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ISZ AMERIKOS
Žmonelei suruko daug tabako.

_  l
Washington, D. C. — Ccnzu- 

so bjuras garsina, buk 1921 
fabrikai cigaru ir paperosu 
padirbo tojo t n voro už 806,- 
749,265 doleriu. Iszmokejo 
128,962,1*25 doleriu del 149,461 
darbininku. Valstijei New 
York ir North Carolina užau
gino daugiausia tabako.

Iszmete kūdiki per langa.
Nashville, Tenn. — Susiba

ręs su savo paežiu už koki tai 
maža dalyką, buvusia baptistu 

Rev. Billie Watkins, 
pagriebė dvieju metu kūdiki 
iszmesdamas per langa. Kudi- 

spranda. ir ant 
mirė. Buvusi kunigėli 

uždare kalėjimo.
Szokiu platforme sugriuvo, 80 

žmonių susižeido.
Scranton, Pa. — Prie Wino- 

la ežerėlio, sugriuvo szokiu 
sale, kurioje radosi daug 
kikiu. Platformą 
drauge su ja ja ir szokikai. Nuo 
SO lyg szimto 
žeista, isz 
szimts nuvežta in ligohbuczhis. 
Taja diena Winola parkas li
kos atidarytas pirma karta szi- 
met.

Nužudė motina ir sužeido 
seseria.

Mitchell, S. D.
Carter, 38 metu,

kunigas

<<

cigaru

doleriu.

Valstijai

kis nusilaužo 
vietos

szo- 
sugrmvo o

žmonių likos su
kuriu apie trisde-

— Morta 
nuszove ant 

smert savo mitina Lena Buz- 
guTT; <lailn toji -valgu
pusrycziiis, po tam paleido du 
szuvius in savo seseria Carrv. 
Priežastis žudinstos buvo nuo
latinei barnei szoimynoje. 
Carteriene negyveno 
vyru, .
laik pas motina. Laike pusry- 
cziu motina 
idant pasijeszkotu 
vieta, nes 
kensti t uju 
pratimu.
ant motinos 
vol veri ir vienu szuviu padėjo 
motina ant vietos, 
šuo norėjo atimti 
ginklą Rzove in ja.ja du kar
tus.
Nežino ka daryti su vargszo 

turtu.
Manistee, Mich.

ežio szimto doleriu hurnaszko- 
sia kurias surado senam cze- 
veryke, 20 doleriu senoje kani- 
zoleje ir 1300 doleriu blokinė
je, kuri buvo užkasta skiepe, 
rado palicije po mirėžiai seno 
Jurgio Busho, kuris mirė nuo 
paraližaus. Dabar palicije ne
žino ka daryti su tuom surastu 
turtu, nes minisis nepaliko jo
kiu giminiu. Ne senei Bush pa
dega czionaitini bravorą už ka 
atsėdėjo kalėjimo kelis metus.
Amerikonisskos moterėles ir 

Kincziku plaukai.
Washington, D. C. 

rikoniszkos moterėles ir 
ginos praejta meta sunaudojo 
180,143,572 tinkleliu padarytu 
isz Kiniszku kasu. Daugiausia 
tuos tinklelius Kinczikai dir
ba Czefu, Kinuosia už kuriuos

Tuosius

barnei

apsigyvendama
su savo 

tuom

pasakė dukteriai 
sau kita 

negali ilginus nu- 
nuolatiniu nesu-

Dukrele teip inirszo 
jog pagriebė re-

o kada se
imo josios

— Pust re

— A me
me r-

aplaike $3,319,378.
tinklelius 

plauku dirba daugiausia isz 
kasu mirusiu kincziku.
Panamos kanalas uždirbo in 

viena diena $136,000.
Panama. — Inejga Panamos 

kanalo in viena diena buvo 136 
tukstanczei doleriu. Yra tai 
pirmutini karta idant kanalas 
uždirbtu daugiau kaip szimta 
tukstaneziu doleriu per diena 
nuo perplaukencziu laivu.

moteriszkus del

ant smert Aleksa, o 
užslėpti žudinsta,

užpuolikas, tu- 
pajogu, jog nu-

Lavonas” žiurėjo kaip del 
jojo kasė duobia.

Los Angeles, Cajif. — Alek
sa McCloskey ejdamas namo, 
likos paszautas per Edwarda 
Converse. Edwardas mane buk 
nuszove
norėdamas 
pradėjo kasti duobia del savo 
aukos, bet “lavonas” atsikvo- 
tejas, atidarė akis ir pamatęs 
ka jam rengia 
re jo da tiek
slinko ant keliu prie artimiau
sio namo, davė žine per telefo
ną palicijai, kuri g 
buvo suimdami Edwarda, ku
ris nemažai nusistebėjo regė
damas gyva savo auka.

Mažas prasižengėlis.
Pittsburgh, Pa. — Edwar- 

das, deszimts metu sūnelis Pet
ro Kujakaucko, likos areszta- 
votas už prisisavinima dalyku 
kurie neprigulejo prie jojo. Ed- 
vardukas pavogė nuo levo 75 
dolerius. O kada tėvas jeszko- 
jo pinigu rado szienikc 3 zio- 
gorelius, 20 doleriu ir karabi
nu kurie prigulėjo prie kaimy
no. Vaikas likos suimtas Law
renceville ant kurio surado 
apie tris dolerius. Vaikas kal
tino savo draugus, buk jieji ji 
prikalbino ant vagystes.
Vaikas nurijo penktuką mo

tina krito negyva.
Bethlehem, Pa. — Kada ma

žas Donaldas Plouffas aplaike 
nuo tėvo nuja penktuką, insį- 
dejo in burna ir nurijo. Motina 
teip tuom atsitikimu persigan-

rch ai pri-

dir jog krito negyja. Tėvas 
atejas isz miesto, pamato negy
va paežiu, o szale josios gulinti 
kūdiki vos kvėpuojanti. P.a- 
szauke ambnlansa ir nuvožė 
abudu in ligonbuti kur ant vai
ko padare oporacije, bet moti
nos negalėjo atgaivyt.

100,000 rubliu už penktuką.
New York. — Czionaitinei 

žydelei ant ulyeziu pardavinė
ja bolszevikiszkus 
szimta 
centus. Kitados szimtas tūks
tantis rusiszku rubliu kaszta- 
vo 50,000 amerikoniszku dole
riu. O kad sziadien Moskvoje 
reike mokėti už viena laikrasz
ti du milijonus rubliu, o Na- 
jorkinei žydelei perka milijo
ną rubliu už viena centą o par
duoda 100 tukstaneziu už pen
kis centus, todėl turi 
5000 procento.
Nusižudė kad jam gaspadoris 

pakele randa.
Columbus, Ohio. — Dideles 

raudos stubu buvo priežaste 
nusižndinimo 60 metu 
Jurgio Edley, 
kulka in

vos

rublius —
tukstaneziu už penkis

pe Ino

FRED

MIESTAS MARION, OHIO, BLOGAM STOVIJE.
Sztai paveikslas Main ulyczios, miesto Marion Ohio, isz kurio paeina Prezidentas Hardingas. 
Miestas dabar randasi blogam padėjime, nes miesto kasoje nesiranda dauginus pinigu, o 
iszkaszcziai vis eina didyn, miesto policija, ugna-gesiai ir kiti miesto darbininkai turi laukt 
per koki laika kol gaus savo algas. Viena banka ka per visa meta skolino 
dabar visai atsisuki* duoti dauginus paskolos.

miestu,j pinigus

senumo 
kuris paleido 

szirdi. Edley buvo 
sziauczium, o kada jam gaspa- 
doris pakele randa, labai susi
rūpino, buk negales iszmaityti 
paezios ir trijų vaiku mokėda
mas didelia randa 30 doleriu 
ka pirma mokėdavo tik 20 do
leriu ant menesio.
Gubernatorius Smith užtvirti

no pasiprieszinima priesz 
prohibicije.

Albany, N. Y. —J Visas Ame- 
rikas turėjo atkreiptas’akis 
ant Alfredo Smith, gubernato
riaus valstijo New York, ar 
jisai užtvirtys Cuvillier bila 
savo paraszu ar ne. Tasai bilas 
atmeta vaistini suszelpima pro
hibit jos ir tokiu bildu duoda 
pirmutini žingsni ant dirbimo 
goresnio alaus ir vynu.

Priešzais užtvirtinimą tojo 
bilo užprotostavojo
prohibicijos kvailei, bet szla- 
pieje laimėjo ir gubernatorius 
pasirasze. Dabar galima tikė
tis, jog ir kiti valstijei pana- 

ir ant galo žmo- 
1. 1 i •

szimtai

nuo perplaukoneziu laivu. In ■ 
viena diena perplauke per ka- 8ąei padarys

M . « . ■ . d •-------—------•-----•----------_• 1 __1

Didele ugnis— bledes $100,500.
Steubenville, Ohio. — Ugnis 

sunaikino Herald Square teat
rą ir Fort Steuben hoteli, pada
rydama bledes ant 100,500 do
leriu. Spaustuve Heraklo pa- 
neszo dideles bledes, artimi na
mai likos apdeginti. Sveczei 
hotelije radosi dideliam pavo
juje, bet visi gilukningai isz- 
sigavo isz deganezio hotelio su 
tuom, ka turėjo ant pecziu.

Protestoniszkiems kunigu- 
žiams nubodo gyvenimas.
Washington, 'Pa. — Rev. 

James McBride Sterrett, s&nas 
gerai pažystamas episkopolinis 
kunigas atome sau gyvasti per 
nusiszovima isz priežasties 
blogos sveikatos. Senukas buvo 
užbaigęs Harvard ir Roches
ter universitetus turėdamas 76 
metus.

Haverhill, Mass. -— Lavonas 
Rev.-^ j|sca Solpkin, 34 metu, 
isz Kongregacionaliszkos baž- 
nyczios, likos surastas Merri
mac upeje. Kuniglis dingo va
karu priesz savo vinezevonia 
su Mare Mississiau isz Bosto
no. Mano buk staigai papaiko.

Fairmont, W. Va. — Rev. 
Carl W. Becker, gerai žinomas 
Pitsburgo Luteroniszku kuni
gas ir daktarka Alicije Fasold 
likos užmuszti per apsivertima 
automobi liaus arti Cross 
Roads kada sugryžinejo nuo 
Rev. Beckorio sesers.

Sudegino narna idant ižguit 
velnius.

Lynn, Mass, 
t i uis namas 
riame

300,000 szeimynu kraustosi 
kas metas.

Chicago. — Cžionais kas me
tas konia pusantro 
žmonių permaino 
pagal padaryta skaitli Peoples 
Gas, Light ifnd Coke kompani
jos, o skaitant po 41/4 žmonių 
ant kožnos szeimynos, tai pasi
darytu net 
szeimynu kraustosi kas metas. 
Daugiaaše kraustosi szeimynofl 
1 diena Gegužio no kaip kilno
sią menosiuosia. Sziadien mies
te Chicago randasi arti tris 
milijonai gyventoju.

Broliukai 9 metu nužudo 
sesątia.

Oklahoma City, 
Mister paliomonai, asz niižu-

/ .

milijonu 
savo būtos

300 tukstaneziu

Chicago

Okla.
1 • • — -----Y

džiau savo sesutia, bet nenorė
jau tai padaryti,”
pro verksmus devynių metu 
RoylKile iii praejnanti palici- 
jnnta. .

Kaimynai rado negyva mer
gaite ant ranku savo broliuko 
kada jaja perszove bovinda- 
miesi su tėvo revolveriu.
Kunigas perszove jauna vagi.

Detroit, Mich. — Kun. Miko
la Esper, prabaszezius Szv. Bo
nifaco katalikiszkos bažny- 
ezios, sužeido szuviu 14 metu 
Haroldu. Smith, kada tašui bo- 
go isz baznyezios apvogias 
vargszu 
girdo

teip pasako

ISZ VISU SZAL1U
Tevas nežinant apsivedė su sa

vo tikra dukteria, kurios 
niekad nebuvo mates.

Marsillia, Francije. —

16 užmuszti, 22 sužeisti tikeji- 
miszkam maiszatije.

