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ISZ AMERIKOS

Conn. —
54 metu,

Kunigas užsimusze ant smert.
New York. — Kunigas 

James Veit, 60 metu, prabasz- 
czįus \dkieeziu kataliku para
pijos, puldamas nuo gonkeliu 

mirtinai likos su- 
i n t rumpa 

Kun. V(‘it
lankei atlankydavo Mahanoju.

Sako darbininku stoka?
— Prastu 

Pennsylvanijoi
35 tukstaneziai,

klebonijos, 
žeistas mirdamas 
laika ligonbuteje.

savo szeimv-

Nužudė tris ir pats save.
South Norwalk, 

Williainas Eckertas, 
nusižudo save po atėmimui gy
vasties savo paežiai Kini lijo, 
dukterei Teima ir josios myle
mo Jurgio Bolgo. Tėvas nuo 
kokia tai laiko turėjo sumai- 
szyta protą ir nekarta kerszino 
iszžudimo visos 
nos.
Du nauji katalikiszki kardi

nolai.
New York. — Atejnanti me

ta arcibiskupas Hayes ketina 
aplaikyti raudonąja kepurių 
kaipo ir arcibiskupas Munde
lein isz Chicagos. Monsignoris 
Bonzemo popiežiaus delegatas 
Washingtone, aplaike paliepi
mu sugryžli iu Ryma, nes ti
kisi teipgi pasilikti kardino 
lu. 

< < Szlapieje” iszkovojo savo 
kandidatus.

“ Szlapieje ’' 
turėjo pasekmių iszrinkime su 
vo' kandidatu ant urėdu kaip: 
Illinojui balsavo ant invedime 
gero alaus su 500,000 didumo 
balsais. Ohajui teipgi žmonis 
bulsčivo ant alaus ir permaini- 
ino prohibiei jos tiesu. New 
Yorke ir New Jersey szlapieje 
laimėjo.

Jeigu po visa Amerika duo
tu žmonim balsuoti ant nume
timo prohibieijos, tai jau senei 
josios nebutu.
Br. Kasrireviciia dare nelegal- 

iszkas operacijes.
Newark, N. J. — Spaliu 27 d. 

N e w a r k o 1 a i k r a s z t i s, 
dėjo tokia

\ew York. —

sz.
4 4

po to. kai
<rv- * S?

m.
Newark Ledger, 

žinia:
Dr. John J. Kaslikevich. gy

vena'- po No. .‘>41 Walnut street 
tapo suaresztuota?
numirė p-ia Alice Tappan 
venusi po No. 3 Minton avenue, 
(.'hutam. Gydytoja 
kur jo ofise detektivai Conlon 
ir Moynihan ir, prokuroro in- 
sftkymu, sulaikė bekaucijos.

Policija sako, kad p-iai Tap
pan buvusi padaryta ofise, pa- 
ne< lėlyje.
apsirgo ir 
numirė.

sueme va-

Sugrįžus i namo. ,p 
antradienio vakare 

Pavieto
Warren patlare antopsija ir in- 
suke duoti skunda. Ligone lan
ke Dr. A. Prager 
ir Pr. Harry
Overlook szpitoles.

gydytojas

isz Chatham
A. Bowles isz

Moterėles, drebėkite isz bai
mes nuo szitos organizacijos.

New York. — Nesvnei susi
tvėrė czionais nuskriaustuju ir 
pantapliniu vyru, draugove, 
kurios tikslu vra: kovoti už sa
vo vyriszkas tiesas, nubausti 
savo nepaklusnus moterėlės ir 
t.t. Dabar sudže McMarsh ne
žino ar duoti tai organizacijai 
czarteri ar ne, nes likos užvar- 
dyta “Brolei po skūra.”

Platfonne tosios, drauguves 
yra: 1) Sutvertie namini pa- 
redka pagal vyro nuomone, 
vaiku neneszioti, nemazgoti to- 
rielku, grindų, szuniu ir t.t. 2) 
Prieszintis prieszais pagamin
tus pietus isz dinerkiu, nepri- 
iminet giminiu ant piet be vyro 
pavelinimo. 3) Bausti su lazda 
glegenczes ir liežuvininkes mo- 
teres. 4) Nepavelyt moterims 
pirkti jokiu dalyku ant bargo. 
5) Vyrai nusprens ilguma szle- 
biu ir plauku. 6) Nepriiininet 
burdingieriu be užtvirtinimo 
vyru ir da tgm panaszus pri
sakymus.

Ar moterėles pasiduos? Gir
dėt kad dabar tvers prieszin- 

. ga organissacije kuria ketina 
užvardyt “Moters ant vyro 
kailio.
uįvardyt

J >

< i

Harrisburg, Pa. 
darbininku 
stokus apie 
kaip pranesza darbininkiszkas 
departamentas^ Pittsburgo ap
linkinėje re i kala uje
tanezius. Apie 93,000 darbinin
ku ne turi darbo arba straikuo- 
.1°. f

Nekurie

25 tuks-

pranaszauje 
darbai susimažys 
vasara isz priežasties stokos 
prastu darbininku, nes isz Eu
ropos mažai pribuna.

Kompanijos reke, idant vai 
dže inleistu daugiau darbiniu 
ku isz Europos. Tcip 
idant valdže atidarytu rubežiu, 
o tada milžiniszki 
turėtu pigesniu 
numusztu mokesezius 
darbininkams, i 
tektinai tokiu, 
vietas 
ku.
Buvo jam per szalta — atsi

sėdo ant pecziaus.
Neilsville, Wis. — Szimas 

Dexter, buvusis farmeris, likos 
baise i apdegintas 
vietinėje ligonbuteje isz prie- 
žastjes apsižioplinimo. Szimas 
atėjo in Dillinghamo kroma, c 
kad turėjo papratimn nuolatos 
atsisėsti ant peczius, nežinojo, 
jog taja diena sztorninkas už
kure pecziu ir buvo 
karsztas. Szimas atejas, tuo- 
jaus atsisėdo ant pecziaus, bet

Szoko nuo pe- 
reieziau ne kaip ant jo 

o priek tam apdegino 
tik užpakali bet ir

ISZ

buk 
atojnanczia

rr
* Kgeidze

didžpilvei 
nevalninku ir 

kitiems 
turėtu užnes

, kurie užimtu 
czionaitiniu darbiniu

ir randasi

gana

neilgai sėdėjo, 
cziaus g 
atsisėdo, 
baise i ne 
rankas.

Nužudė paezia sapne.
Amesburry, 

nas Morrell, 60 metu 
gas žmogus, 
procentu, nuszove ant smert 
savo paezia Marijona, kuri gu
lėjo szale jojo, po tam pats sau 
paleido kulka in krutinia. Mor
rell papilde žudinsta laike sap
no.

Mass. — Fra-
turtin-

r*

J 
gyvenantis isz 

nuszove

Aristuso paveikslas ant pupos
lukszto.

Profundis
“(’bristus De 

kuris Hikes iszpjau 
, dingo 

Ana meta su

•v. Hali. Szi>>■' * zakristijono pas 
tai medis po kuriuom lavonus .

kuri jojo ant mulo ta

p/W.’vpCZKOWRKI,’K41tor

ISZ VISU SZAL1U
200 sudege ant deganezio 

laivo.
Shanghai, Kinai. — Du szini

tai pasažieriu sudege ant de
gančio laivo ant upes Tash- 
ing, kuris plauke isz Shanghai 
in Tsungminga. Daugeli žmo
nių nuskendo, kada inszoko in 
luoteli.

1000 žmonių žuvo drebejime 
žemeę ir per pakylima mariu.

Hilo, Havajos sala. — Bai
sus pakylimas mariu, 
vilnis kilo ant kokios penkes- 
deszimts pėdu užliejo konia 
visa sala, bet ant gilukio gy
ventojai apsisaugojo gyvastes 
in laika.

Antofagasta, Chili. — Su- 
virszum tūkstantis žmonių žu
vo czionais, per drebejima že
mes ir pakylima mariu. Drebė
jimas sugriovė namus Copia- 
pe, po tam vilnis užliejo dali 
miesto.

1

kuriu

K 34 METAS

Isz Lietuviszku KaimelisII

Philadelphia. — Jonas Ado
maitis (Adams), kuris gyveno 

Si., užperei- 
tos subatos vakare liko persza^ 
tas, o nedelioj mire M t. Sinai 
ligonbuty.

Apie 11:30 vai.
kara vel ionis buvo sal i uno pas 
Joną Mabuiki ant Front ir 
Wharton St. Tuomtarpu suėjo 
trys vyrai ir paprasze saliunin- 
ko gerti. Saliuninkas jiems da
vė gerti ir paprasze, kad jie 
užmokėtu $1.20 Vienas ju iszsi- 
trauke revolveri ir pastatęs

1224 So. Hancock

suimtos va-

rĮ

revolveri 
priesz saliuninka pasakė: “Sz- 

ir iszbego ne- 
Tuomet Jonas Ado

maitis iszejo laukan ir buk 
jiems pradėjęs sakyti, kad jie 
užmokėtu. Vienas galvažudžiu 
davė Adpmaicziui plyta in gal
va, o kitas paleido szuvi ir per- 9 

Galvažudiai qubego ir 
kas jie toki bu-

tai tau pinigai! 
mokėjos.

KO BOLSZEVIZMAS NE- 
X DUODA?

nuosavybes:L Neduos tau 
dirvos, namo, szeimynos.

2. Ne duos tati laisves: žo
džio. darbo, iszpažinimo.

•) 
| o

panų.
4. Ne duos tau tėvynės ir t au

ti szk ūmo.
5. Ne duos tau ramvbes, 

mes darbe ir szciinynoje.
6. Ne duos tau naudotis su- 

ezodytu skatiku idant užtikrint

'surasta, New Brunswick, N. J 
ifiotere 
vakaru, ižgirdo szuvius žudin- 

i toju ir badai mate kas juos

i Bausme už svetimas nuodėmės.

'■'1
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briezinis
* *

tas ant Floridos pupos 
stebėti nu budu.
rinkta keliolika tukstaneziu do
leriu del pastatimo kdblyezios 
New Yorke kiirioje Ketino pa
tai pyti taja pufta. Tit'teveiksią 
padirbo kalinis Gvatamalijos 
kalėjime, kuris buvo apsūdytas 
ant pakorimo.
kur tas paveikslas dingo

Dabar nežino

Sziadien Rosijoi jau prade
da skaityti rublius ant kvadri- 
lijonu, o kuri thi suma sziteip 
persistato: 1,000,000,000,000,- 
000. Kas isz to, kad už tuosius 
kyadr'dijonus mažai gnlėmamažai
pasniaūdot.

į

szove.
niekas nežino, 
vo. Adomaitis sake galėtu juos 
pažinti, tik vardu nežinąs.

Jonas Adomaitis buvo 29 me 
tu, stipraus sudėjimo. Paliko 
broli Vilimą ir senute motina. 
Vilimus yra labai rimtas ir ge
ras vyras ir tankiai Joną szelp- 
davo, kuomet tas nedirbdavo.

Antanu-

■

*

Joniszkis (Sziauliu 
Miszkams perėjus

metais Jon- 
' iszk'in buvo atkeltas girininkas 
| Senkeviezius. Jisai sutiko duo
ti ūkininkams medžiagos ir be 
varžytinių, isz suusriu ir luisz- 
ežiu medžiu, daugiausia, Kal- 

nužudinto kunigo, bet davadu vin miszke. Ūkininkas, gauda- 
........ ) girininko X • • » • I

apskr.) 
valdžiosnu

žudė, ir vs ras nužudytos mote- į nuosavybėn, 1921 
res James Hali, zakristijonas'

(ai nelabai!
nes

kad tai padare pati

res James Hall, zakristijonas 
Kaip duodasi :-uprast isz pnli- 
cijos t iri liejiniu,

. Neduos tau duonos ir dra- stengėsi suymti.žudintoju,
manoma,

kriksz-

Turkai isa^ude 4680 kriksz- 
czioniu; 9600 nesuranda.

Smirna. — Konia penki tuk- 
stanezei armeniszku
czioniu likos iszžudyta per tur
kus skerdyneje Smirnoje 
konia deszimts tukstaneziu ne
suranda ir nežino kur jieje 
dingo. Tcip pranesza biskupu

o
Frackville, Pa. —

13 metu, norėda
mas pamatyti New Yorka, pa
siėmė nuo tėvo 
bet likos suimtas
New Jersey stotije.
nuka tik surado 15 doleriu.

kas Muku

120 doleriu, 
per palicije 

Pas Auta-.

komitetas.kurie tyrinėja apie 
taja skerdyne. Armėnai neteko 
turto ant 20 milijonu doleriu.

i

dinstos nusztildo milijonai tur-'vo nuo girininko raszteli, kur 
pati kunigo badai ' buvo nurodoma kiek kelmu pa- 

ant to neturi. Gal viekas pra-Į velyta iszkirsti. Dauguma tu- 
kaip visos panaszios žu-į rejo inmoketi girininkui “kau-

lai-’ v'au, nes

būvi tavo paežiai ir vaikams.
7. Ne duos tau lavinti ta v 

vaikus pagal tavo norą ir sav- 
žines.

8. Ne duos tau pildyt szeimy- 
niszku privalumu.

< i.
i
i

privatiszkos nuosavy-

nvks 
yra milijonierka.

Gal viekas pra-1 velyta

Isz Lietuvos

Del ko?
1. Ba bolszevizmas nepripa

žysta 
bes.

2. Ba bolszevizmas pripažys- 
ta ir pavėlina ta, ka patis mo
kina.

3. Ba patis neturi duonos ne 
lasziniu.

4. Ba ne turi tevvncs.
5. Ba darbas pas juos yru 

priverstinas ir 
szeimynos.

