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ISZ AMERIKOS

nužudytos

surastas

su b jau-

Nužudyta mergaite paslėpta 
po szaszlavoms.

Johnstown, Pa. — Baisei su
pjaustytas kūnas
mergaites, s(‘ptiniu metu Ma
riutus Re bos, likos 
skiepe namo, po krūva szaszla- 
vu, }>er darbininką Joną Ho
nan, kuris dirbo skitus'. Dakta
rai apžiureja kuna, nutarė buk 
mergaite likos pirma 
rinta po tam nužudyta.

Adomas Paczilas, Andrius 
Sarenda ir Tamoszius Vasilus, 
burdingieriai, kurie gyveno ta
me name likos aresztavoti, kai
po nužiūrėti už papildima to
sios žmlinstos.

Mariuku dingo praojta ket- 
verga isz namu ir niekas neži
nojo kur, pakol neatrado josios 
kuna skiepe.

Pavogė maista, bet piningus 
paliko

Sacramento, Calif. — J uozas 
•Sobelski isz New Yorko, buvu- 
sis kareivis, likos are.sztavotas 
už pavogimą maisto isz namo 
Mrs. M. Carnev. Kada Sobels- 
ki apleidinejo narna su kej>ele- 
liu duonos ir bonkutia pieno 
po pažaste, palicije aresztavo- 
jo. Norints ant stalo gulėjo dvi 
deszimts doleriu, bet juju ne
paėmė. Palicijai ajszkino, jog 
neatėjo apipleszt namo, tiktai 
jeszkoti ka pavalgyt. Gaspp.di-
ne namo melde palieijos idant 
Sobelski paleistu ant liuosybes, 
ka ir padare.

Tėvas subjaurino savo locna 
dukteria. 

Pa. 
likos

3

Ne yra tai jokia baidykla tiktai
patogi mergina.

Y”ra tai paveikslas Miss Ka-

's

Paženklino kudyki su inkaitu- 
sia geležia. 

Mas .Revere, Mas . — Palicije 
jeszko po visu valstija nieka- 
dejaus kuris paž('iiklino kakta 
trijų motu senumo Pranuko 
Quaranteillo .su inkaitusia 
ležia ant kurio

Kudykis neszios laja li- 
gyvenima, 

Tė
vai kudykio negali dasiprast 
del ko tasai niekadejus 
ženklino juju kudyki kaip ko
lų gyvuli.

ge
ra d os i Ii ta ra

4 ( ( 1 M 
tara per visa savo 
1<‘ip likos gilei indeginta.

pa

Vedusios

Visos vedusios moteres bus 
% praszalintos nuo darbo. 
Detroit, Mieli. -

moteres kurios dirba miestisz
kuopia urėduose, bus paszalin- 
tos nuo visokiu darbu idant 
padaryti vieta del vyru netu- 
rineziu darbo. Toki ukaza ižda- 
ve majoras James Couzens. Ke 
i tukstanezei vedusiu moterių 
ne teks darbo.

Draugas nužudė dranga už 
moteria. 

Pa.
Premont atsibuvo

Pottsville, 
m

Mažam

APLEISTI VAIKAI PER SAVO GIMDYTOJUS

Tėvai neturcda-gimdytojus Volgos aplinkinėje1savoSztai buris apleistu vaiku pei
mi patis ka valgyt apleido namus palikdami savo vaikus ant milaszirdystes kitu idant juos 
užlaikytu. Tokiu apleistu vaiku randasi tukstanezei be jokios apglobęs, kurie patis prižiūri 
vieni kitus. Raudonas Kryžius stengėsi juosius suszelpti visaip idant užlaikyti ju mažas

apglobęs, kurie patis prižiūri

gvvastes

visokį praneszimai isz 
LIETUVOS INFOKMA- 

'CIJOS BIURO.

Dr. Puryckis, T. Naruszevi- 
czius ir Dr. Zaunius iszvažia-* 

vo Rygon.
Vaszingtonas. — Eltos pra*

i noszimu spaliu 23d. Lietuvos
Užsieniu Reikalu Ministeris, 
Dr. Puiyckis, Lietuvos Atsto
vas Latvijoje, Dr. Zaunius, ir 
Lietuvos Atstovas Londone, T* 
Naruseviczius, 
gon.
Lietuvos Gelžkellu mėnesines 

pajamos.1
Vaszingtonas. — Eltos pra- 

neszimu rugpjiuezio menesio 
Lietuvos Gclžkeliu pajamų bu- 

7,400,000 auksinau Rugsėjo

iszažiavo Ry

vo /,4uu,vuu auKSiuu Kugsejo 
menesio szios niszies pajamos ?
pasiekė net 7,600,000 /ik
Lietuvos Atstovu Užsieniuose ' 

suvažiavimas Kaune.
Vaszingtonas. — Eltos pra- 

neszimu Kaune invyko Lietu
vos Atstovu Užsieniuose suva
žiavimas.

roliuos \ral(‘iitine isz Philadel-
phios kuri loszdama “kriko- dviguba žudinsta praėji a ket- 
ta“ 
idant
veideli nuo sužeidimo.

loszdama “ 
užsideda ant veido maska 

apsaugot

niestuk ije

josios patogu sios lomiam

Isz Lietuvos ISZ VISU SZALIUSkaistgiriai. Ramaszkiu kai
me pas ūkininką Salkauska su
degė juja ir visas derlius 
43-ju deszimtiniu.

Ugnis matomai kilo isz krosi 
nies, kuri nebuvo rūpestingai 
užgesinta.

Panevezys. Jlugpiuczio pa
baigoj Žaliojoj girioj Panevė
žio apskrięz‘10,1 iszdege apie 70 
ha. miszko.-f žmonos gesinti 
miszku eina labai nenoromis. 
Pastebėta, kad miszkai daž
niausiai pradeda degti tomis 
dienomis, kai mugiu dienos ir 
daug žmonių važiuoja. Pasku- 
tiniomis dienomis dideles kai
tros. Rugpiuczio men, pabaigoj 
prasidėjo rugiu sėja. Baigiama 
valyti vasarojus.

vergą, už vedusia moteria, jo- 
name William 

Wall, 26 metu amžiaus, nužu
do Dovida Milkui, 45 metu. 
Wall buvo persiskyrias nuo sa
vo paezios, kuri ne norėjo gy
venti su juom, nes draugavo 
už daug su Mare Dagestine, 
paezia i ta Ii jono, kuri yra pato-

Rosijc, tai vienas didelis 
kalėjimas.

Charles Crane, 
ambasadoris

viena už-

DIEVO BAUSMES. 
(Apsakimai surinkti nuo senu 

žmonių.)

Kur ten dzukijoj,
gavėnių vakaru jaunimas suėjo 
užsigavet — szoko ki vėlybos 
nakties. Atejna senukas su .di
dele barzda ir perspėju jauni
mu, kad jis skirstytųsi, nes jau 
dvylikta valanda nakties pžsį-

apskr.) NesenaiFarmeris apsivedė su savo 
uoszvia.

Cedar Rapids, Iowa. — Jur
gis Rider, 44 metu, tėvas septi
niu vaiku, 
ma nuo savo paezios Jevos, ir|gi niotere ant kurios darbeliu 
in kėlės sanvaites po tam apsi
vedė su savo uoszvia Julijona 
Davis, 48 metu. Rid'eris^užme- 
tinejO savo pirmai paezei 
buk su juom 
sziau kaip su szuniu. — Matyt, 

» malonesni

įtplaike persiskyri-

Lancaster, Pa. — Jonas 
Beetham, likos aresztavotas 
ant paliepimo savo penkiolikos |<a(Į uoszve turėjo 
metu dukters, už subjaurinimo būda už savo dukrelia.

pirmai 
pasielgi nėjo ar-

josios. Neaplaikes kaucijos li
kos uždarytas kalėjime lyg tei
smui. Laike perk laušimu, duk
tė liudijo pati prieszais tęva. 
Už toki prasižengimą bausme 
yra 20 metu kalėjime, o neku- 
riuosiu valstijosią už tai paka
ri*.
Urbaicziute nubausta ant sep

tiniu metu in kalėjimą.
Jauna lietuvaite 

'Vanda Urbaitis likos sziadien
nuteista 7 metams West Virgi
nijos kalėjimo už dalyvavima 
vietinio paszto
Szeszi kiti dalininkui tame ple- 
szime likos nuteisti nuo 18 men 
iki 6’/j metu kalėjimai!. Tarp 
pastarųjų yra dar ir kitos tris 
merginos — Emma Marvin, 
Pearl Sommers ir Helen Fur- 
ri-er.

Vandos brolis Juozas Urbai
tis ir George pabėgo isz kaleji- laikomosios niekas daugiau ne
mo keletu menesiu algal ir dar

4 nėra sugauti.
Mirtumas Amerike praejta me

ta pasididino.
Washington, D. C.

valdžios motini

Per savo antra ..r..
Rideris dabar pasiliko'pateviu 
savo pirmos paezios, pats yra 
savo patėviu ir dieduku savo 
vaiku. Rideris yra turtingu tai
meriu.

a psi vedima

! fit

Toledo,

apipleszime.

Emma Marvin,

Laukinis vyras pavogė mer
gaite.

N. J. — Ana
1 mokslainia 

metu mergaite 
Ast riauckiute,

sako, pavogė 
mate

Fresh Ponds, . 
diena ejdama iii 
dingo szesziu 
Stase 
kaip 
“laukinis vyras“ kuri 
daugelis žmonių toje* aplinki
nėje'. Badai tasai “ 
ras“ yra beprotis, kuris pabe-

gyventojai 
laukinis vyras

kuria

laukinis y y-
” v ra

;o isz kokios tai priglaudos del 
paikszu.

Mergaite ėjo in 
su savo vyresne sesute, nes už
siliko užpakali je

mokslai n ia

ir nuo tojo

mate. Konia visas miestelis 
jeszko dingusios mergaites.

K onia

vyras mažai žiurėjo. Su Mare 
susipažino ana diena Milleris 
ir nuvedė jaja namo nuo szokio 
Tame atėjo in josios narna 
Wall isztrauke revolveri ir szo- 
ve in .savo priesza tris kartus, 
po tam pribėgo prie moteres 
idant jaja nužudyt bet negalė
jo in jaja szauti tik pats sau 
paledo szuvi in krutinę, mirda
mas ant vietos.

Wall paliko paezia ir tris 
vaikus, o Milleris teipgi paliko 
paezia ir szeszis vaikus. Da- 
gestiene turi tri vaikus ir vy
ra o priesz apsivedima su Ita
lu vadinosi Ochs ir yra czionais 
gymus. Josios vyras yra tikras 
lepsze ir visai nesirūpina apie 
savo paezios pasielgimus ir 
draugavima su svetimais vy-

siefatukai ir

Pakliuvo nabagas.
Panemunis: (Rokiszkio

Pevvžomiu 
kaimo buvo nemaža vakarusz-
ka. Kaip visur, taip ir ežia jau
nimas neiszkente ncsimuszes. 
Viens, F. R., su szantnvu insi- 
briove in vakaruszka ir pradė
jo dukliuoti. Gi P. B. isztrauke 
szautuva isz jo, szupuliais su
daužo ii* R. primusze. R. tėvas 
nuėjo iii valscziu ir apskundė, 
buk B. esąs dezertyras. Ir na
bagui B. teko kliūti in kariu- 
mene. 
Tik 
linksmumui 
verksmas.

Dabar labai nusiminęs, 
prisimena jam, kad po 

visuomet esą

paezia

rais. Taigi per viena moteria 
pasiliko dovini 
dvi moteres.

Isz Lietuviszku Kaimeliu

ir
niais, gyvepaneziais

,3 sake

Degtindario nelaimes.
Czedasai (Panemunio vals.) 

— Czedasu krūmuose žmogelis 
, jo kaimynas už

pykęs beszaudydamas, iszvai- 
ji isz krumu. Kitu laiku 

sziuoso pat krūmuose kaimy
nas vare degtine, 
skundžia milicijai, 
atjojus, 
bėgti. Milicija szove ir pataiko 
in koja.

GROMATA ISZ LIETUVOS.

vare degtine-

ko

Pirmasis in- 
. Milicijai 

degtindaris pakilo

Kalvarija (Suvalkų), 
vari jos miesto laukuose

Aplaike Vladas Stuikys isz 
Baltimore nuo Motiejau Luk- 
mino isz Raseinių:

baigė. Jaunimas., nesiskirsto. 
Senis atejna ir antra fiyRi per- 
spėt. Jaunimas ir vėl jo nokiau 
so. Ir treczia syki senis atėjo 
praszyt ju, kad iszsiskirstytu. 
Jaunimas nei tada nepaklausė. 
Todėl ir sziandien ten tobeszo- 
ka. r

Nėra nei sienų nei stogo, o 
betgi muzikantai griežia ir szo- 
kejai szoka, kaip szoko.

Toj paezioj dzukijoj tėvas, 
supykęs ant dvieju sayo vaiku, 
nusivedu in giria užmu&ct juo
du. Vaikucziai prasze tėvo kad 
jis leistu jiedviem papoteriaut 
— sukalbėt “Aniuolas Dievo” 
Vaikucziai suklaupė poteriąut. 
Žiaurus tėvas, nesulaukUalhas 
poteriu užbaigos, iszkėlb kirvi 
kirst vaikuczius. Bet, MOftiato- 
ina spėka sulaikė jo iszkelta 
kirvi. Todėl jis ir kziadien ten 
tebestovi su iszkeltu kirviu o 
vaikucziai atsiklaupė poteriau* 
ja. ______ ___

Kur ten Žemaitijoj,. ūkinin
kas pardavė turguje du jau- 
cziu, už kuriuodu gavo szimtk 
rubliu. Ta szimtine jis inkiszo 
in pirsztincs nykszti ir parėjės 
isz turgaus pirsztines užmėto 
ant lentynos. Szimtine prapuo
lė ! Baudžia berną — bernas gi
lias! neemes.