Mexico City, Mex. — 
meksikoniszku “bambizu 
ja in provincijonaliszka palo- 
ciu tyksle 
jog gubernatorius davė paveli- 
nima kožnarn 
nemažiau kaip 25 
sius, 
ninkai 
buk tai 
i d ant. gu be rn titori u s 
taji skaitli. 
szimas ir myne pradėjo mėtyt 
akmenais. Vaiskas paleido szu
vius in ora, bet nutukusia my
ne daleido szturma, atome gink 
lūs nuo sargu. Sumiszime likos 
užmuszta septinis sargus ir do
vinis 
sužeista.
Tukstanczei straikieriu sugryž- 

ta prie darbo.
Dusseldorf. — Ruliro strai- 

kai užsibaigė be jokios pasek
mes, nes darbininkai tukstan- 
czeis sugryžsta prie darbu. 
Laike visokiu musziu ir sumi- 
szimu kokie atsibuvo per strai- 
ka 48 darbininkai likos

I

Myne 
” ate-

u žprotest a vo,j i me,

tikėjimo turėti 
dvasiszkuo- 

Bambizai arba prieszi- 
katalikystes

per daug ir spyrėsi 
sumažvtu 

Isz to įkvlo sumi-

tvirtino

civiliszkas žmonis o 22

in kaimiszka mor-

Tas 
atsitiko sziomis dienomis ma
žam miestelije Minimas. Devy
niolikos metu Jacques Berton 
insimylejo
gaite Lizctka, duktere laivinio 
kapitono, na ir isz tosios meiles 
kilo nopageidžemas 
milemas pabėgo o Lizetka pa
sijuto motiniszkam padėjimo. 
O kad senas Prudnier, tėvas 
Lizetkos iszplaukinejo in toli
ma kelione Maroka* pasiėmė 
dukrelių su savim ir po kokiam 
laikui tonais pagimdė dukrelių.

Po deszimts
kilo didele kare, 
nięrip likos paimtas per Vo- 
kiszka submarina ir paskan- 
dytas. Dūkto labai lindėjo pas
kui tęva,
paskui savo mylema nuo ko ir 
mirė. Nelegaliszka vienuolikos 
metu josios dukrele paėmė ant 
auginimo pažystami kapitono 
Prunorio. Mete 1918 priimti 
tėvai mergaites apleido Afrika 
pribūdami in 
Francija.

In tris metus po tam sieratu- 
ke Henrietta turėjo užsiėmimą 
pas siuveczka, apsigyvendama 
mažam liotelukije aplinkinėje 

Surėdymas norėjo
idant tonais gyventu Jacques 
Bertonas. Viena ryta abudu 
ėjo ant pusrycziu, Henrietta 
puolė in aki Jacquesui ir vie-

vaisius,

metu kada isz- 
laivas Pini d -

o priek tam bodėjo

savo tovynia

"............................. ......................

Isz Lietuvos
Ne pasisek e Lietuviams užklu- 

pimas.
Žemviszkei. — Lietuvei už

klupo ant lenkiszko abzo No. 4 
Lietuvei turėjo apie 100 raite
liu ir 200 peksztiniu,
užklupo isz tiesos ir kaires pu
ses o peksztiniu isz prisxakio 
ir užpakalio.

U žk Įlipimas 
del lietuvei prasiszalino su dy-
delia betvarkiu palikdami ke
lis užmusztus ir sužeistus.

Moterėles turi gerus laikus už 
prisiųstus Amerikoniszkus 

dolerius.
— Nesenai

moteriszkei isz

raiteli

nepasiseko, to

. .Kaunas

del saldainiu,

i

'jJ

J

1
I

I

uz- 
muszti o in tūkstantis aplaike 
visokius sužeidimus. Konia vi
sos kasyklos ir plieno dirbtu
ves pradėjo dirbti. Matyt kad 
boszeviku stengimai ant sukė
limo revoliucijos nepasiseko. 

Z

Teatras sudege, daug pražuvo 
ir sužeista.

Petrogradas, Rosije. — Pra
ėjiu Sereda sudegė Petrogra-
do Opera House, kurioje daug
Kmbiiiu pfoWd, apdegė ir su- 
žeido. Ant vienos aktorkos už
sidegė szlebe nuo žvakes, nuo 
kurios užsidegė kurtinas. Žmo
nis paregeja liepsna, pradėjo 
grūstis prie duriu, su taja pa
sėkima, jog daug likos sumin
džiotais. Ugnis greitai prasi
platino, o sužeistieji 
ka negalėjo in laika gautis 
laukan pražuvo. Ugnagesiu vi
si stengimai ant užgesinimo de- 
ganezio namo nuėjo ant niek, 
nes neturėjo tinkamu gesini- 

ir namas sudegė

ir tiejėi

vienai 
Amerikos at

siuntė tūkstanti litu, Lietuvoje 
yra labai dideli pinigai. Bet mo 
teriszke tuos pinigus per pora 
menesiu ir praleido ir naudingo 
už juos nieko neinsigijo. Ji pi
nigus praleido
pyragėliu, del visokiu pasilink
sminimu — 
su žvdais ir
Netekus pinigu, vėl raszo savo 
sunui, kad atsiustu pinigu*

Ir tikrai lietuviai gyvenan
tieji Amerikoj, mano, kad Lie
tuvoj yra labai bloga gyventi 
į r isz paskutiniųjų siunezia pa- 

gelba. r

balių, sebravimos 
vėl liko be cento.

ggeiha. O isztikruju jos tik 
laiszkuose moka puikiai nu
verk t i, o namuose turi visko 
pilna. Moteriszkes labiausiai ir 
netaupo atsiustu, pinigu, nes . 
dauwiausia jos Szelpia žydę-

.'J#'j Y*iL 1 ■ "* * * <
lataka&fr 

kuriuose minima, kad Lietuvo
je badas, nes visi dar turi už
tektinai duoneles kartais ir Su 
degtinėlė. . -

liūs.
* Taigi netikėkite

M’*

diena buvo

11

eir f

J

-jlf

— Apartamen- 
Essex Castle kū

gy veno keliolika szei
mynu sudege lyg pamatu, bet 
visi gilukningai iszsigialbejo. 
Priežastis ugnies buvo motoro, 
kuri kautojo ant sumaiszyto 
proto, vaikszcziodama po kam
barius su ugnia. Kada josios 
tūla diena užklauso dažiureto- 
jas namo, del ko vaikszcziojo 
su uždegta popiera, atsake, 
jog namo randasi daug visokiu 
velniu kuriuos galima iszguiti 
tiktai su pagialba. dūmu-ir 
ugnies.

Na ir iszgujo, bot vietoje vel
niu tai gyventojus nhmo, kurie 
neteko viso savo turto, o jiji 
pati teip apdegė, jog nuo žai- 
duliu įniro ligonbutoje, nos 
pradėjo ugni savo kambarije 
ant ižgujimo velniu, bot kada 
suprato kas pasidaro, pradėjo 
szaukti pagialbos.

Žudinsta už laikraszti.
Chicago. — Už tai kad Fre

das Young 15 metu, kuris par
davinėjo įiikraszczius, negalė
jo išmainyt jam 50 centu o 
laikra^zczio nenorojo duot dy
kai, Hormonas Kimball 15 mo
tu, szovo 
dvi valandas po taną įniro Ii- * i • • a • | • *

dėžutės. Kunigas iž- 
klebonijoi skambanti 

elektrikini varpeli kuris buvo 
sujungtas su 
galima butu
Atbogias in bažnyczia su re
volveriu mate begauti vagi in 
kuri szove, bet ne su tikslu 
pataikimo tiktai pergazdimo.

dėžutėms idant 
susekti vagius.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

atsake

/

gonbuteje.

E to i te.

Dirbancziu
10 metu ir daugiau Amerike 

41,614,249. Turtas Suv. 
vertas ant 187,739,-

Amerike randasi tik pen-

*

yra
Valt. yra 
246,852 doleriu.

žmoniu nuo

ki juodi (nigerei) katulikiszki 
kunigai —- 
nas St. Paus, Minn 
Jersey.

Pietine Afrike iszkase lyg
sziai dienai daugiau kaip 85 
milijonus karatu deimantu ar
ba septiniolika tonu — 
1867 meto.

du Baltimorejo, vie- 
., ir du New

t)

nuo

/ Ar savo? .
— Kokius ta ponia turi gra 

žius plaukus. Kažin, ąr savo?
Jau dvi savaiti turi Są- 

dvi savaiti iižvo. Nes priosz 
juos užsimokėjo. •

Tęvas. 
in Younga kuris in garsis?.

budintojas

Sūneli, kas yrą nt-

Suuus. — Tai yra vienatinis
likos daiktas kurs gali atimti isz mo-

. a * .■ . a - . i, « M a • ' > H

nas kita pamylėjo.
Sioratuke užslėpė priesz 

žmonis savo gimimą ir pravar
de, 
sportelis toipgi permaino savo 
pravarde; nes su daugeli mer
ginoms padaro kaip su savo 
pirmutinia mylema. Neužilgio 
slaptybe ketino iszejti in vir
ažu/ nes Henrietta pasijuto, 
jog neužilgio pasiliks motina 
ir melde Jacqueso idant su 
jaja apsivestu.

Kada kūdikis užgimė, 
buvo tai patogus sūnelis, Jac
ques da daugiau pamylėjo mi- 
loma ir savo sūneli, nutarė pa
sakyti savo tikra pravarde ir 
tuo apsivesti' su nuskriausta 
Henrietta. Bot kaip tasai isz- 
tvirkolis persigando, kada da- 
žinojo, buk jojo nevodiiso mo
toro buvo jojo tikra duktoro po 
mirusiai milomai tolimam Af- 
riko — jojo Lizotkos.

Vargszoi Honriettai toipgi 
akys atsidaro, buk josios vy
tas yra josios tėvu, o sūnelis 
yra brolis t josios motinos, o 
antikų savo tėvo!

Dabar Francuziszkas sūdąs 
nežino kaip taji atsitikima pa-

mo maszinu 
lyg pamatu.

Pinigai isz aluminum.
Berlinas. — Vokietijai neuž

ilgio vela duosis girdot skam
bėjimas smulkiu pinigu nes

Norejo nužudyt mergina per 
užvydejima bet nepasiseko. 
Kretinga. — Budviecziu kai

me, balandžiu 15 
sekantis atsitikimas:

Vienas jaunuolis, buvęs sa
vanoris V. insimylejo viena to 
paties kaimo mergina, kuri in 
ji mažai domes tekreipe.

Sekmadieni, balandžio 15 d: 
per vakarėli, kuriame ir minė
ta mergina dalyvavo, susirinko 
visa kaimo jaunuomene ir mer
gaite, 
mažai žiurėjo ir V. pasijuto la
bai suerzintas ir, matydamas 
ja szokanezia su kitu, pasakė 
vienam draugui: “ 
daug mane erzine, asz ja 
szausiu.” <

Pasibaigus vakarėliui mer
gina iszejo namo. V. pa.rejes 
namo susirado brauninga ir isz 
ėjo in mergina.
nžskleitas ir mergina jau mie- 
ganezia jis tares per duru rak
to skylele vienu szuviu mergi
na nukautn, kitu — save, 
likimas kitaip leme.

Paleidęs pirma szuvi, 
kliuvo mergaitei in kelia; mer
gina pakilo didžiausiu szauks- 

skausmo ir V., girdė
damas, kad mergina galutinai 
nenuszauta, paleido antra, szu
vi, kurs niekur nekliuvo. TacĮa 
jaunikaitis sumanė nusiskan
dinti, bet iszgirde 
szauksma subėgo žmones ir su
ėmė jaunuoli.

Mergina nuvežta in Klaipė
dos ligonine kulka iszimti, jau
nuolis — kalėjimam

A,

*
, 'llll

kaip ir visuomet, in ji
----- • • -

valdžo neužilgio duos iszmuszt 
210 bilijonus markiu isz alu
minum. Laike kares isz prie
žasties stokos sidabro, vArio ir 
misingio, iszmuszinejo ahnni- 

ir isz geležies 
ir dabar vela tasai paprotys 
inejo. Nesenei Vokiecziai davė 
iszmuszt markes po 200 p da
bar musz po **500 kurie bus di
dumo amerikoniszko 
lerio.

, num pinigus o

o Jacques kaipo didelis

ATSAKYMAI.

o

pusdo-

De Kalbo korespondentui: — 
Ne turi szirdžiuk ko rugoti nes 
visi daneszimai yra numeravo- 
ti ir buna patalpyti pagal ejle,o 
žinok jog tokiu daneszinni a te j-, 
na del redaktoriaus szimtai kas 
diena, visus reike perskaityt ir 
peraszyt idant butu tinkami o 
jeigu gerai nosuraszyti tai ejna 
in gurbą. Gal tamista pasigy- 
rei,ijog “duosi pipiru,” o cze 
he druskos laikrasztije nenžte- 
minai, ir tave piktumas apemo, 
kurio nėgalejai apmalszyt ir 
.savo tulži iszliejai ant redakto
riaus, o norints pravardes ne- 
paraszei, bet tave gerai pažys-

duosi pipiru

mu del

ji jau per
ini-

Radės duris

bet

kurs

szuvius ir

r

%

Kitas šiuo. i

tame. Jeigu busi mandagi atej- 
feje tai patalpysime daneszi- 
mus. Su redaktorium negali ko
voti, nes jisai turi labai jausla 
szirdi, o kada užpykysi tai gud|ežius nuo ezampano padaYL

*1Niekai pono szuo jei/Sm 
kmnszti pa-ne nori numesta 

duot.
Ba mano szuo tik kainas-
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Gegužio monesije tuhyjomą 
pagarbinimo diena dcl motinu,! 
o treczia Nodolift Jnniaus turė
simo pagarbinimo diena del 
tevp. Ant atminties ^yvo tėvo 
nesziojesi raudona rože o mi
rusiam balto.

