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/ INTIMdAt TUI MAHAMOT OĮTVtTA.vZ> 
VroBT-orFiUB ab bbcomd olabb mail Mirrait.^

Turtas karaliaus Krezušo 
Amerike.

New York. — Trisdoszimts 
mažiuleliu auksiniu pinigu, 
kurie yra badai pirmutinei pi
nigai iszmuszti senoviszkuosia 
lai k uosi a, turinti verto dau
giau kaip milijonas doleriu, li
kos atvežtais in New Yorka. per 
George Horton, amerikoniszka 
generaliszka konsuli isz Smir
nos, kuris lankosi czionais ant 
vakaeiju.

Tiejci pinigėliai likos isz- 
kasti is> griuvėsiu Sarise. Lai
ke uždegimo Smirnos konsulis 
buvo priverstas bėgti isz mies
to, pasiėmęs visas brangenybes 
su savim.

Pinigai likos iszmusztais per 
Lydyjos karalių, 

terptautiszka ban-
kieri, kurio vardas buvo ženk
lu konia per 2500 metu, 
gai likos 
mota
Cl.ristuso.

YEARLY SUBSCRIPTION |8.00
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ISZ AMERIKOS
Namas ingriuyo. in kasyklas, 

sieimyna vos iszsigialbejo.
Wilkes-Barre, Pa. — Kada 

. Stasis Kvaznikas su savo szei- 
mynelia nusidavė ant pasilsio, 
ižgirdo nepaprasta braszkeji- 
ma po namu ir tuojaus dasi- 
prato, jog žeme slenka in ka
syklas. Surinkęs vaikus ir pa
ežio ižbego laukan. Kada apsi
dairė nerado savo namelio, nes 
žeme viską nurijo. Atejas pa
žiūrėti ar da ko nesuras, pama
te ant tos vietos milžiniszka 
skvlia in kuria namas ingriu-

*

vo, bet jojo negalėjo matyti, 
nes žeme viską uždengė. Nelai
me atsitiko kaimelije Hudso- 
Yte, kur tankoi žemo ingriuva 
in kasyklas. Taigi, in kelps mi
nutes žmogelis neteko viso sa
vo turtelio. Kompanijc mano 
atlygyt Stasiui 
blede.

Užplakė savo moteria ant

u z padaryta

smert.
Morristown, N. J. — 

Andrews, 38 metu, 
užplakė savo moteria ant 
smert, panaudodamas koja nuo 

Kokia priežastis buvo 
žudinsta, tai palicije da noisz 
tyrihejo. Kaimynai sako, buk 
Jonas baisei užvydejo savo ino- 
terei ir isz tojo pasiutimo nu
audė jaja.
Apmainė paezia ant automo

biliaus. 
N. Y.

Jonas 
ana diena 

moteria

lovos.

Syracuse, N. Y. — F. R. 
Woodruff apmainė savo pa- 
czifLąnt f ordinio automobiliau . . , . * V A* T__ S

Grover Coanl;

paskutini 
pirmutini

Pini-
iszmuszti da priosz

561 priesz
z

užgimimąn

varginta 
kuri jai

sunkiausius 
ir priversta gu- 

visztinyczioje, su- 
ant trijų
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Didele Nelaime
Anglies Kasikloje
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Isz Lietuviszku Kaimeliun
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS 4‘SAULE” 
ISZETNA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMBBATA KASZTLOJA: 
AMKRTKEi Ant fino meto Ant |>umb meto fl.SO

EUROPOJE: Ant Tiso melo $4.00.
į/ST Laiokue ir piningus visada siuskite tiktai ant st i to adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.
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nesenoi mi- 
rado daktaras

——    ...... 1 scssasg
Daktarai rado viduriuosią vy
ro kūdiki! — Nepaprastas at

sitikimas gamtos.
Springfield, Mass. — Nema

žai nusistebėjo daktarai isz vi
sos aplinkines, kada surado 
•mirusio vyro viduriuosią kūdi
ki, kuris czionais 
re. Ta j i kūdiki,
Carl A. Schillanderis, kada da
re isztyrinejima ant mirusio 
žmogaus kūno. Kūdikis buvo 
gana gerai iszsivystinias tiktai 
neturėjo galvos. Kūdikis rado
si maiszelijc pilna taukil. Pa
gal daktaru nuomone tai tasai 
žmogus kentėjo daug isz tosios 
priežasties. Žmogus mirė nuo 
paprastos priežasties ir buvo 
tokio pat sudėjimo kaip ii 
kožnas vyras. Turėjo paezia ir 
szeszis vaikus ir buvo apie 60 
metu amžiaus.

Daktaras Schillanderis sako 
buk tasai kūdikis
gaus viduriuosią nuo 
mo ir gal ketino būti suaugia 
in daigta dvynai, 
juos perskyrė 
kis pasiliko viduriuosią gyvo
jo, kuri nesziojo per visa savo 
gyvastį, nieko apie tai nežino
damas, pakol daktarai ji ne- 

ir nesurado kūdiki

radosi žmo-
užgimi-

bet gamta 
ir antras kudi-

perpjove 
po sment.

Isztikruju, yra tai nepapras
tas ir negirdėtas atsitikimas 
idant v^ro viduriuosią rastųsi 
kūdikis per tiek metu.

Vogei szalinasi nuo szito 
žydelio.

Lexington, Ky. — Vagys ir 
kitoki pleszikai szalinasi nuo 
kromo Juozo Rozenbergo kaip

82 Anglekasiai Pražuvo Eks
plozijoj Gazo o 34 likos 

baisiai apdeginti.

Spangler, Pa. — Baisi eks
plozija kokia kilo panedelio 
ryta Reilly kasyklosia netoli 

kurioje pražuvo 
o 34 apdeginti

užmokėti

Petrus An- 
likos apgudintas ant

nuo czionais
82 anglekasei

»< f *»

Throop, Pa. — Darbai ejna 
gerai, nekurios kasyklos dirba 
po 2 ir 3 dienas o kitos visa 
sanvaite. Darbininku atvažiuo- 
je isz visur jcszkoti darbu bet 
ir vietiniu randasi daug be 
darbo.

Darbai

au kokiu tai
Woodruffas neilgai džiaugėsi 
su savo forduku, 

. jam atome už
laisnu. Coant apleido moteria 
su vaikais ir badai apreiszke. 
jog yra pasirengiąs apmainyt 
savo nauja automobiliu ant 
naujos moteres, bet palicije ji 
turi ant akies ir kętina užda
ryti in kalėjimą, jeigu vėla 
bandytu padaryti apmainas.

Apgavikai paėmė jojo visa 
turteli.

Danville, Ill. — Konia per 
visa savo gyvasti Mikas Alek
sį, czedino pinigus ant pirki
mo sau puikios fa mieles už 
$2,200. Ana diena atėjo pas ji 
kokie tai nepažinstami , vyrai, 
kurie prikalbino Miką, jog ga 
Ii savo pinigus padauginti, 
jaigu juos aplaistys su stebuk
lingu vandeniu ir prislėgs su 

, dideliu akmeniu. Mikas pa 
klausė, o nepažinstami nuėjo, 

e prižadėdami sugryžt ant ryto- 
Ant rytojausu Mikas 

dirstelėjo ant pinigu, bet vie
toje pinigu radosi tik su karpy
tos popieros.
dare “operacije”, perina ine 
pinigu ir iszpleszkejo kitur 
jeszkoti kvailiu.
Nemokėjo kalbėt angliszkai, 

nusižudė.
Bethlehem, Pa. — Manyda

mas, jog visi isz jojo szandijo. 
jog nemokėjo kalbėti anglisz
kai, Mikola Spkolacko, 31 me
tu, būdamas per keturis metus 
rusu armijoi, perpjovė sau 
gerkle su britva, kada važiavo 
trukiu pas savo tęva in San 
Pranciška isz czionais.

15 metu mergaite turi du

St. Louis, Mo. — Penkioli
kos metu merga i te "Gladys 
Beard, randasi priglaudoje del 
nepataisomu mergaieziu nes in 
laika tiktai triju menesiu ap
sivedė du kartus. Pirmas jo-

nes valdže 
neužmokejiina

Kankino mažiulelia dukrelia.
Chicago/— Laike teismo, 

ant kurio liudijo daugelis kai
mynu buk 19 metu Marijona 
Dyvan, buvo labai 
per josios motina,
liepdavo szaltije kirsti malkas, 
neturėdama czevervku ant ko
jų, turėjo dirbti 
darbus namie 
lėti szaltoje
dže nubaudė motina 
metu kalėjimo.

Mergaite turinti devyniolika 
metu yra tiktai ketures pėdas 
ir szesziu coliu augszczio. Lai
ke teismo mergaite su aszaro- 
mis pripažino, buk už tai josios!nuo pavietres, nes kožna karta 
motina toip jaja nekeneze, kada apvagia jojo kroma, tai 
kad jiji tokia maža, o už tai | patinka juos mirties bausme, 
neužaugo kad jaja motina bai
se i muszdavo per į 
kūdikystes.

toip jaja 
maža,

Dvi sanvaites adgal du nige-

jaus.

Kada apgavikai 
operacije”,

Brangus laikrasztis.
Cincinnati, Ohio. — Czionai- 

tinis sudže nubaudė Petra Mi-

peczius nuoĮrei apvogė Rosenbergo kroma. 
In kėlės dienas po tam likos 
abudu užmuszti ant geležinke
lio. Priesz taja vagysta, kękis 
tai nigeris apvogė jojo kroma, 
o ant rytojaus surado ji su mv

kolovski ant deszimts doleriu laužtu sprandu ant ulyczios.
ir užmokėjimo visit sūdo kasz-1 Septyni metai adgal vagis ap- 

kokio tai laiko 
laik-

tus — isz VISO 
tai kad 
Petrukas 
raszti savo kaimyno kuri pasi- 
imdavo nuo duriu kada gro-1 Ileatsilanko

ISZ VISU SZAtlU
186 rusiszki pabėgėliai nu

skendo.
Vladivostokas. — Kada isz 

czionais iszplauke 186 rusiszki 
pabėgėliai tiksle iszplaukimo 
in Moskva, laivas ant kurio ke
liavo susidūrė su kitu laivu 
laike miglu. Abudu laivai tuo-
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Lawrence, Mass.* — 
gerai ejna — diena ir nakti 
fabrikai dirba. Lietuviu ran
dasi gražus būrelis, bet liud- 
niause kad nėra sutikimo vieni 
ant kitu vis vapsi ir pravar- 
džiojesi. Yra czion dvi parapi
jos. Sena kontroliuoje ajriszis, 
sena bažnyczia sugriovė ir 
mano pastatyti nauja — inuri- 
nia, o nors žmonelei daug su- 
aukavo, bet kaip girdot, tai be
galo bus daug vargo. Antra pa
rapine yra tautiszka, kuria su
tvėrė 1916'mete. Turi puikei 
intaisyta bažnyczia, kapines ir 
soda in kuri žmonis šuva žino
jo vasaros laike ant szviežio 
oro. Parapije teipgi turi ko- 
operativiszka duonkepe.

— Nesenei isz czionais isz- 
piszkejo Mrs. Feliksiene Kibil- 
diene, 36 metu, motina septy
nių vaiku, su Antanu Sinkevi- 
cziu, 32 motu, gyvenanezio po 
36 Portland uli. Pati Sinkevi- 
cziaus pranesžo palicijai apie 
dingusi vyra. Ta pati vakara 
Kibildis atėjo in palicije pra- 
neszdamas, jog ir jojo prisiege- 
le dingo, pasiimdama su sa
vim 50 doleriu ir visas drapa
nas palikdama vaikuczius isz 
kuriu jauniauses turi vos du 
metus.

jaus nuskendo o drauge ir visi 
žmonis.

27 nuskendo su laivu.
London. — Ant North Sea 

nuskendo vokiszkas laivas su 
27 laivoriais. Tik vienas laivo- 
rius turėjo gi lūki iszsigialbet.

Galimą tikėtis susirėmimo 
kožna diena.

London. — Anglikai iszvijo 
visus turkus isz europiszkos 
dalies Konstantinopoliaus ir 
kaip rodos neapsiejs be susirė
mimo ir kruvino muszio. Ang
likai sergsti miestą su maszini- 
nems annotelems.

i

ii
kimus nelaimingu 
likos iszgauta isz 
Daugelis isz sudegusiu negale- 
ma pažinti.

Regėjimas prie kasyklų bu
vo baisus, motoras klykė vai
kai verkė, o vyrai yaikszcziojd 
apsiaszaravia ir nulipdia.

Terp žuvusiu anglekasiu 
randasi daug slavoku, lenku ir 

džiu 
tojo namo, 
typstejus toji 
Laidotuves 
diena visu auku.