6. Ba mepripažysta nuosavy
biniu tiesu ir privatiszku turtu.

7. Ba mokslainiu programas 
nepavelina ir uždraudže tau- 
t i szka iszau k le j ima.

K . |

8. Ba bolszevizmas užvedė 
po tris

rublius, o apsivesti galima ant 
keliu sanvaieziu ant iszbandi- 
mo. Jeigu liolsz.evikams-patin
ka, tai del mažos priežasties 
atima tavo vaikus ir siuneze in- to .9 sumusze. 
bolszevikiszkas inokslaines in 
giluma Rosijos, kur iszaukle- 
ja juos ant atejnancziu skerdy- 
ku ir kraujegeriu žmonių.

pas 
nepripažysta

persiskyrimo tiesas

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Praejta meta Amerikonai 
praleido 160 milijonu doleriu 
mažiau ant pasilinksminimu ne 
kaip 1921 mete.

Daugiau kaip 25 mil i jo-

*

augaSzilkmedis kuris 
ižduoda isz sąves

nai likeriu žemes yra apdirbia- 
ma Amerike’ per moteres ant 
farm u.

Londone ir 
vaisi, badai likos pasūdytas 
1666 mete.

t

Redaktorių szio laikrasz- 
czio turi paraszyti per metus 
arti du milijonus žodžiu idant 
pripildyt laikraszti. Už tai nea- 
plaiko ne tiek centu.

* ? '* ' ,1 >• r , ,1 . 1 t,.-

.. < .

f

isz kirst i. Dauguma tu-
!fI

ei jos” 
! auks.

nuo 2 iki 5 tukstaneziu 
Kadangi žiemos kelias 

jau baigėsi, tai gavusiems me
džiaga girininkas pavelyjo isz 
si vežti isz miszko virszunes ir 
antrininkus rastus

I

Žodelei teisybes, kuriuos visi 
privalo perskaityt ir gerai 

juos apmanstyt.

Mokytas žmogus be užsi-

Akron, Ohio.

Sumiszimas su litais.
Kaunas. Kauno iždinėje sto

vi isztisos eiles isz kaimu atvv- 
kušiu žmonių, norineziu inainy 
t i auksinius^ pinigus iri litus. 
Pasitaiko, kad paprastas kai
mietis at nesza puse kojines 
aukso ir laukia, kol jam iszmai 
nys iii “savus pinigus.” Kai 
kurie nesulaukdami eina keisti 
in privatinius bankus, kiti atsi- 

rvszulius ost
markių, kad iszeitus jas in li- 

Matomas (ledelis liaudies 
susidomėjimas naujais litais ir

savus pinigus.

nesza prisirisze

lūs.

tvirtas pasitikėjimas jais.

Lietuvius plaka,
Pe>lęsa, Rodunes valscziaus. 

rugpiuezio men.— Pirmose
<1 ienose atvykę lenku kareiviai 
insake, kad kiekvienas ūkinin
kas sudėtu po 10 (desimti) 
kiausziniu, puse svaro svieste,

sudėtu
svaro svieste 

lasziniu ir gaidi. Atsisakius 
Juozui Selilai, kad neturi svies 

Taip pat musze

, Septynis vyrus 
privertė, kad pa- 

suieszkos ir isz- 
duos-J. "Radžiuli, kurs slepias 
nuo kariuomenes. Dubinin so
džiuj 
dūktus ir musze
ežiu. Pi liūnuose muszdami isz- 
miisze net dantis Sį, Krauniui.

baisiai Stasi Galvele, Radžiuli 
J. Andrukoni.
baugindami
siraszytu, jog

Dubinin so- 
irgi rinko minėtus pro-

A. Ruselevi-

jamMusze dar Joną Pakuli 
isztrukus, musze o žmona ir 
motina, taip pat musze Stasio 
Kratinio tėvus, kai tas pabėgo. 
Be to dar baisiai musze Odoma 
Pakuli. •

Biržu - Pasva- 
virszininkas užpro-

Nenori blaivybes.
Pumpėnai, 

lio apskr. 
testavo Pumpėnų vai. bnlsavi-
ma kaslink del uždarymo viena 
me valscziuje smukliu. Balsa- 
yimafi buvo rugsėjo 2 inUdie-y ima# buvo 
m.

, I lendamas 
palikti prie kelmo tiktai drūt
galius, kad butu galima pas-dalius, 
kiau iszmatuoti ir ijikainuoti 
kelmą. Bet kokiu buvo dyvu, 
kada viena diena ūkininkai ra
do ten, kur pono’ girininko bu
tą, tik keletą senu apykaklių, o 

pasirodopatsai girininkas, 
pasprukęs užsienin su visomis 
’’kaucijomis 
kines su ju savininkais.
liaus teko 
su juo \szseke

ėmimo, tai kaip debesys be lie
taus.

Priimk čigoną in sve- 
czius o jis tau surdota pavogs. 

' Tylėjimas yra geriausiu 
atsakymu ant riksmo kvailiu.

Ne mėty k rožių terp kiau
lių, nes vietoje uostyt juju mei
lu kvepsni, tai jiaises sumin
džios.

*

Priimk čigoną in

*

“ Akrąuo pa-. 
leistuve Agnieszka, uoredainp. 
pavilioti Guda nuo paezios ir 
save — nuo savo 
supjaustė savo 
(norėjo visai papjauti, bet kai
mynai Saka nuo mirtinu Ag- 
nieszkos operacijų iszgelbejo). 
Po tu visu operacijų, Agniesz
ka pasigriebė Gudienės vyra 
Guda ir paspruko iii Racine 
\Us., kur užsidėjo smukle ir 
prekiavo ne tik degtine, bet ir

vyro, peiliu 
vyro veidą,

s

H1 I
.♦i

■Hm■4 i
ii
1
Y

gyvomis mergomis. Taen Gudas 
vadinosi Jucis, o Agnieszka —< 
Juciene. Ten Agnieszka, ame- 
rikoniszkai sakant, padare pui
ku “bizni” — 15 tukstaneziu 
doleriu! Paskui Agnieszkai ir 
jos “Juciui” pasidarė karsz- 
ta... Jiedu spruko net in Malia- 
hoy City, Pa., kur užsidėjo to
ki pat bizni, kaip ir Racine. 
Czion Gudas pasivadino: Pan 
Gudaszewski, o Agnieszka — 
Paid Gudaszewska ir dare biz
ni lenku tarpe. Bet ir vėl nelai> 
me: reikėjo sprukti nuo polici
jos ir kalėjimo... Keli menesiai 
atgal,

S .JĮ

1
Kas turi tuszczes rankas 

— ne turi prieteliu, žmogus 
surenka.... laikas paima..

I padaris daugiau

nei neatsisvei- 
To-

suzinoti, kad sykiu 
ir valdiszku pi

nigu apie 100 tukstancz‘^1 (yo-įkaip tūkstantis doleriu szilki-

? y

Vienas centas bleszineje 
riksmo,

bizni
ne Juciui

t

dosj, rubliu). Žiūrisi piliecziai 
vienas kitam 
kas darvti. 
vežti isz 
drūtgalius, 
ponai nebeleidžia ir už iszvež-

in akis ir nežino
Norėtųsi pabaigti 

miszko ir
bet nauji niiszku

neje maszneleje.
Kitados kalbėdavo, kirsk

likusius

tus nebepriima pinigu. Po ilįo
tardymo, kiekvienam tokiu bū
da pirkusiam 
uždėjo pabaudas, 
parvežtus, taip ir neparvežtus 
rastus parduoda isz varžytinių 
kurios 
25 d.

M isz k u Urėdija 
o ju kaip

paskelbtos rugsėjo m.
Be to dar minė

tiems piliecziains iszkilmingai 
per Valscziaus Valdyba buvo 
paskelbta, kad jie nei už pini
gus niekuomet nebegaus misz- 
ko. Bet kiek ežia kalti įmones, 
tai gal tik filosofai iszaiszkinti. 
Juk jie miszka pirkosi isz val
džios agento.

sz. m.

Nukentėjo tokiu budu apie 
100 ūkininku, 
esama tokiu 
net lietnviszkai nesuprasdami, 
gali panasziu szposu iszkresti.

Ir kitur, girdėt, 
giriu ponu, kurie

Buvo suėmė lietuviu mokytoja.
Spaliu men. pradžioje-Vilnių 

je buvo suome lietuviu gimna
zijos mokytoja kun. Zajan
čkausku, bet spaliu 5 d. nera
do apkaltinimu ji paleido, 
tau atsako.

4*

Myli savo prieteli kadhD

jisai dnoda tau pinigus arba 
nekenti jojo kadapaskolina

I

*

in stala, žirkles atsilieps; szia- 
dien kalba, kirsk nekalta, o ji
sai atsilieps.

Jeigu esi turtingu turi 
varg-dąug gyminiu, kada esi 

szas,‘ būni sierata ir nuo visu 
apleistas.

° Žeme tai motina musu, 
kada visi tave nuo saves atstu
ms, jiji vienas tave priglaus ir 
duos tau kapa J

le tau szvies, menulis dirsteles 
ant tavęs ir vėjelis tave atlan
kys.t/ *

Gyventi sunku, o mirti da 
sinkiau. *

Nekurie praleidže pini
gus del to, idant parodyt jog 
turi, bet tokie isztikruju ma
žiausia turi...

Pakol žmogau 
iszmokie

tiesiog m namus po darbui.
M r » • 1 1 • 1---  . ‘

savo isziĮiipti, bet motere turi

Žeme tai motina

Ant kapoja vo, tik saule-

su “savo” 
Gudu ir kasžin keno dar vienu 
kūdikiu, atsirado ir vėl Akro- 
ne.”

Diena 15 vakare,

Agnieszka

‘ ‘ poni ’ ’
Xgnieszka važiuoja automobi- 

— bueziuo- 
kuris nuo jos

4

m
■1

<1

"M
1 
a

!■ Jlį

steigiau.

•] 
pirma

apsivesi —- 
vaikszczioti

visados gali turėti
•' ' ' # i y ' 1 J A *

visados turėti “kas tai asz.”
* Niekas žmogui neatnesza 

dydesnio procento, kaip gera 
iszmintis ir sveikata.

ria — tuom lengviau paklius!i. 
Nekurie žmonis tik tada 

yra mandagus, kada tasai man

Kuom toliau ejini in gir-

dagumas jiems nieko, nekasz- 
tuoje, kiti vela yra pil> man-
dagumo, bet tik del tujų, kg
jiems už tai užmoka.. F.5V.S.B.

ly glamonėdama 
dama ungara, 
pirko 15 goreziu degtines. Ir 
sztai toj malonioj sekundoj gir
tam Gudui A krono gatves liek . 
susiaurėjo, kad priverstas bu
vo važiuoti szalygatviais, stul
pais ir sienomis... Po tu “pra
kilniu.” pasilinksminimu 
ni”

“po-
Agnieszka dar tebeguli lo

voj su dviem nulaužtom ran
kom ir visais sudaužytais ga-
lais, o Gudas su sai’o sulopyta 
makaule ir paskolintai^ auto
mobily buza iszvažineja.”

—(laz “Vanago.”)

Jdponijoi geriausi* Jitponijoi geriausi mekani- 
kai aplaiko nedaugiau kaip do
leri ant dienos.

Ant svieto buna sunaudo-
- - —- ---- 4ta kožna sanavai.!ia 600 niilijo- - 

nu špilkų.
1
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KAS GIRDĖT
• Erancuziszki 
kunigai lazdavę 
szais szokfiis ir tuosius, ka po 
szokiu atlanko naktines restau- 
racijos ir kitas vietas. Už per

tųjų 
ne

katalikiszki 
ukaza prie-

žengimą tuju uždraudimu, 
merginos ne bus priimtos in 
bažnyczin baltai pasirodžiusios 
kada atcjs ant vinczevoues, o
kunigai ncatlankines mirsztan- 
czius ir na duos absoliucijos. 
Neiszpildanticje tojo ukazo ne 
Lūs laidojami ant katulikiszku 
kapiniu, o vaiku ne kriksztis.

Badai tokis paliepimas likos 
prisiunstas isz Rymo.

Locnininkai naktiniu urvu 
ne žino ka dabar daryti, nes 

privsz toki
žino ka dabar daryti, 

visi užprotestavo 
ukaza.

Aplaikemc skundus nuo mu- 
skaitytoju Lietuvoje buk 

pacztoroi ir gromatneszei vage 
“Saule,“ o 
duoda skaitytojams.
&zem apie tai paezto valdžei, 
kuri daris tyrinėjimą.

FU

kada perskaito at i- 
I Tane-

Lyg sziam laikui da neatsi
rado tokia žmogus, kuris pa
dirbtu zerkola. kuriami* kožnas 
galėtu pamatyti savo klaidas ir 
1 dogus paproezius.

Praejta (Iktoherio
1600 bizniu po

18 milijonu

menes ijc

Bnbaiikrutino 
visa .Amerika ant 
doleriu. Tai mažai ir nėr ko rn- 

' pintis. Sausio menesije suban- 
krutino 2722, bet sziadien lai
kai truputi pasigerino, nes 
Amerikoniszki biznieriai stovi 
geriau ant kojų ir randasi be- 
gijo daugiau pinigu.

pasigerino,

trokiniu auto- 
laugiau kaip du 

automo- 
n.e kaip praejta

<)ktoberio menesijc automo
bilinei fabrikai iždirho 244,400 
pasažieriniu ir 
mobiliu arba <
nzimtus tukstanezius 
Liliu daugiau 
Ineta tam paežiam laike.

