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ISZ AMERIKOS
> > namie.

Wash. —
Pacziule buvo “bosu

Walla Walla, 
“Kožnas vyras yra galva savo 
szeimynos ar jisai savo szeimy- 

bosauje’ ar ne.”. Teip nn-
• Wilbur, kada 

stojo priesz jhi W. B. Bramlet 
jos nesiuntė savo vaiku 
mokslą i ne. f

Kate paliko $25,000 nepadary
dama testamento.

Boston, Mass. — Asztuonio- 
lika metu adgal senmerge Miss • 

paliko
tnkstanezius doleriu del savo .

> 
j r papūgos.

pergyveno vi-

Ellen F. Barnard, 25

na-‘Jiosauje ’ ar ne. 
sprande sudže

> 
savo vaiku m 

Žmogelis teisinosi, 
buk jisai negalėjo namie iszsi- 
žiot. nes jojo 
*‘bosu’* i 
kai klausė paliepimu.

seppyniu kacziu, dvieju szunu 
dvieju
Kate “Mewsov”
sus ii’ visas turtas pasiliko jai. 
Bet kada kate pastipo ana die
na, nepądarydama jokio testa
mento, kam likusis turtas turi 

anūkai ve-

kannrku 
Mow spy
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Miestas Venecije, kuris stovi ant vandenio, vda atsigaivino, kuriamo atsibuv avietinis

iszejs 
kasdieninis 

, kuris 
bus bepartiviszkas, nesikiszda- 
mas prie jokios partijos.

Subatoje smarki ugnis 
sztebelije

Hmerick ulyczios. 
isz nežinomos priežasties.
Ii automobilei sudege.
landai laiko

— Girdot 
neužilgio 
angliszkas

ezionais 
naujas 

laikrasztis
Visoje

kilo

Kirmėlės užmusze 19,396 žmo
nių Indi j oi.

Calcutta, Indije. — 
Indijoi praejta meta kirmelęs
užmusze 19,396 žmonių, o draB- ’ 
kauti žvėris sudrasko 3360 
žmonių. Norints valdže moka 
už kožna užmuszta kirmėlė ir 
draskanti žveri

zvens
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()’llearno ant 
t’gnis kilo 

Ke
po va-

ugnagesiams pa
siseko sulaikyti ugni nuo pra
siplatinimo ant kitu namu. 
Vienas ugnagesis likos sužeis
tas. Bledes dideles.

— Buvusis
miesto , Patrikas Sweeney, 59 
metu, mirė nuo uždegimo plau- 
cziu.

• moterėlė buvo pasilikt, asztuoni 
namie ir tik josios vai- liones Barnard innesze teisina 

in suda idant likusi turtą pa
dalintu terp juju.

Sūnelis ‘‘Judoszius.”
Minneapolis, Minn. — Nasz

le Fiorentina Marshall, nega
lėdama iszmaitvt savo ketver
tą vaiku ir neturėdama 
tolio duonos namie, 
versta pavogti kailinius savo 
turtingos kąiminkos, kuriuos 
pardavė ir pirko duonos del 
iszalkusin vaiku. Kaiminka ne
tekus kailiniu apgarsino, buk 
duos penkis dolerius tam, ku
ris danesz jiai, kas pavogė kai
linius.
Danielius, nuėjo pas kaimin
ka, pasakė buk tai jojo moti
na pavogė kailinius. Atejas na
mo, pasakė motinai buk jaja 
iždave kaiminkai. Motina isz 
baimes, jog bus uždaryta kalė
jime pasislėpė ir lyg sziai die
nai josios nesurado, o vaikai 
keneze da didesni bada ir buna 
prižiūrėtais per kaimynus. Pa- 
licije kailinius surado, o kai
minka atsisakė areszta.voti mo
tore. Mažas “judoszius” 
laike penkines už išdavimą mo
tinos. Dabar palicije jeszkc 
dingusios motinos del verken- 
cziu vaiku.
Kunigas apkaltintas už nužu- 

dinima savo uoszves.
Statesboro, Ga. — Elliot Pa

driek, jaunas 
gas likos nubaustas 
gyvenimo in kalėjimo 
dinsta savo uoszves 
mie Lou Dixon, praejta Liepos 
menesi. Kunigas teisinosi buk 
jam liepe Dievas nužudyti jo
jo uoszve.

Kunigai nelaimėje.
Wilkes-Barre, Pa. — Kun. 

Juozas Bedlingmeir, kun. Jo
nas Goeckel ir J. A. Ritz sztor- 
ninkas, važiavo automobilium 
in Philadelphia ' atlankyti 
mirsztanti broli kunigo Goec- 
kelio. Apie pusiau trijų, kada 
radosi artimoje Tuscaroros 
(prie Pottsvilles) susidūrė au
tomobilius su troku kuri vare 
Juozas Doyle. ''Kunigai likos 
supjaustyti per stiklą, 
buyo girtas ir vare troka isz 
kelio, už ka likos aresztavotas 
ir pastatytas po 800 doleriu 
kaucijos. Kunigai iszvažiavO 
trukiu isz Tamakves.

Jlzikaginei apgavikai ap-

kai klausė paliepimu. Sudže 
paliuosavo Bramleta nuo baus
mes, paliepdamas neapsileisti 
moterei, būti tvirtu vyru ir 
nesiduot bobai vedžioti už no-

* .J 3

kaip kokis

Išgama.
Kenosha, Wis. — Williamas 

Koldway, 38 metu, darbinin
kas dirbantis ant naujo viesz- 
kelio, likos aresztavotu už isz- 
■žagejima szesziu metu mergai
tes, kuria užklupo kada toji 
ėjo namo isz mokslaines.

Nuogas parvažiavo namo.
Bridge Falls, Mich. — Pa

cziule Jono Berko nuolatos 
iszkalbedavo jam, jog vaiksz- 
czioje apiplysiias
ubagas ir nekarta spirdavo ji 
idant nusipirktu sau naujas 
drapanas. Jonas surinkias ru- 
gepjute, nuvežė in artima mies
teli kur aplaike gerus pinigus 
už rugius. Pirko naujas drapa
nas, indejo in vežimą ir džiau
gėsi, jog palinksmys savo pa
cziule. Kada privažiavo prie 
upes, nusirėdė, senas drapanas 
inmete in upe, o 
prie vežimojiliuit pasiimt

kada priėjo 
_ ;nau- 

jas drapanas, nuliūdo nema
žai, nes drapanas koks valkata 
pavogė, kada Jonas nusirėdė 
krumuosia. Ka cze daryt? Juk 
namo reike važiuot ir padaryti 
paeziulei džiaugsma. Szoko 
ant vežimo Adomo parėdė, už
kirto arklius ir nupiszkejo na
mo.
mas namie, tai telegramas 
mums apie tai nepranesze.

Pirko paezia už $5,000.
DesMoines, Iowa. — Kaip 

jau buvo raszyta, buk serganti 
naszle Rūta Schermerhorn, 
metu, pasiaukavo save par
duot už penkis tnkstanezius 
idant ejti po operacija kad ga
lėtu greieziau pasveikt ir apie 
savo pašiaukavima apgarsino 
laikraszcziuosia, tai ana diena 
atsirado kupezius Jurgis Ro
gers, darbininkas isz Chicagi- 
nio banko, kuris paaukavo 
penkis tukstanezips Rūtai, ku
ris duoda jiai visa meta laiko 
idant atgautu savo pajėgas. 
Schermerhorniene 
daug gromatu isz visu daliu 
Ameriko, bet iszrinko Roger- 
sA kaipo tinkamiausi. Turi ji
sai apie 40 metu senumo.

100,000,000 rubliu už $60.
SanFrancisco, Calif. — J. P. 

Ellison, agentas czionaitines 
laivynes kompanijos, apgarsi
no, buk jisai ana diena pirko 
soviatiniu rubliu, 
mas szimta milijonu rusiszku 
soviatiniu rubliu už 60 ameri- 
koniszku doleriu.

Juoda kate priežaste per
siskyrimo.

Detroit, Michi — Juozas Ja- 
gella pasakė savo paeziulei 
jog gali jaja užhipnotizavot 
(užmigdyt) ir permainyt jaja 
ant juodos kates, jeigu jojo vi
same neklausia. Teip pripažino 
sude Katre Jagella, kuri in- 
nesze praszyma ant. persisky
rimo. Teip thorn persigando, 
jog negalėjo žiūrėti ant jokios 
juodos kates.

Jagelliene aplaike persisky
rimą. Argi tai ne kvaila prie- 

/ žastis persiskyrimo?

džiaugsma.

KokiSfbuvo Jono prieini- 
namie,

23

aplaike

aplaikyda-

ant kitu

burmistras
Visa

szmo-
buvo pri-

Josios 12 metu sūnelis 
nuėjo

neap-

metodistu kuni- 
ant viso 

už žu- 
Mrs. Ma

važiavo 
Philadelphia

artimoje

Dovio

sudinti.
Chicago. — Tik puse valan

dos užėmė czioriaitinei džiurei 
ant iszradimo kaltais apgaviku 
Leslie Harrington ir jojo dvie- UI A A «ju sėbru Petra Zielvaiti ir An
taną Lubecki, kurie pardavinė
jo atejviams 
jos United States

szeras kompani- 
Novaculite, 

prižadėdami kvailiams dide
lius procentus. Tiejei apgavi
kai prigavo daugeli Lietuviu 
parduodami jiems niekam ne
vertus szerus.
Nužudė savo 90 metini vyra.

Chicago. — Izaokas Glick, 
90 metu neregia senelis, likos 
nužudytas per savo 60 metiniu 
paezia, kuri panaudojo kėdės 
koja su kuria suteszkino gal
va savo vyrui. Motore iszsikal- 
binojo buk. turėjo gintis nuo
savo vf ro kuris ant josios už
klupo pirma.

karnavalas, kokio nebuvo laikyta per daugeli metu. Keleiviu 
czei kurie dalibavo tam pasili nksminimia. Paveiksi 
rio laivine paroda atsibuvo.

as
isz visu daliu radosi tukstan- 

persta to kanalu arba ulycze ant ku-

— Neszkite receptus in Ka- 
zuno aptieka.

Isz Lietuvos i
Nelaimingas atsitikimas.

Ek. Taujėnai. — Rugsėjo 2
1. Gaspariszkiu
vent o j os K am a ra u s k i en e s 
kioje sudege du jos vaiku, 

iszejus

Visu gaisru priežastys noži- 
[ nomos. Pastebetinas 
dalykas, kad to paties 
tenu dvaro pernai taip pat su-

sodžiaus gy- 
P/»'- 
Na- 

miszkiams iszejus laukuosna 
lirbti ir palikus namie vaikus, 
pastarieji užlipė ant krosuos, 
kur buvo sukarti linai ir kana
pes, turbūt mėgino pasirūkyti 
papirosu ar, kaip kitaip užkre- 

ugni, kad užsidegė kanapes, 
> drauge sudegi* ir vaikai. Kai
nynai pastebėjo durnus subėgo 

paspėjo užgesyti 
Bet vienas vaikas 5 mot. 

Jau buvo liepsnoj suspirgejes, 
tik kaulai like, o antrhs 7 metu 
nuvirtęs ant lovos tuojau mirė.

Isznandoje pasažierius.
^Mažeikai. — Mažeikiu pasz- 

lo vežikui p. G ai minui Pasztu, 
telegrafu bei Telefonu Valdy
ba uiįka tai suteikė negirdėta 
privilegija: leido vežant paszta 
vežioti “pasažirus.” Tai dai 
negirdėtas daiktas, kad drauge 
su pasztu but leidžiama važinė
ti paszalinius žmones. Žinoma, 

stengiasi ta savo teise 
placziau isznaudoti ir 
•‘pasažiru 
žime (imdamas 
po 400 auks.
vio). Dabar važiuojanti isz Ma
žeikiu in Seda paszta galima 
pažinti vien tik isz uniformisz- 
kos kepures pasztininko Nor- 
gailo; kitaip galima butu pa
manyti, jog tai žydeliai in 

” važiuoja.
Užmusze sarga.

Kaunas. Spaliu 8 d. lenku Z. 
B. K. banda užpuolė musu sar
gyba ties Kužiu kaimu, 4 kilo
metrai in rytus nuo Giedrai- 
cziu. Laike susiszaudymo mu
su eilinis Simas Milaszius tapo 
nuszautas. Jo kūnas rastas ties 
Laurvniszkiu dvaru. Puskari- 
ninkas Antanas Biczkus, sulyg 
vietos gyventoju praneszimu, 
paimtas nelaisvėn ir nežinia 
kur nuvestas.

Padegimai.
Szaukeniai (Sziauliu apskr.) 
Pastaromis dionomis vals- 

cziuje gaisras padaro žmonoms 
daug nuostoliu.

Krikliu kaime sudege keli 
trobesiai. Pelenais virto daug 
paszaro, javu, namu ir kitokio 
turto. Nukentėjo trys ūkinin
kai; nuostoliai i 

auks.
Kitoje vietoje,

(

p

■n pirkia ir 
ugni.

ha u| 
privili

p. G.

marka

pa sužirus.

isznaudoti
9 9

dar tas 
Varpu-

LIETUVOJE VAGIA KAS 
TIK PASISEKA.

Wilkes - Barre, Pa. — Ženy- 
bu laisnus iszeme sekanti:

Jonas Gudinas 
no su Mare 
Sugar Notch.

Steponas Baczkauskas, isz 
Throop, su Veronika Kseverili
te, isz Throop.

isz Scranto-
, isz

9 

Grincevaite

doge szieno žagai ir gaisro prie
(1 sz laiszku isz. 1 sietuvos)
. . . Acziu, gavome isz Tamis-

žastis taip pat liko nesužinota. tu siul,ti.ni’ liUI'.io l,lukiau’ kaiP
Szaukenu 

atgabentas 
žmogus,

rajono 
vienas 

kuris kaž

ligoninėn 
apysenis 

kur radęs 
granatos kapsuli ir norėjo isz 

szvi rkszt i nejo pasidirbti 
bet,

ar 
bekalantpypke, bet, skylele 

radinys sprogo ir labai sužeidė 
*‘meisteriu’' ranka.