Kompanija da neiždave isz 
kokios priežasties Joji eksplo- 
zije kilo, nes 
žiurėjo kasyklas apie 
da isz ryto 
nes kada darbininkai nuėjo in 
darbo, eksplozije kilo in trum
pa laika. Fajerbosis taipgi pra
žuvo. Didesnė dalis žuvusiu 
buvo vedė, turėdami szeimyne- 
les.

Czion paduodame nelaimes 
kasyklosia kokios atsibuvo po 
visas szalis ir kiek žuvo dar
bi nipku.
Jackson, Cal.,
Cherry, Ill. .. Nov. 1919 — 2891 ras yra gimeS Lietuvoje ir pa-

156 eina isz Veisėju miestelio Sei- 
Coal Creek, Tenn. May 1902 —|nu apskr. Atvyko in Amerika 

turėdamas 17 metu
amžiaus, visa laika dirbo ka- 

175|syklosia ir nesutiko jokios ne- 
Abner Valley, Ang.»May 1901 laimes. Z___  __ _ Z___ 1_

— 80 draugiszkas vaikinas ir mylin- 
Johnstown, Pa. July 1902 — 87 tis veiktie japnimo tarpe. 
Hanna, Wyo. June 1903 —200 prigulėjo prie S.L.A.
Harwick, Pa. Jau. 1904 — 189 kuopos ir jįrie' Szv. Marijos 
Calais, Francijoi Mar. 1906 — Lietuviu Parap. Choro, kuria- 

1000 me giedojo pęr 4 metus ir pa- 
Caucea, Mex. June 1906 — 1021 siszventes dinbo.

į Tokio, Japonijoi Aug. 1907 —

anglekasiu 
kas vii lu. e

rastas lovoje

4

ŽUVUSIU

il lietuviu kaip isz pravar- 
galima spėti. Nesiranda 

kuri nebūtu da- 
baisi nelaime, 

atsibus ta paezia 4

per kelis 
ir e j tu in
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fajerbosis per- 
3 valan- 

nerasdamas gazo,

Isz Lietuvos
»

automobilius 
tvora ant

Minersville, Pa. — 
das Kubeldžis, likos aresztavo
tas už davimu neteisingo ban
kinio czekio del Goeser & Co. 
Kubeldžis turėjo 
$137 ir kasztus.' 

— Saluniiikas 
tanas,
dvieju metu in kalėjimu už su- 
žagejima savo szvogerkos Mar- 
garietos Felliniutes. Teipgi tu
rės atsėdėti da szeszis mene
sius daugiau už teviszkuma ir

isz kuriu keliolika mirs. Visus 'mokėti po du dolerius ant už
laikymo kūdikio lyg 14 metu 
senumo. 

ff -‘h-.-" . .......

Kingston, Pa. Net szalti 
sziurpulei paėmė žmogų suži
nojus* apie mirti a. a. Petro 
Cibulsko kuris
bemiegant amžinu miegu Spa
lio 24 diena. Ryte kaip ir visa
da broliene budino 
kartus kad keitusi 
darbu, bet nesulaukus atsike
liant inejo. in kambary ir rado 
jau mirusi.

Tuojaus btivo pasza'ukti gy
dytojai kurie apžiūrėjo pripa
žino kad jo mirtis buvo isz 
priežasties sužeidimo jam gal
vos laike pasivažinėjimu Bal. 1 
diena kuomet
smoge in eime,litine 
kampo gatves, kurw Petras bu
vo labai pavojingai sužeistas in 
galva ir nugabentas in ligon- 
buti. Pagulėjos keletą savai- 
cziu pagijo ir pargrįžo namon 
pas broli, bet gydytojei jam 
nepavelino eitie in kasyklas 
nors per metus laiko bet jis 
\jautesi sveiku ir pradėjus1 ka
sykloms drbtie vėl gryžo in 
savo sena darba kaipo mainie-

Aug, 1922 — 471 ris, isz ko ir mirti sutiko. Pet-

na žmona 
korusi. Y

Butte, Mont. .June 1917

22711911 m.
Birmingham, Ala. May 1910

PetrAs buvo doras ir

i
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Pittsburgh, Pa, — Pittsbur
gh© Lietuviu Raudonojo Kry
žiaus Draugjia yra gerai žino
ma tarp Pittsburghiecziu už 
jos labdaringus darbus ir links 
mus vakarėlius kuriu uždarbis 
eina ant szelpimo naszlaicziu. 
Per vasara, kaip žinoma, Pitts- 
burghe nebuvo galinu#ka daug 
veikt bet dabar atvėsus vėl vi
si turim pradėt darbuotis.

Raudonojo Kryžiaus 
Draugjia surengė

ma

Liet.

Pasikore.
Patosziu kaimo (Plokszcziu 

vals.) gyventojas Grybas buvo 
labai nusiminęs: jo kumele pa- ; 
stipo, o kitos nusipirkti nein- 
stengė. Reikėjo statyti nauja 
troba, bet su girininku susipy
kęs, Grybas naujai trobai sta
tyti medžiu negavo. Viena die- 

ji rado girioje pasi-
I 4B

Isztvirkeliu darbaT**
Butrimonių valscziuje, (Aly- r 

taus apskr.) per du menesiu 
sudege 9 klojimai su visu tur
tu. Žmones gauna daugiau gra- 
sinaneziu laiszkeliu, kad ir dau 
giau bus deginama. Spaliu 2 d. 
sudege Kauboniu kaime kloji
mas, 
būvą sugautas, tu paežiu namu 
savininko sūnūs, 
Amerikos.

'^B*' •* (MM
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bet szi kart kaltininkas .

grižes isz
4'

lt ii 
M

u Euchre ir 
Sixty - Six kuris bus laikytas 
Lapkriczio 27, 1922 ant 8 vai. 
vak.,
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Jis 
lmos Litai. ,

spausdinimo darbas .
4^ dolerius, už j VOge teipgi Rozenbergo kro

ma, bet likos nuszautas per pa- 
licijanta kada bego ulyczia su 
savo laimikiu. Dabar vagis jau 
_________ > pas Rozenbergą, 
nes žino, jog neapsisaugos nuo

nuo
prisisavinojo

.Pija

y

vra
mas

atneszdavo.
smarku pa-1 netikėtinos mirties.
kalbėdamas,
laikraszczio
prasižengi

Litu 
Pragoję eina sėkmingai. Szio-« 
mis dienomis prisiųsti pirmieji • 
musu centu pavyzdžiai. Jie at
rodo gražesni ir daug geriau 
nusiseko, negu laikini litai. Kol 
kas pirsiusti tik smulkieji nuo 
1. iki 50 centu. Jie tokio fomato 
kaip vokiecziu dvi markes. Li
tai bus daug didesni. Ju pavyz- 
ždiu dar neprisiusta. Auksz- 
cziausia suma bus 100 litu. Mu
su komisijai Pragoję padeda , 
dirbti 15 czekoslovaku finansų 
m in - jos valdininku, kurie ko- 
troliuoja litu spausdinimu. 
Apie spaliu 15 d. isz Pragos . 
grisz Czeku Slovaku atstovas 
Lietuvai, kuris parlydęs pirma 

į partija litu.
(Naujas L. Sz. S. virszininkas.

In atsisakiusio nuo Lietuvos ’ 
Szauliu Sąjungos virszinko 
pareigu p. V. Putvinskio vieta, 
valdybos nutarimu paskirtas 
kap. Pranas Klimaitis.

Nelaimingas atsitikimas. 
! ♦ 

I Augustaicziuose, Papilio vai 
malūne paleistos vos iszkaltos , 
girnos sprogo ir nukirto koja 
paežiam maluftinkui Dovidui 
Pinkui; vienas paszalietis leng 
vai nužeistas. :

Lenku 41 rekvizicijos? *
In Musteika,Bobeliu par, rug
sėjo 29 d. atvykę 10 lenku žan- 

liudime Amerikoje broli Juo-1 putėm! dvare, kur sudege dar- daru, reikalavo medaus. 
• • *** * J 4 I L. ■ H| « a — A * - M i • •••'*♦ • 1 ♦

žmonių

Lietuviu Piliecziu sve
tainėje, 2226 Jane St. Pgh, Pa.

Tad visi rengkities in 
chre”
vakarėli

“Eu- 
kur, praleisit linksma 
, iszlaimesit gera do

vana ba bus duodama daug do-# 
vanu i

Petnyczios vakare
470 prisirinko kad netilpo noi in I 

Naomi, Vernon Dec. 1907 — 37 stubą. Sztai pamatėm, ateinant 
Monongah, W. Va. Dec. 1907— musu gerb. chorą giltoje po

398 du. Ineina gerb. choro vedėjas
70 J. J. Szaucziunas su vici?-pir-

I deda atsisveikinimo apeigas. ■ 
Paskiaus ineina antra pora ir 

Utah. _  raszt. choro P-lė'T. Motieju-

iszlaimesit gera do- 

ir suszelpsit Lietuvoj 
naszlaiczius.
Szirdingai kvieczia Komitetas.

Kunigas ir motere užmuszti, 
kiti sužeisti.

Ripon, Wis. — Kataliku

matneszis
Sudže iszkirto 
mokslą Petrui 
jog pavogimas 

bjauriauses
nes jeigu žmogus geidže

skaityt, tai tegul laikraszti už-1 kunigas L. J. Kelley ir Katre 
nuo Gorman, ,lįkos užmusztais, ka-

y Yolande, Ala. Dec. 1907 -— 70 J. J. Szaucziunas su vicę-pir- 
Spanglcr, Pa. Nov. 1922 — $2. mininku J. Venslausku ir pra-

prenumeravo,ja o nevage
kaimyno.
Issbadejus motere norėjo ap-1su kltu artimoje Shngor. I Snlt Lnko city> Utah. — Iraszt- choro P-lo'^. Motieju- 

mainyt kūdiki ant maisto. cjKni^n'iu'^co^uo'Gormanie'' Sniegas nupuolė daliję Cap- niuto prisega balta gėlo prie 
Saint Tnniq Mn Palieiin K 1 H ^el^Z’ s.esu2 . 01 !naiVC| fornia Utah Now Mexico ir Petro krutinės, kaipo meiles Saint Louis, Mo. — 1 alicije ueg nkos kei sužeistais. Ku- \01.ma’ uta"’ ,^7 Mexico n . } r> !,

Paskutinėjo vietoje 11 Yięnyoes zenhia.
Atlydejus kuna in bažnyczia 

prasidėjo gedulingos Szv. Mi- 
szios kurias atlaike gerb. Kleb. 
kun. J. W. Incziura ir skaity-

paeme in vargszu
Mahonevgarieta

narna Mar
su josios

da juju automobilius susidūrė
su kitu artimoje Slinger.

Gormanienes vyras ir pana 
Sibila Seitz, sesuo Gormanie-

nigas kieravojo automobiliu 
ir neinate prisiartinanezio ki
to automobiliaus

------—. irnemate pnsiarunanczio ki- 
dvieju menesiu kūdikiu kuri Lo aufomoi)iiįaus isz priežas- 
stengesi apmainyt ant maisto. Į ^eg nijgiog yjsį važiavo in 

vyras iszvažiavo 
szali, o jiji neturėdama pinigu I ^9 metogim^M 
1 >• nonro Inrlnvyto an 1 rlni’ l

Vargsze pasakė, buk josios 
in nežinoma

ir negalėdama sujeszkoti dar
bo isz priežasties kūdikio, nu
tarė ji ji atiduoti už 
maisto.

Lojanczios ir žviegianezios 
' kaip kiaules varles.

isz priežas-

Mil waukee. Kunigas Kellėy 
buvo inszventytas ant. kunigo.

Philadelphia. — Scrod oje po

Dideli sniegai.
Salt Lake City,

i 
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piet elektrikinis karukas jszsi- 
rito isz begiu ant Richmond ir 
Madison ulycziu, trenkdamas 
in kita karuka su bjhuria pa
sekmių, nes 26 pasažierei likos 
sužeistais terp kuriu randasi 
V. Visczik, Jonas Laczkovski, 
Mrs. Ahimos ir duktė Katre, 
Ignotas Krajkovski, Kazis Vi
lią. Sužeisti randasi Frankford 

' ir Episcopal ligonbutesia.

litufornia, Utah,
Arizona.
prisnigo penki colei. Nebrasko- 
jc sniegas ketina nupulei už 
keliu dienu.

I Nužudė savo sunu, norėjo pati (tas kiti du kunigai (kuriu pra-
1 pasiskandyt.

Easton, Pa. — Mare Boch, 
171 metu senute nūszoko nuo

su tikslu
Žentelis dingo su pinigais.

