
if Ii#
r

e e e e e o o .o

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

I

i

*

tT h 

J
|T

I

■

X

4

*

»

i

■8TABLIBHED IN 1888.
Bring* the b**t r**ulh> to Advertiitr*. K*t** on application.

I PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

No. 64
A

į BWTBBBD AT THB MAHANOY OETY. PA., \ 
\PVBT-OFrWl AB «B COW D O LA BS HAIL MA1TBHJ

A

xst

I

”SAULE”

IM MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA II RUGPJUCZIO 1922 (FRIDAY II AUGUST) 1

ISZ AMERIKOS) | ISZ SHENANDOAH, PA. Senoviszkąs karabinas.

DU-KART NEDELINIS LATKRASZTIS 
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA. 

PKKNOMKRATA KAHZTCOJA:
AMKRIKE: Ant vino meto 13.00. Ant puse* melo $1.50 

EUROPOJE: Ant tiko meto $4.00. 
t

lAiwkiifl ir piningu* vinnda siuskite tiktai ant šiito aprėdo:

W. D. BOCZKOWSKI-CO. .
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

■

W. D. ROCXKOWNKI, P r m. & »<r 
P. H. BIM’ZKOWHKI, MIUr

Kuningai nusiuntė peticija 
pas Popiežių.
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Isz Lietuvos »
p

New York.

savo szakas
Julajaus 

visokio ta
o* p ra (• j ta

laike par

btis

vieno cento 
doleriu neužilgic 

Tebvrioj e

Al f re

tojo bjau- 
Tevas isz

Nesziojo lavona savo kūdikio 
per tris metus.

Ralston, Tex. — Meksikonc 
vardu Ragota Josephine, likos 
uždary ta kalėjimo, už neszioji- 
ma lavona savo mirusio kūdi
kio per tris metus kur tiktai 
ejdavo. Kūdiki turėjo mažam 
grabelije sukalta isz prastu 
lentų. Mergina pagimdė kūdi
ki trys metai adgal, o idant už
slėpt savo nupuolimą nesziojc 
kūdiki su savim kur tik ojda 
vo. z\nt galo užkasė ana dien- 
darželije, bet kaimynai jajr 
suseko ir pranesze apie tai pa 
licijei.

Milžiniszki uždarbei.
'inomi visui

pigus sztorai Woolworth kom 
pan i jos kuri turi 
visur pranesza buk 
menesije pardavė 
voro už $12,557,490 
meta tam paežiam
davė tavoro už $82,771,812.

Naujos pacztines markes.
Washington, D. C. — Paez 

tines markes nuo 
lyg penkių

permainytos, 
markes turi paveikslus Wash 
ingtono, o ant 8 centiniu lyg L 
doleriu turi paveiksią Benja 
mino Franklino. Naujos mar 
kės turės paveikslus ženklyvu 
žmonių užsitarnavusiu ant at 
minties amerikoniszkoje isto
rijoj.
Milijonieriaus sūnelis dirba fa 

brike už prasta darbininką.
Wilmington, Del. —

das du Pont, sūnūs vieno isz 
turtingiausiu fabrikantu ir im 
pedys 50 milijoninio turto, dir 
ba sziadien fabrike kaipo pras 
tas darbininkas aplaikantyj 
ant valandos po 20 centu. Jau
nas du Pont turi 23 metus ir 
mokinosi advokatystes Har 
vard universitete, bet kada te 
vas persiskyrė su savo paežiu 
užmeti nedarnas buk Alfredai 
ne yra jojo sūnūs, Alfredas 
stojo ant motinos szalies, ap
gindamas jaja nuo 
raus užmetinejimo.
sižadejo sūnaus, kerszindamas. 
jog jam nepaliks ne skatiko 
isz savo milžiniszko turto. Su 
nelis tuom nenuliudo, pasijesz 
kojo sau darba kaipo skebas 
fabrike, aplankydamas po 20 
centu už valanda darbo ir yra 
užganadytas isz savo būvio.
Nužudė savo paezia ru ziego- 

rium.
New York. — Leonas Dun- 

ber likos uždarytas kalėjimo 
už sumuszima savo paezios su 
ziegorium, jog toji mire in kė
lės valandas czionaitineje li- 
gonbuteje. Dunbcr prisipaži
no prie kaltes, nes iszsikalbi- 
nejo, buk jojo pati teip ji in- 
erzino, jog buvo priverstas ja
ja apmalszyti kad ir panaudo
jo ant josios ziegori.
UŽraugino mirusi broli ir gimi

naite ant maisto.
St. Thomas, Ont. — Mrs. H. 

Bernardiene, angliszka moto
re kuri nesenei pabėgo isz Ro- 
sijos, kur buvo laikoma kalėji
mą kaipo politikiszka prasi- 
Žengele, o kuri dabar gyvena' 
czionais, aplaike ana diena 
gromata nuo savo motinos isz 
Sebastopoliaus kurioje raszo 
apie daugeli atsitikimu kur 
žmonis valgo žmogiena. Vie
nam kaime jauna mergina už- 
raugino mirusi 
pussesere in baczka o k u na 
valgydavo kaip kokia kiaulie
na. Ant galo palicije užtiko 
baczka su raugyta žmogiena o 
mergina uždare kalėjime.

jam

savo broli ir

SKUND2E MILIJONIERI U2 NEDALAIKIMA 2OD2IO.
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Praojta sanvaitia raszeme 
garsinga szokikia kuri apskundė 
Whitney ant 50,000 doleriu už sulaužima duoto žodžio apsi- 
paeziuoti su jaja ir teviszkuma. Sudas da nenusprendė viroko 
ant kaltininko.
Reikalauje $100,000 nuo seno 

naszlio.
Richmond, Va. — Pana Edi-j 

Ransom, ;
Woodward, 60 metini naszli už J 
sulaužvma 
Edita yra 
su

panaapie
Korneliusza

Eva n Fontanu > 
J 

Vanderbilta

f

______________ 1______

ISZ VISU SZALIU
tą

szirdeles.1 
sierata, susipažino 

Woodwardu 1920 mete ho-

JOSIOS

28,000 Žuvo Swatow viešnioje 
daug lavonu nuplauta ant 

mariu.
Hong Kong, Kinai. — Bipsi

f

telije, kur jiai kvailas naszlys* viesulą kuri perėjo per Swa- z* I at w»zx %-x w'k o'* 01T *1 oil < 1 O ' . . . _ - -davė prižadėjimu su jaja ap-
sivosti, bet po tam nedalaike 
duoto prižadėjimo. I

Mergina turi daug meilingu ; 
gromatu aplaikytu 
ko, kurias

tow, praojta sanvaite, paliko 
į paskui save 28 tukstanezius la 
• vonu ir konia sunaikinta visa 
| miestu, v. Likusioje gyventojai 

perstatyti i kurie apsisaugojo nuo mirties
nuo senu-

ketina |
sudui. Tvirtina jiji, jog josios sukala grabus idant laidoti sa- 
szirdis sulūžo ir tik mostis pa- vo mylimas ypatas ir pažinsta- 
vidale szimta tukstaneziu do- mus.
leriu gali josios szirdele šulo-1 gyventojus in
pyt.

Štokas maisto instume 
dideli varga. 

Isz visu szaliu buna siunezia-
Fordas statys milžiniszka fa - pagialba. Banditai pradėjo

brika Ozikage > apipleszinct namus žuvusiu ir 
Gary, Ind. - Turtingas fa-lavonus. Vaiskas suszaudc 

. (ple8zįnej0
j kad viesulą paliko paskui sa-
i ve tukstanezius lavonu, bet

brikantas automobiliu Henri- 
kis Fordas, pirko 60 a keri u žc- 

East Chicago už milijoną 
statvs milžiniszka 
fabriką

mes
doleriu ku 
automobiliu fabriką už de- 
szimts milijonus doleriu.

i lavonus. Vaiskas 
daugeli tuju rakaliu kurie api- 

lavonus. Negana
i . . *. , * . .

į marios sukilo ir dabaige savo 
baisu darba. 
griuvėsi uosta.

— Pagal prisiunstas gro- 
matas del giminiu, tai ponstva 
Narijauckai ir kiti kurie isz- 
keliavo in Lietuva, turi links
ma kelione po Europa, 
jauckai svccziuojesi kėlės die
nas pas daktaVa Kiszki (Mide
ri) kuris randasi Rygoje.

po ko-

— In laika namiszkci sura
do smaugenti Antana Morkų 
kuris bando atimti sau gyvasli 
per pasikorimą ant lovos. Dak
tarai Ausztra ir llobbs
kinui laikui atgaivino žmoge
li, kuris baisei užpyko, jog jam 
nedavė numirti. Morkaus pati 
randasi ligonbutije po opera
cijai, o t r v s vaikuczci randasi

• I*,

namie. Badai žmogelis baisei 
nusiminė, jdg r praleido nerei
kalingai pinigus ir isz tos prie
žasties norėjo gautis ant ano 
svieto su pagialba virvutes.

Danevicziute— Mariute 
baisei likos apszutinta kada 
ant josios gasįpadine aplaistė 
verdanti vandeni. Sierateles 
motina nesonei mirė ligonbu- 
teje. VaT^zė likos nuvežtąin

t

rj

Z. M, Atnick

i

J

Į
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Ashlando ligonbuti.

Girardville, Pa. —
ir apvaikszcziota Lietuvos pri 
pažinimą per Su v. Vaisi. Paro
da buvo didele j kurioje daliba
vo daug puikei parėdytu auto
mobiliu isz gyvenimo Lietuvo
je. J. Gurrackis buvo pasire- 
diaS kaipo Szv. Jurgis ir jojo 
ant bajto arklio. Pana Tarškin
to persntė pana Liberty o Pe
tras Aranaviczius buvo pasire- 
dias kaipo Dede Samus, godžia 
apvaikszcziojimas buvo pasek
mingas o kaip miestas stovi, 
tai da tokio lietuviszko ap- 
vaikszcziojimo ne buvo mates.

■v,
Czionais

Ione, Calif 
turi sena karabinu kuris 
dusi jojo szeimynoje 
szum keturis ;
Tasai karabinas 
septynių pėdu' ilgio. Amickas 
naudoja ji ant žasu ir sako, jog 
da neturėjo tojo negiluko idant 
nenuszautu žasi in kuria cie- 
liuotu.

jojo
suimtus

ran- 
su vir
inėtu, 

turi liaupa

Elizab?th, N.J.

Katulikiszki kunigai isz vi
su daliu svieto perstatė popic- 

incls- 
! darni jo idant pavėlintu katali- 
i kiszkierns kunigams apsivesti. 
I Kunigai tvirtina, 
! nimas ant apsivedim 
I užves kunigus ant geresni 

užbėgs

žiui PiuSiii XI peticije, — Musu

Imk pa veli- 
kunigu, 

i o gy
venimo ir užbėgs visokius 
szkandalus kokie kas kart dau- 

dvasiszkiiju. 
jieje, jog senovisz- 

katalikiszk i
o ce- 

del to buvo invest-is 
su tuom laiku

O

giau kyla terp 
Primena 
kuosia laikuosia 
kunigai buvo paeziuoti, 
Ii batasI

I

i idant taikintus!
I __ i • I.. u’ papratimais. Senoviszkam lai- 
! ke žmonis buvo tosios nuomo-II nes laike 

stoną,

Bijo kariumenes.
Vidgiriai (Keturvalakių vi., 

Vilkaviszkio apskiv)
kaimo uk - kės M. St. sūnūs V.
1919 m. buvo puszauktas kariu 

Kariumeneje» jam ne- 
isz jos bego 

kart buvo sugautas. 
Bet kai dabar pabėgo, tai visai
ramiai
Vietos milicininkai, rodos, visi 
jam nieko ir nesako. Žinoma,

menen.
smagu: kelis kart 
ir kelis

gyvena pas . mamyte.

j....  ■ ...........
reikia spėti, kad milicininkus 
jis arba jo mamyte moka nu- 
sznekinti. ..

nepatysta už 
todėl spiresi

visi kunigai

” o 
bažnveze be

o ir 
szventa 
ant katalikiszku soboru, idant 

gyventu tokiam 
stone, norints nepatysta kuni
gu, kaip pati bažnycze pripa- 
žinsta, ne yra

“dieviszkoms tiesoms prie 
kunigu pritaikintoms, 
toliau jog “
paniekinimo dieviszku tie
su, galėtu paszaukti in ku- 
nigiszka luomą ir pucziuo- 
tus žmonis,” 
davo kitados.

Apsipacziavinias kunigu bu- 
i n vestas tukstanezei metu

kaip tai bu

Žiurkes ir peles mėgsta saldai
nius..

Jūžintai (Bokiszkio apskr.) 
— Czia yra vartotoju b - ves 
krautuve, bet ja maža kas tela
nko.
iii atskiru 
krautuves,

Dažniausia
asmenų

visi traukia 
nuosavas 

kuriu ežia yra apie 
7. Žinoma butu galima pre- 
akyba iszplesti piaeziau, bet 
yra kliueziu: neveikli valdyba 

netikės pardavė jas.ir buvo netikės pardavė jas. 
Balandžio men. 3, 4 ir 5 dienas 
padarytoji revizija ir rasta 
stoka prekių už 16,494 auks. 87 
skat. Pardavėjas visa kalte nu
rodė in žiurkes ir peles, (iirdi, 
jos labai vogdavusios saidai- 

Dabar pardavė jas • yra
vogdavusios

ni'us!VO
nuo laiku užvedimo krikszczio- 
nybes ir tik tada, kada popie
žius Grigalius VII už vesdamas 
visokes reformas kata lik iszko- 
je bažnyczioje ir kad užbėgti 
tolimesniam apsipacziavlmui 
kunigu, užvedė celibatą 1704 
mete. Nuo tojo laiko kožnas 

g 
jeigu

patrauktas teisman, o jo vieta 
užėmė kitas.

