
r biu idealu. Pasimirė J. Zeimis, 

60 met u amžiaus, 
rejo palaidoti 
apeigoms, bet kunigas 
(lojo

czionais 
k u ris

ne
’ krikszczionybes

gvvenimas
\’anda

patogia ' (
( bandė

numarius, terp 
>s. Mojere 

su joi|ds

užliko kiszeniuji 
kelis adresus merginu ir 
telefono

kuriu buvo ir Vand<
dasiprato kad vyras 
siismeszincja. Atėjus pas \ an- 
da dažinojo, Imk jiji įieužilgio 
ketina teketi už kokio tai Ar- 
thuro Williamso, kuris pasiro
dė, buk tai josios vyras Joni
ke, kuriai sake buk yra jauni
kiu. Kada Vanda apie tai du
ži i lojo, tai net apalpo isz persi- 
ėmimo.

Jomke ’iene
vyrui jau du kartus

savo

Fašistai nužudė atstovą ir mi- 
pabrežia musu i

i m lomu

i

j 
I U L

nisteri. Faszistai karsztam 
vandenije. 

Pa

dovanojo
u.ž pana- 

>zu apgaudinėjimu, bet trecziu 
nedovanos, ir innesz 
ant persiskyrimo nuo

ir

Keli banditai

ka rt n 
skunda

Banditai apiplesze strytkari 
ant 28,000 doleriu.

Indiana, Pa.
sulaiko strytkari arti Keisiuge- 

visiems pasažie- 
ir sargams kurie 

vožė apie $28,000 ant iszmoke- 
jimo auglekasiams kasyklosia 
Russell Coal Co., ('lyineri. Ban
ditai nuvažiavo 
apie myle kelio nuA 
laikymo, pamote 
siomo pinigus ir dingo girrioje.

, nes 
girdėjo juos

paliepi1ro.
riams iszeiti

su st ryt kariu
i vietos su- 
karuka, pa-

Badai banditai buvo Italai 
keli pasažieriai 
kalbant toje kalboje.

Kvailiu ne stokas ant svieto.
Des Moines, Iowa. — Ana 

diena Cedar Rapids, kokis tai 
senukas ejdamas ulyczia pake
le du deimantinius žiedus su- 
risztus su stuczkelia
atėjo prie jojo kolyis tai biznie
rius. Senukas 
“maj guduos, 
būti brangus. Biznierius ir bu
vo tos paezios nuomones, ka ir 
senukas, kuris 
riui kad butu 
tai butu linksmesnis 
serganezia paezia ir jam prisi-
duotu penki doleriai naudin
giau ne kaip tiejei žiodai. Biz- 

mielu noru padavė 
senukas

ir tame

tame paszauke: 
tiejei žiedai turi

pasakė biznie- 
surades pinigu, 

nes turi

įnorius su 
penkine, senukas szirdingai 
padekavojo ir nuėjo toliams.

Biznieris tuojaus nubėgo pas 
artimiausia auksiniu rodvda- •f 
mas žiedus ir klausdamas kiek 
jie gali būti verti. Auksorius 

“deimantusapžiurėjas ° deimantus” pasa
kė biznieriui buk tokiu žiedu 
gali daug nupirkti fersztori po 
deszimtuka. — Geras uždarbis, 
ar ne f

jog rytoj
jiskor.)

Galvanauckas ir kiti atsisako 
nuo ministerijos.

Kaunas, Birželio 12. (ŽTA) 
— Lietuvos miiiisteriu kabine
tas, su
vanaueku prieszaky, 
lydino.

M misterijos 
invyko tuojau 
mas 
ma 1

Taip ir atsitiko.
mikli jis mirė, nenorėdamas 
prisiliesti artyn nei savo žmo
nos nei berno. Besirengiant in 
laidotuves, Vinco -brolis nuva
žiavo in milicija ir sustatė ten 
protokolą. Milicija

t u vos kaimuose, 
degtine, 
giliai giliai

Ji«
istn organi-R v mas.

tapo iki pamatu sudre- 
garsiim politiniu skauda-

/

zaeija 
bintą
lu. Tik ka dabar prapuolė Sei 

s Matteotti, isz so-
M < >t ere 

su bjįžnyl inems I mo atstovu.'
I sialistu partijos. Prišokta, jo-užgie- I

$45 už palaidojimu ir dar I 
is/.sikolekt uot i

‘‘ lonkas, ’’ nes 
kojos in parapija 
ka. Motore, neturėdama 
gu, papkasze graboriaus laido- 
ti-ant taut iszku kapiniu. Tas ir 

Palaidojimu 
k unigas.

$32 
lonkas,” \

11Z 
velionis nemo

jau ilga lai
pini

invyko.
protestonu
Klūks Klano skyrius, dagirdes

<)

atliko
K u

gei faszistai ir pavogė ir n užu 
de. Sarvszv • • 
szistu ministerial 
l.spaudoje didelis 
mas priosz faszistus. Sakoma, 
kad sziuomi didelis smūgis su
duota netik visiems faszislams 
bet ir ju vadui Mussolini.

Isz Sofia pareina kita žinia

su t no jau du fa
re/, i gi i a vo.

pa s i piki i ui-

i apie bulgaru laszistn žygi, bu- 
apie toki kataliku kunigo žiau- ‘ '

sangailos > iiispvvi jos
i '•<>.

>a v o I

premjeru Krimstu Gal
ai sista-

rezignavima.s 
po to, kai Sei- 

. atmeti* valdžios sumany- 
nutiosti Lietuvoj nauju ge

ležinkeliu liniju. Valdžios pla
nuojamiems naujiems geležin
keliams tiesti Anglai buvo už
tikrino duoti paskolose Priok 
tam aplaike gerus kyszius.

(“ Vienybes”
— Kaip ir visuose kituose Lie

ta ip ir ežia, 
isz žilos senovės, yra 

inleidusi szaknis
in žmonos. Kaip niekur degti
ne geru vaisiu neatnesze, taip 
ir |)as mus.

• Viena karta, du musu kaimo 
jaunuoliu-pijokeliu at važiavo 
Biržuose turgum Kaip visuose 
Lietuvos miestuose taip ir Bir
žuose yra daug traktierių. Tie 

juos aplanke, taip

uždraudė 
laidoti lavonu, atsiuntė dakta
ru, kurs iszemes szirdi nusiun
tė ja kaiman. 4

Bernas giresis, buk velionis 
mirdamas palikes virfa turtą ir 
liepos jam szeimininkauti. Bet 
volionios brolis tu bernu tuo
jau iszvijo.

I ,.H.,...... j“"“"

Kauno, kad Vincas Pleczkaitis 
isztikro nunuodytas.
tuoju 
bernu.

1obėjus

pijoke! ia i 
nusigėrė, kad sulaukė vakaro 
Biržuose... Ta vakaru, kuriame
traktieriuje jie aliojo, susimu- 
szc pulkas vyru.

TuO tarpu, atėjus milicijai, 
mvlinczius muszt vnes • •

nuvarė in szaltaja, o in
— tik užrasze.

Szi ketvirtadieni, 8-V-sz. m., 
atėjo isz Biržų 
rasztas, kuris 
tuosius “pijoke]ius” 
keti pabaudos — po 50 litu, už 

“p i,jok u”

4 •

Pagaliau ateina v • • žinia
%

isz

Neramu.
“Gazi'ta \Vjir- 

. prancszimu isz Ge- 
nakti Xieszvio- 

dvara už
gali ja sutero- 

užmusze viena 
paeini*

< i Suaresz- 
nabaszninko žmona ir 

Turtams gi paskiria 
globėjus. Bet žmonos gimines 
užstato savo namus ir paliuo- 
suoja ja. isz kalėjimo. Būdama 
liuosa ji dabar iszpardavineja 
savo ūki, kad paliuosuoti ir 
berną. Neužilgo žada būti teis
mas. Ajikaltintaja ginsiąs gar
sus advokatas Bulota, kurs 
nesenai apgynė .Joną Vaikina 
nuszovusi koki ten jauna vy
ra. Teismas busiąs labai indo* 
mus.

Svecziai isz Amerikos.
Jau pribuvo Kaunan V. A. 

Meszkunas,

V v-
užsieniu mi 

‘kretoriaus Petko- 
pažangus agra- 

buvo niižii-

lėni nužudymas

kuris buvo
I i>a i 

at veje, ka ip ly 
giai anais metais Imvo nužudy

ti* vas.

• Leningrade suaresztuota 700
' studentu.
Maskva, — Tidistaneziai 

studentu dalyvavo ih'inonstra- 
cijo,n> Ia*uingrade, 
protestui priesz ;

pradėta szalinima isž 
imi versite! u daugybes studen
tu, kurie nėra kile» isz proleta
ru szeimynu.

700 studentu, del dalyvavi
mo demonstracijoj, liko tuojau 
areszt not i. •

— Liepos
goj Charkove žada invykti vi
sos Lkrainos tautiniu mažumu 
konferencija.

ru veikėjas
M j. j ’lytas sost i nes 

pas ari ima 1
Mikolas

rus — 
juos žiiirinczius

savo 
jam 

paliepdamas I!) me- 
paduot i 

A bildu

t ikrą I l;,s .1" 
arielka i.I

ruma, atsiimti* 
vainiką.

Sūnūs nutrucino savo tęva.
Medica, Vi. — 

chailovas, bernas 
furmeri, imtrucino 
tęva inpildamas 
t ruc ižuos,
tu Jurgiui Puehalcui 
arielka ant iszgerimo. 
likos uždaryti kalėjime.

Dvi galvas ir ketures kojas.
Boonsboro, Md. — ('žirniais 

in kėlės dienas atsirado kelio
lika nepaprastu ancziiiku ku
riuos gamta gausei apdovanojo 
su ekstra dalimis kimo. Karme- 
ris 11. Dubel isz Benevola turi 
aneziuka su dviems galvoms ir 
keturioms kojoms. Antroji gal
va randasi ant virszaus pirmos 
o antra pora kojų iszaugo prie 
sparnu.

Nelaimingos Dienos.

'revelis 
graino iu ejniki daug pinigu, 
už tai iszpere kaili man ir Jo
nuk ui.

l’tarnvkas.
mamos mama ir už tai daVe tė
veliui iu kaili.

Sereda.
pavogė i
musze slūgine, už tai drei\'eri 
pavaro.

K e t vergas. — 
ges su orderois
pas dėdienė ant alaus, tėtulis 
sugryži*s rado motinėlė 
(lave in kaili.

Petnvezia.

Pa n (‘del is. -

Anksti atėjo

Musu dreiveris 
lu ma išželi u miltu, su-

>

'Tolulis iiuvar- 
mamyte nuėjo

girta,

Dažinojo apie 
tai mamos motinėlė, atėjo ir 
iszmus/^ tėtuliui kaili.

Subata. — Asz norėjau sau 
padaryti pikniką, paėmiau isz 
stalcziuko kvoteruka o kada 
tėvelis dasižinojo davė man in 
kaili kiek tik tilpo. Mislinau, 
jog l)o bu te atejs ir už mane už
tars ir duos tėveliui in kaili, 
bet neatėjo.

Jau tai tosios praejtos Nedė
lios nedžmirsziu.

mot iuele,

džios

, surnosztoj 
sovietu val- 

szalinima

menesio pabal

NASZLAITES KAPAS

Ant aukszto kalnelio 
Prie Žalios puszaifcs, 
Sto\ i medžio krvžius 
Mirusios naszlaites.

Jos apaugės kapas 
T\-ora neaptvertas, — 
Mat kilmes ne poipi 
Tos g

Žeme nepriruoszta, 
Žolynu nesėta, 
Kelios tik velėnos 
Be tvarkos uždėta.

Neateina verkti
Nei sesuo, nei brolis, 
Veidą jai bueziuoja 
Aszarotas molis.

i

Klauses naszlaitele 
Ar raudos moeziute 
Nesigirdėjo balso, 
Tik vejai is pute.

Tik rytu saulute 
Skaisti sužibėjo, 
Tarp žaliųjų medžiu 
Ir tarp vilniu vėjo.

Tiktai kryžius senas 
Ir tiktai jis vienas, > 
Saugoja jos kapa

arbes nevertas.

Per naktis ir dienas.