Nuejna pas kunigą klaust 
rodos. Kunigas patariu užpirkt 
niiszias... nes ta žmogų kuris 
turi pinigus, yms gyva kirmė
lės ėst... 4

Szeimininke kaž-ko besigrai- 
bydania ant lentynos, rado pir
sztines ir jose szimtine. Todėl 
ir dabar da ja gyva kirmėlės 
oda. ____

I Zanavykijoj,

Byga- 
amerikoniszkas 
Kinuosia raszo* apie rusiszka 
padėjimą sekaneziai:

“Tai yra didelis kalėjimas 
visi gyventojai yra kali- 

in kama
ras panasziose grabese, 
jis. “Jei jie bando iszeiti isz 
savo kamerų, 
kalbant, vedami yra pas kori
ką.

“Kada Rusijos atbudavoji- 
mas ateis jis turi prasidėti isz 
lauko. Dabar naudojamoji ma- 
szinerija neturės jokios ver
tes. Ir tnkstaneziai tremtiniu, 
kurie buvo priversti pabėgti 
isz szalies, turės ja atbūdavo- 
ti.“

Tarp tremtiniu, sake, jis, yra 
daug buvusiu profesorių ir ga
biu žmonių. Nekurie ju yra 
aprūpinti kitose szalyse. Bet ir 
kiti, jo nuomone, turėtu būti 
aprūpinti, iki nepribres laikas 
ju sugrįžimui iii Rusija.

Badavimas ten 
tese “'

4 < Jei
jie, figurativiai

4*

jo nuomone“Sveikinu jus visus szirdin- 
gai. Pavasaris buvo pas mus la 
bai angstybas, paskui užėjo 
szalnos kuris suszalde visus 
viszniu žiedus, bet obuoliu yra 
užtektinai kasztuoje rubli už 
tris gorezius. Uradzojai pusėti
ni, rugoi puikus, o avižai la
bai iždege, bet žirniu turime 
užtektinai. Sausa dydele, žmo
nis turi i,sz keliu viorstu noszti, 
dobilai labai prasti, už tai pa- 
szaras bus brangus. Už vežimą 
szieno reikė mokėti 300 rubliu, 
gyvulei ejna kas dien pigyn. 
Už arkli mokejosi 5000 r. bet 
dabar arklys kasztuoje 2500 r. 
tas pats ir su kitais gyvuleis.
, O kas kiszasi gyvenimo Lie
tuvoje, tai žinoma Lietuvei 
druezei pasistato. rJiktai dyde- 
los raudos, o nuo deszimtines 
reikė mokėti po asztuonis rub
lius. Nuo deszimtines rekvizi
cija reike mokėti po puda je- 
vit ir po 10 svaru niešps ir re- 
balu po tris svarus, todėl sun
ku gyventi. Valdže prižadėjo 

rojų, bet to rojaus da 
mes nesulaukėme. Jau pripa
žinta Latvi jo ir Lenki je, bet, 
Lietuvos da nepripažino, tai 
nežino ar kas bus isz Lietuvos 
ar no. Aeziu szirdingai jum už 
atsiuntimą mums laikraszti isz 
kurio turime dydeli (Diaugš- 
ma, nes tai yra del mus brangi 
dovana. Visi esarue sveiki.

' .... X . ' .

“Badavimas ten yra tik
ras,“ tese jis. “ Bet tai yra 
daugiau negu vien stoka 
maisto. Ten taip jau4 yra inte- 
lektualinis, artistinis 
siu i s badas.
valdžios prižadėtoji didžioji 
gadyne

JIS. 
negu

Kai 
rug- 

sejo 11 d. ežerelyje prigėrė 4 
moterys ir du arkliai isz Del- 
viniszkiu dvaro Krasnos vals. 

septyni viename 
- vienas vyras ir sze- 

szios moterys.
pagirdyti 

bet i n Važiavus

ir d va-
Pradžioj .sovietu

dai les,literatūros ir 
dramos neinvyko.”

Crane teczians
Brooklyn, N. Y. — Užperojto 

nedeldienib vakare didele ne
laime patiko Petra Szalaszevl- 
cziu. Jisai vėlai vakare ėjo na
mon, ir notiketai paslydės ant 
szalytakio, nusisvere ant gele
žines tvoros. Kadangi jisai ant 
tvoros puolė kniupszczias, to
dėl vienas smailas geležini vir 
bas jam palaike in gerkle ir 
teip ja perdūrė, kad virbas net 
iszhndo kiton pusėn kaklo. Bu
tu gal nelaimingasis ir pasimi
ręs,
bėgti jo brolis Pijuszas ir kiti 
žmones, kurie subėgo ji nuo 
tvoros nukabino.

Dabar p. Szulaszevicziu gu
li .szv. Katarinos ligoninėje.

_ ». ... Z" . ..... v . .

Viso važiavo 
vežime neapsiima 

būti pranaszu ir iszpranuszauti 
kada puls Lenino valdžia. Da
bartis yra tiek baisi, kad ji nu
kreipia visu dome nuo visu ki
tu dalyku. Dabartine valdžia 
esanti blogesne ir už caro val
džia, net ir laikuose Ivano 
Groži lojo.

vyras
Vežėjas norėjo 

arkliu,, 
ežeran arkliai 

urnai paslydo ir cine skėsti.
Vaikinas, greitai iszplaukes 

krantan, numetė virszutinius 
rūbus ir iszgelbejo dar savo 
motina ir seserį; likusios jau 
buvo paskendusios, ir nebuvo 
matyti, kurioje vietoje.

Ant kranto tuo tarpu peszc- 
si girti to kaimo vyrai ir net 
nemato, kas darosi nuo ju už 
penkių sieksniu tolumo.

Ežerėlis yra prie kelio linkui 
Krasnos plento, labai staeziais 
krantais. Tenai dažnai atsitin
ka tokiu nelaimiu.> Kur yra 
tokiu pavojingu vietų, sava-

i n važiuoti
S

Mergaite gyme su dviem gal
vom ir dviem szirdems.

Daktarai
laikuosePagal 

i ra part a, tai 
]>raejta meta m irt urnas žmonių 
pasididino. Suv. Valst. taji me- 

1,142,538 ypatų, ka 
reiszkė, jog ant kožno tukstan- 
czio žmonių mirszta konia 14 
ypatų. Skaitlis mireziu nuo au
tomobiliu pasididino ant 10 
procento ant kožno szimto tuk-

ta mirė

illMę

• ♦ kJ

staneziu žmonių.
Isztirinejo kas nužudė kataliku 

kunigą. I*
Lead, S. D. — Palicije jeszko 

Andriaus Rolando, kurio gy
venime surado revolveri ir 
plaktuką paymta isz kunigo 
garažo tuja naktį kada kun. 
Belknap likos nužudytas. Ro- 

> landa dingo po žudinstai, bet 
palicije yra an£ jojo pedsakio 
ir neužilgio ji mano suymU.

rasta ir 
ant italiszkos

nervisz-
. du respiracijos

Coaldale, Pa.
Shifiersline ir Redelin isz Coal 
dale ligonbules padare nepap- 

negirdeta operacijų 
moteres Onos

\V:irobo, 28 metu senumo, pri- 
ymUami nuo josios kudyki. 
Kudykis — mergaites, svėrė 18 
svaru, turėjo dvi“ gerai sufor
muotas galvutes, du 
kus sistemus,
sistemas, dvi szirdis du nugar
kauliu, bet tik vienas sutrover 
jimo tustemas. Warobiene yra 
pati anglekasio. Motina randa
si gana sveikam padėjime, bet 
kudykis po keliu minutu mirė. 
Yra tai vienatinis tokis kudy
kis kokis gyme pagal daktaru 
isztirinėjima. Daktarai per lai
ka savo 50 metines praktikos,

kad nebūtu paspėjo pri- Vinvuogiu' Augy to j u 
Drauguve.

vii ir po 10 svaru mošos ir re
Augytojai vinvuogiu Kali- Karaliszkiu

form joi sutvėrė draugu ve, k u- kaimas susitarė praszyt' pra-

Frackville, Pa. f Utarninkc, 
25 Oktoberio, persiskyrė su 
sziuom svietu, Rože, itiilema | valdybos turėtu pasirūpinti, 
pati Juozo Katilausi kuri pa- kad nobutu tokiu afsitikimu. 
liko dideliam nuliudimo vyra, Toki krantai . turėtu būti ąp- 
keturis sūnūs, Juozą, Feliksą, tverti, ka<J negajima butu pri- 
Jona ir Petrrt. Teipgi 1 seserį važiuoti prie vandens. Žmonos 
ir jdu brolius czionais Ameriko kurio važiuoja pro szali isz to-
Joną ir Petrrt. Teipgi 1 seserį važiuoti prie vandens. Žmonos 
ir jdu brolius czionais Amerike kurie važįuoja pro szali isz to' 
ir seserį ir du ( brolius Lietu- Ii, turi, paprotį girdyti arklius 
voja. Palaidota su bažnytinėms neatlrinkytus nuo'YOŽimu. Taip 

|da tpfcio kudykio ne yra mate. | apeigoms. | .daro Lietuvoje labai daug.

mums

i Motiejus Lukminas.

rios tykslu bus agitrtvoti idant baszcziaus, kad jis Ibistū ‘-savo 
valdžc pavėlintu iždirbineb jauna vikara paszventint jiu 
lengva vyną. Tvirtina jieje, laukus. Leido. Laukus paszven 
buk isz priežasties prohibicijos tino. Dėt tarpe Dumblenu ir 
labai nukente juju biznis. Kaip |Pempenu linijos buvo žydo 
rodos, tai juju tvirtinimas yra 
melagingas, nes sziadien viii- 
vuoges yra labai brangios, vie
tojo pigios, jaigu uždrausta 
dirbti vyną. Jaigu augytojai 
vinvuogiu rugoje ant sunkiu 
laiku, tai kur po nogiu dings
ta uždarbis nuo vynvuogiu ?

szeszmargis, in kuri kunigas 
nei vieno laszo sz vent vandenio 
neintreszke. Todėl, kaip tik de
monstrantai susėdo pietaut, isz 
kilo szturmas su perkūnija ir 
lietum. Portas perkūnas pykszt 
in žydo miežiu krūva ir sudegi- 

“K.” . G .»• *► » Mb* t w m*no. —
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KAS GIRDĖTI
t

Nauja sunkenybių tnros pa- 
neszti anglokasiai atcjnanti 
menesi. Nuo Novomberio kož
nas anglekasis prigulintis prie 
unijos turės niokoti viena dole
ri daugiau mėnesines arba vi
so po du dolerius per menesius 
November!, December*! ir Ja
unam idant sudrutyt angleka
siu kasa, kuri labai iszsitusz- 
tino pėr suszelpima straikierin 
West Virgniijoi ir Alabamojo. 
— Isztikruju yni tai už daug

Praejta mota pribuvo in jog garnis peržengo taisės iio- 
Ametika 590,448 
isz Europos, isz tu 461,451 at
keliavo treczia klasa, o 128,996 dienu ir tik po tam laikui galt 
pasažieriu'pirma ir antra.

Daugiausia pasažieriu atvo
žė francUzišzka kompanije 
“Compagnie Gencralo Trans- 
atlautique” ba net 81,170 ypa
tų. Toji kompanije užsiyma at
vežimu pasažieriu jau 60 metn 
ir turi konia devinesdeszimts 
laivu. i

pasažioriu; sas, tai motina su kudykiu bu
ba iszvožti ant trisdėszimts

francUzišzka kompanije

Tūlas fabrikantas ledo Fila
delfijoj, apsivedė su mergina 
su kuria draugavo per keturio-

mokescziu del anglekasiu, ku- lika ]uctl, _ A|)t galo suti,..po
rie ir teip jokios naudos ncap- 
laikineja isz unijos mokėdami 
po doleri ant menesio, o dabar 
turės mokėti du kart tiek.

RosijtY pradeda sugryžti prie 
vidutinio gyvenimo, nes val- 
dže pavėlino iždirbineti syaigi- 
nanezius gėrimus.

caras
Pradžioje 

kares buvusia caras užvedė 
prohibicije, kuri jam buvo la
bai pavojinga, nes ne teko ka
rūnos ir gyvasties. Tebyre bol- 
szevikiszka valdžo matyt 
prisigerint žmonims. ] 
mužikas nors tiek turės ramy
bes, jog savo beda gales pa- 
skandyt stiklelije vodkos.

Klausimas užejna, ar tasai 
vargingas mužikas turės isz ko 
pasidirbti tosios ramybes. .

nori
Dabai

J

t., i, i

nes.
sau

sugryžti, nes buna “nuezisty- 
ta” nuo tojo gricko. Rūstes- 

tiesos yra jaigu kas nu-nes tiesos yra jaigu Kas nu- 
mirsztii., Jaigu kas ant tosios 
salos mirtinai apsorga ir nega
limojoje nuniary t priesz laika, 
tai tuojaus po smert iszveža 
lavonu, o tiejei, kurie dalibah- 
Ua laidotuvesin, 
gryžti ant salos ne greieziau 
kaip po ponkesdeszimts dienu:

salos mirtinai apsorga ir nega-

negali su-

SAULE
-- '--M-

V

Making”
ft I f

. . n--.
America’ė Making’
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Raganos T

BALTIJOS AMEQIKOS LINIJA
o n no. KJ 1 VA NJ X9 miOAf*’. Nl-Vl YVlm N \

“America’ė Making’^ 
vardas h|ilžiniszk6 užmurtymo, 
kuriamo New Yorke Valstijos 
ir Miestu Apšzviėtbpo Depar- 
tamohta^f' planuoji^ perstatyti 
i szdarbyšiįes, žeuida rbiszkit, 
kultni’isžjih ’‘iv Jšforiszku |)H* 
aidėjimu' niyųiriu tautu czion 
Amerike? ^1*" .1 * ",v* •1 l 
perstatymas prąsdes szio mc-

y ta

ir Miestu Apšzviėtbpo Depais

iszdarby&įes, žeindarbiszku
kulfiii’isžjttf "‘iV jštoriszku pri

ŠžitaS milžinsžkas

■ ” _  j nėšio (Spalio) 29 diena ir te-
Persai tvirtina buk jieje yra

pirmutiueis isztadejais vitimcl 1. .. . . . . u . . cį

sis iki

Norints turime
Amoriko, bot vela sugryžo gc-1 adgal 
ras alutis, nors ant trumpo 
laiko ir tai tiktai del “ligo
niu.” ■’ x

Da bar y ta abejotina, 
trumpam laiko Amerikas per
simainys ant dideles ligonbu- 
tos, nes konia kožnas geis gy
dytis ahicziū. Kožnas ligonis 
gales aplaikyt ant daktaro re
cepto dvileka galOmn Kiek 
daktaras gales ižduoti tokiu 
receptu del vieno ligoniu, tai 
tas ne yni aprubežiuota. Žmo
nis serganti ant nepaprasto 
troszkimo, gales gesint jiji 
kiek uores.

prohibicije

nors 
ir tai tiktai del

jog

surasza, tai

alaus ir kitokiu svaiginaitaziu 
gorintu., Tris tukstanczOi metn 

karttliuspcrsiszkas

Lapkriczio 10 diena. 
Vieta - 71st Regiment Armory 
ant 34 gatves New Yorke.