Kaunas. — Sz, m. Birželio <n.
28 d. netoli ĄleksPtO tilto buvo
is7.trūuktas isz Nemuno'vyrisz- 
kas lavonas. Alatytų žmogus 
yrą pi k tadariu nužudytas, nes 
indetas in maisza ir paskandy- 
tas. ,

ALatyti, žmogus 
y _ 1 *1 ft 1 \ _ __Daugiau 

kaip 5000 žmonių dalybavo ap- 
vaikszgiojima pripažinimą Lie 
tuvos. Paroda buvo labai puiki 
o angliszki ir lietuviszki kalbė
tojai laike prakalbas iii mynes 
susirinkusiu žmonių, 
automobiliu 
perštatanti isz

1 langeli 
parodyti

vedusia kunigas galėjo pasi
likti kunigu, jeigu jojo pati 
pasiliko miniszka, arba persis
kyrė nuo vyro, prižadėdama 
vesti dievobaiminga gyvenimą 
czy statoje.

Graiku kataliku bažnyežio
je yra nevedia tiktai biskupai 
kurie yra renkami isz mini- 
ku, kunigai apsiveda priesz in- 
szventima ir tik gali turėti

buvo
gyvenimo Lietu 

viu. Komitetas parengimo tojo 
vaikszcziojimo buvo kun//Žiu- 
džius, d r. Baceviczius, A. Pųen 
ožaitis ir D. Bražinką«. Piii^clo 
je dalibavo daugeli drhŪ^ys- 
cziu ir kliubu.

Scranton, Pa. — Pereita su- 
bata po pietų ant 613 Fellows 
Str. vakaru Scrantone rado 
pasiloorusi lietuvi įnami Fran
ka Tipakunika, 45 metu, kuris 
buvo ant gaspados pas Katre 
Naidiene. Jisai buvo sau gala 
pasidaręs užsismaugimu ant 
kaklaraiksztes.

Jo 
sienos

ir
viena paežia ir negali būti 
biskupais. Tas pats ir terp uni- 
jotu.

Te byriam laike 
ant svieto persimainė, ne teip, 
kaip buvo 218 metu adgal — 
celibatas kunigu yra sziadien 
netinkamas. Žmonis szia
dien kitaip gyvena 
ant nevedusiu kunigu žiuri ne 

senoviszkuosia laikuo- 
Faktai parodo, kiek tai 

skandalu atsibuna parapijosia 
ir kad celibatas vra .labai ken- 
kentys ir privalo būti prasza- 
lintu. Ta pati pripažysta kata- 
likiszki kunigai ir todėl pada
vė popiežiui praszima idant 
apfe tai gerai apsvarstytu. Te- 
byris popiežius yra laisvesniu 
pažiūru, ne kaip jojo praėju
sio impediniai, gal ir drys ant 
nauju permainų. Jeigu teip pa
darytu, tai padarys didelia ge- 
radejyste

ir
vienasMiestas randasi

Daugeli laivu
ant pakrasz-Mažiulele motere pagimdė ; fikos iszmestais

i

j ežiu. Szimtai lavonu likos nu-trinukus.
Lexington, Ky 

ir viena merg 
svėrėm i kožnas | 
svarus, likos apdovanoti Ko-! 
bortui Gray per jojo moteria. 
Visi trys vaikai kaipo ir moti
na yra sveiki ir gyvens. Moti- 

trinuku svėre tiktai 100 
svaru.

Toje

du vaikai 
sverenti

— Trilinkai J plauti ant mariu kuriu negales
a,Įe, surasti. Bledes i""C“ 

po asztuonis ' szimtu milijonu doleriu.
isznesza ant

Vokiecziai szelpia Ameriko 
anglekasius.

Frankfort, Vokietije. — An
glekasiu vokiszka unije paau- 

aplinkineje, | kavo 32 milijonus markiu 
Hollbrooke, tūla motere nese- (44,500 amerikoniszku dole- 
nei pagimdė kvadrukus — du'i’iu) del .. . - • . • i* r

na

paezioje milijonus

straikieriu United
vaikus ir dvi mergaites, kurie Mine Workers of Amerika, 

bet po keliu Vokiszka unije nutarė nesi- 
kiszt in ergeli amerikoniszku

I nnolnlrnaiii

svėrė 24 svarus, 
valandų visi mirė.
Ilga kelione jaunos mergaites.

New York. — Keturiolikos 
metu senumo Helena Kravgov 
isžplauke isz czionais ant laivo 
“Reliance”.in Vokietija, už
baigdama savo ilga kelionia

.in
savo

12,000 myliu in sklypą kur nie
ką nopažinsta ir niekad tonais 
nebuvus. Mergaite keliauna in 
kliosztoriu lavintis moksle. Jo
sios tėvas Sergiuszas Kravgo- 
vas, kupezius isz Vladyvosto- 
ko, siunezia jaja isz tonais 
idant nepapultu in rankas si- 
biriszku banditu, kurie daug 
jatinu mergaieziu sueino ir isz- 
veže in Turkije kur pardavė 
jaises in 
Tėvas
nusės m paleistuviu namuk. 
Tėvas geisdamas apsaugoti 
dukrele nuo tuju 
miause iszsiunte

g

I anglekasiu.

Amaras žiogu Rosijoi.
Maskva, — Keli... religiniai 

fanatikai raportavę amerikiecz 
iams, kurie gyvena apie Kaza- 
ni, kad szioj apylinkėj siauezia 
utys žiogai turi ant sparnu to
kius paraszus: “Asz esu pasiu
stas nuo Dievo nubausti jns.” 
Prozaingesni ūkininkai netiki, 
kad tai butu “Dievo rykszte” 
ir bando visokiais budais apsi
ginti nuo žiogu ir iszgelbeti
pJVUS. j

t

Dievo rykszte

PARSIDUODA FARMA

rasta prie 
lietuviszkai

miegruimyje 
prisegtas

raszytas raszcziukas, kuri poli
cija iszverte angliszkai. Raszte 

‘‘Asz sude-lis szitaip skamba:
finau Nąida, dėlto kad asz no
rėjau gyvent, bet Jerenelany 
tarp mus insimaisze.
dėlto asz turiu pasimirt del 
zito sudeginimo, nes mane 

tai 
Pasiraszvta buvo 

’ ’ bet 
Jenkins 

kad tai pasikorelio

o* n

Sztai

nes
priverto

Elizabeth, N. J. — Tūlas 
Vincas Morkeviczius gyvenos 
120 Pine St r., 
namu ant gatves

visai prie savo 
užsidegė 

namie dary- 
Jis dar buvo 
tik

gyvenimas

rakaliu pir- 
mergaite in 

Japonije o isz ten in Now Yor- 
ka, isz kur ana diena sėdo ant 
laivo kur jąją pasitiko tėvas,
isžfeisiTdriihs (luktelia in skly
pą k liHo niekad nematė.

prie gero

s 
szituč 
padaryt.” 
vardu “T 
policija ir 
isztyre, 
ranka raszytas. Rasztas labai 
supainiotas ir mažai tegalima 
ka suprasti.

Su szituo atsitikimu policija 
mėgina surasti pėdsakas ivyku 
šio atsitikimo dar Kovo 7 d., 
kuomet valstijos ligoninėn 
atgabentas pasimirė Jonas Nai 
da, Kates Naidienes vyras; ji
sai buvo labai apdegintas, 

aiva buvo sudeginta. 
Buvo sakyta, kad tuose Naidos 

buvo ugnis, bet 
apdraudos kompanija isztyre 
ir atrodo, kad jokios ugnies

žmogus

■Louie Lulywskie, 
daktaras

buvo 
ypacz S

namuose

nebtita
Tdlicij

t

ugnis,

a mano, kad tai buvo 
piktadejyste atlikta ant velio
nio Naidos. Tik dabar nežino
ma,kas tai padare. Kad jis pats

Lietuviu tarpe, 
kojio ir arti miesto, gera ir lygi 
žeme. Visi budinkai, sodukas 
parsiduos pigiai. Kurie manot 

Joseph Geriba, 
pirkt atsiszaukit pas

Scottville, Mich. įtręštu.

saves nesusidegino, tai aiszku. 
“Jerenela

ny” buvo kitas įnamis pas Nai
.Ti J-'.I. . . .. .7 ..

Manorila, kad tas

ant 
degtine (žinoma, 
ta) ir pasimirė, 
jaunas vyrukas, tik apie 38 
metus ar tiek. Czionai jis buvo 
mažai kam .žinomas, nes niekur 
draugija nepriklausė ir 
mažai kuo draugavo, 
biausi jo užeiga, tai būdavo sa
ldinas, o dabar tai if namie pa
traukdavo. Toki gyvenimą ves
damas buvo visai nubiednejes 
ir dėlto net jam pasimirus ne
buvo už ka palaidoti, 
miesto valdžia ji nuo 
kaip paėmė, taip ir palaidojo 
savo leszomis.

Isz Lietuvos

su
Svar-

Todėl 
gatves

jisai paėjo ten, 
kur nuo Vilniaus. Kiti sako, 
kad jisai paėjės isz Gelvonių, 
Kaiszedoriu valscziaus 
apskrities.

Gaila tokiu nelaimingu žmo
geliu, kurie savo visa gyveni
mą taip menkai praleidžia ir 
taip nelaimingai užbaigia. Tai 
vis tamsybes vaisius.

isz Gelvoniu
, Traku

Boston, Mass. — So. Bostbno 
teisme buvo tardomas Jonas 
Adukonis. Ji kaltino jo žmona 
už tai, kad jai neduodąs ant 
pragyvenimo. Adukkottlo gynė

kaip 
šia.

Žmonis
ir kitaip

del katalikiszkos 
bažnyczios ir visuomenei, o 
skandalai 
ant visados.

visuomenei, 
parapijosia dingtų

Milžiniszka knyga.

už kuria
valdže užmokėjo

* Nemaloni statistika. — 
Buvęs franeuzu Prekybos mi« 
nisteris Isaac, paskelbė fran
euzu Rumuęse sekanezes skai
tlines:

Francija dabar turi viso 11, 
696,000 szeimynu.

1,830,000 szeimynu neturi 
vaiku;

3,268,000 szeimynose 
vaikas;
2,776,000 szeimynos turi po du 
vaiku;

1,646,000 szeimynos turi po 
tris vaikus;

2,176,000 szeimyi)os turi dau
ginus negu tris vaikus.

Neskaitlingos vaikais szeiiny 
nos palyginus su Anglja, Ita
lija, Szveicarija, ypatingai Vo
kietija, Francija stato pirmon 
niirsztancziu tautu eilen. Gy
ventojai nyksta, kaip nyksta ti 
kybos intekeme szeimynose. 
Baisi statistika!

F
I 
Ip

Drūtesnis už Samsoną.—

*

#

Cajus Julius Verus-Maximi- 
nus, kuris gyveno Thrace, tre- 
cziam szimtmetije, . buvo vie
nas isz nepapraseziausiu Rymo 
istorijoi. Buvo jisai suuum var 
gingo ūkininko, o pats buvo 
piemenėlių, po tam pasiliko 
karalium Thrace. Turėjo jisai 
daugiau kaip asztuones pėdas 
dydžio, o ant pirsztu nesziojo 
rinkes savo paezios kaipo žie
dus. Suvalgydavo ant kart 40 
svaru mėsos ir iszgiardavo pb 
18 kvortų vyno per diena.' Dau
gel kartu isz piktumo iszmūsz- 
davo arkliui dantis su kumsz- 
czia. Kas jam nepatiko insiu- 
davo in kaili karves kur uŽ« 
trokszdavo. Kada iszejo in ka
re prieszais Vokietija, Cajus 
sunaikino 450 myliu žemes su 

Į ugne ir kardu. Kada jisai mi-

f

t 
t

Angliszkam mažėjui randasi 
milžiniszka kiniszka knyga 
kuri turi 5020 daliu 
angliszka
6000 doleriu. Yra tai kiniszka
enciklopedija paraszyta
1000 priesz Christusa lyg 1700 
po Christusui. Taja knyga lie
pė paraszyti karalius Kang-he, 
kuris vieszpatavo nuo 1662 
lyg 1Ž22.

nuo

jas parode, kad skundiku Adu- 
koniene bal. 5 d. sz. m. depozi- 
tavo bankan $500. Tai teisėjas 
Morgan pripažino Adukoni ne-dibhę (hU dabartinu pas i koreliu.

už- įkaltu, o skundike Adukoriiene 
sako, kad

Ddwktivas Reilly, 
Siėihe szita tyrinėti, 

1 i 1 * L ■

kuris

(t65) neužilgo del szitos bylos busią
paleido tik jai užsistacziiis $1.-
•000 kaucijos. Ji bus teisiama 
UŽ priesaikos laužymą.

vieszpatavo nuo
Litaras ant josios 

spaudymo atliejo Jėzuitu mi- 
nikai. Knyga spaudėsi per -40 
metu, susideda isz 
skyrių: apie dangų 
žmogų, 
politikiszka ekohomiie.

re, 235 mote, tai visas Rymas 
apvaikszcziojo su džiaugsimi^ 
jojo mirti per deszimts dienas.

susideda isz keturiu 
apie dangų, žeme, 
gamta, pilOzopije, iri jog ant galo aplaikė iMistitf

nuo to.io didelio tirono.
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KAS GIRDĖT
girdei

sunni-

paleido ji

Ne tankei duodasi 
idant motore pripažintu teisin- 
gysta savo vyrui, jog gerai 
padare kad jaja nubaudė už* 
apgaudinejiina savo vyro. Vy
ras taja mot ereliu teip
sze, jog sziadien randasi li- 
gonbutije Jersey City. Motore 
nenorėjo užvesti skundo prie- 
szais vyra ir sudže 
ant liuosybes.