Matvt žmonis tikisi auksiniu 
’laiku, jeigu 
liet po tris 
Liliu.

Galima džiaugtis, jo 
o fabrikai

kas metas perka 
milijonus automo-

—n
ir lenku

— > ................ .. ■ „ 4*1 ■»■■■■■■ i,.  i

Lietuvos 95, Latvijos 93, Ame
rikonu 36, Rusu 154
«>• /

v 'F

Londonas vra didžiausiu 
miestu ant' svieto kas kisznsi 

nes pagal

Gal bolszovikai turi tame 
teisybe, isz savo dasekmio ži
nome, jog Amerikg advokatai, 
i»Z| kuriu didesne dalis yra po
litikieriais, noužilgio suban- 
krutins szi laisva sklypą.

.14«L *
L

IR KAM JIS SLAPSTOSITU■ .11 •

f" i • t f
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diduma gyventoju, 
paskutini snrasza turėjo 7,480,-

Londono pa
vieto gyventoju padidėjo 4,- 
484s623. ln laika deszilnts me
tu skaitlis vyru sumažėjo ant 
54,762, o moterių ptįdidejo ant

201 gyventoju.

17,600. I z
.............................r 

■' ...... ......... .  ... .............. . .. .. !. W

Pagal isztyrinejhna, tai gy
venimas žmogaus paprastai tę
sęsi lyg 36 metu, o kad miegas 
atima jam viena treczdali jojo 
gyvenimo, todėl gyvena tiktai 
24 metus. . ’ ' Z?*1’ /

Taigi žmogus gyvena tiktai 
.36 metus, arba 
du.
120 valandas. Serga mažiausia 
tris dienas ant
26 metus pasidaro 1,872 va
landas. Valgimas, apsiredymas 
ir užsiėmimas kitu veikalu kas 
diena užima jau i 
11 ust rec z i va la nd os,
metus, 21,900 
to da reike atmest kudikiszka 
gyvenimą, nuo kada pradeda 
npsvarstinot kas tai yra gyve
nimas, buna 997,600 valandas.

atmesti nuo kudi- 
276,492 va-

gyvena i
375,360 valau-

Miega 12 metu, arba 105,-

r*.

meto, kas per 
pasidaro

mažiausia 
, arba 21 

valandas. Prie

nuo

Viso reike
gvvennnokiszko 

landas.
Taigi tikras ir darbszus žmo

gaus gyvenimas turi,tiktai 98,- 
868 valandas, arba konia pus- 
dvilikto moto. Trumpas gyve
nimas žmogaus ant svieto!

r>.

Žiema jau prasidėjo, nes ne- 
kuriosia vietosią nupuolė daug 

Dakotoje kur 
nupuolė apie keturios pėdos 
sniego, t rūkei turėjo sustot i 
kaipo telegrafui ir telefonai. 
Sniegine viesulą artinasi prie 
(’zikagos o po tam ir in kitas 
vietas. Bukime ant josios pasi
rengia.
spetojus, tai žiema szimet keti
na būti lengva.

sniego kaip tai 
apie

Pagal nekurtuos in-

biznei 
visu kyla o fabrikai turi dar
bo, bet kuom daugiau automo
biliu padirba, tuom didesnis 
pavojus del peksztininku. Pa
gal padaryta snrasza praejta 
Ineta, tai Amerike automobilei 
Užrnusze 10,196.

Jeigu tiek žmonių iszskcrdy- 
tu vienam mieste, tai suprastu- 
xnern kokia tai nelaime, o kad 
tas atsitiko 36 valstijosia, tai 
rodosi ne kas.

<r

save ižduoda, 
kada pradeda juoktis ten, kur 
juoktis nepritinka.
I

Kvailei pat is

Pagal aplaikytas žinos isz 
Lietuvos, tai valdže tonais 
nieko nežino apie 
amerikoniszku Lietuviu, 
tokio instatymo visai Lietuvos 
valdže neiždave. 
korespondentas 
redakcijai sekaneziai:

“Galite pareikalauti isz Lie
tuvos Atstovybes, kad paskelb
tu pamatus ir instatyma, del- 
ko imama po 10 doleriu. Tokio 
instatymo nėra. Yra instaty
mas apie pasu# ir daugiau nie
ko. .Jis lieczia visus visam pa
sauly esanezius lietuvius. Rei- 
ka la ūki te iszaiszk i n i mo. ”

Isz ko duodasi suprast, jog 
czionaitine atstovybe iždave 

rinkti nuo žmo- 
ant užlaikv- 
.Washingto-

valdže 
registracije 

nes

“ Vienytas“ 
pranesza tai

i >

Vienvlies

taji “ukaza 
niu deszimtines 
jno “ambasados“
lie. _________

Net turkiszkas sultonas ne

ambasados

I 
I

’galėjo užsilaikyti ant savo sos
to ir turėjo bėgti von. Bet kas 
dabar atsitiks su jojo haremu 
5r patogioms pacziulems kuriu 
turėjo keliolika tuzinu.* Kas 
įjiaises aplaikys?

i
Laivu 

hnia,“
įjos, Rugsėjo menesi sz. m. isz- 
ikeliavo 387 asmenų. Tu tarpe 

moterų 233, 
Keleivini buvo se-

J<aiicziu valstybių piliccziai:

Adomas, 
tėvas, g" 
tvirtina kokis tai 
Brady isz Bultimores, liet tasai 
.... ........ .  .. ___ ____ i isz kur 
pasėmė savo žinia. Ant savo 
palivarkij& GardoįVille, tasai 
žmogelis pastate puiku stovyla 
ant garbes pirmutinio tėvo.

Jeigu musu Adomėlis szia- 
dien adgytu ir atejtu ant szio 
svieto, tai užtiktu 1,700,000,000 
gyvu šuneliu ir dukrelių, bet 
nusistebėtu labai, jog tiejei jo
jo iuipedžiai ne yra 
budo, iszžiuros ir 1.1.

musu pirmutinis 
gimė 28 Oktoberio, toip 

John P.

žmonelis Tmiszuiszkina 
pašome savm

vienokio

SIENINEI KALENDORIAI 
DEL BIZNIERIŲ 
ANT 1923 METO.

Kalendoriai 12x16 coliu dy
džio, su dideleis numerais nito 
$12.50 lyg $13.00 už 100.

Dydesni, 16x20 col. dydžio, 
su dideleis numerais nuo $14.50 
$15.00 ir $15.50 už 100.

Jaigu norite su raudonais 
numarais parodanezios Amori- 
koniszkas szvent.es ir nedeles, 
tai pridekite po $1.00 extra už 
kožna szimta Kalendorių.

Ant Kalendorių randasi pui
kus paveikslai patogiu mergi
nu. Geri del kožno biznio. Pri- 
siuskite užkalbinimą dabar su 
pinigais. Duokite žinot kaip 
norite atspaudyt apgarsinima 
ant Kalendorių; 
kai ar Angliszkai.

Dabar laikas užkalbyt!!!
W. D. Boczkauskas-Company 
(t.f.) Mahanoy City, Pa.

ar Lietuvisz-

d),

Malontls vakaras.Vasarėlė.
Sodne Jakeliu vaiks'zczioja ten 
ir atgal du' moksleivių, du 
draugu Jonas ir Petras. Kad 
priei tumom arcžiami iszgirs- 

jog juodu rinitai irtumėm, jog juodi! rinitai ir 
karsztai senokas. Sznekas, ma-
tyt, apie Dievą, nes kartkarte-
ini s pasigirsta ths vardas.
nas valandomis kaž-kn Petrui 
karsztai, prisimygdamas aisz- 
kina, lyg stengdamos intikin- 
t i. Petras atsidėjęs klauso; bus 
jau kartais lyg kad besutin
kąs; bet žiūrėk — ir vėl jau 
galva in szalis kraipo: nebesu-, 
tinka, abejoja; ir girdim rot- 
kareziais ta keista klausymą^ 
kuri Petras atstato Jonui, tar
tum kokia ragotine: 
Jis slapstos?“

Indomu, ka tat reiszkia. Ei- 
kirli prie jn.

— Sveiki,

4 i

Mangos bėgtu., prie gęl’o, o 
trauktus nuo blogo, nelyginant 
tas vaikas, motutes už rankos 
vedamas, butinni bėga ten, kur 

r j Aji |)0|>uįu 
žmogaus nuopčlhasit Juk pėr-

szven Ir jokiu

motute nori. Koks 
w D ’ H >

ft

pigia i žtAdguš gtdcUijpHsidary- 
ti doras ir

Jo- būdu nebebūtu vertas tokio di
delio užmokesnio, kaip kad yra 
dangus!' /

— Tai galėtu Dievas pasi
rodyti žmogui tik koki viena 
syki. Tada nebūtu žinogyi taip 
jau perdaug lengva užsipelny
ti dangų. Bet visgi kaip butu

Ir kam
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Visas civilizuotas svietas 
szadien suprato, jog asztuones 
valandas darbo — kokio tai ne
botu — yra užtektinai del žmo- 
ganns. Niekas neprivalo reika
lauti nuo darbininko, ar tar
naites, idant pasiliktu darbi- 
ninkiszku jaueziu, 
yra žmogum ir kožnas turi tie
sa gyventi. Žmogus, kuris dir
ba asztuones valandas savži- 
ningai del savo darbdavio, pri
valo turėti tiek valandų del pa
silinksminimo, praleidimo lai
ko su savo szeimyna, teatro, 

valandų ant

civilizuotas

nes kožnas

IIIIHHII II 1111111H M1111H H111111 »J

LIETUVISZKAS 
KRIAUCZIUS

I

e

3

draugai! Apie 
ka ežia taip karsztai rodą brau 
kiate? Jei nesislepiate, gal lei
sit ir mums paklausyti ?

Pasisvoikinom. Susėdom po 
sena liepa ant suolelio. Jonas 
ir sako:

— T
ti: apie Dieva.
rodžiau, jog Dievas yra. ..

— O ko Jis slapstos, jeigu 
yra.*! — pertrauke Petras.

— Ir vėl ta pnezia dainele! 
Na, tik paklausykit
ar ne pakankamai jam paaisz- 
kinau. ..

— (M, ot! ir jie tuoj pama
tys, jog nepakankamai! — at- 
szove draugas, karszeziodamn- 
sis. Kad jaunuoliai kartais ne
susibartu, asz insiterpiau: tai
kiu, raininancziu balsu sakau:

— Labai labai indomu klau
symu judu beturineziu!
nu bus mums pasiklausyti!

— Ar ne tiesa?! suszuko 
ž i b a 11 c z i o m i s akimis

gera ir ramu! Zinocziau tikru 
tikriausiai, jog Dievas isztili
rų ju yra!

-— Na, kad Dicjzas žmogui 
pasirodytu tik viena syki per 
gyvenimą, tai tas, kas* nenori 
tikėti, ir tuokart netikėtu; pa
sakytu: man pasivaidino, al
kai p kitaip.

— O ar

mokytoja
INSAKO
vnikams mokykloje ka<i jie
vnlvtii navo dantis kas rytas.del geresnio pa- 
sisekirno moksli*.

• k a s
(otri dantis reiszke 

maisto sukramtyma, geresni sveikata,
gmesm 
geresni 

iii prigelbeti savo v:i:vai-žaidimu irdarba. T<*vai
kams, nupirkite triubele Colgatcs. Pridabokite
kad vaikai valytu dantis du kart ant dienos, 

ryte ir einant gulti. Didele triubele 25c.‘)"i

r

savo 
skaitvmo ir tiek 
pasilsio.

Kas tojo nesupranta, 
ne yra žmogum, kuris nieko ne
žino ir nenori žinoti,, nes tokis 
geidže tiktai pasinaudoti isz 
savo artymo, turėdamas misli- 
je tiktai apie savo nauda ir 
gerbūvi — tokis žmogus yra 
del visuomenes darkytojum.

Plieno fabrikuosią da dar
bininkai dirbo po 12 valandų 
sunkei, tiejei vargszai vargei 
kada pamato saules szviesa, 
nes nakti ejila in darba ir nak
tį atejna namo.

Padėjimas tuju darbininku 
yra apverktinas, ne tik ka dir
ba sunkei ir ilgai, bet užmokes
tis menka, o vaikai ne turi at
šaka nezio mokslo idant paleng- 
vyt savo gyvenimo bute atej- 
teje.

tasai

S. JUOONUKIS 
visokius 

ir Overkotus
| naujausia mada ir isz geriau-f 
į šio materijolio pagal norof 
Į kostumeriaus. Senus patai-Į 
Įsau ir iszprosinu ij* padarau 
| kaip naujus.
2 <r
2

Pasiuva 
Siutus

visokius
pagal

pagal noro
Senus pa tai-

3

apie
5 
s

Ar žinote, jog i 
3820 amerikoniszku 
ju, o 6500 vaiku užgimė.

sziadien^nį'P 
;ku gyvento-

CĮ *

met turės mirti arti 1,400,000 
amerikonu, bet 2,400,000 vaiku 
užgims. Gimimai pervirszina 
mirtos. Mirtis yra reikalinga 
idant padaryti vieta del nau-idant padaryti vieta del 
jei gimusiu. , ,

X

Mano darbas!
varantuojamas. Į
102 E. Centre Street, i
SHENANDOAH, Pa. į

TEMYKI1 LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortcs kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 

Turėdami ;
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

apielinkeje.

I

I žiau protingas už ta senovės 
szventa moteriszke ir už septy
nis jos sūnūs — didvyrius kan-!

už ta K a rauso apie knyga “Takstantls 
Naktų Ir Viena**negalėtu Dievas 

taip apsireikszti, kad jokio 
abejojimo negalėtu bebūti ?