Pa. — Uoszve l Lehigh Valles tilto 
Karlokicne davė 1800 doleriu pasiskandinimo upeje Dela- 
savo ženteliui Mikolui Kravai- ware, bet likos isztraukta per 
ežiui, balberiui, ^jdant pirktu palicije. 
narna. Mikolas gavės pingus |

vardžiu neteko sužinotie.) Lai
ke Szv. Misziu choras labai 
gražiai pagiedojo gedulingas

T

sziek tiek H Centralia,

Mikolas gavęs pingus Bochiene užpyko ant savo
New York, Gainios muzejaus j jįjįgg įaz miestelio, palikda- marezios norėdama nudurti su 

. . . «—• jauna pa- szake, bet sūnūs atbėgo in lai’
Donungo atsivežę i daugiau czįuie 8U kuria apsivedė nese-1 kauszgialbedamas *paczianuo 
kaip -00 rusziu driežu iri kito- 0 įr keikenezia uoszvia, inirszusios motinos ir iszbare 
kiu gyvūnu, ju tarpe ir varliu, knri neteko ne žentelio no pi- 

kaip iszgasdintos kiaules. Tošį*

Asiusta ekspedicija in i Santo ma8 aszarosia savo jauna pa- szake, bet sūnūs atbėgo in lai

kai p 200 rusziu driežu iri kito- 0 įr keikenezia uoszvia, inirszusios motinos

kurios loja kaip sznis ir "žviegia |nigu.

varles yra gana dideles ir gy
vena medžiu virszunesę. Kiau- 
szinius deda ant žemes, bet isz 
ju iszsiperi ne

/ ■ . , • 

Nekaltas už dalybavima sker-
" » dyneje.

Willsburg, W. Va. — Sudas 
buožgalviaiJiszradoriekaltuJona^Kartuiis- 

sios vyras likos aresztavotas už kaip pas paprastas varles, betIka, 19 metu, už dalybavima
iszsiperi

■I»I f j p

GAISRAI LIETUVOJE. *F. Witt ant 4 balsu miszias ir 
pora giesmių solo.

Pasibaigus pamaldoms* isz
bažnyczios choras vėl pešti nu-h<Gnu (Szauliu ap.) valscziuje

Pastarosiomis dienomis Szan

lydėjo ant Lietuviu Szv.,Mari’ gaisrai padare žmonoms dido-

■

j

vągysta, tuojaus po szliubui ir 
tuojaus in dvi sanvaites iszte- 
kejo už kito, 
tame nieko blogo nedaro.

mažytes varles. Pagauti jas ga-| Cliftonyilles kasyklų skerdy- 
na sunku, kadangi jos leidžiu nėjo kuri atsibuvo Juta jau s 17*“ neje kuri atsibuvo Julajaus 17* 

manydama, jog smirdanti ir Nuodinga skisti-Įkur tai likos nužudyta'kelioli- 
ma. ka anglekasiu.

pagiedojo Į1 i u nuostoliu.
I Krikliufp»foaime sudege keli

ir 
Aniolas Dievo. V ______ ____  ___
Petro laidotuves atsibuvoItrobesiai;^nuostoliai sieįa iki

jos . kapiniu 
u

111

pas broli Juozą kuris Igbai isz-11.210.000 ahks. ’ y

■ Kitoje vietoje, pamiszkeje 
.sudegę daržine su paszarū. Di-

už tai sriikrkėi. Motina isztrau- kilmingai savo broleli palaido-
ko ilga peili isz enozio, nudur-3°’ ..... . , - .
dama ji ant vietos, Isz rūpės-L. y$’10ni® paliko dideliam nu- dehs gaisras buvo taip pat Var 
ežio norėjo pasiskandyt. . . A T. . . a ; . ? , , Įza ir seserį Ona Lietuvoje Se- Į žme su dobilais, szienuir nekul 

i rugiais. Nuostoliu* iki 
1.450.600 auks. Gaisru priežas-

ke ilga peili isz enezio, nudur-

ežio norėjo pasiskandyt.

VILKAI LIETUVOJE.
na teveli, brolius Joną ir Pra-1 tais 
na ir seseris Rože ir Teofile.

,Lai buna lengva szios sza-ltys nežinomos; Ypacz pažyme-
-a M v*. " > • ./—m a «■ « « a I 4 . . u 1 '■ *

Zaprutiszkiu kaime, Biržų lies žemęlej Petrui Cibulskui o | tina, kad to paties dvaj’p per- 
ap.
ūkininko tvaria, nakti iszpiovo Dangaus karalyja; ,

A/ r ' *.. . * ■ .*

vilias inlindes in vieno jo Metalai Viezspats priima in Uai irgi sudege dideli 
» 1 i * k *1 A ? * _  * _ I M • Ik. m ’ a

1.0 aviu.

i szieno 
žagai; gaisro priežastis nebūto 

Apgailestaujantis J susekta. ’
7 : 1 /

y____

Kai-
Su-miecziai aiszkinosi neturi, 

tike g 
musze, 
medaus. Szis teisinosi nežinąs. 
Ji nusivarė - pas seniūną prie » 
vyresni. Tas suomes iszveže in 
Marcinkonis. Iki szioi dar te* 
belaikomas kalėjime. ,

gatvėje Joną Balevicziu 
kad pasakytu kas turi it

"7

'T'il1'
4
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I

KAS GIRDETiSuvienytu Valstiju| t 
Konstitucija.Jeigu visi politikieriai isz- 

pildytu aavo prižadėjimus ka 
davė žmonims priesz rinkimus, 
tai sziadien ant svieto užstotu 
tikras rojus.
1 -----------
I’ Tik vienam valstije Wiscon- 
fcine farmerei szimet sukaso 37 kaip tik auksojr sidabro pinigus ap- 
kn i Ii jonus buszeliu bulviu, kas 
parodo užganadytas derlius. 
•Bet farmerei szimet 
.tiek už bulves kiek praejta mc- 
Įta ir ant to daug patrbtino.
! Nekurie sako, bnk bulves ne 
^’ra daugiau vertos kiek vo- 
kiszkos markes, 
nplaiko už buszeli 
iknip po 20 centu už buszeli o 
už szimta svaru nuo 30 lyg 45 
įcentu.

Visam Amerike surinkta 433 
knilijonus buszeliu bulviu, arba 
imt kožno czionaitinio gyven
tojo pripuola po keturis busze- 
lius ant meto, 
puola po tris 
žmogaus ant undo.
I --------- 7"
i Jau czion Amerike paprastai 
yra žinoma, jog turezei turi ne
paprastas privilegijos ir pir
menybes visame.

Tegul papildo ta pati prasi
žengimu vargszas ar milijonie- 
ris, tai pamatysite kokia ap- 
Jaikys “ teisingysta” isz tuju

halls 2.
I. Prezidentas turi bull vyriausiu 

komandlorlum Suvienytųjų Valstijų 
armijos Ir laivyno, Ir milicijos pąhki- 
rluju valstijų, kada yra tas pnszaukta 
in aktivlszka

but I 
Suvienytųjų

> !> * TEMYKIT LIETUVIAI
.‘ ' 'f • Vi * r-

vertos
nes farmerei 

nedaugiau

Paprastai pri- 
buszelius ant

»»‘‘teisingysta 
dvieju. Szimtai atsitikimu pa
rodo kaip sūdai iszdalina tai- 
Fps teisingystas 
kitu.
Ine:
Fzas pavogė tris dolerius už ka 
likos nuteistas ant penkiolika 
metu in kalėjimą. Gal netikėsi
te, o bet buvo tai tikra teisy- 
^c-

Bet kada milijonieris Morse 
apgavo valdže tint asztuonioli- 
ka milijonu doleriu, o teismas 
traukosi suvirszum du metus 
5szrado ji

• *‘davadu!”
, Ir atmyk žmogau, isz kurios 
puses tave plaka.

Bet tokia tai ainerikoniszka 
teisingysta 

t

vienu ir
paveizdos paimsi-

del
Ant

Nesenei kokis tai varg-

I

nekaltu del stokos

tai ne

Ra- 
ne tinka

Redagoti laikraszti, 
Jtaika, reikė visiems pritaikyt 
pripildymą laikraszczio. 
Bzymas daug juoku 
nes skaitytojai pasakytu, jog
redaktoriaus galva pripildyta 
niekais, o jeigu juju neraszo, 
tai sako,, 
būti nuolatos susiraukęs. Jei
gu naudoje straipsnius isz ki
tu laikraszcziu, 
nieko nedirba, o kada pats 
htraipsnius paraszo tai užmeti- 
neja jam buk kritikuoje už 

Jeigu nepriima kores
pondencijų, tai sako, jog juju 
negali gerai apsvarstyti 
gu juos patalpiname tai kiti 
pyksta. Teip tai redaktoris nu- 
Jcencze nuo visu, 
Sutikti, būti juju 
N*okatu, 
Įtiszku ir dangiszku dalyku 
tronowi, daktaru ir 1.1. Darbas 
prie laikraszczio, įnylemi skai
tytojai, tai tikra nelaisve, nes 
rt‘daktoriaus smęgenis turi 
dirbti ne tik diena bet nakti ir 
kur tiktai jisai nesi rastu, turi 
rinkti medžega in laikraszti. 
j ------------
, Isz Lietuvos laikraszcziu ir 

paaiszkeja, 
Lietuvos va- 

skaudžia 
Kaune buvo ve ike-

jog redak toris turi

tai sako, jog 
o kada

chnig.

žinunu

° jei-

turi visiems 
vadovu, ad- 

vi šok i u Švic
as-J

liutos

žinių

O tos brangeriy- 
nesvietiszkas. 

pora 
menesi kaina-

Dalis 10.
1. Nei viena valstija 

sandoros, susivienijimo ar konfedera- 
sijos; sutelkti laisves
žengt In svetimus rūbelius ap prlbau-

Iszlelstl kredito 
daryti ka-nors.

neguli daryti

gromatas in-

dimu; lieti pinigus;
popierinius! pinigus;

mokėjimui skolų; Iszlelstl kokliiH-nor* 
inalatymus atimaneziua pasmerktųjų 
teises, ox post fucto/lrfuttUymus, ar 
lauanczlus kontraktu prižndn Instaty-

CK

mu*; arba sutelkti kdkius-tiors bajo
rystes titulu*.

2. Nei viena valstija negali, be pri
tarimo kongreso, uždėti 
muitus ar mokestis ant 
Is7.vei.iinu. iszimant kas vislszkai rei
kalinga butu lszplldyn\ui Juju inspek
cijos liesu Ir grynoji Inplauką isz vi
su muitu Ir mokesczlu uždėtu kurioje- 
nors valstijoj ant Invežimu Ir lĮczveži- 
mu privalo butt pavesta sunaudoji
mui Suvienytoju Valstijų Iszdo, Ir vi
si tokie instatymai turi būti po kon
greso priežiūra Ir jo kontrole.

3. Nei viena valstija negali, be pri
tarimo kongreso, uždėti 
muitus ant svetimo, 
vius arba laivus ramum laiku, daryti 
kokius-nors susitarimus su 
valstija, 
užvesti kare, Jei bent 
kas Insigriautu, arba tokiame staigia
me pavojuje, kad nebegalima atidėlio
ti.

kokius-nors
Invežimu ar

kokius-nors 
užlaikyti karel-

susitarimus su kita 
ar su svetima szalim, arba 

tik isztikruju

STRAIPSNIS II.

iMZplIdoninsls DcpHrtiinieiilns.
Dalis 1.

1. IszpiIdotnojl gale turi bull paves
ta Amerikos Suvienytųjų Valstijų pre
zidentui. Jisai privalo užlaikyti savo 
urėdą laiku ketvertu metu termino; 
ir, sykiu su vlce-prezldentu, iszrinktu 
tam paežiam terminui, turi but renka
mas sekanczlal:

2. Kiekviena

privatiniu 
kad perkeitimas 

yra Lietuvai 
operacija: “ 
įju suszauktas mitingas reikale
brangenybes, 
bes 
Pavyzdžiui 
Kaune rugsėjo 
Misi 500 auksinu spalio mnesio 
.viduryje kainavo $10. Duonos 
kilo rugsėjo m. buvo 20 auksi
nu, o spalio m. vduryje 270 auk 
Binu.
j Susi rupine 
Jais pinigais nepardavinėja sa- 
N’o produktu.
kartais nei už brangia kaina 
frniestuose negaunama. Malūnai 
Jneturi, ka daryti. Tokioje sui
rutėje žinoma pirkliai moka 
pasinaudoti. Kam kam 
Fiems, kurie isz algų gyvena, 
Lietuvoj dabar baisi beda.

iszkilimas 
oze very k u

sodiecziai nau-

Todėl daiktu

o vi-

>>

Suvięrtytuju Valstijų 
tarnyste. Jisai gali raszytu rasztu rei
kalauti nuomotos vyriausio valdi
ninko 
departamente, ant kiekvieno dalyko 
utsineszanczio in ju urėdu prieder
mes; ir Jisai privalo turėti galo su
telkti pabaudimus 
prasikaltimu 
Valstijas, Iszimant Inskundimu atsili
kimus. ,

2. Jisai privalo turėti gale, per ir su 
patarimu ir pritarimu senato, daryti 
sandaras, su Iszlyga kad du trcczda- 
ilal esanczlu senatorių sutinka: Ir Ji
sai privalo nominuoti, taipgi per ir su 
patarimu bei pritarimu senato, privalo 
nuskirti ambasadorius ir kitus vleszus 
mlnistcrius ir konsulys,1 
siojo Teismo teisėjus, ir 
Suvienytųjų Valstijų valdininkus, ku
riu nuskyrimas nėra ežia kltoniszkai 
pavadytas, ir kuris butu instatymais 
parėdytas. Bet kongresas gali, sulyg 
Instatymu, pavesti paskyrimą tokiu 

mažesniu valdininku, kaip Jie matytu 
tinkamu, pac/.lam prezidentui, insta- — 
tymu rūmuose arba departamentu vy- 
riausyhcje.