Franktih K.Lane, 
(jėū miros) Vidaus Sekroto-

buvęs
«Tnmuhul * aftHdnvn trinia IK HllS pO WilsOnU, (hlVO pėl'StU- 

Jamsln l, darydavo vyną to- ' o . . uAiherica,’S Mąkiilg ” 
Bėt žmbgus, kuris pn- 

ėttie tolinti lis pvadejo sutvar
kyti jd in tikra fotmuv tai John

vyną, kuris pradėjo fobneiPlį . -

kiu budii, jog dedUvb VinVilo-y

dideli uzbona, b ant 
akmeili khHs 

sunkumu • isžspatodinejo

ges in 
virsz uždėdavo
savo

Vtorda.

Daniels^ kuris, kriipo Carnegfo
/ Foundation darbininkas, gėrat

Tai bUVo priesz VišUs Szven- 
tus ta vakaru. Tamsa, tarsi 
juodas, didelis, minksztas. kal
nas pamažu griuvo aut,.žemes, 
o galu gale ir visai užslėgė.

Birbiuiu, szvilpyniu iv oarsz- 
kalu balsui užo gatvėse, ^ne
žuvo apsiuvusios raudonoms 
inusliono kelinėmis 
žiusios visokiomis 
veidus mergos.

— Eikime! — pasakiau. —

ir nusidm 
spalvomis

Damatysime ragaitas.
— Asz tuojau, — ji atsake.

— O kaip asz mėgstu matyti 
raganas!

Iszejome i n

TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PILIAVA

ARBA JPEii LiliAVA^HABŪRUA - EITKUKŪS.
' Szluomi linksma mums prari^sžti kad mes pasidarbavoin idant musu 

pasažieriai, o ypaOngid Lietuviai, galCtu keliauti staczlal in riliava* 
Lietuviai, važiuojanti in Piliava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tįktal lietuviszka p as po r ta; jokiu vizų ne reikia. ? 
Suslneszimas su Piliava tai yra nauja szaka musu regularlszko susi- 
neszimo su HamburkŪ, Danzlgu ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas'Ir parankus kalias namon pasigauti.

DIRBLI DVIEJU SZRIUBU PACZTO LAIVAI IS2LAUKS ' 
“LATVIA” 9 November . “POLONIA” 7 Gruodžio 
“ESTONIA” 23 November "LITUANIA” 21 Gruodžio 
Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Dari z i g, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams.
agentu jusu. jnlesto.__________ ,

no 1

(Karaliaucziu prieplauka)

pa'a lr pamnkuft kejlau namon tjaslgautf.
'___ TT, _ _____ _

LATVIA” 9 November .
'Z

KreipkitoB prie musu

r
f ■

ragiiiia
—z Tai raganos, ar ne!
— Ir kunigas, mat, 

pavirto.
— Bet vatgsžas ir su Mga- 

nomis neranda ramybes.
Vėl grupės invairiu invai-

kitam su pit-Iriausiu raganų pleszka, ūžia

Būrys

— Matai, kad graži — in 
glebi, ir neszkis.

— Spardysią, — atrėmė. — 
Žinai, ragana.

Pasigirdo žvangalai ir barsz- 
kalai — atūžia baisi ruja.

— Ka dabar darysi, Pet-

gatve.
vaiku ir mergaieziu apsikars
tė invairiais skarmalais, nusi
dažo veidus ir turi pitkas. Kati 
jau resz’vienas :
ka, tai tik pasiraivė ir vėl be-įstangia, spiegia gatvėse. Dai
ga. Pitkos priveltos visokiu kiu verpetai tik sukasi. Šzini-

ra i ?
Pitkos priveltos visokiu kiu verpetai tik sukasi. Šziim 

dažu ir, kokia pitka — toki tai automobiliu 
randa palieka. ; Įkliurkt, kliurki — nęgali greit

— v Tokios
re. — Kad tik mes negautiiine Į raganos 
su pitka.

Einant dideliam raganų bu
rini glaudėmės prie sienos, kad

vienai keli-Perplesziutnoti ir turėjo ViiksztU Skani.*
Karalius mane, jog tosioh Į 

šaltis yVfi truęiznA ir liėpo itnt
J ielė-grėipesi pf’ie Mist? Jose

phine Rocliofkufi yra Foreign 
Language information Service 
diroktėre. Viši darbininkai tos 
inštaigos pagelbėjo p. Daniels

> '

p. Daniels nesveikatos prie
žastim rezignavo' ir p. Joseph 
Hartigan paėmė jo vieta kaipo 

“America’s ^Pa

apsipažinęs šu ntbįViu. rijiką-
1 • - .1 - * * J I pilka — toki Į tai

I1
kliurk t’, nes..falu.

SU vi tsz metai adgkl p: Dan, sumany-— Tai puikus 
mas! — suszukau. — Asz labai 
noriu szitokia komedija pa
matyt.

Ir tuojau jis pateko in fa 
gyva viesulą. Raganų ruja jau 
nupleszkejo, 
ras ateina 
tanezia akimi.

— A ka? — Sznekinu: 
Laimėjai ?

— B role i, kad kirto su 
krumpliais in aki, tai tik ug
nies kibirksztimis apžiro visos 
raganos.

— Bloga! — guodžiau. —' 
Ka dabar darvsi ?

— Eisiu gult,
Jau daugiau tegu jas velniai!

— Ve, Petrai, ve!
pamatėme

ragana su biirsz-

pa važiuot; ir automobiliuose
jp1 <x

rjiganos! — ,ta-užbonė paraszyti tai. Viėiui isz 
kurnliszku
apie taja “truciznn,” ’nutate 
atimti sau gyvastį. Nuėjo in 
skiepą ir ižgere ezietka tosios 
“truciznos.”
tai neateidavo, tiktai priešzin- 
gai atgavo naujos pajėgas, 
pradėjo giedot, szokt ir juok
tis. Karalius nusistebėjo tokia 
permaina savo pacžiules ir ant 
galo isztirinojo priežaste jo
sios linksmumo.

Pasinaudojus isz to, pradėjo 
daryti vyną kuriuom vėliaus 
linksminosi ir ragino savo mi- 
ništerius prie gėrimo. Todėl ir 
mes sziadien linksminamės iž- 

Igeria 
šios “

paeziu dhžitiojuš 
truciznn,

Bet mirtis grėi-, kiek galėdami.

h

susiglaudusios 
glamonejaši, 

tai rankas iszkiszusios su plet- 
pynemis plerpia. Visas miestas 

negavus per nugara. Tecziuils | pavirtos in kokia tai pastikišž- 
4 *

kas va-

o žiai; ir spiegia *
pateko in ta

o vargAzas Pei
su uždatižVta lis-ka raganų valstybe.

— Asz norecziau 
kara matyt tokias rrtgabu or
gijas.

raganos neatkreipė domes in 
tokius žmones kurie buvo ne 
raganiszkai apsitaisė.

Negrai te nusitepus 
veidą, szokinėja. Pamate atei
nant balta vyra, 
szaukdama:

— Duok man buczki!
— Eik in pragarai — buvo 

atsakymas.

lietuvio paramos, | ;
atnesz daug

MPagal valdžios 
praejta meta ainerikiecziai su
rukę bilijoną cigaru mažiau, 
du bilijonus mažiau paperosu 
ir 14 milijonu svaru

baltaidirektorius
king.”

Lietuviu tauta tai tik vięna

Užduszi-Seredoje pripuola
Gal nevienas atsimena 

apie milema ypatų kuri

i t

I > vyra kad szoks

sziadien silsisi ant kapiniu, sunaudojo tabako.
mažiau

prižadėdamas sau neužmirszti 
taja milema ypata kuri apleido 
szia aszam pakalne. Bet yra 
daug tokiu, ka apie numirėlius 
greitai užmirszta, neatlanko 
juju kapu, ne sukalba už du- 
szia poterėlio neatsimena jog 
ir jam kada reikes apleist svie
to smagumus.

Todėl katalikiszka bažny- 
ezia pastanavijo viena diena 
ant meto, paliepdama atsimin
ti apie numirėlius, ir tai tame 
laike kada viskas ant svieto

y

apyma kokis tai neri
mastis ir abejone priesz prisi- 
artinante permaina — atėji
mos žiemos, ka mums primena 
jog ant svieto viskas baigėsi 
ir mainosi.

Neužmirszkite apie savo 
brangias ypatas, kurios silsisi 
amžinam atsilsi!

Pennsylvania padirbo ket
virta dali visu cigaru arba-. 
8,057,792 dydeliii cigaru ir 
642,640,900 mažu.

North Carolina 
5,192,782,708 papetosu.

ei gani

padirbo 
South 

Carolina padirbo rakamo taba
ko 229 milijonus svaru.

po kolos 
truciznos.

czierkeles to 
) y

isz dvdeszimts szesziu kitii, ku
ri stengsis parodyti visuome
nei ka lietuviai 
Amerikos, 
kiekvieno 
nes perstatymas

vietiniams New!

— Ir man patinka ths pm- 
garas.

— Puikus pragaras!
apsivilkės

kad kirto 
in aki, tai tik u

ir tas
padare del 
reikalauja

garbes netik
i York o lietuviams, bet visiems L.% •

I J I ■ Y* ill 1

Suv. Valstijų lietuviams,
I *

yra apsiaubta nubudimu 
žmogų

apie

Amerike ’turime visokiu 
draugyseziu kaip: briedžiu, el
niu, ereliu, apuoku ir kitokiu 
žvėrių ir paukszcziu, bėt nau
jausia, 
mis i 
‘1 ožiu ’ ’ 
American Goat Association. 
Sakoma, szios draugijos tiks
las busiąs koVoti priesz viso
kios ruszies reformatorius, 
ypatingai priesz taip vadina
mas “blue law” vykintojus.

Szi draugija pasivadino save 
Susivienijimu “Ožiu

‘turime

kuri sziomis dieno- 
susitvere yra vadinama 

arba angliszkai “The 
y v

blue law

Garsingas socialistu 
Bill Haywood, kuris

y

vadas 
nesenei 

dūme in Rosije idant ji Dede 
Samas neuždarytu kalėjimo 
persimainė staigai ant didžiau
sio kapitalisto. Pasiliko Sibire 
“angliniu baronu/’ Padare ji
sai kontrakta su sibiriszku val- 
dže ant iszkasimo tenais an
glių. Iszligos yra labai naudin
gos del Haywoodo. ,

Stebėtina kaip tai socialistai 
staigai permaino savo kailius. 
Amerike Haywood buvo pasiu- 
tiszku redikahi ir buntavojo 
darbininkus prieszais kapita
listus ir buržuazus, ba isz to 
turėjo gera pelną. Po trumpam
apsigyvenimui Rosijoi supra
to, jog geriau tenais užsimoka 
būti kapitalistu, pamote savo 
draugus, kurie dabar jin ne- 
keneze kaipo dydeli burzuaza. 
Ir kiti socialistai panaszei pa
darytu, jaigu turėtu proga, ko
kia turėjo Haywoodas.

Europiszkos vieszpatystos 
yra skolingos Amerikui 943 
milijonus doleriu procento už 
paskola. Isz tosios sumos 670 
milijonai jau likos užmokėta, o 
likusi suma bus užmokėta 15 

^ykpriliaus 1922 mete.

Pagal daneszima nuginkla
vimo komisijos, tai lyg sziai 
dienai sunaikinta Vokieti jot 
3280 Atmetu o da lieka 102; 
granatu sunaikinta 34 milijo
nus tonu, 
inaSzininiu karabinu 4,160,000, 
lieka da 2852; patronu 355 mi
lijonus, lieka da 90 milijonus. 
Bet iiekurie tvirtina, buk vd- 
kiėcziai da tūri užtektinai vi
sokiu ginklu, nes turi apgtak- 
lave da gana vytu.

liko da milijonas;

GROMATA ISZ AMERIKOS 
IN LIETUVA.

Milemi mano tėveliai!
Pirmuosia žodžiosia mano 

szitos margos gromatoles cla- 
neszii jum, kad -esmių sveikas 
ir filinu fain, bot esrniu broke,

I

*• I

America’s Making” Komite
tas pas Prezidentą su Pa

kvietimu.
Spaliu T4ta diūna ’ specialiu 

traukiniu speeialiS komitetas, 
susidedantis isz apie dvidė- 
szimts-septynii’i tautit, atstovu

< <

Ir ji puolė ant jo visa energi
ja. Tas turėjo deganti eiga ra 
ir su tuo atsigynė.

— lyi, ki, ki! — juokėsi ne
gre iszgasdinusi vyra.

— Ar žinai, 
kia ?

ka tas reisz-

— Ka?
♦ Juoda moteris labai no- 

rohrgauti buczki nuo balto vy
ro ir dabar tas jos geidimas tu
ri progos išželi in aikszte.

Ant kertes, aplink smukle, 
ihz lauko apstojęs didelis bu-

ba pragemblinau visuš pinigus keiįav0 Wilshibgtonan isž New |P’S Czia vyrai nusidu-
Yorko * --i-iipulrumi ir visa pėdė nuėjo go- 

dahel ka it juta Vėlinti isz šir
dies ir dabar negaliu jtim pri-

su pakvietimu Frezi- 
dentiii Ilardingui dalyvauti 
“America’s Miikihg” pirma-

Petras apsivilkės sijoną, 
krutinę iszkimszes skurliais, o 
ant galvos apsiviniojes raudo
na skarmalą ir užsikiszes gai
džio plunksnh. Pitka turi ran
koje. Visos kitos raganos bėga 
isž’vietos in vieta; Ihėiszia be 

Gi'Petras stovi su’Sustojimo, 
pitka.