Norints Bosiję turi 8,505,000 
keturknmpiniu myliri ir 165 
milijonu gyventoju, bet kas 
isz to, kad tiejei gyventojiri 
thri ketiltkarupines galvas Ifo 
smegenų.
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Bolszevikai tnupino 
•Szvaicarisxkosift bankosia, pa
kol ' Szvaicarije 
penkiolika milijonu
Vokiecziai tahpina auksa-Ame- 
rikoniszkosia bankosia. Vokie
tija siiadien turi Ameriko dau-j 
giau aukso ne kaip kitam ko-, 
kiam sklypia. Vokietijoi tiek 
aukso besiranda kaip czionais. 

.Pagal danesziirtus, tai Now 
Tofko bankosin visi Vokiszki 
pinigai (aukse) yra užraszy- 
ti ant privatiszku ypatų ant 
naudos valdžios. Kiek isz viso 
Vokiecziai turi aukso tai gentį 
nežinoma, bet bankieriai mena 
btik toji suma duejna ant-pus- 
fmtro bilijbno doleriu.

pabaigtas sakydamas: 
daiktas, kožnas tai gali pada
ryt, ka. galima daugiu norėt 
tolio bobos, * juk josios niekam 
netikia.”

‘pannsziu Smitbu yra daug 
kurie toip mano, bet permainy
tu savo nuomonių , apie netin
kamas motores, jeigu perskai
tytu nuszteli ižduotu per Mo
terių Bjura prie Darbinio De

Washingtone.
Rasztolis yra ižduotas per De
partamenta. T*atentu kuriamo 
parodo ka motores yra. vertos 
Ir kiek josios iszrado naudingu 
dalvkn in Inikn dcszimts metu. 
Ton rasime, jog motores page
rino žagres, isžrndo naujus 
kuknmius indus, kabutes, sze- 
poezius ir konin 1490 kitokiu 
naudingu iszradirnu.

Tpdel nemanykite, jog moto
ras snnudže ir neturi proto val
gydamos duona dykai.

Suv. Valstijosią randasi su- 
virszum 50 tukstanezei mote
rių kurios užsiima butlegerysta 
(pardavinėjimu slaptai ariel
ka) uždirbdamos nuo 5 lyg 350 
in viena Hanvaitia.

*

TEISMAS KRUPPO VON BOHLEN IR KITU.
$

k. ><■>

Sztai pirmutinis paveikslas teismo kur biiv 
užveizdetojas 
sZais Franeuziszka valdžia. Už tai buvo nuteistas

o 
milžiniszku dirbtuvių Kruppo ICssene, Vokietijoi

sūdytas Dr. Oustovas Krnpp von Bohlen 
pasiprieszino prio-kurisJ 

ant 15 metu in kalėjimu ir užmokėjimo 
100,000,090 markiu. Kriippas stovi pridsz slidžias kada jam iszsktiitinejo viroka.
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^PAMETIMAS PILIETYSTES Ii
PER APSIGYVENIMĄ 

SVETUR.'
' 1 t .

II I

natural izuotas
mano

gnu
Amerikos 

jam visas prigu-

’’

Kiekvienas
Amerikos pilietis, kuris 

l'gryžti irt savo tėvynė ant kiek 
laiko, pirmiausia turėtu atsar- 

apmanstyti visa dalyku.
n<‘K gali pralaimėti 
Ipilietyste ir 
lianezias tiesas.

Kuomet ateivis praszo Ame
rikos pilietystes jis ,po prisiega 
sako, jog yra. jo noras nuolatai 
apsigyventi Suv. Valstijose, ir 

svarbios

lietyste ir visuomet buvo jo no
ras sugryžti ir , atsivežti savo 
szeimyna in Suv Valstijas, imi
gracijos virszininkai laike jog 
jis nepilietis ir i n sake ji depor
tuoti. Ajadiacija buvo nunesz- 
ta in Suv. Valstijų teismą. Teis 
tmas nutarė jog del jo ilco nuo
latinio apsigyvenimo užjurin, 
sulig instatymo, Anderson 
stojo būti Amerikos piliecziu

bitinio

< »
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Jeigu Filipinai aplaikys sa- 
vivaldvsta ir JaisVia nuo Suv. 
Valstijų, tai paims teipgi po 
savo valdžia 81T4 mokslaines 
isz kuriu 7641 yra publieznos, 
o liktosios privatiszkos.

Th taisės mokslaines lankosi 
1,904,472 vaikai kuriuos moki
na 24,975 daraktoriai ir darak- 
t orkos.

Ne teip senei Filipiniecziai 
priesz Iszpaniszktt kare buvo 
laukineiCbet kada Suv. Valst. 
pirko taisės salas nito Iszpaiii- 
jos, uždėjo mokslaines, tinka
ma valdžia ir sziadien didesne 
dalis tuju juoduliu yra ap- 
sŽViestais gyventojais.

stato milžiniszkaAnglijo 
did-areoplana kuris turės 600 
gariniu arkliu pajėgu ir steng
sią pralenkti visas kitas viesz; 
patytftes kas kiszasi greitumo. 
Tasai ’fhllžinas galės lėkti 250 
myliu ant valandos. Dalibaus 
jisai lenktynesia aplink Angli
ja ir stengsis iszlaimeti kftra- 
liszka dovana. ’ Po tam nulėks 
in 'Francije ir ten Calibans 
lenktynesia. Vadysis Mars XI. 
Ant to ne galas, nes Anglisz- 
ki inžinieriai * dabar stengėsi 
padirbti didžianse lekiamo ja 
vaUi'su 2800 arkliniu pajėgu, 
kuri me 'tik 'lekios ore bet ir 
ant mariu gales -plaukioti. An- 
glikai geidže pralenkti Frnn- 
euzus ’lekiojirfie ir dirbimia 
oreoplami. r

4 / *

Matyt Kanada netiki iri 
amerikoniszka prohibicije ir 
nebijo josios tiesu. Daug guzu- 
tes smtiglina in Suv. Valst*. su 

’pagialba smugleriu kurie ant 
•to gerai papelnina. Kas dienu 
isz Kanados in Suv. Valst. 
persmuglina apie sziinta tuks- 
tancziii galonu visokio gerymo 
o ypatingai prie Detroito, kur 
randasi prie to užsiėmimo net 
25,000 smūgi erei.

Europoje snlugleryste labai 
žydi ir dabar persikėle in Ame
rika isz fpriežasties kvailios
prohibicijos. Valdže jokiu bu- 
dU riėgali sulaikyti smugleriu. 
Ba ir kam. Juk didžiausi vir- 
šzinirikai galina didelius ky- 
sziUA ir žiuri ant smuglerystcs 
per pirsztus. ’Kam jiems apie 
tai rūpintis jeigu metinia al
ga Uždirba in kėlės valandas.

Ar jus pažystai misis Smith? 
Gyvena^jiji nętdli ntoo jus. Yra* 
felt smagi, patogi, jauna mote- 
tde, bet negali sau flriot rodos 
su mažiausiu daigtu. Jeigu kas 
pagenda, namie,’ tai nežino ka 
su juom padaryti, atideda vis
ką in s žali ir lauko, pakol vy
ras atejs isz darbo- Vyra skutė
jas, apžiūri “pagadytn*1 olek- 
trikhri svypori (sžteota,) per
sitikrina, jog stokos mažo szm-
belio', insnlra nauja if- darbas.
BMt į I

Bolszevikiszka Bosijo szia- 
dien yra pannezi in dideles ku
pinos, nes pagal npskaitima tai 
apie devyni milijonai žmonių 
iszmirc nuo tifuso 
kreczomuju ligų 
kiu 
sževik u. Ep i d eini jo 
teisybe pradeda apsiinalszyti 
bet už tai kitos 
baidei prasiplatinot. Daug mi
lijonu gyventoju 
kioms ligoms, 
procentas ligoniu nrirszta.

Priek tam 
daktaru, nes 
sus k on i u iszžndino, 
tos prisakymu žmonis visai uc- 
iszpildo. 
riszkos draugijos 
n ims gali prig 
draugavęs yra labai persekio
jamos ant kožno žingsnio per 
soviatus, kurie sako, buk tai 
kapitalistu darbas.

Bet tiejei rakalej, patis ąr- 
szesni už kapitalistus nes va
gia. kur tik duodasi. Pinigus 
praleidže novos ant visokiu 
agitacijų ir praplatinimo bol- 
szevizmo, bot isztikruju auksu 
deda Sau in kiszenins, kaip tai 
padaro Zinovievas, kuris pa
siėmė 350,000 Angliszku sztor- 
lingu arba 3,500,000 auksiniu 
rubliu,

ir kitu nž- 
in laika pon- 

metu vicszpatavimo bol- 
tifuso po

I 
ligos pradėjo

Isz Lietu viszku Kaimeliu
| j >/ •. .: *. ..it.. , i*'* .»*■■ *' T'" '' ‘

Girardsvillo, Pa. — Vladas 
Mgrkunns, 8 miltu, sūnelis Mar- 
įkunu, 344 West Ogden ulk, li
kos pavojingai sužeistas per 
automobiliu kuri vare žmogus 
isz Mont Garmų. • Vaikiukas 
žaidė prie namo szalo uliezios, 
kada žiopiis pervažiavo per 
vaikiuko pilvą. Nugabentas iii 
ligonbuti mirė trumpam laike. 
Numani automobiliaus ir pra
varde locnininko likos paymta, 
priesz kuri bus užvestas skun
das.

New Yorke. Kuomet kiti to na
mo gyventojai in jo ruimą i nė
jo, tai rado Milowski nebegy
va, sukritusi pi’iesznis veidrodi. 
Matomai jisai buvo presz veid
rodi atsistojęs ir gerai sau re
volveri pritaikęs, kad sekini il
gai sau galu pasidaryti.

Ant stalo rasta raszeziukas 
labai trumpas, kuriame Milow
ski s raszo: 
gyvent.”

“Geriau mirt, negu 
Kaimynai pasakoja, 

kad metai atgal jo pati ji aplei
dusi ir palikusi j viena su vai- 

Potam jisai berniuką 
5 metu amžiau^, pri

buvęs atiduoti kur ten 
v ieInkerman, Pa. -— Gegužes

1

NEUŽMIRSZAU TAVĘS.

serga viso- 
o suvirsznm 45

stokus
vi-

didelis
bolszevikai

o sveika-

Užrubožines dakta- 
mažai žmo- 

ialbet, nes tokios

kuriuos novos iszmo- 
kejo kokiai tai slaptai drau
govei Anglijoi ir

virsziįlinkas
27 milijonus 

ant kokio tai

Franci joi.
Kitas miksėtas 
prisisavino apie 
auksiniu rubliu 
nežinomo tikslo. Vietoje iždilo- 
ti pinigus ant naudos Rusiszku 
gyventoju tai
gali-_________ _ ____________
SVARBUS PRANESZIMAS 

Lietuviu Dienos Reikale.

vagc kas tik

Pirmas Lietuviu Dienos de
legacijos suvažiavimas kuris 
buvo szaukiamas Birželio 3 
diena, dėlei surengimo 9tos 
Lietuviu Dienos, del invapriu 
priežaseziu likos atidėtas ant 
Birželio 10 dienos, 3czia. valan
da po piet, Norkevioziaus eil
iojo, Mahanoy City, Pa.

Nuoszirdžiai praszome visas 
Mahanoy City apielinkes ko- 
lioniju Parapijas, Chorus, Vy- 
cziu Kuopas,
Skyrius ir visas kitas organi
zacijas kurios užjauezia tam 
darbui kad prisiųstų savo ats
tovus in Lietuviu Dienos suva- 
Žiavima Birželio 10 diena, 1923.

Delegatai privalo t tirėtu in- 
galiojimus.