! 3. Prezidentas privalo turėti gale
Į užpildyti visas vakansljas, kurios at- 

kongreso

valstija privalo pa
skirti, tokiu bildu kaip Jos legislatura 
nurodys, skalcziu 
sani skaieziui senatorių ir atstovu, 
kuris valstijai leista kongrese turėti; 
bet. jokis senatorius ar atstovas, arba 
ypata turinti užsillkejlmo arba naudos 
urėdą Suvienytose Valstijose, negali 
būti paskirta už elektoriu.

3. Elektorlai privalo susirinkti savo 
valstijose. Ir su balloto pagialba bal
suoti už dvi ypatas, isz kuriu ma
žiausiai viena privalo būti ne tos val
stijos gyventoja, kaip jie yra. Ir jie 
turi padaryti lakszta visu užbalsuo- 
tuju ypatų, ir skaitliu balsu už kiek
viena; szlta lakszta Jie turi pasiraszy- 
ti ir paliudyti, ir užpcczetyta perduo
ti Suvienytųjų Valstijų valdžios sosti
nėm adresuojant senato prezidentui. 
Senato prezidentas privalo, akyvaiz- 
doje senato Ir atstovu rūmo, atidaryti 
visus ccrtlflkatus Ir tadą turi būti 
perskaityta balsai. Ypata turinti di
džiausi balsu skaieziu ttiri liktis pre
zidentu, jeigu toksai skaieziu* bus 
virszesnls už visa skaitlius paskirtų
jų elektoriu; ir jeigu tenai bus dau
giau negu vienas, kurie gavo toki vir- 
sziuma, ir turi lygu balsu skaieziu, ta
da atstovu rūmas privalo tuojaus, isz- 
rinkti per ballota, viena isz ju ant 
prezidento; ir jeigu nei viena ypata 
neturėtu virsziumos, isz penktu augsz- 
cziausiu ant laksz.to-minotasls f ūmas 
privalo, panaszum budu, iszrinkti pre
zidentą. Bet renkant prezidentą, bal
sai turi but duodami palei valstijas, 
kiekvienos valstijos atstovybei lei
džiant viena baisa; tam 
rum turi susidėti isz sąnario ar sąna
riu isz dvleju-treczdaliu valstijų, ir 
didžiuma visu valstijų reikalinga isz- 
rlnkimui. Kiekviename 
iszrinkimul prezidento, 
didžiausi skaitliu balsu nuo elektoriu 
turi būti vlce-prezldentu. Bet jeigu 
pasiliktu du ar daugiau*, kurie turė
tu lygius balsus, tai knatas privalo 
rinkti isz Ju vice-prezidenta *u Imlio
tais.

4. Kongresas gali 
rinkimui elektoriu, ir 
jie privalo atiduoti savo balsus, kuri 
diena turi būti ta-patl 
vienytąsias Valstijas.

5. Joki ypata, iszimant ežia gimusi 
pilieti, arba Suvienytųjų Valstijų pi
lieti laiku priėmimo szltos konstituci
jos, negali būti tiesota In prezidento 
urėdą: neigi gali joki ypata būti tie
sota in szita urėdą, kuri nesuaugus 
trisdeszimtls penkių metu amžiaus ir 
neiszbuvusi per keturiolika metu gy
ventoju Suvienytųjų Valstijų.

6. Jei atsitiktu praszalinimas prezi
dento isz urėdo, ar jam pasimirus, at- 
sistaczlus, arba negalint jam iszplldy- 
tl gale ir pareigas szitame urode, ta
tai uždedama ant vlce-pre.zidento; ir 
kongresas gali, sulyg instatymu, atsi
tikus praszalinitnui, mireziai, atsista
tydinimui arba negąlejimui, paskirti 
abudu kaip prezidentą taip ir vice
prezidentą, apskelbdamas kokis val
dininkas turi veikli kaipo preziden
tas; ir toks valdininkas turi sulyg to

pereis negalėjimas, arba 
bus prezidentas iszrinktas.

7. Prezidentas turi, nurodytais lai
kais, gauti už savo tarnyste atlygini
mą, kuris neprivalo būti nei padidin
tas nei pamažintas jąjkv to periodo, 
ant kurio jis buvo iszrlnktas; ir Jis 
neprivalo gauti to periodo begiu Jo
kiu kitu atlyginimu isz Suvienytųjų 
Valstijų, ar bent kurios isz Ju.

8. Pirm negu jis ineis in savo urėdo 
priedermes, jisai privalo duoti sekan-

elektoriu, lygu vl- 
senatorlu

atstovybei
tikslui quo-

atvejuje po 
ypata turinti

nuspresti laika 
diena, kurioje

per visas Su

veikti, iki

ežia prlslega ar garbes žodi:
“Asz iszkllnjlngai prisiekiu (ar pri

tvirtinu), kad asz isztlkimai pildysiu
urėdą Suvienytųjų Valstijų preziden
to: ir aulyg geriausio mano iszsigale- 
Jlmo, užlaikysiu, saugosiu ir apginsiu 
Suvienytųjų VnHtlju Konstitucija.”

4 '

kiekviename 
ant 
in

vyriausio 
iszplldoinająme

tureli
ar dovanojimus 

prleszals Suvienytąsias

Augszcziau-
vlsus kitus

pavesti

privalo

siliktu laiku kongreso iszslskirsty- 
nio, pavedant Jiems komisijas, kurios 
užsibaigia pabaigoje ju sckanczlo po
sėdžio.

Dalis 3.
1. Jisai privalo, 

davinėti kongresui informacijas apie 
Sąjungos stovi.
svarstymui
kius jis matytu reikalingu Ir naudin
gu. Jis gali, nepaprastuose

laikas nuo laiko,

LIETUVON IN 10 DIENU
II •* 1 ■ • ■ ’ J ■ J t ’ f t 4 " , i

per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelius Lietuvon 
Aqujtania Mauretania 
45,647 tonii 30,704 tonu

Berengaria
62,022 tęnu

Apleidžia New Yorka kas IJlarninka 
Greitas persėdimas SoutliamptOnc.

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
In l*l(iavn 2 klesti $150.00 Karos 
In Pillnvn 3 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Plliavoj važiuojant 
in Soulhamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu.

Greiczlnusi laivai pasnnlyje, 
informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku "'galite gauti 
no idle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.

1 galutaraa TĮitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI

e

ir 
tokius

patarinėti ju ap- 
sumanymus, ko-

atsiliki
muose, suszauktl abudu rutpu, ar bent 
viena isz ju; ir pasitaikius ju nesan
tarvei tarp saves, atsižvelgiant In 
pertraukimo posėdžiu laika, jis gali 
pertraukti ju posėdžius 
laikui, kaip jis 
turi

savos,

iki tokiapi 
matytu tinkamu. Ji» 

priimti amhicsndbrlus ir kitus 
vleszus ministorius. Jla privalo dabo
ti, idant instatymai butu .isztikimal 
pildomi; ir privalo 
mus visiems 
u red n inkam s.

davinėti pallępi-
Suvienytuju Valstijų

vice-prczidcntas, Ir 
Suvienyt uju Valatiju 

praHzalInti Ihz 
ir pasmerki- 

iszdavhno,

Dalis L
1. Prezidentas, 

visi clvillszklej 
uredninkai, gali būti
urėdu ant inskundimu 
mu už szalles iszdavhne, paprakų:'- 
ar kitas dideles pražangas ii' klastas.

Tolinus bus.

KUR BUNA.

Asz letenas 
J uoza 
isz

(’h. Smith 
Pa kutinski, 

Kaimo 
Kaimo.

jo
paieszkau 
paeinanti 
Sarapiniszkiu
broliai Vincas ir Antanas rasze 

isz Lietuvos, i
Tegul atsiszaukia ant

inaii 
apie ,p. 
nęlreso..

ten
Kožna savaite.

Sįuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kkinoms. 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 nesigailėsite.

kompanijų

Turėdami

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

I

I

Red., 
Jo du

PRIETVARAS, ISZPUTIMAIį
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

. GALVOS SKAUDĖJIMAI,N

>

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikalis^ko vertes*
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
riiui, pataiso apetitą 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.

Jis yra labai veiklus ir f

I
I
I

z

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. Boc»kow.kl-Co.
Mnhanoy City, Pa.

-ą. A

ji ..,

REIKALINGA AGENTU
MARSZKINU

rr >’♦ ♦ «rl - i > ■ > - »< -if ''tit U, ’ > » - -4 't

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

IĮ

.Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yoika kreipkitės in utsakaneziausia

GEO. J. BARTASZLUS AGENTŪRA
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziamo pinigus iii
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

pat larome paš
ilei kniaukite

• > 
t)

%
popiet.

'T H J* v* i T.5 La 4* t 1*4 ' » U * ki IiX.

nori žinot V

Ch. Smith,
R. E. D. No. 6 Box 36, 

Coudersport, Pa.

Mano szvogeris Jonas Litvai- 
tukas, apie 13 metu kaip gavaii 
nuo jo gromata isz Walton, Ill. 
Mieli Lietuviai ,jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu praneszt uk ka 
busiu dėkingas.

Alai. Szukis, 
Box 223,

(2f.) Hastings, Pa.

SIENINEI KALENDORIAI
DEL BIZNIERIŲ 
ANT 1923 METO.

Kalendoriai 12x16 coliu dy
džio, su dideleis numotais nuo 
$ J 2.50 lyg $13.00 už 100.

Dydesni, 1f>x2(J ' • • I • « ’Dygesni, lfix20 col. <lydžio, 
su didelis nunieraiš nuo $14.50 
$15.Q0 ir $15.50 už 100.

Jaigu norite su raudonais 
ii umarais | 
konisžkos szventes ir net,leles,

su

♦T*

parodanezios Ameri-
».♦ I

tai pridekite po $1.00 extra už
kožna szimta Kalendorių.

Ant Kalendorių randasi pui- 
kos paveikslai patogiu mergi
nu. Geri del kožno biznio. Pii- 
siuskite užkalbinimą dabar su

Duokite žinot kaip, 
•norite atspaudyt apgarsinimai 
ant Kalendorius; ar Lietuvisz- 
kai ar Angliszkai.

Dabar laikas užkulbytll!
W. D. Boczkauskas-Company

, Mahanoy City, Ra.

pinigais.

X

i

ROYAL MAIL
IN HAMBURGĄ TIESOM 

J)idelia na U ja b trijų szrlubu laivaa 
ORDUNA .. 25 Novemberio 
Buh tai geraa iBzplauklnmH liema
kurio nori būti tėvynėje,keletą san
valczlu .prlosz Katodas. V|sos atski
rtos kajūtbs.
ROYAL STEAM MAIL TACKET

I’ACKET uqwanx
2« HjrofplyvĄV. New

Arba pas vietinius agentus.Arba pas vietinius agentus.

l

I

I
X

PlglOH

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauju agentu parduoti Ju marsz- 

kinus tlesog ncszlotojams.
prekes. Sempclei dykai. Madison Mills 
503 Broadway. Now York. ad.

Barometras

daiktas hu tikru 
termometru. Ir

Importuol as 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus Ir gerai 
padirbtas 
Fahrcnheln
prlesz gražu orą lele-moterts 
Iszcina In tarpduri o prlesz 
lietu vyras iszeina in tarp
duri, prlesz permaina oro tai 
abudu Iszeina in tarpduri. 
Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuria yra 
padarytas gražiai Ir druczel, 
szauja su B.C. kulkai*. Ka*

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusim
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli.dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tat 
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nlkelinuose luk- 
szluose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne

x mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už S3.75. 
Prlsiusklte 25c. stempoinls už prisiuntlma o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslte tuos daiktus savo namuose. G varant uojame kad busite užganėdini! 
arba sugražiname pinigus. Raszykitc szlandien ant adreso: 
PRACTICAL SALES CO. 1219 N. Irving Ave. Desk 25.1219 N. Irving Ave. Chicago, III,

Į
I

t

I 
4

i

I

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras
Pittaburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 32 
metus Invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invalrias Ilgas pa- 
einąnęzias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklto ypatlsz-
kal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koicr kalba Rustszkai 
ir Lcnkiszkal.