Czia 
vienui viena 

’kalu.

— tarė. —

a ta Ina n t

Ko tu nebegi — pasznc- 
gražiakinau. — Suš'igautum

ragana i te — piiUžtihn!
--•jis atsake.

Asz ir czia htimhv.’A
'Tai UaV "
— Žiūrėk! —L jis pasakė. — 

pašigaušiu
< 4

Ir apsilaižeš’pDdUie:
— Nutversiu ' ih' glebi it

Neis!

Szitos nepraleisk!
Tegul ja Velniai!

Petro akis užtino
— leidos nosi ėjo sau namo gult.

ir jis nu-

Asz 
Ve-4a!

• f f

Gatvėje cypė, užp, birbė, 
szvilpė; barszkhib ir’ žvah’gnio.

cypė, uzp,

ra ganai te. Rodos ra
• i

Ir užmigus ncbiivb4 ramybes.
&

klumpa,

i ’ ’ Ameri
koje del td, nes, anot ju, tie vi
sokios ruszies 
isztikruju 
ežius tikrais “ožiais.

Sako, kas dar nėra “ožys” 
tai gali juomi patapti, prisi- 
raszydamas prie szios draugi
jos.

reformatoriai 
padare ame rikio- 

y y

< c ožys

Akyvi yra prrinaszavimai 
Margarietos Volf isz Franci- 
jos, kuri perspėja, jog atcjnan- 
cziosia penkiolikuosia metuo- 
sia Frartcije vela pasiliks kara- 
lysta, kuria valdys karalius, o 
ne prezidentas, teipgi, jog at
siras Francijoi dydolis prana- 
szas. Malgariota Volf tiki in 
tai, jog žmogaus dusze perej- 
na nuo vienos gentkartes in ki
ta, jog Clemenceau paejha tie
siog isz Robespierfo, o M i 11c- 
rand yra impedžiu Ludviko 
XIV, Maurycas Barros buvo 
kitados Dantoriu, Debussy bu
vo Mozartu, Mikohi Angelu ir 
Petru Didysiu, Povylas Adam 
garsingas rasztininkas kuris 
nosenei įniro, buvo kitados So
kratu.

Volfiene kas metas ižduoda 
12 tukstaneziu franku ant de
gusiu žvakių, kurios, pagal jo
sios nuomones, prigialbsti jiai 
josios pranaszavimūosia.

Vėl, žmonis visaip ant svieto
linksminasi.

viena vieta ahtRandasi
svieto, kur yra ;ūždraiista už- 
gymti arba numirti ir nėgall-

Idikyti Siunti. Yra tai 
szventa japoniszka ‘said, Miya-
j ima, maža saliito aht japo- 
niszku mariu. Ant tosios salbs 
yra uždrausta gimti, arba tiu*

iria

mirti, nes tiejei atsitikimai yta
laikdttri kaipo darbas piktos
dVasios. • Jiiigu kadaūtsitihka,

sraiia ragana veja, mu- 
• ■ .V • «>ih *y*

' i _ _

Ryta iszbiidus tik lemta buvo 
isžcit isz tos baisios raganų 

1 — Szlibutis.

sza, spiegia ir ūžia.
že Veidus, su sijonais apsivil
kę, šu moterių skrybėlėms aht 
gaivu, 
szlyksztus.

— Mat,

ir szoka. Ju judėjimai
siuns.ti pinigu ant Kristtauso. me- vakarėlyje.

r ............ — i,. .
vavo lietuvius szioje delėgaci-Į i’ėiszkiu geidulius.... 
joje.

Po trumpu

Jau daugiau ne busiu tdkis 
kreize idant duotauši stifulyti, 
noseri! Godaheiks su tais sona- 
vagon. ‘

Dabar daneszu
Maik Mikloski (ka musu kai
me vogė bulves,

P-le Marijona Kižiute atsto- kai raganos isz-

pėsi kulbe jmn
• Slv 

batos ryte, visa delegacija nu
keliavo in Baltuosius Namus, 

Miklaszauckas) apsiženijo su Į j<ui. pasimatymas su preziden- 

asz jiems buvau už broli.

jum kadhęew Willard vieszbutyje,

o vadinasi
y

Mere Karp (Karpauckijite) ba Lu nuvo parengtas ant viehuo- 
. liktoj valandos. ‘

Turėjome fain taim ant vė-Į Senatorius Wm. C. Caldėr 
isz New Yorkm perstatė dėlė* 
gacija, ir John J. Tigert, Stt- 
viony tu V aisti jii Apszviet imo

subitinati visus 
su mezlevoms, 

katras numėtė doleri, tai asz

liktos valandos. ’

seilios, 
grinorius

asz
ba I <>

penkis, aj don ker, esu uiiara- Koinisijonierius, isždėsto pre-
vu ir nesiduosiu bile grinoriui 
susibityt.

> Mano merga labai mane pd-

zidentui perstatymo 
ca’s Making” tikslą.

, AVillam L. :
laikino, o asz jaja ir pahlikinau 1 Yorko mokyklų
ir pradėjau ja ja ineszyt. 
na denc

Amen-

Ettinger, New 
i VirSziiiinkafe,

4 l

Kož- padavė prezidentui knyga su 
•la1a !r tukstaneziu ypatiszkii pa- 

tritinau. .i i ji yra litrai nnarnva kvietimu prezidentui dalyvau-
»* \< l turėjau ŠU ypatiszkii pa-

spikina ah- įįmergina ir fain 
gliszkai, o ka tik jėsios klau
siau, tai jiji man vis atsakyda
vo jeseh Ant galo užklausiau 
josios ar ne ndretu su manim 
nuvažiuoti su bambiliu ant 
ojstėriu. O jiji inaii htsake, kad 
su manim važibptu nėt in go- 
dahel. Apie antra valanda ne
važiavome ant ojstoriu o ke
lionėje viskas' buvo okei. Asz 
sii jaja apsižonysiu, -■ ha kitaip 
neiszpuola, ir praszaii jus at- 
siunskite man palaiminima za- 
karuioi • gromatoi, 
pultu. .

Kas kiszasi veseilios Maiko 
Mikloski/ taj jisai gavo faiiV 
leidi. Josios vyras mirė sz?ė- 
szi menesiai adgal ir gavo'už ji 
600 doleriu nuo Susivienijimo. 
Paskui mirusi vyra’pasiliko 
szeszi boiboktiL Gerai tropine, 
ka. ir jum vėlinu ' isz visos 
szirdies. >

Dabar asz mufisuosiu ant ki
to Mryto' tai jum prisiunsiU 
nauja adresa^ o dabar gudbai .■

Jurs truli,
Pit. Pebk) kitados Pik Juokės.

kad nepra-

“America’s Making” 'per
statyme. -

Po tam atstovas Eoreign
Language Information Service 
irgi inteike prezidentui pakvie
timo memorialą. 1

Atsakydamas kalbėtojams, 
tarp ( kitko, Prcžidentas Ilab- 
dingas pareiSzko; jog tuom lai4 
ku bus labai sunku jam atsi
kratyti nuo savo pareigu, nes 
tuom pat laiku WaSliiiigtOne 
ihvyks svarbi konfėrėUęija; 
Jis sake - i( 
atvažitiošiii,' 
jog pribusią, bet nei nesa'kysin 
jos nėpribUšiu.”

Daigelis atstbvit, kurie da-

Jaigu bits galinta 
negaliu ptiŽadbt

Einame toliau.
Jauna merga apsiavus keli

nėm, 
galvos, lazdele

sz i and i ne skrybėlė ant 
rankoje. Eina 

cigareta rūkydama ir meiliai 
susiglaudus su kita merga, ku
ri norėtu but dar mergaite, del 
pagundos dėvi trumpa sijoną 
ir apsiavus trumpomis iki pu-
siau blauzdų panezekaitems, o 
tarp paneziaku ir sijono kojos 
plikos. Kojos riebios. Tikra 
pagunda...

keli- 
apsiavusi merga ir ta 

Mergos, kuri 
buvo pasipuoszusi vyru ir rii‘- 
ko cigareta, numėtė kepure ir 
iszdraike ilgus plaukus. Gi 
priesz ta likusia 
atsiklaupė ir szaukia:

— Asz tave myliu!
— Eik in phigara!
Spiegdamos abidvi nubėgo, 

o toji boklupodama pasiliko ir 
rodydama kvaila nuliūdima 
tarė d

- g"“""-;
Prieszais 

nems 
porele užpuola.

atmaulioja

plaukus.
storablauzdė

ihuslionais

pa vogsi u buczki.’ - ’ 11
IšZkėlb pitkfV' migšztyn ir 

szoko d ii ragitim ’ buri. Kliks- 
mas, spiegimas',* » baVszkalu ir 
birbyniu užinfas pakilo raganų 
verpete. Ir ymiuže. Petras atsi
kėlė nuo žemes ir raivosi.

— O Ka? Laimėjai? ' J •
— Kojos susipynė

tau, — atsake. — Raganos, ko 
ncSumyne.

— Reikia vytis. ■
Ne! — atkirto. — Asz stove* 

siu sziezia. Czia praeina burĮu 
būriai gražiausiu raganų.

— Tai kas tau isz to ?
— Protas mat tavo! —41'jis 

atrėmė. — Pamatai gražia, tai 
szirdi kai sviestu tepa... <

ir kri-

valstybės.

SKAITYKITE “SAUtE*
SKAITYKITE ‘ * SAULE

SKAITYKITE '‘ŠAULE“

M

Laivakortes Vėl Pabrango
In Hamburgą ir Bremena $125
In Liepoju ...................... $145
tn Piliava - Karaliaucziu $135

(War Tax $5.00) 
—U! NlU. ! ...

Pinigu Siuntimas Kalėdoms
1,000 AUKSINU UŽ $10.00

Pinigus Lietuvoje gauna laike
xft. m • j ’ '■ v j '25 - 30 dieiiu. 

k -k 1 11 " .

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

_ ____________ I______________£_________________
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
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a* Laivakortes Atpigo
U

Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George

t

J. Bartaszįaus agentūra, nes czionai pardiiodamęs laivA- ; 
kortos netjk isz New York o ir Bostono, bet ir isz Vitai i 
kitu pertu. Laivpkorte isz New Yorko *per didinari iki 
Antverpo,<! ~ 
suimtas doleriu,..

Visu linijų-laivais isz New Yolk o iki Piliavos, Karš-

bet ir isz visu

Bremeno ir Hamburgo tiktai
i r. J irt

Rottardamo,Antveipo

Sudraskė mano szirdi!
Toliau paėjus isz szalines 

gatvės užsisuko dvi plonais 
pasipuoszusios 

mergos ir kunigas. Nei viena
raghnu grupe neatkrėipe tiek 
publikos domės, kaip szitoji. 
Nors orūs buvo vėsūs,-bot iilbr- 
gos buvo apsirengiislos taip 
plonai; ktid žymu * visos kinio 
dūlys, ir raganės turėjo stobe- 
tinai gražu kuna. ZDttgi ežia

Isz Newliaueziu • įpriuplaukos laivakorte tiktai $110.
Yorkę .BūtimAmerican Lino kompanijos laivais iki
Liepojaus—Llbau tiktai $120. v,<

PiniguS iszmainome ir siuneziame iii visas daHs
Padarome paspOrttts ir 

’dokumentus tai Notaro ir Lietuvos Atstovu

jos Hėpri busiu.”. — —— A 1 . *

' 1 L T
lyViltos Washiiigtdno kotofetėh* 
ei joj, pta'nėšže savo ypatiit- 
gitnis skyriams, Jog pribtoš ant 
“Ainėfiėą’s MaKhig” persta-

> n i>niįwįį>i

• ’ 4 GYVENIMĄ®
Sa* Marijoe Panos

I

pasaulio pagal dienos kūtso.
; kitokius

patvirtinimais ^teisingai, pigiai! ir greitai. Užnikome Oct

mat pajiiokaiijania kunigas. 
Mihia taip apspito, ikad raga
noms num net kalio eitii Szi- 
tataė sušigHidihie atsirado ir 
poli'eistaš ir jis paliėpė mer- 
gom eit apšivilkt štoriati, o kad 
ne — žadėjo uždnryt. Ant gald 
pOlinistas padarė raganoms kė
lia ir ios feu taiVo kūiiigu dul

du viėszbtmziu ' del laikino kėliaiviu apsigyvenimo ir 
ttiHme savo ^automobilius del greito ir parankaus pasa- 
žieriu ir ju bagažo iszvažinėjiirio. Reikalaukite -musu 
inhigu kuRso ir; invairiu patarimu Irisžkais arba ypatisz-

F. L. L S.
' f 'i ■ ‘

tymo
11 <ff

bitlai' r

♦

t.1*

L*

1 j > i

i <

4

bėgt. ttaujh. Mbplin misiVijoį 
tarsi viesulo verpetas. _ k

žieriu ir ju .bagažo iszvažiuėjiiiio.

kais ntsilamįcius d;suteiksime dykai, po sekančiu adresui
A 4 .: GEORGE J. BAfcTABZIUS; ’ 

New York, N. Y.
rK - GEORGE J. BARTASZIU8,

498 Washington St. 
» . m
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. g ventu Szvente.
Pagal Gyvenimai S&ėMiiju.

4b e»<Ab w

įvesta paliko apie 835 m. 
Szvente Visu Szventu, kurioje 
kariaūjenti Bažnyczia ant že
mės atiduoda gabbo BažnycZei 
esanezei Dahgujo, visoms sy
kiu duszioms palaimintoms, 
apturėjusioms Amžina laime 
iab A e J' 4* aDiovO prioglobstoje, — gavo 
pradžia nuo patinai hymo Ry
me pagoniszkos bažnyczios va-

— — — — O 4^41 į» jU ei AB

kuriu niekados neiszejo ir nie
kas prie ju neprisiartino! Kiek 
Dievo taniu pergyveno slap- 
czei ubagiszkamo gyvenime, 
kuriu doras tiktai pats Dievas 
težino. Kiek svieto paniekintu

4

«

’1

BAULK

1

BALTRUVIENE.
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Užduszine Diena. 
r *Pagal Gyvenimai Szventuju.