Tautos Fondo

L. D. Valdyba, 
S. Rutkauskaite, raszt.

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekHneis apdarais. Pre
ke tiktai .... fl .60 

W. D. BOOZKAU8KA8XJO.
MMUnrOY CITY, FA.
w t-

5 d.
Antanui Pūkeliui karas sutry- nas
no koja. Jis pabaigos darbu nu- Nuo to laiko jisai vi 
ėjo in nauja vieta dirbti su ki- ir dar

vyrais susėdo ant dės guzu nusinuodyti, bet ligo
ninėje tupės atgaivintas, 
ligoninėje esant pati ji 
kiusi, bot paskui*vol prapuola- • ISI. 
. M i lewskis isz amato buvo siu 

\i* esant kam jo 
jisai tapo nu

tais trimis 
suolelio 
tarm^
virves atbėgo isz stopos (nuo 
kalno) ir tiesiog ant ju. Tie 
trys vyrai pabėgo o a. n. Puke- 

užkliuvo ir 
karui bėgdami ant 

jo pagavo ji po apaezia ir bai-

pasisznokoti ir tuom
du karu atsikabini* nuo

ir

liui bebėgant koja 
parpuolė;

šiai sutrynė kairia koja. Sužei
stas iszguloio apie dvi vahmdi 
jr per ta laika labai daug nu
bėgo kraujo. Nuvožus in ligon- 
buti ir ten greit neprisisznuke 

’daktaro, iszgulejo apie tris va
landas 
stabdyti krauju. Užriszus 
la kraujas perstojo bėgti.
bėgus tiek kraujo Pūkelis liko 
be sąmones. Už trijų dienu pri
buvo kompanijos daktaras ku
ris padare operacija ir nupio- 
ve koja. Ir A. Pūkelis in antra 
diena pasimirė.

A. Pūkelis pai'jo
Raudonu parapijos, Szau-

iki atėjo daktaras su- 
(r į si- 

Nu-

isz Lietu-
Vos, 
liu upskr. Amerikoj iszgyveno 
45 metu. Buvo 
žiaus. Nevedės.

39 metu ant
ri ražiai buvo 

palaidotas gegužes 18 d. su baž
nytinėmis apiegomis Szv. Kazi
miero lietuviu kapinėse, Pitts
ton, Pa.

— Pereita 
nedeldiėni rasta nusiszoves 
Tamas Mi lewskis, 37 metu vy
ras, gyvenęs

Brooklyn, N. Y.
rasta

kueziu.
J uozuka
vertas 

1 ’

ant laimios, nes būdamas
nebegalejos jo prižiūrėti.

s lindėjos 
pereitos!* k u ežiose bau-

Jam 
aplan-

vejas preseris.
lavono paimti, 
vežtas in miesto lavonine,

'Hazleton, Pa. — Kokie 
piktadarei morejo

Tra ices

tai 
sudegint 

katalikiszka 
bažnyczia. Antgilukio kaimy
nas užtėmi no liepsna ir subegia 
žmonis užgesino. Bažnyczia yra 
vertu 100,000 doleriu.

Szvontos

Grand Rapids, Mich 
liko szi svietą

Pa- 
Karnlus (lasi- 

lauskas kuris likos palaidotas 
gegužio ant SS. Pėtro ii' Po- 

Velionis patuko
nuliudimin paežio, 

dvi daktares ir viena sunu. Pa- 
., Seinų 
valse’/.,

velionio 
Slahingiute

09

Vylo kapiniu, 
d vdeliam

ėjo isz Siivnlku guber 
apskriezio, 
Valancziunu

Laipuno 
kaimo,

pati isz hamu yra
isz Veisėju parapijos. Laidotu- 

atsibuvo su bažnytinėms
apejgoms.

KVITU

vos

Knygele Draug*etenMi del 
Užmokėjimo pinigo ligonia- 
ma - - - - 50c

KVITU ' Knygele DrausyBteme, del 
Kasieriaue nog sudėtu pinigu ant 

$0c

336 E. 26th. Str.l

lUHlrtnklmu
■ ' W.- D. BOCZKAUSKAS-CO..

k MARANOY CITY. PA
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIŠZKOS ISTORIJOS " 1

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
4 4 704 Dideliu Puslapiu. ' 150 Paveikslu.

i4

,v

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargiptais Vyrszais 1! j
SZTAI KA RASZO ISZ UETUVČS

4APIE .SZITA KNYGA

lakstantis Naktų
irMena C t

naujo vardu knyga 
Naktų 4r Viena”

Gerbemasls Tamlstai:— ' 
Sulaukiau nuo jusu niunczlamos 

“Tūkstantis 
už kuria tariu

ezlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia 'knyga kaip “Tūkstantis 

-Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma^* 

; glal praeina. Asz visiems linkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 

skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį ruposeziai nors

««

ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. ŽOKA9, 

18 d. Gegužio 1921na, 
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima 
ja nusiusti iri Lietuva. ‘ Preke knygos Amerika $2.00
parodo dead žmonėms labai patinka.

Preke knygos ta Lietuva su nusiuntimu tiktai $Ž-50.
W. D. BOOZKAUSKAS - 00. MAHANOY CITY, PA.

ii .V !W' 1*9 v M i
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Mieloji, tave asz myliu, 
Ejlos tau meiles dainuoju, 

■Tau garbes pinu vainikus, 
Naktimis tave asz sapnuoju, 
Ateik pas inline mieloji 
Man džiaugsmu suteik, 
Klausykie manos tu, g 
Li n ksm y bi a m an s u t e i k. 
Mylėsiu taVe kol galėsiu, 
Galėsiu mylėt visados, 
Ateik pas mane brangiausi 
Nenžniirszk mane niekados. 
Tu džiaugsmas, ramybe, 
Szirdies maho linkmsvbe ♦ 
Tavo molinos akutosf 
Mano szirdies žibutes!

9

cistoj i,

t

Lietuviszkos Orkestros
Temykite!

arbaDel szokiu, koncertu 
teatru ii’ t .t.

Echoes from the Baltic 
(Aidos nuo, Baltijos, Valcas) 

isz t riju Lietuvos 
“Kur banguoja 
“Sudi(‘v Lietuva 

iria girele”. Gaidos

< c
>

> 9

f r K

ne-
1 ?

T>asii’<‘Tniaiit ant tos 
prižadus, Suv. Valstijų valdžia 
tliioda. jam tas paerzins tiesas 
kokias turi Suv. Valstijose gi
musiai. Viena isz tu tiesu yra 
[apsauga Amerikos valdžios ir 
Amerikos vėliavos kuomet už
siėmimas arba i 
mas veda ji in svetimas szalis.

Jeigu naturalizuotas pilietis į 
lanko szali kur gimė arba bile 
kita szali, musu valdžia ir jos 
diplomatiszki atstovai visuo-

Sulaisvta
I )aiuu: 
niunelis“ 
ir “ Per
del 11 instrumentu ir pianus 
Kaino 75c. Stem pu nepriimu.

ANTANAS GEINSKAS
9 W. Ogden St. Girardvill?, Pa.

CUNARD.
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika? 
Suvienytu Vąlntiju Konsulas!

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu motu “Quotos”.l 
CUNARD Jlnljos patarnavimas yra] 
grelczlausins pasaulyje. Pasažiereii 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap-Į

I 
I I

Lietuvoje del- pagėlbejimoĮ 
■lY'lniYiC' nnn 4n v\nnr/ln /I n »• Hl , | 

ntnkus. Sutaupo jiems laika iri 
Iszlaldas dol to kad priveda paša-! 
žlerius prie pat laivo, sz.itas patar-j

I

leidžia Europa kas keletą dienu.
Cunard Linija turi padarius nu

tarti 
pasažlorlains per ju paežiu darbi- 

Su taupo jiems

navimas yra dykai, 
informacijų krclpkitoa 
laivu agentu arba: 
CUNAKD LINE, 
25 Broadway, 

Now Yort.

Del tolesniu?
bile

I »l

r

pas

I 

1 
1

*

iszpildy-

atsitikimas

su-

ir jog jis negalėjo parodyti tin
kamu prirodymu, ir sako jog 
Anderson buvo ateivis. Insakv- 
mas deportuoti buvo 
tas.

Kitas panaszus
kitaip perstatė klausima.

Vokietys naturalizuotas kai
po Amerikos pilietis, sugryžo 
in Vokietija kelis metus priesz 
kare, ir del nesveikatos jo žmo
nos tėvu ir del kares nesugry-

pnsilinksinini- .;.o jn Suv. Vnlrtijas iki 1921 m.
let jis turėjo turto Suv. Valsti
jose ir laike jo apsibuvimo Vo
kietijoj tas turtas vis imsiiiko 
Ameriko. 
“alien i

Jo turtą paėmė 
property —custodian

met noriai jam nuteikia rebkn- |<ajpo turtas kuris priguli atei-
1 * n»n n ii<jn 11«t v iAvi4iin*t < • • ri *■ _ _ *  v __ _

bot jeigu sza|į jjs kaipo pilietis babde at
lingn apsauga, ir prižiūri jog jo 
tiesos prižiūrėtos, T 
naturalizuotas pilietis 
džia savo narna szioje*

viui. Kuomet sugryžo in Fzita

aploi- gatiti jo turtą. Teismas nutarė,
szalyje, jog kad nors jis fcugryžo tr tas

ir nuolataii pradeda gyvent i ki- ga| reiszke jog jis nenorėjo pa-
toje szalyje, nėra reikalo sziai 
valdžiai ji tolinus apsaugoti.

Todėl i nata tymas aprūpina, 
jog jeigu in penkus metus po jo 
natūralizacijos, pilietis sugryž
ta in snvo gimimo szali arba in 

svetima szali ir pradeda 
nuolatai 

bus
parodymas, jog nebuvo jo no
nas pasilikti Suv. Valstijų nuo
latiniu piliecziu kuomet pada
vė pilietystes praszyma 
kitokiu
stes cert iii katas bus panaikin
tas kaipo neteisingai gautas.

Tas instatymo aprūpinimas 
lieczia lik naturalizuotus pilie- 
ezius
Valstijų po penkių motu po isz 

savo pilietystes po
pierių Bet kitas instatymo ap
rūpinimas lieęzia netik pirmus 
penkis metus bet visa natūra* 
lizuoto pilieczio gyvenimo lai
ka. Tas aprūpinimas pnreiszkia 
jog jeigu naturalizuotas pilie
tis važiąja užjurin ir'apsigyve-

kila 
ten 
žingsnis,

<r , 
J

6 <
gyveni i. tas jo 
prima facie”

, ir be 
prirodymu jo pi liet y-

kui ie prasiszalina isz Suv

nemimo

I

mesti Savo pilietyste. ir visi jo 
prirddymai rode jog jis neturė
jo norą pamesti Amerikos pilio- 
tyste, buvo skaitytas kaipo pi
lietis ir galėjo atgauti savo tar
ta.

Tokiu budu kiekvienas atsi
tikimas turi atskirai but i nu- 
ta'rtas. Bile naturalizuotas pi
lietis kuris sugryžta in savo gi
mimo krasMn del daugiaus 
kaip dviejus metus, turėtu su
prast jog jo sugryžimas Ameri
kon nepnrodys jog vis pasiliko 
Amerikos pilietis.

—Foreign language Infor. Service.

na per du metu svetimoje val
stijoje isz kurios jis paeina, ar
ba penkis metus kitoj valstijoj, 

sustos būti
Tik jeigu ; 

ki-

bus matyta jog jis 
Amerikos piIiecziu. 
turės geru prirodymu bus 
taip manyta.

rJV 
zuotas

jog naturali-Tas nereiszkia, 
pilietis automatiszkai 

pameta savo pilietyste po dvie
ju metu apsigyvenimo savo 
szalyje. Bet reiszkia, jog Suv. 
Valstijų ambasadoriai, konsu- 
liai, imigracijos isztyrinetojai 

valdininkai turi teise 
g jis atsižadėjo savo 

Amerikos pilietyste, ir jis turi 
pertikrinti jog neketino

ir kiti
manyti, jo

k rasota

s

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldedglmas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku. Gralkiszku, 
Arabiszku Ir Clgontesku burtlnlku. 
Iszguldiuejbnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda tmogaus ateiti. “Bu 
Sala mono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cfgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . 0.................

Prisiusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per pactta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

• '' t----- _-------

25c.