Rugsėjo 22 d. ' Mokesniu In- 
pektorius tikrino, 

tuvninkai sumoka valstybinius 
mokesnius. Sustatyti keli pro
tokolai.

s

cr 
r?

veža
tiek, kiek telpa ve 

in viena gala 
nuo kožno kelei-

4 €
JO-

siekia 210,000

pamiszkejc, 
sudoge nedidele daržine su pa- 

Nuostoliai neapskai-szhru. 
cziuoti.

Didelis gaisras buvo Varpu- 
tenu dvare.— sudege daržine, 
pilna prikrauta dobilu, szieno 
ir nekultu rugiu. Nuostoliai šie 
kia 1,450,600 auks.

skęstantis laukia, kad jam mes 
tu kas - nors sziaudeli. Taigi ir 
asz būdama dideliam varge ir 

laukiau rankas isz- 
pagalbos. Bet vietoj 

aszaras. 
nepilna siuntini. Sulyg

Kingston, Pa. — Pasirodo, 
kad Wasliingtono Kataliku

kaip krau- >".-’0"0

Mokys vaikus.
Anykszcziai. Szi rudeni apsi

gyveno 4 - rios vienuoles: trvs

bet nelaimes 
visai nesusimažino.

Revoliucije Albanijoi.
Atėnai. — Albanijoi prasidė

jo kruvina revoliucije.
valdže pabėgo isz Tirana in 
Valono. Valdiszka kariumeno 
turėjo prasitraujgttjies bevaliu-* 
cijonieriai užėmė svaę» 
besnes vietas. A
Turkai neiszpilde taikos. Pa
liepė apleist Konstantinopoliu.

Konstantinopolius. — Tur
kai neiszpilde padaryta taika 
ir vela inlindo in neutraliszka 
zona. Hamid Bay, paliepė tal
kininkams apleisti miestą. Isz 
to gali kilti naujas nesuprati
mas, nes Anglikai nemano ap
leisti užimtas vietas.
Turkai, palaidojo gyvus bisku- 

pa ir 10 kunigu.
Atėnai. — Graikiszkas bis- 

kupas ir deszimts kunigu likos 
užkastais gyvais per Turkus 
Aivalyje, už tai kad nenorėjo 
perejt ant turkiszko tikėjimo. 
Badai visi graikai kurie pasi
liko ant salų Moschonissia li
kos nužudyti, o szulinei visoje 
aplinkinėje yra pripildyti nu
žudytoms merginoms kurias • 
kraiijegeriszki turkai subjauri-

______ > arba *‘|jAczios 
pasiskandino idant apsisaugot 
baisiu kankiu.

Ir tai daleidže krikszczio- 
niszkas svietas, kuris žiuri 
ant tuja baisybių ir priesz tai 
nepasiprieszina ?!
Fabrikantas subjaurino 70 ak-

f

4.

J

į

f

Washingtono 
Universitete, apart kunigo Ke- 
meszio, mokslus dar eina Jonas 
Kondreckutis fsž Ęangston Pa., 
kuris pirmiau baigi? szv. Bo
naventūro SeminaYija., Apart 
jo yra du serantoiiieeziai: A,l<5i- 
za Raffrety ir Haroldas Dur
kan. Szie abu yra airiai. ’ Ii . * Ii. į

pusnuoge, 
tiesus pagalbos. Bet 
d ž i a 11 gs m o, - s u laukiau 
< iavau
Tomistu saraszo negavau keli
niu ir nebaigto siuto,

” vietoj mėlynos suk
davau puodą ir tiek su- 

plyszusi, kad ir karta užsivilkt 
negalima. Neradau ir dvejų di
deliu mnrszkiniu 
mastu audeklo, 
karteliu. Tai ir mergiotes labai 
verkia ir man labai galu. Ma
niau, kad asz ir proto nustosiu. 
Kad nors mokėt butu nereike;

apatine
za Raffrety ir

V

A f F

i mos 9
o*

ir .Jketuriu 
ir stugp nei

Scranton, Pa. — Seredoje, 25 
ta diena Spalio buvo gražios ll0 „užudino 
poros vestuves. Kundroto Mesz

szveicarietes ir viena lietnvai-
eno paneliu Ja-1 dabar labai daug užmokėjau-— 

prie 1187 auksinus. r.................
Tamistos ir taupiaujtai painios.

atidaviau.

te. Jos apsigyvi 
kubauskaieziu 
pat Szventosios 
•nok vkla.
mokslo amžiaus vaikai. Moks- 

dėstomas

Jau

nam uose 
ir steigia ežia 
užraszinejami

Taigi kuriuos

pradžios
Tėvai no-

las busiąs
mokslu programai.
riai užraszineja in szia moky- 
kyla savo dukreles, nes ežia be 
kitu dalyku žadama pamokinti 
mergaites ranku darbu.

Kaip Ta m i stos

kausko sūnūs vede Marijona 
Gulbiniute, abu gerai žinomi 
Scrastoniecziai.

— Spalio 27 d. mirė jaunas 
dar vyras, Vincas Degutis, ligo 
ni.nej nuo viduriu ligos, kokios 

Jo žmona* dabar 
Scotland ’e ir jau buvo pasiren
gusi atvažiuoti in Amerika; 15 
įapkriezio but$ sėdus in laiya; 
bet kad gaus telegrama su ne

>W

1*

* 1*1

i.

Visi linksminasi guzutia.
Griskabudis. “Jom ark a s’' 

tai mus žmonių tradicinis tea
tras: Atvažiuoja tėvas, motina 
gaidy insimetus; popiecziu atei
na buk tai parjeszlwt tėvu dūk 

ta po skven- 
Ka pirko, bet

te, sūnūs, irgi szi 
na is pasikisze.
ežia svainis, ežia brolis — drau 
gas szi ta pirko, reik 
ežiu”,
gi atsisakinėsi. Susėdusios szei 
mynos patvoriais, 
budueziu erza,
— partijas skirsto, žinia, ne be 
skvstimelio liežuviui padažyti. 
Graudu žiūrėt, kad netik’paau- 

mažos mergaites,
* k K

gavau isz
del duonos, tuos ir
Darbar vėl palikau be nieko.

raszet, kad 
priimdamas ant paszto peržiu-
recziau, ar viskas yra. Asz taip 
ir padariau.
sako: “
galiu nieko padaryt. Kiek pas 
mane atėjo asz tiek iszdaviau.’ 
Tai asz paszukiau milicija, su- 
rasze protokolą ir žadėjo paie- 
szkoti. Bet asz ne tikiu. Daugu
mas gauna isz Amerikos šimti
niu ir viską randa, tik asz bied- 
na nelaiminga ir viena žydelka 

rado du ak

Bet virszininkas 
Asz nieko nežinau ir ne

‘ ‘ magary- 
o prie ju kviecziamas ne

prie žydu 
tauza, politika

gliai, bet ir 
vaikai atsivežami 
ežiu”

Laka didžlaukiai, javus 
vulius pardavė; laka darbinin
kai, darbo susidereje, arba dar
ba baigė. Ir mirkte mirksta vi
sa mus gimine. Alkogolis bene 
bus didžiausias * ir galingiau
sias prieszas, kurs Lietuva pa
laidos isztižime. “Jomarku jo- 
markai, szveneziu, szventes... 
ir tai be paliovos. Girta Lietu
va.

pažiūrėt.
magary-

, gy-

Prigėrė.
Ek. Teneniai.

Kvėdarnos valscz., 
apskr. Rugsėjo 21 d. vakare va 
žinodamas per'patvinusią upe 
Jura prigėrė pil. Paulikas isz 
Skerdynu kaimo. Juros suga
dintas tiltas ir dabar taisomas, 
žmonos važiuoja brasta.

Pajujzeliš, 
Tauragės

* t f *

kuri vietoj r u bu 
meniu.

Apolionija Stakulicne,
Pakriauniu dvaras, 

Abelių pasztas.

AKYVITRUPINELIAI.
Konfucijuszas*

priesz Kristusa.
*

įniro 478

Szilkines vyru skrybėlės 
(cilinderei) pradėjo neszioti 
Anglijoi apie 1840 meto. 

*
paezia ant iszmokesczio. 

*
pigiauses,

Afrike galema pirkti sau

.. Madagaskare szilkas yra 
vargi ngiause 

motore yra pasirodžius in ji.
Lelukes buvo žinomos da 

4000 metu priesz* užgimipia 
Christaus. '

kur

*

....... * '^1

Angliszkas laikrasztis Lon
don Daily Mail raszo: 
nojome buk norints Vokietija 
stengėsi visom pajėgom iszsi- 
sukt nuo užmokėjimo savo ka- 
riszku skolų, tai be paliovos 
pasirengineja. ant atnaujinimo 
volą* karos. Sziadien Vokioti- 
joi ejna slaptai traukimas tin
kamu vyru in kariumenia ir 
turi daugiau amunicijos ne 
kaip Bcrlino valdžo pripažins-

v Ir tas teisybe, 
nedovanos

ta jog turi.
nes
skrandos I

vokiecziai

“Daži-

gera žinia, tad gal nenorės ne 
atvažiuoti.

Velionis paėjo isz 
redybos. Kiek girdėtis, tai ve
lionis turi giminiu kituose mies 
tuose Amerikoje: Chicagoje ir 
Pittstone ar apielinkej turi se
seris. Kadangi jis atvažiavo isz 
Sctland nesenai ir sirgo ne 
trumpai sykiu su bedarbe, tad 
ir pinigu vispi neliko. Dar galu 
tinai nežinia, kaip bus su laido
tuvėm.

Gimines arba pažistami gali 
gauti informacijų nuo Simano 
Žukausko, po antraszu 434 Lau 
rel St. Scranton, 
liojiis paskutiniu laiku gyveno.

Suvalkų

Pa., kur ve-

— Praejta ketverga baisiu 
eksplozijoi gazo Birdseye kasi- 
klosi, arti Ollyplianto, likos už-, 
muszti tris anglekasiai o pen
kis apdegino ir sužeido.

Baisi viesulą siautė pakrasz- 
cziuosia Europos.

Paryžius. — Apie tris szim
tai / žuvininkiszku valcziu li
kos iszmestos ant pakraszcziu 
Finland i jos, Iszpanijos ir Por
tugalijos, per baisia viesulą ko
kia siautė tuosia, pakraszcziuo- 
sia. Daug žmonių žuvo. Daug 
pasažieriniu laivu negalėjo ap
leist pristovas pakol viesulą 
sziek tiek neapsimalszino.

Daugeli metu užima del žmo
gaus ar moteres ingyti gera

lu mergaieziu savo dirbtuvėje.
Monahium, Vokieeije. — Vi

sai neseniai Europoje sudrėbė
jo kiekvienas turintis sąžine ’ 
žmogus, kuomet pasigirdo ži
nia apie buvimą žmogaus žvė
ries kailyje. Tikrenybėje, tas 
žmobus ne buvo apaugės žvė
ries kailiu, bet veike žvėries 

kuriuomi . piktinasi 
kiekvienas turis ęziokia tokia , 
sąžine. <

Monahium’e buvo tas žmo
gus, pavarde Kramergasse, tu
rėjo antspaudu fabrikėli,

darba,

„ . > va
dinama jo paties vardu. Fabri
kėlyje tame dirbo 70 mergai-^, 
ežiu, visos nemeees. Tula Sau-
dek, neturtinga naszle, turėda
ma 13 metu dukteri ir negalė
dama su ja pragyvent, dukteri 
Itido in Kramergasso fabrikė
li szi ta pelnyt. Pirmoje dieno
je fabrikantas, pasibaigus die- 
nosdarbo valandoms, visas 
darbininkes paleido,, pasiliko 
tik naujai priimtąją, ir ja pri
verstinai doriszkai iszdarke, 
prigrūmojęs nudet ja jeigu ji 
apie tai kam nors prasitartu; 
Prikankinta mergaite emo 
nykt. Patemijus tai motina 
prispyrė ja pasakyt kame da
lykas, 
kas

valandoms,

mergaite

Mergaitei papasakojus 
atsitiko, kilo 

trukszmas miesfe ir jo aplin
kose. Sujudus gyventojams, 
iszejo aikszten, kad moralisz- 
kai supuvęs Kramergasse yra 
ta pati padaręs su kiekviena 
savo darbininke nemete, kuriu 
pas ji dirbo 70. Pareikalavus 
policijos ji suimt, policija pir-r 
miau negu tai padarius, pra- 
sergejo nieksza, ir kuomet žan
darai nuyko ji suimt, rado ji 
jau seniai, automobilium isz- 
pleszkejusi

didelis

d I

i r* h

i
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in nežinomas sza- ; 
vardo, bet tik kėlės miliutas lis. Nors policija uždare jo fa- . • 1 • • *1 * . ... . • *.ima taji gera vardą sumaiszy- brika, bet kol kas daugiau nie* 

ko ne nutverta. — “A. L?’ g
ti su purvais.

Siu
“A. LJ’
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KAS GIRDĖT
v menesisNovemberio me n esi s vra 
darbsziauses, nes jame randasi 
tik viena, szveute — Thanks
giving diena. Po tam žmonelei 
lauke Kalėdų, kurios vra tiktai 
49 dienas tolumo nuo sziadien.

szveute

pradėjome su

Lai

Kalendorius 
sint ir apipjausi inet, ir siun
time neužilgio tiems, kurie yra 
užsimokeja už laikraszti. 
paskubina su nžmokeseziu tie-
jei, kurie užmirszo ar negalėjo 
prisiunsti prenumeratos, jeigu 
geidže aplaikyti dovana, o skai 
tvmo turės užtektinai. Juk trvs 
dolerei už laikraszti 
laikote du kart ant
no vra sunku užmokėti ant me
to..’

kuri ap- 
sanvaites

Dabar laikas užraszyti gimi
nėms in Lietuva “Saule” do
vani! ant Kalėdų,

Satde”
o priek tam 

gaus dovanu ir kalendori isz 
kurio Lietuvoje
džiugs. Yra tai pigiause dova
na del jus, be jokio rupesezio 
iszsiuntimo o giminėms pada
rysit neiszpnsnkyt i na i daug

i t

labili nu-

neiszpasakyt i na i dali 
džiaugsmo per visus metus.