— Kad tu invairin dalvku 
isz Dievo ir bereikalaujas! Tai 

Lai, mat, vis apie ta pa-| ta padaryk, tai szita!. .. Ar to 
neperdaug jau ?
su ? — ežia insikiszau asz 
noromis mišiszypsojes:

— Tik pagalvok! Vistiek 
nieko gero neiszeitu, kad Die
vas ir iszpildytu tavo geismą. 
Jeigu Dievas tau pasirodytu 
jaunystėje, tai 
žiaus tu 
mirsztumei, 
spūdis gerokai
vistiek nelengva tikėti ir dorai 
gyventi. Taippat,
pasirodytu amžiaus viduryj. () 
jeigu pasirodytu amžiaus gale, 
tai jau butu p(*rdaug gerai — 
tau butu perdaug lengva dorai 
pabaigti gyvenimą, ir nebever
tas būtumei amžino užmokes- 
nio, . . Matau, jog tu nori man 
kaž - ka 
nori pasakyti:
pasirodyk i žmogui tokiame 
želyj, kad žmogui butu paskiau 

nei persunkti 
gyventi. O asz 

delko tu ma

• • ,• • . ” . . Gerbiami Tamstos:—Szluoml duoduK111111111i s. . . Asz matau IQLT l’L. re,• ... ... (žinoti Tamstoms kad asz caiu aplal-tu taip pat manai, kaip ir jie. .
Taip tai taip... bet kad

kės puikia knyga po vardu ''Tuksian
tis Naktų ir Viena” kuria man pri-

i

Asz Petrui i hz-

mramintos,

Malo-

Jonas, 
iszkaitusiu veiduku:

— ,Ar asz nesakiau, jo
S

l’aigi,
be
FM

g tai
alo indomus dalvkai...

su Petru
Asz iszrodinejau, 

Petras nieko

sznekejova 
apie Dieva, 
jog Dievas yra. 
nebegalejo man beužmesti...

Petras karsztai insikiszo:
— Kaip ne?! Jeigu Dievas 

yra, tai kodėl mes Jo nemato
me ?

— Girdit? Ot, jis vis szi- 
taip, vis ta pati! Asz jam aisz- 
kinu, jog 
galime, nes Dievas yra dvasia 
o musu aky s kuniszkos...

— O kodėl Diev'as nepada
ro musu akis tokias, 
»J' g* -
negali to padaryti? Juk sakai 
po paskutiniojo teismo visi 
szvontieji matysiu Dievu dan
guje, o ju kūnas, ju akys busią 
tie patys, kuriuos ežia, žemoje 
bus turėjo!

— Kad mes ežia Dievą ma- 
tytumem, tai jau ežia mums 
butu dangus. O Dievas npri, ir 
taip pridera, kad mes dangų 
pirma užsipelnytumem, 
žemoj vargdami, 
kovodami su blogybe, stengda- 
mies pasidaryti dori ir sz\’?n- 
ti — ir tiktai tada iszvvsime 
Dieva, ir busim danguj.

— Nora reikalo, kad Die
vas ežia, žemoj luitu nuolatos 
matomas; užtektu, kad Jis 
žmogui pasirodytu keletą kar
tu per gyvenimą. Ir tai jau 
žmogus Jo niekada nėbouž- 
mirsztu. Ir nebebūtu tu ju<xluv 
abejęjimu. Visi'tiketu. Visi gy
ventu dorai, neš atmintu anuos 
Dioyo apsiroiszkimtis ir bijo
tu! 0 dubiu*... Kode! gi Die
vas nepasirodo? 
tikėti!

— Man gana aiszku, kodėl

Ot,

mes Dievo matyti ne-
y

kad mes 
galėtumėm regeti ? Nejaugi

ežia 
kentėdami,

gyvenimą. Ir tai jau 
Jo niekada nebeuž-

Taip sunku

Ar neperdra-
.............. .i, no

lyg galo am- 
vistiok gerokai pa

to pasirodymo in- 
iszdiltu, ir tau

jei Dievas

pasakyti. Sprantn;
Dievas galėtu 

am-

nei perlengvu, 
tikėti ir dorai 
tavęs paklausiu:
nai, jog dabar žmogui persun
ki! tikėti 
gyventi ?!
protingas.

ir gražiai padoriai 
Dievas yra be galo 
Jis žino, ki(*k sun

kenybes ant žmogaus užkrauti, 
žmogus butukad žmogus butu vertas am

žino užmokesnio. .Jeigu Dievus 
szitiek sunkybių ant musu už
dėjo, vadinas, szitiek, kaip nu- 
seiketai, ir reikia už dangų už
mokėti! Jeigu Dievas 
nesirodo, tai reiszkia, 
ir reikia, jog, jei hutu kitaip, 
tai jau musu tikėjimas butu 
perpigus. . . Bet ka asz sakau: 
Dievas nesirodo? Broleli, tik 
paimk Szv. Raszta! rasi ten, 
jog daug kartu Dievas yra pusi 
rodos; tai liudija tokie vyrai 
kuriais galime pilnai pasitikėti 
o kurie patys Dieva ir mate. 
Imk skaityk szventuju gyveni
mus. Pasiskaityk, kiek stebu
klu yra padaręs Dievas Liur- 
<|e... vadinas, kiek kartu yra 
ten) apsireiszkes! Taeziau ko 
mes daugiau isz Dievo begalini 
norėti'?! Juk Dievas yra nuolat 
ir visur regimas!

Kaip tatai ? pirmoj va-

mums
jog taip

WllllUfOW I

landoj begalo nustebės, paklau 
se Petras ir žiuri manesp isz- 
plestom akim;
burna.

WMPlM'ilW ■**

net prasižiojo
I I i

vis dar lenda abejone!. . . UŽsi- sluutet, norint asz prislunczlau ui- 
mastes, palengvel žodi po žodio mokesti už ta puikia knyga, bet vie

nok aplaiklau kaipo dovana,isztare Petras.
— Asz manau, jog tavo šie- asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 

Uh jkavone kuria praszom nuo manės pr-i-loj yra kažkokį rakszl i 
rios kolei neisztrauksi, 
sopos — ta 
pyk ant

ui tai

Iruti. Tol puikioj knygoj talpln&sl 
puikus apraszitnus, turi neapsakytai 
vortuma. Vėlinu del kožno. katras tlk- 

|<H<|>tai gali skaityti lietuvlszkai kad kol- 
I ♦ iv •* ♦ I 41 m. m 1 * 1--m.

I ga su grąžais apraszymais. Žmogus
— _ . ►

| neturi reikalo valkszczioti po n erei- 
į kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 

jalva atramos in Ii<*JKIS i Žmogus skaitydamas tuos puikus skai-

senoves žmonių

vis tau i
X’ 1

.Nesu-1abejone...
manes, Petriuk, 

asz patariu tau, kai eisi guli u, j 
padaryk apyskaita 
Ir pasimelsk.

Petras valandike
versta g< 
stuobrį ir žiūrėdamas kaž - kuri1?“1118 namuose atranda tenai atebe- 

(illlop isztail. u/j. j gyvenimą ir užinirszta visus vargus ir 
• ruposeziusj savo kasdieninio gyveni

mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema s zo i mina. 
Dckavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir.laime šzlame 
gyvenime. Viso glaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. Isz

Jeigu reikalaujate

i nas turėti jia namuose ta puikia kny-
_ ____________

su Dievu. ; turėdamas namuose ta puikia knyga

t y lojo, už-

aukszt vn. 
mastės:

—- Taip, pasimelsiu.
Ir nutilo. Tylėjome visi. Kaž 

kaip rimta buvo szirdyse. Ir 
szalta. Iszplauke dangun dide- 

menuo ir maloniai 
Kvepiantis veje- 

glosto mums vei- 
lus. Sodne tylu ir paslaptingiu

* j l tinus apraszymus

lis - didelis 
žiuri in. mus. 
lis szvelniai
<
Paslaptis visur aplinkui. Jau-(į^orVHpe7"conn*
cziame kaž - ka Neregima, kas j viraz-minetos knygos tai prlBiusklte >2
regi mus tiesiog in sielos °ilu- ln “SauW iezioiaiuvee o gausite.tuo*

.. Sziiii pulys kartkar- j
ma mums žiuri. Buksztu, kartu: 
ir gera..
temis per nugara bėga... Ir 
sėdėtumei taip žmogus, sede- 
tumei, rodos, amžinai!... () 
kaip bus ten, kur 
tvsim veidas iu veidą?!

VYRU 
LIGOS

%

laun Der vacztiu

i

amžinai!. . .
Dieva ma-

V.

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 2Sc.

W. D. Bocskow»ki>Co. 
Makanoy City. Pa.

Daktarai! KOLER yra vienatinis tarpo IJetuvlu Daktaru 
Pittaburgę. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begtjo 32 
metus Invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užainuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias Ilgas pa- 
einanęzias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatlsz- 

> kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslazkal 
į ir Lonkiszkat.

-I'
<DR. KOLER -

Ofisofl valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

«38 r ENK AVĖ- . PITTSBURGH, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

PUIKI DIDELE KNYGA,
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO. ISZ LIETUVOS.
APIE SZ1TA KNYQA

t

lakstantis Naktų

ft

rfiano vardu knyga 
Naktų ir Viena”

Gerbemasis Tamlstai: — 
Sulaukiau nuo jusu eiuneziamoa 

"Tūkstantis, 
už kuri* tariu 

szirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mau 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems. Uukficzlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
parpirsztl ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOĘAS.
18 d. Gegužio 1921 m. 

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. , ‘
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavhnas tos puikios knygos, * tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti jn Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2450.

O gi tik pasižvalgyk ap
linkui! Koks tas pasaulis gra
žus! Kaip viskas jame gražiai, 
tikšliai, protingai surėdytai 
pradedant nuo menkuezio au
gmenėlio ir baigiant žmogum! 
Jyiek ežia visur matyti proto! 
Nebent reiktu neturėti sveiko 
proto, kad nematyti, jog vis tai 
negalėjo atsirasti, pasidaryti 
taip su, savime, be protingiau- 
sio Tvėrėjo. Senovėje Makabė
jų motina sake sunui: 
tižiu,
Ulei dangun ir žemen ir in vis* 
ka, kas juose* yra, ir suprastu
mei,, jog isz; nieko padare tai 
Dievas” (2 Mak. 7.). Brolau, 
hsz manau, jog tu nebusi ma- J *

Dievas nesirodo žniogui, ir dar 
po* kelis kaHus per gyvenimą. 
Dievas yra toks didis, toks 
baisus, toks gražus sykiu ir 
meilingas! Kad Jis-žmOncmS^ 
rodytus po keletą kartų per 
gyvenimą, taip tai inspiigtu

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa;Per penkis metus bolszevi- 

k i sakoje Rosijoi buvo uždraus
ta mokytis adyokatystes arba 
užsiiminėt tuom dinstu, nes pa
gal bolszeviku nuomone tai, 
advokatai yra priežaste visu 
ergeliu kožnoje vieszpatysteje. 
Dabar badai pavėlino advoka
tams v$įa praktikuot ii: iždą ve «• • i « maa i i j

%.
v

♦“MeL
sunau, kad ž v i igteret u-

Litu-“Estonia
Baltijos-Amerikos Lini-

ir 4 4

įmvo vyru. 130, 
{vaiku 24.

pavelinimuB del 300 adokatu.

Knygele Dreug^eteme del 
Istmokejlino pinigu llgonla* 
ma • • • * SOc.; 
Knygele Draugystėm!, del 

nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu KOc.

W. D. BOCZKAUBKA8-CO., 
MAHAI10Y CITY. PA.

KVITU
KVITU : 

Kasleriaus nog sudėtu pinigu

taip tai insmigtu
žmOniu atmintin, taip patrauk: 
tu prie gero, afbaidytu nuo
blogo, jog žmones be Veik bį?
jokios sunkybes, be jokios pn

Teipgi galima

W. D. BOOZKAUSKAS - CO. MAHANOY OITY, PA. '
i i ’b* . ■ j • • . » '* ' '#iU

I
II

J
iJ

szvent.es


i
7 I

4
4

0

1 Uždusziniu Naktis
Artinosi Visu Szventu pa

vakario.
Miesto gale, 

namelio apskurusioj st ubo j sė
dėjo prie lango sukumpusi 
moteriszke. Jos dar nesena, bet 
jau žilu plauku apvainikuota 
galva, aukszta raukszleta kak- 
ta, gražios, bet indulpisios akys 
po stabiais sutrauktais anta
kiai^ rode daug pergyventu 
karęziu dieneliu.

Didelis kamliarv 
koks tuszczias, 
st al As,

szimet .apgalėjo

mažo medinio

S buvo kaž-

sz lat
vis isz kai. Rdtm^aiizmas taip 
suvaržė pirszlu’narius, kad ada 
tos jau palaikyti nebegalėjo, 
jokio sunkesnio^daikto pakelti 
nebe pajėgė , eiti*"’1 tai buvo 
skaudu. O gyvent prisieidavo 
vis mažai t^b»!į<aįomimuos(' 
Iindynese, Pat?l?uft‘U>v 
tus I. . ,,, ,
turėjo atimti Antabhka Ikz Ųlo- 
kyklos ir leisti darbo ieszkoti.

s gražiai, gavo mo-

• ja liga 
Retnąa(izmas

t^bttk'tj^ommiur

kruvinai •<*6htUfc,_, lįįyyge, Ir

Mokinosi ji

dvi kedi ir
nejaukus: lova, kytojo paliudymu kuogeriausi,

i

/

SAULĖ I

?
2 IUMU<II<IIHI<<IIIIIHIIMI<<I Htllllin •••••■• t III. IK 3

BALTRUVIENE
2

VOKIECZIAI NAIKINA KARISZKAS TANKAS.
visus savo kariszkus

2

c

^T'<

.■Z<
i 
f

1
i )

1

EDISONAS MOKINASI NUO STEINMETZO.