Vyras yra ugnagesiu. Kada 
ėjo isz darbo nakties laike, su
tiko savo prisiegelia ejnant 
namo su kokiu tai nepažinsta- 
mu vyru isz naktinio pasilinks
minimo... Už tai likos smar- 
kei nubausta.

Prasižengti, yra
giszka silpnybe — bet 
savo kalte pataisyt ir prie jo
sios prisipažyt, tai yra pui- 
kiauses dalykas.

tai znio- 
moket

tai

Trumpos szlebukes moterių, 
norints daugelis pasiprieszi- 
na priesz tai, iszejna isz ma
dos. Miestuosia ant vakaru, 
jau pasirodė ilgos szlebes, ko- 
nia lyg žemes ir jau pradeda 
ant juju ingot, jog

v ra labai

tokios 
szlebes, szluoje dulkes nuo uli- 
cziu. Ilga szlebe, kuri szluoje 
nuo ulieziu dulkes 
pavojinga, nes renka daugiau
visokius gemalus ligų, ne kaip 
tukstanezei mušiu ir uodu, kas 
daug kenke sveikatai. Mote- 
riszkos mados tankei mainosi. 
Paskutine mada buvo labai 
trumpos szlebes, o dabar labai 
ilgos. Mada yra kaip kada 
kvaila, bet turėkime vilti, jog 
ne visos moteres naudosis isz 
josios, nes trumpos szlebes yra 
daug parankesnes ir sveikes
nes del moterių.

Žinunai apskaitė, buk kasz- 
tai pragyvenimo sziadien su 
prilyginimu 1914 mete, 
brangesnis ant 55 procento, ne 
kaip szimet. Bet mažiausia 
pelną turi tasai, kuris produ-

yra

kuoje pnaista, o visa pelną pa
ima spekulantai.

Na, ant galo dažinojome ka
da užejs pabaiga svieto! — 

‘Apie tai pranaszaujc tabokinis 
inspetojas kvailos tikimiszkos 
sektos Voliva isz Zion, Illinois, 
kuris sako, buk pabaiga svie
to užejs neveliaus kaip už tri
jų metu. n

Laikykitės žmonelei dniezei 
ant szio kamuolio, prisiriszki- 
te prie jo drauge su savo bė
doms ir vargais ir temykite 
idant nesusikultumet pakau- 
sziu kada žeme nukris in pra
garu.

Ant gilukio Voliva nepaduo
da, kokia tai bus pabaiga, ar 
žeme nupuls, ar gal tik nu
stums mus menkus sutvėrimus 
nuo savo virszunes, o pati pa
kils iii padanges kur žvaigždes 
mirkezioje, o gal kitokia nelai
me mus patiks! Jeigu
iszmintingas Salamonas - Voli
va, žino kada užejs pabaiga 
svieto, tai privalo žinoti kokia 
bus toji pabaiga. O gal visi 
ejsime tiesiog in astralini svie
tą! Maustyti galima apie vis
ką.

tasai

»■■■- ..N ...j

Dvasiszkieje visokiu iszpa- 
szauke: 

dirbkite,

Žmogus dirbdamas tik gali 
dastoti prie žemiszku smagu
mu, o malda yra tai kaip kokis 
magazinas isz kurio žmonis 
semia spėkas ant savo užsi
ėmimu. Norints žmogus mels
tųsi diena ir nakti, o nieko ne
dirbtu — greitai persitikrintu 
koki yra vaisei tokio tikėjimo.

Kas kiszasi inkvepimo, tai 
vieni semia isz maldos, — ki
ti, pažinstame daugeli tokiu — 
jeszko jojo literatūroje, poezi
joj, skaito ir mokinasi liuo- 
sam laike, vietoje praleidimo 
naudingo laiko ant davatkiniu 
dūmojimu, kuris nieko naudin
go žmogui neatnesza.

žinimu tanke i 
kites ir 
jums prigialbes.

mels-< 4

o Dievas

Kada paprastas žmogelis 
iszgore truputi už daug rainy*

ninijo > >bes ir “
tai palicije ji
baudže arba uždaro in kalėji
mą.

Bet kada skaitome, jog kokis 
milijonierius,
K

automobiliu, 
aresztavoje, nu-

RAUDONOJI VĖLIAVA.
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

važiuodamas 
irtas su kelioms aptersztoms 

balandėlėms, 
nias alkoholimi! savo 
uis, sumusza 
tai slidžiu
paleidže ant liuosybes.

to galima spėti, 
kalėjimai tiktai

gerai užnuodi- 
sinege- 

vaika ar žmogų, 
ji tik nubaudže ir

žmonos l.Vg

Taigi, isz 
jog sūdai ir 
yra del vargszu.

pavieteM iestelije Hardin, 
Shelby, valstije Ohio, deszimts 
metu mergaite pagimdo sveika 
ir drūta sūneli. Mergaite yra 
jauniausia motina Amerike, o 
gal ir visam civilizavotam 
sviete. Kalbam apie civilizavo- 
ta svietą, nes nekuriosia daly
se svieto vyrai veda mergaites 
turinezes. septynis metus. Bet 
apie tai negirdėta idant pasi
liktu niotitibUiSe **■

Akyviausirt ' vra tas 
mergaitę jokiu bud u 
ižduoti, 
kūdikio, 
privertinejo visokeis budais 
idant ižduotu tėvo varda. Jo
sios patėvis, kuris yar protes- 
toniszku dvasiszku toipgi apie 
tai tyli.

Galima suprasti 
jausmas motinos 
del kūdikio. Vra tai plati dir
va mokslo del psychologu ku
rie užsivma tuoni mokslu. Ka
da toji jauna motina rasis, ar
ba turėtu rastis asztuntoje 
klasoje mokykolje, sūnelis jo
sios privalo rastis pirmutinė
je klasoje. Motina 
vienoje moksloineje. 
tai ne stebuklai!

yra jog 
ne nori 

yra tėvu josios 
valdže jaja

kas
norints

v i šok eis

J

v rakokis
— kūdikio

kokia 
Vakarais, kartais, 

k a - tai 
slėpdamosi. 

, — ji man

? r>

15 
PASLAPTIS.

Senai jau pastebėjau savo 
veikime

paslaptį... 
ilgai pasilieka ir vis 
dirba nuo manės ; 
Užklausiu būdavo, 
trumpai ka nors atsakys ir vis

Taip ir persislcyreme. Jonelis 
iszvažiavo, iszsivežUumas kar
tu lyg kokia paslaptį...

Praslinko kalios dienos. Kar
ta vakaro ramiai su skaieziau 
“Komunistą”; .žmonele taip- 
pat domiai klausosi. Tik man 
nadejus skaityti apie iszoivy- 

. - A ' 4 A A A •ste, pastebėjau, ji lyg susi rupi- 
Na, 

kas czia per
no, sujudo... 
vienas, 
darosi.

— Na, kai j)-gi 
raszo ?

manu sau 
“szjiosui ”

Lletuvlsr.kns Graborlns

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia madą ir mokslą.
Turi pagolbinlnko motoro.

Prieinamas prekes.

51d W<’Ht Spruce Street 
1M Al! ANO Y CITY, l’A.

Bell TolcphonaH No. 149

DR. JUOZAS J. AUSTRIA , 
(Lietuvis)

Buvusia Daktarai) Kariumon- 
ejo. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryto. 12 lig 2 popiet., 6 JlK -
9 vakaro. i 
113 E. Coal SlH'iunidolih,/ 
--------------- n?— 
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAM UOTO.!AS

kam kentėti?
RaumatizmoRaumatizmo, neuralgijos ir rautnentj 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4- P AIN-EXPELLER
Vakbūiflnklis užreg. 8. V. Pat. Ofi«e. 

y *Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėta Ikaro (Anchor) 
Yaizbažcniu].*

kas tuomi pasibaigia.
Gnlop, nusprendžiau 

pti isztirti. Teinu karta in kam
inui ir sztai paslaptis: žmonele 
iszsigando, bet, matydama ne
paslėpsianti, prisipažino siu
vanti bliuskele... . ,,• •• i i • tPVVTlCSIlgai kalbejova: ’• 
nieko žmoniszko 
sandeliuose, todėl reikia namie 
slapczia siūtis ir taip peržengti 
valdžios insakyma. Asz, žino
ma, kaipo valdžios žmogus, tu
rėjau dabartine tvarka teisinti 

prisipažįstu, nelabai tas 
vyko.

pasla-

ji skundėsi 
negaudama

tik,

ten tolinus 
greieziau skaityk, — 

skubiai tarė Barbute.
— Buk kantri, — tariau, — 

užbaigsiu, — ir 
szi uos žodžius: 

“Juru pakrantėj, vakar krito 
keletas, slapczia beganeziu isz

tuojaus viską 
jierskaicziau

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. IJigi preke. Tolpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Nebereikejo Barbutei ne tik 
raginti toliau skaityti, bet ir

. klausyti. .. .Ji suklykė ir pasi-

— Jei toks geras, — atsake 
žmona, — nueik 
ir insitikinsi, jog 
ten reik praszytis.

, — pardavėjai rankose 
taij) jiems esi jiertraukes 

kalbas. O jieka ir parodo pas- 
kiu, — tai in siutini nepanaszu. 

Tiesa, asz pats esu ne nuo 
apie sande- 

ju netinkamu
mą. Jei norėsi pardavėja inti- 
kinti, pav., in drabužio netinka 
maiszas....

Todėl tai valdžia 
i n vairios ruszies 
del drabužiu, 

nespėja

duris 
nes

in sandelius 
per malone 
Tik praveri 

pardavėjai
esi j)ertraukei 

O jieka ir jiarodo pa

asz pats 
vieno jau girdėjęs 
liu netvarka ir

rr

užversta 
skundomis:

su sūnum
— Argi ypacz daug apsileidimo parodo

Sausam Amerike atsirado 
szulinis, kur Volsteado tiesos 
ne turi jokio ženklinimo. Wil- 
liaihas Bereman,
sausu tiesu, sako, buk pagal 

sutarti 
ant

senoviszka sutarti Indijonu 
gyvenanti ant rezervacijos 
St. Regis, arti New Yorko, turi 
tiesa pargabenimo del saves 
svaiginanezius gėry mus isz 
Kanados kiek tik ju pareika
laus. Indijonai St. Regise yra 
pripažinti
kaipo neprigulminga tauta. — 
Tieje, kuriems gerkles yra iž- 
džiuvia, tegul pasirūpina žem- 
lapi idant galėtu, surasti kur 
randasi toji palaiminta aplin
kine idant žinotu kur nusiduo
ti ant apmalszinimo troszku- 
lio.

Teismai

advokatai:

Nurim- 
nieko

pyle, sziuo laiku jai paprastos, 
aszaros....

Barbute, kas yri... 
k i... — nustebės ir 
nesuprasdamas kalbėjau.

Ir tik sziek - tiek nutylus 
papasakojo, kad Jonelis iszva- 
žiaves ne in nauja paskyrimo 
vieta, bet drauge su Birute in 
Amerika. . . Nebegalejos ilgiau 
pakęsti socialistini 
Nesinorėjo tam 
antros puses, jaueziau iszt i k ru
jų taij) esant ir tik dabar supra 
tau jo jautru atsisveikinimą. ..

Joneli, ♦Joneli, ka pada- 
... — kartojau sau vienas. 

Kas invykol. . . Sztai mano 
sūnūs, nepakęsdamas socializ
mo, slapczia iszbego.. .apleidę

HM

j

‘s tvarkos... 
tikėti, bet, isz

. savo szali ir tėvus...
valgyklų ir t.t.

darbuotis J

jie iszklause daly
ko, vėl apie ji nieko nebeatme
na .. .

Taip - pat tikėjomės iszny- 
kus pinigams, sumažės įvairios 

‘s, bet ir czia apsiriko- 
Kaipo prižiūrėtojas, pats

kuomi taij) liūdna 
pasibaigusi, jei se

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu plrkHlto POMNINKA ta! krelp- 
kltcs pas mano, nes asz galiu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

KOI E. Fine SU Mnhanoy City. I’a.

Joni kombinacija.

kickvcuo"plauk us.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiškam;. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks ploiskonos. Palaikymui sveikos 

naudoki! UuJ)bs.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra jna- 
u;....rp()l* jMjftvariog baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius

Tvlrczlaiisln Llelu vlsz.kn
BAH KA 

-i-
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankojc negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Pampinu Paszpor- 

v tus keliaujantiems In Lietuva
Vlskns daroma teisingai, grcl 
tai Ir pigiai. Raszykltc nplc 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adrosavokito;

V. LAPINSKAS
001 W. Mnhnnoy Avė 

MA1IANOY CITY,
•e

- PA.