Daugelis Vokiecziu bėga isz 
pavo faterlando in užrubeži 
idant apsisaugot miižiniszku 
padotku kokius sziadien Vo
kietijoj turi gyventojai mokėti. 
Nuo pradžios
szesziu menesiu iszkeliavo 11,- 
287 in Ilolandije isz kur neži
no in kur iszplauke, 
buk didesne
Fkaitliaus iszplauke 
ka.

meto in laika

manoma, 
dalis isz tojo 

in Ameri-

Kada Dievas iszvare Adoma 
ir J e va, pasakė 
josios veisle turės 
ke gimdymo už savo prasikal
timo. Lyg sziam laikui tas isz- 
nipilde, bet žinysta dabar mo
terėlėms palengvino ta ja baus
me iszrasdama vaistus su ku
riu pagialba gimdymas kūdi
kio yra lengvesnis ne kaip su
valgymas obuolio.

Dr. Arthuras t). Gudei isz 
Indianapolis yra tuom gerade- 
ju, nes jisai iszrado 
oxyd oxygen, 
gali paezios 
gimdymą, 
“nitrolo, “
kio skausmo 
kio, kuris ne yra kenkentis, o 
kūdikis ir motina buna sveiki 
apsisaugodami nuo visokio pa
vojaus kuris atsitinka po gim
dymui.

Daktarai jeszkojo tojo budo 
nuo trisdeszimts metu ir tik 
dabar daktarui Gudei pasise
kė surasti ta ji oxygena.

.Ievutei, jog 
kentėti tai

‘ ‘ Nitrons 
kuri moteres 

naudoti priosz 
Su pa gi ulba tojo
motore nejaueze jo- 

gimdyme kudi-

t >

< <
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“Dirvos“ k ore s-
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’ J. l’rbonas 
pondentas, apraszydamas apie 
Daytono, Ohio susirinkimą ra- 
kzo, buk kunigas Slavynas per
skaitė sekanezia rezolincije del 
Rusiri n kasiųjų kas kiszasi Lie
tuviu Registracijos Aniorike:

“Bfoliai ir seseris: būrelis 
iszsigFmoliu politikierių isz- 
leido toki skaudu instatvma 
mums gyvenantiems Ameri
koj, iszti kimiems Lietuvos 
Mocziutes sunams ir dukte
rims, su $10 mokesties, ir 
kitoniszkomis pabaudomis, o 
kurie esame atsižadeje Rusi
jos caro, tai jie mus skaito ir 
iszsižadejusiais Lietuvos. Ar 
mes esame atsižadeje 
Tėvynės, ne; jeigu 
politikieriai,

t

i
t
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savo 
jie, tie 

neinsileis mus 
gemoju, tai mes iszmuszime 
duris savo samanotu baku
žiu ir ineisime in savo gimti
ni lizdeli, nes esame ir busi
me isztikimi Tėvynei Lietu-

I

j Į vai. Tas būrelis politikierių 
neatskirs mus nuo savo te- 
visikes, viena mili joną, po

I <

: 1 ■ ’

I
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I 
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< gruodžio d. sziu metu, su 
1 t tok|a. ne žmoniszka in vesta 
į mums registracija.“

Matyt ir kunigai yra prie* 
pzingi tavregistracijai.
I ' *** »■ I. IIII

I

VALDŽIOS RADIO APLAIKINEJA ŽINES ISZ
EUROPOS.

gmcpg h1?
-

Sztai valdžios radio stotis AVashingtono, kur aplaiko ži
isz Europos ir kitu sklypu be pagialbos dratu.

¥

nes

Baime žmogų greieziau už- 
musza ne kaip ligos, kaip tai 
parodo sekantis 
Alfredas Durieu, franeuza 
metu, buvo nuolatinėje bairnoj, 
jog jisai turi pilvo veži. 1.......
iszsigydyt, nutarė* pasmilkant. 
Na ir vargszas mirė. Kada 
daktarai geide persitikryt nuo 
ko jisai tikrai mirė ir porpjo- 

pilva, pasirodo, buk jisai 
ir 

mirė nuo bado.

atsitikimas:
s, 31

29,000 ATEIVIAI NEGAVO 
PASKUTINES POPIE- 

RAS.

Per pereitus I iskaliszkus
Idant lnc^ls» užsibaigiant Birželio 30,

I 1922 m., 170,447 ateiviai visisz-
priklausyti sveti-

Ameri-

GUODOK TĘVA IR MO 
TINA SAVO. f t

I i

Tikras atsitikimas kuris atsi
tiko nesenei mieste Scranton.

buk sunūs 
motina nr

ieva

ir kepure

pa si rodė.
neturėjo veži, nes 

Taigi mirtis 
buvo isz priežasties baimes, o 
baime, yra tai baisiausia li
ga.

ve 
nesirgo

užklausv-• /

kai atsisakė 
mani krasztui, ir tapo

Tas reiszkia, 
jog per vienus metus, tai armi
jai teisi' duota balsuoti, ir ji 
t u'i teise pagelbėti tautos val
džia. Bet per (a laika, 
praszymu
treezdali^ tos

nt‘t inkaniais,

kos piliecziais.

29,000
Beveik

Aplaikome daug 
mu nuo moterių, ar isztikruju| 
moteres yra paliuosuotos nuo 
mokėjimo taksu ir’ar už tai 
gali būti baudžomos. Daugiau- 

taksoriai 
budus 
isztraukt

panaudoję viso- 
ir

se i 
kius 
idant 
taksas

Toksines tiesos vra netvirtos 
Pennsylvanijoi, todėl ant atej- 
nanezio posėdžio legislaturos, 
mano sudl'utvt taisės tiesas.

Tebyrios t uksines tiesos ne
gali priversti moteres ant mo
kėjimo taksu, 
taksu moteres 
voti ar patalpyti in kalėjimu 
o kas kiszasi 
miniu rakandu * Už nemokėji
mą taksu, tai taksonui galima 
pasiprieszyt arba su lazda isz- 
vvti laukan.

Ant susirinkimo taksoriu li
kos nutarta idant 

kurios duotu 
rinkimo taksu

mainyt, 
pilnas 
nuo moterių.

Lvg sziam

tiesas

bauginimus 
nuo moterių

už nemokėjimą 
negali areszta-

užgriebimo na-

tiesas per-
jiems

laikui moteres 
gali lysispirt nemokėti taksas 
o ir nuo vyru negali reikalaut 
idane mokėtu taksas už savo 
moterėlės.

r>

INTALPA “SAULES“ 
LENDORIAUS ANT 1922 

METO.

KA-

užraszai ant

M (‘nešei ir

atsakyta, 
skaitlynes buvo 

skaityti netinkamais, nes jie 
prasze per pasaulini karu pa- 
liuosavimo isz militares tar
nystes, kaipo ateiviai.

Nuo Armistieijos, natiirnliza 
cijos teismai atsargiai ir nuo- 

isztyrinvja praszymus 
atsisakė tar- 

Tie 
iii ntir>

immo

dugnini
tu ateiviu, kurie
nauti m i Ii tarose pulkuose.
ateiviai nebuvo privmsti 
szita szali, ir kadangi jie pasi-
liuosavo kaipo ateiviai, daugu
mas teismu atsakydami ju pi
lietybes praszymus, taipgi insa 
ko, jog turi laukti penkius me
tus po Armistieijos del atnau- 

piliet ystes praszymu.
Instatymas reikalauja, jog pi
lietystes kandidatas turi paro
dyti prisiriszima musu konsti
tucijai per penikus metus 
priosz dienos kuomet paduoda 
praszyma.

Per pertaisymo laika, kuris 
seko kart*, buvo dauginus rei
kalinga, negu bilt' kitame isto
rijoje laiku, apsaugoti musu 
tauta nuo radikalu mokslo, ir 

galima iszaugi- 
izmu ’ ’,

Daugeli kartu skaitome laik- 
raszcziuosi a ži nes, 
ar dukrele iszmuta.

isz miniu arba iszveža in 
priglauda, del ubagu (kaip lai
ir Mnlm.nojui nostmei atsitiko.)

Jeigu iioretumem perojt per 
tokias “pJirhaiizes,” tai ma
tyt .limeni daugeli seneiiu, ku
riu vaikai gyvena- pmiiszkni, 
bet šarmaiinasi savo gimdyto
ju ir ant senatvės iszveža in 
ubagu priglaudus.

Nesenei Pennsy I vanijoi,
m i ėst e. Sk ra n to n e, gyveno 
sėlis” kuris turėjo užsiėmimą 
ezi oi i a i t i n es i n ka sy klosią 
rintis paežiu ir du vaikus. Ve
dėsi ja tu gerai, turėjo pulku 
nameli, automobiliu ir suezo- 
dyto graszio banke. Draugavo 
su poneleis, kunigais, ne tik 
te r p s v e t i m t a u c z i u 
tiecziu, bot ir su amerikonais.

Užvardysim juosius “Jo
nais,“ 
rūpesti, o tiiom joju rupeseziu 
buvo senukas tėvas, bot du ga
na drūtas 
dirbo kasyk losiu, 
lengvu kumpanicznii 
kurio marti 
nes nemokėjo

Pradėjo motoro pakurs- 
idant atsikra

tyt nuo nekeneziamo 
iszsiunst in piirhauze.

Simus isz pradžių purtosi ir 
nesutiko ant to, bet kaip ir vi
sados, boba prakalba vyra,

pJirhmizes,

kurie

l 4 1)0-

lti-

ne 
savo t nu

juosius 
turėjo vienatini

žmogelis, kuris da 
turėdamas 

darba, o 
baisei nekente, 
“poniszkai“ ap-

siejt.
t i ne t savo v v ra

senio ir

boba p ra kalba.
teip ir Jonas prisilenki? ant pa
ežį u les praszymo, o 
intekme pas “didžiolius, 1 T

kad turėjo 
“ tai 

apsiėjo be sūdo ir policijos ir 
viena diena užvažiavo vežimas 
prie namo kuris ketino iszvež- 
ti senuką ant gyvenimo in 
priglauda del ubagu.

Joniene paliepė vyrui su vai
kais iszejti pasivaikszcziot, o 
pati paliept* seneliui rengtis in 
kelione.

Senukas melde marteles 
idant ant jojo susimylėtu, bet 
toji priverstinai uždėjo jau.

. m ■ ■ i m i b «■■■■■ ii    i.-**—

melde

ovėrkoti ant peq7fiu,,t ir Kepure 
ant galvos, indejo punguleli in 
ranka, pradėjo stumti prie du
riu. Senukas pradėjo spirtis, 
bet martele puszauke in pagial
ba kelis vyrus ktirie sėdėjo ant 
vežimo ir liepų jiems imti tęva 
priverst i na i.

Vargszas supralospjog tai ne 
juokai, pradėjo verkti, puolė 
ant keliu priesz 
(•žinodamas jiai 
susimvletu ir 
jam pcrgyenti 
sius dionelt's

AKMENINE DUONA.

11 ražioje pajūrio apylHik^je, 
per myle nuo i

marezia, bū
rą n kas idant 

nors pavėlintu 
kuklioje likti- «

o ne JSZitieSit isz
stmuuh pastoges kaip.'žzmik

martele turėjo
Senuką

O

Bet 
szi r< 1 i. 
duris, 
})urht,nižejo 
skausniO ‘sziiklies. •Jonai iszke-

piestas laidotuves

ki et a 
isztrauke per

iii tris monOSins mirė
isz liūdnumo ii*

“seniui” 
neužilgio užmirszo apie te-

prekybos nnęsto 
Dnncigo stovi CUtersu zokono 
vienuolynas vadinamas Alyva. 
Dar seniau, 
kus, kada vienuolyne buvo ku
nigu, p bažiiyc^įpię buvo laiko- 

žmones 
matydavo in'ėridttmi bažnvezion

priosz lenku laj-

moH Dievui f

doszineje pu^jo. gabalėli duo
nos ptrvorstai; Jn akmeni. Szio 
stebuklo y nušokant i istorija.

labai senai, nes priosz 
szeszitt szinitį&'fcū virszum me
tu Vit'szpats^Įioyas ant Danci-

Senm; labąj senai

k 
ir
va.

Sztai neužilgio mieste prasi
platino karsztlige kuri smau
gė vaikus po visa aplinkine. 
Publikines mokslaines likos už
darytos, o ant kapiniu iszVež- 
davo kas dion daugiau vaiku. 
Name Joint užstojo kokis tai 
neramumas ir baime. Staigai 
apserga juju v v riaušes sūnelis

Te-

go ir vjsos jo’ apylinkes siuntė 
dideli bado. įmones krito, kaip 
muses; nei tnrenoliai negalėjo 
teikti pagelbos/ni»sr’ neuždere- 
jimas buvo visuotinas. Bet tuo
se laikuose vienitolvnai buvo 
turtingi ir neprigulniingi, tai
gi ir alyivins vienuolynas ture- 

goiymo. (1st oru 
gailiaszi rd i ligas 

kad ge- 
pasieks ir 

Die-

• 4
4 t

jo valgio ir 
pen let i n is, 
žmogus, gerai žinojo, 
riausiai savo tikslą 
labiausiai Vieszpacziui 
viii patiks, jei gelbės žmonių 

dėlto liepe pastatyti 
peczins,

Jonas (filozofiszkai): — Ar 
žinai, Antanai, kad su kiekvie
nu tavo oro in burim intiauki- 
mn pasaulyje vis 
gus numirszta ’

Antanas: — Gaila man, kad 
taip atsitinka, 
asz galiu daryti.
traukės orą, asz pats mirsiu.

vienas žmo-

teeziaus k a 
•Jei nustosiu

GERA PROGA PLIKIAMS!

! i

o in dvi dienas ir dukrele, 
vai stengėsi visom pajėgom 
gelbėti gyvastes savo milenrn- 
ju.

Viskas ant niek. Mirtis in 
laika dvieju sanvaieziu paėmė 
milemus vaikelius. Ju du me
nesius po tam poniute Joniene 
truputi apsimalszinus po mir- 
cziai savo brangiųjų, aplaiko 
telefoną isz kasyklų kūrinsią 
vyras dirbo, buk josios Jonas 
likos apdegintas per eksplozi- 
je gazo ir randasi ligonbutije.

Sukliko poniute, nuvažiavo 
kaip viesulą in ligonbutia, kur 
rado savo Jonuką gulinti su.... 
iždegusiom akimi.

Sukrito ant grindų, o kada 
atėjo prie savos, teip josios 
nervai suteszkejo, jog 
liu dienu papaiko.