PR. KOLER -

Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro
Nedeliomis 9 Iki 2 popiet. 1

638 VENN AVEm - PITTSBURGH, PA.
■ W ■ ■* 1.1 ■ I II ■ —»

AM

X
I

DARYKITE SAUGUS 1
*

INVESTMENTUS
*»:♦»  . i ' . . . ■ \

pasekmingam 
auganeziąm mieste. Stebėtinas pro
gresas buvo padarytas mieste Newton 
Fails, Ohio s steite, labai trumpam lai
ke ir traukije dvieju metu iszaugo nuo 
mažo kaimelio ant pasekmingo progre- 
siviszko miesto.

Pirkite pyapertes

Tonais randasi Plienines ir Gumi- 
nes dirbtuves. Plienine dirbtuve yra 
kąs-kart su laiku padidinta.

Dabar y ra i ’
Newton Steel Kompanija bus viepa isz 
didžiausiu dirbtuvių Suv. Valstijos.

daromi pienai kur

m |
l

r* *
7xi)

'4 Į

H

I

*
<

X X 
X 
i

X
Naujos Mękyklos, Naujos Bažnyczios £

X
£

Nauji Bankai, Nauji Namai,

I

visur mieste randasi. I

Tuoj aus prie musu lotu, nauja X 
Kataliku bažnyczia buvo pastatyta.

' . . ATurime da keletą Geru Lotu ir su A
Į W I L' 4. ▼

Dykai Ke- Xnoriu parūpinsime jumis 
lione tiems kurie yra interesavoti. XX

Ilaszykite arba telefonokite, o pri- X
siusime muso agentu kuris viską jumis
iszaiszkins.

l < I

I

Home Really & Security Co*t 
t,

f.
V

I

♦

i

Suite
# l r*■

<

•* ’ #;"

Utį

K ♦i
Owned by Swiss Bros.

508 Wabash Bldg. Pittsburgh, Pa
Bell Phene. Coyrt 31,37
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Badas siautė 
Ir jis palie- 

daugiausia tuos

jie ir pa
mažu i s,

Ne iszkentejo.
• i" y t ♦ * « u *«'

Buvo tai 18 metais pavaka
riui iszausztant.
visoje apilinkeje. 
te, žinoma,
vargdienius, kurie suklypusio
je bakūžėlėje nuo ryto iki va
karo sunkiai darbuojasi, lie
dami kruvina prakaitu, o pasi
tenkina vien tik s 
pluta. Tie, kurie

' supratimo apie toki pusalkanio 
žmogelio ‘vargu, žinoma, to ba
do1 nesuprato. Prie tokiu ap
linkybių, kokios tuomet buvo 

tokio bado galima 
buvo jau isz anksto tikėtis. Po 

. keturiu metu
ežiu szeimyninkavimo,

vos |M) vie- 
nors pirmiau turėjo 

taip pat 
Baigiantes 18 

metams, vokiecziai isz rytines 
Lietuvos dalies visai iszsikrau- 
ste. Žinoma, iszeidami isz to 

su tuszcziomis ran
koms ne iszejo. Jiems traukiau 
tęs, daugumas ūkininku pa
siliko be arkliu, o kam pasi
sekė ji iszsaugot nuo 
vokiecziu, tai jis savo 
žiūrėdavo kaip 

(F Fft
kurie laikėsi

ausos duonos 
mažai turi

>
I

I

I

f

SAULE

ga. Vežimui užvažiavus in kie- sios. Jam pasidarė baugu... ir 
ma, susirinkusieji suklaupė i u dingtelėjo Miilitis, kad nepa- 

Tegul būna pa- laikyt^ĄU.ž blogu pasielghna.

susideje,

žiau raus vokie- 
pits vi-

sus beveik užsiliko 
na karve, 
kelinta, ir daugumas 
neteko arkliu.

Žinoma, iszeidami 
kraszto,

akylu 
arklio 

kaktoje akies, 
reitai pasirodė 

nuo
Po vokiecziu 
raudonieji, 
nauju 19 metu iki tu metu vely 
ku, kol ju nohzvare ateje liuo- 
suot ponu dvaru, lenkai.

Liūdnas 
vasaris. / 
ninku reikėjo maitinti 
mis, dilgėlėmis 
vo isz pelu, luksztu 
isz medžiu pjuvenų, 
parinkdavo 
džiu, 
nos negalima 
už

buvo tu metu pa
žymiai daugumai uki- 

s žole- 
Duona kepda- 

ir dažnai 
Pjuvena 

minksztesniu me- 
daugiausiai liepų.

buvo pirkti.* ne 
ir nors mokėk

Duo-

pinigus, ir nors 
brangiausiai. jo> niekur negau
si, ir jeigu kas atliekamos ir 
turėdavo, tai paslėpdavo juo
dai dienai, t

Alkano akys toli mato. Taip 
Badas siautė visame 

Traku ap-
su-

e-
muno.

Lazdijus,

ndrs javo,

ir yra.
Lvdos ir isz dalies 
skrityse. Greitai žmoneliai 
vuoste, kad už Nemuno galima 
pirktis duonos, nors ir brangia 
kąįna. Po atsižinojimo pasipy
lė didžiausi buliai linkui

Kekvienas tuomet pir
ma ir girdot negirdėjos pasiekė 
Merkine. Leipunus, 
ir net Marijampole, ir ten nusi
pirkęs puda ar daugiau kokio 

<> dažnai neturėda
mas už ka pirktis, staeziai elge
taudavo ir kiek gavės, skubino 
ei neszt namon. Namie visi isz- 
troszke lauke parneszanf nors 
kokiu miežiu ar žirniu, 
giu jau buvo sunku 
neretai atsitikdavo.
saulėj per kiaura diena kepi
nant reikėjo eit su puriu ar

nes ru- 
gaut. Ir 
kuomet

eit su 
daugiau javu prie tokios kai
tros. Ne vienas ant kelio apalp- 

toliau eit, 
maisza 

su'javais galva, amžinai už
migdavo, sapnuodamas 
tavo iszalkusia szeimyna 

Belaimio szeimynoje 
ir gi ne kitaip.
lykas pabaigė duona, ir jau Ve
lykoms kepo isz pelu. Peno ne
turėjo. Arklys kuris buvo vie
nintele ju varguose viltis, su
liesėjo gerai neszeriamas ir 
grėsė pavojus, kad gali nueit 
per tvora.

Belaimis buvo pats septintas 
sveikatos, 

turėjo 
liga, ir

dąvo, negalėdamas 
ne vienas ir pasidėjęs

apie

dėjosi
Dar priesz ve

Rods buvo silpnos 
seniai 

szirdies
žmona jau nuo
neiszgydoma
ju paguoda buvo tik ant sū
naus Jono, kuris jau ėjo 18 me
tus. Kiti visi Belapio vaikai 
buvo maži ir tik už Joną jau- t r/. 1 *•nesnysis Zigmas galėjo paga- 
nyt‘gyvulius, nors buvo ir bai
siai -skriaudžiamas didesniųjų 
kąimb piemenų kurie ji kaipo 
mažiausi tarp visu, lyg pas- 
tupidelis gainiodavo. Ir jis ne- 
kuomet ne siskunde tėvui už- 
tatį kad ji kaimo vaika ski iau- 
džia, jei bent retkareziais bro- 
liūi Jonu per aszaras pasaky
davo, ir tas, žinoma, prie pro- 
goa, prigresdavo už Zigmą, kai 
mb -vaikams. ‘

Rugiai dar vos tik pradėjo 
lyst isz žemes o jau duonos nė
ra. Kur dar rugiapjūte!? Mą- 
frausia 3 menesiai. Ir kaip isz- .S a

praszo 
jau 
Ir

u r
y y 

kaimynas

gyvent Su tokia szeimyna? Di
desni tai vis didesni, 
kelists'' “bct.kaip su 
kaip ant ju pažvelgt, kuomet 

iszalke, sudžiūvę,
Mamh, duok duonytes, 

ragavom!’/ 
dedasi motinos 

: savo vaikus 
alkdhus? Juk ji nieko neturi, 
ji pati minta, žolėmis, pati vos 
isz bado kojas pavelka, o ežiu 
pusnuogi ir - alkani vaikai ver
kia!. ..' Apsilieja motina aszu- 
romis, szirdis jos kraujim apsi
pila ir ji nežino ka atsakyt 
tiems jos alkaniems, 
tiems balandėliams.

— Mama, 
klausinėt apspitę 
vaikai.

— Nieko. ,. taip sau. 
motiniszkas 

skausmo, 
džiai. . .

Belaimis

• • 
Jie 4 i
seniai ■ mes ja
kas tuomet 
szirdyję,, matant

iiinnyle-

ko verki vine 
Belaimiene

iszta re
isz

bal^GHF! 
nepabaigti zo-

sedecĮapias 
stalo visa tai mate. . 
buvo kietos szirdijw 
lo |O p « K vt 4
raukszleta isz napĮiiįinio skur
do ir vargo veidAr^cme riedėt 
aszaros... Pradcgh^ verkt ir 
vaikai... Pasidarė ^ 
sulaikytu tokįdlp^ 
savo szirdi, kam, iiėnuriedetu 
aszara viską t^jmlUnt? O ta
cziau atsiranda pasaulyje žmo- 

a k mens 
szirdimi, kurie ant o visko už
merkia akis... ir stengiasi but 
ramiais...

Tai buvo pats rytas, kai tas 
szei- 

kaipo turinti

gule
. Ir nors jis

i 'i

i, bet nega-
iszlaikyt if^jam per su

idaręįtoįlu... Ir kas 
tokiejj^ valandoje

i
t y a ' 1 * Z V .

nįu su sugirgždėjusio

Belaimiuviskas dėjosi 
mynoje. Motina 
neiszgydoma szirdies liga, ap
alpo... Pribėgo vyras prie ap- 
alpusios žmonos,
buvo panaszi greieziau in gra
be g 
Ak vs

ku r i dabar

gyva žmogų, 
užmerktos ir dvi 

motiniszkos aszaros

ulinti, negu 
buvo 

stambios 
laikėsi ant veido, tarytum kal
bėdamos: “vaikeliai mano, 
vargdieniai mano, kur ding
simi... kaip gyvensime be duo
neles...” Vyras laike ja ant 
ranku, o jos szirdis taip smar
kiai plake, kad 
verž in virszu.

Matydami motina apalpusiu 
\aikai eme dar 
verkt, szaukdami: Mama... Ma
ma, 
dvs 
ba ir Jonas, 
lauko, 
verkej 
verk<‘ negu tit nelaimingųjų jo 
alkanu 
Atsistojo 
žvelge in apalpltsia motina, pa

ve r k i a n e z i u s vaikus, 
ir jam apsisuko 
temt akys, ir jis vos laikėsi.... 
Apalpusi motina ‘davė ženklu, 
nes negalėjo prakalbėt, kad 
duotu vandens, lupylus jai in 
burna vandens, ji jo.nciszgere, 
ir pasivertus ant 
jo...

‘ vaikeliai 
mano.

Vyras laike

rodosi iszsi-

smarkiau

. Nemirki-. Kas mus apre- 

.. Tuo tarpu inejo in trio- 
kuris gryžo nuo 

Jis tai pamatęs neuž- 
bet jd szirdis gailiau

broliuku ‘ir-sesveziu.
triobos, pa-viduj

žvelge in 
ja m galva; e me

prakalbėt, 
lupylus jai in

szono iszlie-

— Kunigą man parvežkit, 
asz jau seniai iszpažinties bu- 

sunkiai iszjare ligone, 
ir vėl nutilo...