1
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Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena** f

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man pri
siuntė!, norint asz prisiuneziau už
mokesti už t ta puikia knyga, bet vie
nok upiaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kežuos katras tik
tai gali skaityti llotuvlszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kpy- 
ga su gružais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi relftalo vaikezczlotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovp, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus Ir 
ruposezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika tavo 
namuosla su savo miloma «zeįmina. 
Dekavoju tamstoms už surodima tęs 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekvienu Žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgl deka
voju už pulku kalendorių ka man 
pristuntet kaipo ■ dovana/' Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziaine 
gyvenime. Viso gtaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. hz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiusklte $2 
ln “Saules” hzlohtuvea o gausit* tuo-

Moka ‘^Saules” HkaitytojAM, S. P.'hz

virsz-minetos knygos tai prhiuskite $2

hua Ber p«6Kta.
, Į ■ J ,i IkL

juos 
taip daryti ir nepralaimejo sa
vo Amerikos pilietyste. Geriau 
sakant, po dvieju metu apsigy
venimo savo szalyje, jo piliety- 
stos popieros nėra prirodymas 
jog jis tra Amerikos pilietis. 
Jeigu in beda papuola Ameri-

j
ATSIUSK TIK $1X10

...... i
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor<* 
ežiu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiunthna apmoka
me. __ _______ _
arba 6 palelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $145. Truk- 

Valstijas jis gali sugryžti kaipo toliu 3Qc arba 6 pakelei už $140.
i • • • «• w . • y TAmlr♦ o<1 AA

kos diplomatiszki aficieriai ga
li atsisakyti jam teikti pagelba 
ir jeigu jis nori sugryžti in Suv

ateivis ir gali būti pra^zitlint 
kaipo ateivis. Kuomet naturali- 

:Zuotas pilietis sugryžta in Suv. 
Valstijas kartais laikyta jog jis 
neketino pamesti pilietyste bet 

■ tas nelieczia visus atsitikimus.
Toki atsitikima Suv. Valsti

jų teismai 
nutarti (keli
da3, po vardu Anderson, atke
liavo in Suv. Valstijas 1891 m., 
gyveno czion 14 metu, tapo na- 
turidizuotas kaipo Amerikos 
pilietis 1905 metais. 1906 m. iis 
sugryžo

as

New Yorke turėjo 
metai atgal. Szve-

in Szvedija pasiliko 
ten iki 1916. K------ 1------

in 
Ellis Island 
ateivis kuris prigulėjo prie tos 
kliasos, kuri, sulig imigracijos 
intatymu, neguli atvažiuoti in 
Suv. Valstijas. Kad nors jis pa-

Kuomet sugryžo 
Suv. Valstijas, buvo ant

sulaikytas kaipo

reiszke jog jis niekuomet >neke
tino pamesti savo Amerikos pi-

su painokhaimu

Geriausia stambi trajanka 60c
> Lupiai sikai

Knyga “Daktaras Namuose1
Kantlczkos $1.26. Garsas Dienos Budo
po ^Oc. Elementorius vaikams p0 25c.

Aukso
senovės

$L00.

Gyvenimas Szventeiju $640.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro yo 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo atdarais $1.50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaru 65c. CclutoMo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. Lalsskams 
popieros 30^gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ZUKAITI8.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y. , —.. „■ i . , „■ — i...  „ ė im>—i ..

’ i ,»■, . * * .Ji ~ .'eP"

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO. -■ [[

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDI NĄ, ORBITA 
1N EUROPA ISZ RUROPOS 

Tneczia klesa 
Hamburgt 

Piliau 
Memel 
Kaunas

Treczia klesa
$103'50
$106.50
$107.00
$105.15

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

$102.50
$105.60
$106.00
$106.00

1|

’I

AAV'KKT VUMA'AIM I, ;
20 Broadway, Now Tortu !

arba pas vietinius agcdtus.
ė«
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Ir neapsiriko Simas. Joi toks 
galingasw • ir ritiozas žmogus, 
kaip Kaulakis Antanas, vie- 
szai sakosi, nubustos jis Antanu 
Kfiulakiu, joi boiszdirbries VarJ 
gnomui t kailio — tai tas rjmt 
toip ir turėjo būti. Atojo tani 
tikras Kct vergas irsima pa- 
sžanke in vnhzezin ihzsitoiriin^ 
ti priesz teisrlarins (sudžius) 
isz flirvo pasielgimo 
starszina.

Toi^dariai buvo visi starszi- 
nos sėbrai, visi turtingi, nutu
ko, kaip parazai,*ūkininkai su 
storais raudonais sprandais ir 
melsvomis nosimis, kns aisz- 
kiai liudijo, jog ant ju nuspren
dimu turi nemaža intokme ir 
degtine. Tie storpilviai, nutu
kę ntio svieto naudos, aszaru ir 
keiksmo (sako, kad
keikiama tunka“) —su panie- 

ant

šit potrtį
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ežius! t)f, J gavo ir tcneszioja 
sveikas, pats kaltas! sako trio- 
belninkas An d ri us.
i. — Visai nekaltas! — szo- 
kosi už Varguti Vienkojis Kar
danas,'kurs fdaug "buvo-svieto 
apvažinojes, ant pahrikn 'dirb
damas. •— O ka tu'Criip Svietą 

moniji —

Ilgai dar kalbėjo Kartūnas 
ir pagalinus visi Tszsiškirstė 
dejuodami apie novo 'tamsuma 
ir nutarta: • ♦ » \

Žinai, jog, tamsu žmogų, 
kaip nori teip ir apmatinn ’ar 
gudas, ar žydas ar savo'brolis, 
kurs gudresnis!«. '

'• z 5’
Po rykszczin Vargutis visai 

porsitnaiiie. Pirmiau tai buvo 
žmogus, kursai, atradęs liuosa

■’O uK’Ū*
TARADAIKA>•

i
i

. ' .F :

<5

if A

fdamns.
vilkais ir versziais 
tai, man rodos,

' •

«< rupūže

kini m u žiurėjo 
aszaru 
keistai

gėdos ir 
Ypatingai 

tas sodas:
vargszo.
iszrode

priesz kelis (liktus, nusipeneju- 
vyrus stovėjo blogas, isž- 

nuo vargu
si u s
bales ir sukumpęs
ir neturto žmogelis, kursai isz
rode ant sugauto laukinio žvo- 
rio. Stovėjo Vargutis ir verk
damas teisinosi ir peqnaszine- 
jo starszina ir sudžius. Jis teip 
pasilpnejo paskutiniame laike, 
kad nebegalejo susiturėti ne
verkęs, nors pats labai gedijo- 
si su aszaru.

Nors susirėmimas Varguczio 
Dvylinskio kar-

cziamoj buvo papraszcziausias 
atsitikimas, vie- 

pridave

su starszina

karezia minis 
nok jam 
sėbrai didžia vertybe (KauIn
kis mokėjo pamylėti reikalin
gus žmones!). Ir norą ko stebė
tis: Vargutis stovėjo priesz sū
dą 'vienas, knip pirsztas, be 
prietėtin ir užtarytoju ir pli
kas, kaip tilvikas. Ar galėjo jis 
atnispiHi,

_ uno. tu Atamiups
~ šmgtiVSakoma; kftd“

jo sauso 'nieks neklauso.

starszinos

arba atsrmaldauti
Tei- 

Liotuvo- 
9 9

Ir ‘nors Vargutis ne vienais 
tik sausais žodžiais, bet ir 
gausiomis asznromifc maldavo 
nedaryti jam tos baisios gėdos 
priesz visa svietą — ji apkal
tino ir nusprendė duoti jaih 20 
rykRzctiu.

Kaulakio užtarytojas tarpi
ninkas, ntsimidamas jo 
dija” p*1" ft
rodicoS”
ta isz visu pusiu neteisinga ir 
nežmoniszka nusprendimą.

Ir plake jau žilstanti žmogų 
o daugumas tokiu pat vargszu 
su lengva szirdžia, 
darni žiurėjo ant 
gėdos savo brolio 
hežinia, ar atėjo kam in galva 
kad tas

f

“user-
Boga-prie pastatymo

— tuojau užtvirtino

9

■ar vilkas užpuls, ar žiurke — 
roiko-giutis ir niokuotn beap- 
•sileisti. Vargutis teisingai oi-

9

i

valandėlė Įniko, mėgdavo wisi- i

p, . “?> . : . !.'• %-■ • ■ r'«, ' ■

Ir nepristokit bile nieku,

eiti tau žmogumi ir pasiknlboti 
prie pypkos apie Szi4ta, ar tai

visai negerai: nnĮ rinkos, ar tai'frasžVohtOryj

gosi, hot pas mus--to tiesa 
kas daugiau užmoka!! ‘

Ozia'insikiszo in tarp) besi- 
ginozijaneziu labai apdriskęs ir 
vargingas vaikinas ir tarė: i

---Eo, vyreliai, ko ozia«tęip 
del nieku susi remote? Na, davė 
in kaili — nebeiszimsito! Bene 
ežia kaulus sulaužo! 
po svietą atsitinka!...

— O tu kas per.vienas? — 
ruszcziai užklausė jo Kartonas.

•— ‘ Asz isz 
cziaus gimimo, 
per dvarus 
atsako driskis — nesonei szit 
pastojau prie pono Svirpliko- 
vieziaus.

— Tai toks tu žinovas svio- 
nusisp jaudamas

Kiek teip

✓

'

it$i4iozei,‘ hedarykito jhokū, 

niekas jo nomnte. Jeigu ji kas ’Jeigu su mergina užsidnodat, 
Ir su ja ja vyniotis prižadai.
Bukit džentelmonai, prižado-

UŽ TĘVA
> i ■ , ♦ ___ 1’
Pilna vėtra* Wdenio naktis 

iszklaisto savo szeszeli ant Pin- 
landijos iiitakos: ‘Milžiniszkos 
mariu vilnys ku pasiutimu me
tėsi ant Sveahbrgo uolu ir lu 
; / ošzimu sutrukdavo
ant gtanito pavirkžftus. Szaltns 
vejas kaip žaibas nė^zifiosi irt 
pūsdamas iszilgai ad1d*žtu tvir- 
tynvs sienų, ne savo baisa szvil- 
pavo aplink Iringėlitis, tai vėl 
aplinkui bokszta, o isž tenai pa- 
ppntdes,' lėkdavo per marias ir

laukiniu

O kaip ta pavasari pas mus 
ražu!
Volga placziai plaukia, .pla- 

cziai, placziai..
Glaszg luoteliu ir numirsi tolų 
ant salos. O tenai tokia tylumė 
taip ramu ir gražu!....

Mes tik dytarib likome 
(svieto: tiktai “taip-gyventi

cr n

Atsisėsi su

ant 
ir 

numirti sykiu.... ir smertis ne 
baisi.... Syki ja luoteliu ga
benau, buvo taippat didele vė
tra! (larlaivuikai ir tie net susu

u

po mišriu nodeldieniftis. Dabar

ir susitikdavo, tni jis kogroi- 
ozi a n pasukdavo 
binai, nulejdes galva.

Praėjo poras 
plakimo. Vienu rytu pasklydo 
po Pelkiszke gandasFkftd pas 

’starszina Kaulriki isz miklios 
kilo gaisras. Kuomet Katdakis, 
iszgirdes szunis lojant; isžbego 
isz triobos pažiūrėti, tai kas- 
žin kas teip smarkiai pri
trenkė ji su akmeniu, jog Kan- 
lakis dabar serga ir nebevaldo

in rizaii sku- 

savnioziu po

• v

jima. ifizpildykit, 
Merginos neniekykit, 

Tai ne vyrisžkai,
Nes kiauliszkai.

Tok i h paiselgimu pa t is sa-*, 
- ve pahiokinat, 

Varda srtvo tersžinat.

Užgiriu valsz- -kairiosios kojos. Naktis'biiVo 
o dabar einu 

ordinarijomis —
ir Kaulnk io

to! — ta re 
Kartonas.

— Veizėkite, 
jo savo amžiuje

vy ra i, pere- 
keleta dvaru, 

kelioms pongaliams arba urė
dams indavo antausius in dar
bą ir mislija sau,
sur turi būti ir kad visas svie
tas toks! Tu, 
kaityk, ka po knygas ir laik- 

gedino

kad teip vi

durniau, pasis-

raszczius raszo!...
Kartonas ordinarninka.

— Tai,... asz noiszmanau 
ant raszto... sakau tik, ka ma
tes — visai nusiminęs teisino
si vargdienis.

— O kad nežinai, tai ir ne- 
sikiszk: dasižinok,
tyk! Ir man pirma rodėsi, kad 
Pelkiszke, 
Szilai, I’aszilys

tamsi ir vėjuota, 
trioba ir svirnas kaip beveizint 
sudege.

Policijai nesunku buvo dasi- 
prdtėti kaltininką to atsitiki
mo, ir ji ji Ja. paezia. diena su
ėmė Varguti, kurs ne ilgai ‘tc- 
sigyno. vSu didžia sargyba ji 
iszgrudo in pavietini miesta-2- 
ir niekas jau jo daugiau nebe
mato tuose krasztuoso. Tik bu- 
vusiejie liudininkais 'ant Var- 
guczio bylos paskutini karta 
dar regėjo Varguti- r ubuose 
aresztnuto.