Yra tai tikra teisybe.
Dievas sunkei baudže jeigu 

nepildo 
tęva

gyvas! i: 
didžiulius 
daug miltu ir kopti 
iriai duonos, kuri iszbadejii- 
stems drauge butu dalinama.‘

Pasitaiko viena diena, knd'i 
vienas var'gSzu gavės gabalėli 
duonos, nenuėjo sau; bet tuoj 
Silgrižo insimaisze iii kitus, ku
rtoms buvo duodama duona ir, 
nuduodamas dar negavus, isz- 
gavo antra gabalėli. Nudžiugtas 
isz savo pasielgimo,
liti Daiicigan manydamas, kaip 
ta antra gabalėli už gerus pini- 
gtis parduoti, o tuotarpu pasi
tinka ji kokia tai 
be galo iszblyszkus
vus, laikydama rankoje vaike
li, kuris gailiai verke, nes ne
buvo suteikta jam ne .truputis 
maisto. Nelaimingoji isztiese 
jin ranka ir praszo, kad duotu 
jai nors g?
daugi ji neturinti ne tiek jogu 
kad pasiekus pagolbos \ ieta.

Ant to žmogpalaikis su užsi
degimu atsake:
kanas ir atliekamos duonos ne
turiu.“

4 k

primalt i 
pakanka-

grižo k e

moteriszke, 
ir sudžiu-

saves,
po ke-

vaikai 
Guodok 

/o.”
MII

4 4

prisakima 
ir motina sa-

abaleli duonos, ka-
J

i 4

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prlHiima keliolika steni- 
pu ir aavo adresa tai aplaikya tuja 
arablflzku gyduolių dykai. įlaužykite 
ant bzIo adreso Dr. Jinbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyrt, N.’ Y. Panaudo
kite isz szios progos-v! R i kurie yrai 
pns-pllklai arba visai yra, puplikia. ,tį.f.

S

ROYAL MAIL
IN IIAMIII BUA TIESOK

Didelis miujas (riju Hžrhibu laivas
ORDUNA .. 25 Novemberio
Bus tai geras iszplauklinas tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
vaieziu priosz Kalėdas. VIhos atski
rtos kajutos.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

2<» Broadway. New York.
Arba pas vietinius agentus.

CUNAPO 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatini? vandeniu kelia? Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengarįa
... 5?,022 fohit^' “ ' ’ ' ” 

Apleidžia Now Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southainptone. 

Lietuviai ypatiszkai lydėti
Iii Filiam 2 klesa $L'»0.00 Kares 
Iii Piltam 3 klega $10G..»0 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
tn Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas ju&u mieste ar apielinkeje.

. paklaust*
matau

Kaip tai i 
moteriszke 
visa gabalu kaszuteje.

— “Tai akmuo, ne duona
— atsake

k k

•> > y 
I * '

o sztai
y >

»

Ona: — Ar žinai Mariuk kad 
praejta sanvaite mirė Liže li
ga koji ene ?

Mere: — O kas jai konko ?
nekenke —

r.

J J 

negailestingasis, 
spausdamas ja. ranka. Teeziaus 
ji tarė atrodydama labiau ma
toma, dangiszka ir szventa: 

/ v i i I «» Ir v* v 11 /\ | |»

dangiszka 
“Tegul luina akmuo, 
paezioje vietoje prapuolė, kai 
szeszelis.

Nemažai nusigando 
melagis — o dar truputi kelio 
nuėjės, kada mate, kad nie
kas in ji nežiūri iszsiome jis 
gabalu isz kaszutes — apžiūri, 
nori nulaužti, bet czion kietas 
akmuo, o jame ženklas 
pirszto! Dabar tik jam tiesa 
nuszvito akyse, dabar tik pa
žino, kaip sunkiai nusidėjo! 
Visas persigandęs 
nes szirdyje 
cziausiai in alvvini 
na, iszpažino savo kalte priosz 
pati perdetini, kuris ta akme
nine duona, kaipo priparody
mą Dievo stebuklo liepe amži
nai apsaugoti, kad mylėtųsi i*r 
mokintusi, 
duonos kąsniu 
su neturtingesniais už save.

nukrt‘ipti kiek 
ma visu “izmu”, kurit* taip 
greit per pasauli iszsipletoje. 
Pakoh‘i užtarėjai 
mokinimu
juos galima deportuoti, ir ju 
mokinimus apgideti nuo pat 
pradžios, bet kuomet jau taps
ią piliecziais, jau
kartais negalima juos sulaiky
ti.
Kiekvienas ateivis kuomet pra 
szo amerikoniszkos pilietystes, 
turi po prisiega prisiegti, jog 
netiki ir nepriguli prie kokios 
organizacijos, 
prieszi uties

bia netiesuotus užpuolimu: 
ba užmuszincjimus
tas valdžios virszininku, ar tai 
Suv. Valstijų valdžios, ar bile 
kitos organizuotos valdžios.

b\‘derale valdžia atyda krei
pia in teisingumą kiekvieno pi- 
lietvstos

Kiek vienas

tu bl(‘dingu 
pasiliko ateiviais,ateiviais

sunkiau ir

mokinakuri 
organizuotai val- 

Ižiai, arba kuri mokina ir skel- 
ar- 

organizuo-D

>»

tasai

nežiūri

Nesirūpino apie jaja.
■ Puti: — Jonuti szirdelo sap- 

sapna ir negaliu

TENIYKIT LIETUVIAI "I

Ona: — Niekti 
visi užganadyti. 

_

JO
navau baisu 
miegoti.

Vyras: — O ka toki sapna
vai?

Pati: — Sapnavau, jog ma
ne iszvogė kokis tai vyras ir 
iszveže mane in (V.ikaga.

Vyras: — Ejk gult, da tokia 
kvailys neatsirado kad man 
padarytu taja geradojisto kad 
su tavim ižbogtu.

grižo
ir susijudi- 

knogrei- 
vienuolv-

k

. ____t._____ __

I * ♦ • 

faux.i
T? ♦

f
i*

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes
kainoms. Iszdirbu doku- > 
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite,

1

I

kompanijų
’’«
44

‘4
ii

kaip paskutiniu
reikia dalintis

Kalendorinei
1923 meto.

Perkelemos szventes.
Keturi meto laikai.
Užtemimai ant 1923 meto.
(’zvertis meto su pasninkais.
Pirmutinis prezidentas Lie

tuvos republikos.
szventuju sura-

szai su ūkininku priežodžeis.
“Saules“ 35 

jus.
Daugeli paveikslu.
Kuczios — apisaka.
Gudrus piemenelis — apisa

ka.
•Juokai.
Isz ko susidaro anglis.
Kaimiocziu aimanavimai.
Kokeis budais 

prigauna žmonis.
Prietarai ir burtai.
Patarles.
Darbai tikru Lietuvos vaiku 

1918 meto.
Vyras-tironas — tikra istori

ja isz gyvenimo.
Narsi mergina — apisaka.
Amerikoniszkos szventes.
Tolumas

miestu.
Lietuvos Didieji.kunigaiksz- 

czei ir karalei.
Skaitlis gyventoju.
Katalogas knygų.
Apgarsinimai.

) metinis jubile-

apgavikai

amerikoniszku

r^rvr Turėdami
‘H
:l

praszytojo pakvie- 
czia. Kiekvienas atsitikimas 
it t y d ž i a i pe r ž i u rest as, 
atsiranda mažiausio abejojimo, 
praszyma teismas tęsia, sulig 
valdžios atstovo praszymo dė
lei pilno ir aiszkatis isztryine- 
jimo.

Instatymas, kuri Natūraliza
cijos Biuras pildo, autorizuoja 
Biurą pirmyn stumeti mokslą 
ir laivinima 
piliecziu idant

ir jeigu Aukso gadyne.
— Kokia jums knyga dau

giausia patinka Misis Auksai- 
tieno ? — paklausė vienos savo 
mokyklos drauges pas kuria « k * a ' ’ ' 1 —

u

1 (b
. ffw., Uajyax

*? v: m.

i
4GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c. *

W. D. Bocskow«UI-Co. 
Mahanoy City. Pa.

................»■ ■■ ............................ .. . .... .

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

■ 11 • 11'
T

LIETUVOS PINIGAI
' ■« , U' F f ■ ' 1 » (

Nuo 1 Spalio 1922, Lietuva invede savus pinigus, vadinamus
T • •iii ii < * . i • • Y • i S • •

Neturiu,—tikbuvo' atsilankius
go.

— Well, man daugianse pa
tinku bankine knygute isz ku
rios galiu i4omti kiek noriu.

___________________ * o

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis; tarpe Lietuviu Daktaras

josios drau- r f

Skolingas Pasiskolinusiam.
— Paskolink man penkias- 

deszinits doleriu.
— Negaliu.

keturi a sdešz i n it s d oi or i u.
— Tai duok man tuos ke- 

turiasdeszimts ir 
man

Litai, ir todėl nuo dabar pinigu siuntimas in Lietuva skaity
sis Litais, kuriu kursas su nusiuntimu yra sekantis:galėsi būti

skolingas deszimts dol.musu busianeziu 
gėriams galėtu 

atlikti pilietystes priedermes ir 
atsakomybes.

ANT PARDAVIMO.
Lotas ant W? Centre St. ku

ris dar yra užimtas per Maha- 
noy City Lumber Co. Atsiszau- 
kite ant adreso.’ \

Mary Purcell 
Robinson’s Patch
Mahanoy City, Pa,

At w )

4

v •

MM

LIGOS Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32

VII

50 Litu ......
100 Litu ....

V, L 1 ‘ * ...

150'Litu ....
200 Litu

■ - --.r -"-V....

5 • ....$6.00
.... 11.75

17.50
23.50

• s 4 •

• • • •

300 Litu ...
400 Litu ...
500 Litu ...

1000 Litu ...

... $ 34.50

... 44.00

...t 55.00
• 108.75

11

■1 ?

J
metus invuiriaa Ligas; Vyru Ir l^Ioteru, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo ir ėllpnybea 
vyru. epuogUR, nloiejlmUB, ligas tinimo, in vairias ligas pa

kai, per laiBZkdš asž negydati. Dr. Koler kalba Rusteikai 
ir Lohktezkul. Ofisoš valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarė

'. Nedaliomis 9 iki 2 popiet.
eaS PENN AVE^ .

Laivakortes isz New Yorkb in Kauna ... $105.15
Laivakorte isz Kauno in New Yorka ..................... $106.00

ir draugu iji Amerika.

« • « * • t

* •
zA einanczlas nuo neczyatumo kraujo. Atsiazaųklte ypattez- 4Affidavitiii patsikvietimui giminiu ir draugu iji Amerika. 

Ingalibjimai, Aktai su užtvirtinimu' Lietuvos Atstovybes.
I P. MIKO L AINIS,

53 Hudson Ave, > Brooklyn, N. Y.

Amerikonai kas metas su
naudojo - maždaugi a u pustre-Įgf

* • jprio bilijono kiauszinio. Nebe-

M £eip pasipūtė,

Khi

Reikalo, kad musu viszteles

(t.90 < ■ •

.14

į«

Ir Lohktezkui.

DR. K0LER -
»'j w '¥ » i

4

PITTSBURGH, FA.

i

53 Hudson Avė.
T

u* *

»
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Gyvoji Rože.
— Viena karta 

pasistatė nameli 
Sriauniai beganezio upelio. Jis 
ten gyveno ilgus metus atgaila 
darydamas. Sužinoję žmones 
apie jo szventenybe, lankydavo 
isz jo szventumo.
mas tai pasikefe puikybėn kuri 
labai nepatinka Visagaliui.

Viena ryta jis buvo beeinąs 
per upeli aplankyti tolima 
bažnVcžia. Sztai jis pamato 
upes pakrauty žmogų gran-

t vrininkas 
ant kranto

Jis matvda-

rnEvrininkas

MAŽA BANKA, DARO DIDELI BIZNI.

Si

? K

džiai beverkianti, 
tuoj pažino kad tai žinomas va
gis kuris savo nedorybėmis pa
garsėjo visoje 
Labai nusistebejes
buvo beeinąs savo keliu. Vagis 
pamatęs tyrininka puolė jam 
in kojas iszreikszdamas jam 
savo didelius prasikaltimus ir 
prasze pasakyti ar gali jis da 
tikėtis atleidimo?

Tyrininkas girdėdamas jo 
baisias nuodėmės ir iszdidžiai 
mastydamas apie savo nekalta 
gyvenimą, pilnas puikybes su 
panieka suszuko:

— Ar tu tikiesi
nusidėjėli

apielinkeje. 
t vrininkas

al leidimo, 
tu baisus nusidėjėli? Grei- 
cziaus rožes pražides ant szios 
sausos lazdos mano rankoj, ne- 
gp teisingas Dievas suteiks at
leidimą tokiu nusidėjimu kaip 
tavo. — Girdėdamas toki atsa
kymo vargszas piktadaris su
sigraudino, vėl nuėjo in upelio 
pakrante^r atsisėdės dar gai
liausi verke negu pirma, o tyri- 
ninkas nuėjo toliau savo keliu. 
Netoli jam paėjus kaip sztai 
staiga iszpuole isz jo rankos ta 
sausoji lazdele ir įsminga in 
žęme. Jis bandė ja isztraukti, 
bet jam rodėsi, kad juo labiau 
jis traukia, tuo labiau szaknys 
skverbiasi žeme n.

Matvdamas kad nieko nebus 
paliovė traukės ir stebėjosi 
žiūrėdamas in 
Sztai 
rzius luptis ir pumpurėlius. Ne
trukus ta sausa lazdele pražy
do gražiausiomis rožėmis.

Tuo pat laiku jis iszgirdo 
baisa: — Greicziau ta sausa 

negu geriau- 
savo pasi-

kynia vargszas

traukės ir 
savo lazdele.

jisį pamato sprokstan-

G re i ežia u 
lazdele pražydės, 
sis Dievas atsūkvrf 
gailėjimo atgaila daraneziam 
nusidėjėliui o suteiks puikuo
liui. —

Sugėdintas ir gailesties pa
gautas tyrininkas puolė ant 
keliu ir su aszaromis apgailėjo 
savo paklydimus. Paskui jis 
atsikėlęs ir vėl bando traukti 
eavo lazdele. Tuomet jau leng
vai isztrauke ir su savo žvdin
czia lazdele gryžo in ta paezia 
vieta kurioje buvo palikes va
gi. Prisiartinęs prie'jo tyrinin- 

rodvdamas žvdinczia •* •kas ir
lazdele tarė:

Žiūrėk, 1 stebnklas
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Sztai paveikslas mažiausio banko Missouri, kuris prasi
dėjo su $10,000 kapitalo, bet da ro didesni bizni ne kaip bankos 
didesniam mieste. Taja banka uždėjo mergina M i ss Hazel
Green.