2 
X

,1 
h

11 ■H
(birus j r darbsz- 

niekur vietos gauti 
sisvke: n<‘< buvo ly$a- 

o protestonai tokiu ne- 
Antanukas jau baigė 

A be- * I ryliktu> metus, bet sulyg savo 
ir rimtas

nedidelis buvo vaikelis
Betpecziukas buvo tai visi kam- tus.

Aut sienų ky-Įjam nepa? 
bojo tik du paveikslu; ' 
Jėzaus Širdies, kitas kažkokio Į mėgsta, 
dar jauno, padoraus vyro, 
ju paveikslu gražus rėmai liu
dijo, kad kitados 
geresniu laiku. . .
daugino rudens szaltas 
lendantis liuosai

bario rakandai.
i likus.

vietos gauti

H
metu buvo uugsztas 

jie yra male I vaikelis.
Nejaukumu

oras.
pro plauz.ius likams? 

iszklerusiu langu plyszius iri ges vakariene u\porsižegnojes.

vvstesi in-
kaskart didėjanti tamsa.

Moteriszke, nors 
stinktvviai 
parudusi apsiauta,
nejautė m* szalczio

nes
Mamyte, 

taip yra
klausė jisai,

i 4 Kodėl žmo- 
nepalankux kata- 

paval-

— Kodėl kitu tikybų žmonėms 
visuomet geriau sekasi, negu 

in plona kažkokį katalikams f Sztai Vincas Dun- 
bet matyt can už mane blogiau raszo,ne 

ne tamsos, moka dorai skaitliuoti ir p. Mi- 
Gaivese uždegus žiburius, inkri Beris priima ji in 
tęs szaltas spindulys apszvio- manės ne? Jeigu musu religija 

alėjai pamatyti yra tikra. Dievas turėtu mums 
ant giliai susimaseziusio veido, geriau laiminti negu jiems? 
kad jos mintys kažkur toli yra 
nubėgusios. . u

Visiszkai sutemus pasigirdo 
prie duriu smulkus žingsniai ir 
pro duris in**jo 
kas. . , . ,

Motinu vi>a sujudo ir misi-1 testonai ir 
gand ilsiomis 
bet tamsoje n» 
do at>p(*ti. 
nuuiena jai parnesze.

gilzine lem

te jos veidą ir ir

blogiau

savo ofisą, o

Liūdnai nusiszypsojo motina 
bet atsake rimtai.

“Sūneli. Asz labai ginai 
žinau skirtumą tarp proteMonu 
ir kataliku tikvbos,laibas beriliu- ir kataliku tikybos, nes buvau 

i ĮMrma protestone. Turi imri pro 
■ netikėliai m* szim- 

nepatiria Dievo 
alejo isz jo vei-j maloniu ir džiaugsmo turtuose. 

Dieva katali
kai, net būdami vttrguose.

akimi.' 
*g

ar gera.

žiuri • I
‘jo,j tosios dalie?-

ar bloga kiek mylintieji 
Sunkiai

Vokiecziai naikina visus savo kariszkus iniuigius pagal 
padarytos sutaikęs su talkininkais. Visa geleži sunaudoja ant 

Amerike viskas rūdiję ir nosiru- 
Pa. veikslas 

naudojo 11indenburgas.

Po rvtmctiniu misziu • 
gryžo namon, 
ne kiek nėjo 
pakilo tiek, 
arti klajojimo... Ėjo diena sun
ki, pamažu, ir ji nežinojo,' ko 
laukti, ka daryt... Tuo pat lai
ku, po pamaldų, klebonijoje 
pietums susirinko kunigai ir 
keletas klebono pažinstamu.

pietums kažkas

II f

Apie. I’■*r> amasteli,
kitu naudingesnių innagiu, <> 
pina vnldže apie geleži, nes jojo turi užtektinai, 
parodo kariszka. tanka, kokias

globėjas. <) Jis niekuomet ne
apleidžia Jam 
ju. ”

Atsikėlusi ji nuėjo 
jon.

Kunigo Raymondo nebuvo 
namiih buvo pasziuiktas pas li
goni ir ja pasitiko patsai kle
bonas.

Nusiminė labai nelaimingo
ji moteriszke, neradusi vienin
telio jai pnžinstamo 
bet nebuvo kas daryti. Tuomet 
insidrasinusi ji tarė klebonui:

Atsipraszau, teveli, kad 
nepažinstama 
les malones. Bet 
riu dideli reikalą. Ar negalėtu
mėte atlaikvti szv. Misziu. Asz 
nebeturiu daugiau, esu naszle 
ir sergu.”

Ir padėjo ant 
nius likusius isz 

pinigu,

pasitikiiieziu-

kleboni-

kunigo,

4 4

praszysiu dide- 
asz labai tn-

ji su-
Bet Antanukas 

geryn; ka.rsztis 
kad jis jau buvo

klebono
Besibaigiant 
prasitarė:

— Visgi 
nyczios apeigos, 
szines. Bendrai 
kaipo dailininkui, tiesiog gai
la, kad

Ridėk,mano,
Gavau žiue isz vienos para

pijos, 
vert os 

menkos,
O žino yra teisinga, 

Ne melaginga.
Kokis t'en kunigas milžinas 

pribuvo,
Pirmutinei jojo žodžei buvo:

Visi vogė pinigus, kas nu
tvėrė,

Kunigas, sekretorius ir gas* 
• padino,

Žinoma, ta dangiaiise ' 
Ba turėjo proga goriausi*. : 
Teip kalbėjo kunigėlis mil-

Garsus iszradejas l'Misonns, kuris dirba 
gu snin maszina, nplaiko naudin 

iszradejo Steinmetzo. Abudu dirba |ier 
Sclmectady, N. Y.

nauja elektriki- 
patarinms nuo kito garsingo 

dienas laboratorijoi

-7
LABAI SVARBUS LAISZ- 

KAS.

gražios yra baž- 
ypacz Uždu- 
iniant., man

tiek dailės gražy bin 
bažnytiiK.'se apeigose paslėptu, 1 Igali nueiti niekais.’

Kaip tai?” 
kitas, jaunas,

4 4

žinąs, 
Isz kur tai atvvkias.

Tai tik szirdoles pradže, 
Klausykite, kas stoįpsi

'Tula lietuviška
gavo sekant i laiszka:

“asz jurgis rugszezimas pas
kalis žode

lius in ponu redaktori pirmiau
sia pasveikinu ponu redaktori 
žiezdamas no pono džievo dži- 
deles klocies pono džievo tegul 
bus pagarbintas
ktorio acakimo an amžių amži
nųjų o dabar Asz jurgis ruksz- 
(•zimas praszau ponu redaktori 
mažu butai lockavas aciust ka
ti Ii ogu asz jurgis

k rajaus labai
czitoc tai po- 

redaktoris mani nepazgor- 
dabar žiezinu dzidelos 

irgi Ii ūko gudbai su 
paszenavoni ponu

Tula redakcija

I KALINIO 
VERKSMAS
—

Antras menuo kaliu i j būdams 
žiuriu per langeli,

Sakau, Dieve kam apleidai 
Lietuvos vaikeli!

Aniols stovi diena, Rakti 
su žvake prie manes.

Ir nežinau kada paszauks 
mani* kriminalas.

Sau sprendžiu kad biski 
pinigu tureczia,

"Tai asz szitam juodam turine 
visai nesedeczia,

Visi brolei kaip tik galit 
pinigus czedykit,

.Jie mus nuo visko apsaugos 
juju nenaikykit.

Esmu silpnas ir nedrūtas 
kaip sutrukias kliudąs,

Ant penkių motu nusprendi* 
už pesztines sūdąs.

Darbo daug, nėra czion straiko 
bet liudnas vaikelis,

Teip ūmam laike suskurdias 
kaip kletkoi pauksztelis,

Ten kalėjimo guzikuoeziai 
labai pikti (lodės,

įlenktas menuo sztedi dirbu 
o vis Hera pėdos.

Mat po laikui isz g 
tai gali numirtie, 

Kad dideliam Ponu, steite 
reik už dyka dirbtie.

Asz Pottsville kalini j 
ir metus sėdėjau,

Tokio vargo ne amato 
visai neregėjau.

Dienos ilgos, laikas liūdnas 
reik tankiai dejuotie, 

"Tai ne ant Lakeside kranto 
daineles dainuotie.

Klausykite visi mano draugai 
ir jus lietuvaites,

Kurie augot nepertoli 
Mahanojaus giraites,

Kaip iszejsiu tai asz busiu 
szioks toks amatnikas,

"Tad galėsiu pasakyti 
jog asz tikras lietu vaikas.

.jS’emislinau kad papulsiu 
i po Eiles bauda,

Iszgirdus broliams ir seselėms 
labai szirdi skauda.

O labjausia kad ižgirstu 
mamyte ir lovelis,

"l\>kiu graudžiu balsu rėktu 
kaip mažas vaikelis.

—-Kalinis B()(I(S

t ana vinau paraszic

an pono red a-
I

F’abrika 
Kunigaspaklau- 

energingas

ežia:
Gaspadine sumislino su ku

nigu milžinu,
Koki tai ta vora pardavinėti 

del parapijom!, 
Na, kaip sutarė, teip padare, 

at ida re,
bažnyczioje 

szaukdino,
Kad gaus kokiu ten 

nusipirkt i,
Pas kunigini pirkti.

Mislino gaspadine, jog pini 
gai plauks, 

Turtelis kaip durnas augs. 
Bet szirdoles neiszlaimejo, 

l’aju” biznis neužsimokejo. 
Ba. žmonelei pirkt nenorėjo.
Nes jau žmonims pirkt alsi-

Dvasiszkasis labai pyko, 
. Jog su biznierių apsiriko, 

Czia da. žmonis kunigėli mo
kino

Ir prisispyria ragino
Idant už parapijos pinigui- 

pirkau, 
Tavora žmonims dalytu.

Nedeliir atėjo, ant pamokslo 
užėjo, 

Užsidegias kaitra kalbėjo: 
Jus niekszai “pajų” neper

ka t (*,
Ir da visokiu maloniu nuo 

Dievo reikalaujete!
Vienas davė doleruka, 

Ingijo didele loska pas ku
nigiuką.

P(*r tris dienas garbavojo, 
Kol visi žmonis dažinojo.

-O per

HZ-se
v v ra s.

— “Na
žmonių eina

rukszczirnas 
grama t n as

stalo paskuii- 
sutaupyt uju 

isz viso i H
pajų4 •

gi, juk tikėjimas 
silpnyn, žmonių 

bažnyuziose kaskart mažyn, ir 
su laiku visos tos gražios apei
gos beliks tik 
istorikams, bet 
nebereikalingos.
gyvenimas eina savo vaga, pir- 

t ?

Tu
rėk i va lik vilti Dievuje ir tikė
jimą stipru.
ju Di(‘va>. . 
na vargais savo 
ar bausdamas 
kelia. Pasimelsk)va, mano An
tanėli, vereziau”.

“Mamyte. Asz labui pa 
vargau, man galva skausta, a-z 
eisiu gulti’’.

Sūnūs su motina.

atsikėlusi.
pa.

— Tai kaip? paklausė trum 
pai kiek virpanvziu balsu.

‘•v...... mama".
1 r atsise

ga-

vo garbanuotus, senai nekirp
tus plaukus.

Užgulė sunki tyla.
atsisėdo at

gal in savaja vieta. Pabalusios rastai, suklaupi* vakariniu mal-
Matyt .Ju. J

Nėra vilties, 
—~ atsake berniukas, 
dės emu nervingai braukyti

Motina sunkiai

meldžiasi.

. Neapleis mudvip- 
Ji> kartais iszmegi- 

mvlimuosius •<*
veda in geresni

kaip pap-

\;d<nra iszejo ilges- 
nc' priesz Lžduszine diena 
Antanukas puls atsimint*, 

pasimelst i už miru
siojo tėvelio siela.

Pabaigus maldas molina pa
guldė vaiku in lova, paukszteli 
pabueziavo ir tari*:

‘ ‘ M iegok,

()> ,-z»
ne.-, 
irĮ .

Į 
dabar |<ad reikia 
vienas

lupos judėjo nežymiai, 
buvo, kad tyliai 
Plaukėjus, tarė:

— “'Tegul Dieva> 
pasigailo inudveju! Ji>
dabrtr miidum beliko. Bet paša 
kvk, kodėl U’

— “Viską.- 
džiu gerai, 
mokytojo rekomendacija pati- dar eisiu bažnvezion 
ko. Ponas Milleris atrodė labai niu miszparu 
mandagus.
kad asz katalikas, tojau jo vei
das atsimainė ir trumpai, .-žal
iai pasakė, kad jo ofise man 
vietos nėra ir nebus. ” 
cziojau paskui po invairias vii*- |)el n(. labanakt: asz tik pailsi 
tas kita.-. Visur tas pats. Ma
ma, 
va skausta ir valgyti noriu."

— “"Tuojau, sūneli ”,
Ir atsikėlusi, :____  . .........

nuėjusi atnesze isz pecziuko 
menka vakariene ir padėjo ant 

Antanukas prisėdo val-

buvo
Ir mano rasztas ir

iszpra-

liet kaip sužinojo,

kad

pa u k sz t e Ii, o asz 
l’žduszi- 

iszklausyti; gal 
>u kunigu Ha v-

\ aiksz- dama?

pasimatysiu 
mondu. Labanakt”.