Moterėlės, iszgirdusios, kad 
Šonas nuvažiavo parvežt mo
tinai kunigą, skubinosi pažiū
rėt kas ežia 
laiku buvo 
jau 
gone i darėsi vis blogiau. Szir
dis plake smarkiai, 
ežiu susirinko gerokas būrys, 
su maldaknygėmis ir,lauke ku
nigėlio at važiuojant. Visos 
ginezyjosi, kuris atvažiuos; ar 
klebonas, ar kamendorius. Ga
le sodžiaus saugojo, kaip pasi
rodys vežimas su kunigu, bū
rys vaiku. Keliata sykiu vaikai 

susirinkusius. Pa
važiuojant, ina- 

kad vęža kunigą ir visiems 
davė žigia. Privažiavus sodžių 

ųkįnilszi- 
ftiip žmo-

vau...

atsitiko. Greitu 
Belaimio grinezia 

sziek tiek padabinta. Li-

Merga i -

net apgavo 
mate ka nors
ne,

— ogi žlu^’i, žydeliai 
niais slenkasi, arbans 
gus važiuoja*

Pagalinus
nas, veždamas kunigą. Mergai
tes eme 
tinyje,7 

yra

pasirodė ir Jo-

jeszkot giesmių “szhl- 
ir nežinodamos, kad 

gale yra rodykle, nu ilso kol 
Surado giesme 
Dievas gyvas 
žiurėjo dar syki ligone

“Toj Ostijoj 
Mptereles ap- 

k szi ta 
pataisė ir iszejo įTasitikt kuiii-

y y

4

»n 1 <r ''ii ’* • *h "< * 1/ < 1 1,, < f Hi! *r

TARADAIKA
“ 4 1

■ IPIb* < 
jau

ft t si k ra t vt
•/

Kuomet jau Jonas
“atsisveikinęs”

i ’ ’ klebonu, U liejo vargo sura
kinta kokios 40 metu nibtei’isz-

mužiko kavalka.
norėjo 

su ‘‘goradn

J y

r
sukĮaupe i u dingt elėjo hiiritis, kad nepa-

eit
Kunigą pasitiko . Už durhi, ,'kuri'osr-įVeJu lir toli- ju 

i’nis vkambari us/-girdėjosi k- 
linksmi juokai m kvepėjo in- ke. 

_ _ 1 L ' i

paklausė baugiu

užgiedojo: 
garbintas... 
Belaimiu kaimynas su žvake į mėsė 
rankoje ir paskatos maža šun
iuką prip vežimo, j 
nigui iszlipt isz vežimo.

Vaikai Belaimiu, 1 
bustojo verku ir prasze val
gyt, buvo pas kaimynu, kad 
nesimaiszytu žmonėms po ko
jomis. Kunigas iszklauses isz- 
pažiutios, suleido visus in trio- 
ba. Suėjo in trioba 

atsiklaupė 
skaityt in visus 
Kunigas pabaigęs su ligone, 
nusivilko kamža ir atsigrožės 
prie susirinkusiu pasveikino 
“tegul 
“Ant amžių amžinųjų, - -

iii s >'kambai
y

padėjo ku- Į

kurie ne-(jam stovėt ir laukt' kol paval-1 nas. 
gys kebonas, ar eit namon... | —

vairiausiu valgiu kvapas.
1 Jonas pats nežinojo,' ar ežia

Ka motin, pasakysi — 
balsu klebo-

Dvasiszkas teveli
Namon.. . nuo sziu žodžiu'jam I eme verkt inoteriszke, bueziuo- 

per kuna. dama jam ranka

šieji

susirinkusiu 
bus
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h '
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u
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susirinku- 
ir prajojo 

szv. litanija.

pagarbintas...” 
” atsa

kė visi vienu balsu, ir pradėjo 
buežiuot kunigui ranka, lai
bai gc bueziuot ranka visi ne
kantriai lauke ka kunigėlis pa
sakys. Ant galo jis prabilo:

— Kas yra ligonei ?
— Dvasiszkas teveli, szir- 

—- atsiszaukc kaimy-dies lięa 
be.

— Ar seniai Serga ?
Tai 

įpėtai, kaip
yczju 

na.

jau apie ketvirti 
iszsigando vokie

tei ir dabar dažnai užei-
h

kas daugiauAlui...
girdėtis?

— Badas, dvasiszkas teve
li — kaip tyczia 
baisau pritarė.

padarysi! Reikia
kentėt. Kristūs taip pat kentė
jo.

visi vicnan

Ka

— Ir keneziame, 
kas teveli — atsiliepe

dvasisz- 
ražan- 

eziais apsikabinusi sena Mur- 
kiene.

ar man

bueziuodama

— Aha... Murkiene 
iszaudei ant sutono?

— Baigiu, dvasiszkas teve
li — atsake ji, 
kunigui ranka.

Tai jau važiuosiu, nėra 
laiko, gal dar kas laukia pas 
ligėtti. Tik žiūrėkit ligones.

teveli, nėra
ka valgyt, neturime ne duonos, 
ne 
kos
ome praszyt
damas ranka Belaimis.

— Nė. .. Dar
ta... Likite 'sveiki.. .

Dvasiszkas

bulvių, g
galima

įjal komitete Ameri- 
but kas gaut, — 
kunigo bucziiio-

nesutvarkv- 
Tegįd 

bus pagarbintas ~ iszeidamas 
pasakė klebonas, 
bueziuot njnka, ir 
vežiman dar kai kurie biiezia- 
vo iii abidvi 
mis, kaipo in

Kunigui iszvažiavus ir žmo
nėms iszsiskirsczius, Belaimiu 
szeimynoje vėl pasigirdo verk
smas. Motinai pasidarė sziek 
tiek lengviau. Kaimyne Plet- 
kiene atnesze du kiauszinius ir 
szmoteli szviežio sūrio. Vaikai 
be paliovos prasze* valgyt, ir 
jiems tėvas 
dilgeliu, kurios 
sveikos motinos virtos, 
kienei iszejus motina padalino 
atneszta jai sūrio szmoteli 
isza.l k ilsiems vaikams.

Atėjus szesztadieniui 
mis,nusiuntė savoHsvnu Joną 
in bažnyczia, i_____ _ _____
kimo 
buvo miszparai su iszstatymu. 
Jonas pasitaręs su tėvu nutarė 
nueit pas kleboną ka nors pa- 
praszyt isz Amerikos komiteto. 
Szale žmonos susirgo Belaimio 
dar du mažesnieji 
pa nka” 
mio trioboje, kame visas mais
tas buvo žoles ir pelai, gulėjo 
tris ligoniai.

Miszparams pasibaigus Jo
nas ėjo in klebonija, lyg priesz 
didžiausi kaina. Jis jau nujau
tė, kad ni,oko negaus, kad is^ jo

Visi puolėsi 
atsisėdus

rankas ir in del- 
“szventa vieta”.

inpyle iii dubineli 
buvo r v te dar 

Plet-

Belai-

uos buvo Dievo 
szvenĮe ir kas vakaras

ir tokiu
“iš

bildu Belai-
vaikai

klebonas tik pasijuoks, tacziau
jo skausmas tokiame padėjimo

k,.m/ / , • i W

pervirtojo b|(ime ir jismuojo 
Del viso ko insidejo in kiszoi- 
niu maža maišiuku.

pridsakini 
nusiėmė 

jsztare drebaneziu
, vr

in kiszoi-

Tyliai’ inejes in 
klebonijos kambarį 
kepurė ir 
balsu “i 
tacziau jam nieks'hėatsake ir 
jo tie žodžiai dingo tiirp ke- 
tiiriu ’

y

tegul buš pagarbintas
• -r- ’V W 1 1 "'i ,» 4 '

padailintu sienų/ Jis 
apsidairė ir pamate, kad kam
baryje nebuvo ne' gyvos dva
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’ t _ .-r, j per kinui, i dama jam ranka -L vaikai isz 
.. juk namie guli tris bado mirsztn, vyras karėjo už- 

1 . musztaS, i
Tuo-tarpu sugirgždėjo durys arklio, ne duonos, no niekė, tik

szi u rpu Ii a i perbėgo 
Narna n..
ligoniai iszalke.. . neturiu no karves, no

I < ‘ ’’ ♦ F « i « ‘ L

ir inejo kamendorius grižas isz žolėmis gyvenu. Pasigailėk.. . 
bažnyčzios nuo miszparu Jonas — Zinai ka, moteriszke? 

| akimirksniu pabtlcziavo jam I prabilo storu balsu klebonas —- 
Į ranka ir matydamas kamendo- kaip neteksi ir žoles, ateik pas 
liaus malonia iszvaizda norėjo mane, galėsi ežia sode su pjan- 
iszdestyt savo szeimynos va r- tuvn 
gus ir bada, ir praszyt paszel- reikes — ir tai isztares už- 
pos. Bet jam kaip tyczia ir kai-1 užtrenkė duris ir pasislėpė nuo 
ba užpuolė, ir jis 
Komitet. . . ir daugiau negalė
jo pratart ne žodžio.

—- Tai pas kleboną praszykit [juoku, kurie girdėjosi isz val- 
asz nepriguliu prie komiteto gomojo
— trumpai atsake kamendo- iszejo. .. Parėjėsiu 
rius. ba rado ir treczia

Jiems taip besikalbant, isze-1apsirgusi ir nieko 
jo kvatodamiesi 
jo ir klebohas

prisipjaut kiek tau tik 
— ir

vos isztaro: | badaujaneziu.
Jonas dar 

vėjo klausydamas
valandėlė pasto

tu linksmu

Didesniuosia miestuosiu, 
N e k u r i os i a vi o tos i a 
Susirenka 
Jaunu ir 

Gere per
‘’'^ęlęhkdanii
’'1 ’
Ka tik ant kojų paejna. 

Pa lie i jo
Po kelis 

re

I 7 
visokiu, 

pacziiiotu.
Nedėlios diena 

i nei viena, 
Ant ulyczios iszejna,

1

į • x.

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tayo sielvartą! 
Tačiau geras draugas patars
kurie juoksis iš tavo sielvartą! r<* - • • * •
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suviiginkite JIutBcs savo gal-
vos odų kasdien per kokių 

pleiskanos 
Naudokite

i

■%

k

1

ir morgu kvatojimo, 
saVo trio- 
broliuka 

nepratares 
suszuko. “Tai toki dvasiszki 

jo ir klebohas Skriaudelis su [.ganytojai, ir žmonių pasigailc- 
Kavoliu dvarininku Sukezevs-įlojai! Sn ponais ūbavo ja,' o tau 
kiu.
vo “iszrinktas” Ameriko ba
daujantiems szplpt komiteto I 

a • a a i <4 j < 4 pni i k ■ ra * • I •

isz valgomo-

Klebonas Skriaudelis bu- Į Vargsze žmogeli, kuris badauji 
iszrinktas” Ameriko ba-|žoliu jie nesigaili

Nuodėmė taip kalbėt — 
motina,

■» .amnni.u.ea

isztaro 
v o j..

> y

gulėdama lo-|)irmiiijnitfi o Stikczevskis pa- 
gelbininkit.

Kamendorius nuėjo per vai- — Motinėlė 
gomaji to|iau, ir Jonas pasiliko Neiszkentejo mano szirdis. . . . 
kampe bestovinti vienas. Ant| f 
stalo per atdaras 
pilna prikrauta tortu, pyragu 
mėsos cukraus

brangiausia!

Savaitei praslinkus nuo mi- 
duris matesilueto atsitikimo, Belaimio szei- 

Jmynos padėjimas likosi ap- 
ir net obuoliu,

viduryje stalo stovi' jo didelis I ligoje neturėjo ka valgyt, tris 
isz kurioĮvaikai taip pat gulėjo lovose. 

Pora mergų

m v uos 
verkti nas. Žmona taisydamasi

virdulis, 
sznypszte garai, 
dar sėdėdamos už stalo valgė ir | Jonu besidarbuodami laukose 
g

blizgant is
Belu imis kasdien su su n ūmi 

<1 3

Pamacziusio Jo- taip pat turėjo mist 
apiplyszusi žolėmis.

gėrė arbata.
na stovint kampe

pribėgus smar
kiai užtrenki' duris.
kalbėjo su savo
Sukczevskiu

vien tik

M a tydama s Belą i m is, 
ne

“už Nemuno”, nutarė eit par- 
Jie|ncszt nors puda kokiu javu. . .

neturėjo, iszsky- 
kvietinju jsz komiteto klebonui | rus keliata szimtu rusu rubliu, 
pagelluninkui, vaitui,

ir basa, viena
nebus 

už Nemuno
Klebonas,piieko 

pagelbininku, 
lenkiszkai.

tarėsi k1e1< Veilciirpaimt miltu Pinigu savo

kad 
apsilankius

pagelbininkui, vaitui, ‘kitiems kuriuos buvo priesz kare užsi- 
klebomims ir tt. Jonas visa tai dirbės, kuomet rusai vede nau- 
girdedamas neabejojo gaut ko-jja kelia, ir jis juos saugojo kai- 
ki puspadi.

Sukuzevskis karsztai su kle

greitai apmalszina, 
in koza nurabantina,

Tonais iazsipagirioja 
Sarmata jiems užstoja.

Prižada dauginus teip neda
ryti,

Dauginus sarmatos 
daryti,

Bet tai tik ant trumpo laiko, 
Kolei kitos pedes neaplaiko,
Tada vėl isz naujo rnunszai- 

ne varo,
Vėl sarmata visiems daro.

1

sau ne-

* ♦ ♦

.Vienam miesteli Veselka at
sibuvo,

Ant kurios ir kūmai pribuvo,
Ar manote kad grąžei apsiėjo, 
Kur tau, ugi musztis pradėjo.