— baltu rožių 
koplytėlės paveikslui.

— Mergaites, 
man, pąklause Birute, 
nenorėtumėt 
vainiko
diena kasmet ?

labai norėtume!

vainiku musu

*

paaukoti 
Marijai

pasakykit 
ar jus 
rožių 

kiekviena

- Taip,
uszuko maža Rožyte.

negalėtume to pa- 
Birntele kad 

musu darže rožes tik žydi
sara ir tai trumpa laika.

— *‘Tas tiesa, — atsake 
Birute —

Bet įneš 
tu žinaidaryti,

va-

Pas 
net ir 

visuomet rožių 
Bet tai nereiszkia, 
loji Rožyte, 
ma. Yra kitokis būdas, kuriuo 
gali net ir neturtingiausios 
mergaites paaukoti rožių vai
niką Marijai kasdien, jei tik 
norėtu.

— Taip mes labai
pasakyk, tik pa- 

suszuko suin- 
domintos mergaites.

Birute paėmus
Ii epe vienai 
merga ieziu 
trecziaja rožaneziaus dali.

—- Klaūsykito, • —- tarė
— mes ežia praszome kad Ma

ta rožaneziu kai- 
rožiu vainiku

Meldžiamoji, 
sakyk kaip! -

tiesa,
gėlynuos ne 

galima gauti, 
mano mie- 

kad butu negali

norime.

isz 
garsiai

maldaknyge 
vyresniųjų 

i skaityti

.|i

rija priimtu
po kvepianeziu ........ ............. 
kuri mes jai aukojame. Bot nie
kad neapleiskite rožaneziaus. 
Marija ji labai myli, ir links
niai priima taip kaip kvepian
eziu rožių vainiku. Ji žada gau
su atlyginimą danguje visiems 

, kurie ja myli.
Kai - kurios

likusiąją penkiolikta pasiėmė 
sau Birute. Jai likusioji paslap 
tis buvo “Marijos dangun 
(‘mimas” 
lydinti— vienybe Dievuje. Nu
sidžiaugė Birute kuomet ji 
garsiai perskaitė 
lapt i ir dorybe*.

— Bot kaip mes lavinsimos 
pažymėtose dorybėse ? 
si n(\jo 
sunkiai inmanomos.

J ums 
Birute, 
savo lapelius 
siuos jums 
r y bes.

Nusižeminimas vra tai dory
be prik(‘rgta pri<> Apreiszkimo 
paslapties. Lavinsies toj dory
bėj. jei Imdamas perspėta savo 
teveliu ar vyresniųjų nesiteisin 
si, bet nužemintai priimsi ju 
pastabas, tai to ir užteks, 
lankymui priklauso gailestin
gumo dorybe*. Szia dorylx* long 
vai galėsi praktikuoti 
malonumo aktais 
ma artima. Neturtas 

< lorvbe.
neturtinga mergaite, 

da gali lavintis neturto dvasio- 
, , i<»bi 'AL-*.*-*, m i—ii min i .j.<1111^, i^i5,

je stengdamos pasitenkinti sa
vo padėtinei, atitolindama nuo

“Marijos
ir dorybe ta paslaptį

ta savo pas-

Ksi

merga it (‘s.
k lau

ka i kurios

atsaketaip atrodo, 
bet jei jus duosite man

, tai asz steng-
iszaiszkinti tas do-

mažais 
pagelbeda- 

vra tai • -artima.
ržgimimo paslapties. 

bet

sa ves pavydo ir neapkentimo 
in tuos, ku- 

už tave.
jausmus atžvilgiu 
rie yra turtingesni 
Klusnumas vra tai dorybe ei-

. 1 J *

nanti su Paaukojimo paslapti
mi. Isz'klusnumo ‘ Dievo valiai 
Marija paaukojo Kūdikėli baž- 
nyczioje. Tu taip - gi turi steng 
ties būti klusni savo tėveliams 
ir vyresniems

\ iena išz vyresniu 
ežiu atsilįėpe

labai

_____ SAULE
. ftt H ’ • * # ' ” 4

- ICrszkecziais i 
vimas. Szi paslaptis turi kuk-

jojo
9 

J oi
gavo 

vieta ( mokyk loji*. 
« « • • • jai, ir jei 

isz to vra koks 
pasi rūpink 

bosidarbiioda-

* •apvainika-

|ios meiles dorybe. Gali 
lavini is net rokszdama 
neieszkodama

garbes 
fihgyrimti.

matai kad tavo draugo 
auksztesne

nepavydėk 
jauti kad tau 
pažeminimas 
prilygti uoliai 
ma.

, »■ > ■ 1 ■" 'j ■

Variuojamas 
Kur Tik
Žmones 
Tūri 
Dantis
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klasėje,

jai
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i Italijoje

Kent rvbe 
yra tai i <

sielvartuose
9 9

9

Kryžiaus kilnojimo 
paslapties dorybe. Nesveikatos 

nepatogybiu links
mas priėmimas, labinus Dievui 

negu liuosos valios

arba kitu

patinka, 
didžausios atgailos.

Jei kada atsitiktu susipykti 
ar susibarti įsu savo draugėmis, 
arba gal tave labai inžeistu, 
atleisk joms nuoszirdžiai if ta
da lavinsies dorybėje kuri pri
klauso prie “ Prikryžiavimo”, 

dovanojimas

i n Žeis t u
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Italijoj kiltesnes moterių, kurios didžiuojas
» ' a * (ja. ' a '1 ‘l.j,1 f f i ♦ j.b -» , X

savo gražumu, žino puikumą žibanczfti ir
• <•*#u-*Kr •• > ;spindunezin dantų.

Ir tenai, kaip ir czionai, gražios 'moteris, kurios
rūpinasi apie savo iszžiura, pasirenka Colgate’s, 

szvariai. Jo gardus 
i smagumą. Di

Jis isz valo dantis saugiai ir
• ♦ • ♦ f "• t •rf 1' ' « ' ’ * ’ a
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Pri k ryži avimo 
savo prie-

—V !*cl t
“Prisikėlimo” do- 

Praszvk Dievo tos dorv- • •*'

L y.
szams.

— Gyvas tikėjimas 
paslapties 
rvbe.
bes sakydamas savo szirdyj: — 
O mano Dieve, asz tikiu in Ta
ve, bei padaugink mano tikėji
mą. .Jeigu atsitiktu pakliūti 
nuodemen ir jaustum koki nors 
nusiminimą, kad negali saves 
creit pataisyti, kartok savo

— Asz pati savimi nie- 
iu, bet visa galiu Ta

me, Kurs mane stiprina.
’Vada gi lavinsies 

rvbejo, kuri seka 
dangun paslaptį.

—- Sz.v. Dvasios
mo paslaptis ragina prie pasisz 
ventimo be gelbėjant sielas.

— Na, ir kaip asz galiu la
vintis tokioje 
te?
nes 
ke:

O’ 
szirdyj: 
ko nega

vilties do
že ngimoi *

Atsiunti-

J

dorybėje, Biru- 
Ar asz turiu mokyti žmo- 
Birute szypsodamos atsa-

Jei eitum žmonių mokv- 
naudos pa-t i, tai labai mažai 

darytum. Bet juk tu gali mels
tis už juos ir duoti gera pavyz
di. Daugiau yra iszgelbetu per 
maldas ir gera pavyzdi, negu 
per ilgiausius pamokslus.

Szv. Marijos apvainika
vimas yra penkioliktoji ir pas- 
kutinoji paslaptis. Ja seka isz-

skonis, priduoda valymui dantų 
25c,
GERA SVEIKATA

GOMMTE** vardan ant toiletJnlu daiktu, g va ran tuo Ja 
Teistngumrt, Tyruma, ir Geruma.

dele triubelo, - -
GERI DANTYS

Insteigta 1806 m.

Birute pažvelgusi in mergai
tes atsilepe:

— Tas tiesa, nes vyresnėms 
tas labiau pritinka.

Rožyte dar labiau nulindo •r
jr vos gal<‘jo nuo 
laikyti.

— Nenusimink mieloji Ro- 
žyte, — 
rėk truputi kantrybes

Pas tiesa, nes vyresnėms

aszaru susi-

Ji tada, maste apie savo do
rybe, — “Vienybe Dievuje.” 
Tuomet ji atrodė daugiau kai 
angelas ir Rožyte jau daugiau 
nevorke, bet tik 
meilingai.

Mergaites pradėjo

žiurėjo in ja

kalbėti
| ražaneziu nuo įjirmosios pas-

1 A * 1 * 1 • • |

Į

prataro Birute — tu- lapties kiekviena savo, ir kuo
ka Ibet i, ji

M '*■'
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brolau, 
kuri Dievas teik(*si padaryti 

jog tavo atgai
los aszaros yra priimtos ir ma
no kaltes apreiszke. Buk links
mas ir dauginus neverk. Dabar 
eikiva su manimi in mano 
kambarėli ir abn darykiva at
gailą 5 ki m i rėžiai.

Laftai suramintas < • i i! a j .
su tyrininka 
Jie pasodino 
<Iele priesz savo duris. Paskui 
ta lazdele grietu laiku iszaugo 
in dideli medi. Tenai juodu gy
veno broliszkai ilgus metus ir 
abu ta apaezia diena laimingai 
pumire.
• Gi rožiu medis skleidė gra
žiausia kvapa. Žmones kurie 
mate ta stebuklą mane kad jie 
yra amžinai palaiminti. Paskui 
pasiliko to kraszto žmonose tas 
sakinys kaipo priežodis: “ 
cziau rožes pražydės ant sau- 
aos lazdeles, negu geriausia 
Dievas atmes atgailojanti nu
sidėjėli.

Tai matot — kartojo Birute 
kad rožes ypatingai reiszkia 
gailestingumu.

1 , — “Kaip greit tu dirbi 
PŪJnpuraite! — atsiliepė viena 
isž mergaieziu. Jau beveik bai- 
gi raudonųjų rožiu vainiku be
pasakodamas mums taip gra
žias pasakas.

— Taip, atsake Birute, bai-

kad parodžius

vagis nu- 
ir ėjo kartusiszlipste aszaras 

in jo kambarėli, 
ta žvdinczia laz-

G re i

giu, bet turiu pradėti ir kita

vra
ir mums net or

ganą but 
laiko, nes isz

atsake Birute — 
darbas kuri atlie-

isz jos draugiu 
truputi nulindo, bet Rožyte už 
visas atsake.

— Rožanczius 
ilgas, Birute,
t i ngoms mergaitėms 
sunku gaut tiek 
mokyklos pagryžus turime pa
gelbėti mamvtes dirbti namie.

Taip — 
juk ir tas
kate isz klusnumo savo tėve
liams nemažiau patinka Dievui 
kaip ir malda. Bet yra vienas 
labai lengvas būdas kalbėjimo 
rožaneziaus kuris labai tinka 
mažiems vaikeliams kurie ne
turi laiko ilgai melsties.

Ražanczius turi penkiolika 
paslapcziu, ir kiekvienoj pas
lapty j kalbama viena 

’ ’ ir
Sveika Marija.

isz musu lengvai galėtu
me atkalbėti po viena paslaptį 
in diena ir tada mes padary
tume gražu rožių vainiku Ma- • * • rijai.

musu
4 4 
viena

“Te v e 
kartudeszimti

Na ir kiek-9 9

— rf)/ mė s v įsos 1 aba i noriai 
tai padarysime — atsiliepe vi
sos vienu balsu.

— Na tai gerai.
iszrasz v t i k i e k v iena

atskiro lapelio ir tada 
kiekviena isz musu turėsimo 
traukti. Kokia paslaptį iszsį- 
trauksime, tokia ir turėsimo 
kalbėti per visa menesi. Pabai
goje menesio vėl turi būti per-

• i "YT'VI

Asz turiu 
paslaptį

ant

4 t r

šia su Dievu.
susivieniju-

gali-

m ergu i-
— bei kaip asz 

turiu lavintis szioje dorybėje t 
Troszkimas būti

’’ Tai labai sunku.
Tuomet Birutes veida< prasz 

vito ir buvo galima pastebėti, 
kad ji tartum norėjo pasakyti, 
kad tai visai nesunku.

— Tiesa, nepigu, bet
ma. Trumpa valandėlė pakelk 
szirdi Dievop ir painastyk kaip 
laimingi yra Szventieji Dievo 
draugystėje ir sukalbėk trum
pa maldele praszydama Dievo, 
kad Jis tau suteiktu malones 
būti Jo garbėje.

lapelis yraSekantis lapelis yra “Kru
vinas prakaitas Alyvų daržely- 

“ Atsidavimasje”, gi dorybe ‘ 
Dievo valiai.”

Jiegu atsitiks kas prie- 
szinga tavo norui, atsiduok vi- 
siszkai Dievo valiai sakydama: 
— Dievas to nori ir imkis prie
monių nepasisekimui prasza- 
linti, atkartojusi Kristaus pa- • i « *

9 

ne mano, bet tavo valia teesie 
ir ženk paskui Ji nors in Kal
varijos kaina. Plakimui prie 
stulpo — atatinka atgailos do
rybe. Nekarta juk gali užuot 
pirkusi saldaini suvaldyti savo 
gomurį, gi sutaupyta centą el-

sakyma Alyvų daržely” Teve

mainytos. Vėl trauksime isz 
naujo.

Birutei vadovaujant ketu
riolika / vyresniu mergaieziu, 
pradedant nuo vyriausios visos 
iszsitrauke po * viena dap'eIi, gi

getai paaukoti. To ir užteks 
mažai mergaitei.

si marinimai, Birute.
— Tap, bęt atsimink kad 

mažai smulkus dalykai sudaro 
*' » ' ' ‘ 1 1 " j i I ’..j' ■ ; '

t

Bet tas laimi mažas nu-

musu gyvenimą, gi būdama

Myorsville yra dvi merginos, 
Bet labai bjaurios, 

Liežuviu visai nesuvaldo, 
Laiko visus ant žando.