“Mamvte. Pasimelsk už 
mane: asz buvau negeras, rūgo 

priesz Dieva. ;Su Dievu,

šiu jei užmigeziau pargryžusi
< suasz pavargau baisiai, gal- mane pažadink ir peržegnol

szv. vandenėliu”.
— “(ierai, mažvti. , X

sunkia eisena' ,,l<^,na s,,s*sitiutusi savo plona
(ierai, 1 4 ---  1 I

isz

stalo.
M
rejo in ji ir maste, 
susi rupiausi.

Nevisada taip buvo 
Priesz penkiolikta 
gyveno turtinguose 
namuose. Buvo linksma, graži. 
Ji buvo protestone tuomet.

laimingai tuomet už 
mylimo, doro, gražaus ir ener
gingo sztai szito berniuko levo. 
Bet- jisai buvo 
katalike paliko.
beūž i I go mire,
ir giminaieziai jos iszsižadejo 
už p(‘rejima iii katalikybe. Po 
keliu metu ir jos vienintele pa
rama taip pat mirė. Ir pasiliko 
ji su dvejų melu savo Antanė
liu, naszle visu apleista. Ėmėsi 
nepratusi darbo, siuvo dieno
mis ir ilgais vakarais. Kol pri
prato, prisiėjo

virszutini ruba išzėjo.1
Bažnyczioje ji visus vargus 

užmirszo. Ne užmirszo, bet ne
yti, o.ji szalip atsisėdusi žiu- be.pmtc. Nebejauto uc nuolnti-

isztckejo

( lar labiau n*° sąnariu skaudėjimo.
Iszkilmingai, gedulingai pa- 

puoszta jaukibloga.

lai ne

— pridūrė jinai.
nustebus: 

ir veide 
praszymas, imddi

at rode

kadaisiai 
centu.

--- “Asz žirniu, kad 
užtenka, bet asz nebeturiu dau
giau ’ ’

Klebonas 
bet moteriszkes balse 
buvo toks 
mas, jog jis nujautė esant czia
didelib skausmo''ir didelio ti-’ 
kejimo aukos.

"Tyliai paėmė užraszu knyga 
ir paklausi*:

Kokia intencija ?’’
IJ teveli! Jei butu gali

ma atlaikyti rytoj už ta dusze- 
le, kuriai vienu 

pasiliuosuot i
Gal Die-

ji būdama 
, atmins main* ii 
ir stambi aszara

i 4

4 4

kad 
skaistyklos kancziu. 
vas 
I )ievo
manuosius,

k i a,
misziu berei-

isz

iszklausx s:
garbėje

tyliai nuriedėjo jai per veidą.
Klebonas 

susigraudinęs, 
prižadėjo ryt 7 valanda atlai
kyti miszias ir paklausė, kaip 
jos pavarde. Pagalintis, 
sveikindamas, tarė:

Nesirūpink

o

matyt buvo irgi
t žraszes viską.

atsi-

“ Nesirūpink Tamista. 
Rytoj ateik iszklausyti Misziu, 
ir pasitikėk Visagaliu, Kuris 
neapleidžia apleistųjų.’’

Motina gryžo namon pilna 
ramybes ir užsitikejimo, kad

žinomos dailės
gyvenime bus

Liudna, bet 4 4

nivn.
Simukas 

k * • ‘

nnsiszy psojns
klebonas.

I I
ramiai 

<■

papasakojo va- 
karykszti ntsitikiiha su sergan- 

atneszusia jam paš
ant misziu.

ežia naszle, 
kut inius IK cent u 
I r tarė:

4 »

e

Kaip Tamista manai, ar tai 
reiszkia, kad žmonių tikėjimą 
mažėja?” ‘

“Kaip jos pavarde?
Susidomeji 
rūkas.

) * ’

>

biznis

ai lesezio
s

energingasis vy-

isz 
moku an knygų 
nas 
dzis o
klonius 
dzidziausiu 
redaktorių

jurgis rugszuziams 
gudbai

laba ro (lunar asz jurgis ruksz- 
uziams apznaiminu ponu rekak 
toriu kad nesiustai kataliogu 
ba mano bode man davė kata
liogu jisai czitoja gazietu ir tu
ri kataliogu tai man davė tai 
Dabar neraike praszau ponu 
redaktori praboczic už turbaci- 
ju czitu rozu kaip man raikės 
tai Asz jurgis rugszezimas po
nu redaktorių duosiu žinoe už 
ka ponu redaktorių szczyrai 
atnagradzisiu o dabar jau man 

mano adrisas 
norėjau mufuocis ale 

absipuvau an seno pleiso ba 
kvatera pigiasne o darbar nie
ko daugiau neturiu ku raszis 
navinu pas mus kap nėra cik 
mano bodes vaikucziu ladokas 
szuva kojų apkolieczino tai ja- 
gu eikš tai mužu redaktoris po
nas padrukavosit in gazietu 
gudbai

4 4Vaiszviliene. I 4

VaiszvilieneDel Die
vo, ar 'Tamista nesužinojai jos 
adreso? Vienas Vaiszvila buvo

4 4

4 4

pajų neraike gudbai 
tas pac

mano mokyklos draugas, bet 
senai mudu nesimateva.
ji gyvenų ?”

?\sz

Kur

žinau ” 
nigas Raymondas.

— “"Tamista mane 
sziandiena nuvesi

Po
si trvs:

€ * — tarė ku

pas ja 
tarė.

Visu Szventu diena 
pradže paėmė,

Mat, kad pamokslu sakyti erne, 
prie kokio

tai susivienijimo.
Jeigu nori savo-Tluszei'ižgR- 

savo
skaityti, 

ir draskyti,

padrukavosit 
y 1

Ragino raszytis
Pa-

kad jo draugovargai t liros jau nebeužilgo pa
sibaigti.

Bet namie ja lauke nauja ne
laime: Antanuko galva buvo 
karszta ir jis skundėsi nuolat, 
kad jam labai spausta. Ant ry
tojaus jis nebekėlė ir nebeval-

Tiesa ji ir pati neturėjo 
nieko kito daugiau kaip sau
sos duonos riekele. Bet sūnaus 
;liga ir jai atėmė
Mieste žmonių daugelis

Lie po tik
f 

laikraszti
liimo.

pietų nuėjo pas naszle vi- 
Klebonas, k nu. Ray- 

mondas ir jaunasis vyras.
si rode tikrai, 
naszles (‘stirna... Ar bereikia sa
kyti, kad naszle tapo aprūpin
ta, sūnūs pagijo, ir gavo netik 
uždarbi, bet ir liuoso laiko pu
se dienos mokytis. Naszle tapo 
aprūpinta ir gyveno laimingai.

Jaunas ir turtingas buvo jos 
vyro draugas. Bet kilnus ir ge- 
raszirdis abiedviem ypatingai.
Taip g 
sistebeti. 
jos geradaris 
ke klebonui:

— “^.inai, teveli, asz ta Už- 
duszine naktį sapne maeziau 
savo mirusi ji tęva, kažkokioj 
nepaprastoj szviesoje, linksma 
ir jis man tarė: 
naszles ir jos vaikelio!
pirma nesupratau, kodėl. Da
bar suprantu.”

Naszle tos kalbos negirdejo. 
Bot matydama tokia permaina 
savo vargu nuo anos szv. Mi
sziu aukos, (biznai po vakari- itujuis, apie 13 metu kaip gavau

Kitus degyti
Ne imti ne in rankas, 

<Ba tai didelis griekas. 
O tu kuniguti biednas,

Tu esi iszmintingiauses vie
nas, y* w

Zinai, jog du ir du, tai keturi, 
ir proto turi.
nuo

t

bažnvtele buvo 
Pamaldos jau 

Ų
altorius, 

<>• , n- ----

metu jinai pilna žmonių, 
buvo prasidėjusios, 
paskendęs 
vargonų muzika 
dusziniu pamaldų giedojimai, 
iszki Įminga procesija 
pamokslo žodžiai -
siela visiszkai. Užmirszo jinai 
ir ta, kad visa dieiui buvo ne
valgiusi, taupydama maišia sa
vo Antanėliui... Pavesdama sa
vo vargus naszlaicziu Tėvui ir 
naszliu Apgynėjui ji neu/mir- 
szo tiktai mijiiisiuju sielvt Pa
kilusi maldoj iiuo’.jį|gairjęlegu-

jaute sziįdyje szverita,
. . If A, f " ,/* 2

savo t(*vu

Ir

zviešoje 
didinga 

rriaudus Už-

ge.

katalikas ir ji 
Jos tėvai ne- 

broliai, seserys

, gražus ' ‘ 
pagavo jo^^|

nimo

si uju vargu ir 4’Upestosiu ji 
ja sz vem

tųjų ratnvlie. Vienkart mintv-
> * , .a," jų,nd j) 81 i *'

je pakilo siimlin^rbas, kurs ja 
paezia net nubaugino.

Bet kuomet pasibaigė pa
maldos, prigeso szviesos ir vi
si žmones jau iszvaikszcziojo, 
jo dar tebesi melde.'Ir paga
linus atsikėlė ^znijiždodaina: 

........ .,.r __ d‘Taįp, tuomet Die- 
mokykla galėjo leisti aiuiu. Bet Į vas bus vienintelis lųudvieju

parduoti visus 
geresniųjų laiku rakandus ir 
beliko jiedviem tik du bi.au- 

tuodu pa- 
ant sienos 

ir jos vyro, 
darba ir 

net in

' giausiuoju dalyku: 
veikslu, kybąnrziu 
•—— Szv. Szirdies i 

inprato in
Fziaip taip maitinosi,
J’askiii

pati sau: Taip, tųcųnet f lie

norą valgyti, 
i mirė 

iltine, ir motinos va kary k sz- 
ramybe virto baisio nusim.i- 

audra. Ne vaistu, ne 
maisto, ne drebaneziam ligo
niui apkloto szilto, stuba ne
kūrenta... Vieszpatie, ka dabar 
daryti?... .Ji žino, kad pagialba 
ateis, nes tokiu maldų negali
ma neiszklausyti. Bet pagialba 
gali būti poryčiai...
cziusi sūneli savo apsiaustu 

isz szulczio ir 
vaistomu reumatizmo dtgliu, 
atsiklaupė prie lovos ir visa 
savo sopuliu galybe, tylia, bet 

iUiidros baisa, pergalinezia mal
da szaukesi:

Vieszpatie, kurs jurus 
vėjus taikai sulyg

eras, kad ji negalėjo at- 
Ji negirdejo, kaįp 

viena karta sa-

4 4 Neužmirszk
> > A o.z

Tiek te 
Ne d y vai, numsziiiiicĮ? 

kvaitulį,’ 
galvelėje turi.Savo toje

Ant buvusio kunigo rūgo j i 
Bot ano ne vieno pirszto ne

at stoji.
Ne ilgai czionais vieszpatausi, 

Pas bolszevikus in
kelulusi.

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Soiitluinipton imt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

BeręngariaRosije

ežius i sūneli 
pilti virpėdama

Apklosr
y KUR BUNA. B

Mano sz.vogeris .Jonas Litvai-

niu maldų sakydavo savo gbra- .nuo jo groniata. isz Walton, 111. 
jam Antanėliui.

Atmink, sūneli, visa am-
___ 4 4

nutildai ir
aveles kailio, pasigailėk muslM 

. >. A

_ 4 <
<v> " --..-.--y-,
žiu: “Szventas ir naudingas,- 
yra dalykas melstis už miru-

Szventas ir naudingas

si,uosius, kad jie butų isz savo 
•, 11 1. A,, • ii 111 nui i n 4 • 7 ’

L • • • •ti ubd’ėuiiii pulįuosuoti

Mięli Lietuviai jėigu kas apie
m ' • j _ __ _ 21 i y • 1 ■ji Žino, meldžiu praneszt tik ka 

busiu dėkingas.
»? s

(21.)

Mat. Szukis, 
Box 223,

Hastings, Pa.

’ J’tt2,0Ž2 tonu
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
Iii Pillava 2 klesti $1500 Kares 
Ju l’illnva 3 kh'Nii $106.50 Tax I-lxlra 
KIJ.IAVMNKAl ISZ I.II-TCVOS 
sėda ant iajvo l’iliavoj važiuojant 
in Southamptoua Ir ten persėda 
ant milžinų laivu. Kožna savaite.

1 Greiczlausf la|vaj pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika- 

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu kolinųninku galite gauti 
no bile agento. Pnreikala>ikjto. Yru 
vienas justi-mieste ar. apięllnkGjo.

i T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldoiszku, Persiszku, Graiklszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

I
I

I

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ..........................

Prisluskltc mumis 25c. Gausite: 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

25c.

*

Kt
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Žinios Vietines
^4

CAPITAL STOCK >125,000.00
Bnrpltu ir Profits >531,345.60

i
M

—4

/ 18 METU VAIKINAS APSIVEDĖ SU SAVO BO- 
BUTE 70 METU, KURI TURĖJO VYRA.