AB W A e * • o

Motina! szauke pas tave tas 
kūdikis, kuri teip mylejei, tiek 
aszaru po jo smėrezio iszliejei, 
datira protą pervirszyjamus 
kentėjimus, toje kaneziu vieto
je, kur Dievo teisybe turėjo 
užtūrėti. Galite mane pagelbė
ti jums nesunkiu bildu: UlUžna 
pavargelioms, apierrtVOta Už 
manė malda, szV. Miszioms už 
mano dnsze atlaikytoms, gal 
maiie isz tu karsztu liepsnų 
iszvesti, gal paskubinti mane 
iszliuosuoti. Ar kurti pasiliksi
te ant tokiu mano sunkiu ken
tėjimu? Ar aukszeziaus ar vė
liaus, teip kaip asz dabar, bu
site ir jus tokiame padėjimo; 
jeigu tada busiu Danguje, už
tarsiu isz visose gales pas 
Vieszpati Dieva už jus, idant 
jus Savo prfeglobsteje grei- 

teiktuos 
sūnau, mano duktė, 

sžauk tas tėvas arba motina 
paplūdę ezysžeziaus liepsnose 
turėkite gailesti 
rieins daug kalti sente.
musu dejavimai pajudina jusu 
szirdi, pagelbėk i te mus sunkei 
kentanezius. Nereikalaujame 
nuo jusu nieko didelio: tiktai 
mielaszirdingu darbu, maldų ir 
atminties apie mus pas Dievo. 
Ka muins padarysite, ta jums 
Vieszpats DioVas dar ant to 
svieto gyvenant už mus atsi- 
gerys, o 
szviesu dangų.

Szventa Bažnyczia, szios die
nos apeigose, rūpinas mums 
apie ta priminti ir pažadinti 
jausma gailesio musu szirdyse, 
prie dusziu czyszcziuje ken- 
taneziu. Per tas visas želaunAs 
szventas Miszes už duszes mi
rusiu laikomas* per ta Kauta- 
poli vidure bažnyczios pasta
tyta, imt kurio dvasioje turimo 
mhtyli visu, mums brangiausiu 
numirusiu sudėtus kunus, o 
ypatingai tuos, kuriuos turime 
atminti.

Nei kokie liglaikinei konto- 
jimtti czion ant žemes pakelia
me, nogal susilyginti su kentė
jimais dusziu czyszcziuje esam 
ežiu. Viena valanda czysz- 
cziaus kentėjimo, skaudesne 
yra už didžiausi kentejima 
czionai ant žemes per kelesde- 
szimtis metu. Ka didžiąus ne
kurto Bažnyczios Tėvai tvirti
na, jog ugnis, kurioje yra te
nai duszios czystyjainos, bai
sesne yra už peklos ugni, o, 
sako, dėlto, kad ji būdama lig- 
laikine o ne amžina kaipo tai 
peklos, skaudesne yra pagal 
savo sylos. Ilgėjimos Dievo, 
daro didžiausi skūusma du
szioms czyszcziuje esanezioms, 
kad czion ant žemes kas da- 
tirtu toki ilgesni tuojaus nu

Tas moldinguinas tapo in< 
vestas apie 1000 metus. Ūždu- 
šzine dieha, yra diena Bažny-

, ežios pasžvepsta del galbejimo 
ezyseziuje
Kaip VAkaryksZcžioje dienoje 
Eįažnycžia kariaujenti (vaje- 
vojenti) atidavė garbe Bažny- 
czei liuksminanczeis (esanezei 
Danguje X, tai szcndieha *8avo 
maldomis ir užtarimais prie 
Dievo, szolpia Bažnyczia kem 
tanežia, ir riipihaš kuo didžiau
si skaitliu dusziu perkelti is& 
jo in bažnyczia trumfavojenti 
(linksminantis).

Yra tai musu artikulu (dali
mi) tikėjimo, jog yra czysz* 
ežius. Yra duszios, kin ius skin- 
damoh sti sziuom svietu, arba 
neturėjo smertino 
sttžihes, 
viėdno apturėjo atleidimu, ap
sunkintos kasdienineis gric1 
kids ir neisztikimai padare ga
na Dievo teisybei už griekus 
smortinus nors atleistus, nėra 
dar tobulos ir czystos, idiint 
galėtu statei in Daugu i neiti. 
Nors žmogus per spavledne 
iszsiliuosuoja nuo amžinos pra
pulties, bot korone už grieka 
dar paliekta, kure tur atpaku- 
tavbti Czyszcziuje. Nuo pat 
pradžios savo buvimo, Bažny-

užturetu dusziu.

dusziu Dieva garbino ir gar
bins. Kiek dvttšiszkame ir švie
ti szkatne stone gyv.eViahėžin 
tobulysteje dusziu, nuėjo in 
Dhngu be jokios svieto žinios. 
Kiek tapo Sžventais, per pakė
limą invairiu piiiniju ir kentė
jimu, nors to niekas nepasor- 
gejo! Vicszpats Dievas žinojo 
ainis visus, 
gausei, ir apsiaus didžia gar
be akyse visu žmonių paskb- 
cziansio sūdo dienoje, o paa
kinus ant ’amžių, bet ar nėra 
reikalu, idant Bažnyczia, visi 
teisioji, pagatbintau ant žemes 
tuos, kuriuos jau apdovanojo 
V. Dievas savo garbe Dangh- 
JC\.

Kiekvienas isz tu palaimintu 
rūpinas apie musu iszganymd, 
daugel isz anų užtarė už mus 
prie Dievo; tarpininkysto ju 
yra mums labai reikalinga, ar 
ncprigiil mio musu jiems gar
be daline ir visuotine? O tai ta 
garbe atiduokime jiems szios 
dienos Szventeje.

Ne tiktai Bažnyczia mokina

I
Aptoikiau ana diena užpra-

dinamės PatttbCn ant Bažny"-* 
ežios katnlikiszkos. Ta nauja 
Bažnyczia pavesta garbei Die
vo Motinos ir su daugybos 
szventuju MuCželninku. Mine* 
toja pagonu Aukinyczia pasta
te ciesorius Markus Antoninas, 
keleis metais priesz atėjima 
Vieszpaties Kristaus ant že
mes, ant atminties gero pasi
vedimo kartoje prie Akcium,, 
kuri ji padare ponu ciolo svie
to. Praminta 
graikiszkai 
ežia visu dievaieziu, nes ja An
toninas paskyrė ant garbes vi
su pagoniszku dievaieziu.

Laikuose Konstantino Di
džiojo, Szventas tikėjimas pla
tinos be jokios painyjos, maž
ne visos bažnyczios pagonu ta
po isznaikintos, idant par ta
tai ir stabmeldyste isznaikinti, 
Popįęžius Bonipacas IV, apie 
60!) metus, perina i ne ja ant 
Bažnyczios, paskirdamas ant 
garbes Dievo Motinos ir visu 
Muczelninku, idant aukinyczc, 
kuri tarnavo del atidavimo 
garbes visiems pagonu dievai- 
czenis, paszveiista paliktu ant 
garbes visu Kristaus iszpažin
toju, kurie už tikėjimą savo 
krauja praliejo. Yra rasztas 
autentieznas (tikras) prie tos 
bažnyczios užlaikomas, kuria
me yra pasakyta, kad prie pa- 
szventimo tos bažnyczios, Po
piežius Bonipacas IV, liepė jo
je patalpinti kaulus Muczelnin
ku iszkastus isz visokiu Rymo 
kapu, tada atveže dvideszimti 
asztuonis, tais szventumais 
pripildytus vežimus ir kiek
viena meta ant tos atminties 
yra apvaikszėziojiina ta szven
te visu Muczelninku su didžia 
iszkilme.

Bet ta szvente dar ne buvo 
tikrai sakant SZvcntc Visu 
Szventuju, nes ta pradėjo ap- 
vaikszczioti Ryme paskiaus 
apie 731 m., laike Popiežystes 
Grygaliaus III, kursai pastate 
prie Vatykano koplyczike ant 
garbes Iszgany tojaus, 
Motinos, 
Muczelninku 
žodžiu sakant, 
karuliaujeneziu Danguje, 
szvente isz pradžios tiktai Ry
me apvaikszcziodavo, o Gry
gą liūs IV, 835 metuose prapla
tino ja po visas Bažnyczias ir 
nuo to laiko visur yra apvaik- 

♦ • ► i

skaitlius* pinkliu, rūpindamies apie am- 
atminti ap* 

vaikszczioja Bažnyczia kiek-į 
vienoje metu dienoje — bet 
kad galėtu suskaityti visus

užmokėjo jicifis

karai iaujencziu
Panteonu, kas 

ženklina bažny-

Dievo
Szventu Apasztalu, 

ir Iszpažintoju, 
visu teisiųjų 

Ta

szcziojama.
Nors didelis 

Szventuju, kuriu
v ra *

szima,
Meilihga ht'silankima,

iszklausytaw,

garbe atiduoti tiems szven- 
tiems, bet ir liepė ju gyvenimą 
sekioti. Szi diena primena 
mums, mokiila mus, kad tie, isz 
kuriu iszmintes stebemos, ku
ilį doroms garbe atiduoda
me, kuriu nuopelnus garsi
name, kuriems szventai užvy- 
iv* i • v t y • _  i 

tai iszrink-
žodžiu sakantdžiame laimes,

yra 
tieji Dievo, tokio prigimimo 
žmones, kaip ir mes esame, to
kios lyties, tokio amžiaus, sto
no, paszaukinib, 
kokiame kiekvienas daugumas 
isz musu yra, 
gyveno Jokiuose varguose, per-

Visi Szventi,

užsiėmimo,

ir kurie buvo ii

sekiojimuose, nelaimėse, kaip 
ir mes gyvename. Tume nesu
skaitytame 4skaitliuje palai
mintu dvasiu, atiduodame gar
be tam neturtėliui amatninkui, 
artojui, piemeniui tarnui ir 
teip tolinus, kurie ant szio svie
to gyveno visu paniekinti, at
mesti, niekam nepažystame, 
kur kokio nors kortelyje, kam
barėlyje, bet elges Szvoniai; 
nekaltai ir krikszczioniszkai- 
katalikiszkai. Atiduokime gar
be tiems ciesoriams, karaliams, 
kunigaiksztiems, kurie būdami 
auksztnose stonuose, užsilaikė 
nesuteptame apsielgime, tapo 
sžventais, užlaikydami Dievo 
prisakymus. Atiduokime gar
be tiems turtingiems svieto, 
kur niekino turtais, szio svieto 
geidimais, apverto turtus ail t 
ulpiužnu, dabojos isz svieto g^-

tarnui

niekam nepažystamo

rimo (kolyjimo) paeinaneziū

žinus turtus, elges pagal tikė
jimo mokslo, ir tapo sžventais 
tame stone, kuriame tankiau- 
Aoi eina ant prapulties. Ant ga-

muczelninkus, kurie už t!keji-|W įduokime garbe dusztoms, 
ma smerti apturėjo, tai isz- 
pultu vienos dienos kalendo
riaus ] 
czelninku vArdu, 
daugybe knygų priraszyti del 
sutalpinimo ju vardu, kas yra 
ne galimas daiktas. Danguje 
kur palaimintos duszios garbi
na ant amžiti Dieva, turi kai
po matoma dangiszka skliaus- 

kuri teip-pat Dangumi 
tur ir savo

8 inert i

po kelis milijonus mu- liams,

;kurids musu laikuose gyveno, 
mušu gobtiems, 

draugams
tai reiktu

• «• "di i4B 1 <» Fb, «■» p AB 4B <»

tais.
SžVentas Liudvikas* Szvcn- 

tas VėslAvas, SzVoilta Elžbieta 
ant sosto, Szventas IzydOriUb 
artojas, Szventas Kryspinas ir 
Kryspijtthns mhatniiikai sžau- 
czei, Szventa Zytta prasta tar
naite, Szvonta Jermana prasta 
piemenė, palaimintais Lrtbras 
ubagas, tiek šžvehtuju viso
kiuose stonuose, ar nedatirdi- 
Ha mus, kad tobu^ste kiekvie
name stono reikttiinjįa, jdg he
ra nei vienam neprieinama; no 
kiekvienas gal būti mokytu, 
turtingu ir taip tolinus, bet 
szventu kiekviename stone, ko
kiame ji V. Dievas pastate ga
li būti. Szondona mums Baž
nyczia primena apie ta szvėn- 
tuma, rodydahia tiek milijonu 
szventuju
Danguje, o kurie czion ant že
mes buvo tokie žmones kaip ir 
mes esame, ir rodo mums, ju 
yrA isz visokiu stonu: turtingu, 
neturtingu, karalių ir amat- 
ninku, mokytu it praszczioku, 
dideliu ponu ir artoji!, visus 
mus buk ant<ju szlovihimo ir 
atsiliepia Bažnfczia prie musu 
žodžeis Sžvėnto Augustino: 
“Galėjo tie ir anie^kodel-gi tu 
to negalėtumei?”

Bet norint ta mylista Aptu
rėti* reik to karsztai V. Dievo 
melsti* nes ir visi Szventieji 
per tai sžventais tapo, jog 
karsztai to melde: ir dėlto mal
doje szios dienos Bažnyczia sa
ko, jog isz tos priežasties ta 
szvente apsivaikszczioja, kau 
galetumime apturėti gausės 
nias mylistas Dievo del saves, 
ir juo kas karšžėziails meldžias 
tuo gausesnius apturi.\ ;

KURBUNA?
Asž Alena Paslavicziuke po 

vyro pavarde Grubiene, pa- 
ieszkau kaimyną Juozapa Pra- 
niule, isz Kauno Red., Szauliu 
Apskr., Lonkavo Vai., Megu- 
conu kaimo. Turiu svarbu rei
kalą, gavau laiszka isz Lietu
vos nuo jo paezios ir vaiku. 
Jeigu kas žino ar jis gyvas ar 
mires, meldžiu duoti žinia ant 
adreso.