Vilnius, 
szewska 
gūžes 8 ir P d. 
žio ap. Krasiiovicu 
puolė ginkluota 
rizavo tarinis,
ju, sužeidė ekonomą ir 
9 arklius. Tuo pat laiku in ry
tus nuo Luninco 2(1 žmonių mė
gino pereiti pasienio kordoną. 
Policija pradėjo szaudyti, bu
vo sužeistas vienas sargybinis, 
bet gauja sienos neperėjo. Prie 
Tamaszgrod 
du lenku
tardymas, bet tikresniu žinių 
nėra.

pijoke] ius

IV nuovados 
kvieczia mine- 

užsimo-

ziurojima m
t viies.

Paszalino kunigą.
Kaunas —

Szvietimo Komisija

musz-

Kauno apskrities 
iszbrauke 

isz savo nariu Vilkijos vikaru 
kum Povilą Jasienski už triuk- 
sz.mo posėdy kėlimą ir užgau
liojimu Jcitu nariu. Jo priete- 
liai dare pastangų, kad apskri
ties taryba ta nutarimu pakeis

ki! n. Jasienskis komisijoj

1
Pina

o pleszikai sužeidi 
sa rg\ bi uitis.

Ka daro perkūnijos.
16 ir 17 V. Vilkav. ap. 1)

Baziiiu kaime pas V. \’iszniau-
— nuosto-
Garszvenu

ska sudegė kluonas 
liu lt), 1 10 litu ; 2) 
kaime pas pil. A. Bakuna sude
gė kluonas ir tvartas, 
toliu 5,320 litu; 3),’MajęrisZkiu 
kaime pas pil.

(“Vienybes”

tu — 
paliktas.

Dienos laike vage.
Kokiszkis.

kor.) — Jau Imvo pranyko va
gystes, bet paskutiniu laiku 
vol vagiu szaika pasirodo; net 

. dienos laike mėgina arklius
Sl >""* I’UŪKU. tai
alios o iu i ai, ) o- sVi|.szu(jnii|(lse rūbuose nei.ne-
kiszkem kaime pas pi . 1. Ka- . . ' , , „ r , • •, . . . ’ 1 x . <lek, nes bus sudiev ptnige-pteim sudegė kluonas, 2 tvar- i* ,,

- nuos-

P. Sziurniaiti dienos laike mėgina arklius

“Vienybes” skv- 
riaus vedėjas isz Scranton, Pa. 
su draugu; Laura ir Jonas 
Malsonai — musu aviacijos 
leitenanto Darijaus 
vyru isz (’liicago, 
Tumas isz

pastoge, tro- 
46 invairus 

gyvuliai, 56 paukszcziai ir kiti 
21,922 litai; 5) 

kaime pas pil, 
J. Kriszcziuna sudegu kluopas,
— nuostoliu 10,000 litu; 6) 
Szapkinu kaime 
Tunkula sudoge kluonas 
miniau namas, trys gyvuliai 
paukszcziai ir kita, 
liu pil. Ar. Zumeri sudege gy
vom 14,636 lit; 7) Boliiu kaime 
pas'namas, —
L, pil. Zumeris ir jo sunūs An
tanas užmuszti; 8) Komiszkiu 
kaime pas pil. J. Juodi sudegu 
gyvenamas namas ir tvartas,
— nuostoliu 3,420 L; 9) Pil- 
viszkiu

tai ir maniežio 
besiuose sudegė 
O‘
— nuostoliu 
\’aieziauskio

pas pik P. 
, gyve-

nuosto-

nuostoliu 6,485

ir tvartas
I

nuostoliu 
miestely užmusztas 

pik Pogodinas Ignas (svetini- 
szalis).

Panevėžio apskrity 8. V. Na
viku kaime (Subacziadš vai.) 
sudegė 8 ūkininku . 23 trobe
siai. — nuostoliu 350 510 litu

liams.
Lankeliszkiai pasididino.
Lankeliszkiai. 

kor.) — Szi toje 
vietoje iki paskelbimo Lietu
vos nop r i k la u so i ny be s 
tiktai parapija, susidedanti isk 
3,000 gyventojų; bet isztikus

(“V-bes” 
taip gražioje

buvo

3,000 gyventoju; bet 
laikams sukruto ir

kaimu ir

laisves
Lankeliszkiocziai iszrinko lai
kina komitetą, kurio tikslas 
buvo inkurti Lankeliszkiuosc 
valscziu — kas jiems gerai ir 
pasiseko. Greitu laiku prisira- 
sze apie 20 atskiru
dvaru, isz tukstanezio su vir- 
szum~ gyventoju — kuri tai 
apskrities seimelis priėmė in 
Vilkaviszkio Apskrities Vals- 
cziu szoimyna, ir užtvirtino 
Vidaus*reikalu ministerija. Da 
bar/Lankeliszkis yra gana stip 
rus valsczius, 
apie 80 tiktai naujakuriu ūki
ninku, kurie gavo žemes einant V • J A___ • »

ir

kuriame vm!

sesuo su
111. Jonas 

Tumas isz Brooklyn, N. Y., 
Stukas isz Chicagos ir keli ki
ti. Visi Amerikos piliecziai, at
vyko apsilankymui.

“Naujienų” 
rengiama Amerikos valdžios 
laivyno ekskursija
tiesiog Klaipedon apie 150 žmo 
niu. Ju tarpe ketina būti Dr. 
Zimontas, Dr. Draugelis, p. 
Krukonis ir kiti.
7

Gegužes 24, su

atvažiuos

Szi rudeni aplankys Lietuva 
didžiausios Amerikos Lietuviu 
organizacijos “ 
L. Amerikoje” centro sekreto 
re p-le Petronėle Jurgeliuto.

Uždaria visas karezemas.
Dusetai, Zarasu apskr. jVie 

nybes kor.) 
cziausj.aryba 
kareziamas uždaryti. Tuo Rei
kalu i 
cziaus gyventoju balsavimas

Susivienijimo

Dusetų vai s
nutarusi visas

invyko visuotinas vals-

kuris tarybos nutarimą patVir-

i'l
"i

Į
I

* ii
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tino. Bot dabar placziai tarp į
žmonių yra kalbama, kad val
džia uždėjus tam tikra mokes
ti (po 10 litu) ant szeimynos 
užtad kad jie negers degtines. 

kart'Mliip, taiŽmones sak6,
mos liomokesime, bėt Vercziau 
už tuos 10 litu iszgersime. Jei
gu taip butu, tai negirdėtas
Ji 1 “
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SAULE

KAS GIRDĖT
Skaitliu gyventoju Suv. Val- 

stijosia 1 diena Sausio buvo 
112,826,000, pagal IVashingto- 
no ra partus. Skaitliu gyvento
ju tam paežiam laike 1923 me
te buvo 
menesius 
162,000 
užimtu met u.

110,883,000. In szoszis 
pasidaugino ant 1,-

— daugiau ne kaip in

Idant tik atsižymėti nuo ki
tu, Amerikoniszkos turtingos 
juotereles vis iszranda koki tai 
kvaila užmanymą 
anksztyt kitas.

Gracije Virginia
I isz New York, kuri apsives ket- 
I virta Džiulajaus, turės keturis 
j minis prie 
J sėdinežius

idant per-

Sztai pana

saves bažnyczioje, 
szale lon košia. — 

•— Juk szunes tam nekalti, kad 
juju locnininkai 
proto.

turi mažai

Į Oktoberio menesije 1923 me- 
1 ie, 44,873 jauni Amerikonai ra- 
I dosi mokslainesia kūrinsią mo- 
J kiną Jėzuitai, isz t uju 25,654 

randasi kolegijosia ir angsztes-
w - • i i • • f.Y
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FordhamĮ nešiu mokslainesia.
Į ir Georgetown univorsitetuosia 

5610. In 
studentu

nuo 14,93Qnnt 19,298 ir vis au
ga kas metas.

randasi 
meto

laika vieno 
pasidaugino

Pennsylvanijos fannerei su
sitarė ir padare planus idant 
praszalinti uždarbi kupeziu 
kurie perka nuo farmerio ir 
parduoda žmonim arba teip 
vadinama ”

Fa merei vra 
nes, jog tokiu 
daugiau nŽ savo tavora, o žmo
nis gales pirkti daug pigiau.

l 4

žmoni m
wholoseleri.

tosios nuomo
ti ždirbs.badu

kaip
k arėsi a.

likos
Terp-

vuz-
Daugiau moteriu mirė laike 

gimdymu ne 
musztu szunu 
tautiszka konferencije kuri at
sibuvo Londone, apskaitė buk 
Amerike kas metas mirszta 
19,0(H) moterių laike gimdymo.

I

Dede Samas sako, kad reike 
321 bilijonus doleriu jeigu kas 
norėtu pirkti Suv. Valst. Kiti 
apskaito kad daug daugiau rei
kėtų užmokėti už visa turtą ko
kis randasi czionais.

visokio

Ii

Amerikas pardavė 
tavoro už 700 milijonu doleriu 
del Rytines Europos in laika 
dvvleka menesiu arba konia už 
penkis szimtus milijonu dau
giau ne kaip priesz kare.

Padirbimas krutamuju pa
veikslu, isz kožno dolerio 25 
centai eina aktoriams, 10 centu 
už paraszyma istorijų. Bet ak
toriai neaplaiko teip milžinisz- 

j ku mokeseziu kaip apie juos 
apraszineja, nes patys aktorei 
patalpina apie tai in laikrasz- 
czius idant tik daugiau pagar- 
set po svietą.

Iii

III► 
| i

i 
į

Badai Dalijo vėla pralobo 
kaip buvo priesz kare. Sunkus 
darbas vela pastate ja ja ant 
kojų ir szirtdien jau atmokėjo 
visa savo skola, apie du tuks- 
tanezins milijonu.
laike naujos dalos žemes per 
kare, todėl sziadien yra tur
tingesne ne kaip buvo 1914 me
te.

Tas iszrodo puikei ant popie- 
ros, bot jeigu apie tai užklaus- 
tum Ttalijono, tai jisai vytųsi 
paskui tave su sztilietu, nes 
vargingas Italas turi mokėti 
dideles taksas, , ir už visokį 
maista, paroda ir t.t. kurie pa
brango po karei. Kare neužsi- 

. moka, ar tai vieszpatyste jaja 
laimes ar pralaimės. Kare yra 
tai kraujatekis kuris iszcziul- 
bia tautos sveikata ir turtą.

O kad ap

h

; Jungtines Valstybes
Galėtu Maitinti Daug 

Daugiau Gyventoju.

<7

* JAUNI ŽUDINTOJAI CHICAGE.
Sztai paveikslus Nathan Leopold ir Richard T.oeb, sūnus 

czikaginiu milijonieriu, kurie nužudė 
Franks, idant iszgauti nuo levo pinigu 
tai vienas isz svarbiausiu teismu 
galot teisingysta.

giminaiti Kohortasavo
ant geru laiku. Bus 

kur milijonai ketina per-

Saldumynai: Saldumynaižieves kaip avižines kruopos.
Iszvirtos kruopos turi daugiau szaltakosze ir kitoki saldus da- 

ir daugvertes kaipo maistas 
pigesnes negu kiti koki val
giai.

Jungtines Valstybes turtin
gos dideliais žemes 
galėtu iszmiiitinti < 
gyventoju, L ____
ant didesnes dalios in vežimo 
valgiu ir kitokiu 
kaip kad sziandie yra daroma, 
sako Jungtiniu Valstybių Ag- 

Departamcnto eks- 
risza problemas 

kaip sunaudoti atliekamus že-|( 
mes plotus. Bot toks didelis gy
ventoju skaiezins turėtu priim
ti kitokias gyvenimui sąlygas, 
ir turėtu palaikyti ūkiu ir giriu 
produktus daug augsztesniame 
laipsnyje.

szios

plotais ir 
300,000;000 

beveik nesiremiant

reikmenų,

f

riknltu ros 
pertai, kurie

Prie szios iszvados prieita 
iszstudijavus gyveninio 
gas vakariuose Europos szaly
se. Ypacz Vokietijoj ir Brita
nijoj. Visi daiktai studijavi
mui yra isz prieszkariniu lai-

saly-

ykai tegalima duoti 'tiktai po 
valgio — niekad tarp valgiu.

Reguliaris valgis: Valgyti ta
Duona: Kvietine, rugiene ir paežiu valanda kasdien, 

knkuružine priduoda daugiau 
maisto negu balta duona.

Sviestas: Reikalinga valgyti 
daug gero sviesto. Jie pagelbs
ti sveikam augimui.