Stebėtina Of erta Yyrams.
m imi imu- —T“ I.q >

Silpni Ir ncrvuotl vyrai yra vialszkai 
Inz.gydoml per musu atebetina gyduole 
kuri yra gera del silpnumo, bo pajėgos 
trumpos mįsles, inkstu ir pūsles ne- 
tvarkumu, nesuvldoml savo mįsles, 
todėl busite Iszgydinti per szi gyduole 
kuri vadinasi NOVO. Idant užganė
dinti jus kad NOVO iszpildo savo už
duoti tai prisiusimo jumis $2 vertes 
15 dienu gydimo, prisluskite tik 50c. 
stempomis uždengti nusiuntimo kasz- 
tus. Mos jumis ncslunczlame vien tik 
sempcli, tik pilna 15 dienu gydimą, 
kuri buvo pasekmingai daugeluosia 
Ilguose. Szlta oferta ant trumpo laiko 
todėl nevilklnkite bot raszykltc mumis 
tuojaus o guasltc gyduole prastam 
pakelljc. .Adrosavokito szltcip:

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

I

f

' ; prunyKs pieis
galvos odos ir gražit; žvilgančių pinui

Kaina G5 centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiūtaJame 
tiesiai iš laburatorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

' '1 ■"............................................ L ■ ■ ■ ■ ” 1 ■ ■ ---------------------
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke,
gauti ‘teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, !;
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa. j
■ > ■ ■ a r-r w t

/

Sunku buvo savo susikrim
tusią žmona raminti, paežiam 
buna ten mažiau suerzintam. 
Ir nežinia 
žiną... butu
kanezios dienos numeris nebū
tu praneszes nuszautuju pabe- 

pa vardži u. Atgavome
dvasia: Jonelio ir Birutes tame 
sarasze nebuvo. Nusiraminome. 
Paskui žmona dar papasakojo, 
kad jiedu senai ketino in Ame
rika bėgti, nepakesdami suiru-

geliu
virszininkas suktybėj

me.
savomis akimis esu mates įvai
riu atsitikimu... Nėra instai- 
gos, kame nebūtu kokiu 
ku”..
toliu, sumažinti mastus, — Žo
džiu: visuomene apvogti, tai 
paprastas dalykas....  Protekci-

simpatijob? turi didžios 
svarbos... Ir liaudis, lig szio 
besigaivinusi szviesia viltimi 
pradeda nusiminti...

— Kas invyko visuomenėj' 
.. .Kas persumiszimas szaly ?... 
Tai vis socializmo teorija, pra
ktikoj ncinvykdoma, 
tvarkos privirė!. . . — 
žmonose balsu.

Vienok yra ir 
taip suirusioj tvarkoj mato 
daug naturaliszko ir tame t u r 
pamėgimo.

ATSIRAUGĖJIMAI,

“stu-
. . Iszduoti prekes be kvi- s,° gyvenimo; tėvui gi nieko 

nesake, bijoqami, kaipo isztiki- 
; mo socialisto, kad nesutrukdy

tu...

nesake, bijO(|ami, kaipo isztiki-

Salutaras "Ritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,
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NERVISZKUMAS >

Jis yra labai veiklus ir

pagal ta sutarti jos ir

Francuzije yra dideliam pa
vojuje nuo ... blusu. Isz prie
žasties karszcziu labai tonais 
prasiplatino negeistini sve- 
czei, kurie neduoda 
franeuzams. 
tose blusos 
turtingu moterėliu, kurios ne
gali atsikratyti nuo tuju bjau
rybių, nes turi kastis nuolatos 
prie visu. Badai blusos ketina 
užklupti ant visos Europos ir 
keliaus in Lietuva, kur joms 
yra plati dirva ant darbszavi- 
mo, kaip lietuviszkiems uba
gams ant amerikoniszku dole
riu.

Blusos yra labai pavojingos 
nes platina visokes limpan- 
czias ligas o ypatingai tifusa.

negeistini
ramybes 

Publikinesia vie- 
labai užklupo ant

2 va-
Ulinois General

mirė se

“ Lietu-
parasze Maug mokslisz-

t Diena 5 Augusto, 1 
landa nakti, 
ligonbntije Chicago, 
nas Lietuviu raszytojas Juozas 
Adomaitis, geriau žinomas vi
siems kaipo L. Szernas, po il
gai ir sunkiai ligai. Velionis 
turėjo 70 metu amžiaus. Buvo 
redytojurn mirusios 
vos,”
ku knygų, bet susilaukęs se
natvės, turėjo paliaut raszyti. 
Lavonas likos palaidotas se- 
redoje isz namu p. P. Petrai- 
tienes, 3237 Aubum avė.

Tokia tai užmokestis musu 
senu lietuviszku raszcju ir re
daktorių laikraszcziu. — A. a. 
Adomaitis pasenias, kente di
deli skurdą ir gyveno tik 
draugu aukomis.
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tiek ue-
- girdėt

tokiu, kurie

— Dabar jau atvirai prisi
pažinsiu, —kalbėjo žmona, — 
jusu socializmas yra kvailiau
sias padaras, ji tik gali 
svajotojai, 
mokinti, visai nepažindami 
žmonių gyvenimo.
kiais privalo būti tvarkomas 
gyvenimas. Ne kažkokį, tiesa, 
buvo senoji tvarka, bet ir tai 
būdavo vienur tau nepatinka, 
eik kitur; o dabar czia tau ne-

girti 
kurie mėgsta kitus 
visai

Czia kito-

patinka — begk už j tiriu ~

szaunai mėdikaliszkd vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitu ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.
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Sudiev tėvynei ir tėvams!...

Sztai ir vėl pergyvenom ke
letą sunkiu dienu, kuriu inspu- 
dis amžinai paliks atminty... 
Tik džiaugiuos, kad viskas dar 
geruoju pasibaigė.

Taip, i ............
pasmils Jonelis, 
apie paskyrimu jo in kita mie
tą; dabar ir važiuojąs ten, pil
dydamas valdžios insakyma. 
Atskyra — gi, tai reik, žinoma 
važinuoti ir dar džiaugtis, kad 
paskyrė vėl raudžiu rinkėju, o 

griovkasiu ar kuo
Bot Jonelio ir 

galima buvo 
skaityti kažkokį, jiemdviem 
tesuprantama paslaptis, ir atsi
sveikinant mano žmonele taip 

it, rodos, tai butu jau 
amžinas persiskyrimas...

Su manimi Jonelis atsisvei
kino taip - pat jautriai; ir asz 
jam tariau:

— Juk nevažiuoji iri kita 
pasauli, — greit vėl pasimaty
si va. O dar ten bus geriau negu 
czia buvo...

Jonelis nieko neatsake, tik 
pastebėjau, 
szkianeziais jo veidais,

mariu.
Tylėdamas klausiau ilgoko 

žmonos nusiskundimo ir jaucz- 
inu manyje kovojanti dvi jegi 
jaueziau kaip kažkas slapczia
sake: tu esi socialistas, tau ge
da butu atsiversti, tu privalai 

Bet, isz ant
ros puses, daug kartu teko pa
tirti, pergyventi, o gal net (pri-

* iki galo isztverti.

nedehl.enio ryta atėjo sipa^ist^ apI.ul’1(,oti naujosios 
<>nelis, piancbZtlanias.ĮVaI.|{0S pagimdyti gyvenimo

ne kokino 
panasziu... 
motinos veiduose 

kažkokį,

verke J

invykiai, mane verste verte isz- 
griaut szia suirusia sociali ,mo 
tvarka ir arba bėgti tolyn, kur 
akys veda, arba kame kitur je- 
szkoti nusiraminimo ir paguo
dos ...

Taip, prisipažįstu, toki au
dra kilo mano,tada dar svyruo- 
janezio socialisto, szirdy.. Bet 
tokiu szirdžiu buvo szimtai - tu 
kstantys, kuriu vienos jau isz 
seno socializmo neapkentė, ki
tos - gi tik patyrusios gyveni
me jo žadamojo “rojaus” 
sius, tuoj jais atsikando.

Gaila buvo pabėgusio Jone
lio, gaila buvo ir žmonos. Ko 
gi, sakau, toms motinoms nepri 
seina dolei vaiku meiles perko
šti, o koki, sakau, motiniszkos 
meiles galybe!..

Tolinus bus.

vai-

kaip, gailesti rei- 
• viena 

kita skubiai vijosi aszareles.. . ■ 
Birutes nebuvo; su ja ketino 
stoty susitikti. Ma, - gi pasisu- 
lus palydėti, mandagiai tarė
jog turėsiąs skubiai eiti kad 
suspet in traukini, ir nenorįs

REIKALINGA AGENTŲ
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
relkalauje agentu parduoti ju taarsz- 

klnuH tlęsog neszlptojams. Pigios

tėvelio priilsint i.

reikalauje agentu parduoti ju taarsz- 
klnua tlesog neezlptojams. Pigios 
prekeB. Sempelęl dykai. Madison Mills
503 Broadway, New York ad.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oaJvay, Nev'lork.NV L.V

t LIETU VŽL
PER

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grcicziausias Visa-vandcnlnis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konckclja 
Southamptonc In Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir I.ibava ant vieno isz grei- 
cziauslu isz trijų laivu kurie iszplauko 
isz New Yorkn kožiin Utarnlnka.
Visi 3czlos klasos pasažlcrial kabinete.

MAUK ET AN IA AQUITANTA 
BERENGARIA

Tolpgl per Llvcrpoola ir Glasgow
ASSYRIA .......................... 11 Augusto
CARMANIA ...................... 17 Augusto
ALGERIA .......................... 25 Augusto
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.TIESI _ 

KELIONE
ARBA LIEPOJĄ

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa treczia klasa padalinta in kam* 
barus ant 2, 1, G ir 8 lovų.

LATVIA.............  23 Augusto
LITUANIA .. 6 Septemberio 

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
$103.50. In Piliava $100.51). In IJepoju $107. 

Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenla.

V

I

i

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna... $106.60
In Liepoj u .. $107.00

(WAR TAX |5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Amerikos Dolerris Ir Auksinais.
ŽEMI ALSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arczlausiame 
paszto laiko 25—30 dienu.

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

S

/ 
/

I

DIDŽIAUSIA LIETUV1SZKA AGENTŪRA LA1VAK0RCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU.
233-235 W. CENTRE ST.

I ■1       ■WWW-    -  .................................

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai
Kurio kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai,

1 < p ■’ h i ' " J I " ' L' •». V h

MAHANOY CITY, PA.

gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
per mane nusiusti in vsas dalis svieto.

S ♦>.
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ii' dvi bažnv- *
ne

Bakiczo kaime vra dvi tiky
bos — žmones gyvenanti prie 
kalno priklauso Pravoslavu 
Bažnycziai, o tie kurie gyvena 
slėny priklauso Komos Katali
kams. O kur dvi tikybos ten 
paprastai esti
ežios. Dievo namai Bakicze 
buvo tokie puikus paloviai 
kaip tai esti miestuose: jie bu
vo pastatyti savo tikslui — 
kad geri žmones galėtu pasi
melsti, o, kada ju sielos nega
li paskęsti maldose, 
pasižiūrėtu.

Kataliku bažnvtele slenv bu-• • 
vo akmenine, mažiuke, o 
voslavu cerkve stovėjo

taip sau

I 
)

Į
|

Pra
nui 

kalno, buvo medine ir didesne. 
Ji turėjo du varpu, abu vieno
do didumo ir balso. Bažnvtele 
gi turėjo tris varpus, du vie
nodu, o treczia gi kiek mažes
ni. Ir kuomet isz 
skirdavo 
vienas isz
toju, abieju bažnycziu 
suliedavo savo balsus ir san- 
tarmingai palydėdavo siela in 
augsztybes.

Žodžiu sakant, 
nekele

cerkve

kaimo atsi- 
i kelionėn 

inžymesniu gyvon- 
varpai

amžinon

i

11

I

4

augszt}
Žodžiu sakant, tos dvi baž

nyczios nekele jokiu blogu 
jausmu Bakiczo gyventojuose. 
Niekas negirdejo ginezu delei 
tikybos ir bažnvtinio ceremo
nialo. Atėjus szventems, ypacz 
Kalėdoms, žmones lankydavo 
vieni kitus ir sveikindavosi. 
Kuomet pasitaikydavo skir
tingi atlaidai, jaunuomene isz 
kalnu ir slėniu susirinkdavo 
priesz szventoriu ir žaizdavo 
tai prie vienos tai prie kitos 
bažnyczios, ir negalima buvo 
iszskirti (jei asmeniszkai ne- 
paiiiukjai)-kūr -Katalikas, kur 
Pravoslavas.