Vargszas Beninkas asztuntu 
meteliu paliko vienas-vionbite
lis ant svieto »i r pristojo prie 
kaimyno ūkininko kiaulių ga
nyti. -

Teip gudriai Pelkiszkieoziai 
didgalviai suvaldo vienh. “szol-

• kursą i nennlebkc mvo
sprando prresz Kaulaki Anta
nu. O tas garbingas Kauhtkis 
ilgai dar starszinavo PolkisZ- 
kese, mylimas ir guodojamas ir 
“pundziojans” kanauninko, ir 
tarpininko ir rasztininko So- 
bakino. , -

Kur teisybe ant svieto?! Lie
tuvoje jos nesimato! 
—m — » ii . ■, „n,,, ui

dra, 9 9

pasiskai-

Užbalini, Užgiriai, 
tai jau v?sas 

svietas. O dabar, broliuk, pasi
rodo, kad tai tik menkiausia ir 
tamsiausia dalele musu krasz- 
to, apgyvento tamsiu ir aklu 
žmonių, kur vienas kita ėda.

ADRENALiM"
Ad renal i n 

putacija “ 
šiam ygyvasti 
apsaugotojas

9 

sugražinti 
9 9 

9

(Gulfls.

atgaivinimu 
po operacijos kuriai

pasijuok- 
nelaimes ir 
vargszo. Ir

atsitikimas tiek pat ‘

vaistas kuris rė
mini iru- 

yra gyvasties 
negu gyvasties 

atgaivintojas. Sukelia szirdies
veiklumą kuomet per koki nors 
netikėta sutrenkimą ar intem- 
pima ant
bet negali atnaujinti kuna ku
ras nuvargintas ir

syk szirdis sustoja,

ilgos ligos 
nunuodintas. Tas^yra oficialisz- 
kas pureiszkimas isz Journal 
of the American Medical Asso-

daro gėdos Varguczini, kaip ir eiation ilr pareikštas editori-
Visam Pelkiszkes 
Nežinojo ir 
Pelkiszkiecziai, kad kiekviena 
plakimą žmogaus užraszo in 
knygas, po to suskaito, kiek 
kartu ant metu tas atsitinka, o 
ant galo apgarsina laikrasz- 
cziuose, ir visas svietas žino ir 
stebisi isz tamsumo ir gyvu- 
liszkumo Pelkiszkiecziu. Nieks 
nekalba po svietą apie nuplak-

valszczini. 
nežino tamsunaiz

ale. Adrenalin ira isztraukimas 
isz “suprarenal” giliu ir turi 
jiega pakelti kraujo sloginimar 
per stipru sutraukimu krauja
gyslu raumeningos sienos.

\ Yra dvi mažos giles ir randa-* 
si virsz inkstu.

Nesenai viuose laikraszcziuo L 
se talpinti straipsneliai apie at
sitikimus, kur mke žmones bu

Dr. Carl
suprarenal

'ta j i, bet apie visus Pelkiszkie- *t«s tik primena panaszu atsįfi- 
Uzius sako: 
J — Matai, sako, 
kraszte žmones nieko sau o žiū

ardydavo virszus pntojaneziu 
wilniu. ' j

*;Už bristi jono kertes sublizgo-
4 * W-«ai V * i ‘ I ii « i I

'♦maža žiburio
• eįpa •'palengva i szilgai

jo tighis.' Snujalo Žtaonhi, ‘men- 
ktri UpsžViesttv ' 
szviesa, 
tvirtynes ’ muVus. Girdot les 

. ginklu bnrsZkejimas. Tai pą- 
jtrdlius, Statantis ant sargybos 
kareivius. ■

— Pastaba! tomyk! sako pa-
f

Niekiui Užsiliko,jitno neturėsit, liepiftnczini pnMieiorn^ 'pustu-
Apsivesti negalėsit.

Geri ause D i ė vo pr i sak imu s 
užlaikyk it,

Savo artimo ne niekink i t,
Gcriause užsilaikyt dorai,

9Kaipo visi geri vyrai
Ba, kas tau negerai,

'Ne vėlink i c merginai.
Juk* tai sutvėrimas silpnas 

Greitai papuola in kilpas.
Jeiscs paguodokime^
Cžystai mylėkime,

Visame garbinkime, 
Nėnoretumet idant jusu se
serų laikytu paniekinime, 

Arba kad jaja, kas bjaurytu 
Už nieką laikytu. 

> • •'
Raszo pas mane tūlas grino 

relis,
Nesenei pribuvęs isz Lietu

vos vaikihelis, 
Apie savo ilga kelione per 

mares, 
Tr apsiejimu, merginos kvailes 

Kada apleidže tėvelius,

9

tydilmas a n t Via rgybos ja tina 
kareivi... - •

Patrol ins sau nuėjo.
gyvenimeFirmų tai sykiu 

kareiviui iszpuole būti taip ar
ti busznojancziu mariu.... 
Tik dar antra diena, kaip jo 
pulkas atkeliVo Rosijos in 
Finlandija. i

Szitrii ir marios, staugia kur 
Ii

tai, truputi žemiau jau visai be 
veik bžia... Drilekia prie jo net 
Mums laszni Vhrttfenio.... o nė- 

. niėkb o nieko nėma-

le a rei
viui.

Jisai,

matyti.' 
lyti!..

Lietus su veju taip ir drožia 
•n akis.
• Neramu stovineziarn

M —' f .

gyventojas v idu ri niu 
gubernija, net niekados nepa
ini si ino apie lokius baisius 
daiktus. Ne syki jau jam pri- 
sieidavp rudenio 
naktimis nakvoti 
niSzke, mat upiU kranto,*

apie

Tuo pradeda niekus.
Ant laivo tuo paduksta, 

Apsiima visokia kvaily ritu
Su matrosuįs užsįduoda,

>

tojo. Volga labai supyko!..., 
Rodosi, kad pats vienas už jo 
kius piningus nesiireziau, o su 
ja, taip miela, gera... .

Užlėks ' putojanti vilnis — 
baisi vilnis, rodosi, ežia jau ir 

o ji tik sau juokiasi.smertis,
Visas kaimas susibėgo ant mus 
pažiūrėti.... Kaip tai mus’lo
jo!.... Motina beveik isz proto 
neiszejo.........

“'Beprocziai!
ir tai dar tokioj lupinoj!.. nus
kęsi, kas tada mane sena glo- 

Juk tu esi vienaitis su-
.. O sesuo?.... Al e 

toksai iszveže....
Taip, taip, atmenu, motina kal
bėdavo tetai: 

nekente
* •

pasklydo aplinkui.... Tai de
javo auksztas. Raudonas žmo
gus jin musze iiž tai, kad pabė
go isz kalėjimo. Jie trys pabė
go. Dvietn* pasisekė, o ankstfta.

’ tai Bk del to, khd 
buvo labai ankBZtris; jis pama
tyta, 'kada iipoipbrJmura.

Kas tai? Sztai vėl jis perli
po. ' ’

— Dieve, kas tai yra? Tai jis 
tėvas!.. Pagriūs, nubatis, ims 
kankinti — lipk^reicziaul Pa
matys, užmiisz dar....
cziau!.... * ,

Kareivis sudrėbėjo.. Priesz 
ji stovėjo auksztas, žilas sene
lis aresztaiitas. Musžkleta Ibz- 
puole jam isz rauku... 
tėve s* t 
garsiai isz> nusiminimo karti 
vis ir kaip koksai pėdas nūs i 
rito po senelt^ kojom.

.sugavo, ’ ir

Pagriils, nubaus, iifriė

c «fei-
1

Mi'iw

- iii 'S'
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tokioj vėtroj

MHHHHB “Maho
gimdytojau P * SuszUko

./I*
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bes. 
nūs F’, 
juk ja kas

f’at i nesusilaiike, 
—viena tiktai 

Paėmė ja. su prie
tevas
duktė buvo.
varta, nuskriaudė, užtraukė ne
garbe. . Tėvus to neiszkentejo. 
Nuėjo, užmusze... Vienu kir
vio užsimojimu ant vietos pa
guldo. . Už vnika!”
akys piktai sužvilgėjo. Jis vis
ko atsimena,
'Gulėjo tada ant pecziaus ir vis- 

matejtalsimona 
kaip prie degan- 

sožibo

Ir senutes

kaip ant delno:

ka girdėjo ir 
labai gerai, 
ežios balanos sntumsoj, 
motinos akys. Ir jos visus žo
džius atsimena....

ntnoszo vejas— Pastaba!... 
isz toli.

— Girdžiu,

Gene
lis stovėjo priesz ji ,’nnsrattebe- 
jcs.. Negirdėjo, ^ad jau antru 
sykiu ant jo szauke kitas ka
reivis. Jszsigirdo szuvis. Sene
lis parkrito.. Padaryta tuo- 
jaus aliarmas. Ant mariu uoli
nio kranto atrasta pabėgėlio 
aresztanto lavonas su pefszau- 
ta galva,*o szalia jo 
be jausmu kareivi.

‘ 'Mr11 t®

gulinti 
11

Isz atžvilgio kariszkojo pa
dėjimo ir szvanimę prasikalti
mo, kareivis atiduota in kmrisz- 
ka suda... Jis pripažino, kad 
mate, kaip arosžtahtas lipo per 
mūra, liet ne szove del.to, kad 
buvo jo tėvas. Žinoma, jam 
niekas netikėjo, jrio labiau, kad 
bėgantis kalinys prigulėjo prie 
pri vi legiruotu Sluėgniu.
reivis pasmerktas suszaUdyti. 
Jisai abejotiszkai iszklause In
do isz tarmes. Tasai persitikH- 

mirti už teta, 
iki paskueziriu- 

siam laikui. Ant rytojaus 6 vai. 
ryte kareivis turėjo but nuŽu- 

Nelaimingasis ramiai 
pabueziavo kryželi. ..

buvo

Ka-

n imas, jog turi 
neapleido jo

matule, viską 
girdžiu — SzVepa viską užmir
kęs kareivis.

Vienok jis uomiega, tik už
sidengė akis abiem 
•Tie atminimai .jin suszihk 
nok žino gerai, kad tas viskas 
tai tik vieni dūmojimai, tik sap 
nai kadangi jis stovi ant sar
gybos prie fiu.ksztu muru. Liep 
ta jam daboti, idant ne pabeg-

dvtas.>1*

tamsiomis 
laukuose 

/j, • «
j ] p

visai nesibijojo, o Czia — kokia 
tai baimė....

I

Ir kodėl taip?.... Juk 
mus ir vilkai ir. męszkohiVaiRsz 
czioja, o tu miegi sau ir nieko 
ape tai visai nemisliji ....

O czia!.... Ach, tai tiktai 
kalba pats sau karei-

pas

rankom..
" ‘ M vie-

Tuo tarpu už mariu blizganti 
auksine saule iszsirito aukriz- 
tyn ir apszyiote visa apylinke. 
Prasidėjo szviesi ir daili rude
nio diena, pasmerktas suvirpė
jo .. staigas poras gyventi apa
me jam visa esybe. Pasižiurėjo 
in popa kuris laike rankoj bliz- 

auksini kryžių,,fiu ku- 
riuom, rodęs norėjo kiekviena 
pritraukti prie saves. Nelai
mingas

Glamonėtis su savim duoda;
Jog net szirpulei žmogui už- 

ojna, 
Kad ant nusies man atąjna.

'll ■ 

Matrosai ka nori su joms daro. 
In paskirtus kambarius uždaro 

O paezios tame kaltos yra, 
Ba užkabina kožna. vyra.

Matrosai tokia merga pamate, 
Tuojaus su jaja apsiprato, 

Nieko sau isz to nedaro, 
Kas jiems patinka, daro.

Tokia pribuvus in Amerika, 
Tuojaus ir pavirsta in nieką. 

Vyrai aplink jaja tupinėja, 
Szilkines szlobes pirkinėją.

Neužilgio vyra gauna, 
Puiku dora ir jauna, 
Tasai mano, jog gera, ’ 

Niekame prasikaltus ne yra. 
Po kokiam laikui akis atsi- 

4 

daro, 
Tokiam vyrpi szlyksztu pa

sidaro, 
Kada ant josios darbu, 
Ir pasielgimu kvailiu.

Po tam bobele ojna po velniu 
Ižbega -su vyru kitu, 
Pasiima vyro pinigu.