Da apie jaises dabar nuty- 
• lesiu, 

Kitu kartu pagiedosiu, 
Ir kad duosiu tai duosiu 

Ant niek nepaisysiu.
« ♦ ♦

Vienam mažam miesteli, 
Palaidojo nebaszninkeli, 

Tai rots laidotuves turėjo, 
Po laidotuvių girti stenėjo.

Nesuprantu ir nežihau, 
Ir to nenumanau, 
Kas tai do mada, 

Kad pas Lietuvius visada, 
Kada laidotuves ir mažiausia, 

• Tai apsiejna bjauriausia.

I
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ir asz mot atėjo Rožytei 
vos galėjo isztarti žodžius per 
asza ra s.

Birute atkreipė
in Rožyte ir padėjo savo ranka 

irsi kaipo pa- 
reikszdama Dievui .savo pasi
tenkinimą kuris taip greit pa- 
sza.uke ja 
amžinos vienybes Dievuje. 
kuria ji ežia praktikavo kalbė
dama “Susivienijimo su Die
vu ’ ’
ras vos pabaigė kalbėti paslap
tį “Dangun ėmimas” ir kita 
isz eiles minga i te pradėjo pas
kutine paslaptį “
M a rijos A p va i n i ka vima s.

Pabaigus 
maldele, 
pasikėlė lovoj. Nusiszypsojo 
tarsi norėjo iszreikszti savo de-

Tuomet 
savo lapeli nuo 

Rožytes ir spausdama prie sa
vo szirdies numirė.

Ji nusinesze savo draugiu 
maldas kaipo kvepianeziu ro
žiu vainiką ir padėjo prie Ma
rijos kojų dangaus Jerpzoli- 
me.

Birute buvo praszius kad jos 
laidotuves butu parengtos 
taip kaip tos szalies kataliku 
bažnyczia turėjo paproti Gy
vojo Ražancziaus draugijoms.

Jos graba padėjo bažnyczio- 
je ir apdengė su baltu szydu, 
kuris iszreiszke jos jaunyste 
ir nekaltybe. Jos draugijos 
mergaites apsiredžiusios bal
tuose rūbuose su žvakėmis ran
kose klūpojo aplink jos graba 
szventu Misziu metu ir karsz- 
tai meldėsi už jos siela.

Po szv. Misziu jos drauges 
po dvi eilej ėjo paskui graba ir 
nulydėjo savo mylimąją drau
ge in kapus kame ji tapo pa
laidota.

Kuomet jos grabas buvo už
kastas ir žmones iszsiskirste, 
jos drauges da karia visos gar
siai atkalbėjo ražaneziu už at
siskyrusia nuo ju drauge atsi- 
dekodamo^ jai už insteigima 
to szvento dievotumo juju tar
pe, 

t

Neseniai asz aplankiau ta 
vieta kame Birutes kūnas ilsi
si. Jos kapa denge tu trijų ro
žių szeszeliąi, kurias ji mylėjo 

sama-

prižadu tau kad trumpame lai
ke turėsi musu Gyvojo Rožan-1 
cziaus lapeli.

— Gi. kaip? — paklausė nu
jok ir už. ant laksztelio, ta W V % i ■» B I a ■» B 4 Z *"•* Į • 1 1 W 'X *

siminusi Rožyte. — 
keliu menesiu kitos mergaites 
tai pat bus vyresnes 
kaip ir dabar.

— Taip, jos bus 
bet asz

už mano

vyresnes, 
taip kaip 

Asz ta-
manau bus 

asz sakau. Tikėk man. 
ves neapvilsiu.

Birutes Pumpuraitos žodžiai 
būdavo visados t(‘isingi ir to
dėl visi kaimo vaikueziai buvo 
insitikine kad ji visados teisin
gai kalba.

Pirma 
linksmiausia diena del
(J y v ojo 11oža n c z i a u s

spalio diena buvo 
jaunu

savo veidą

prie tobulesnes ir 
vienybes Dievuje,

“Susivienijimo 
paslaptį. Rožyte per asza:

Dangun ėmimas

Szv. Paneles 
9 9

paskaitė trumpa 
Tada Birute truputi

9
mergai-

cziu. Isz vakaro priesz ta szven
te Birute atnesze visoms drau- kinguma už ju meile.

T.::..’ i.-...............  < luHtu sijonėli, betrija. Kuomet tu kalbi savo ryt
metines maldas, padek savo 
meilinga insitikejima 
je, kaipo
duok in Jos rąŪkas įr sukalbėk 
nors trumpa maldele Jos'gar
bei. Tai to ir užteks del tavos.

Acziu Birutėlė, musu 
lapeliai jau visi įszaiszkinti, o 
apie savo tai nieko nesakai ?

— Mano paslaptį jau jus 
žinote. 

4 •
jos dorybe — 
su Dievu” 
dorybėje, asz turiu savo valia 
tobulai atiduoti Dievo valiai, 
boto vaikszezioti Jo akvvaizdo- 
je misijausdama Jo visažiny- 
bos. Turiu tad viską ramiai isz 
Jo ranku priimti linksmybe, ar 
nuliūdima,

M ari jo
jos kūdikėlis, atsi

Dangun ėmimas”,,, gi 
“Susivienijimas 

. La v i nd a mos i loję

sveikata ar liga, o 
net ir paežiu mirti, jei tas Jam
patiktu.

AI e rga i te?v ma I on ek i t man 
dabar pasakyti, pridūrė Birute 
smalsiai,,|įr jums dabar viskas 
a isz k u 7/. ■>,n ‘ / ? i ♦ i

laip^t—' atsako mergai-
rb<,l<JsJkū(l jau viską su-tes’ . - . -

pratom.,, -Ųet pasakyk kuomet
mes pradesime kalbėti ta rožan 
ežiu?

— Pirma spalio sekmadie
ni,— atsake Birute, — nes ta 
diena iszpuola szv. Rožan- 
cziaus szvente. Męs pasirupin-

atqąke Birute, 
Užpuola szv.

*' . i. h į if ♦

sime gauti leidimą ta ryta ei
ti prie szventos Koniipiijos ir 
gausime atlaidų kurie yra su
teikiami ražąnezinems draugi* 
joms. I 
praszysiu

Paskiaūs po pietų asz 
v___ „ i visas susirinkti in
draugija, būta, .kuriamo meš 
praleisime labai diuksmai va
karu. . .... , t ,.Z; ' '/

B irutei pūtemiję ant Rožytes, 
veido ka tai ’hepaprasto ir mei- 
liai užklausė: . y

4 .■ * • 1 . I"į

— Rožyte, kodėl tu taip;

gijos mergaitėms
neužmirszo 

ir Rožytes. Sekanti ryta jos vi
sos isz klausė szv. M isz i u ir 
gražiame pulkelyje priėmė szv. 
Komunija. .Paskui visos drauge 
ai kalbėjo rožaneziu. 
sutarta kad jos ta 
rinks in bažnyczia keturiose po 
piet ir atkalbos kiekviena savo 
lįožancziaus paslaptį. Po to 
visos mergaites vėl susirinks in 
paskirtąjį butą iszkilmingai 
va ka rienei.

Ta diena Birute jautęs labai 
nesveika, bot to ji nenorėjo pa
rodyti, todėl kartu su savo 
(Įrangomis sėdėjo prie stalo ir 
truputėli valgo norėdama savo 
drauges palinksminti. Trumpa 
valandėlė praleidus ji staiga 
apalpo ir tapo nuneszta in savo 
kambarį. Jos liga didinosi ir 
jėgos kaskart ėjo silpnyn. At
sigaivinus kiek prasze kad jai 
suteiktu paskutiniuosius Sa
kramentus. Paskui 
apie tai savo draugėms, 
lindusios drauges susirinko in 
jos kambarėli ir ramiai suklau
pė aplink jos lova. Gailios asza 
yos plauke isz ju akiu. Birute 
linksmai pažvelgusi in savo 
mylimas drauges tartum pra- 
szyte prasze, kad jos dar karta 
priesz jos mirti visos drauge 
atkalbėtu rožaneziu. Birute da
vė ženklą kad Rožyte ateitu ir 
atsiklauptu arti jos pagalves. 
Tada Birute paėmus savo Gy
vojo Rožaneziaus lakszteli ir 
dedama in Rožytes rankas silp-

Atkalbėk szia nokti ir

nuliudusi ir aszareles tavo akli 
tese?

Rožyte atsake:
isztikima mažiems, sugebėsi ir -

neptttekdii in' ju^ b^SH?didelius darinis nuveikti.

po gražia jį ve| papine

Buvo d a 
diena susi-

paslaptį.

pranesze 
Nu-

I

būtu

Geriause kad tu nębutu, 
Tai ir gal vi jei/ nesiustu. 

Mat ten bažnyizio^ neyra, 
Tai tena is ir tikėjimą net pa

meta.
Kožnoje apigardoje nestokaa 

szunu, 
Taip visokiu tautu, 

O ir terp Lietuviu.
Tegul keli susimusza, 

Tegul ir galvas prasimusza, 
Tai jeigu nebutu gundiku, 
Ne atsirastu ne skundiku. 
Laikais keli susikivįrezina 

ar susimusza, 
Bet in suda nosies nekisza, 
Persipraszo, pasibueziuoja, 

Ir gerai užtrituoja.
Daugeli kartu atsiranda tokia, 
Terp musu Lietuviu palaikys 

Ka prigimdo ir sako? • 
Ar tu kvaili dovanosi, 
Ar tu jam jau apsileisi!

Ejsime pas skvajera, 
Apskunsime ta rakali 
Rodą ne rodą, turi ejti, 
Ir varanta iszpirkti. 
Geriause padarytu,

Kad tokiam gnndikui kaili 
iszpertu,

Ba jokios naudos prova he- 
atnesza,

Tik abiem isz kiszeniaus isz- 
nesza.
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Grinorkele nesenei pribuvo, ' 

Ilga kelione per mares atbuvo, 
In Pennsylvanijos steita, 

Nedideliu vieta.
Tuo jaunikei aplink tupinėjo, 
Visokes dovaneles pirkinėjo;

Vienas žiursteli,

K

Antras andarokeli,

I-
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nu balsu tarė:

szi menesi už mane, mano mie-

t. y. raudonos, baltos ir 
nines rožes., Paskui vėl klausi
nėjau apie ^os drauges.

Treczes ziegoreli 
Paskutinis vainikėli 
Na ir teip butu eja,(<

Kad in daigta nebutu visi ’ 
aueja,

Vienas kitam iszmetinejo, 
Jog be reikalo dovanas pir

kinėjo, 
Del tokios merginos, 

Del kurios visi varginos. 
Na ir penktas atsirado, 

Mergina atkalbino,
Dabar nieko nepadaro, 
Visu szirdvs atszaldino.

Vienas kita norėjo skusti, 
Ir ant penkto plūsti, 

Bet ant to ir pasibaigė, 
O tu mano varge. 
Tai tau nebagele, 

Ka tu pridirbai grinorkele!
......   .m - — ~ — — - — - mr- ii i, ii , n . i

Valgiu Gaminimas
gMl ■— | R

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pro- 

. . $1.50
W. D. B0CZKAU8KAS 00.
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nejau apie ^jos drauges. Sake, 
kad Rožvte kuriai Birute mir- ♦ I

dainą paliko savo paslapties 
i in Vienuolyną, 

gyvenanezios 
moterystėj^ o kitos dar neisz- 

— tekėjusios. Ta draugija gyvuo
ja ir daug jlžią.ugsmo atnesza

’la Rožyte, kita menesi jau bus Ihpeli insto.įpsi 
tavo paezios taip kaip asz tau Kitos laimingai
shkiau.
; Asz to Visai nenoriu, 
atsiduso Rožyte. — Ne, asz ne
noriu.

Birute suėmė dievotai jos
kaimo mergaitėms. Jos links-

•* i
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Rankos ir silpnu balsu atsake:
— Dievo valia, Rožyte,

Dievo valia Gyvenimas ir m ir-• ,t i, , *f »w. t t ... 1 ■„ ! ’ • t ’ ' ' r K1 J i V i i , /V'1 3

Taip, inan liudha, nes asz tiR yra tai szventa ir pagarbin-
/V

ta Dievo valia.
i

mos jaucziįisi savo dangiszko- 
sios " ”
ežia ant žepies, bet nepalygi
namai džiaugsis danguje.
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* Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
EbIu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
las dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytam* 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, gret 
tai ir pikiai. Raszykite apie 

’ kalnas o gausite teisinga 
i atsaklma. Adresavok!te:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanoy AveH 

MAHANOY CITY, • PA.

i

C H A S. S . r A R M L E Y 
Real Estate Agent — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis tame patarnaut). 
Randavojame namus, koletavojame 

randas ir teip tollaus.
Mahanoy City. Pa.288 Centre SU

I

Ant J. Sakalauskas
LIETUMLSZKAS GBARORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
77 a*

ž .<

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nau
jausta mada. Pi<l preke. Teipgi pri
mato automobilius visokiems reika
lauja. ■' —

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir putlus už pigiausia preke, todėl 
jeltu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

H0I E. Pine SU Mahanoy City. I'a.

CAPITAL STOCK $125.000.00 
Surplus ir Profits $536,340.50 
t r " 11

Mokam* anin. procentą ant audfitu 
pinigu.* Procentą prtdedam prie jus 
ptntgV'j Ostiažo ir T Liepos, nepai
sant ar atneezat parodyt knygute 
ar aa. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar matas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
popiet. S.ubatomla 9 ryte Iki 12 vai.

i

: — Rytoj rinkimai.
' — Szi-vakara didelis balius 

Gedimino Kliubo.
— Ponstvos Strielkai

Kralikai pirko puikus plejerus 
pianus nuo agento Lizdaus isz 
Wilkes - Barre.

ir

’ — Prasidėjo medžitpklo ir 
jau keli karabino! • artistai nu- 
szove vien kitiems aušin o keli 
likos užmusžti. O kur galas?

— Praėji a petnyczia Suf- 
fok kasiklonia likos užmusztas 

Briukosza,Stepas Briukosza, slavokas, 
528 W. Market uli.^per nupuo
limą tapo. Paliko paezia ir ke
tu lis vaikus.