Kūmas su kumutia alaus isz
si gere.

per veidą už
traukė,

savaitę laiko ir 
tuojaus pranyks.
Rutiles nuolatos ir po to, ir 
tuo badu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir Žvil
gančiais.
Kainn G5c. aptiokoso, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į 1 a bara t. ori ją.

F. AD. RICHTEft & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N.’ Y.
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Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja kataloga savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa-
tingai: laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu- 
viszku rekordu, 
volialu del if7
su lietuviszkom gaidom, revol
veriu, szautuvu, lietuviszku 
knygų ir kitokiu daiktu, gau-

fonografu, 
Player. Piano”
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namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.
JUOZAS F. BUDRU & 00.

3343 S. Halsted St. Chicago, Ill,
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Begia rd a m i J susi ba re, 
Kurna kuinui

I

Su torielka in galva ka tik 
nepataiko, 

buvo priverstas, 
grąžei laukan iszpr 

szyti;
O ka ar negerai ? 

Juk tai vis lietuviszkai.
* * #

Vienas isz Baltimores raszo, 
Ir labai grąžei manes praszo: 

Taradaikeli susimilk, 
Szita žinute in laikraszti in

de k:
per kriksztynas,

Gaspadorius 
Kurna g

1* r t m-..* 1
k. r.
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TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.

DAKTARAS L W. KOI

FhlladeUphl* Specialiste*

| po didžiausia turtą.
nelaimi'.
jokiu pinigu, isz- 

O ju Bclaimis 
jieturi ne skatiko. Ir ka daryt, 
.kur dingsiu, 
;su mažais 
galvojo, 
ga l va.

y Vaikai antra savaite sirg
dami be duonos 
misdami žolėmis, 
go. Isz maloniu su 
veideliais Belaimiu vaikai per
simaino in amžinus džiovinin
kus. Jie isz bado ir dar ligoje 
kalbėdavo visai tyliai, lyg gai
džiukai užkjp^e, 
matydamas

Bet ir vėl 
lionu pasibueziavės ir padekn-Jjnuiio neima 
vojes už skaniu amerikoniszku(skyrus Ostus. 
miltu tortus, iszejo.

— Na, kagi pasakysi 
sai ne tuoin tonu kreipėsi kle
bonas prie Jobo, kaip kad kai-. 

Sukczevskiu. Dabar] 
malonus klebono balsas persi-! 
maini' 
sa.

bėjo su

•A

— Vh kaip iszgyvensiu 
vaikais, nuolatos 

krapszty damas sau

in pikta sziurksztu bal-

dvasiszkas 
.Jonas, bu

eziuodamas kunigui ranka, ne
galėjo 
tart.’

— Asz, asz.. . 
teveli — mikeziojo

teliai! isz baimes p ra

— Iifz kurgi?'A r tik ne Be
lai m is isz Vargu nu ?

— Taip, dvasiszkas teveli.
— bueziuodamas ranka jau 
drąsiau atsake .Jonas.

pasakysi Be-— Tai kagi 
laimi ?

— Teveli, g
miltu... neturim
boto dar tris ligoniai!

— Kurgi tris? Juk tik mo
tina serga!

-- Ne dvasiszkas teveli, su
sirgo dar kasžin kokia ispanka 
du broliukai mano — teisinosi 
ranka bueziuodamas Jonas.

— Tai ar asz I 
sirgsit ispftnka, o asz jus mai
tinsiu. Tik laukit!

— Dvasiszkas teveli, 
in žoles inmaiszyt — 
tarė pusbalsiai Jonas.

— Be tvarkos 
kaip duosiu tai visiems, po Va 
svaro ant duszios. .

if.

gal nors švara
k a valgyt, 0

ir be pieno, 
visai pablo- 

raudonais

Ir ta viską 
iiijiis pasisko

lino vargais negalais pas kai- 
mvna
ir tuomet buvo dvi dieni szven- 

su sūnum Jonu už

Murkti 100 ostu markiu

tęs, iszejo
Nemuno.
; Zigmas ganydamas kaimypu
gyvulius1 dažnai užtai gaudavo
, . H I I. Y'fzį'f t !.duonos szmoteli, kuri pats iįc

valgė per visa 
sergantiems

diena, kad par- 
broliu-iieszus 

kams.
> ’ Pagalinus viena diena mirė 
net du Belaimiu vaikai, ir nors 
jam ju gaila buvo, szirdi skau
dėjo, tacziau iszdalies ir neblo

kaltas? Jus gaj Dievas padare, atimdamas

nors 
vos p ra

negaliu,
Vk

— ^Dvasįszkas teveli, rietu
ka vaIgyko blogiausia tai 
iii, ? !: ;;

— *Vistiėlč! Shprask, kad, 
asz negaliu. Ir reikėjo praszyt 
kaip ežia neseniai 
czevskis, ir be jo asz negale-i

rime I 
ligonį

;tbo blogiausia tai
.i A į:,. ■ i'

rt 
buvo Suk-į 

czevskis, ir be jo asz negale
r* *!< B**) *

i no dili*
»

ežia u dtf<į|t
— Tai ir negausiu 

kėlės! giliai atsiduso Jomis 
isztardamas sziuos godžius.

vaikeli, neganu : 
szvelniap klebonas 

norėdamas ’ greiezia^

‘Ne, 
pradejp •<

>kulbe
1 •

* I

negaliu —

•h

Atsibuvo tai 
Tai jau ne kas.

Vienas

guos, nes nereikės jiems pusgy
viams, bado nualintiems, slan
kiot lyg sze^zeliams, mane save
ramindamas.

Sziaip taip nusipirkę iluo- 
prielgetave,uos, isz dalies prięlge^nve, 

penkta diena grižo Belaimis 
su sūnum namon, ir jau rado 
du vaikus kapuose. Už likusias 
30 ostu markiu nuo duonos pir
kimo, ' nuėjės pas kleboną 
Skriaudeli . užpirko szv.,, mi- 
azias už vaiku voles, ir už savų
jų sveikata. • s >
į Sumąle greieziau savose gir
nose parncsztus grudus, valgy
dami gardžiai vakariene po

pas 'kleboną 
S^v..

1

ti^k bado dienu, Ųelainjo szęi 
įnynn,•myna
dvieju gyvasczju, lioiszkentęjo 
neapsiverke ^el tokios neiiĮi- 
mes... h

fll',

kuriai dabar ti‘uko jau
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neapsi-kiszenius 
žiurėjo,

Kytras plaktukas atėjo, 
Kiszenius kraustyti pradėjo, 
Baimes visi gana turėjo, 
Kitas smarkesnis pamate 

Ant ko akis pastate.

t t

> V

&
j

Plaktukas bėgt pradėjo, 
Tuojaus eme ji mokyti, 

nosies eme 
varvėti.

Dauginus vyreli to nedaryki, 
Kiszcnių nekraustyki, 
Ba da daugiau gausi, 

Jeigu teip darant nepaliausi.
Daug tokiu vietų yra, 
Ka pėdo savo paima, 
Užtrunka karezomoje, 

Prie baro atsistoję, 
Su drapanom suodinom 

Užsiima su kazirom, 
, Per visa naktį kaziruoja 

Suvis nemiega.
Apie bažnyczia nėr ka minavot 

Ba turi per visa Nedelia mie-
A . K<>t-

Net k ran jei isz

,K
0

y

y

* " ♦ •
Skrantono mergeles nebujo

kite,
Dovaneles nuo garnio Įaukite, 

Dievulis susimylės, 
Ąnidloliu apteiks.

Ęi^g^o jęszko, tai,suranda, u** I i i • • ii

f

nusisuktuNežiūri kad ir 
’ x - sprandu.

0 kad ir po laik gana gailesi, 
Bet nors su aszaroms džiau-

Garnio dovaneliu neniekinkite, 
G ra žei y tu žla i k y k i t e, 

Neskriauskite, 
■4. nbicipty!

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį) 
gčlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

Sb PAIN-EXPELLER J.
Žiurvk, kati

M A'Hc

Vai z batai] !■ faireg. 8. V. Pat. Ofi«o.

i gautum tikrajj-garsuji per

Belkalauk, kad turdtu Ikaro (Aachor) 
yaUbažciikil^

■ JsOr ■ '

nmi geminiu I 
daugiau kaip 50 rųetų.

UžslBenejosią k Chrooisiko Un
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuri* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo jnaaas yra 
gvarantuotas. > ft

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptraukta* Ue- , 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, ganai, svaigulis, silpnumas ***** 
dies, jr visos viduriu netvarko* grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papueskoa, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo }lr 
silpni? Ar stoka* jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jum* pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma- 
nes

Bumatlsmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą. ►

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos. silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusi* ir 
iszberiinai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausme* kau
luose, skausmas gerklejo, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isz t in ima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speeiales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- « 
sabas gydimo. Padekavonea nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl, per 
garsingiauslus Europos Ir Amerikoe 
Specialistus:
Ketvcrgais ir Petnycziomis 10

pasiduoda per mano gydimą.

vai. ryte iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 pint. •
Dr. Hodgens Medical Offices,
4 S. Centre St. (2-tras florų)

Pottsville, Pa.
jų *f
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Žinios Vietines

pripuola A-
44 Anni s-

; i > • < 4
8 Aurjfl’ ■:

Mitkevicziusj — Vladas
609 E. Pine uly., is/ziauže duris 
Sinkevicziu, likos uždarytas 
fortccoje ant atvesimo.

— Motiejus Slavickas,
metu, 110 S. Catawissa uly., li
kos skaudžei apdegintas New 
Bostono kasyklosia seredos ry
ta.

ARGI VISADOS LIETUVEI 
BUS TOKEIS?

KALĖDOMS *
BESIARTINANT.

ir dovanoms 
sioms nupirkti.

64
*— Po rinkimu.
— • Sziadicn Readingo pede.
— Lehigh Valles kasikiu 

pede Petnyczjoj.
Visi republikoniszki kan 

didatai likos aprinkti.
» <1 Subatoj

merikoniszka szvente 
tice DayV arba 4 metai nuo ku
ka užsibaigė avietine kare. Tu
ja diena kasikius 
cztas ir bankai 
uždaryti.

Vienybėj galybe!
Mahanojui. 

veikalai vela 
susitaikins ir visi Lietuvei gy
vens su taikoje, kaip 
gyvent. Panaszus 
ergelei nieko

- nefttnesza, tiktai isztusztina 
kiszenius, o advokatai perkasi 
naujus automobilius 
gus kvailiu foreigneriu.
kur žmonių sutikimas, ten Die
vo palaiminimas.

— Seredos ryta lietuvisz- 
koje bažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes p. Magdale
na Pangoniute su p. Antanu 
Grigalių isz Philadelphijos.

— Praejta mota musu pa
viete Skulkine iszkasta net 
1’7,942,384 tonu

_ € i

ir bus 
kada parapijos

nedirbs, pa
x’i.sa diena bus

neužilgio

gero 
tiktai

i ” Teip

privalo 
parapinei 
žmonims

už pini-
Teip,

iszkasta 
anglių, kuriu 

verte isznesze ant $99.737,00(1 
o angleka^ei aplaike už darbu
$63,548,000.

— Musu fabrikantas 
perenco, naszlys, p.

tem- 
■ naszlys, p. Mikola 

Auksztakalnis ana diena

p- 
4 4

Priesz rinkimus politikieriai 
laksto, raeldžo ir prižadino ja 
viską idant tik už juos žmonis 
balsuotu, samdo besavžinisz- 
kus paszlemekus idant (rauktu 

, nes aine-
rinkimuosia 
kiszosi prie

FredrikutisM asztuoniu 
senumo

Avė., likos 
tas per automobiliu kuriame 
__ ___ i Viktoris Krankaitis.

metu 
Juodaicziu

finelis Juozošimelis 
1$ • į$. Mahanoy5 

pavojingai sužeis-

važiavo
Norints jojo broliukas Povilu- 
kas ėjo su juoni drauge,* bet 
Povihika nedalipstejo.

— Badai
permainyti 
ulveziu.
paslėpti po žeme

Lietuvius prie poliu 
szi u ošia 

mažai balsavo ir 
politikos, nes žinojo, jog szie 
ruikimai buvo
tiktai vien del savo privatisz- 
kos naudos. Todėl nekurie niu- 

apterszti politikieriai ”

rikonai

be jokio tikslo,

su “apterszti politikieriai 
gave prižade j ima, jog 
kimu bus 44 
ke musiszkius
Vien tik del to, jog iszrinktasis 

dratus ketina kandidatas ant urėdo juos su- 
MM

o ant kožno
kampo rasis po keliolika žibu- 
cziu.

miestas ketina 
būda apszVietftiift 

Visus <

— Brummas in Kongresą, 
ir Sheiferis iii Lcgislatura ap
laike didžiuma balsu, norints 
mieste pergalėjo demokratai o 
ir patis republikonai nebalsa
vo už savo tikieta, nes geidže 
44 lizdą prasmirdusiu vadu”1 
isznaikinti. Szeip steitinis ti- 
kietas likosi rcpublikoniszku, 
nes Pinczotas iszrinktas ant 

ir kiti virszi-
Pinczotas 

gubernatoriaus 
ninkai.