Alex G rub is,
Bridgehampton, N. Y.

Paieszkau Onos Veilczins- 
kienes paeina isz Vilniaus 
Red., Barczitt kAiino. Jos vy
ras mirė nuo gazo apdegimo, 
g'alcttt gauti pinigli ant gyveni-

Box 67

Kad in Kulpmonta pribueze, 
Keliolika ruteliu genii pakd- 

ezioeze, 
Kurios po grinezes bėgioja, 

Pasigeria svaiguliuoja.
O ka jau tiejei Adomo brole

liai nukeneze,
Tai szirdcles ajbecze.

Pekloje rodos gražiau, « 
Ir szvariau.

O ka daryt? Jaigu bobos nuo 
rytu,

Jau lekia atrytu, 
Pas savo k u Mute,

tr jau nesza su savim mun- 
szainute.

O kada koletas subėga, 
DihgSta nuo j u gėda;

Gere ir visaip plovėja, 
Ka žiotfsia turi — pakloja.

Ne viena kad ir skaityti mo
kėjo,

Tai sziadien viską in szali 
’ . padėjo,

Net ir maldaknyges iszsiža- 
dėjo.

, Ne Viena contiiko no turi, 
Ant to. suvis nežiūri, 

Kad ir vaikai duonos szauke, 
Bet motinėles heprisiszauke.

O ezo po szonu žiemaV V/jU

Kurio if drapanų nėrini,
Kėhėže vaikai, 

Kencze drauge ir vyrai. 
Oj vargingi tiejei Kulpmontai

Jaigu Už^miinszainia ejna 
( i visi centai!

• I • •
- Oj nekuriop amerikonkos, 
Tai rūteles niekam nevertos.

Daug tokiu žinau, 
O ir nuo pehei pažinau. 

Kaip in koki miestą pribuna* 
Prikimba prie kokio broliu

ko ir be szliubo būna.
Ponnsylvapijoi tas buna tan

kiausia,
Ba pi-iė kietųjų anglių už- 

darbei ejna geriausia.
Tai kaip pinigu turi, 
Nė aiit griėko nežiūri. 

Tegul tik vela pavasaris užeis, 
Tai Dievas pėrkuiiija užleis, 
Duodu rodą, pasitaisykite, 

Szuniszko gyvenimo neveskite,

I

grieko ant 
arba per tikra spa-

ežia visados meldės už tas du- 
szias, remdamos ant tu DieVo 
rašžto žodžiu: Szvonta ir iszga- 

mislis melsties už 
idant butu isz

grieku

’ ežios. Turime daugel

ninga yra 
iiiimirusius, 

iszliuosuoti (2 Modi. 
XII, 46), tai yra nuo koronės, 
kokia konezia czyszcziuje. At
skirdami nuo to tiktai tuos, ku
rie eidami isz szio svieto, buvo 
atsiskyrė nuo vienybes Bažny- 

rasztn
pirmųjų szimtmecziu Kriksz- 
czionijos, kuriuose yra kalba 
Apie maldos už duszios czysz- 
eziujo kentanezes. Bet ilga lai
ka meldės už mirusius kunigai 
per kiekvienas Szventas Ml- 
szes ir poterius, ir szeip sau 
žmones meldės už duszias' 
czyszcziuje. Ne buvo visu6ti- 
niu maldų ir Szv. Misziu vienai 
diėnai paskirtu, ta užduszine 
diena tapo i n vesta pradžioje 
IX szimtmecžio.

Tada gyveno Szventas (Mili
jonas, Opatas Kliuniaceno, 
kursai buvo perimtas ypatinga • B. • *

ežiaus 
Mano

; patalpinti, 
mano

9

ant tu, ko-
Tegul

I 
ABmAB <B AB AB- AkA»«b

kankintos ir prispirtos yra, pa
gal Szv. Raszta, iki paskutinib 
graszio iszsimoketi DieVo tei
sybei, o paezios sau nei kokios 
pagelbos negali paduoti. Bet 
tu isz neiszsakytos Dievo mie- 
laszirdystos, mažu kasztti gana 
už jas gali padaryti tai DieVb 
teisybei. Szventas Miszes alit 
tos intencijos
prisiturejimas truputi nuo val
gio ant tos intencijos, getais 
koksai darbas su norii gelbėji
mo tas duszias — tokie darbai 
didele duszioms gali suteikti 
palengvinimą, o kartais ir su
visu iszvalninti ir in Dangų iš
vesti, kur bus neiszsakytfts 
džiaugsmas ir amžina linksmy
be Dievo prioglobstoje. Kas isz 
musu, negut be szirdies žmo
gus, atsakytu teip jam mažai 
kasztuojenezios pagialbos, o 
tokios geradejystos daros del 
tos asabos, kuri to troszkt? 
Kas-gi sakau, to atsakytu nors 
paskucziausiam žmogui kali
nyje vaitojaneziam, ir nenorė
tu jo iszliuosuoti, kad žinotu 
jog gal ta padaryti, už jin pa
simeldęs, arba ant jo intencijos 
koki nėrs gera darba padaręs. 
Ar gali atsisakyti tokiame ma
žame daikte, musu prictelimhte, 
broleins, seseromš ir artimiau
sioms gentiems? to nedaryda
mi, parodytumime atvirai nė-

po sinorczio atveri? turi tikėjimo in ta artikulą 
(tikėjimo dali) t. y. kad yra 
czyszczius, ir kad įgalime gel
bėti duszes jame užtūrėtas, ar
ba butumime visiszkai iszsiža- 
deje meiles, tiems kuriems ėsa- 
me kalti. Atminkime: jog ka 
tiktai del tu dusziu padarysi
me, trumpomis maldelėmis, ge
rais kokeis nors darbais, o tais 
padarysime didžiauses gėrade- 
j y stos jome, o tuorn paežiu pa
tys sau gera darome. Ar-gi tos 
szventos duszios apturėjusios 
amžina laime užmirsz muiriis?
szventos duszios apturėjusios 
amžina laime užmirsz muiriifi? 
Meile ir dėkingumas Danguje 
nėra užmirszti, bet prieszingtd 
prie reikalo szventieji skdb 
mums su pagialba daug grėi- 
cziau, kaip mes duszioms. O 
kad žinome, jog Vieszpats Die
vas Savo Szventuju praszymua 
ir užtarimus už mus meilingfli 
teikes iszklausyti, ko-gi nėgali- 
me vilties nuo Vieszpaties Die
vo per ju tarpininkyste, kurios 
mums neatsakys; nes visadosmeilė del dusziu czyszcziuje 

užturėtu. Turėdamas didi 
skaitliu datyrimu, kokia didele 

Ba ant gato niekam netiksite, pagialba ainesžame toms du-

ir kaip ta Vieszpats Dievas 
meilei priima, visuose savo zo- 
kono klosztoriuose paskyrė 
diena, kurioje ypatingiausiu 
būdu atsilaikytu nleldihgumaš 
už diisžias czyszcziuje esan- 
czes. Aprinko ta diena tuojaus 
po Visit Szventu, idant pėr 
maldas iszvalninti duszios isž 
czyszoziaus ir padidinti skait
liu dangiszku dvasiu; Neilgai 
trūkūs Popiežei praplatino ta 
meldinguma po visa kriksz- 
ežiohija. Kas gal būti gerėsnis 
kaip neszimas pagialbos du
szioms czyszcziuje esanezioms;

Turėdamas

No visu dora žmonių atliksite, szioms, kad už jas meldžiamės,
mo nuo kdmpmiijbs. Jeigu kas 1
žino apie jia, meldžiu pranoszt,) 
gausite $5 nagrados.

Dominikas Marcihkevicžia
Box 174

(t.87)

Plainsville, Pa.

vyro IgnąIhliešžkau savo 
Mickevicžiu, paeina 
niaus Red., Seimilisžkiu para.į 
apleido matte 30 Juniatts, 1021 
meta. Kas apie ji žinoj 
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i Skulkine in viena karėzema
> r inejau,

Szirdeles gana juoku turėjau
Kėli Vyrai prie šziiikaus sto

vėjo,

ar Jis 
gyvas ar inii’Cs, meldžiu duot L 
žine, Už ka būsiu labai dekin- r 
ga. (t.87](t.87]

bus dėkingos už musu geruk 
darbus.

Nors visi turime melstis hŽ 
visus mirusius katalikus, kurio 
vienybėje su SzventA Bažny
czia gyveno, bei vaikai datt-
giaus už savo tėvus, geradejuš, 
kurie mirdami užraszO turtiis 
•ir ypatingai parasze, jos isz th 
turtu butu duodama pagialba 
duszioms czyszcziuje esan- 
czioms. i , ,|4p »

czyszcziuje
i

tmirtų. Žodžiu sakant, duszes 
czyszcziuje užtūrėtos yra tai 
esybes tėip keiitanezios kaip 
cziohai ant to svieto niekas 
nekenezia, nors visokius kente- 
jiirius, kokius tiktai žmogaus 
proths gali suprasti surinktu
me! in viena krūva.

Kad matytumei tame stone 
suvisu tau nepažinstama asa- 
ba, nors ir didžiausi savo ne
prieteli, gailesys tave apimtu j 
o tuomtarpu tie, apie kuriuos 
czion kalba, yra tai tavo priete- 
lei, tavo gentis, tavo brolei, ta
vo gėradojei, arba tavo gimdy-

Gero buiza ir terp saves kal- 
■ bėjo.

Tame kaip perkūnijo, por- 
czei sudundėjo*

Sztai stragi kaip ti’okas bo
bble inėjo.

Pamatęs ja vienas isz.tu vyru, 
Nilb brtirtlbs Ilėt pAsistope po 

baru.
Boba užlindo už baro, 

$UVo vyrbli drebanti kaip 
v. lapeli rado,
Pradėjo gulinti asilu lest, 

Už ktidlu siharkei peėzt.

Chas. S. Parmlėy 
REAL ESTATE AGENT. 

NOTARY RUBLIO.
Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas ir.t.t« 
238 W.Oentre St. Mahanoy City - 
—        1.1 II ■■■!■—I. I II    —IIW» 1,1111 I H—

M rs. M ickoviėžtone, 
414 South Avė., 

Du Bois, Pa.

paezios Ti

gal buvome dalininkais grieku 
tu dusziu, kurios dabar ken- 
ežia, parodykime artimo meilė 
pob maldas, nes anos kitonišz-

musu prietė- 
, parapijo- 

riioms, kuVie tokiomis pagum 
domis buvo* gundihti kaip ir 
mes ’ esame, tokeis darbais, 
vargais, nepasivedimais, kaip 
ir mus viskas tas Atitinka —* 
apturėjo iszganyma. Kuom isz- 
sikalbėsitttė jeigu nepadidysb 
ine ju skaitliais?

Szventieji/ tapo sžventais nb 
pėr iszimtinai tiktai garsingus 
darbus, kaip tai gal no vienas 
samprotauja, nes ne nuo to

Pajeszkau savo 
lies KvedėHvicziėhes kuri ftp-

ir iszvažiavo siu 
' savo pusbroliu * Mikw Ediikė' 

vieži u, pahndama tėipgi nuo

leido mane

ma,
matomu vadina,

į saule, ir savo Žvaigždžius it 
g savo menesi. Ju shulo yra V.

vo Motina, žvaigždžios yra 
Szventieji Bažnyczios del at
viros garbes paduoti. Kiek tai 
yra didžiu Dievo tarnu, tai yra 
didžiu Szventuju, kiekviena
me szhntmotyje, kiekviename 
stone, szalyje, kuriu nuopel
nus tiktai pats Dievas težino. | svieto garsingi buvo darbais.
Kiek tai didžiausiu nuo svieto 
akiu paslepiu dorybių. Kiek 
tai krikszczioii, senuose lai
kuose pripildo pustynes,. isz

j Jėzus, menesiu yra Marija Die- 
t 1 priįpili sžventumas. Kiek isž*

t

yra didžiu Dievo tarnu, tai yra

rinktųjų szondiena Danguje 
karaliauja, ktirto ant Žemės bū
dami nieko garsingo nepadb- 
fe; gali volei būti gafsingu b 
nepalikti ėžVoiitu. Kiek yra at
mestu ant amžių, kurie aiit

Szventioji tapo sžventais, deltb 
tiktai, kad pildė pfiedermbs 
ėhvo Mono, ir prisakymus Die- 
Vft P^r^tju,tiktai tapo szszvbn-

manes $140 pinigais; Jiji yra 
19 m. senunto, 5 jiedu 5 coliii 
augsžczio, sveri) apie 120 sva
ru,, rusvi plaukai* turėjo ant 
saves rusvu kotą, juoda skry-y
bele, ir nėusiilgib ketina susi
laukti kūdikio. Mikilš Edūkc- 
vicziaiynT 2Q ibi senumo, Apie 
5 pėdu 11 CėliU ūugsžczio, 170 
svaru, szviesi rusvi plaukai,! 
turi žaizda ant kaktos. Tureįo 
ant saves melipa juodai dty- 
žuota siutą, žūlia minkszta 
skrybėle. DUbdū $50 litfgfh- 
dos tam kuris pirma juos su- 
arėsžtaVos. ‘ (N.4)

. i

szviesi rusvi plaukai

Jos. KVėdėfaVičz,
420 E. Artinjgtbh St.,

4

Vieni sako, buk ji ji jin par- koš pagiąlbos nuo musu aptu- 
meto,

Kaip koki gyvuli paguldė,
Bet asz sakau, jog- jis girtas 

buvo,

rėti- negali. Yra. tai iszrinktieji 
Dievo/ kurie neužilgo liuks- 

t ininseš per nepabaigtus amžiui 
Danguje. Yra tai Kristaus tar-

Tai pats isž baimes pargriuvo. Mi, Atpirkti Jow Brangiausiu

tojai, kuro dega tose baisiose 
ugnyse! Ir kas žino, ghl dėlto 
tokiu kentėjimu datiria, jog 
tave perdaug mylėjo, gal dėlto, 
kad tau daugel paliko turtu, 
kureis dabAr džiaUgys. Ar ne
busi mielaszirdingas ant tokio 
jū padėjimo? Tofc duszios in- 
vArgiiitos praėzo tavo pagal
bos, prasžo vardu tos meiles, 
kuria tavo mylėjo. O ka sakyti 
apie tas duSžės, kurios' tenai 
kenesiia isz tavo kaltybes: nefe

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 

| 01' , f. Mk . .. "r* « Iii B A *!• tl Ki ■ A
žemiausi kursą, istpirkti lai-

dabar keneziu,Krauju, kurie dabar kencziti, 
bet atėjus laikui ineis in Dan
gų ir atmins Už tas dūszes, ku
rioj anoms daVėr paįęialbh 

Aptaise smarkei kozna vyreli, czyszcziuje osanezioihs. Yra tai 
artimi ihūsu gėntis, gimdyto-' 
jei j Vaikai, prietolei/gurūdojei, 
seseris ir brolei* kurie laukė 
nuo musu .pagialbos, kurtė 
jftUŠĮilihghi musu praszo, - tam
sybėje, kurioje yra uždaryti, 
szūukdahh žodžteis sžvėnto 
RAszto: 1 Susimylėkite ant ma-

Kiti šzoko gihti, 
Norėjo boba nuo vyro nu-

- "Vi. „■ ' . į

Tai kaip apsisuko bobele, 
fkoi

stumti.
daf e n pagialba

in Lietuva, greitai ir pagai

Visi priSdėjū in khmpufe

Kaip galėdami nuo 
/i ■’ į-— w-~.