Daugiausia vyrus kaltinu už 
tai, 

Jog neapsižiuri greitai

vejas! — 
vis užeidamas už bastijono. — 
Czia ramiau, ne taip baugu pri
dūrė, ir gerai apsispaudes kai
liniais, atsisėdo ant akmenio. 
O vėtra muolatos staugia ir 
staugia. Po pusiaunakoziui ve-

vėtra

fra rodosi dar labjau pasiuto.
— Na, negražus oras!... J?a- 

aficioras liepe saugiai daboti— 
“ nežiovauk ”.... pasakė. Ir 
delko ‘‘nežiovauti ” 
kareivis. Arba~gi tokiame

Ant saVo

— mislija 
ore

» Įtu, aresztantai, o ypatingai ta
sai auksztas, žilas... Aai jis, 
rodosi, pas mus buvo pirkioj, 
♦jis dvarponi užmusze už

ganti 9

4

parpuolė ant kėliu ir; savo
duktėri. Taip, taip, tai jis.... pradėjo bucziuotitaa ręlikvi- 
tni tėvas. Reikia jis daboti ba 
pabėgo, vėl in musu troba, vėl 
motina verks. Už tai jin vėl nu-' 
baus kaip tada. Atsimenu, 
kaip jin baudė....

Ir sapnuojasi kareiviui;
Buvo szviesi, karszta diena, 

didelis piečius, pilnas žmonių, 
matyti tik galvos, vienos gal
vos, daug gaivu. O tenai vidų 
ryj pleciaus, aukszcziausia už 
visus kokis tai žmogus raudo
nuose marszkiniuose.. „Ir sztai 
i žsi trauke

Atsimenu

N
jos..'..

Atšiliepe komanda; pas 
tam užrisztas akys. “Lik 
kas gyvenime! Lik sveika, mo
tina, Glaoza!”....

Delko jam vienok taip sžvie- 
su, nežiūrint skepetaites ant 
akiu! Jis mato viską, mato, 

.... Difle- 
pilnas žmonių; 

vienos tik galvos, kaip marios. 
O tenai viduj koksai .tai žmo-

merk 
sVėi-

kaip szvieczia saule 
lis piečius,norės kas pabėgti?

locnos prapulties?
Ir krim czia kur bėgti, jei vi

sur aplinkui vanduo?
— O tėvas?,.. ;

jam in galvą mislis. Kaip-gi te- mahaika ir bando, ir pliauszko-
vas czia .pabėgo ?...,

Taip, atsimenu, žilas auksz
tas sėnelis pasaikojo. ..•baczko-

atėjo tuojaus stebėtinos formos
gus raudonuose marsrirmtabse 
o szalia jo-auksztas žilas..•• 
Tėvas! Szitai raudonas žmo
gus užsimojo, kas toliau’Vėl šūja visai taip, kaip musu Miko- 

liukas, kaimo piemuo.
Matau, kaip ant delno; ma

no dede Aleksas, mano kriksz- 
ta-tevis, laike ant ranku... Ne 
trukus su manimi prisiartino 
prie žmogaus su raudonais mar 
Ožkiniais. Ach, koksai, jis bai
sus, akys žalios!..

riko. Atšiliepe liūdnai.* Tstfei-
Bet ju atbal-girdo szuviai.... 

šio jaunas kareivis jau negir
dėjo. Szeszi
pasirodė ant kareivio smerties 
marszkiniu....

Regis pats Dievas nenorėjo, 
kad jis priesz smerti.galetu.pa- 
simatyti su savo senele motina.

.iti 1 t k

goniai negyveno dauginus kaip 
asztuonias valandas.

Du metai atgal vokietys chi
rurgas pranesze 
moters
gniaužimas szirdies per žaizda 
visai nepagolbejo. Po szesziu 
friinutu vaistai inlėisti ir in de- 
kzimts sekundų matyt permai
na, Tnoteriszke pradėjo kvėpuo
ti ir po tketuriu snvaieziu mote
ris buvo paliuosuota isz ligon- 
buezio.

Bet ir matyt vėlesnis stebuk
lingas atsitikimas.
Bodon, gydytojas prie Ameri
kos Legacijos Budapešte,‘buvo 
paszauktas gydyti vyra 56 me
tu senumo. Szirdies liga ji 'už
puolė.- kuomet gydytojas bandė 
paprastas stiprias gyduoles, li
gonis numirė, jo lupos mirti
nai pabalo-ir szirdis ir kvėpa
vimas sustojo. Vairitai ant syk 

»vo su adrenalin atgaivinti, ir inlėisti in szirdi ir 45 sekundas 
Szirdis ^pradėjo povėliai plakti; 
kvepavhna/įiinsidėjo ir dvi va
landas vėliaus ligdnis ritgaiviiv 
tas; Po trijų menesiu vyras'pa
sirodė sveikas. • J

Kaipo pasekmes tu atsitiki
mu ir devyniasdeszimts kitu 
Dr. Bodon’o pranėsztu, naujo

• kįma daugeli metu atgal. Du 
kad anam vokiszki mokslininkai 1910 ln. 

bando atgrtiviiiti szunis kuriu 
;Tek, ka raszo: 30 žmonių ryksz- szirdys sustojo plakti po suri-
‘tos gavo. Turi būti gyvuliai ‘svirnu kraujagyslu nuo szir-
tie Pclkįszkiecziai, kad be pa- dies. Jie aptemijo kuomet:adre- 
garlio "neapsieina!

Turtingesniejie
nįynirikai, žiūrėdami ant Var

. u ’ - - .7’ ’. .
• savo turtams, kad jie apgins

juos nuo tokios gėdos, kalbėjo
I

Pelkiszkiu

guczio gėdos ir pasitikėdami

tafp Šaves:
-r- O ka, braczcliau, veiksi su 

tokiais -paszlamokaisT Neval
dyk tu ju, tai kas-žin kas bus!

■
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Vargszai — neturtėliai ir-gi 
teip kalbėjo:

negerai, nėra— Žinoma,
ko klibėti... Bet ir be to negal...

nalin buvo inleistas tiesiog in 
szirdi ant syk blfvo patomyta 
stiprus sutraukimas muskuliu 
ir givitas pakylimas kraujo 
slbginimOj, bet kuomet sulaikė 
inleidįma pakol visos kūno da
lys sustojo, jftu pasektnos visai 
kitokios. . ’ ' ■

Laike kares vokietys chinir- 
gas vartojo adrerialin gydyniriri 
tris Imisiai sužeistus kareivius. 
Tik laikinai sveikata pagerėjo 
ir

gydymo jiegasmatomos. Žind
ma hėgalimft valioti dŽiėVos Ir 
vėžio ligoms • fkufr visas kunari 
liga apnuodintbs. Tik vrittoja- 
mas (kuomet *žMlis sustojakaiJ 
po pttsėkntes.ddikid WoVs dutėm-
pitao.’Žnrnalari ^baigėsi: Frėlkė

r

se per marias dvi paras plau
ke!.... >

— Taip.. atsimenu.... pare
raudoni plėttaai

jo jis Uakėzia, sėdėjo kamarai
tėje, pneme *mane ant savo ke-

. i Bucziuoja, o pats ver-
Motina taippat verke.’..

■M

sus, akys žalios!.. Krikšzta- 
tevis man rankon inde jo vario 
pinigėli...4‘Mesk jam mesk!— 
rėkia Žmones.. 
baus — mesk!

Bucziuoja, o pats verliu .. 
kia.

i

Ar toji, kuria uz moteria»ima^ .įę&ip tai man jo buvo gaila!..
No .yra kokia'izgama. l - - - - --

Nedarykite nieko ant 'karsztoj 
a KJF A « A -M « A

No .yra kokia 'ižgama.

•l>
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Reikė dažinot isz»kokio 
kraszto, 

Paraszyti gromata pas tėvus, 
Ar dukrai© juju y ra* padori.

Arba nuo pažystamu dažinot 
Ar tokia ir’tokiu pažinot, 
Apie josios darbeliun duži- .

M C. '"’'*1
• 4J ...

Jis ta naktį vėl mus apleido
i 

į.

nok it, 
Josios budus gerai pažinokit ♦

■’4
'i

>

Motina pasakė man:.Mtai tavo 
tėvas! ’ VlDraudė dar, idant lie
kam nieko apie tai ne pa sak o- 
cziau, kad jis buvo pas mus- 
trdboje..... Ilgai tada namiego 
jomė.

» f

i> ■ lllllin»l<|l 

jis tavę tęva 
Asz mecziauį 

uPriimk*nuo sunaus — minia 
staugė — tai jo sūnūs...” Tuo 
trirpu pradėta bubnyti... yisi 
nusiėmė kėpures, žegnodamios. 
uŽegnokis IV tu — kns toksai 
man kuszda 
vo tėvas!”

sudėjo niftn kryžium
• f 

žmo
gaus dar kitas — auksztas, ži-

tarpu pradėta bubnyti

Motinadr teta meldefei
Mtotf ilgai.... ”,r/’

Kas yriCdribar su motina, ar

A

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI
PUIK1AU8IAD0VANA.

T. Ift iiAiiiMiiM

'Kam duotis hu^liktie! Mes
i -

tyrihedaini per 30 ‘ mėtų,'i^Zta- 

ju slinkimą, ’Vieton iszpttolusiu 
ataugins naujus. Bzitos gyduo
les yra gerbs del vyru ir mote
rų. Rodą dykai. Raszykit-bile 
kalboje sžiandien pas

dom Mnja b'adti’kutiB Pilantys-i— melskis! Tai fa
ir kenė tai kieta

' ilgai

ji dar gyva f Palikau jrt silpna; 
sn guhuojancziu..
leis dar(man ja pamatyti? Ir 
senele motina kaip gyva ritsL( 
stojo foreivio Vaidentitvėjė.

įlinka 
rankos pirsžtns...

O sztai szale raudono
ai’ DievasTada v^ruczoi •nesigraudysit,

Ir dorai
Busite v triada linksmi
Iiovisamo užganadyti.
—-------------- w ■ .......................

Musu Vaikai.
- « darni, hinžytėf 

»?Dažau lėlytės skruostus
I.

r h

I

gerai apsivesit,
9

J7i

. b . J Dr. BRUNDZAČo', Bos 9 
Brohdway atid So. 8-th St., 1h '• M <■» <1

stojo kareivio Vai^ėntitvėjė.
. — Sžitaiji eina ir ceAvc... 
ma?a» kūprbta, pasii'emin , laž-

. Kam gi

... Taij>,

SžitaLji eina
las. Taip-tai ,pats katras buvo 

. kpas taus pirkioj! Senolis ’klo- 
» ... o | a- ppji į j r

man.... Staiga jin parverezia 
ant <platforams.... “Melskis- 
sako’ krilcsžtatevis ir ėinė'žeg- 
noties vėrkdnmas... . Visi ap
linkui žegnojasfltaH|i|ttB| 

užsimojo ir suszuko: “(lutuvy

Brooklyn, N. Jf.
P. S. —Priežastis visokiu li

gų tai. užsto jimas, užkiete j imtis 
viduriu,' hėrvigzkuhiaš ir gal
vos skausmas.— 1 j

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pratilę gydymo už keletą štam
pu paltttata frus pfcr )>aczta tiž- 
peczetinta; asumtai tukutandtiu 
dekavtįe tit ^agMba.4

ė: I * ' Ji i III ■' i > "

niojaši visiems,ft

1 dele, Balta skepetaite rankoje, 
fcam tabkloniojasi... 
tai v Juk lai Glaszai!.
tail), tai ji!... Sveika raudo
tia, pasirGnįus fezventadienisz 
liai ir stangele supintose kaso

ivu.’ia AUMU I . . .Pa 
kaip iftsiėis ant “ehoto-

Iii

I

atsiminti, jog' tbki' atgaivinifno 
atsitikimai yra^retas dhigta. 
Adrebrilin sutrauks -szirdi net 
ir1 0' dszėmitau 'isz lcutio/bėi 

visai * kitolus daiyitas hrigvi 
Tsztyrincjimai vesti net iki po atgalvihimas 'gyvoties kddtbėt

tu6j po tam Vyrai numiro;

Nn, veizėkite tik: vomis' bu- knrei, ir 19W m. daugbllB afsb 
damas Vargutis su vilku tikimu reportuoth kur adrena-
grunitis! Szitoks, mat, galin- lin atgaivino ligonius bet tie Ii- 

l|r> V Ir ’’ ’ * j *’ ' • , < * , ’’f 4į -'I, I,m w C/

raudotirii.

Kam tabkloniojasi.
1’

ant platf ortais....