Ameriko novisur laimėjo 
republikonai. New Yorko steite 
likos aprinktas demokratisz- 
kas gubernatorius. New Jersey, 
Indianos, Ohio,New Hampshi
re, Nebraska, Nevada, Texas ir 
keletą kituose steituo.se teipgi 

aprinkti deni o k ra t i s z k i

po mi
tra u-apdovanot i, 

idant balsuotu
> y

savo mylimiem- gorus ir szvarius, laivus su atk- 
, kirais kambariais, gardžiais

Todėl jau laikas mums, A- valgiais ir visais patogumais, 
Iin Amerika į merikoH Lietuviams, sifisti Ka

lėdų dovanas 
JAISIAIS 
TAIS savo 
draugams, savo pažįstamiems. 
Tikriausiai ir greicziuusiai tos 
Kalėdų dovanos pasiekiu vieta rai 

; per 
tojaus jau už ta pati’teikėjo STATĖS BANKA, 294 Eighth 
___ U..4-! ^1,. .... L „M +..(« o.rb .1.111 A___ XT....... XTXT 'V ntjfj ta

kas viena diena buvo' sai Bankas ne vien kad gva-

Isz ateinaneziu 
žinių matyt, kad Lietuvoje gy
venimas jau ineina in |ikras 
vožės, isz kuriu buvo iszstmnes 
nelcmtasai auksinu jr vokisz- 
ku markiu smukimas. Mat, ka 
buvo galima viena diena pirk
ti už 1,000 auksinu, tai ant ry-! siuneziant

von imas jau

4
DR, JUOZAS J. AUSTBA 

(Lietuvis)
Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryto. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakaro.
113 E. Coal 8L, Shenandoah.

o isz New Yorko greitai nuve-l 
žarni in keliavimo vieta. , ...

Todėl kaip siuntinio pinigu, 
taip ir pirkime laivakorcziu 
kelionei isz Lietuvos ar in Lic-

! tuva reikia kreiptis vien in tik-
] lietuviszka.. Banka sziuo 

BALTIC’ adresu: , U
t

— pinigus Nau-
LIETUVOS LI- 
giniinems, savo

Bell Tel. 359-R.

GERA PROGA PLIKIAMS!

per
_ .. •. .. .. .... 4* .. . ... 4 . . ..v.. 19..*... I

mokėti du syk ar tris syk dau- Aye., New York, N. Y. 

turtingas, taikant rytojaus pa-f rantuoja pinigu ncliecziamybc 
sijuto su tais pat pinigais jau bet ir duoda geriausi patarna-

z

Dabar, kuomet invest i Lie-

giau;

botu rėžiu. v ima: 
įlomis sumomis

nes ta-

J

pinigai iszmokami pil- 
isz mažiausio

tuVo.je savi pinigai - litai ir fiuvejui pasztoę be jok>n truje-

Arabiszka Mostifl yra tikrai panek- 
minga ir kas prisiunn keliolika stem-* 
pu ir savo adreaa tai aplaikys tuju 
arabifizku gyduolių dykai. IlaazykltiC 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szlos progos visi kurie yra

BAI/JSJj STATICS BANK
294 Eighth Avenue, 

New York, N. Y.
—Apgarnlnlmas pus-pllklai arba visai yra nuplikta, t.f. *

KALTI JOS-AMERIKOC
" U LINIJA 9Broadvay, Nev'lork.NY
J TIESI _
i KELIONE

dyniu ir vilkinimu. Kiek lietu 
bus pasiusta, 
gaus, nes visas 
kas apmoka pats.

Atkeliavusieji isz Lietuvos 
žmones pasakoja, kad turiutic- 
jie laivakortes
BALTIC STATES BANKĮE, 
294 Eighth Ave., New York, 
yra geriausiai aprūpinami ke-

Į 
tiek gavėjas ir 
iszlaldas Bau-

kainos viskam nustatytos pas- 
j ne-tovios, tai jau nei vienam 

reikia abejoti apie pinigu per- 
kaneziaja verte: litas yra ir 
bus litu kaip sziadien, taip ir 
iwtoj, ir visad.

Geistina tik

iLIETUVK
PER HAMBURGĄ,Pfi

szelps. Žmonis isz to nieko ne
pelno, duodasi prisikalbyt ir 
atiduoda savo bdlsa, taji vie
natini ginklą, su kuriuorn kož- 
nas ukosas gali apsiginti nuo 
visokiu politikiszku apgaviku 
ir grafteriu, — po tam rugoje, 
jog valdže yra niekai ir lime
rike nęgalema, „aiJąikytį tei-

ska f v(Mnl 
.< Toki s didžturtis 
ant urėdo nedraugaus 
gingu žmogum, nes jisai neuž- 
siduoda su darbininkais, ha tu
ri žiūrėti idant jam butu di- 
džia.uses pelnas o kiti gali ejti 
skradže žeme'.

Atejnanti meta Skulkino pa
viete bus renkami pavietavi 
virszininkai, todėl politika bus 
smarkesne ir kova didesne, Bes 
daug puikiu “kąsneliu 
Pottsvilles sude ant kuriu rvs 
seile politikieriai.

Todėl lai Lietuvei 
iszrenka savo kandidatus ant 
urėdu, nesiduoda
ir trauktis už uosiu. Parody
kim, jog ir mes Suprantame po
litika ir jau laikas atsikratyti 
nuo tos politikiszkos baudže- 
vos po kuria buvome nuo dau- 

Ragutis.”

y Totf f

jlijbhtęriai 
košia;*

iszrinktas
su va r-

kad Lietuvos 
žmones kodaugiausiai tu litu 
turėtu. Nusmukus auksinu ver
tei iki žemiausio laipsnio, ne- 
0btdaugiausia litu žmones už 
juos gavo. O ežia Kalėdos ar
tinasi — žmonėms pinigu rei
kia: ir algoms mokėti,

t

Ifoncjo: 
* • 1

5

iszpirktas

: greitai, gauna išva
žiavimo popierius, nereikalau
ja makoti jokiems agentams už 

ir i pa tania vi mus, yra sa ugo jami 
szventems linksmiau praleisti, ir globojami visu keliu, gauna

tTz 
į c f 
t

____  . A.pTlIaVX
ABBA LIEPOjq.

Lietuvei važuojant in Plliava aplenkia 
lenku Juosta (karidora)

Visa treczla klasa padalinta in kam* 
barus ant 2, 4, G Ir 8 torn.

ESTONIA Užplauks «•
Specialia Kalėdinis Iszplaukimas.

LITUANIA iszplauks M

15 Novcmberio

(I Decembcrlo
Irk New Yorko ar Philadelphia In Hamburgu 

JO. In 
’hlladelphla In New Yorka geležinkeliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

I Naminis

!e

rillavn $106.50. In Liepojii $107. 4
Iii'1 iii

Investmentasrasislikos
(f 
n

5 1

ubernatoriai.
Padekavone.

Adam Schaeffer

Vizgirdienia. 
iszkeliaus in 

svodbines kę
są vo

atlankis Niaga- 
s

* i

vela 
ženge in luomavnoterystes nu- 
vesdamas prie altoriaus naszlo 

Marijona
Jaunavedžiai ” 

Miczigana ant 
liones” atlankyti fenais 
gimines, kaipo
ra Falls, Washingtona ir kitu 
didesnius miestus. Svotais 
buvo p. Juozas Raisa isz! 
Frackvilles su p. Veliavienv I 
isz Giranlvilles. Vėliname lai-!

• * • inmgo gyvenimo jau na ve-1
džiams ir linksmos keliones.

— Seredos ryta atsibuvo 
iszkilmingos laidotuves kuni
go Leahy, kuris mirė nuo su
žeidimu automobilio 
je. Laidotu vesią dalybavo bis-j 
kūpąs ir apie 60 kunigu. Ku-1 
nas likos nuvežtas 
bažnvezia

kuris 
aprinktas legislatorium 

padekavone 
lt.

isz la i k

P-
miestus.
Juozas

su

likos 
sudeda szi rd i nga 
del visu balsuotoju.

save mulky t 
nosių.

t

:: DIDELIS BALIUS. ::

Parengė Citizens

Y , F ennsyI vani a
J ‘ vi ,

Lietuviu
Į Kliubas isz Gilberton, Pa. 10 
diena Novemberio ant \’aluno 

Iužauga Vyrams 50c. 
Moterems ir Merginoms 25c. 
Kliubas nžpraszo visu atsilan
kyti.

ANT PARDAVIMO.
Lotas ant W. Centre St. kil

ia ajrisziu| ris dar yra užimtas per Maha- 
.» vakarai nov City Lumber Co. Atsiszau- 

kur velioni atlanko tukstanezei J kito ant adreso.
Mary Purcell 

Robinson’s Patch
Mahanoy City, Pa.

gyvenimo

utarninko

sales.

nelaime- _i

žmoniu. Sanarei Knights of 
Columbus sergėjo kuna per vi
sa nakti.

gelio metu. —

PERSERGEJIMAS

1 I Power Light Co
t

— Maliauoy City Water 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl borcikalo nelaistyki- 
te vandens, pataisykite begah- 
ezos paipas, gumines paipos

prasergsti

♦

i*HMT'

ezos paipas, 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

(t.90

I

£

A

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk
kad būtų Raudona Koulys kada pirksi. Taį ženklas 
augsčiausio laipsnio* dirbtuvės, .

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnj.”

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mairtose. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.”

, 9

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai niaincri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplėšt jo.

BA L LOB AN D”
*URl6

9

LOPAC

/

f
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PREFERRED STOCK’AS
T,

Dividendas ar procentas, (ka szitie szerai 
atnesza), yra $7.00 už kožna szdra permeta. 
Procentas mokamas kas tris menesius po 

$1.75 už szera: 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos, 
ir 1 Spalio, tame laike gaunate bankava czeki. «

Už kožna szera aplaikysite $110.00 su pro- 
cencziu, jeigu kada Kompanija norėtu nuo jus 
atpirkti szerus ir Kompanija ta syk turi jumis 
duoti 30 dienu laiko jeigu norėtu ta padaryti.

I

I

Noreikos mokėt dabartini Normal Federal 
v - - ka •gaunate -kaipoi>ię 

procentą.

Szera arba stock’ai yra pilnai apmokėti ir 
yradiuosai nuo jokiu assessmentu.

- 1 .

/

Apricz turint pirmybe kas-link procenczio 
už Common Stock’a szitie szerai turi pirmybe 

prie Kompanijos turto ir nuosavybes 
laike likvidacijos.
teipgi

M

Szitas Stock’as yra teip vadinamas Cumu
lative ir Kompanija turi kanepz niokoti pilnai 
procentą teipgi ir užvilkta procentą kolei galėtu 
mokėti procentą ant Common Stock’a.

*

tauspckulacija bet priklauso prie Pennsylva- 
nijos Power & Light Kompanijos kuri pristato ejektrika del suvirsz 

Yr& tai pasekminga, 
Ju prapertes vertes milijonius doleriu.

Yrą atbutinai reikalinga del ju miestu ir 
Kaip szitie miestai ir mieste- 

O kad

SZ1TIE szerqi JTĘYRA
n i ins Power & F Job t T

115 miestu ir miesteliu. Pennsylvanijos steite. 
drueziai sutverta pramone.
Yra tai namine pramone..
mesteliu kariams suteikia'patarnavimu.
liai platinasi ta syk ir szi kompanija drauge auga ir eina didyn, 
tai namine pramone tai patis matote jos pasisekimą.

4

/

HUSU SZI£RAlrYRA SAUGUS
I 1 11

I . • >■ ' •

Atnesza suvirsz
■ t 4

I

procentą už j ūso pinigus
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

* I 1

V- 
•’ | n 11 , * , t . >i| w

t jllMIIIIHIIlllliiliiliiHiiiiiiiiiiiiHiifiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiifiliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJniinHtiiiiiiiiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiHllllinHnH

* Q

1

I

7 *,

• 'll

V 'Ii

rI
< !■ f INFORMATION COUPON
i .§

‘ ..A'i•‘k i r1
9 I

'' ? e
.....1
r

z■
g 
s

. (Without Obligation)
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO

Investment Dept., Allentown, Pa.
| Please send me illustrated booklet, containing more information about! I

I

•>

E

your Preferred Stock, and details of Easy Payment Plan.
I Name .... r
I Address
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