Vaisiai: Visi szvieži vaisiai 
ir džiovint i 
vra sveika

Apsaugojimas nuo sukietėji
mo: Valgyti kvietiene ir sele
nu duona; vaisius ir daržoves.
Gerai sukramtyti valgi: Duok 

užtektinai laiko 
But i linksmu

valgiams -—
Valgyti sė

IMlviMdcM •rafaMrtM

K. RĖKLAITIS
LalAoM N«—IrtllM

B&vl***i* **4* ir —akli*.
T«rl —•tore.

Prtotauun m prekes.

BIC Weet Bpreee Btreel
KAKAMBY CITT, FA.

Bell Telepho&Mi No. 1«B

■♦i MM

I

rius, kurio pereina demarkaci
jos linija ir 
esanezius

užpuola sodžius, 
Lenku pusejiv

tokiu Lietuviu darbu, 
esą buvę priversti imtis atatin
kamu kariniu priemonių ir 
skunstis Ambasadorių Konfe
rencijai, kuri esą smarkiai šu
dra udusi Lietuvos Valdžia.

Be to Lenku skleidžiama 
kad ekonomine Lietuvos padė
tis pasvirusi, litas 
kristi, kad Finansų M misteris 
Petrulis su didele pinigu suma 
pabėgės in užsienius ir t.t.

Lietuvos Respublikos Atsto
vybe yra sziuo ingaiinota pra
neszti, kad visos tos žinios nė
ra teisingos ir turi provokaci
jos pobūdžio, 
vos Vvriausvbe 
jokio raszto 
Konferencijos.

Tautu Sąjungai
Klaipėdos klausymą Lietuvos 
naudai, Lenkai pradėjo per už

spaudą akcija priesz 
Lietuva. Lenku akcija eina 
dviem kryptim: politine ir eko
nomine, ir visa tai daroma, kad 
sudiskreditavus Lietuva ir su
mažinus užsieniuose pasitikė
jimą Lietuvos ekonomine pa
dėtimi. Tad lietuviu laikrasz- 
cziai perspėjami del tilpusiu, 
ypacz lenku laikraszcziuosp in
formacijų.
Lietuvos Respub. Atstovybe.

S. A. V.

KARCZEMOJE.

sieniu

Del 
Lenkai

y

y

pradejar

Taip pat Lietu- 
nera gavusi 

isz Ambasadorių

iszriszus

prasergsti prie-

nos kurios
iszmokyt ir pa- 

dinstus del 
ima kur-

no turi su 
o jeigu

Suv. Valstijų “Civil Service 
Commission” 
szais teip vadinamos mokslai- 

už paskirta suma 
pinigu ketina
rupyt valdiszkus 
visu studentu kurie 
sus juju mokslainesia. Valdže 
jokiu susineszimu 
tokioms mokslainems
pajeszko darbininku prie viso
kiu valdiszku dinstu, tai laiko 
egzaminus po visus miestus, 
ir tik tokie aplaiko dinstu ku
rie yra tinkami ir padaro egza
minas. Jokios privatiszkos 
moks lain e s

Jokios 
kurios 

buk prigial-
garsinusi>

laikraszcziuosia
bes jums egzaminosia, yra ap
gavystes ir tik isztrauke isz 
lengvatikiu pinigus. Todėl np- 
sisaugokites nuo teip vadina-
mu Civil Service Schools ir ko
kiu ten' Institutu, 
mokslas ir pinigai prapuls.

nes jusli

— Girdėjau, kad tu Pilvavi- 
važiuot in senaczian ketini X 

kontra.
— Yes, dėdžiau, važiuosiu.
— Neiszmanes darai, ba ten 

vaikine tavo 
t n o ja ns.

pilvukas suma
žės tuojans. Lenkponei tuoj 
viską isz jo iszgniausz....

— E, ka ežia apie niekus kal
bėt, geriau paklausyt ka laik- 
raszczei raszo.

HS
v

tiespan a sze i
1 3,700.618

— Na o ka tokio? — skaityk.
— Galicijoje, pagal paskuti

ni apskaitymu, 
yra 915,811 arkliu
raguotu gyvuliu, 960 mulu ir 
asilu, o...

— Tei|> mažai asilu ?
— Teip, czion raszo.
— O, tai dabar bus 

daugiau...
— Kodėl, dėdžiau ?
— Ba tu ten važiuoji...

jus pa rale i,
tokia užmokestis 

už mano fundinima?
skiri prie asilu!...

-1 ~ o 1 11 f11—1     - I

— O kad
Taidžinu !

mano

j u ten

de-

Mane

PAJESZKOJIMAL
Asz Jieva Tamoszaitiene pa- 

jeszkau savo vyra A n ta na Ta- 
maszaiti kuris mane paliko su 
trims mažais vaikais 3 diena 
Oktoberio 1923. Jisai iszva- 
žiavo darbo jeszkoti ir nuo to 
sykio jokios žinios negaunu ar 
jis gyvas ar mires. .Jeigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszti

Praszau
.jei esi gy-

už ka busiu dėkinga. 
Antanėli sugryszt 
va.s.

Eva Tamoszaitiene
Box 16 Emoigh, Pa.

Jeszkau savo brolio Mikolo 
Jaskaiczio kurisai

Valgiu Gaminimas
-----IR----- bv*

Namu Prižiūrėjimas

vaisiai iszvirinti »dint. 
valgyti. Jie pri- 

gialbsti augimui ir virinimui.
Valgyk daug 

szviežiu daržovių. Jos prigolb- 
sti pampinti svarbiu minerali
niu elementu. Kada 
daržovių negalima gauti, gali
ma naudingai vartoti kenuOtas 
daržoves.

Mesa: Paprastai 
me

Daržoves:
MIEGAS.

Daug svarbiu faktorių daro 
intekine

ku. Žinoma nepatariama Jung
tinėms Valstybėms nužengti 
prie Europiniu gyvenimo štily- 
gu. Imant pavyzdžiu Europos 
sumanumą 
raas žemes, 
žingshius Jungtines Valstybes į 
turės imti kad pavalgydinus 
nuolat auganezius gyventojus 
nesiremiant ant valgymu isz 
kitu szaliu.

Butu reikalinga padaryti di
deles atmainas kad iszmaitinus 
300,000,000 gyventoju. Reiktu 
daug mažiau valgyti mėsos, 
kad neleidus gyvuliams visai 
isznykti. Tuo paežiu syk reik
tu daug,daugiau vartoti val
gius gaunamus isz žemes. Yra 
departamento ekonomistu ap- 
rokuota, kad žemes produktai 
turėtu būti padauginti ant 50 
nuoszimcziu, ir tas pat turėtu 
būti padaroma su gyvuliais. 
Patyrimai nekuriose Europos 
szalyse, parodo kad tai galimas 
daigtas.

Apart žemes ant rikiu dabar
tiniu laiku, Jungtinėse Valsty
bėse dar yra 600,000,000 akru, 
kuriuos butu galima sunaudo
ti, nors didesne ju dalis yra ne
produktinga ir daug kainuota 
kad padarius tokia. Vienok da
lis sziios žemes turėtu būti lai
koma ganyklomis, ir reiktu 
tinkamai paskirstyti žeme ja
vams ir ganykloms. Apart to, 
dar lieka 470,000,000 akru že
mes tinkamos 
Joms, ir apie 
drėgnos 
girioms.

sunaudoti at lieka- 
parodoma kokius

mėsos

vientik ganvk- 
270,000,000 akru 

žemos tinkamos tik

KA VALGYTI.

Nors daug dalyku prigelbsti 
mums sveikiems būti, kaip po- 

miegas, tyras oras, ir

in vaiko svarumą, 
kaip, kiek valgio valgoma, ba
das ir laikas valgymui, 
kasdieniniai pa p roczi ai.
nas isz svarbiausiu faktorių 
kenkianeziu vaiko sveikatai 
tai nuovargis. Tas dažniausiai 

Jei isz priežasties per maža miego.
Pakreipkite at yda in surasza 

priduoda tiek pat maisto kiek žemiau padėta:
Kiek miego valandų 

reikalaujama.
Kiek turi miegot i 

12 valandų 
111 2

11 valandų 
valandų

szviežiu
ir kiti

Vie-
1SZ

mes valgo- 
mesos.perdaug mėsos. Užtenka 

valgyti tik syki in diena, 
gerai iszvirta, ir pigesne mėsa

ir brangesne. Vieton mėsos ga- 
suri,įima valgyti 

ir žuVi.
Žuvis: Szvieži ar džiovinta 

žuvįs labai maistingai ir gali
ma dažnai vartoti vieton me-

kinuszinius
ir zuVi.

ma dažnai vartoti
80S.

Vanduo: Gerk nuo keturiu 
iki szesziu stiklu vandens kas
dien.

ilsis,
szvarumas, bet vienas isz svar
biausiu dalyku kuri turime 
iszmokti, yra žinojimas ka vai-, 
gyti. Reikia iszmoktii valgyti 
tokius vrtlgius kurie reikalingi 
augimui ir sveikatai ir neval
gyt tokius kurie kunui netin
kami. Geriausiu maistas tas 
kuris parūpina reikalinga me- 
dega kūno užlaikymui ir augi
mui ir kuris palaiko virinimo 
organus gerame stovy. Geriau
sias pasekmes

SVEIKATOS INSTATYMAI 
VAIKAMS.

Valgis: Mažiausiai puskvor- 
te pieno kasdien — nei arbatos 
—■' nei kavos.

Maudyne: Nors du syk in sa
vaite.

Rankos: Plauti rankas priesz 
valgi.

Dantys: Plauti du syk in die
na — rvtmeti ir vakare.

Poilsis: A t s i g ui t i va 1 a n d e k' i 
kasdien priesz ir po valgio.

Žaidimas: Dali kiekvienos 
dienos praleisti tyram ore.

Miegas: Ilgas valandas 
atdarais langais.

su

Viduriai: Turi pasiliuosuoti 
nors syki in diena reguliariu
laiku.

Medikalis egzaminavimas: 
Nors syki in metus.

Dantų egzaminavimas: Nor 
syki in szoszis menesius.

s

VAIKAMS REIKALINGI 
VALGIAI.

Amžius 
7 9 
9-11 

11 - 1 
13

• >
♦)

-11 101

SVARUMAS.

valandų

Vaikas, kuris neparodo nuo
latines pažangos svarume, ne
auga ir nevystosi kaip kad jis 
turėtu daryti. Sekantis sura- 
szas parodys kiek mergaites ir 
vaikai turi kas menesiu užaug
ti:

Kiek mergaite turi kas
menesi užaugti.

Nuo 5 iki 8 met u
Nuo 8
Nuo 11
Nuo 14

y y

y y

y y

J1
14
16

1 *

1 J

6 uncijas
8 uncijas

12 uneiiju
8 uncijas

Kiek vaikas turi kas 
menesi užaugti.

Nuo 5 iki 8 metu
N u o 8
Nuo 12
Nuo 16

1 1

T y
12 
.18
18

4 >

* y

y y

ti uncijas
8 uncijas
16 nnciju
8 uncijos

- F. L. L S.

Gera proga pirkti ūkia, su gy- 
vuleis, su padarineis, ir 

visa apsėta.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
—i n in ii ei — —i *•'<■»«■» —> —i ****** — nw> —11— e

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

h
H

k 
t

IIIPARDUODA VISOKIUS NAMUS j 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ |
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INSURANCE AGENTU.
— O Oi m S»I as o B O IB Bsisl MB*

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

-I* MOMh

. J
R

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius dėl laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK f 125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

J

Mokame 3-czia procento ant ! 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka <

• . Jt J* 1—,11*.nepaisant ar mažas ar didelis. I

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW,'Vfee-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. !1 I

♦

L
’i/ ■

: ♦

\'.nr'

Su visais gyvuleis ir padari- 
inrankeis. 60 akeriu že- 

mes, 47 dirbamos o 13 miszkos, 
250

neis

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS

visokie mspristato 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mabanoy City

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 

automobilius

2 arklei, 5 karves 3 kiaules 
visztu, 10 aneziu, 3 žąsys. Visi 
inrankei žemei dirbti. Akmeni
ne 7) kambariu st ubą. Medines 
kūtes,

szalt inio

sz Va r ns, 
puskvorto kasdien. 

Jaunesniems 
kvorta. Dali pieno galima im
ti szokolade, sriuboje ir kituo
se valgiuose.

Daržoves: Nors dvi daržoves 
kasdien neskaitant bulvių. 
Nors tris sykius in savaite to
kias daržoves kaip spinakus, 
salierus, salotus ir kopūstus. 
Kada szviežiu daržovių negali
ma gauti, galima duoti bulves, 
burokus, cibules ir ropes.