Jurgis Pajaujis skundže 
ant $10,000Stasi Leszczinska 

už tai, kad jam paliepė ejti ant 
rusztavones kuri buvo nedrūta, 
malavoti jojo narna, nuo kuriu 
nupulole susižeisdamas. Juozas 
l’kszis apskundė strvtkarioapskundė 
kompanije ant $7,000 už sužei
dimą kada stritkaris sujudo 
užgreitai ir 
ežios

stritkaris
ji numėtė ant uli- 

nuo ko susižeido.
— Pirmas Lietuviu Citizens 

laikys visuomeniszka 
susirinkimą szi-vakara (Pane
deli) 7 valanda 
ant kurio yra 
ukes iai,
iszgirsite daug naudingu daly
ku kas-link rinkimus.

Kliubas

mokslą i nėjo,
užpaszomi visi 

todėl atsilankykite o

, H.. HALL. Prezidentas j
F. J. NOONAN. Vlce-Prezident, 5
J. S. FEROUSON, Kaslerius ]

X

•ja.

D1L JUOZAS J. AUSTRA
• (Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumen- 
Oydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
11$ E« Coal SU Shenandoah. 1 - - - -

Bell Tel. 359-R.

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

6 MA BŪRIUS MAHANOY CITY, PA.
A.

... H ..(.tAKMrv • r... - •.-*ga
Laidojanūs Numirusiu. Pasamdo 

Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlniu, 'Vesellju, Pasivažinėjimo

r H'
520 IT, Centre SU Mabaooy City, Fa-

.. Ir 1.1.

JONAS M. CISARIKAS j
Fire Insurance Agent | 

Apdraudžiu (Inszuriniu) Namus, Į 
Tavprus, Naminius Rakandus,

• nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

«

I!
815 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City i

‘ .... .........................................  M...?

T

Lietuviukai Graboriut

K. RĖKLAITIS

■"h

Laidoja Numirėliui pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Turi pagelblninks motere.
Frielnamo* prekes.

r ^4
6M WMt Spruce Street 

MAHANOY CITY, PA.
Bell Telephones No. 149

f ANT UBGISLATORIAUS
* Balsuokite už

Adam C. Schaeffer
PrMta juio balso ir intekmei.III

Suvienytu Valstijų! 
Konstitucija.

Daugclis skaitytoju “Saules” prti- 
szo mus Idant patalpytumem konsti- 
tucljo Suvienytųjų Valstijų, nes laz- 
imant pilietiszkas (ukesiszkas) popie- 
raa, turi perskaityt 
konstitueije szlo laisvo sklypo kuria
me gyvenime ir geldžome pasilikti,jo
sios pilleczials. Foreign Language In
formacijos Biuras, 
vertima konstitucijos kuria czipn tal
piname, Lai perskaito jaja seni ir jau
ni, nes mažai yra tokiu, ka žino, kas 
tai yra musu konstitueije szlo sklypo.

< Inžanga.
Mes, Suvienytųjų Valstijų liaudis, 

Idant sutverti, labjau tvirta sąjunga, 
insteigti teisybe,

<< Saules

ir susipažyt su

mums parūpino

insleigti teisybe, užtikrintj namine 
rn’mybo, pasirūpinti apie bendra apsi- 
<ynlma, Užventi visuotinąją gerove, ir 
užnitlkrintI lluoaybo sau Ir muHU ai- 
UlaniR, nutveriame reda ir InHtelglame 
a^ita* Amerikos 
Konstitucija.

Suvienytųjų Valstijų

INSTATYMDAVISTFS
DEPARTAMENTAS.

Straipsnis 1.
Dalis 1.

1. Visa Instatymdavystes gale czio- 
nal sutelktoji, turi būti pavesta Su
vienytųjų Valstijų Kongresui, kuris 
susideda Isz Senato ir Atstovu Rūmo.

Dalis 2.
1. Atstovu Rūmas turi

sąnariu, kas antras metas kiekvienos 
valstijos žmonėmis renkamu! ,ir kiok-

susidėti isz

vienos valstijos rinkikai privalo turė
ti teises, prideranczlas rinkikams 
skaitlingiausiu szaku valstijos legisla
te rose.

2. Joki ypata negali bnti atstovu, 
kuri neturi dar dvideszlmts penkių 
metu amžiaus,”ir kuri neiszbuvo sep-

metu Suvienytųjų Valstijų

prideranczlas

’ i .o Dalis
1. Laikas, vieta, ir budai rinkimu se

natoriams ir atstovams turi būti paro
doma per kiekvienos valstijos Icglsht- 
tura; bet. Kongresas gali bllo.kuriuo 
laiku, sulyg Instatymu, pataisyti arba 
pake luti
Imant, kaslink vietų * senatorių rinki
mams.

2. Kongresas privalo susirinkti ma
žiausiai viena syki žodname moto; ir 
szltlo susirinkimai privalo atsidary
ti plrniamo pnnodelyj gruodžio mene-

9. Sutverti tribunolus žemesnius už 
A (igszbzl'rtVilittji

BZltokiun parodymus, isz-

sio, jel boht trnlyg Instatymu Jie pa
skiri u "kita kokia diena.

.. Dalis' 5.
1. Kiekvienas Jsz tu dvieju rumu 

patsai sprendžia apie savo rinkimus, 
iszrlnkimus; ir savo sąnariu teises, ir 
kiekvieno dldžlumo padaro quorum 
(tlesota susirinkimu) vesti reikalus; 
bet esant tik mažumai, ji gal diena 
nuo dienos atidėti posėdžius, 
liesa priversti nesjĮankaficzius

<ų

J

ir turi 
sąna

rius. kad dalyvautu, tokiu budu Ir to
kiais* prlbaudimais, kokius klekvie-
nas isz tu rumu sau nuststato.

2. Kiekvienas rūmas gali sau Iszsi- 
dlrbti taisykles vedimui reikalu, nu
baudimui savo..sąnariu.,, už negera el
gimąsi, ir sutinkant, dviem treczda- 
liam, gali sąnari praszalinti.

3. Kiekvienas rūmas privalo vesti 
žurnalą savb svarstymu, ir laikas nuo
laikb Juos skelbti visuomenei, Iszi- 
mant tokias dalis, kurios Ju nuomo
ne reikalauja slaptinkumo; ir balsai 
"už Ir priesz" kiekvieno"už ir priesz” kiekvieno rūmo sann- 
riti bile kuriame klausime, vienam 
penktadaliui dalyvaujanczlu 
laujant, turi būti žurnale pažymeja- 
ma.

4. Nei vienai rūmas,’ kongreso po
sėdžiu laiku, negali, kitam nepritarus, 
pertraukti posėdžiu' ilgiau kaip ant 
trijų dienu, nei perkelti in kita vieta, 
isz tos, kur abu rūmai privalo laikyt 
posėdžius. '

relka-

Dalis 6.
1. Senatoriai Ir atstovai privalo gau

ti už savo tarnyste stoki atlyginlrna,

Iv. Spręsti ir bausti pleszikavimus I 
Ir grebežius ant didžiųjų juriu, Ir pra
sižengimus priesz tautu instatymus.

11. Apskelbti kares, suteikti jūrei
viams laisvos gromatas parėjimo už | 
svetimųjų 
taipgi iszdlrbti taisyklos kaslink su- 
qmtmu ant sausžemio ir vandens.

12. Surinkti ir „užlaikyti kariuome
ne; bot negali tam tikslui paskirti pi-

rubežlu ir prlbaudlmu,

nigu ant Ilgesni^ Įniko per dvejus 
metus* , .

13. (3iUajsytl ir užlaikyti laivyną.
14. Isždirbii taisykles valdymui ir

rėdymui aansumoš ir* jurininku ka
riuomenes. » .

15^ Nuspręsti apie paszauklma mili
cijos (Iszplldymul Suvienytųjų Valsti
jų Instatymu, 'sulremtl sukilimus ir 
atremti insiveržimus.

1G. Nuskirti organizavimą, anglnk-
laviina ir iszmokymu disciplinos mill
ed jai Ir valdymui tokiu jos daliu, ku
rios butu galima vartoti Suvienytųjų 
Valstijų jarnysleje; paliekant valuti-

4 « I- • A b 11 > H 4 A ? , n

Jeigu stuboj reikalau
jate naujo pleisterio arba reika
linga kur sena pleisteri patai
syti lai kreipkite^ pas St. Ku
bilu
pas F. Grow 1220 E. Market 

Naudojamas tik geriausia 
pleisteris o dar

bas yra gvarantytas. (t.f.)

412 W. Mahanoy St. arba 
Grow 1220 E.

SI.
ir drueziausis

automohilei— Kada keli 
pasitiko biskupa Crane idant ji 
vežti birmavoti isz Tower City 
in 'Premont arti Pottsvilles, vii' 
has isz automobiliu 
užmuszdamas

apsiverto 
Jamesa Haley 

ant vietos, kun. Lahey isz Tow
er City sužeidė, pavojingai ir 
randasi Pottsvilleš ligonbuti 
kaipo sužeido velionio dvi 
dukters Sara, ir Alicije. Auto 

iszsukti isz 
Visas biskupinis

mobilius norėjo 
kelio kito.
pulkas tuoni labai nulindo.

Kunigas Lahey mirė Nedė
liojo nuo sužeidimu.
nas likos atvežtas in Mahano- 
ju pas broli ant W. Mahanoy 
ulvezios isz kur atsibus laido
tuves.

Jojo ku-

ISZ
Gedimino Kliubas 

Panedeli
6 diena Novemberio 

saleje.

Didelis^ Balius
Parengė

Mahanoy City,
vakara
Norevicziaus saleje. Grajis 
pirmos klasos orkestrą. Inžan- 
ga vyrams 50c. Moterrns ir 
merginoms 25c. Yra tai pirmas 
didelis balius po straikuj todėl 

o praleisite links-ateikite visi 
mai vakaru.

y

50c.

su si rinki me 6 
Szv. Juozapo Lie- 
Katalikfr Bnžny-

valstijų, kurios tik

žmonių, 
yra apsl-

kuri paskiria instatyinai, Jr^. tas turi 
būti iszmoketa Isz Suvienytųjų Valsti
jų Iždo. Visokiuose atsitikimuose, Isz- 
imant iszdavima szalios, prlgavyste ir 
ardymu tvarkos, jie privalo bųti Iluosl 
nuo arosztavlrho, kada dalyvauja sa
vųjų rumu posėdžiuose, 
bei pareinant isz ju;
kalba ar debatus bile kuriame rūme 
jie neprivalo būti niekur užgaulioja
mi.

!J. Jokia senatorius ar atstovas, per 
td laika kuriam jis yra iszrlnktas, ne
gali būti paskirtas in Joki civilini 
urėdą po Suvienytųjų Valstijų val
džia, kuris butu insteigtas,

ir nueinant 
ir už kiekviena

ir kuomi

Ir paskui

bus Instatymu nurodoma, 
neprivalo būti di- 

viena ant kiekvienu

per ta laika pasidaugintu isz to urėdo 
pelnas; ir joki ypata turinti Suvieny
tųjų Valstijų u rodą negali būti sąna
riu bile katro rūmo laiku savo būvi-
mo tame urėdo.

Dalis 7.

tyneriu 
piliecziu, ir kuri iszrlnkta negyventu 
toje valstijoje, kurioje taptų iszrlnkta.

3. Atstovybe ir tiesiogines mokestis 
turi būti proporclonaliszkal paskirs* 
tyta tarpe visu
ineina in szita sąjungą, sulyg ju sąna
riu, kuriu skaltliun turi būti pridėta 
abelnas skaitlius lluosuju 
imant draug ir tuos, kurie 
omo keletui metu tarnystei), Ir Už
imant neapdetuosius mokcstlmls in- 
dljonus, tris penktadalius Isz visu ki
tu žmonių. Tikras žmonių perskaity
mas turi būti padarytus begiu trejeto 
motu po pirmam susirinkimui Suvie
nytųjų Valstijų Kongreso,
kiekvieni doszlmti metai, tokiu budu 
kaip tas 
Atstovu skaitlius 
dėsnis, kaip po 
trijų deszlmczlu tukstaneziu liaudies,
bot kiekviena valstija privalo turėti 
mažiausiai viena atstovu; Ir pakol 
bus padarytas
Nev? Hampshire valstija 'turi' teise 
rinklios tris; Massachusetts asztųo- 
n|s; Rhode Island ir Providence plan*? 
tacljos viena; Connecticut penkius; 
New Yorko szeszius; New Jersey fcp-

atstovu;
szitas suskaitymas,

1. Visi blllial, pakėlimui mokeseziu 
privalo paeiti isz atstovu rūmo; bot
senatas gali pasiūlyti kitus arba su- 
lullcti savo nuomone su priedais, kaip 
ir prie visu billiu. ,•

Kiekvienas blllius, kuri perleidžia

turlus; Pennsylvania a'sztuonlus; De
laware viena: Maryland szeszlus; Vir
ginia deszlmti; North Carolina pęų- 
kius; ir Georgia tris,

4. Pasitaikius kokios 
jos vakansljai (tuszczlai vietai), pli-

fui; jeigu jis užgiriu,

nors valfltl-

domojt valdžia veikiai padavadiju rin
kimą ir szitokia vakonsija užpildo,

5.. Atstovu Rūmas
Kalbėtoja (Speaker) ir kitus virszi- 
ninkus, ir privalo turėti pilna gale 
apskusti. '

Iszslrcnka savo

Dalis 3.
’ 1. Suvienytųjų Valstijų senatas tu

ri susidėti po du senatorių isz kiek
vienos yalstljos, kuriuos iszrenka le
gislature ant Bzcszeriu metu; Ir kiek
vienas senatorius turi viena baisa.

2. Tuojaus* kaip tik jie po rinkimu 
susirinks, jie privalo but taip lygiai 
kaip galima padalinti In tris klases. 
Senatorių pirmosios klases sėdynės 
turi but atitusztintos antraisiais me
tais; antrosios klases praėjus ketve- 
rlcms metams, ir trccziosios klases 
Sukakus szeszeriems metams, taip kad 
vienas treczdalis butu renkamas vis 
kas antri mėtoj; ir jeigu pasitaikytu 
vakansijos, ar tai atsisakius kam isz 
vietos ar del ko kito, pertraukimo le
gislatures posėdžiu katroje nors isz 
valstijų, tai iszpildomoji valdžia lai
kinai paskiria senatorių iki sekan- 
cziu legislatures posėdžiu, 
užpildys ta tuszczia vieta.