Gerai bobble paaatėi

artimi musu gėntis, gimdyta/
slapstytis,

• ferodo 
giiitto. ’

I ''

Jog girtuokliams- frirti už-

Ir jhigh toip tahkėi darysi, rrt • __ .LilLu _ • z
kWi,

Tai nuo raugėto atpratysi, nes, susimylėkite ant manės

arba dfeltd kad jas nėpriturejei 
mto įriėko, įtors galejėi, arba 
per šavb kalba airba per savo 
elgimos atvedei ant griėko, o 
gal aiit galo ėsi tu kėhtejimti

į vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisingu patarima viso- 
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinoma' lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki-

I
I

ii 
ti 
ii

l(I

O nno manos bithuni medali bėnt jus prietoloi mano (Job vionuotiniu kaltininku! 
.’/aptailtysir • | XIX, 21).” Malto Tėtė! mhnO Sžtai tos dUszids teii

u SžlAi tės čtožids teip balsei

mo' nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso: ' •

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aldėrman Sį BaUkfet

4 S. Main Št. buBoiž, fra. 
i 4
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Žinios Vietines
UNION 

NATIONAL, 
BANK 

MAHANOY 
k CITY
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, OMttoi Btoek 919M9M9
I Bmtaa A Profits BMMOMB '

Mokame antra procentą ani 
■adite piningu. Procentą pri- 
dedam prie justi piningu 1-ana 
diena Sausio Ir IJepoa mene- 
auoae, nepaisant'ar atneasai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalu bu m ubu Banku 
nepaisant ar mažaa ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig B vaL popiet. Sabalo* 
mis 9 ryte lig 11 vaU

9* ■■ 1A

H BALL. Prealdentas
F. J. NOONAN. Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

TRASKAUSKA8
LUETUVIBZKAS G RA BORTUS.
W.

J A

4

Pasamdė

n

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA

• Laidoja kunua numirusia,
automobilius, rlginus Ir vėlimu* de> 
laidotu du. krlksztlniu, * »o*ell tju, pasl 
važinėjimo ir tL Krausto dalgtns ir tt

W. Centre AL Mahanoy City. P*

Daktarai1 Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumeaeje.
AIDO VISOKIAS LIGAS

j »■.. ■ -'H

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
LB lig 2 popiet

Tefefonaa—Bell 159 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

I lig 9 vakare

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su vtsoma Ilgo m e priima, nuo

valandoj Iki 10 valanda iaa ryte, 
1 Iki B vai popiet. B Iki B vakare.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Btunczlu piningus 
tn visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.

Estu po

Parduodu laivakortes < < (i< 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpiną ^paszportus kellaujan- 
tlemB In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai (r pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsukimu. Adresu vokite:

V., Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

STANLEY THEATRE

J

PRIESZ KARES INŽANGA 
15c. IR 5c.

Jane Saylor sudainuos kas va
karas naujausias dainas.

Naujausi Dramatiszki Paveik
slai. Teipgi visokiu juokingu 
paveikslu rodysim kas vakaras 
per szla savaite.

;WHIP — Stebėtinas Lenkty
nes dramatiszkas paveikslas..
' mond Queen.
' ELEEN SĖD WICK— in Dra- 
THE UNFORTUNATE MAR
RIAGE — Paimtas isz dabar- 
I tinio gyvenimo.
%ABE RUTH — In Heading 
Home. Romance of Youth and 

Happiness.
k Harry Cary — Wallop Western 

Drama.
JUNGLE — Woman, Lion and 

Man
• UNIVERSAL NEWS. TOPIC 

OP THE DAY.
EDDIE JPOLO.

Laikykite kuponą ka gaunate 
prie dariu. Gražias dovanas 
duodamo kn» Panedeli vakaru.

'll »♦

— Lapkritis — November.
— Utarninke Visu Szvcntu, 

kasiklos vargiai ta diena dirbs.
— Seredoj Užduszines.
— Kita Utarninka, 8 diena 

szio menesio, rinkimai.
— Utarninke prasideda me

džiokles sezonas.
— Sziandien, Pnnedolije pa

gal kalendoriaus tai pripuola 
pasninkas.

mirusiu 
mylėjote už

turėjo gražu

— Neužmirszkite 
milemu kuriuos 
gyvasties, — inilekite ir po 
sinert, nes jieje reikalai!je gy
vųjų paszialpos.

— Nedėliojo Mcrgaicziu So
dalites Choras
perstaiiineli vardu Sz. Agnete, 
priek tani buvo sudainuota ko
letą dainelių, tas viskas publi
kai labai patiko. L •

— Juozukas Butkus, septi
niu metu,
netikėtinai iszszove kulka isz 
revolverio, pataikindamas sau 

ranka. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbutia,

— Praeita subata gryžio isz 
Lietuvos Vincas Supraneviczia 

ir vėl 
Jisai 

2y2

1134 K Centre uli.,

in

su savo visa szennyna 
Mahanojuje apsigyvnes. 
Lietuvoje iszbuvo apie 
menesius ir labai giria Lietu
vos dabartini padėjimą. Jisai 
but buvęs tonais pasilikęs bet 
tenaitinis oras*vaikams netiko 

gryžt adga-

iszbuvo

Schuyl- 
priglaudoje mire

ir buvo priverstas 
los in A merk a.

J Praejta subata 
kill Haven
.Jonas Miseviczius, 65 metu am
žiaus, kuris yra. visiems gerai 
žinomas, nes užsivmdavt) 
sziauczysta per 
Velionis buvo 
budo, ir geras 
metai jojo pati jin apleido pa
savindama vaikus ir iszkeliavo 
badai in Detroitą. Prigulėjo 
prie Szv. 21ntano ir Szv. Ludvi- 
ko draugyseziu kurios savo 
dranga palaidojo panedelije su 
bažnytinioms apeigoms ant lic- 
tuviszku kapiniu. Kūnas rado
si pas p. Auksztakalni. Paliko 
paezia ir du suims: Juozą ir 
Antana kuris mokinasi ant ku
nigo. Laidotuvėms užsieniu 
graborius Traskauekas.

— Arti slavoku bažnyczios 
apie pusiaunakti subatoje su
sitrenkė du automobilei, karu- 
kas Essex su Forduku 
prigulėjo prie 
ežio 
<‘li y, 
aplaike su laužimą kojos. Loe- 
nininka Essex karuko nedaži- 
nota.

užsivmdavt 
daugeli metu, 

labai malsžaub 
žmogelis.

kurios

Laidotuvėms m

Keli

kuris
Jono Augustai-' 

isz Staniklio.
likos sužeistas iii peti ir

Stepas Ti-

VISOKĮ praneszimai isz 
LIET. INF. BIURO.

1925 “F" St., N. W., Washington, D. C,

KAIP BŪTI SUVIENYTU VALSTIJŲ 
PILIECZIU.

tlju. Kožnas egzaminai* 
bet Jalgu prašytojas apsipažinęs

Atidarytame teismo, priesz toisdari, 
praszytojas ir Jo liudytojai iszklausi* 
noth I ;

Paskutiniame iszklausyme loispms 
isztyrineją pyaszytojo žinojimą anglu 
kalbos ir kalkuriuos svarbiausius 
klausimus kaulink pradžios, istorijos, 
Instatymu ir konstitucijos Suv.. Vals- 

ncvlcnodas, 
su

sckanczlals klausymais, jis žinos be
veik visus atsakymus.

Is^tirinejimas turi sekanezius 
tarti: — \

1. Tavo gyvenimo vieta.
2. Tavo moraliszka ypatybe.
3. Ar tiki in konstitucijos principus.
1. Tavo apslpažiniina su Suv Valsti

joms iv jos konstitucijos pamatiniais 
faktais.

5. Tavo apsipažinlma su pamatiniais 
faktais apie miesto, valstijos ir fedo- 
ralos valdžios.

Per paskutini iszklausyina del pil
nos pilictystes, teismas iszklausineja 
praszytojo. Kuomet, klausymai maino
si, bet sckrtnczlal klausymai Ir atsa
kymai maždaug inima viską, ka Isz- 
klausinctojas galėtu klausti. Apsipa
žinęs su sckanczlals, norintis gauti 
pilnos pilictystes turės gera suprati
mą koki klausimai bus jam duoti ir 
kėki atsakymai reikalauti.
Isz sekaneziu tai tikri užklausti klau
symai.

(la-

Daugelis

Apie Instutyiiius.
1. Klausimas: -7 XVhnt form of go

vernment has the United States? — 
Kokia valdžios forma turi Suvienytos 
Valstijos?

Atsakymas: — A republican form 
of government 1— Rcpublikoniszka.

2. K. What is a republican form of 
government? — Kas tai yra Republi- 
konlszka forma valdžios?

A. It is one whereby the people of 
that government rule. — Yra vieną, 
kuomi žmones tos valdžios valdo.

3. K. In what manner do the people 
rule? — Kokiu budu žmones valdo?

A. Through their chosen represen
tatives. — Per savo iszrinktus atsto
vus.

*1. K. What is the basis of the Ame
rican form of Government? -- Kas tai 
yra pamatas amcrikoniszkos valdžios 
formos?

A. The Constitution. — Konstitucija
5. K. When was tho Constitution of 

the United States adopted? — Kada 
Suv. Valstijų konstitucija buvo pri
imta?

A. September 17, 1787 by Conven
tion and ratified in 1769. — Rugs. 17 
1787 per suvažiavima, 
1789.

6. K. Who made the Constitution? — 
Kas padarc konstitucija?

A. The representatives of the thir
teen original states. — Atstovai try
likos originaliu valstijų.

7. K. What Is the Constitution? — 
Kas tai yra konstitucija? ,

A. It is the highest law, hy which 
the country is governed. — Yra 
augszeziausias instatymas per kuri 
valdžia valdoma.

8. K. What is the United States? — 
Kas tai yra Suv. Valstijos?

A. It is a confederation of forty
eight states. — Suv. Valstijos tai kon
federacija (sanryszis) keturiasde-

ir užtvirtintą

Is
per

gei 
kitur, 
kilis
<r

Kam jum mokėti bran- 
ezoverikus 

alite gauti pui- 
czeverikus pi-

už vyriszkus
jaigu- g 

ir drūtus
Juozą Stankevicziu, 

305 W. Centre 
galeliui ajtlaikyti vi- 

padirbimo.
ežius yra stivžiningas 
ir su jumis 
siiitriausia.

mu pas 
ziegorninka, 
u ii., kur 
šokio Stankevi- 

žmogub 
apsiejs kanuotel- 

(n.21)

Mezgimas iszmokoma dykai.

mėgsti svete-

Per dvi savaites pradedant 
Panedelije Oct. 24 musu sztoro 
rasis expertas mokytojas isz 
New Yorko ir* duos pamokini
mą dykai kaip
rius, kepures, skepetas, ne k tai- 
žus ir daug kitokiu tlaigtu. 
Atejkite, atsineszkite savo 
adatas. Vietos invales visiems.

Jennie Refowicz,
121) W. Centre St.

ir daug kitokiu 
atsineszkite

SPENCER KORSETAI.

Yru tai vienatini pašautoje 
pasiūti .vien pagal justi iniera. 
Visi kiti korsetai yru nudaryti 
pagal modeliu ir madų idant 
tiktu beveik del visu figuru. 
Duokite sau padaryti korsetu 
pagal jusU miera vien tik del 
saves. Neparsiduoda sztoruose. 
Ateikite arba raižykite ant 
adreso:

Mrs. C. M. Welhaf, 
221 E. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
L

(sanryszls) 
izimts asztuoniu valstijų.

9. K. In how many parts is the go
vernment of the United States divi
ded? — In kiek daliu 
valdžia padalinta?

A. It is divided into three paris: le
gislative, tho part that makes the fe
deral laws, and is called Congress; 
the Executive, which enforces the 
laws; the Judicial, which interprets 
the laws. — In tris dalis: instatym- 
davystlnc dalis, kuri padaro fodera- 
liszkus instatymus ir vadinta Kongre
sas; cgzokutyvlnc dalis, kuri instaty
mus pildo; ir teisdarystinę, kuri isz- 
aisr.kina instatymus.

10. K. Whore aro the United States 
laws made? — Kur Suv. Valstijų ins- 
(atymai padaryti?

A. At Congress, in Washington, D. 
C, — Kongreso, XVashingtone.

11. K. Of how many parts is Cong
ress composed? — Isz kick daliu kon
gresas susideda?

A. Two: The house of Representati
ves and the Senate. — pvlcju: Atsto
vu Buto ir Senato.

12. K. How is tho member of repre
sentatives from each slate determined 
— Kaip atstovu skaitlius isz kiekvie
nos valstijos nuspręstas?