Szvieži vaisiai: Nors sykis 
in diena. Džiovinti vaisiai geri, 
bet negali užimti szviežiuju 
vieta. Jaunesni vaikai turi 
gauti apelsinus skystimo kas
dien.

Mesa: Porcija ant dienos už
tektinai.

Kruopos: Vartoti kasdien su 
pienu, pusrycziams ir vakarie
nei. Galima jas dėti in sriuba 
hrba isz j u virti kosze.

Riebumynai: Daugiau riebu
mynu duoti yra geriau negu 
cukrus. Geras sviestas yra rei
kalingas augimui.

Vanduo: Vaikai ir
I reikalauja daug vandens. Bet 
Inereikia nupauti valgio su van
deniu ar kitais gerymais.

Geras pusrytis: 
priesz einant in mokykla — 
vaisiai, kruopos, pienas, duona 
ir sviestas. Jei galima minksz-

Pienas: Szvicžias, 
pienas —

vaikams

Jaunesni

visa
ge- 

van
duo. Arti vaikam mokykla. 11 2

11 
mvlios iki krautuves ir kareze- 
mos. Priežastis pardavimo va

in Lietuva. Viskas

ras
4 visztinikai. Labai 

bėgant Ės

myk* iki geležinkelio stoties

žiuoju m luieruva. viskas sy
kiu tiktai $5,000. Tnmoketi ga- 

$2,000 ant 
’Norin-

Įima 
lengvu 
tiems pirkti kliiuskite informa
cijos per laiszka o 
teiksiu kožnam.

(’has. Yannszis, 
Al burtus, Pa.

$3,000 roszta 
iszmoki'jimu.

daugiau su-
(F.J.ll

R.D. No. 1

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Barusia daktaras karlumanaBa, t 
Gydo rtaokiaa Ilgas. • 

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.! 
12 Iki 2 popiet. B Iki 9 rakara, 
210 N. Main St Shenandoah

Gydo visokias ligai.

J KELIAUK IN LIETUVA 
J IR ISZ LIETUVOS
5 VISADA PER
G. J. BARTASZIAUS

5 AGENTŪRA
galima turėti 

valgant tris sykius 
vartojant invairius valgius ir 
vengiant t uos kurie netinka.

Reikia vengti keptu valgiu 
nes jie sunkiai virinami ir ke
pant netenka dideles dalios na- 
turalio skonio.

Kunui naudingi valgiai yra 
szie:

Pienas: — Gauni daugiau

in diena

karo laike 
buvo iszvarytas isz B rook lino 
in Rosi ja ant kares 1917 moto, 
po tam vela sugryžo adgal in 
Amerika. Asz jojo nelaiminga 
sesute Jeva Jaskaicziute mel
džiu visu Amerikoniszku tau- 
tiecziu praneszti man kur jisai 
buna arba tegul jisai pats ra
szo pas mane ant adreso, v (j30 

Europe —Lithuania
Alytas, Suvalkų redyba, * 

1 let. pul. gatve No. 86 
Jevai Jaskaicziutoi.

užaugo

C Jis parduodu Laivakortes ne tik 
J isz New Yorko ir Bostono, bet Ir
< isz. visu kitu Amerikos Portu, 
S kaip tai isz. Philadelphia, Montreal
< Portland ir Halifax. 
C Taipgi pasiunezia 
/pinigus in visas 
Jszalis pigiau negu 
S kiti. Iszvažiuojan- 
c ežiams in Lietuva 
C ar kitur 'parūpina 
? Pasportus, padaro 
CAffidavitus ir at- j 
Ssakancziai priren- I
rgia iii kelione. Parduoda vietiuius 
C Money Orderius ir International 
/Travelers Czekius. Tie Czekiai 
lyra gori po visa pasauli. Kclinu- 
Sninkus pasitinka ant stoeziu Now 
J Yorke, suteikiu nakvynes už pri- 
S einamu preke. Reikalauk laiva- 
/ kortos, paminėdamas isz kur ar 
A ln kuy nori važiuoti.

Mes žolių

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurio? 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mos tokiu panasziai visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu
viuku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lįetuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visoso 
lietuviu kdtidnijose. Teipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa
li kl o ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia

M. ŽČKAITIS,
t Rochester, N. Y.

Visuometmaisto nuo pieno, negu nuo ko-1 
kio kito valgio. Jis lengvai vD 
rinamas. Jis parūpina svarbia 
piodega visam kunui.

Kiausziniai: Kiausziniai ge
riau suvirinami jei valgomi ža
li, minksztai iszvirti, paleisti

I

I . tUII‘1

ir sviestas. Jei galima minksz- 
tai suvirintas kiauszinis arba 
ląsziniai.
/ Geri pietai: Kas nors
,— I
viriiitos daržoves.

Nei kiek arbatos, kavos ' 
alaus, vyno ar keptu valgiu —

Tarp valgiu: Tik tokius vai-
'I'I || t :: a ' ./ «T ’ll A a

I ■ J

’ >■

Kožna: moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. ’ Drūtais 

. audeklineis apdarais. Pre- '

Knygynas 
%' užpre- 

ant sziu metu 
nes to spyrėsi dangų- 

sąnariu. — Acziu

Vieszo Lietuviu 
isz Johnston City, III 

ir
< i L

n ūmeravojo
iii

J" "II

:fiS
r1-1

B® 

p> 

į.
U’|iW 

h Miį 

fe r'

vili

1 'Sadie, 
mas 
riams už tai.

M

sana-

r

Pnstaruoį^Jato^u^ieniii 
spaudoje paklydo žinios; kad 
Lietuva ruoszia ginkluotus hil

i’ J

spaudoje pirkly

tetiktai . . . . $1.50

W. .p,. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY,; PA.MAHANOY CITY,, FA.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN 1 OLAS SARGAS**

Vitos reikalingo* maldo*, Litanijo*, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minkastal* 
•kūrinai* apdarai*, auktunti kraastal. 
Frake *u prhiuntimu tiktai "$1.80.
t i 11 J■ 4 > ji. ./i*' '

verdaneziajn vandeny arba 
lengvai sukepinti. .Jie pritino- « V. • •
da daugiau geležies negu’pie
nas ir gali but vartojami vieton

i sžiltd
sriuba, ^zokoladas $’ba su-

W, D, BOCOCAUSCAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

,l ■.4.1 , 1 ■ f w J ■ *'"* » 'I ' ' :*!/!• lilĮpMi : Ii*
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daug l|ąinuojancziošjmesoB.
'■ iszvir-

tos .kruopoj .yramaistingos,
t 'j' r i M f'f ■ a 11 n '** i a/*n *• ’ i

. Kruopos: Visos gerai

ypacz tos kurios turi bent kiek
■ % .* " I1 . . <1 ' llį.į

, .■' • j i ■» . . *•'. y iv*' ■ '

apart Jasziniu.
r

gins kaip pieną, duona ir svjes 
ta.
4' ' ■ . 1 ■ '». i, 1

i George J. Bartaszius
J 498 WASHINGTON, ST.
5 NEW YORK, N. Y.J NEMT YORK, N. Y.

11

padaryti, Prekei su prhiuntimu

'451 Hudson Ave,

ji j.

i
Į

l31

4
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SAULE

" to w i t if

Erszkecziu Takais.
gerbti. Asz norecziau po Jo ko-

szirdis

1
i

..t. y
'i

1 liUMI

'IT-' T~inĮI~T ~ rwnr.-J -J» »wnm wumi M miHll. II.Į1 -I m.L II,./

eikit isztirti jo padėti, ir jeigu 
butu bent mažiausia viltis ^i* 

paszauk i te mnnę.
; ’ Arimatejos ir 

Nikodemas tijbjrttis išznyko 
tamsoje.
Gamalielis išžioto žingsniavo 

link Zuzanos kambario. Jis da
bar atrodo (leszimczia motu se- 
iicsnis. Gamaliiilis dvejodamas 
sustojo ties sošėrs kalhbariu. 
Jis dabai1 gerbi atsiminė ta pa-’ 
vakare, kada jid pas Goiioža re
to ežerą bogjrven<Jami pirma 
karta sznekucziavo apie Ynisi- 
rodžitisiji Krisiu . O, kaip ta-’

’i*''Olį j j
lau- 

karabinu, ku- 
pi'a<lejo

.į

Tlgi kur tu M ariate liegi ?

girdėtus Jėzaus žodžius: 
gu jus duodate iszmalda, visą 
tebus jums gr^ani/’. Isz jo vei
do spindis Icilnuiiias ta szei-

Iankiniu 
atnaszn t- 

Keletas ne-

neraugintos duonos, 
salotu ir busimoji 
metinis avinėlis.
turtingu kaimynu ir,geriausic- 

Juoza-

< * *1,jei-
jbffifs iszberti visas Sarono ly
gumu rožes, pakloti visas pal
mes isz En Gaddi!
džiaugmas
kad apie tai ne pamastyti ne

galėjo būti |

Bot mano 
buvo taip didelis J

smarkiaiZuzanos 
plake. Juk kas gi 
tuo karaliumi, * kuris taip isz- 
kilmingni sutinkama, jeigu no 
Jėzus! Bet kaip visa tai galc-
jo invykti? Nejaugi Jis grižtu. **

kur Jis buvo ka- 
taip persėk iojamas ? 

Taip Jis gryžo ir pergalėtojas, 
apsuptas didžiules karei vijos, 
priesz kuria rodos niekas ne
stengs atsispirti! Tai ve ko Jė
zus Zuziuiai nepasako! Jis gry
žo ir Karalius. Ir Zuzanos kru
tinėjo ingimtasis i________
pakilo nuo tu . pergales atbal
siu. O ji draug su minia szau
ke tam palaimintajam kara
liui, kuriam, kaip Zuzanai ro
dėsi, TMruko vien karaliszkojo 
vainiko ir garbes.

Jis buvo szventas 
gas ir malonus, 
net pasirodė ir svajotasai per
galėtojas! Jeruzale linksmai ir 
iszkilmingai priėmė savo gar- 

karaliu, savo Mesiją 
Kristų! Ir Zuzana pati nesijus- 
dama garsiai kartojo:

— Sztai ateina pas tave ta
vo karalius pilnas malonumo. 
Sziomis dienomis žeme bus pil
na džiaugsmo ir salos links
minsis. Tautos, ir pajūrio smė
lis guls priesz j i ji! 
szauksmai
nais nesze josios iusigalejusia 
svajone padangių anksztybes- 
na..

- Garbe tam, 
vardan Vieszpaties: 
ir ji.

Taip tai buvo Jis. Jis galėjo 
Imti už kokio szimto žingshiu 
nuo jos. Nusižeminęs ir malo- 

asilaiczio, 
ant kurio vietiniai žmones pn- 
prastai jodinėja: bet Jojo vei
de nesimatė jokio iszdidumo. 
Lygiai gilus Jo žvilgsnis mates 
toliau negu daiktu pavirsziu, 
rodos galėjo atspėti už tu 
džiaugsmu esaneziu sopulius.

Bet Zuzana buvo perdaug 
nudžiugusi, kad galėtu paste
bėti Jojo liūdnumą.

Bet greitai susigėdus 
susgribo, jog jai nedera, ir pa
prastai žiūrovei, stovėti nepri- 
sidejus prie Mesijaus iszkil- 
mingojo patikimo. Deja! Lau
ru ar alyvų szakeliu palaužti 
jau nebuvo kada. Mokytojas 
cziajau. I’crvelu. Negi nubėgsi 
in Alyvn kalnelio szlaitus, o 
apylinkėje nebuvo jokio sodo. 
Ka darysi! Ji greitai nusileido 
žemyn ir atsistojo ant slenks- 
czio, kad bent tuszcziomis ran
komis .Jam pasirodžius.

Siaura gatve, iszgrinsta bal
tuoju inurmulu, 
pildė žmonomis, kuriu kiekvie
nas neszesi geliu ir palmių sza- 

Tai buvo nepaprastai 
gražus rytiecziu vaizdas, žmo
nes, pasipuosze dailesniais rū
bais, margais nuometais apsi
gobė galvas, pamažu slinko 
sikimszusios Žmonomis, 
bcsilinksminancziuju 
Zuzana tuojaus 
drauges isz Beta n i jos. Ranku 
mojimu jos kvietė Zuzana pri
sidėti prie ju būrio. Tam būry
je matėsi nepaprastai graži nio 
leriszke, kuri su neiszsakoma 
meile laiks nuo laiko žvalgosi 
in ta szona, isz kur artinosi Jė
zus. Ji atrodo lyg karalaite isz- 
kilminga ir prieinama it vai
kas. Jos žydrios akys spindėjo

Jeruzalėn, 
daisia

binga

galėjau. Jis ežia jau... Asz nie
ko neturiu...