.•if* «L X

...Z'

Mokame antra procentą ant nudėtu ’ 
pinigu. Procentą prldcdam pelo jus , 
pinigu i Bausto Ir 1 Llcpoa, nepnl- ) 
aant ar atueszat parodyt knygute < 
ar ne. Mee norim kad Ir juo turC- į 
tumet reikalą nu musu banka, no- ) 
paisant ar mažas nr didelis. < 

' Bankaa adaras nuo 9 ryto Iki 3 } 
popiet, Subatomls 9 ryto Iki 12 vai. 5I

H. BALL. Prezldcr.tan.
Geo. W. BARLOW. Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Karterius.

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRARO1UUS 

IR BAI.SA.WUOTOJAS

— yincas Szenkus,
; mintis ant W. Railroad Str. li
kos baisui sužeistas Bukmauto 
kasvklosia. Likos nuvežtas in

' Ashlando ligonbutia.
i' — Unija uždėjo keturis do
lerius asesmento ant kožno

■ nnglekasio
I virszininkai

gyve-r->,’

"• •>I o

spraudo,, nes kaip 
tvirtiipy tai da 
tukstanęzei žmo-

L r I
I
I

( st miklioje ,7
i niu kuriuos reikia suszelpti. Ta 
i asf-umenta turės kožnas angle- 
I kasis jeigu unt syk tai in 
i du mokuszezius. Tokiu tai bu- 
j du 
j 2 milijonus doleriu.

S ubą t oje 
naujo

I nijn mielina kad surinks
I 

buvo at id ii rv-
I mas naujo bankinio 
, l nion National Bank. 
; lanezei 
į narna, 
•jausi bankinei intaisai ir Dau

gel eži ne

namo 
Tuks- 

žmoniu atlankė nauja 
kuriame randasi nau-

sztamoI jausto 
ir dėžutėms 
dalvku. 
kiauses bankas

del 
Žodžiu,

szepa 
privaliszku 

yra tai pui- 
visam pavie- i

i

I

M W y-

skaitė apie taisos nepaprastasSkaitytojai

Suvienytu Valstijų 
Konstitucija. l

vestuves, bet dabar patalpina me tosios poreles paveikslus, ir 
da trumpai taji atsitikima primysim. Buvo tai Main’o vals-

STRAIPSNIS III.

straipsnis v.

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri- ‘ 
stato automobilius visokiems relka- I 
lama.

Parduodu visokius paminklus, dldcl- nietll.
lamu.

I te. Biznieriai uždarydami biz- 
1 nius
I in banka isz lauko 
laike per mažas dureles.

Antanas Merkaitis, 
įgyvenantis

vėlai, gali inmesti pinigus 
isz kožnam

l

r>.

lūs lr matins už pigiausia preke, todėl ' Market U I v.,
jeigu pirkaite POMNINKA tai krelp-

or.

apsivedė su

»

” 'Tt-

9 /

1,. Kongresas, kuomet tik du trecz- 
dallai abieju rumu manytu rclkalin- t

konstitucijos; arba, atslszaukus 1c- 
gislaturoms dvieju treczdallu inval- 
gislaturoms dvieju tfcczdallu invai- 
riu valstijų, privalo suszauktl suslva- 

paslulymul priedu,

i gu, gali sumanyti priedus prie szltos 
arba,

'Teisdarystcs Departamentus* .. žiavlma kurie
*]>Hli» 1 į klckvienamo atvejujo tur^ būti gryni,

vIsobc IntcncijoBG ir tiksluose, kaipo
1. Suvienytųjų Valstijų toisdarystos dalis szltos konMItucJos, jei ta nžgi- 

galo turi būti pavesta Augszczlaui.ia- rla du treczdaliai iegislaturu invai- 
jam Teismui Ir tokiems mažornlamr. rloso valstijose arba tris treczdaliai 
teismams kaip kongresas, laikas nuo ju paežiu kbnvėneljose, ar tai vienu 
laiko, padavadytu ir Jnstolgtu. Teise- ar (ai kitu budu kongresas butu pa-I
jai kaip augszcziauslojo taip ir ma-• siūlos priėmimą; su iszlyga, kad jo-
žosnlu teismu, privalo užlakyti savo kis' priedas, kuris galėtu būti padary
ti reda gero elgimosi laiku; Ir privalo.‘tas pirmiau motu tūkstantis asztuonl 
nurodytais laikais, gauti už savo tar- szimtai ir asztuntu, jokiu budu nepri

valo paliesti pirma ir ketvirta pa- 
skaidutos devintame Hklrsnelyj pir- 
!

k

nysto atlyginimo, kuris neturi bull 
mažtnias laiku ju buvimo mede.

u-
I

ir kad neilojo straipsnio; ir kad nei vienai 
aMtijal, be jog paczlos pritarimo, ne
iti) būti atlmtadygus balsas senate.

Dalis 2. _____
..................... , , . ’'rtafit būti atlmtadygus balsas senate.1. leisdarystes gale turi visuose ;?<

atsilikimuose siekti iki instatymu ir
Isz irzlios konsti- 

Siivienytuju Valstijų instaly- 
mu ir padarytųjų aandoru, ar kurio? 
dar butu padarytos, po ju autoritetu;
visuose atsitikimuose, kurie, palieczia

lygyvos, kilanezios 
tucijos

turi visuose

STRAIPSNIS VI. • Naujas Pirmsedis Legionistu.
1. .Visos sutartosios skolos ir pada- 

ambasadorius, kitus vios^us niiniste- ryti pirma priėmimo szltos konstitu-
visuosc at«it Ikhnuo-

Alvin Mansfield Owsley likos 
aprinktas pirmsedžiu Legionis- 

• vi i ant j 11rlus r,konsulus;
se admiraliteto ir jūrininkystes Jurls- 

kurluoso Biivle- 
butu viena puse;

gi nezuose tarpe dvieju
valstijų: tarpe valstijos ir plliecziu 
isz kitos valstijos, tarpe pilierz.lu isz

dikcijos; gincztioso, 
nytos 1 os Valstijos

cljos, tuft būti tlesotl prleszais Suvie
nytąsias Valstijos po szlaja konstitu
cija kaip ir po konfederacija.

2. Konstitucija ir Suvienytųjų Vals
tijų instatyniai, kurie bus padaryti Jos 
iszpildymui, Ir visos padalytosios san
doros, ar kurios bus padarytos, po Su
vienytųjų Valstijų autoritetu, i 
būti augszczlausiu szltos szalies insta- 
tytnu; ir teisėjai kiekvienoje valsti
joje turi būti jalsias suriszti, nežiūrim 
kas butu ir pricszlnga konstitucijai 
arba tiesoms kitos bile kokios valsti
jos.

3. Vįrszmlnctl senatoriai ir atstovai, 
Ir sanariai in vairiu valstijų loginiai li
rose, ir visi iszplldoinieji bei tcisnii-

i , uredninkai, kaiti Suvienyt uju 
Valstijų taip Ir paskiru ’ 
but surlszti per prisiega ar garbes žo
di, remti konstitucija; bet jokios rcli-

nlekad rei- 
in bile

Ameriean Legiohtu “
suimt) kuris nepersenei atsibu- 

' vo mieste New Orleans.
ar daugiauti,joj, Calais miestely, 18 metu amžiaus vaikezas

70 .metu amžiaus savo moeziute. Bot keiscz'musia yra tas, kad 
tos senes pirmasis vyras da gyvas, ir tuo budu 
du vyru: viena 80 metu amžiaus, o kita — 18 metu.

'•Kadangi Suvienytose Valstijose instatyniai neleidžia to
kiam atsitikime motyriszkei teketi už kito vyro, tai ji nuva
žiavo su savo annku in Kanada szliuba paimti, ir tenai susi
tuokė sugryžo atgal in Calais, Me. Nutaręs imti savo moeziu- 
te (motinos motina) už paezia, vaikezas kreipėsi pas savo tė
vuką, o j(K vyra, klausdamas, ar senis sutiks, kad-ja pati dė
kotu už anūko. Atėjo ir sene praszyt i savo vyro leidimo. Senis 
sutiko ir palaimino jaunavedžius, nes jis pats yra suparali 
žuotas ir jau keliolika metu iszdas lovos nesikelia.
naši B. Garnett. Vaikezo vardas yra Clifford Eye. (hive senio 
sutikima, jaunavedžiai nuėjo pas kaimynus pasiklausti “ro
dos“. Kaimynai nesiprieszino, ir jaunavedžiui is/važiavo in 

Po keliu <
Kada kunigas Goucber

PERSERGEJIMAS
ji dabar turi vaisi ijuinvairiii valstijų tarpo 

valstijos pille^ziir, kurie 
mc kaipo dovana 
tarpe valstijos ir pilecziu josios, ir 
svetiniu valstijų, plliecziu ir pavaldi
niu.

2. Visuose atsitikimuose, kurie pa
kitus vieszus 

ir tuose, ku
riuose valstija yra viena puse, Atigsz- 
cziausis Teismas 
matine 
vlrszminetuose ;
cziausls Teismas privalo turėt apelia
cijos jurisdikcija, kaip in instatymus 
ir in fakla, su tokiais iszeminiais ir 
sulyg tokiu padavadljlmu, 
gretas padarytu.

2. Nagrinėjimui visu
Iszimant atsitikimus Inskundiinu, pri 
valo būti sutaisoma prisiekusiųjų 
teismas (Jury), Ir toksai prasižengi
mas turi but nagrinėtas toje valsti
joje. kur sziokis 
papildyta: bet kada prasižengimas 
papildytas bilc kurioje valstijoje, nag
rinėjimas privalo atsibūti tokioje vie-1 steigimui szltos konstitucijos tarpe Ja yiszku rekordu

Padaryta sųvažavitne v^nh.>iu^i 1 VOlifllu del 
pritariant dalyvavusioms 
septyniolikta diena

1. Pasalus iszdavimas Suvienytųjų icszpatlcs metuose tūkstantis septy-
- ni szimtai asztuonias deszlhits septin- 

arV* nrUideRmc iluose- ir Amerikos Suvienytųjų Valsti-
n. Szlto
paliudijimui mos czional paslraszonio 
savo vardus.

JURGIS^WASHINGTONAS.
Prezidentas ir deputatas isz Virgi

nijos.

kl t u

tos paezlos 
savintis! 2e- 
valstljb;

turi

ir
— Mahanoy City Water 

kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistvki- 
te vandens, pataisykite bėga n- 
ezos pa i pa s, gumines paipos 
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.

. ><) 
W(‘st 

sužeistas 
Li- 

Asldando li-

ant

I
liecz.a ambasadorius, 
minlsterlus ir konsului’,

kitos pas mane, nes asz gailu jumln i 
pigiau gorlaus parduoti negu kiti.

SOI E. Pine SL Mnhnuny City. Fa.

*4 till* I • • M »»•••»•!»»•• *• ••*•••** •******ll*||*|*|*lII***!•**tl*|
Aleksandra vi-

S
5

t

t

i

zi

privalo turėti pa- niai
Visuose kituose Ijurisdikcija..

......... ..... i atsitikimuose, Augsz-
valstijų, turi

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlniu) Namus 
Tavorus. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Goriausiose Kompanijose

31"» IV. Mahanoy Avė, Mabanoy City
'H'

W. TRASKAUSKA8
PIRM UTINIS TJETUTISZKAS 

GHABOKHS MAHANOY CITY, 1

likos 
runnel Ridge kasyklosia.
kos nuvežtas in

. gonbut i.
— Juozas

.‘>18 W. Pino uly. pirko 
, puiku plejer piana nuo agento 
i Lizdaus isz \\ ilkes-Barriu.
L

jis vadi-
I OŽIUS,

kaip Rod-

Vincukas Suszkeviez i us
, isz East Pine ulyczios neture-
| dainas draugo ant kurio 
leln iszversti savo tulži, nžklu-

7 į po ant save prisiegeles ir likos 
Užmokėjas

ga -

lienn jiedu sugryžo jau sudtuo 
dažinojo artima giminysta jau- 

” atėmė 
užmokėsi i

Kanada apsivesti.
ke.
navedžiu, iszkeliavo kagreieziause pas “jaunavedžius
Jaisnus kuriuos 
už szliub:) ir

siiplcsz?
iszbrai’k“ juju pravardes isz knygų.

but i

prasižengimu

gszkos iszlygos nereikia 
kalanti, kaipo gero liudijimo 
koki urėdą arba visuomenes užsitike- 
jima Suvienytose Valstijose.

prie juju akiu, atidavė prasiženginuis hutu ; 
kada

STRAIPSNIS VII.

1. Užgyritnas devynių valstijų susi

i Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja katalogą savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa- 

i. tingai: laikrodėliu, armonikų,
važiavimuose turi būti užtektinas tn-i žiedu, klarnetu, skripku, lietu-t savo 

uždarytas kozoje. 
bausme, prižadėjo daugiau to 

i nedaryti ir likos paleistas a n t 
: liuosvbes.

I

PA. I
I
I

— Girdėt kad nekuriu sla- 
vokai kurie nepersenei šukelejAldoja Kun.ua Numirusiu. Pasamdo

Automobilius del Laidotuvlu Krik- | ...
................... - ' ergeli tarpe parapijom! ir savo 

' kuningo isz ko pasidarė skliu
tai ana diena 

j tie parapijonai pralaimeje pro- 
1 va ir turi apmokėt visus kasz
tus.

I

sztlniu, Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t. t.

520 W. Centre SU Mnhanoy City. l’a. j p.p jr proVos, ana
I

ISZ SHENANDOAH, PA. i /, Mes pasiūlome $10,000 už ge-
j resni padaryta piana negu 

Matchless Cunningham 
Piana.
priežasties

Ridge kasyklosia. Likos nuga- “privalote pirkti Cunningham

— Jonas 
metu, aplaiku 
per nupuolimą

Kazlauckas, 20'
i u s iužeisi us pec 

augliu Indian

bentas in Anhlando ligonbuti.

paslydo 
susi že iš

I Penkios kodėl

tojo ar vietose, kaip su lyg instatymu užglrianczlu valstijų, 
k o n g r c 3 as n u rody t u.