3. Joki ypata negali būti senato- 
iki trijų de-

szimeziu metu amžiaus, ir jeigu ne- 
szbuvo devyneriu metu Suvienytųjų

kuris ir

rlum, jei nėra suaugusi

Valstijų piileoziu, ir kuri iszrlnkta 
negyvens tojo valstijoje isz kurios 
yra iszrlnkta.

4. Suvienytųjų Valstijų Vlcc-Prezi- 
dentas privalo būti senato prezidentu, 
"bet neturi balso, jei bent senatorių 
bąlsai iszeitu ant lygios.

' 5. Bengtas privalo iszsirinkti kitus 
savo virszininkus, taipgi laikinąjį 
(pro teiųporo) prezidentą, 
nors prahjszalinu Vice-Prezidentas ar
ba jis laikinai paima Suvienytųjų Val
stijų Prezidento urėdą.

t xr'i i' a i 81 Abatas privalo turėti pilnutėlė 
Jonas MllVinas, MGR.' gft)0 išnagrinėti visus vlrszlninku in-

PRANESZIMAS.
Specinliszkaa 

panų)i jonu 
tuviu Rvmo 
ežios, bus laikytas Panedeli,
13-ta Lapkriczio 19211, moks-1 
lai nėjo ant West įlahanoy. 
Avė., Mahanoy City, .Pa., 7-ta 
valanda vakare, del iezklausy-

ant West

mo nusprendimo iszdjnoto per 
suda kas-link, Žern ogky su’ 
Trusteesais teipgi ap svarstyti
suda kas-link, Zern o»ky

kokiu bildu ir ka tolia us daryti 
apie virsz-mineta prova.

Wm. Kriczinrį Prez.

ir

kada kur

6. Senatas privalo turėti pilnutėlė
I

PERSERGEJIIAAS
į

’***’ skundimus. Kada szltam tikslui susi
renka, jie privalo duoti , prisiega ar 

_ nr x _ garbes žodi. Kuuu yrn luimtuiiUBMahanoy Cn$ Water! vlenytuju valstijų Prezidentas;
garbes žodi.

kompanije prašei^

2 
atstovu rūmas ir senatas, pirm negu 
pasiliks instatymu, privalo būti per
duotas Suvienytųjų Valstijų Preziden

tai privalo pa-
Eiraszyti, bet jeigu ne, Jis turi sugra
žinti. su savo užmetimais, in ta ruma, 
|a:: kurio tas blllius iszejo; tas rūmas 
szltuos užmetimus isztlsai intrauklu 
ip savb žurnalą, ir pradeda juos per- 
tyrgtineti. Jeigu po szitokiu persvars-
jymu, du rūmo troezdaliai sutinka bi- 
lliu perleisti, tai turi ji su visais už
metimais perduoti in kita ruma, kuris 
taipgi privalo persvarstyti; 
szlto rūmo du troezdaliai i 
tai pasilieka tas instatymu. Bet kiek
viename tokiame atsitikime abieju ru
mu balsai turi iszslreikszti per “už ar 

, ir vardai balsavusiu už ir 
ta billiu turi butl lntrauktl in

; Ir jeigu 
užtvirtina,

pribsz’’, 
priesz i 
abieju rumu žurnalui Jeigu kurio
nors billiaus Prezidentas, nesugrąžino 
laiku deszimties dioųu (iszimant ne- 
deldionius) po tam kaip buvo jąm pa
siusta, tai szitas biilius pasilieka in
statymu tokiu budu, kaip ir butu jo 
Į...*;.* j iao, j. 
prisiųsti dėlto, 
pertraukęs pošedžius; szitokiu atveju 
biilįuH nepasilieka inšthtymu.

3. Kiekvienas ‘ phdpvadijimas, rezo
liucija arba nubalsavimas? ant kuriu 
reikia susitarimo senatui ir atstovu 
rUmui (iszimant klausimo apie posė
džiu pertraukimą), turi but! perduo
ta Suvienytųjų Valstijų* Prezidentui; 
ir iki tas incis in gale, turi būti jo už
tvirtinta; arba jdlgu jisai' atmestu, 
turi būti perleista isznaujo genate ir 
atstovu rūme dviem treczdallais, su
lyg taisyklių ir aprubežlaviųlu, kurie 
buvo pasakyti prie billiu perleidimo.

Dalis 8.
Kongresas turi gale:> .
1. Uždėti ir iszrankioti mokosezius,

muitus, czyžc ir pridedamuosius mo- 
kesezius; Iszmoketi skolas Ir rupin- 
ties bendru apgynimu ir gerove Suvie
nytųjų Valstijų; bet visi muitai, czy- 
žes ir pridedamieji mokeseziai turi 
būti vienėdi per visas Suvienytąsias 
Valstijas. .

2. Skolinti pinigus Suvidnytuju Val
stijų kreditan.

3. Tvarkyti prekyba, su svetimomis

pasiraszytas? jei bent nebuvo galima 
, kad kongresus buvo

liucija

į /

bet visi muitai, czy-

ir tarpe invalidų valstijų, taipgi su in
di jonu giminėmis. , ..

4. Inst'oigtl vienodas natūralizacijos

vigus/ 
jog vandens randasi ^abaį ma
žai, todėl bereikalo; nę laistyki
te vandens, pataisykite bogan- 
czes paipas, gumines, paipos 
yra uždraudžemos naukjoti ant 
laistymo vandens ir žo į.|žiu, vi
sur, kur tik vanduo be/ fra nerei- 
kalingai idant tuo pat lkyt — 
Mahanoy City Wator ( Jo. (t.f.Mahanoy City Water (

/

taisyklos, ir vienodus (nstatynibs kas- 
link bankrutu per visas Suvienytąsias 
Valstijas. »

joms paezioms pasvyrima bflclcriu Ir 
valdžia lavinimui milicijos sulyg kon
greso nurodytąją disciplina. '

17. Panaudoti iszimtinaja instatym- 
dnvysto visuose atsitikimuose bile 
kur, ant tokiu distrlktu (nevirszljan- 
czlu deszlmties ketvirtuotu myliu) 
kur butu, tam tikrai valstijai porlel- 
dus ir priėmus kongresui, inkurta Su
vienytųjų Valstijų valdžios sostalne; 
ir pavartoti tokla-pat valdžia ant vi
su vietų, nupirktu su pritarimu le
gislatures toje valstijoje, kur randasi

pastatymui drulvloczlu, 
magazinu, arsenalu, laivaklemiu Ir ki
tu reikalingu triobesiu: - Ir

18. Daryti visus instatymus, kurie 
butu reikalingi ir tinkami iszplldymui 
virszmlnetu Ingallavlmu Ir kitu visu 
ingaliavimu, kuriuos szita konstituci
ja suteikia Suvienytųjų Valstijų val
džiai ar bile kuriam Jos departamen
tui ar valdininkui.

Dalis 0,
1. Immigracija arba Invežimas to

kiu žmonių, kuridos bllo kuri isz da- 
valstiju

tos vietos,

*

3.

nurodymui k^ip ji

®o® <v

Borden
f ♦* 
KYork ir 

riniUH ir
•.usite pilnu;; pi.la-

__ _   ‘ , J I 
vartoti lietuvių_kalboj visai
veltui, taipgi puikių kūdikių 
knygų.

* •* i 7****"Z
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Jo sveikatos ir kūno subuclavojimas priklaus 
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti!- 

Maistas kuris sudaro -nius 12 mėnesių.
stiprius kaulus ir sąnarius, tur but sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

73crnlwL6
EAGLE BRAND

/ ' (OOWD£/.'J£D A//ZX) *
Privalo būti pirmiausiu pagelba. Jis yra rekamen- . 
duojumas per vi;;u.t gydytojus.

Prisiųpkilo šitą p'.~ar::i:timą 
The Bordvn Lo,

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

—?—r 
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba. 
Ji žino kaip suteikti pagelba savo pvietcliams.

ji r Czekie
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bar esaneziu valstijų manytu tinka
mais Insileistl, neprivalo būti kongre
so uždraustas pirmiaus tūkstantis asz- 
tuoni szimtai ir usztuntu motu; bot 
taksa arba mokcsczlnt gali būti užde
dami ant tokiu invežimu, nevlrsziaus 
desziintics doleriu ant kiekvieno as
mens.

2. Privilegija raszyti habeas corpus 
neprivalo būti panaikinta, jei bent tik 
atsitikus sumiszimams arba Insivorži- 
mul, kada visuomenes apsauga to rei
kalautu.

3. Neprivalo būti iszlcistgs instaty- 
mas atimantis pasmerktajam visas 
teises ar ex post facto.

4. Jokiu pagalviu ar kitokiu mokes- 
czlu neturi būti uždėta, kaip tik pir
miaus nurodytos proporcljlnes mo
kestis sulyg cenzo arba suskaltymo.

5. Jokiu taksu ar muitu neturi būti 
uždėta ant daiktu iszvežamu Isz bile 
kurios valstijos. Jokios plrmybes ne
turi but duodama paredant prekyba 
ar akezyžas prieplaukose vienai vals
tijai priesz kita; neigi garlaiviai plau
kiojanti ten Ir atgal vienos valstijos 
gali būti verczlami sustoti, perslkra- 
tyti ar mokėti akezyžes kitoje valsti
joje.

6. Jokiu pinigu negalima imti isz 
iždo, kaip tik paskyrus per instaty- 
mus; ir regulariszki prancszlmal ir 
apyskaitos inplauklmu (r’ iszleldimu 
visu vieszuju pinigu turi būti laikas 
nuo laiko ąpskelbama.

7. Jokiu bajorystes titulu neturi bū
ti sutelkiama per Suvienytąsias Vals
tijas: ir Joki ypata turinti bile koki 
urėdą polpe arba Ju Užsltikojimo, ne
privalo be kongreso pavelijimo, pri
imti kokiu-nors dovana, atlyginlrna, 
urėdą ar titulą, koklos-nors ruszles, 
nuo koklo-nors karaliaus, princo ar
ba svetimos valstijos.

TOLIAUS BUS.

pasmerktajam

proporcljlnes

ANT PARDAVIMO.

Namai kurie randasi prie
637 ir 639 E. Mahanoy St. Pil
nas lotas. Kitas galas prie 
Pine St. ant kurio, randasi 
sziaucziu szapas. Atsiszaukit 
ant adreso.

Mary E. Purcell
Robinson’s Patch
Mahanoy City, Pa.

(t.90

ANT PARDAVIMO.

Namai po No.
Mahanoy St., ir po No. 619-621

620-622 W.

W. South St. Atsiszaukit pas 
savininka.

Michael Hobbs,
1800 Elk Ave., 

Pottsville, Pa.

(t.89
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Naujas Katalogas!
Iszlcidau nauja kataloga savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai: laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu,, skripku, lietu- 
viszku rekordu, 
volialu del

I

fonografu, 
“Playar Piano”

5. Lieti pinigus, nusUtyti ant ju ir su lietuviszkom gaidom, reyol- 
svetlmu pinigu verte, ir invest! svaru yerill 
ir saiku paparti, j ’

G. Nustatyti bausme už klastavlma —

Kada yra teisiamus Su-
• tai 

pirmsedfiu privalo būti Vyriausias 
Teisėjas; ir joki ypata negali būti pa
smerkta nepritariant dviem treczda- 
liam ežia esaneziu sąnariu.

7. Nuosprendžiai apie inskundimus 
neturi siekti tollaus, kaip praszalini- 

>mo isz urėdo ir atėmimo teisiu užimti 
ir bųtl kokiame nors garbes urode, Hus.

8. Glamonėti mokslo ir naudingosios ( JUOZAS F. BUDRIK & 00.

veriu, szautuvu, lietuviszku 
_________ ’knygų ir kitokiu daiktu, gau- 

asekuraciju ir naudojamuju pinigu namu mano krautuvėje. Prisiu- 
Suvionytoso Valstijose.

7. Instoigti pacztas ir pacztavus ke- skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.

užsitlkejjme arba Suvienytųjų Valstijų
naudoje: bet pasmerktoji puse vienok dalies progresą, apsergintl tam tik- qqaq q TTolatnrl ftt flVilnAo-n Tll 
gali būti ankaltlnama. natrauklama ram laikui autorių ir Iszradeiu Iszlm- °* ** ©u vmu gu, až ,

ssbiWW^w—— ■■■!■! ii įsi s.s i mgalt butt apkaltinama, patraukiama ram laikui autorių ir iszradeju iezlm 
taianūm, Tardoma ir gujyg instatymu tinas teisės delel ju rasztu ir iszradi 
nubaudilama.

Tardoma ir au^yg instatymu tinas tolaėa delel ju rasztu Ir tszradl-
ZAma. . t *... ’ • nu.
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Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
banka jeszko dauginus prieteliu.

Ji suteikia paturima kur
pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.

Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite .savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

LEON ECKERT, Vice-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTONi

T. G. HORNSBY, A. DANISZEV1CZIA, M. GAVULA.

geriausia investyt

D. F. GUINAN, Sek. Kasljcrlus
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$1 Guinano Paskutinis
Pardavimas Szi-met

Prasidės
9 valanda Ketvergo Ryta
Matykite musu sztoro langus.

Stebėtinų pigiu pirkinu. 
Pirkite dabar del Kalėdų.
MATYKITE MUSU

Vyrams Overkotai po $15.00
815.00Vyrams Siutai po

Vaikams Overkotai po . $3.95 ir $4. ---- >------------------------------------ £------  
Vaikams Siutai (2 kelines)$5.

t

1
__________  ________________ •---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---------------------- • k p ’. a ’ J

■■■ 1,1 1 11 *** ■—■—i"1’'’-*—1 -    ■ limn ■■I^a !■- aaiwMAmie——man n m nMJ
Vaikams Siutai (2 kelines) po . . $G.95
Vyrams avies-kailies painuszalio 
Kotai prie darbo po ... ; $8.50
Vyrams darbines kelines po . . $1.50
Vyranjs avies-kailio brušlotos po 82.95
Moterems viso vilnio kotai po . . $5.00
Moterems puiki kailiniai po $5 ir $10
$2.50 vertes paklodes blanketai . $1.00

74- per 80 didumo
-     , „ , Į .       ,   Į.  . į         

25c mastas, drūto audeklio 7 mastai $1

$1 Pardavimas Ketverge, Petnycuioj ir 
Subatoj, Nov. 9, 10, 11

Pasakykite savo draugams

Guinan 201 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.
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