Ir toji, kuri per vestuves Ka
noje buvo iszprasziusi 
itebuklo, kad padidinus nekal
tu jaunavedžiu džiaugsmu, —• 
dabar tik su dangiszka szypse- 
ua veide ramino:

musu— Jis vien 
reikalauja.

pirmo

szirdžiu

13.
Toms szvento džiaugsmo va

landėlėms lemta, buvo greitai
.-i „ pasibaigti. Gamalielis buvo vi- iszdidumas *. , . ° , -šiukai nepatenkintas

Matyt, jis mums no-
Jėzaus

, gailestin- 
o dabar sztai

Ir vaiku
Ozonuos’’ s par

kurs ateina
szaukef ’ >

A usizemines 
nūs sėdėjo Jis ant

svajojo.

keliu.

galvas,

.Ji tebe-

O A fj-

ji Gainalielio dVuugai: 
pas isz Arimatejos, Nikodemas

vakąrie-

lebhs jums gryna.
i ■ * ' m} *1 

hiynini sa)‘gu date panasziu iri

iszgelbeti
Jfa» ..

paregėjo
• Juozapas iSz

gryžimu. “
tiki arba nori belaiko pražūti!’ 
kartojo Gamalielis. Nedaug 
vilties jam inkvepe ir tas truk- 
szmingas Jėzaus sutikimas su 
nepaprastais džiaugsmo szau- 
smais, kuriuos jam teko girdė
ti esant szventykloje draug su 
savo mokiniais. Mat jis gerai 
pažinojo savo tnutiecziu karsz- 
ta ir staigu mula. Diduma mi
nios, sutikusios Jezu, 

isz kitu
O ju t rapiu szirdin- 

dar labiau 
Nerimastauti 

verte ir vėl atgyjanezioji kuni- 
kurie veltui 

kad pats .Jėzus su

ateiviai
miesteliu.
gurnu Gamalielis
nepasitikėjo.

Neda u

šų dare 
Palestinos

gu neapykanta, 
rūpinėki, 
draustu minia :

— Paliepk jiems nutilti!
Sekancziomis dienomis G;u 

malielio nerimastis padvigubė
jo. Jėzus jau ant m kart iszgujo 
isz‘Szventyklos visus parduo
da nezins ir perkanezius. An
trąkart ant munnuliniu grin
dų pažiro mainininku 
ir sidabras.
pykezio perimtas szauke: 
na Tėvo namus 
žmogžudžiu lindyne.’

— Pasakyk mums, 
valdžia tai darai ?

pajuodavę

a uksas 
.Jėzus gi szvento 

‘Ma
jus padarėte

mas buvo pakviesti 
niautu. Laikantis žydu pa|)ro- 
ežiu vakarienėje turėjo daly
vauti viso deszimt asmenų. Ki
tu žydu namuose moterys turė
jo valgyti atskirai nuo 
Netaip buvo Gamalielio szoi- 
moję. 
moterims
stalo su vyriszkiais. Sesuo nuo 
jojo teatsiskirdavo vien per 
tas puotas, kuriose dalyvau
davo parizejai ir raszto žino
vai. Szivakar Zuzana gales bū
ti drauge su Gamalieliu. Ir ji, 
rupindamosi labiau pagerbti 
sveczius, dabar dėstė aplink 
stala invairiausiu geliu.

Gamalielis, kiek laiko pa- 
vaikszcziojes vėl prabilo:

— O vis tik Jėzus isz Naza- 
nepapVastai di- 
iszkalba! Kaip

vyru.

Jis visuoibet liepdavo 
valgyti prie vieno

deszimtine isz 
ir kmynu, o pali-

’ ■ ,1 J’

kunigą. 
Palaihiinus taures seko ran

ku plovimo apeigos. Pasidalin- 
M « a A « . a . a a . * _

Du žandarai 
kuOse žmogų su 
ris matydamas 
bėgt. Jioji mislindami jog tai 
kontrabanezikai,
(is paskui ji. Ant galo medėjus

JUOS

pradėjo vy-

M

i'i,
"i

■ HMi

ta laukiniai salotai Vilkinti 
karežiamo skystime, 
mas dar neatvyko.
kaip tik Veikėjo 
szeimos nariui paklausti: “Ka 
rciszkczia tos apeigos?“ Tai 
teko atlikti Zuzanai ir ji savo 
tyru balsu uždavė ta klausy
mą.

Isz paproezio Gamalielis pa
keldamas kiekviena valgi tei
kė paaiszkinimu.

— Neraugintoji duona, kal
bėjo jis, primena, 
gingaji maistu tyruose, 
raudonasai 
skystimas reiszkia sunkiąją iz 
raelitu vergija Babilonijoje...

Nikode-
Gi da’bar1 

jauniausiiUm

<u

mums var- 
kSzis 

kareziuju žolių

Bet. kada Gamalielis paėmė 
, jis staiga su- 

Jis. užsimąstė apie 
Teisingojo mirti už kaltuosius. 

Žinot ka, man atėjo min

Velykų avinėli 
rimtėjo.

inlipo iii medi. Žandarai, gra- 
'! sine, szauke, idant nuliptu isz 
i medžio, nes jisai rnalszei isz- 
; eme pusryezius isz krepszio ir 
pradėjo valgyt. V ienas isz žan
daru porpykias inlipo in medi 

''paskui medėju ir pradėjo kai
bot i s teip:

— Del ko ponas bėgai?
— .Juk ne liepiau paskui sa

ve bėgt.
— (J del k*o ponas 

greieziau ne pasakei?
— Ba manės apie tai ne klau

sėte.
Ir nuėjo žandarai užtfisarma- 

tinia.

Ah
I 
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si
tusyk Gamalielini darėsi skaudu 

matant, ktid jo inylimoji sesu
te, tolindamosi nuo brolio pa
žiūru, asidave 
kai. Bet dabar 
daugiau kėhte! 
metu vaizdai
slinko priesz jojo akis. Jis da
bar prisiminė kaip tas jauna
sai mokytojas savo sielos kil
numu nejucziomis patraukė ir 
jo siela. Ir su kokiu szirdies at
virumu jis pamylo ta dvasios 
nlilžina, Jezu. Tik diibar Ga
malielis suprato kaip skaudus 
jam Jėzaus suėmimas...

Ta baisia ja žinia jis neisz- 
dryso praneszti Zuzanai, kur 
dabar ramiai alsavo, miegoda
ma teisingųjų miegu. Kaip silp 
nutis pauksztolis nuo bairiiuju 
audru pasislepia, 
mosios uotys

• •

svetimai Inta* 
jo siela daug 
Paskutiniuju 

vienas po* kito

“Ugi kur tu Mariute l)egi ?
Ir ieip skubei gūnia ėdi.” 

Mat, Mariute begu pas vaikina
Kuri ant apsiporavimo kal

bino.
zleiva ir szlnba
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Taigi dievyti, sz
Nori poruotis ir ghha.
O ka, juk ir szlubuot i, 

Turi mbiles nors truputi. 
Nepaiso, juk tas prie meiles 

nepriguli,
Kad tiktai apsiporuoti, tai 

to žiuri,
O manote kad del savos vvro 

neiszsiprkinos ?
Szi u r, ir del tokios Dievas 

vvroli duos.
• » o

Vieni sako: jog Lietuvos ir 
Liet nvaites.

Taip kaip ponios ii* ponaites, 
() nežino, jog ne visur, 

'Piktai kaip kur.
Ana szirdeles, kur ten Okla- 

home, 
() mano brangus pone, 

Po st ryt us be andarokn be- 
gioje.

klykauju,

KAZUNO
GUMBO-KURA

Szita Gydučlo yTa atsakant
..«Ui ll'»

ežiai iszbandyta ir visadds 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir i t. Preke bonku^ 
tos 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
■ ' . te

Sutaisyta Kazuno Aptiakoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paėsta 
reikia dadet ant mažo pakuesio 6c. 
o ant didelio 10c.

Teipgi importuojame isz Euro
pos visokias žoles, szaknis, laszu, ‘ 
aliejaus ir t. t. Pinigus siuskite 
per Paczto arba Express Money- 
Orderi, o jeigu norite pinigus siųst, 
tai reikia užregistruoti laiszka s« 
pinigais. Stempu nepriimame. 
KAZUNAS’ DRUG STORE

38 SOUTH JARDIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

t is, kad szis avinėlis bus ne kas 
kita 
veikslas, pnmasžaiijas 
apie Mesiją. Mano galvojo 

v n reVr» 1
pranaszo Tzaijaus žodžiai, ku- 

“Kaip 
esu užmusztas ir 

asz neatvėriau burnos...
Gamalielis 

maste, 
tavo t via. Jau tomo, 
siauruosius langus dar besi
mato kruvinai paraudo vaka
rui nuo paskutiniu 
spinduliu.

Garb (įsi s

d
M|
I
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kaip reikszmingas pa
inu m s

> kaž-
iszmaiszo 'paslaptingi

reto pasirodo 
dzin! Ir kokia 
instabi jo drąsą! A, kad butum 
girdėjus kaip sumaniais priesz 
tarnavimais jis inrodinejo pa
rizeju ir raszto žinovu kaltes: 
“Jus duodate 
motos, diliu
kote teisumą, gailestingumą ir 
isztikimybe!“ 
kaip jis moka palyginti menk
niekius su amžinybe! Arba, dar 
sztai kaip jis iszsireiszke: .‘Be
da. jums, kurie statote grabus 
pranaszams, kuriuos nžnnisze 
jusu tėvai, ir sakote: jei mes 
butume gyveno ju laikais mos 
nebūtume 
szu kraujo! Zalcziai, 
veisle! Pripildykit ir jus savo 
tėvu saiku!..’ 
kada nors panaszu nopaisyma 
mirties?.. Ir visi tie skaudus 
žodžiai krito ant to luomo, prie 
kurio ir asz priklausau. Nepai
sant tu žodžiu teisingumo, asz 
privalycziau pykti ant Jėzaus, sios vaiszos baigėsi palaimin- 
Asz gi vien stebėtis tegalėjau taja taure, kuri,slinko isz ran- 
jo karszta siela, 
šia nuo baimes 
nusileidimu, kuri mete teisin
ga isztarme staeziai in tu veid
mainiu akis. Tiesa, jis dar per- 
mažai yru pagyvenęs, kad tu
rėtu tu iszmincziu 
kuri dažniausiai yra ingyjama Staiga nepaprastas 
isz nuovargio ir iszdidumo. Jis 
yra dar perjaunas! Nejaugi jis jaus inbego 
ir butu perjaunas?.. Asz vienui 
vienas pasilikęs dažnai šakiui: puolė in minksztu sėdynė...
Ne, jis yra 
lis! Ir mano siela szaukia: ‘Mo
kytojau, tęsk savo kilnu veiki
mą, nes tavo darbai raszo gra
žiausius puslapius žydu istori
jos! Joks žmogus ikisziol taip 
nekalbėjo kaip tu! Tzaijaus an
gelas turėjo paliesti tavo lupas 
deganezia anglimi.’ Gi paskui 
asz norėdavau 

nutilk,

Ar tu matai

kaltininkai prana- 
driežliu

Ar tu girdėjai

riuos jis taiko Mesijai: 
avinėlis asz

1 I

visiszkai 
Kambaryje užvieszpa-

Tik pro

u žs i

saulutes

nepajudina
mosios uoįis plycziuose, taip 
jaunosios mergeles Siela buvm 
atradusi ramia priegloba, ga
lingoje Jėzaus sieloje. Ir kiek 
tai skausmo jai turės suteikti 
szi iszgastingoji naujiena! O 
gal trapi jos szirdis nuo pirmo 
smūgio piisz isz skausmo! Ga-

' i
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mokytujas dabar 
toli nuo musu, tyliai prasznabž 
dėjo Juozapas isz Arimatejos.

— Bet jis yra netoli Dievo. 
Jis meldžiasi, pasakė Zuzana.

užsitesu-Dviem valandom

malielio akys aptemo. Ir jis 
iszkeles rankas bevilcziai mal
davo.