Dalis 3.
i

fonografu, 
“Player Piano’’ 

valstijoms, SU lictuviszkom gaidom, revol- 
inusu

vienbalsiai | 

rugsėjo, ssautuvu, lietuviszku

LletsrlioltM Grabučius

K. RĖKLAITIS I
I

I 
į
II

laidoja Numirėlius 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelblninke motoro.
Prieinamos prekes.

pagal 1 
I I

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, l’A.

Bell Tolcphonas No. 149

Praeita petnyuzia apie (> 
valanda vakare ugnis apnakiuo 
I nion bažnvezia St. Nicholas 
peczeje. Bledie>x buvo padaryta 

Bažnyczia 
ai isz naujo |>as-

pint S.000 doleriu. 
! 1 ur< s but vi 
itatvta.

4
Hi

P A j: JI L E YC II A 3 . 8 .
Real EMate Atfeut — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 

»nes salime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas Ir teip tolinus.
W W. Centre SU

— Tula moterėlė kuries 
vyras nuolatos mokino ja ja as
tronomijos

žvaigždes
ir

— Vincas Szalis, 
ant BoWurs ulyczios 
damas sau galva ant blokes. 
Dr. Luczinskas apžiurėjo žai- 
duli.

aiva

Raulinaviczius

miteri susitaiko su
kuris

Tvlrczlaasla Lietuvlszka

B A n K A
—♦—

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Baokoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palajkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai, 
kalnas o i 
atsaklma. Adreuavoklte:

V. LAPINSKAS
IMU IT. Malinnoy AreM 

MAHANOY CITY, - PA.
- — — - - — - 1 -ĮLJL .............-

kursą.

veriu, 
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.

JUOZAS F. BUDRIK & CO.
3343 S. Halsted St. Chicago, Ill.

I •

ni szimtai asztuonias deszlhits scptln-
iValstijų szalios yra skaitomus užvedi

mo karc.3 priesz ja, i 
prie Jos prleszu, i 
glalbos ar paramos.
gali būti pasmerkta iszdavimc szalies 
kitaip, kaip tik dviem liudininkam ir 
tame paeziame teisine ludijant apie 
ta-pali dalyka, ar tai atvirame teisme 
prisižinus.

2. Kongresas privalo turėti gale 
paskelbti bausme už 
pasmerkiant už Iszdavima 
godelis ant jo kraujo nei Jo tolimes
niu teisiu1 atėmimo, kaip tik pasmerk
tajai ypatai begyvenant.

davime jiems pa- JU Neprlgulmybca dvyliktuose.
Player Piana vieton kokio kito 
padirbimo.

1. Kožnas Cunningham Play
er Piana yru inrenktas su De 
Lux arba Standard mechaniz
mu kurie yra geriausi už visus 
kitus.

2. Kožnas Cunningham Play
er Pianas turi dubeltavus val-

mcchanizma ka suteikia 
lengva mindžiojimą.

Nereikia brangiau mokėti 
už Uunninghain Piana negu už 
kita koki Piana ir busite tikri 
kad turėsite geriausi piana.

4. Kožnas Cunningham Play
er Piatias turi suviję cino trin
keles ir užlaikome juso piana 

padėjimo per , pirmus 
penkis mtdns visiszkai dykai. 
No viena kita kompanija to ne
padaro. Turime savo 
>trujotus ir mekanikus ir visa
da yra pasirengia jumis*patar
nauti.

yru inrenktas

Joki ypata no-

TOLIAUS BUS. II
iszdavlma, bet 

neprivalo
tJonas 

papiksino elektrikini 
kompani

jų užmokėdamas 150 doleriu ir 
kasztus su prižadėjimu, jog 
daugiau su miteriu nebezdžion- 
kaus.

«* ve

• y
STKAU’SMS IV.

•6 
'"‘fi

Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti/

s» «
O

v

EAGLE BRAND
( CONDENSED MSK }

iv.tine vii-
Diena 5 Novcmberio, at

sibuvo pirmos miszios lenkisz- 
koje kailtoje

rekordams
J
< 1 *■
! 3 <

Privalo būt pirri----- -
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir

parodinėje jai 
ir melvnas 

tt‘ipgi parodyt 
Viadukui kaip galima pa- 

dienos lai- 
Kada ana diena Viadukas

i lankei 
akutes, nutarė

I savo
Mnlinnoy City, l’a. Į jj žvaigždes

Į ke.
į pasveikino savo prisiegelia su
| kumszczia, pat

i rodos
S

i grindų
sugriuvo ant 

nuo szrapnelio.

neprigu Im i ilgoje 
bažnyczioje in kuria susirinko 
apie szeszi szimtai žmoniu. Vi
si buvo užganadyti, jog karta 

g> venime iszgirdo mi- 
motyniszkojej kalbo

je. Palis kunigai suerzino žmo
nis o biskupas perskyrų para
pijos isz ko kilo nesupratimas, 
jog ajriszei teip pasiolgineja 

parapijonais, todėl pradėjo

savo
szo.3 savo

geram

m ioenus

atžymėti bu-

j Kada atsipeikėjo nežinojo kas
1 su juoni pasidarė,
< stovinte prisiegelia su koczehij 
! rankoje.
j daugiau nemokyti
j jos savo paeziulei kuri staigai 
gavo pajėgas

[dedama vyreli kaip blyną.

bet pamate

Viadukas prižadėjo 
astronomi-

Samsono pagili-

PRANESZIMAS.
Raszykite apie 

gausite teisinga

eje.

DIL JUOZAM J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Un rusts Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
12 lig 2 popiet., 6 lig 

Bell Tel.350-R.
Sbonandoali.

ryte.
0 vakaro.
113 E. Coal SU

GERA PROGA PLIKIAMS!

i 
I

! parapijiniu Szy. Juozapo* Lie- 
Kataliku Bažny- 

! ežios, bus laikytas Panedeli 
I 13-1 a T.apkriczio 1922, moks- 
• laineje ant West Mahanoy 
Avė., Mahanoy City, Pa., 
valanda vakare, del iszklausy- 
mo nusprendinio išduoto per 
suda 
Trusteesais taipgiPapsvarstyti 
kokiu budu ir ka tolinus daryti 
apie virsz-mineta prova.

Wm. Kriczina, Prez. 
Jonas Miltinas, Sek.

ANT PARDAVIMa

Specialiszkas susirinkimas

; tuviu Rvi ?J m o

7-ta

kas-lLnly, ^cyposky

S" 1 . :
nepri gulini uga para joje.

c— Lenku parapijoj 
Kazimiero prabaszczius Wrob
lewski likos
Philadelphia, o isz tonais at- 

apiniti vieta kum

permainytas in 
o isz

važiuoju 
Bida.

-tt; Turėdami daktariszkus 
receptus, turėkibe mintijo Ka- 
zuno apticka kur jum geriau
sia visokius receptus padarys.

1

2
3 

su i
c

3

5

g
GI 0D0T1NI SKAITYtIMAI! f

■'** d ■ fi

Laike bedarbes pO vi^a Amerl-1
ka, laikraszczcl ir nemažai su- 4 
kent odines, skaitytojai negalėjo i 
atsilygint už prenumerata, ir | 
mos buvome priversti laukti | 

O kad dabar § 
laikai pasigerino, fabrikai Ir ka- g

kenteft^iies skaitytojai negalėjo i

buvome priversti 
geresniu laiku.

5. Turite protekcija kada per 
Cunningham 

pianas yra 
įvdrantytas ir per pas-

kalė 
piana 
pilnai

garsinga 
nes kožnas

< V

kutinus 25 metus Mr. Maiarkev 
pardavinėja Cunningham Pia
nas Mahanoju.je ir 
ir sziaine laike turi tris 
Mahanijuje, 
Girardvillė.

Invalri Parėdymai.

Dalls 1.

1. Pilnas užsitikejimas ir kreditas 
turi būti duodama kiekvienoje valsti
joje vldsziesiams aktams,
ir teismu negrinejimams isz kiekvie
nos valstijos; ir kongrsas gali, pagal 
vyriausius instatymus, 
dus, kuriais szitokio aktai, rekordai
Ir nagrinėjimai turėtu būti patikrinti 
ir taipjau in gale Invesdinti.

Dalis 2.

L Kiekvienas valstijos pilieczlams 
yra suteikiama visos privilegijos ir 
pilletlszka apsauga kitose valstijose.

2. Ypata kaltinama bile kurioje 
valstijoje Iszdavimc szalies, p'rlgavys- 
toje ar kitokioje pražangoje, ktiVl pa
bėgtu nuo teismo ir butu surasta ki
toje valstijoje, privalo, reikalaujant 
iszpildomajai valdžiai tos valstijos isz 
kurios jisai pabėgo, būti lazduotas
iszgabcntas in valstija turinczla ant 
plktadejistos jurisdikcija. .

3. Joki ypata buvusi tarnystėje ar
ba prie darbo vienojo valstijoje, sulyg 
josios tiesu, ir pabėgusi in kita, nega
li būti Jokiais czla esaneziais instaty-

©

i
i:

tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

tkartvs pil- 
id yra nuo

latos rekomenduojamas per gydytojus, 
jis Čystas, sveikas ir lengvai suvirški

namas.

Trys pastarosios moterį gen 
. nai pasitikėjo jam. Eagle iJrar.t .

por gydytoju

ir

Trys pastarosios moterį

nes

a peliukėje
iztorus

ir
pirkimą

Shamokine 
Priesz

piano atlankykite inus.u sztora mala praazalinta isz tokios tarnystes 
Duo- !U‘ darbo; bet turi būti pristatyta tam,ir matykite musu pianus

daine jumis nito 3jki4metus J?kla tarny8te, , *’ ... \ ; . reikta atlikti.
del apmokėjimu just) piano.
Duodame dykai puiku pasirin
kimu rollsu, sėdynė ir pdiku už
dangalu.

K it i sztora i 
Shamokin,

ar darbas

• Dulls 3. .

1. Naujas valstijas gali 
priimti in szita Sąjungą;
nauja valstija negali būti sutaisyta 

Girardville ir arba sutverta jurisdikcijoje kokios-

1 
kongresas 
bet jokia

p’

J

• . i * 'ik; ’ '

Malarkeys Music Store, 
135 W. Centre St.

,(192) Mnhnnoy City, Pa.
1 L * 'H

I
Ifikirpkite Kita pagarsinimą ir 
prisiųskite į liorden Co., New 
York ir gausite lietuviu kalboj 
pilnus nurodymus ir patalinius, 
i .....................................
gi ir puikią kūdikių knygą.

York ir gausite lietuviu kalboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip j| vartoti visai veltui, taip*

** i
Arabinzka Most is yra tikrai paaek- 

minga ir kas prlsiuua keliolika st e to
pu Ir savo adnesa tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szlos progos'vlsl kurie yra 
pua-plikial arba visai yra nuplikta. t.f.

sI
I

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

■ --------$--------
Nori kad taupytumet savo pinigus swam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
,Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.

ir szita

nors valstijos, nei joki valstija gali 
būti sutaisyta sujungiant dvi ar dau
giau valstijų, arba dalis valstijų, ne
pritarus lėgtslaturai užinteresuotuju 
valstijų, taip gi ir kongreso.

2. Kongresas turi gale atlikti ir 
padaryti visas reikalingas taisykles ir 
padavadljimus kasllnk teritorijų arba 

ikitu nuosavybių prklkusancziu Suvie- 
j nytosioms Valstijoms; ir niekas szito- 
jo konstitucijoje neturi būti taip Isz- 
aiszkinania, kad tuonil susimažintu 
teises Suviedytuju Valstijų arba ko- 

jklos-nors ypatingos valstijos.

ar

r
biC-'
!" Musu depozitorai yra musu prieteliai 

Vanką jeszko dauginus prieteliu.—Apgarsinimas
1   — '■■■- 1 —I » I f I — »»■' — «>•.»   

ROYAL MAIL
IN HAMBURGĄ TlfeSOK •• ■ . /*■ s

Didelis naujas trijų szrhibu laivas
25 Novemberio

i

Atrjwn;
11 .t Ųa|jk'a jeszko dauginus prieteliu.

■ Ji suteikia paturima kur
Prigelbes jumis pirkti praperte.

geriausia investyt
pinigus.

Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savę pipigus in

’ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$— *

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prcz.

' t • LEON ECKERT, Vlco-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T.. ’G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVVLA.

klklos pradėjo dirbt, meldžemo g 
paguodotu (įkaitytoji! atsilygint ! 
bu skola hMiprlslustl užvilkta | 
prenumerata.
pradėjome apaudj t ant 1923 me- ! 
to ir turimo Žinot kiek juju at- Į 

Todėl paskubink ii o | 
prenumeratos | 

jeigu nenorite pasilikt be pili- J

1

ORDUNA i «

Bus tai geras iszplauklmas tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
valcziu priešą Kalėdas. Visos aiški* 
rlos kajulos.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

20 Bread way. ' r New York.
Arba pas vietinius agentus.

Dalls I..

L Suvienytosios Valstijos privalo 
užtikrinti kiekvienai valstijai szltoje 

j Sąjungoje republikoniszka valdžios 
forma, ir turi globoti kiekviena is» ju 
priesz užpuolimus; ir, atsiszaukus le- 
glslatural arba szpildomajam (kada 
legislaturą nelaiko .posėdžiu), padėti 
prleszais namines betvarkes.

Kalendori jauNamaičio No. 25 N. 10th. St. 
pirkti, atsiszankit 

„ • z (€93)
Norintieji
pas.

M. Samulionieąe, 
1300 E. Center St.,

Mahanoy City, Pa.

S

spaudyt.
su prisl imtiniu

i jeigu nenorite pasuiKt. ne pili- j 
S. klaus kalendoriaus ant Kalėdų. į

f n rs

D. F. GUfNAN. Sek. Kasijerius

-t
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