Dažnai pasitaiko kad mer
gele vienos kurios tikybos pa
tinka akiai jaunuolio kitos. 
Pasekmėje kila meile ir vestu- 

Na, o bažnytiniai insta- 
tymai lieczianti 
tarpe dvieju skirtingu tįkybu 
yra, mažiausia kalbant, labai 
painus. Kad praszaliijus piktu
mą ar nesusipratimus kilan- 
czius delei menku skirtumu ti
kybose, o sykiu kad iszvengus 
susiraszi nejimo su Vyskupais 
ir civile valdžia, 
davo pasiima 
savo rankas ir lengvai ji iszri- 
sza. Tai yra, vienas isz poros 
prisiima tikyba kito, ir, kaip 
matai, viena tikyba, viena mei
le! Galite insivaizdinti kiek 
darbo szitas duodavo abiem 
kaimo dvasiszkiem vadam.

ves.
apsivedima

jaunieji bu- 
visa dalvka in

Tame laike kaip musu pasa
ka prasideda, Pravoslavu avi- 
nyczia gano popas Jokas Džer- 

tevelis Marko 
senelis, bu-

I

*

manoviez, o
ilvanusicz. puikus
vo visu mylimas galva Katali
ku parapijos ir bažnyczios. Ir 
ant laimes, abu buvo geri 
draugai. Sekdami savo parapi
jomis jie atlankydavo vienas 

vienas kitokita ir gerbdavo
Dažnai kaimiecziai 

matydavo teveli Marko ir po- 
'pa Joka sėdint popo sodnely, 

vyną, ir linksmai 
sznekneziuojant pilniausiame 
draugiszkume. Arba 

popa

nuomones.

ir

vėl jie 
atsilankantmatydavo

pas kleboną.
į Net szliubo-klausymai nega
ilėjo sukelti tarpe ju piktu 
Jginczu. “Palikime tai Vysku- 

jie sakydavo, ir viskas

vo graži — visais atžvilgiai.1 
idealas. Po

i
tikras m orgy bos
pas su žmona ja mylėjo labiau 

sziame pasaulyje, ka- 
vienatinis j u 

ji nebuvo pa- 
vie-

visko 
daugi tai buvo 
kūdikis, 
prasta

iusi t ik inimuose.
už kokio

Nors 
kaimieczio duktė, 

nok ji ruoszdavosi apie namus 
ir net melždavo karves. Ji isz- 
augo tėvo
“Desza neisztekes 
ponaiezio isz miesto — gali bū
ti pasisuks tik 
jas ar jaunas 
tik koks vaikinas isz kaimo,’ 
sakydavo popas savo žmonai.

Ir sztai Desanka pasiekė

žmona vienodu. Popos užside
gė savo ilga pypke ir žiurėjo 
in slėni, kur jau temo. .Jo žmo
na kitame stalo gale nervisz- 
kai maigė pirsztais duonos 
trupinėlius. O už daru lauke 
stovėjo Desanka ir nekantriai 
lauke. Ant galo, Joko žmona 
kostelėjo kiek ir pradėjo:

Jokai, asz noriu su tavimi 
y y

— atsiliepė popas.
” ta- 

Na ir tu žinai — ji 
Pats matai.

.4
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Draugove Pagerinimo Būvio del Bicdnnjii, turėjo pikniku I y4 4
ten Island) del vaiku vargingu tėvu kurie negali iszvežti savo vaiku ant szviezio oro.

lOTERNAI 'ONA.

ant Sea Breeze (Sta- 
T<’.ii

^9

draugavę surinko apie septinis szimtus vaiku kuriuos prižiurinejo ir rūpinasi jeis per dvi

koks mokvto- 
popas — o gal 

y y

Desanka

r '■
f '
f ||

W*'1

jį jM 
įi pF
r lis-'

ir įM,’
j M
i

'b

Jginczu. 
jpams,” 
.tokiu budu ėjo kai patepta. Ne 
be to kad nei vienas nesirūpin
tu savo parapijos didumu — 
ne, jie abu karsztai gynė savo 
tikybos principus. Bet del la
bo visuotinos taikos ir sutiki- 
‘mo, būdavo, tai popas tai kle
bonas ima ir pasiduoda.

Popas Jokas turėjo du k tori, 
Vardu Desanka, bet isz mažens

be to kad nei vienas nesirūpin
tu savo parapijos didumu —

I t • ‘ tJevu vadinama Dcszute. Ji bit

4 4 
pakalbėti apie ka*.

“Na,”
“Musu Desza jau auga, 

re žmona. “ 
jau nebe kūdikis.

sanvaites ant szviežio oro.

mergaite.ti!”

i /Prižiurejitnas Akiu

Silpnas regėjimas reiszkia 
prastas algas, nesmagumas ir 
ligas ii- kartais paeina nuo ne
tinkamo prižiūrėjimo.

Geras regėjimas reiszkia pro
ga uždirbti gerus algus, link-

, j r reikalauja 
akiu tinkama prižiūrėjimą.

yra kūno
Ir vieni
Y ra no- “ 

bet leng-

regėjimas

if

.1

smai r V v

Akys 
sanarci.

isz 
ringas

Akys. — 
svarbiausi 

delikatniausiu. 
tarnas, 

vai užgautas. Daug ligų ir
prastas regėjimas nukreipta 
per akiu tinkama prižiūrėjimą. 
.Prietikiai. Dulkes^ plieno szmo
toliai ir kitos mažulėlės daleles 

stato akis. Kuomet 
inkrinta tuojaus isz akies tuos 

Netrink akies

pavojuje *

reikia iszimti.
obuolį, nepridek kieta arba ne- 
szvaru daigta prie akies. Jei- 

valandas negali

szauke 
galvoju diena, 
veik nutariau tapti Katalike.

“Tu isz galvos kraustais, 
perspėjo ja motina.
tęva!”

4 4
4 4 rp 

diki,”
“Jis yra popas pirma, o pas

kui tecas,” 
4 4
kad nesiprieszintn!

“Asz 
ir nakti, ir be- 

y y 

y 1

Atmink4 *

Neužilgo visa popo 
na ii’ Mirka, sėdėjo sodnely p< 
medžiu, o ant stalo stovėjo su 
ris su vynu.

tarė popas in sve- 
papa šakok bobelėms

szennv

4 4 
ežia

TARADAIKA.

J,.
■4

gu in kelias 
iszimti, tuoj eik pas akiu dakta 
ra. Akiu daktaras yra medika- 
liszkas daktaras, kuris specia 
liai studijavo aki ir akies ligas. 
Ligos.— Kaikurios akies ligos 
užkrecziamos ir per neatsargu- 

vienos

Mes turime pagalvoti apie jos
Asz jau 

a Į) i e tai pa- 
Ji jau turi 
Manau jau

ateiti — isztekejima. 
asztuonioliktus, metus kuriaisj pirmiau norėjau 
t V X z X I « X • X I <1 KS > \ < t \ » I Ll 1 1 I i M t I t * I 11 * I/ 41 I I X ZX ♦ » 41 1 1 4 « 1 M T t % VIkalbėti su tavimi, 

pasirinkt i 
girdėjai ?” 

“Taip, 
y y 

y 

neindomaudamas.
asz pats niekad tuo nesirūpi
nau. Tokius dalykus turj ap
tarti ir nuspręsti moteris.

“Tai tas Novkovicz,” 
leidžiamai tose jo žmona.

mus ir lauko kada ji pakels i»• neblogas vaikinas, ir jau pra- 
apskriezio iždine.

“Jis labai gražus 
kas!”

mergina tampa visu liežuviu 
kalba, spėlionė ir svarstymas. 
Bet prabėgo du ir trys mene
siai, o 
vyste, 
kumute.
žia diena Desanka susitiko su 
Mirko Novkoviczu, rasztįnin
ku vietos savi valdyboje. Jis 
nebuvo paprastas 
kas, nes jau

tampa
vvra.

Asz nepaisau!” 
Temyk ka sakai 

prasze senuke.
J mano ku-

ginezino Desanka.

jos reikalai niekur neši
kas sirgdino ne viena 

Tik sztai, viena gra-

vietos
rasztinin- 

iszlaike kvoti-li

dėjau 
mai

asz manau kad gir- 
atsake Jokas, mato- 

“Bet

»y

neat
“Jis

Desza ji myli.sze rankos, ir 
Novkovicz pats ateitu pas ta

šau Desanka. O. ve praszyti jos rankos, bet dai 
Mirko būdavo kasdien praeina nedrįsta.
pro jos tėvo 
kepure.

ir vyrisz-
tarė

4 4
y1

Novkovicz! Novkovicz!”minui ir1 kilsteli
Paskui jis syki stap- antgalo ir popas susidomėjo, 

telejo, ir jiedu apsimainė ke- “ 
ž?:1?1"’, nusiszypsojimu menu.

ir pastabu. Dalykas tuoj atsi- gas vaikinas — bdt — aha — 
apsznekeji- ar jis tik ne Katalikas?” 

galo pasiekė popo 
Bet senis tam perdaug 

rupesezio nedavė, 
kad tai 
bus.

‘UŽ* kbklbJuAnCšio, popui ne
sant namie, 
turėti sekanti pasikalbejima 
su Dcszute:

“Kodėl aus
pro musu narna 1 

“Kuris vyras? 
“Nagi

lėtu žodeliu.

kai m iec žiu 
mui ir ant 
ausis.

d u re

sakydamas 
senoms boboms dar

motina sūky t re j o

vyras vis eina 
»y y

y y

tas Novkovicz 
kaip ten jis’Vadinasi.

“O kodėl, mama, 
eiti? Ar gatveuie visiems at- 
virai” „į g ,Į

Bet kodėl jis-visados žiuri

Ir kas galį ,uun uždrausti 
, Ak, ma-

I *
rpjos kad tu su

4 4
musu stubos link?’

4 4
žiūrėti in bile s|uba,
ma—”

“Bet man
juo kalbi.

4 4

i ar
y y

jis negali

i y

Ir kodėl asz negaliu su juo 
kalbėti: ar jis ne Krikszczio- 
nis?”

Tyla kelioms valandėlėms. 
Po to motinA sako:

‘ ‘ 1 ’a sa k y k, bra n g i o j i.
slėpk nuo motinos.” 

nusijuokė bal-
Ka asz tau galiu pasako-

ar jis
nisi"

Tvla kelioms

Nesi-

Hm! Hm! -Dabar ir asz atsi- 
nera blo-Jis, teisybe,

) ? > 
prisipažino senu-

jis Katalikas.”
Na, tada nėra ko kalbėti, 

popas tvirtai užbaigė: 
kūdikis negali—”

Bet tam yra išstatymai/ 
perkirto žmona 
būti kaip yra ir—

Ka? J e, taip.” 
piktino. “Gali būti moterei tai 
butu lygu, bet man visai kas 
kita. Kas butu isz ju vaiku?” 
Ir pasiėmęs kepure popas pra- 
siszalino isz namu.

Desanka ir'motina ta vakara 
kiek verkė.

4 4
atverti in musu tikvba? 
rodavijo motina.

“O, jis niekad negali to pa- 
Desanka.

gavo jam

“Taip, 
ke, “ 4 4

4 4

< i

? y

i

4 4 mano

y y

“Jie abu gali 
y y

' Popas pasi

Kodėl tu savo Momeka ne-
‘ ‘ ‘ j y y pa

daryti,”
“Klebonas Marko 
dabartine vieta, rekomendavo 
ji in iždine, ir prigelbejo dau
geliu kitu budu. Jei Mirko da
bar pamestu savo tikyba tai 
pasirodytu kad jis nedėkingas 
klebonui Marko.”

4 4

atsake

T
Jei jis nebūtu popas tai nie- kad

Po to ji kliūtis isz jo 
padūmojo valandėlė, ir atsisto- lio, jis

Asz nutariau! Mes priimti ji in

I

i ,

jusi tarė: “
abidvi eisime pas teveli Mar
ko ir
mano tapimo Katalike!’’ 

4 4
galvos!

I

ai' jos sap-

paaiszkino 
praszalinti

Na,” 
4 4 I 

kaip dalykai stovi. Matai kad 
ju veidai net tinsta isz žingei
dumo. Jos nežino
nuoja ar ne. Ha! Ha! 

Tada Novkovicz 
norėdamas 

ir Desankos ke- 
atvykes prasze popa 

Pravoslavu Baž- 
Jis nesakęs Desankai 

, norėdamas pada
ryti jai malonia nuostaba. Jis

n veži a.
prirengsime viską del savo planu

t, > motina suszuko.

šauly? Yra ur. kiti; 
viskas!”

i i bet — na, 
jo laime

Senuke su dukterc buvo be

atkartodamas kad 
bet dabartį-

' J 1

ypatos in kita 
Apsisaugoti nuo 

akies ligų svarbu mazgoti ar 
cziupineti akis su szvariais 
daigiais.

Eik pas akiu tlaktara jeigu 
regėjimas prastyn eina, arba 
jeigu akys uždegtos arba skau
da. Naminis gydymas pavojin- 

Akiu uždegimas, nepai
sant kaip menkas, turi būti 
prižiūrėtas. Kūdikiuose akiu 
uždegimas, gali būti priežas
tim in kelias dienas jeigu tuoj 
negydytas. Senesni vaikai, ku
riu akys uždegtos arba van- 
deniuotos, gali pražudyti re
gėjimą jeigu atsargiai negydy
ti. Vidutinio amžiaus žmo
nes, kuriu viena arba kita akis 
silpnesne, gali užsikrėsti svar- 
l>esne liga arba visai netekti 
akim Tuoj turi eiti pas akiu 
daktaru.

Kaip akis vartoti.— Prasta 
szviesa ir netinkamos vietos 
skaitant per daug vargdina 
regėjimą.

Kuomet skaitai, rąszai arba 
atlieki kita užduoti prižiūrėk 
jog turi gera szviesa. Nedirbk 
su szviesa kuri szviesia tiesiog 
in akis. Geriausia sėdėti su 
szviesa už kairines peties jei
gu vartoji deszine ranka, ir su 
szviesa už deszines peties kuo
met vartoji kaire ranka.