— Vicszpafie, asz tavęs mel- 
jiasigailck savo tarno. 

Jei galima, isžgelbek ji!..
14.

rytojais

dzin,

is ai p beprotes
.Jog net paliemonai atbėgo, 

In koza paima ar tai ne geda.
• • i / i H
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Už sžalta nakvynių turi už
mokėti. 

Noriais be lovos patenka gu- 
lėti. • * •

Viena grinorkele pribuvo, 
kaip avuke buvo, 

Maitele, mergaite nekoke, 
Badai d va roke.

< > szirdeles mano. 
Dabar pakele varda savo, 
Nesenei in Ohaju pribuvo, 
O jau didelius ragus gavo. 
Sziadien jau vyrus su pa

mazgom laisto, 
O budo nepaprasto. 
Visi pas ja nžniek, 

Ba sako: szunie tvlek!
Ba asz nebyle koke, 
Asz esmių d va rok e!

M

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SRASABA,

MA n ANOT CITY bus kežna Utandnka 
SO E, Centre SL ant antro flora.

II 
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Kkokia

Klause Jo 
k u ni

priesz zai- 
Dorajam

Slesijaus iszkil-

. i«z pykezio 
gai.-

GamaJicILs juto bekylanezia 
perkūnija ant to jaunulio gal
vos, kuri rodos ne 
bus nemano lenktis,
senoliui viena viltis teliko. Jis 
dar vylėsi, kad Jėzus, 
šiai smerkdamas vien iszdidu- 
siaja kunigija, galėjo sueiti in 
draugiszkus santykius su rasz
to žinovais ir net su litesniai- 
siais parizejais. Tuo bildu Jė
zus ingytu daugiau sau prie
lankiu žmonių ir lengviau ga- 

priesz kunigu 
Deja! Ir sziai 

vilcziai lemta 
Sztai vos

labiau-

greitai prisi-

Tarp 
žmonių 

pažino savo

lotu atsispirti 
persekiojimus, 
paskutinei jo 
buvo greitai suirti, 
dviem dienom praslinkus nup
negarbingo pirkliu iszvijimo 
Jėzus, kilniu pykeziu 
ges, didžiules minios akyvaiz- 
doje iszliejo kareziu pasmerki
mu aibe ant parizeju ir raszto 
žinovu galvm.

— Tai yra tik apgaulingas 
insikarszczavimas, kalbėjo Ga
malielis. Jis nepaiso jokio at
sargumo. Jo žodžiai yra karsz- 
tesni už inkaitinta geleži. .Ma
tyt, jis viliasi, kad 
cziavusi minia apgins ji nuo 
kerszto — nuo nirties. Be- 
greieziausiai Jis bus teisiu-

užside-

insikarsz-
minia 

nuo Pirties.
Jis

pasiliuosavu- 
ir kokiu nors

apykanta,

jau perdaug dide-

jam sakyti: 
jie tavo už-Simnu, 

musz!”
Zuzana k vapa intraukus 

klauso didžiojo mokytojaus 
žodžiu. Jau nuo pat giesmes 
aidai jos siela.

Tuotarpu inejo Juozapas isz 
Arimatejos.

— Ramybe tau, mokytojau! 
tarė jis. Bent szi vakara gali

kvapa

ku in rankas. Vakarienei pasi
baigus, neturtingieji kaimynai 
szirdingai dėkodami szeiminin 
kams išzsisklaide. Zuzana atsi- 
praszius irgi pasiszalino. Kam
baryje teliko ramiai sau szne- 
kueziuojantieji du vyriszkiai.

beldimas
in duris juos nugazdino. Ir tuo- 

visas iszbales lyg 
drobe Nikodemas. Uždusęs jis

— Kas tau yra ? Kas pasida 
re?!...

Jėzus suimtas!..

ju labiau 
Mirties t via už-

Ant 
anksti pakilo.

Zu- 
nerimastauti.

Zuzana gana 
Iszgirdus, kad 

brolis vidnrhrtkczin iszejes isz 
namu ir dar ikisziol negryžes, 
ji labai nustebo. Juk dar nie
kad panasziai neatsitiko, 
zana pradėjo
Kada ji eme prisispyrus klau
sinėti, 
mokytojas prasze 
pinti, nes jis iszeinas skubotu 
reikalu szaukiamas ir jis noris 
kad sesuo niekur neiszeidama 
palauktu jo sugryžstant. Ir Zu
zana nusprendė laukti brolio. 
Bet veltui. Tamsus liūdnas nu- 

pratare jautimas veržte veržėsi jos gal
von, neduodamas ramybes. .Ii 
nenusedejo ant vietos. Galiau
siai ji, kažkokios jėgos pastū
mėta, užsimėtė ant galvos juo- 

tnojaus atsidūrė

tarnai jai atsako, jog 
jai nosiru-

I1
Leta 1

i

Argi jie iszdrv-
Juk

taip instabiu meilumu, kad Zu
zana negalėjo 
nio atitraukti 
kojo veido.

— Kas ežia su jumis drauge 
eina* paklauso ji tylomis Mor
tos.

— Jėzaus motina.
Zuzana rodos kas stumte stū

mė prieiti prie to.S nekalcziau- 
sios ir maloniausios moterisz- 
nes. Ji nejucziomis prisiartino 
nedrąsiai linktelėjus, ja pabu- 
cziavo. Ir rodydama savo tusz- 
czias rankas su.szirdingu nusi
žeminimu kalbėjo:

ne savo žvilgs
imo to angelisz-

— Matnsž^fc, asz iijeko neat- 
sinesziau musu Karaliui pa-

greicziausiai
gai apie save pasakęs:
atėjau
kasžin
mates
kerszto
baisume, — ir toliau pasiliktu 
lygiai neatsargus ?! Ne! Jis ap- 
sigaudineja!
Dievu esąs!

Gamalielis

Asz
Tikvalanda!

aiszkiai pa*
neiszvengiamojo

Jts,
in ta
ar 
ta.
valanda visam savo-

Jis veltui sakosi

nerimastauda
mas vaikszcziojo po iszpuoszta 
kambarį. • Buvo jau pavakare. 
Nuo besileidžianczios saulutes 
spinduliu namu langai auksu 
žėrėjo. Gamta jau aprimo. Te- 
eziau žmones ne manyto neina-

** , 1 '^Uli * * 1*

ne szivakar draug su gamta 
ruosztis sapnu karalijon. Juk 
dabar nepaprasta
turėjo prasidėti iszkilmintfiau- 
sioji szvento — Velykos, 
zana, dailiausiais rubais pasi- 
puoszus, visu atsidęjimu ruo- 
szesi prie tos szveneziu szven- 
,tcs sutikimo.

Ant stalo jau buvo patiekta

vakariene

Zu-

<f ____

tarė jis. Bent szi
būti ramus. Dabar Jėzui negre
sia joki pavojai: jis yra pas 
mane draug su savo mokiniais. 
Jis szvenezia Velykas. Szian- 
dien popiet jis atsiuntė pas 
mane Joną ir Jokūbą papra- 
szyti praseziausiaji kambari: 
juk tu žinai jo nusižomininia. 
Asz gi del Jo patrupinau kuo
puikiaušiai iszpuosZti erdviau
siąjį kambarį ir jam pave
džiau. Zuzana, tarp indu ir tau
riu mes,4)adcjome tavo gėlės, 
kurias tu buvai atsiuntusi ma
no mamai... Taigi viskas eina 
gerai. Bukimo Varnus.

Zuzana laisviau atsiduso. Ji 
nuėjo tuojaus pasitikti netur- 
tinguju kaimynu, kurie nedrą
siai inejo in iszkilmingai isz
puoszta kambari. Meiliai szne- 
kinddma ji sodino trarginguo-
sius svoezius in garbingas vie* 
tas. Gamalielis bueziuodama- 
sis juos sveikino.
jis, apskritai omus, prie tu se 
nyvu apeigų dar pridėjo nopa 
prasta mamiaguma. Gi patylu

Szi vakara

jis.
Neperkiinas isz giedro dan

gaus krites nebūtu 
nugazdines.
cziaupe ju lupas.’

— Kareiviai ji atidavė Anuo 
ir Kaįpo rankas. Viskas pasi
baigė!.. isztare Nikodemas už
kimusiu balsu.

Kaip ?....
so pas mane ji suimti?! 
mano namai yra nelieeziami 
ir mano priegloba szventa!.. 
suszuko intužos Juozapas.

— Ne, ji sugavo Getsemane 
kalbėjo Nikodemas 
mas rankas. Jie žinojo, kad jis 
ten pasiszalina melstis. Gi tqs 
iszgama Judas ji lazdavę.,, 
maeziau isztolo niekinama Je- ; 
zu, kuri buvo apsupus boszir-jį 
dzin kareiviu gauja!.. O, jau;' 
viskas pasibaigė, pasibaigė...

— Argi szianakt. mano ji* 
teisti! — užklausė Gamalielis;

— Taip, jie ant greitųjų su-,; 
szauke didžiuma . Sanhedrino 
nariu. •Jie ■ sakosi, kad tave pa-c 
gerbdami, nenori drumsti tavo 
poilsio.

— O tie veidmainiai! 
bailiai! Jie nepasitiki mai^imM.* 
Tay, ir yra del'ko pepasitikc- 
Ji!.. TosižinleL. / i

Dideliausias 
prislegot ju protus. Kam^ojaun 
ežia kambario tyla pertrauke^ 
Gamalielis. l.,

Mutyt, Dievas taip nūs 
prende, tarė jis rimtai. 0 Die-i 
vas yra teisingas teisėjas. Jis

4 i

laužyda-

Asz

O, jau;

Tie

susirtipipimas

k

dą szyda. ir 
gatvėje.

Sinagogos dar nebuvo atida
rytos. Bet delei Velvku szven- 
tes didesos szventyklos durys 
visa nakti buvo praviros. Nors 
ten žmones dažniau lankyda
vosi su aukomis, negu tam kad 

teeziau Zuzanapasimelsti, — 
protekiniais pasuko Szventyk- 
los linkui, tikekamosi surasti 
bent truputėli paguodos' toje 
vietoje kuria Visagalio szesze-

— Tolinus bus.

e ♦ #

Po Masacziuže važinėjau, 
Vienoje apygardoje susilai

kiau,
Tai szirdeles tenai blogo ne- 

dažinojau, 
Tiktai viena bobele užtikau,

Ka savo vyra pamote, 
O su kitu in ezion atlėkė.. 
Vyras ketina atvažiuot.
Ir in kaili gerai duot, 
Ir egzortus perskaitis,

Kad net ledokai iszsineszdys, 
Tada sarmatos bus in vales, 

O skunstis niekam negales.
4

i

Ofiso valandos i 9 ryte iki 9 vakaPa.
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Trumpiausiu laiku, kas Sereda, !
1

Trejais'Ekspreso Laivais
AQU1TANIABERENGARIA 

MAURETANIA
Per Cherbourga ar Southamptona.

Lietuviai kui'ie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales, grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treesios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, ( neprilygsta- 
mas ęzvarumas ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite

dabar.

• • •
Oj tas Brooklinas, 

Nuo visu miestu atlikias, 
Ypatingai ant Oakland st ryto, 

Jau hub pats ryto.’
Tai Lietuvei tiktai Indijonai, 

Arba akli pagonai.
La i k raszczi u neskaito, 

Bažnyčių nelanko.
Ne moteres, ne vaikai, 

0 tas szirdelos negerai, 
Sziadien visko nesakysiu, 
Ant kito karto paliksiu,

O kada atvažiuosiu, 
Tai gOrai isZkocziosiu.

į

>

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS. 

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder-
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DAKTARAS H0DGEN8 
nUUaUpMa BpedaUrtM * 

UialiMMlulv Ir ChroiMtai 
UkiU Ua kur m«U tikri kM 

aito tvirto rodą ir atoakaatl aiHttnii 
liaska gydimą, per daktaro kuria tat 
daug metu paaekailugo praktlkataMb 
Gydimą ka aplaikoto auo aumea m 
gvarantuotaa.

Jeigu eaato allpaL aervbukl ar 
gucti, aedaryklto toa klaldaa ka MM 
eaa padare, atojkito pas KM ir 
laptlngal paalkalbealmai Laukti BNl 
pavojtaga.