A. According to the population. 
Each stato is divided into Congres
sional districts, from each of which 
there is one representative. The popu
lation is determined by Congress af
ter each national census. — Sulig 
gyventoju skaitliaus. Kožna valstija 
padalinta in kongresinius apskriezius 
ir kiekvienas toks apskritis turi viena 
atstovą. Kongresas nusprendžia gyven 
toju skaitliu . po kožnos 
cenzos. 1 f

13. How .are members of the House 
of Representatives elected? — Kaip 
atstovu Buj,o nariai iszrinkti?

A. By direct vote of the people. — 
Per žrponlu ticslogina balsavimą.

■ H. K. For how long a period is a 
member of tho House of Representa
tives elected? — Ant kiek laiko Atsto
vu Buto narys iszrlqktas?

A. For two years. — Ant dvieju mo
tu. <

15. K. For how long a term is a U. 
S. Senator elected? — Ant kiek lai
ko Senatorius iszrinktas?

A. By direct vote of the people. — 
Per tieslogina žmonių balsavima.

17. K. How many Senators are elec
ted from each State?' — Kiek Senato
rių Isz kožnos valstijos iszrlnkta?

A. Two.

Suv. Valstijų

enforces

ccnsus.

tautiszkos

Du,

At-

unless the votes

. t

18. K. AVho presides over the House 
of RcprosenĮątlvcB? — Kas Atstovu 
Buto plrmsedžiaujrt?

A. The Speaker of tho House. — 
stovu Buto pinpsędis.

19. K. Who presides over the Sena
to? — Kaa Senate plrmscdžiauja?

A. Tho Vice-President of the United 
States. — Suv. Valstijų vlco-prezidcn-

20. K. Do tho speaker and the Vice- 
President have voting power? — Ar 
pirmsedis (Atstovu Buto) ir, vice-pro- 
zidentas gall balsuoti?

A. Tho speaker has but tho Vice- 
President has JibL ,
arc equally divided. Pirmsedis (At
stovu Buto) "gall, bet, vico-prozldcutas 
negali, bet Jalgu balsai lygiai padalin
ti Jis gall.

21. K. When does Congress' conve
ne? — Ka^la kongresas susirenka? 
A. The first Monday in December. __
Gruodžio menesio pirma panedelyjo.

22. K. Does it convene at any other 
time? — Ar Kongresas susirenka ki
tame laike?

A. The President may call Congress 
at any time. — Prezidentas gali su- 
szaukti Kongresą bile kada.

Apie Vyriausybe.
23. K. XVlio is (lie Chief Executive 

of the United States? — Kas Suv. Val
stijų auguzcziauslas vadas?

A. The President. — Prezidentas.
24. K. For how long is the President 

elected? — Ant klek laiko prezidentas 
iszrinktas?

A. For four 
motu.

25. K. One term is four years. For 
how many terms may the President 
serve? — Keturi metai reiszkla viena 
tormina. Kick terminu gali Preziden
tas tarnauti?

A. For as many terms as lie is elec
ted, though no President, haa .ęvęr 
been elected for more than two tennis, 
— Tiek terminu kiek ijs Iszrinktąs, 
bet, nei vienas prezidentas netarnayes 
dangaus kaip du terminu. . ; .

26. K. Who elects the President of 
the United States? — Kas !szrenka 
Suv. Valstijų prezidentą?

A. The people — through the elec
tors. — Žmones — per rinkėjus. <

27. K. Who arc the electors? ;— Kas 
tai yrą rinkėjai?

years. — Ant keturiu

38. K. If both the President and tho 
Vice-President die, or resign, or arc 
removed from office by impeachment 
who takes their placd? — Jalgu abu
du, prezidentas ir vice-prozidentas nu
mirtu, atsisakytu nuo savo vietos, ar
ba nupcikimu praszallntl, kas užimtu 
Ju. vieta?

A. The Secretary of Stato. — Vals
tijos Sekretorius. ,

Apie Tėisdaryste. , *, 
7 "

39. K. What is the Highest Court of 
tho United States? — Juokis Suv. Vals
tijų augszeziausias UJIemas?

A. The Supreme Court. — Augsz- 
cziauslns Teismas.

K." How many members 
tho Suprciiio

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?
Jeigu taip, tai naujai isz- 

gyduole, kprl sulaikys ju 
slinkime, 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szita gy-

' Mahanojaus Lietuviai
- Balsuokite už

rasta
Edward Fogarty

ANT BURGISS’O 
duole yra kaip del vyru ir ino- Praszo jusu balso ir intekmes.

vietęh iszpuolusiu 4

1

40. K.' How many mein bers arc 
there in tho Supredio Court, and 
what are thcy'anllcd? — Kick augsz- 
czlauslas Teismas tuH nariu, ir kaip 
Jie vadinasi?

A. There arc nine, and they are cal
led Justices. — Yra devyni, Ir Jie va
dinti teisdariai.

‘41. K. Are the Justices elected? — 
Ar teisdariai rinkti?

A. No, they are appointed by tho 
President, and hold office for life. — 
No — Prezidentas Juos paskiro ir jie 
laiko ta vieta pakol gyvi.

42. K. What is tho function of the 
Supremo Court? — Koks augszizlau- 
sio Tolumo veikimas?

A. To interpret the laws passed by 
Congress. — Iszalszkmtl kongreso už
tvirtintus instatymus

Tollaus bus.

toru. Kodą dykai. Raszykitc 
bile kalboje sziandien. Adre
suokite:

DR. BRUNZĄ CO.
Broadway & S. 8ih. St., 

Brooklyn, N. Y.

4< 1 
e M fc - Sb MB lO aa OI I—> o o o

OR. J. A.TAN*NEWICZlį
Gydytojas ir Chirurgas.

Court, Knygele Draugystėms de) 
iszmokcjbno pinigu ligonia
ms - - - - - 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasioriaus noą sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

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

KVITU
60c.

Gydo invairias ligas vyru ir 
motPru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

KELLEY PECZEl IR HITEREI

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus
Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienojo knygoje. 
1269 puslapiai.
i '.‘.____  .

Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO.
Hotclis ir namaš 424 - 426 N.

A. They arc representatives chosen* 2nd. St. Pottsville, Pa. tuojaus 
prie Korto. Gera priežastis del 
pardavimo.

W. Czižauskas, 
.424 - 426 N. 2nd. St.,

by the people. — Jie yra žmonių isz- 
rinkti atstovai. ,

27 K. How many electors arc lherjo?
-r Kick yra rinkėju?

A. As many as there abc Congress
man and Senators. — Tick, kick yra 
kongresmonu ir senatorių.

28. K. Who may become President? 
— Kas gali būti prezidentu?
A. Any native-born citizen, at least 
thirty-five years of age, and a resident 
of this country for <it least fourteen 
years. — Bilo ezion ginies pilietis, ku
ris nors trisdcszimts penkių metu am
žiaus, ir kuris gyvenos szioje szalyje 
mažiausia keturiolika motu.

29. K. How is.thp Vice-President 
elected? •*- 
rinktas?

A. In liko mannor;and at the same 
time as the president. — Paežiu budn 
ir paežiu laiku su prezidentu.

30. * K. Could the President 
Vice-President be removed, from of
fice? — Ar prezidentas arba vice-pre- 
zidentas gall buti praszallntl nuo tar
nystes? '

A. Yes: by impeachment of the Se
nate. — Teip: per Senato nupeikima.

31. K. Who is the Commander in 
Chief of the Army and Navy? — Kas 
armijos ir laivyno vyriausias koman- 
dorlus?

A. The President. — Prezidentas.
32. K. What aro the most important 

duties of tho President? — Kokios 
svarbiausios Prezidento pareigos?

A. (a) To represent the United .Sta
tes in its relations with other nations, 
(b) To advise Congress when he 
thinks new laws arc needed, (c) To 
/>ec that tho Federal laws aro obpyęd-i
(d) To command the rainy an<Lna(vy,
(e) To appoint a large,number of. go-

Kaip viee-prezidentas isz-

or. the

vernment officers. —■». (a) Atstovauti 
Suv. Valstijų Kantiniuose su kitomš 
tautoms, (b)Patarti Kongresui kuo
met jis mano nauji jnstatyniai reika
lingi. (c) Prižiūrėti jog (ederaliszki 
instatymai klausyti, (d) Valdyti armi
ja ir laivynu, (o) Paskirti daugeli vąl- 
diszku aficieriu.

33. K. What direct assistants does 
the President have? :— Kokius pagel- 
bininkus turi Prezidentas?

A. The Cabinet. — Kabinėta (minis
terija.)

34. K. What is the-Cabinet? — Kas 
tai yra Kabinetas (ministerija?)

A. A body of ten officials to advise 
and help him in carrying on the work

- . - ’ t. _____ ‘ b

of the government.’’— Kuopa isz de
šimts urodninku patarti ir pagolbeti 
jam vesti valdžios darba.

35. K. Who arę the ten officers? — 
Koki yra tie desziints aficieriai?

A. The Secretary of Stato, Secrotar 
ry of Treasury, Secretary of War, At
torney General, Postmaster'General, 
Secretary of tho Navy, Secretary of 
the Interior, Secretary of Agriculture, 
Secretary of Commerce, Secretary of
Labor. — Valstijos Sekretorius, Kasop 
Sekretorius, Karo .Sekretorius, Gene
ralinis Trokurorąs, Generalinis Paež
io Direktorius, Laiyyno Sekretorius, 
Vidaus Sekretorius, Agrikultūros Se
kretorius, PUklystos Sekretorius, Dar
bo Sekretorius. .
. 36. K. Arp tho Cabbiot officers dec- i *ted? — Ar kabineto‘aflcierlai iszrink-

| <’ > I' ' ....

they aro' appointed by tho .J A*.!.'- ___i___ .1

ti?
A, No —’

President and tholrvapnointmont rati
fied by the Senato, — No — preziden-
tas juos paskirs Ir ju paskyrimas Se
nato patvirtintas;

37. K. If the President dies, or re
signs, or Is removed^ by impeachment, 
who takes his placet? •** Jalgu prozi-who takes his jitacą?
dentas numirtu, atslsąkytp nuo vietos 
arba nupeikimw praszalintas, kas už
imtu jo vieta.

A. The VicoFteflideiit of the United 
States, 
tas.

- ShiKValstijų vlco-prėziden-
' » • 1 . n ■ ij

I

(t.f.)

Pottsville, Pa.

EIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba iszgoldimas Sapnu 
205 Puslapiu 
Tiktai 75c. ir mes užmokame

310 Paveikslu.

nusiuntimo kasztus. Pasiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adrcsavokite:

W. D. BOezkOWSKI CO.
MAHANOY CITY. PA.

Y

PERSPEJAME.

Jau atėjo laikas kad reikia taupi- 
tie sunkiai uždirbtus centus užtai mes 
turime storoties pradėti gyventi oko- 
nomiszkai, mes galima atrasti dauge
li budu kaip galima sutauplti kiekvie
nos dienos gyvenimo reikaluose. Tai 
yra kaip prie pirkimo namu rakan
dus, daugelis musu broliu tankiai del 
mažo nieko iszmeta bei kokius rakan
dus laukan, kurie yra visai lengvu 
budu pataisoma, kurios galima naudo
tis kaip su nąujeis, tokiu budu galima 
sutaupitic, ir pamažįnt|c kiekvienos
(.lienos pragyvenimo iszlaldos.

Mes turime labai naudinga kiekvie
nam namui specialiszka daiktu kuris 
yra labai reikalingas bet kiekvienai 
szeimynai, su kuriom kiekviena szei- 
myna gali sutaupiti namiszkus indus, 
kaipo katilus, puodus blokinius „viso-
kins indus, kurie beveik yra ant isz- 
pičtimo. Jos galima palalsitic visai 
lengvu budi! su musu priotaisopiils.

gerai kadžinote gerai kad beveik kiekviena 
szeimyna turi kelius indus
kurie yra nebegalima vartoti isz prie
žasties skylių, tai Jalgu turite bei ko
kius indus kurios norite skyles užda
rine, tai užbrderiuokite musu prietai
sas su kuriom galite uždarytis skyles 
in puse minutes laika, z nereikia nei 
cinos nei virinimo. Penkių metu vai
kas gali pataisitio. Orderiuokilo sz.ia- 
dlcn kur Jums sutaupis kelius dole
rius už kelius centus. Preke už kiek
viena baksa szltu prietaisu, 25 centai 
kur kiekvienai szeimynai gali užtekti 
ant puses metu, jalgu po parmos pra
bos nebūtumėt užganadintl, tai sugra
žinki! o mes Jums sugražisime jusU 
pinigus ir kasztus siuntimo, tai ar yra 
galima būtie geresne proga? Siųsda
mi orderi siuskit piningiszkai apden
ki! su storu poploru dedami in kon- 
vortu, arba siuskit money order. Ad
resuokite • siųsdami orderius prie:

General Salos Agončy, 
Collegeville, Pa.

Teipgi agentu reikalingu pilu par
davinėjimu musu prietaisu.

namuose

Kazis Rėklaitis
Lietavfczkas Graborius

j;
K1

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motere. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

.. f

Bell Telefonas No. 149.

...... ......... ...» -

Juodi, Žali, Molini, 
Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.

P^*Gali'ma pirkti ant iszmokesczio.
• -------- O---- —

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Visokiu .Kolonu
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VYRU " Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu1 daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo F 
S2 metus invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodus 
nlai pažtnsta.
vyru; spuogus, nležejimns, Ilgas tinimo, invairias Ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Ataiszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusiš

kai ir. Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 Vikare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

į 
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lobug- 
Gydo nžslnuodlnlma kraujo Ir silpnybei

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

I •

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Geriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados. .

Musu spccialiszkas PERT 
GLOBĖ peczius, viduria is 

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.
—----- ----------------------------- - 3 •* ■ in v * j '1 į' /

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin- * 
a * • « V* * *

$77:£°
r

puikci enamclavotas.

*

karnas peezius del didi- r 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei 

procentą ant sudėtu piningu.
Y ir tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
■ • via* « . w . ■ V, jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantiecsial Ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa
cijos, kada norite kur investyti piningus. arba pirkti 
namus. . . \ ?

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna.
Yra tai j ūso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu tavo 
\ piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta

14

f

'*11

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Praa.

J, H. Garrahan, Attornay XV .F. Rynkewici
P« O. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Gnlnan, Trees.
A. Danisewics M. Gavnla
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