Akiniai.— Su tinkamais aki
niais žmones, kurie prastai ma
to, gali aiszkiai matyti, ir kar
tais pagerina sveikata. Pritai
kymas akiniu reikalauja dide
lio atsargumo, akiniai, kuriu 
leksztuves akims netinkamos 
arba kuriu rėmai nelaiko stiklei 
liūs tinkamoj vietoj, gali at- 
neszti daug bėdos. Kuomet 
akys liguotos, akiniai, kurio 
atrodo naudingi, gal tik laiki
nai pagelbės, ir vėliaus aklu
mas gali užpulti. Akiu dakta- 

tankiai peržiūrėt i

ma nuo 
pernesztos.
1

Miczigano gubernijoje, 
Apigardoje vienoje, 
A si bos tino fa m i l i j e, 

Bet isz kur, tai nežino.
Tuojaus keliolika burdingie- 

riu prisivarė, 
Bet biznio isz to nedaro, 

Mat, vyrai iszbuti negalėjo, 
Visi iszejti turėjo.

Vieni iszojo pagal savo vale, 
O kitus Varyte iszvare, 

Vaikinelei iszbuti negalėjo, 
Tai iszvaiksztinejo.

Vienas ir už baksa ergeli tu
rėjo, 

Del vieno neatidavinejo.
Ka vai kinelis galėjo padaryti

gas.

I

pridūrė popas, i“Tas tiesa,” | 
“jis atvyko pas 
ir papasakojo tai szi tai ta, ir 
asz atlikau ceremonija ir inra- 
sziau jo varda parapinėse kny
gose. Dabar jis yra mano para
pijomis ir 
priesz tavo tekėjimą, mano 
dukrele; kaipo geras tėvas, net 
gi raginu kad tu taptumei Mir
ko Novkoviczo žmona.”

Bet Dosankq su motina isz- 
rode kai n imi i reles.

“Ei bobeles! 
pas, “ 
Butu mandagu 
prakalbėti t— 
kas mane padarytu dar links
mesniu negu esu.”

Ar galėtu tai būti kad 
padariau ? ’ ’

“Ne, ne,” 
bot jei mes

mano szirvt

asz nieko neturiu 
tekėjimą,

po-

y 
Angliszkai nemokėjo kalbėti, 

Kito pagialbos neprasze
Ir prova pralosze.
• i • •

munszaine ger
dami susibarė,

Ir musztine terp.saves padare, 
Nežino, kas buvo do priežastis, 

Jog vyresnio pasidaro kruvi
na nosis.

Turbūt už dalis,
Ar k i tok i s pa gy bei i s, 

Du jaunesni ant Vyresnio už
klupo,

Ir pusėtinai kaili iszlupo. 
Vyresnis per duris iszbego, 

In palicije nubėgo,
Tuoja'us su dviem dėdėm 

pribuvo,
Bet jaunesnio ne buvo, 

Ba ka i p Ji k pajų to, 
Tuojaus laukan iszsmuko, 
Ir kas ant galo pasidaro: 
Sukruvyta in koza nuvaro.

Badai vožė vežimo, 
To tikrai man nežino.

() galybe, kiek subėgo žmonių, 
Kaip per atpuska ubagu, 

Kaip du dodes su palkomi,
Kaip koki jegamasti su žva- 

kemi,

Tris brolei

y

” suriko
Ka, ar liežuviu netekot? 

jums ka nors 
ka nors tokio

Isztiesu tu, kūdiki, netekai žino kad tėvelis Marko nepa- 
Ar girs szito žingsnio, 

tai tik viejia^s Novkovicz pa- žinai — Desankos ir 
jis nėra buvo svarbesne, 

i
Bet nežiūrint motinos pro-'kalbos, 

testu ir praszymu, Desanka ir 
motina atsilankė pas kleboną 
Marko ir pilnai jam iszaiszki- 
no visa dalyku stovi. Klebonas 
isz pradžių dikeziai nustebo, 
bet, atsiminęs savo draugavi- 
masi su Joku ir ta nauda kuri 
kila <isz ramybes kaime, jis 
pranesze moterims kad jam la
bai gaila, bet jis negalia pasi
imti atsakomybes. Bet kadan
gi-jos spyrėsi ir prasze, klebo
nas patarė nuvykti - pas para
pijos galva DrOžnicoj, ir lai te
nai Desanka pcrsikriksztina, 
dar syki
jam labai gaila, 
niu laiku, atsižvelgiant in jo 
draugavimasi fcu popu, jisai 
pats negalįs patarnauti. , 

Szitas patarimas patiko ir 
merginai ir motinai. Todėl vie
na gražu ncdeldieni, neužilgo 
po tp, jos nuvyko Drežnicon 
kad perėjus in Mirkos tikyba. 
Ju kelione buvo laikoma pa
slapty. Desanka planavo atlik
ti visas perėjimo ceremonijas 
slaptai, o tada, kaipo Katalike, 
atlankyti Mirka ir praneszti 
jam linksma naujiena; vakare 
gi gryžti su Mirka namon ir 
papasakoti viską tėvui. 
• Bet Desanka buvo skaudžiai 
apviltu kuomet, atėjusi isz 
bažnyczios, gavo žinotiz jog 
Mirkos nėra Drežnicoj, kad jis 
apleidęs miestuką anksti ryta. 
Motina spėjo gal 
in Bakicza.
takeliais per miszka 
jos apsilenkė. 

I

Taigi vietojo praleisti liku
sia dienos dali Drežnicoj, mo
teris gryžo namon in Bakicza 
dar priesz pietus. Abieju baž- 
nycziu varpai skambino, gar
bindami Vieszpaties diena; 
nes isztiesu tai buvo Vieszpa
ties diena visiems — ir tiems 
ka gyveno ties kalnu, ir tiems 
ka buvo slėny.

Ddkanka su
tik po pamaldų. Ir spėkite, ka 
jos pamate stovint sodnely su 
popu Joku? Nagi, Mirką Nov- 
kovieza! Senasai .Jokas spaude 
Mirkai ranka ir kalbėjosi lyg 
te vas/i i :o

“Ei, jus, moteris!”
4 4

4 « 
gerai 
Mirko.

Ne, ne

ne
paklauso

prataro mędJim, 
“bet jei mes apie tai būtume 
žinojo vakar—.” »

meldžiu
Desanka prasze

- r.

nesakyk‘‘Mama, 
jiems nieko, 
pasznibždomis.

‘‘i\r Desza atmainė savo 
nuomone apie tekėjimą už ma-

paklause Mirko.
4 y y 
4

>y

atmainė

su

nes ?’ ’
‘‘Kas yra? Kas yra 

Jokas pradėjo reikalauti, 
sakvk man kas nutiko? Sakvk 
tu, Deszutc.

< i

ca,” duktė prisipažino, ‘‘ir te
nai asz priėmiau Kataliku ti
kėjimą kad galeeziau iszteketi 
už Mirko.”

Popas paszoko inpykes be 
kalbos.

“Nusiramink, Jokai,” žmo
na malszino, ir jis bandė tai 
iszpildyti.

Pagalvojęs valandėlė jis ta
re: “Dalykai dabar blogiau 
stovi negu pirma. Asz negaliu 
iszskirti dabar kur kas stovi. 
Bet galu galo tas nesvarbu. 
Klebonas Marko ir asz para- 
szysime laiszkus savo Vysku
pams — asz del tavęs, Mirko, 
dėlto kad tu esi mano parapi
jomis; o tėvelis Marko ctol ta
vęs, Desanka, dėlto kad tu jo 
parapijai priklausai — ir mes 
pavelysime Vyskuparils daly-* 
ka iszspresti. Na, 
Lai Dievas laimina jus.

Ir iki sziai diepai niekas Ba- 
kiezo kaime nežino kaip Vys
kupai byla iszsprende, bet tie 
kurie buvo kviesti in Mirkos ir 
’Desankos vestuves, kas savai
te susitinka ir vieni nueina in 
kalpa, in ipedipe cerkve popo 
Jok o, o kiti pasisuka 
in akmenine koplytėle Klobo-

popas 
“Pa-

I

Jei taip tai, brangus kūdi
ki, geriausia užmirszk ji. Tai 
geriausia ka asz tau galiu pa- 

y y ♦

Ji užmirszti! Ji!

Mes nuvvkome in Drežni- 
dukte prisipažino,

tarti.
4 4

ti? Asz kalbuosi*su Mirko ly- Desza, 
nieko. Lyg tai butu lengva už
mirszti — lyg muse

Ir Desanka 
šiai. “

gini kaip su visais. 
4 4

” tarė sau
bet motinai neatsake

tarė sau
jis nuvykęs 

Gali būti jis ėjo 
ir todėl

? y

Man regis kad tu ji myli 
ant galo pratarė motina.

“Gali būti jis man patinka 
— o gali būti asz ji myliu!” — 
atrėžė Desanka drąsiai.

Ir sznektai binant gilyn, De
sanka iszsipasakojo kad Mir
ko Novkovicz jau prasze jos 
rapkos ir sake vestuves busią 
kaip tik jis gaus iždinėje vie-

... '

Bet jis ne musu tikejiiho, 
suszuko motina.

atsake

> y 
y

mano dukrele, bus

tą.4 4
vaikeli!”

“Asz žinau kad ne, 
Deflzute.
- “Todėl,
sunku. Tu žinai kad tėvas nie
kad nesutiks idant tu tekėtum 
už Kataliko. Dar niekad nėra 
atsitiko kad popo duktė iszte- 
ketu už vyro kitokios tiky
bos.

“Mama, pakalbėk tu su tė
vu apie tai — žinai,
ežiai, bet taip prisimink.

ne sta-
y y

Ta vakara po vakarienei, 
Desanka iszszliauže isz kamba
rio, palikdama popa Joka su

tai butu 
užmuszti! Geriau ji atiduotu 
savo tikyba negu bandytu mei
le užgesinti. O, ant galo, kas 
ten per skirtumas, ar žmogus 
Katalikas, ar Pravoslavas?

Neužilgo pasitaikė Desankai 
proga pasipasakoti M irk a i S H

Ka mes 
ji maldavo

4 4kaip dalykai stovi, 
turime daryti?” 
jo.4 4 - ' * * “
mes,”• nusiszypsojo Mirko, “ir 
lauksime. Kaip tik sziuo laiku 
asz negaliu tapti tavo Bažny- 
czios nariu delei mano kunigo, 
o tu negali priimti mano tiky
bos delei tavo tėvo, bet, žinai, 
oras dažnai keieziasi.”

Už savaites Mirko tapo nu
skirtas in iždine ir turėjo 
kraustytis in Drežnica.
sunku skirtis, ir Desanka bijo
jo jo neteksianti.

Nesi rupiu k, szirdele, 
rūpink,” 
minti- '

Bet, mama,” tu nesupran-

y

“Dalykai

My lesi mes kaip mylejo- 
nusiszypsojo Mirko,

iždine
Buvo

4 4

i i

motina gryžo

ir viskas.
b y

jis su
kies ta

nesi-
jaf motina bandė rū

szuko pamatęs jas. 
rime sziandie sveczia. O kada 
nors jis bus mano žentas!’7

Be abejo popas matyti buvo 
linksiuame upe, 
negalėjo, jo suprasti.

vyles ?
< i~ 

sūrio ir vyno.

bet moteris

į^Įi/ten stovite kai dvi sto- 
’ ; ieso popas toliau. 

Begk, Desante, atnekzlc mums
r> !

in slėni /

ino Marko.

Palydėjo,
In koza inde jo. ' 

Kaip užsibaigė, nežinau, 
Ba telegrapo negavau,

yKaip dažinosiu.
Tai pasakysiu.
# * #

Vienam miestclije Veselka 
buvo,

Viskas grąžei atsibuvo,
Kad sztai ant galo, 

Kokis tai bagoezius atsirado.
Kiek jisai davė, nežinau, 
Bet kaip vėliau dagirdau, 
Visi bagoezium vadino, 

Bet tiktai niekas nežino.
Norėdamas tikrai tokiu pa

sirodyt,
Užsimanė bambi Ii u pasamdyt, 

Kad maitele pa važinėt,
Da didesni varda bagoeziaus 

apturet.
Po pakampes važinėjo, 

Kiek tik norėjo, •
Ir da bambiliu del kitu pa

vedė —
Važinėjo ir kadagį,

Kata bambiliu pagadino, 
iKa daryt, ant galo nežino, 
Bambiliu ant kelio paliko. 
Už tai dolej’uku padėjo, 
Už ratu užmokėti turėjo.

ras turi 
akies vidų. Ir tik akiu dakta
ras ta gali padaryti. Todėl se
ni taip ir jauni turi, pagal ge
ro akiu daktaro nurodymo, 
neszioti tik tinkamus akinius.

Sekantieji apsireiszkimai 
persergsta, jog akis reikia pri
žiūrėti: galvos skaudėjimas, 
akiu skaudėjimas, pavargimas 
kuomet akys vartotos, neaisz- 
kus regėjimas, akiu arba vokos 
pždegimas, vandeniuotos akys, 
sutinimas,
susmukimas voku.

Ka daryti.— Eik m pas akiu 
daktaru. Jeigu nepažysti gera 
daktaru, bile akiu klinika arba 
ligonbutis paduos varda dakta
ro,

iszsiputitnas arba

kuris neperdaug pinigu 
reikalaus. Jeigu gyveni mieste 
kuriame nėr ligonbuezio, pa
klausk regulariszko gydytojo.

Akys 
turtas.