Tiduria aetvarium. aptnakta Ma« 
iuvia, aiklmlmas ir lUklBM >• YAh 
giui.4faMt avalgalh* allpauMB ata» 
dlea. Ir viaoa viduria Betvarkau Rta* 
tai paleagviatL

Odos Ugea« iMburimal. paRMdta. 
dedervines ir kltoe odos ligos greita 
pasiduoda per ataao gydimo.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu JaUuB- 
tea jus aplsidilaY Ar eaato suvargo ir 
■lipni? Ar atokaa justa drūtuma. mdB- 
rumo ir pajegoa ka gamta jums pa- 
isnkllno, jeigu tolp tai matykite tuo- 
U®. i

Bamatlameo vtoakiaoao padetau** 
to, telppgi Užtinę ir aifyri auleuktaal 
paalduoda per mano gydime.

Ar etate* servuoti ir troto auodeja. 
silpni ir nuvargo, pailso les rytot ko 
ambicijos, be gyvumo, trotlaat ant re
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallatat, pikti, Issbllaakusls ir 
jsabsrlmai ant vaido, pailsta, nivar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gorklojo, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydiiu ketera, astma, 
dusuli, uitmas galvoja, trumpo girdė
jimo, iaztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, laka
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. '

Ateikite ganslto rodą dykaL Po ‘tam 
lesaisiklnslu kokis skirtumas, garsu* 
nls iridaug pagaliantis yra mano agn^ 
sabas gydimo. Padakayonoe nuo dak
taru, lojerlu ir dvaalstkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rokomondavotf per 
garsingiausios atropos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgtms buka 
r “ 
No. <4 BROAD ST.
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.
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niBzld visame. Geriausi del juru 
keliones, Žinomi del gero patar
navimo ir vigadoa visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai usdengtu stalu. Seei-

mus szvarunias ir maistas. Apie

pas vietinius agentus arba nuo: (
■■ M ■<. m A ■■ M A MM. j

25 Broadway 
New York
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• '.Od
nieku budu^ nobutu , ntidavesa 
savo Mesijau s in nedoteliu rani į - * “ j
juunolio ^viltis tyrojodbuti rvien 
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minioj mo tores, ir vaikai gauna
—r r .... J

ikną! Tpdolir to neUuningoijo 
jaunulio ..viltis turėjo būti vien 

mis jis feznabždejo : kadaisia graži svajonę.. Bet Vistik jus’
» ir i#

Bet tistik jus’
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mlnios, 
Speciale patarnavime.

ROYAL MAIL STEAM
JACKET COMTAJTY,

______ _j

.arba pas vietinius agentus.
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ŽINIOS VIETINES.
V ______
Subatoje pradžia 

yra tai vasarines

Isz Shenandoah, Pa.
vasa

ros; yra tai vasarines dienos 
po rvirsz.ini mas nakties. Dienos 
pradeda nuo to laiko but’trum- 
pesnes.

— Musu aplinkinėje ReaiL 
ingo kasikius mokes Utarnin- 

f 
Girdėt buk

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

AMERIKOS
VĖLIAVOS

ISTORIJA
99

New Philadelphia, 
d.

ke, 24 diena.

Butu tai labai paranku 
atlanko li-

kompanije 
ketina padirbti nauja stryka- 
rio kelia isz. Asldando in ligon- 
buto.
del žmonių kurie
gonbuti.

— In ajrisziu parapije pri
buvo du nauji vikarai. Kun. 
(Mlemamis iszkeliavo in kitur.

Mikola Paszuk i nskas,
, Vulkano, likos sužeistas 

po szuviu.
Likos nugabentas in ligonbuti.

■į Nelaba

i— Pasekmingai ir su gar
be užbaigė aptiokoriszka moks 
la Piuszas, sunūs Piuszo ir 
Magdalenos Tamiilovicziu, 
E. Centi(‘ ulyczios. Ponas Piu
szas, dabar sudės visisz,ka eg
zaminą priesz steito kamisije 
ir pasiliks pilnu aptiekorium. 
Mokslą užbaigė Philadelphia 
Pharmecentical College.

— Juozas Steronskis, Fur- 
gesinuly. likos sužeistas in ko
ja Maple Hill kasiklosia. Jo
nas Laseski,
uly., likos sužeistas 
wan kasiklosia.

E. Centre likos su
žeistas Suffolko kasiklosia.

— K (• n re r t a s 
parengtas per lietnvišzka. cho
rą laiko sejmo 11 Birželio Now 

likos atlosztos 
vedėjas 

ne

Birželio 3 
advokaiuros 
sičius buvo

Pa. —— 
Carlisle, Pa. 

mokslą baigu- 
duoti diplomai, liava;

Tarpe 175 studentu, buvo vie-
na s lietuvis

•> .) 14 E. Vernon 
Ellengo- 

Franas Raz-

ti urgi s M i lev i- 
czius isz New Philadelphia. Di
plomu dalinimo ceremonijos 
pažiūrėti atvyko Jurgio Milc- 
vieziaus tėvai ir broliai. Po c’e- 
romoniju, .Jurgis Mileviczius 
atsisveikinęs su levais, trauki- 

Chicagon, ir ten 
praktikuos advo-

Tad Chieagos advoka-T?omas, .>.>J

niii mix'vko 
apsigy vens 
kai u ra. r 
tu skaitlius vienu pasidaugins.

O, • > 
per puolanti angli

■į Nelaba mirtis nukirto 
jhunn- gyvasti Onai,

*Keniauckni, 
kpris laiko bnezerne ir grosor- 
Sltori ant East (’entre ulyczios 
kuri mire Shamokin ligonbu- 
toje Panedeli po piet, kur bu
vo nuvažiavus gydytis Juniaus

• 10. Velione gyme
27 metai adgal, 
liam nubudime

pncz.iai Jurgiui
mvlemai

Mahanojni 
paliko dide
le vus Malu- 

laiczius Ilillse, seseris Marijo
na, MargaVieta, Helena ir Kon- 
stancije kuri yra norse Szv. 
Agnieszkos ligonbuteje Fila
delfijoj ir tris’ brolius Vincą, 
Juozą ir Antano, visi namie.

A. a. Ona buvo malszaus bu
do jauna, motore, isztekejo apie 
keturi metai, priesz apsivedi
ma turėjo užsiėmimą kaipo li- 
notipiste (stato litaras ant ma- 
szinos) “Saules 
per keliolika 
viena isz
niūkiu szioj aplinkinėj.

Ladotuves atsibus Subatos 
ryta isz namu. 826 East Centre 
ulyczios, su trimis misziomis 
kurias laikis kunigai (’zosna, 

isz Szmiadorio ir 
isz (’oal Dale. Pa

mokslu bažnyezioje saky^ kun. 
Kascziukas o ant kapiniu kun. 
Czesna.

Nuliūdus szeini) na užpraszo 
ir pažystamus

>t
metu, būdama 

greieziausiu darbi-

spaust uveje

Kaseziukas
Klevinskas

vi sas gimines 
dalvbaut i laidotu vesią.

4

— 15 d. Birželio invvko 
apylinkes parapijų ir draugijų 
delegatu suvažiavimas kuria 
ine dalyvavo 4’2 atst<>\ ai, Likos 
nutarta rengtie lota Jubelinia 
Lietuviu Diena 
c/.io Lake Side parke, 
busianezios dienos < 
balsu nutarta kad butu skiria
mas Vilniaus vadavimui. Isz- 
rihkta sziu metu rengimo die
nos Valdyba:
. Pirm. St. Petį•uszkeviczia, M t. 
(Mrmel; Vice pirm. Jon. Žer- 
nauskas ir Jimz. Toszius Ma
hanoy City.
kraszas, Girardville ir 
Žėglis, Mahanoy City. Kasier. 
Mare. Lapinskas, Mahanoy Ci
ty; Kasos globėjai Dr. Kun. 
Bartufizka, Mt. Carmel ir Frhn. 
Tirada, Frackville. Presos ko
misija Dr. Kun. Bartuszka.

Kadangi 9tos Lietuviu Die
nos presos komisija neat blan
ke in suvažiavima tad visas 
susirinkimas nutarė kad butu 
praszyti tie patys ir sziuos me-

N’orbuta,
is 

ir Varg. P. Dulki*, Tamaqua,

15 d. Kugpiu- 
Pelnas 

Įaugama

Raszt. Varg. Ni- 
Kaz.

t us, buvusio Kun.
Shenandoah, Kun. P. Gudaiti 

ir...... i> n..n,.. m\. A.
Pa.

LOUIS WASCH
Lietuvis

1139 E. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa. 

Upholstering & Hardware

Parduoda ir pataiso visokius 
naminius daigius ir kas tik yra 
reikalinga iii namus, gausite 
pas mane pirkti pigiau kaip 
kitur. Visokiu sietu del langu 
ir duriu. Kletrikiniu prosu ir 
visokiu geležiniu daigtu ir t.t

ANT PARDAVIMO

Plilė 15!7) 25 per 62%' pėdu 
didumo ir du maži namai. At- 
siszaukite ant adreso.

John Morgan
116 W. Spruce St.

(t.51

kuris buvo

High School, 
pasekmingai. Choro 
profesoris J. A. Žemaitis, 
mažai padėjo spėka idant kon- 

pasekmingai pavyktu.
publika buvc^a-

nertas
Delegatai ir ] 
bai užganadyta.

— Jonukas trijų metu sene
lis Mare.4 Vasilauckienes, 617 
\\’. Coal ulyczios sužeistas kir- 

galva 
kuris

Vasiliauckiene

per nežinoma 
po tam pabėgo.

v ra naszle su 
szeszeis mažais vaikais.

f Juozukas, 4 metu senumo 
sūnelis

vuku in 
žmogų

I ’aserbskio 
Asldando ligonbut i ji*.

.1. mirė

Szposas, ne szposas.

senas
Napoleono

Žalnierius, isz 
t u rejo

Vienas 
laiku ’’ 
trauktas abi ra7ikas ir abi ko
jas per armotine kulka, lai tu- 

prilais) tas medines ran 
kada rodavo

re ji • 
kas ir

nu

kojas, o 
gult, tai atimdavo nuo savos.

Viena karta priėmė jis nauja 
tarnaite, kuri da nežinojo apie 
kolioetva savo pono, 
atėjo

, ai kiszdamas ranka.
Te, paimk, isztrauk jaja.

Ir medine ranka likosi dre- 
baneziose rankose merginos.

Galima sau perstai)'t i bailine 
atėjo kaleina

savo pono, o kada 
vakare pritarnauti tarė

.H*

merginos kada
ant kilos rankos ir abieju kojų.

Praliejo ciela drebėti, stove- 
priesz medini žmogu —dama

kaip jiji mislino.
žalnieris matydamas 

josios didele baime, 
mas 
szes

‘nas
o noreda- 

isz to‘t nret i juokus ir atki- 
galva praszo grąžei:

—- O dabar meiluje, nutrauk
man galva...

Na jau to buvo
gina, klykdama, 
ma pajėgu pabėgo

nždang; mer- 
kiek tureda- 

rodos kad 
jaja pikta dvasia vyjosi.
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Galima matyti savo baisa.
Ana diena Washingtone 

kos iszbandvtas 
ris parodo kalbanczio baisa 
per telefoną. Tas aparatas va
dinasi oscillograph kuris paro
do ar tasai žmogus yra tuom 
paežiu kuris kalba in kita.

li-
telefonas kil

PARSIDUODA FARMA

60 akeriu farma arti East 
Mahanoy Junction. Geri budin- 
kai, bėgantis vanduo siūboj, 
geras szaltinis ir mažas prū
das, puikus sodas. Puse mylės 
nuo stacijos ir nuo Steito kelio. 
Atvažiuokite pamatyti. Parsi- 
duos pigiai del greito pirkiko.

F. II. Pascoe
Barnesville. Pa.(t. 51)

Brooklyn, N. Y. — Birželio 
5 d. inv \ ko 
vaiku drapanų iszdirboju susi
rinkimas, abieju joint bordu 
kirpėju ir visu lokalu egzeku- 
tivu bordai. Visi kaip vienas 
nutarė szaukti visuotina strei
ku visoje New Yorko industri
joje.

Dabar siuvėjai atsidūrė to
kioje, padėt y, kad 
ne galima 
vežimas

žiponn siuvėju

jokiu bildu 
sukontroliuoti isz- 

darbo in ne unijos 
dirbtuves ir nepaliaujamas al
gų nukapojimas. Isz to atžvil
gio ir szaukiama.

gali būti tok is, 
kaip kad buvo 1913 m. Tikima
si suorganizuoti visos ne uni
jines dirbtuves, ir tolei no 
gryžti in darba, kol veraiiznin- 
kai nesutiks, kad kiekvienas 
žiponas New Yorke sukirptas, 
neturi Imti iszvežtas isz miesto 
skebams.