—Foreign language Infor. Service.

tavo brangiausias

VILTIS PLIKIAMS.

Arablszka Mostis yra tikrai patek- 
minga ir kas prjsiups keUoUka. ptMB* 
pu ir savo adresa Jai ąplai|cya jtriju 
arabisrku gyduolių dykai, 
ant szio adreso Dr. Jiubco, 23d 
way, Box .9, Brooklyn, jį. Y..PMM0P- 
kite laz Miofl progos 
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SVARBUS KLAUSIMAS.
K. Abaraviczius.

Jis pats kaltas, jeigu4:00 vai. po pietų szokiu sa
lėjo palei geležkelio stoti atsi
bus prakalbos ir 
Prakalba

likimo.” 
neturi valdžios ant savo liki
mo. Musu valios stiprumas 

kad su pagialba 
galimo 

gyventi. Apie nieką taip nesu-’visuomet būti tokiais, kokiais 
sirupina žmones, kaip apie už-1 norėsimo, jeigu tik rimtai ir

kad per- szioms pagundoms, mos perka
me jas brangia kaina busimu- 

darome blogai, ju vargu, mes aukojame laŲpi 
ta metiką 

gaunama nauda. Viena valan
da neprotingo smagumo apmo
koma yra gaileseziu keleriu 
metu. Vienu žodžiu, noriht bū
ti laimingu reikia būti doru 
žmogumi.

i viens su kita neina; 
žmones buna nelaimingi turė
dami, rodos, viską, kad butu 
laimingi. Ne visi isz musu ga
lį pasiekti turtu, tarnyseziu 
arba pagarbu, bet kiekvienas 
isz musu galį būti geru, pro
tingu, kilniu. Musu gyvenimas 
galima sulyginti su teatru; 
žmonių darbus su vaidinimu. 
Turtas ir neturtingumas, val
dovai ir pavaldiniai tai tik da
lys vaidinimo. Dienai pasibai
gus teatras užsidengs, 
nukris ir kiekvienas bus tei
siamas isz jo darbu.

platinusi nuomone,
žengdami koki nors insakyma 
mes be abejo
galime padaryti nelaimingais' daug sulyginant su 
kitus, bet už tab padidiname 
saVo ypatiszka laime ir gali
me tapti pasiturineziais; nors 
pataikavimu savo geiduliams, 
szyksztuma, tinginyste ir pa- 
naszias in jas ydas negalima CAPITAL STOCK 3126,000.00

Surplus Ir Profits 1536.346.50

Mokame antra procentą ant euddu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu x Sausio Ir Į Liepos, nepai
sant ar atoenzat parodyt knygute 
ar ne. Mc& norim kad lt jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
IKjplet. Suimtomis 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL, Prczldontas
F. J. NOONAN, Vlce-Prczldent.

, J. E. FERGUSON, Ksalerlus

j

koncertas, 
geriausias 

Amerikoi kalbėtojas p. J. B. 
Szaliunas isz New York. Kon
certą iszpildys szie chorai Ma- 
hanoy City Pa. choras 
dovysta varg. _
ežio; Hazleton, Pa.
vadovyste varg. P. Karaszaus- 
ko; Tamaqua, Pa. choras po 
vadovyste varg. M i kola us ko;

Maizeville Pa. 
choras po vadovyste var. Fi% 

4 ;• k T I į

yri puola— Utarninke
Žolines. ’ ’
— Utarninke

Diena” Lakeside parke.
. — Bus tai tikras atpuskas 

ir szeimyniszkas sejmas.
Važiuokite visi, nes ka

sikius pradės neužilgo

< c
4 4 Lietuviu

dirbti 
“goodir no’‘“buš kada turėti 

-uims.*’
— Anglekasin paroda pra- 

ejtą subata nusisekė labai pa- 
sekmingai( f)vos deszimts ang 
iekasiu dalibavo ir tai isz M or
cas nebagelei pribuvo, 
padare, juk ka tosios 
gero padaro! Storlūpei mane, 
kada suszvilps tai visi foreigne 
rei begs isz visu kampu ant pa
rodos, o juk žinote, jog kada 

' kokia paroda atsibuna, tai ju
ju mažiausia dali bau je, po tam 
meta visa kalte, buk tai palis 
foreignerei iszkele dydelia 
monstraci je! ” 
tam žiuri kreiva akia ant atej- 
viu. Labai iszmintingai pa
dare foreignerai, jog parodoje' 
nedalibavo.
panaszej turės pasisekimu kaip 
ir ju paroda.

•— Publikines mokslą i nes 
atsidarys petniezioje. asztunto 
Septemberio idant duoti laiko 
susipažinti su mokiniais, o pa- 
ncdelije 11 to prasidės mokslas.

— Panedelio po piet inži
nierius Brown 
važiuodamas
Szumekeri, sužeido pavojingai 

* trijų, metu Paviluka, sūneli 
Vlado Jurkevicziaus kuris gu- 

- Įėjo szale uliezios su savo szu- 
nim. Szuo likos užrnusztas, o 
kūdikis baisei sužeistas ir nu
gabentas in Ashlando ligonbu- 
ti kur sei'edos ryta mirė.

r
p. Juozo Dereszke vieži aus

Gerai 
parodos

“de
o kompanijos po

O gal ir aukos

isz Park Place 
automobiliu per

Aplaikeme grornata nuo 
isz 

Rillton, Pa., kuris labai apgai- 
lestauje, buk negalėjo pribūti 
in laika ant laidotuvių savo 
draugo isz jaunystes a. a. Juo
zo Mokolo, nes žine aplaike už 
vėlai. Persipraszo velionio pa- 
cziules ir visu pažinstamu, jog 
negalėjo dalybaut laidotuvesia 
ir lai Dievas suramina likusia 
szeimynelia ir gymines.

•— Net gailestis yma žmo
gų žiūrint kaip musu patogios.

U * - « •• e.jaunos ir skaisezios lietuvaites 
ejna tiesimu keliu in pragaru 
per trankimasi po visas pabul- 
kes su automobileis, kurias isz- 
veža storlūpei in visokius 
“rodhausius” kur praleidže 
visas naktis ant szetoniszku or
gijų. Argi motinos tuju dūk re
lių nežino apie tai, ar turi pra
gertas smegenis ir ne turi laiko 
rūpintis dorybia savo kūdikio 
už kuri turės atsakyti priesz 
Dieva už josios nupuolimą. 
Szkada kad sziadien nesiranda 
lietuviszku perkūnu kurie 
trenktu in tokius bambilius. —

— Seredoje Potts v i lies sū
dė sudie Bektelis suriszo maz 
gu moterystes Auta na Jenszo- 
ni su Ona Dubasiėnia isz Ma- 
hanojaus.

— Naudokitės isz progos; 
Petnyczioj ir Subatoj pas Ku- 
bertavieziu: Szolderis (cielas) 
po 16c.

in 
kur

atsakyti 
josios

perkūnu

Czaps 20c.
Galviena del 

del vi- 
, Czuk

Versziena del virimo 
ir kimszimo 13c. 
su inkstu 17c. 
z upes 3 svarai už 25c. 
rimo 16c. ir aukszcziaus
roast 15c. ir aukszcziaus. Ham
burg stoikas 15c. Taigi nepra
leiskite progas nes tik tose die- 
nuose teip pigei parduosiu. P. 
J. Kubertaviczius, 600 W. Pine.

PENNSYLVANIOS LIETU
VIU DIENA.

e

sakys

po va-
K. Žalniorai-

choras po

Frackville ir
k 31

Dulkes.
Kadangi nuoszimti gauname 

tik nuo arkliuku, 
maudyklių Lakeside parke, už- 
tad Lietuviu Dienos Komitetas 
praszo kad visi lietuvei - lietu
vaites bizni darytu tik Lake
side parke, o gėry mus ir už
kandžius imtu tik nuo standų 
kuriuose dirba lietuvei ir lie
tuvaites. Teipgi Lietuviu die
nos komitetas meldžia tu visu 
kolonijų kurios 
dirbti del tos dienos, 
gal savo iszgalia 
siustu ko daugiauseį ir kad in 
laika pribūtu. Teipat meldžia
ma žedna jauna mergina kuri 
tik jaueziasi savo 
pagal iszgale 
landa kita 
tautos labui, 
mu tos dienos ženkleliu. Ženk
lelius isz anksto galite gautie 
pas Lietuviu Dienos 
ninke Sofija Rutkauskaite 602 
South St., Mahanoy City, Pa., 
arba ta diena rąsztinei Lake
side parke antro pUsei szokiu 
sales. K. J. Kruszinskas, A. L. 
R. K. Federacijos Sekretorius 
isz Brookįvno pasakys gražia 
prakalba.

Komiteto narvs C. J. 7,.
Parsiduoda namas >u visais 

patogumais. Narna galima tuo
jau užimt gyvenimu. Atsiszau- 
kit pas 715 E. Center St., Maha 
noy City, Pa. (164)

tamaquaTpa.
KOŽNA SEREDA. 9. ryte Iki 8 yakare. 
ž-tran Floros . 44 WEST BROAD ST.

luoteliu ir

pasižadėjo 
kad pa- 

darbininku

lietuvaite, 
pasiszvestu va

pa dirbimu i savo 
su pardavineji-

Raszti-

DAKTARAS I. W. H0DGENS
Fhiladėllphla Specialists 

Uislaeuejnslu ir Chroniška LlffV
Eikite tea kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
<varan luotas.

Laukti yra

papuczkos,

Jalgu osato silpni, nervlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbcsitne. 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis. užkimimas ir sunkumas po val
giui, gnzal. svaigulis, silpnumas sslr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos arel
iai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal,
dedervines ir kitos odos ilgos greitai 
pasiduoda- per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunik
les Jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas Jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jalgu teip tai matykite ma
ne.

ItumntlzDios visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate norvuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbiiszkusls Ir 
Iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skauamas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžtu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos jr s pečiai es ligas pilvo, Inks-

15d. Rugpiuczio (Augusto)
8Z. m. Lakeside parke, East 
Mahanoy Junction prasidės
11:00 vai. ryte SU SZV. miszio- J“’ kepenų, pūsles, lumbago Ir neurl- 
mis kurias atlaikys kun. A. E. tis.

- X MMwn.ir? svuot urmm.

Bakunas -isz Frackville, Pa. iszaiszkinsiu kokis skirtumas,
Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 

, geres- 
Pamoksla sakys kun. P. Gudai- nl8 lr dau« Pakibantis yra m’ano spa- 

pa ** Vb n. I I V te ^Jl V A a • MM aa. aa a* . a a. 1 —
tis isz Tamaqua, Pa. Miszias f - : 
giedos Szv. Juozapo parapijos'mal patvirtinti ir rekomčndavoti 
choras isz Mahanoy City, Pa. 
diriguos prof. K. Zalnieraitis.

1:30 vai. po pietų baseball 
'darže sjjis Mąhanojaus 104 
kuopos Vycziai ir Hazletono 
geriausi grajotai Young Men’s 
r a 4 L «u <4 vn 1 ra ara * A t t <1 4* 1 /"IT1

f t

sabas gydimo. Padėkavones. nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydt- 

i ••• •• • įf H — ’ • » V • .. V 9 . ■ .V ** ■ V. < 99 V 1 Tie r 
Įgarslnglauslus Europos Ir Amerikos
Specialistus:
Kožna Ketverge, Petnyczla Ir Subata. 
Oflsos valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 8. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

por

i

- Svarbiausia ko 
mokti gyvenime tai mokėjimo! Aukszcziausiojo

reikia isz-'taip didelis 
^^1- ~ I A ______ —• .

i • 
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kad su paginibtt
• mes

1

I

laikymu gyvybes ir drauge su 
tuo kuo mažiausi prideda pa7 
stangu taupinti ja kaip reikia.

Gvveni- 
trumpas, ge-

Tai ne labai lengva, 
mas, kaip sako, 
ros aplinkybes greit praeinan- 

, prityrimas netikslus, 
Lai- 

ir pasisekimas gyvenime

ežios, prityrimas netikslus 
sprendimas apsunkintas, 
me
priklauso nuo mus paežiu, bet • • « « • r» •

prityrimas

tvirtai pasiryžę busime ta pa
siekti. Turėdami valdžioje sa
vo likimą privalome užduoti 
sau klausima, kuo mes norime 
būti ir kaip geriau galime isz- 
naudoti turtingas 
dovanas.

Kai kurie žmones turi tiks- 
kiti 

nfes

gyvenimo

ne nuo aplinkybių. Žmonių su- 
naikinusiuju patys save daug 
daugiau, negu žmonių auna i- 
kytu kitu; daugiau namu ir 
miestu sugriautu žmonių ran
komis, negu vėtromis ir žemes 
drebėjimu.

Pikcziausias žmogaus pric- 
szas gyvena jo krutinėjo.

Dauguma žmonių 
dali savo 
tam, 
leistu nelaimėjo, 
karsztas kraujas 
padeda ta padaryti, ko jie se
natve baisiai gailisi. Isz tikrų
jų, kas praėjo ir padaryta ne
galima

didesne 
gyvenimo aikvoja 

kad likusiąją dali pra- 
Per daug 
jaunystėje

la gyvenime, 
Pirm visu 
stengties praleisti 
kuo goriausiai 
šiai.

Mes neprivalome turėti 
egoistiniu tikslu, nes atsiekime 
ju turėsimo nepasisekimą. La
bai liūdna darosi matant žmo
nes nepasinaudojanezius gero
mis progomis. Dauguma žmo
nių galėjo būti laimingais 
aeziu gabumams, kuriuos jie 
iszaikvojo be naudos arba jais 
paniekino. Vieni mano, kad 
smagiai gyvena dėlto, kad nie
ko neveikia; kiti jeszko sma
gumu patenkinime kūno gei- 

ir dir- 
kunui, kuris

jo neturi, 
privalome 
gyvenimą

ir naudingiau-

neprivalome

pateisinti, bet jos gali atnesz- draugo 
ti nauda saskaiton kitu, kad 
gyvenimas lengvas ir pilnas 
smagumu kiekvienam, kuris 
žiuri tiktai savos, ir kad gera- 
szirdingumas ir geradejyste 
labai pagirtinos, bet reikalau
ja atsisakymo net nuo paežiu 
nekalcziatisiu 
mu. Bet isztikruju taip norą.

pasilinksmini-

Turtas ir laime

I

galima nei perdirbti, nei su
gražinti. Žmones myli savo la
bai stipriai, bet neprotingai. 
Negalima tvirtinti, kad pasau
lyje nėra rupeseziu, nesmagu- 
tou ir žmones laimingi, bet ga
lima sakyti, kad jie galėtu bū
ti laimingi ir jeigu žmones ne
laimingi, tai paprastai isz savo 
kaltes. Daugybe isz musu di
desne dali savo laimes aikvoja 
be' naudos. Visu liudniausieji 
žodžiai, kada nors isztarti arba 
paraszyti, buvo ir bus žodžiai: 
“tai buvo galima.

kaltes. Daugybe isz

be naudos. Visu liudniausieji

? J

Daugelyje atsitikimu to,-ka 
mes pripažystame blogu iszti- 
kruju yra geru, bet blogai pa
kreiptu arba perėjusiu savo 
ribas. Koks nors ratukas arba 
net vienas dantelis pasijudinęs 
isz vietos suardo veikimą viso 
mechanizmo.

Tas pat yra ir su žmogumi; 
jeigu jisai nepilcįo gamtos in
statymu, tai turi būti pasiren
gęs nukentėti.

Narsumas perėjės savo ri
bas vadinasi — įvailybe, mei
le — silpnumu, įaupupias — 
szyksztuniu. «Me^ patys už
traukiame ant sąves nelaimes 
savo klaidomis ir neteisingais 
pasielgimais. Mes dažnai są
moningai darome ta, ka skai-

mnu patenkinime 
duliu. Mes nieikiname 
bame žala musu 
pas mus vienas ir nuo jo svei
katos priguli dvhsibs ramu
mas. Mes gyvenimo visai ne
atkreipiame domeš 
grožybes.
kad žmogus protingas sutvėri
mas, tuomet, kili gyvuliai ap
dovanoti instinktu; bet kaip 
mažai szis iszgirtas protas pa
didino žmonijos laįme. Mes 
kankiname save abejojimais, 
baime ir rupeseziais. Nors per 
daug neturime susini pinti,, bet 
mes turime būti atsargiais} net 
ir tuose atsitikimuose, kuomet 
insitikrine esame, kad neklys
tame. Tikroje szviesoje ydos 
yra biaurios ir vargiai ka nors 
pritrauktu, neprisidenge gera- 
dejystes rubais. Mus turi džiu
ginti, kad mes sziame pasau
lyje, kame tiek daug visokiu 
ydų, ne iszsyk pavirstame 
blogais žmonėmis ir reikalin
gu sziek tiek laiko, kad mus 
isztvirkintu. Pereidami nuo 
pavienio žmogaus prie visos 
žmonijos pastebėsime dideli

in gamtos
Mes giriamos tuo,

iszsyk pavirstame

papiekinima duotomis mums
cjovanopiis.

Mes galime pripažinti drau
ge su NĮutonu, kad žmones pa- 
naszus yra

|)asielgimais.
3 vaikams žaidžian

tiems pajūryje; ju dome pri
traukia gražios straiges, gra
žios juru žoleles; jie be atodai
ros renka jas ir džiaugiasi, 
tuo tarpu didžiausios tiesos 

. I ♦ 4 » A

tome blogu < arba klystame. 
Pirmame atsitikime nuo blogu 
pasielgimu gali mus sulaikyti 
musu sąžine. Abelnai mes da
rome blogai tik tuomet, jeigu 
su žinia papildome bloga; da
rydami nesąmoningai ka nors 
blogo nuodėmės nepapildome.

nuo paklydimu 
turime klausyti 

protingu patarimu musu gim
dytoju, vyresniųjų musu drau
gu ir taipogi pasitikėti savo 
iszauklejimu 
Musu auklėjimas yra 
mus paežiu; kiekvienam isz 
musu reikia iszmokinti ir isz- 
aukleti nors viena mokini — 
patys save.

Ka mes patys iszmokstame 
tas stipriau insiszaknija mu
myse negu tas, ka mus iszmo- 
kina kiti. Musu auklėjimas ne
užsibaigia tame ifiomente, kuo
met mes iszeiname isz mokyk
los: jis tuomet tik prasideda ir 
tęsiasi per visa musu gyveni
mą. Kaip butu gerai, sako Se
neka, jeigu žmones manksztin- 
tu savo smegenis taip, kaip jie 
manksztina kuna ir taip uoliai 
rūpintus apie geradejystes, 
kaip jie rūpinasi ąpie smagu
mus. Kai kurie mano, kad pa
sauly viskas-isz anksto paskir
tą ir kas skirta yra atsitikti 
būtinai atsitiks, nors mes szi- 
to nenorėsime.

Žmogus yra skaitomas ma- daugelis žmonių 
szina, žaislu rankose auksztes- nereikalingumu mokslo,;.skun- 
niuju jegu. Dabar kyla klausi- džiasi brangumu jo nepastebe- 
mas: ar mes galime valdyti sa- darni 
vo gyvenimą arba nuteisti esą- brangiau atsieina.
me likimo vąliąiir malonei. In dabartiniais laikais yra dau- 

duoti giau, bet jose labai mažai’at- 
Žinogus kreipia domes in doros hfijde-

Norėdami 
iszsigelbeti

ir patys savimi, 
dalis

i

szita Jdausintia, galime 
aiszku atsakymu:

Žmogus su blogais palinki
mais tampą vargu blogiausio
jo valdovo — savo ypatiszku 
geiduliu. Nedorybėse visiszkai 
nėra didvyriszkumo, nes kiek 
vienas silpno budo kvailys ga
li būti nedoru; būti doru reikia 
būti didvyriszku. Szis ar ki
toks pasielgimas žemina žmo
gų ne dėlto, kad jis blogas, bet 
jis blogas dėlto, kad žemina 
žmogų. Jeigu per iszkreipta 
supratimu apie dora pradėtu 
bloga skaityti geru, tai ir tuo
met tas butu kenksmingu žmo
gaus laimei ir jo dvasios ra
mumui. Dekartas duoda ketu
rias taisykles praktiszkam gy-
venimui. Žmogus privalo, jis 
sako, gyventi sulyg instatymu 
ir tikybos, kurioje iszaukletas 
buvo. Antra — visuose atsiti
kimuose, kada reikia veikti, 
žmogus turi veikti greitai va
dovaudamasis savo sveiku 
protu ir kantriai laukti pasek
mių. Tacziau reikia jeszkoti 
laimes apribavime savo noru, 
o ne ju patenkinime. Ketvirta, 
tikslu savo gyvenimo ^statyti

savo

kaukes

C H A 8. S. P A K M L E Y 
Notary PublicBeni Estate Agent

Jeigu norite pirkti nr parduoti Stubaz 
tncH galimo Jiunlu, tame patarnauti, 
llandavojamo namiin, koletnvojame 

randas Ir teip tolinus.
Mahanoy (Uty. l’a.238 W. Centre St

W. TRASKAUSKAS
Pl RM UT1N IS LIETUVISZKAS 

URABORIUS MAHANOY CITY, PA.
f

i,aldojn Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
HzUnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
.»20 W. Centre SL Mahanoy (‘11 T. l’a.
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Banka ka Turi Baisa
4

r

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

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

mažesnes mokesties.1 t
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

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

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

Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS ^BANKING TRUST CO., 
MAHAN0Y CITY. PA.

tiesos jeszkojima.
Kitas duoda sekanezius pa

tarimus: “Gulkite vienu laiku 
su jeriukais ir kelkitės drauge 
su vcvcrseliais; linksminkitės, 
bet neperdaug; bukite rimtais, 
bet nepaniurusiais; turėkite 
sveika valgi, bet negausu; 
laisva laika praleiskite doruo
se pasilinksminimuose, be rei
kalo neintarkite žmonių, bet 
nepasitikėkite tais,.- 
mažai žinote.” 
negalime pergyventi savo gy
venimo be nesmagumu ir ne
ramumu. Kame saules szviesa, 
ten ir szcszelis. Nekalbant apie 
tai, kad mes turime daug var
go, aeziu tam, kad musu gyve
nimui padėtos ribos, mums vi
siems reikia pergyventi atsi- 
skirima su sziuo pasauliu my
limu ypatų, pats gyvenimas 
painus; pasaulis randasi kūdi
kystes stovy; mes ir patys to
li esame nuo supratimo visko 
reikalingo musu buviui. Mes 
mažai žinome gamta, medžia
gos ypatybes ir jogas mus ap- 
siauezianezias, todėl visuomet 
turime būti pasirengusiais sig 
tikti kentėjimus ir vargus.

Darsiai galima sakyti, kad 
nėra priedermes ir pareigu, 
kurias iszpiklc mes netaptume 
laimingesniais ir nėra pagun
dos, nuo kurios nebutu vaistu. 
Vienas pasakė, kad gyvenimas 

komedija tiems, kurie 
• ir tragedija — kurie 

Taip, gyvenimas bu
na tragedija, labai mes ji pa
tys padarome. Mes labai palin
kę esame nepastebeti laimingu 
metu, o nepamirsztame skaity-

mažai žinote.
kuriuos

Beabejo mes

j

i

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

P. C. Fcnton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-pros. D. F. G ainiui, Treat.

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

II

vandenynas tuno priesž juos 
neisztirtas.

Nėra nei vienos medžiagos, 
kurios naudingumas ir ypaty
bes mums butu pilnai žino
mos. Jeigu mes butume gerinu 
susipažinę su medžiagos ypa
tybėms ir gamtos jogomis, tai 
gal mums užtektu vienos ar 
dvieju darbo valandų patenki
nimui musu protingu fiziniu 
reikalavimu ir pas mus liktu 
užtektinai laiko proto auklėji
mui. Pavyzdžiui, iki sziam lai
kui mažai isznaudojama gaili 
jėga, o reikszmo elektros tik 
dabar pradeda suprasti. Ener
gija beganezio vandens ir da
bar lieką nesunaudota. *

Gal but niekas neabejoja 
kad ateityje bus atrasta tuks- 
taneziai nauju dalyku, isz ku
riu daugybe randasi gal ir da-j ti kiekviena minute vargo ir 
bar musu akyse. Dėlto ijera 
nieko stebėtina tame, kad va
dinamos .civilizuotos tautos 
barsto milijonus pinigu, idant 
naikint vieni kitus ir pesztus 
kaip laukiniai žvėrys-už žemes 
ploteli, kai tuo tarpu didžiau
sias tiesos vandenynas tuno 
priesz juos neisztirtas. Praėju
siais laikais mažai lęas rūpino
si davus savo vaikams moks
lą, nors ir dabartiniais laikais 

skundžiasi

vienos medžiagos

kad tamsumas daug
Mo^klu

- - - a ‘ ‘

vrn žmogumi ir vahldvu snvo įima. Kain Hfedava yra* iŠzsi-

yra 
masto 
jau ežia.

kentėjimu. Mes negalime lauk
ti, kad visuomet ir visur turė
sime pasisekimą. Neprivalome 
didžiuoties savo sveikata, ge
rove ir labai sielvartauti, kada 
krinta ant musu nelaimes. Tie
sa, sunku atrasti teisingas ke
lias: jis yra vienas su daugeliu 
takeliu nukrypstaneziu in sza- 
lis. Khip pas laiva yra tik vie
na linkme, kurioje jis gali pa
siekti tikslą, visos kitos krip- 
tys nuves ji toli nuo uosto, in
kuri plauke. Žinoma riegalima 
užginti, kad kas nors bloga ir 
neprotinga labai dažnai buna
malonu ir gali kada-nekada at- 
noszti didžiausio smagumo; 
nepripažinti szita, tai reiszkia 
nepripažinti pagundų. Bet rei
kia žinot, kad nusileisdami

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburgc. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 32 
metus invalrias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nlcžcjlmus, ligas tinimo, invalrias Ilgas pa- 
elnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atstszauklto ypatlsz- 
kal, per ialszkus asz negydau. Dr. Koler kalba JUislszkal 
Ir LCnklszkal. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare

C ... ' Nodeliomls 9 iki 2 popiet j
- PITTSBURGH, PA.

LIGOS

kDR. KOLER - I
638 PENN AVĖ.,

MAUDYNES SIUTAI
(BATHING SUITS)

Guiuano didelis sztoras nori idant 
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit).

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laiko delei sveikatos.

Privalo kiekvienas turėti savo 
locna maudynes siutą. x

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas 
parduoda už pigias prekes.
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Ateikite pamatyti o pirk site.
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MAHANOY OJTY, MT, CARMEL, SHENANDOAB.
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