Streikas bus szaukiamas la
bai trumpoje ateity. Darbinin
kai visi turi prie to prisirengė. 

Zaretsky, gyv. 
72220 46th SI., atėjo svecziuos 
pas savo seserį, gyvenanezia 
296 Chester St., ir se'suo pasis
kundė, kad ji buvus nuėjus in 
grožybes instaiga nusikirpti 
plaukus, bet Mrs. Pacidli instal 
gos savininkai labai trumpai 
ir negražiai

Amerikos vėliava yra treczia 
seniausia tautine pasauly ve- 

už Anglijos 
Union Jack ir Franci jos tri
spalve.

Pirmiausiai vėliava buvo au
torizuota Kongresu 1777 Birže
lio 14 diena kuri paminima kai
po Amerikos vėliavos diena.

Pirmiausiai vėliava užplevf- 
savo 1777 metais Bugsejo 3 
diena ant Stanwix Tvirtoves 
kur dabar stovi miestelis 
Romo, N. Y. Pirmu kart kares 
laukan iszneszta Rugsėjo 6 die
na 1777 metais.

Buvo nusprensta 
vienoj valstybėj butu žvaigž
de ir juosia viso sudarant try
lika Žvaigždžiu ir trylika juos
tu, nes valstybes originaliai 
buvo sudarytos isz trylikos ko- 
lioniju.

17.94 metais Verrnont ir Ken
tucky valstybes priėmus uni- 

ir juostu 
skaiezius pasididino iki Įien- 
kiolikos. Prisidedant prie uni
jos kitom valstybėm 
f < 
juostu.

senesne

stovi

kad kiek-

Taufflieb,

HpfO

’ — , . 'jį
1
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Parandavos Eiffel bokszta.
Madam

t

(.1 ulia 
Collin isz New Vorko) stengėsi 
paraudavo! nuo Francuziszkos 
valdžios ant vienos dienos Ei- 
ffelo bokszta idant
cziot atsakaneziai 4ta Džinla- 
jaus.

apvaiksz-

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANęS,

VisasVpilnas. apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

. .......................P'RUbniiniiiiniiiiinijii Wil .I-Wfiry i»- . ......................... .........................

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatate Agent. Notary Public

Puiki knygele.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Insziuriniu 
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampai Catawiaaa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

jon ir žvaigždžiu

pasidarė

ir
streikas. Jis

•generalis

(’ha ries

iszrodancziai nu- 
I nuirto

grožybes instaiga 
esąs “szerit’as” ir

Za reck i s ir

liszku kad gali būti perdaug įn
Tada Kongresas 1818 

metais juostas 
trylikos kurios reprezentuoja 

originaliu

sumažino iki

Po sunkaus
dienos
darbo

j

■ * Wi

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstanczlul tautleczlu ir

Praazallnk sustyrima

NUJUNKYTI IR SUSTYRU.
Ne bandyk Juoh priverstinai manksytl. Ir traukyti, tuoml dar dau- 

gtaun juon nukankyal. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAM AS
(BEAR BALSAM)

nuteikė jtcmn taip puikia Ir greita pagelba.
Balnamu smagiai trydamas sunkaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., Ir 5c. už pasluntlma, mes tuojaus 
Iszsiuslm buteliuką Baisumo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SL Shenandoah, Pa.

Jeigu negauni tuos raistan pas vietini aptiekorlu

kirpusi. 
nuėjės iii 
pasisakė 
noris Mrs. Pacelli
Iszkilo barnis, Įcurio laiku telo- 
l'onuota policijai ir suimta Za- 
reskis už nudavima szerifu.

Antanina Jonaitiene, 45 
gvv. 810 Macon St. mire

trylika originaliu valstybių 
kuomet žvaigždes pridėta po 
viena kiekvienai valstybių pri
sijungus. Szis instatymas tebė
ra instaivmu ir sziandien.

Szi vėliava pirmiausiai 
plevėsavo ant trylikos valsty
bių Atlantiko pakraszcziais, 
kur gyveno apie trys milijonai 
žmonių. Sziandien ji plevėsuo
ja 48 valstybėse visam konti
nente nuo juru iki juru ir 130,- 
000,000 žmonių reiszkia jai isz- 
tikimybe. Szios garbingos pa
dėties susilauke’didele žmonių 
meile ir pasiszventimu.

Pilioczini ja kele o didvyriai 
mirė už ja. Yra matomas tvir
tos dasios ženklas, kuris atue- 
sze laisve ir gerove Amerikos 

Tai > ra visu musu

Henry Hudson, 1609 metais 
atvožė New Yorko prieplaukoj 
.Danijos “
..i, — vėliava. Jinai turėjo (ris 
lygias horizontales 
gelsvji, balta

raidėmis 
baltojoj juostoj. Apie 1630 me- , 

pakeista
Szi Danijos vėliava

puse menulio” ženk-
t

v uz-

O. C. A.

juostas, 
ir melvna su A". * •

vidurinėj

Szvedu kolionija

ko — szi vėliava

1655 m e-

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ V * ♦

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz serfos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

žmonems. 
velia va.

szerit’as”
i aresztiiotl.

metu, gyv. 810 Macon St. mire 
16 d. Birželio. Bus laidota l3ir- 

Szv. Kryžiaus 
kapiniu su bažnytinėmis apei- 

kun. Pauliuką 10

želiu 19 d., ant

Nera tikru 
ir k ito- 

ir tautu 
tik žinoma

gomis pas
vai. rvte.

— Ona Vaitkeviczo, 48 me-
58 Stagg St. Mire Bir-tu, gy\

želio 12. Buvo laidota pirma- 
kapiniu, 

s apeigomis, isz
dieni ant Szv. Jono 
su bažnytinėm!
kun. Pauliuko bažnyczios, nuo
10 vai. iszrvto.

teipgi likos

Ashley, Pa. — Vincas Stro- 
lis likos baisei sužeistas per 
nupuojima tapo No. 20 kasik
losia o du leberei 
skaudžei sužeisti.

— Panedeli atsibuvo lai
dotuves moteres Kazimierio 
Zilinskio, kurios kūnas palai
dotas ant vietiniu kapiniu. Ve
lione paliko dideliam nuliūdi
me vyra ir devynis vaikus.

— Ant laidotuvių aptieko- 
riaus Kazuno Shenandorije, 
buvo iszvažiave: pp. Kazimie
ras Kanefka, ponstva Bro- 
dzinskai isz Sugar Notch ir p. 
Juzirakiene isz Plainso.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI,
Ąsz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenes 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

Teipgi turiu daug nauju 
Kroipkites ant 

Sep 2
Antanas Macunas, 

R. 1, Box 51. IroriB, Mich.

WITH Knygele Braegytieeu <el KVI iU lM»eke|I«e gtalgg llgwto- 
m « ... Me.

KVITU Knygele Draugystėm*, 4el 
Kasierlaus nog sudėtu glnlgu ant 
luslrinklmu.....................................Mn

W. D. DOO£KAUBKA*-OOh 
ma w a may nrrv *a*.

rodžiusi

Amerikos Veliavos Evoliucija.
Nuo senu laiku, invairios tau 

tos ir žmonos, visokiose formo
se atžymejimo ženklus ir sim
bolius vartodavo.
žinių, kada szilkines 
kios veliavos karalių 
pradėta vartoti, 
kad viduriniuose amžiuose Eu
ropos karaliai pirmieji pradėjo 
vartoti karaliszkus ženklus.

Pinna Europos vėliava pasi- 
Sziaures-Amerikos

kontinente ar tik nebuvo vėlia
vėlė plevėsavusi ant Leif Erik- 
sono laivo 1000 metais. Antra 
vėliava buvo Danijose ir Nor
vegijos sujungtu karalyscziu 
1473 metais, kuomet karaliaus 
Kristijono 1 ekspedicija vado
vaujant Norvegui Johannes 
Scolvus iszlipo ant, Labradoro 
krantu.

Anksz.cziausiai apsigyvenu
siu Europos žmonių sziamo 
kontinente veliavos buvo: Aug 
lijos, Francijos, Jlolandijos, 
Szvedijos ir Iszponijos.

Anglijos vėliava pirma kar
ta sziame kontinente buvo isz- 
skiosta Jono Kaboto 1497 me
tais.

Amerikos veliavos evoliuci
ja riszasi su invairiu kolioniju 
vartotoms vėliavoms.
g

žmonių

Todėl 
al neproszali bus trumpai pa

žvelgti in kolionistu invairias 
emblemas.

Atsižvelgiant in tai , Iwid 
Anglijos vėliava ilgai buvo
vartojama Amerikos kolionijo- 
se, toaol, jinai padare Nemaža 
in takos in Amerikos vėliavos 
iszvystyma. Szvento Jurgio 
kryžius buvo vartojamas Ang
lijoj iki 1707, kuomet dabartį- ™ v. . « a • .uis raudonas ženklai priimtas 
ir Szkotijos Szvento Andrie-
jaus kryžius pridėtas pažymė
jimui unijos sUr, Szkotijtf, Po 
susijungimui sii Airija 1801 
Szvento Patriko kryžius pri
dėtas, kas Anglijos vėliavai 
davė dabartine iszvaizda.

bet jokios Ispanijos

iki 1763

tais gelsvoji spalva 
raudona.
pasiliko iki 1664 kol Anglijos 
vėliava nebuvo iszkelta.

susikūrė
1638 Delaware upes pakrantė
se. Po szvedijos vėliava — gel
tonas kryžius ant mėlyno lan- 

pasiliko tol 
kol netapo pamainyta Danijos
vėliavos spalvomis 
tais.

Pirmutine Ispanijos vėliava 
atvežė Kolumbas 1492 imdais, 

vėliavos
Sziaurinej Amerikoj nesimato 
kol Ponce de Leonas neatrado 
Elorida 1513 metais. Ispanijos 
vėliava, ten pasiliko
metu kuomet Florida buvo pri
jungta prie Didžiojos Britani
jos. 1783 m. Florida vėl pateko 
po Ispanija ir Ispanijos vėlia
va vėl nžonie senąją vieta. 1819 
metais Florida pateko Jungti
nėms Valstvbems ir tuomet už- •r
plevėsavo Amerikos vėliava.

Szvento Jurgio kryžius buvo 
vartojamas Massachusetts Bay 
kolionijoj 1643 metais. 1643 me 
tais Plymoutho kolionija, Mas
sachusetts Bay, Connecticut ir 
New Haveiio kolionijos sudaro 
sąjungą po vardu Naujos Ang
lijos Jungtines 
1686 m. toji

baltam 
vainiku

kolionijos ir 
sąjungą priėmė 

bendra veiava — Szvento Jur
gio kryžių, raudonas 
lauke su paauksuotu
kryžiaus vidury su karaliaus 
James 11 monogramų apaezioj. 
Anksti 1700 metais kolionijos 
pradėjo atsimesti nuo Angli
jos vėliavų ir pradėjo vartoti 
savotiszkas tuomi parodant 
nepriklausomybia ženklus.

New Yorko vėliava buvo 
baltas laukas su juodu bobru 
vidury. Rhode Islando buvo 
balta vėliava su mėlynu inkaru 
vidury su žodžiu “Viltis 
augsztai ir su mėlynu kantonu 
su trylika baltu žvaigždžių ja
me. Kitu kolioniju vėliavose 
buvo paraszyta “Laisve ar 
Mirtis.”

Tai isz szitu invairiu vėliavų 
susidayo 
istorija.

tuomi

žodžiu ? y

r
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SKAITYKITE SAULE
f
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Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

.' A''?'- > --------------------*---------------------------- ■

Padaro atsakanti ir gera darba 
už prionama preke.’
ir i n veda visokias paipas, Pa
taiso stogus, inveda sziluma 
in namus ir t.t Kroipkites pas 
jin o busite užganediąti.

Pataiso

818 E Centre St. Mahanov Oitv

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.
Dept. 18

IOO£ 
PURE

J MALT SYRUP

I
*

Unijos 
Padirbtas

T

MII M IN ZINČINATI?

i
Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 

ir Juodo Baksukese.
Užganėdinimas Gvarantytas.

DISTRIBUTED BY
Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

- ESTABLISHED 1874 e

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

... " . ........5 ■ 11,1,11 •
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio.saugumo.
Merchants Banking Trust Co.^ Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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