- tas m'pnliėčziamak degtas pn- 
V* 1 1 • 1

lemui,”'

| J

zi ntas kaipo duszia apleidžia ndsis ntio

s j., j1 11

’Kai p tai, degtine t J ule 
^konegėlb^.

kad tėvelio

taip, tai jį!

y m f •

*
tai niėko negelbės.
■■ Mama sake, ’ 
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ir verkia.
Tuo* tarpu raudonas žmogus
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Surizvilpe kas orūir
baisus, perimantis dejaxdmas

K

u



4

I jB* 
'■t

■ 

■
»

3 
11* į * 
I w 

[■b 
'i 
v M

14

L

e
*

SAULE

*
“f

4

i

*

I

1

gamtai; btock iižmh.h 
■m** Ir Pranta |U«A« M

įtekama antra grocanta ant auditu 
BtelgM. Pn»e**t* prtdedam pri* J u* 
Btelg* I Banal* Ir 1 Liepos, nepal- 
a*Bl ar at*ae**t ■ parodyt knygute 
ar na. M*e norim kad Ir jua turA- 
tomst raikai a *u muau banka, as- 
Baiaaat ar mala* ar dideli*.

Ranka* adaraa nue > ryta Iki B 
BMl*t. Bubatomla • ryt* iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vlce-PFM. 
Joa. B. FERGUSON, Kasteriu*.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRAB0RIU8 

IR BALSAMUOTOJAS

Lald*> kanu* Numirėliu p*K*l Nau
jausi* anada. Plfi prek*. Telpffl pri
statė automobiliu* visokiem* reika
lai**.

Parduodu visokiu* paminklu*, didel
iu* ir mažių* už pigiau*!* preke, todėl 
jelfu pirkaite PO M NINKA UI kreip
kite* pa* man*, ne* a*s raliu jumis 
plgUu geriau* parduoti Begu kiti.
Ml E. Pine SU Mahaney City. Pa.

JONAS M. OISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudila (Inszurlnla) Narna*, 
Teroru*, Naminius Rakandu*, 

nuo Ugnie*. 
Geriausio** Kompanijos*

e

I
» 
»

313 W. Mahanoy Ava, Mahanoy City i 
■■■■KHMVaMIKOTKinMUHIUIMIM.UM.IIU  ...M. M, J

"" 1 11

TvlresfaBsIa Lietuviuką
B AH K A

M* dalis artėto, pagal dleaoe 
Parduodu Lalvakor- 

impanlju nustatytam*

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Balu po prtetlura Valstijos, 
taip kad pinigai sudėt! mano 
Bankojo Begali praloti Pri
ima plulgu* saugiam pateiki
mui Siunčiu pinigu* In vi

karą*.

kntnem*. Parūpina Paszpor- 
tu* keliauja* t leme te Lietuva 
Viaka* daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raitykite api* 
kata** o gausite teisinga 
ataaklrna. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahanoy Ave^ 

MAHANOY CITY. pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

W. TRASKAUSKAB 
phlmuthiis lietuviszkaa 

■BAMMIUB KAMAVO Y C1TI, PA.

$

Laidoja Kubus Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliu* del Laidotuvių Krlk- 
ectlnlu. Veaellju, Pasivažinėjimo 

ir t L
SM W. Centre SU Mahaney City, Fa.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvus!* daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas. 

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto. 
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-lalklnis ofisas randasi 
KAZUNO APTIK KO I E, 

38 8. Jardin 8L Shenandoah, Pa.

CIA8. 8. FARMLEY 
Seal £*Ute Ateit Notary Pakilę

JelfU norite pirkti ar parduoti Stuba*, 
mee talimo jumis tam* patarnauti. 
Randarojame namu*, koletarojame 

randas Ir telp toliau*.
138 W. Centre SU Mahanoįr City, Fa.

LMvvfaakM Gr*b*rln*

K. RĖKLAITIS
LaM*J* Nu*dr*n«* gagai

BaujaMU *aada ir mokai*.
Tart iagalbt*f*k* BMtare.Prt«ta**MM *r*k*c
118 Weat S*nM »tm<
MAJUNOT CITY, FA.

— — —-----m.—m

Isz Shenandoah, Pa. KA KRIKSZCZIONYSTE 
DAVE MOTEREI?

pribuvus

kita karta
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ar niekaą 

Niekas, 
“Ir 

asz tavos nepasmerkiu; eik ra
mybėje ir daugiau nenusidėk.“ 

Czia Jėzus atlieka gailes
tingiausia darba. Apgina ta, 
kuria visi jau niekino ir už
muszti norėjo. Atleidžia jai, 
kad ji gailisi. Gi dėlto visoki 
paleistuviai, bedieviai, pliausz- 
kikai, patis pilni nuodėmių, 
drįsta, piktžodžiauti priesz Jė
zų, kad Jis gynė paleistuve. 
Tai pagedusiu žmonių veid
mainy bei Pprviniausi pasaulio 
iszgamos drabsto purvais in 
szvencziausja Skaistybe! Rei
kia stebėtis, kad atsiranda, net 
ir tarpo kataliku, tokiu žmo
nių, kurio tokiu durnavotu sut
vėrimu klauso.

Jėzus atleidžia nuodėmės 
Marijai Magdalenai, kuomet ji, 
gailesti darydama, klaupia 
prie Jezauls kojų ir lieja asza- 

Jras už savo kaltybes.
Jėzus, neszdamas kryžių, ra

mina verkia.nczias moteris. Pa
lieka. savo veidą ant skaros, 
kuria Jam padavė Veronika 
apsiszluostyti.

Tai tik dalele tu geradejys-

“Moteriszke, 
tavos nepasmerkė??’’ “ 
Vieszpatie, ”» tarė moteris.

tarė:
ilk

— Andrius Januleviczins, 
309 W. Arlington likos užda
rytas kalėjimo • Bloomsburge 
už sužeidimą pavojingai Mrs. 
Suzanna Long kuri randasi Ii-[žmonijai rtpib moteris tai, ka ji 
gonbuteje, Janulevicziaus Stu- buvo užmirszusi, arba iszkrei- 
debakeris bėgdamas kokia 60 pus. Apie moteries prakilnu- 
miliu ant valandos trenke in ma ir jos lygybe su vyru gra-

kuris ėjo isz žiai apraszoma, szv. Raszto, kur 
garadžio. kalbama apie pirmosios mo-

~ Kardinolas Daugherty taries Jievos sutvėrimą. Su- 
užvede szioje diecezijoi asztuo- tvėrė
nes naujas parapijos — septy- no isz gyvulio szonkaulio, bet 
nios artimoje Filadelfijos, o isz pirmojo vyro Adomo szon- 
asztunta arti Szenitdorio, mies-Į kaulio, kad jis nelaikytu mote- 
telije Ringtone
Szv. P. Marijos. Lig sziol gy-|m.u, bet, kad isztartu

Ringtorft) turęjo va- kaulas isz mano kaulo ir kūnas 
žinot in bažnyczia in czionais, isz mano kūno. 
M ahanoju arba in Szeptona. b

— Zofije naszle po\ Jonui Adomo szonkaulio. Ir lai daro 
Kuzmai, mirė 1223 W. Coal St., nebereikalingai, bet, rodos, 
mirė po trumpai ligai. Velione kad tam tikru tikslu. Neraszo, 
„buvo gerai žinoma, nes pergy- Į kad sutvėrė isz Adomo galvos 
veno mieste 35 metus. 1 
du sunūs ir dvi vedusios duk- 
teres Szarnatavieziene ir Palu- 
tienia. Laidotuves atsibuvo pra 
ėjusia suBata.

— .Jauna tarnaite ejdama 
namo ant Heights vėlybu laiku 
nuo szokio likos užklupta ir su- 
žageta per tris ižgamas. Mer
gina nusidavė pas daktaru ir 
[davė žino 
[užėjo ant juju pedsakio.

— Decoration dienoje lietu, 
viszkas benas atlanko kapa ne- 
sėnei mirusio savo vado Ar- 

I thuro Guimeso, atgrajindami
“ po 

tam uždėjo ant kapo pinku vai
niką.

Lygybe su vyru tikėjimo ir 
doros žvilgsniu.

Kriksžczionyste
- - - *\

primiuo
- * * jau

ant valandos trenke in j mu ir jos lygybe 
moteres karuka

Jievos sutvėrimą.
Dievas pirmąją moteri žmonių

vento ja i

kuri vadyfiis| ries žemesniu už save sutveri- 
“Tni yra

Mahanoju arba in Szeptona.
“ Szv. Rasztas 

nurodo, kad moteri sutvėrė isz atleidžia
NAUJAS GREITASIS LAIVAS.

laivas Richmond kurio ban-

Žinios Vietine*
— Petnyczioj pripuola ka

taliku szvente “Saldž. Szirdies 
Vieszp. Jėzaus“. ,

— Antana^Kinkus, 316 W. 
Pine uli. nuvažiavo in Hazloto- 
no ligonbuti gydytis. Kaip gir
dėjome vėliaus, tai pavojingai 
serga plaucziu liga.

— Visi sztorai pradedant 
nuo atejnanczio Ketvergo užsi- 
darines nuo piet, idant duoti 
pusdieni vakaciju del darbi
ninku laike vasaros.

— Katriute W.
isz Koldelio in sveczius teip už
sitraukė, jog pasielgė bolsze- 
vikiszkai nuo munszaines kuri 
jai protą sumaisze ir turėjo bū
ti uždan ta Fogartes klioszto- 
rije pakol iszsipagiriojo. Kat
riute prižadėjo
mandagiau pasielgti kada pri
bus in sveczius.

— Seredojo szliubas aptie-l 
koriaus Miliaus su pana Hole- ■ 
na Drabniute. Vinczevone atsi
bus ant piet Lietuviszkoje baž
ny ežioje.

— Graborius Traskauckas 
sziomis dienomis aplaike pui
ku Studebakeri automobiliu, 
kuris yra naujausios mados. 
Automobilius bus naudojamas 
del kriksztymi, veseiliu, laido
tuvių ir ant jszvažiavimo kam 
prireiks. Nauja inaszina isz
tikruju puiki, o kam prireiks 
pasamdyt lai ejna pas musu Į 
tautieti.

— Szia

policijai kurie jau

bet

Paliko kaulo, kad moteris^nebandytu 
vieszpatauti ant vyro; taippat 
nesako, kad — Adomo kojoms 
kaulo, kad vyras nesikesitu lai
kyti moteries savo verge, liet 
— isz szonkaulio sutvėrė, tai 
reiszkia, kad moteris yra drau-1 ežiu, kokias Jėzus padare mu
ge, kad ji yra vyrui pagelba ir terims ir paliko pamokymu, 
dalysis su juo gyvenimo kad visi taip darytu ir ne- 

džiaugsmais ir vargais. skriaustu ju, kaipo silpnesniu.
Szv. Trejybes antrasis As- Moterie, užlaikyk Jėzaus mok- 

muo, Dievo Sūnūs, pasilikda-Į sla, o Jis tave užlaikysi 
mas žmogumi, suteikė moterei

persi-sanvaitia 
krausi vs Karaszauckas in savo 
nauja sztora kuris randasi 
skersai Guinano.

Jeigu norite aptverti ci- 
mentu kapus ir kitokius pana- 
szius darbus, tai geriausia jum 
padarys cimentinis kontrakto- 
rius Adomas Butkus, No. 610 
f< Railroad St. ’ J. 12

Parsiduoda kukninis pe- 
czius ir kiloki naminei daigiai. 
Atsiszaukite po No. 114 E. Cen
tre St.

kuris
4 * Nearer My God to Thee

munszai-
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grabe iszlauže 
liūs.
sūnūs

PRANESZIMAS.

Parapijonams Parapijos Szv. 
Juozapo L. R. K. Bažnyczios, 
Mahanoy City, Pa.

Pranoszama kad metinis su
sirinkimas bus laikytas per pa
rapijomis parapijos Szv. Juo- 

Rimo Kataliku Bažny- 
Panedeli 11 d. Birželio 

m., 7ta valanda vakare,
mokslą i nes salėj ant W. Maba- 
noy Avė.,

— Apsvaigintas 
nia. Liudvikas Serekinas, 
VV. Columbus Str., ejdamas pro 
szali, kirto in veidą sod i neriam 
L. A. Aneeravicziui, ’ senam 
žmogui, jog tasai puldamas in 

kelis szonkau-
Daktaras Anceraviczius, 
nuskriaustojo tėvo, ap

žiurėjo žaidulius o pasiutėli Se- 
rekina dresztavojo.

— Decoration dienoje Vin
cas Sziieideris iszveže automo
biliniu Szimnna Jancziuri, pa
ežiu ir tris vaikus ir Juozą 
Mieldaži su paežiu in Brandon
ville. Kada sugryžinejo namp,

zupo 
ežios, 
1923

Mahanoy City, Pa. 
Ant virsz-mineto susirinkimo 
bus rinkti Tmstisai ir vvriau- 
sybe. Teipgi apsvarstomi kiti 
reikalai. Visi parapijonai pri
valo atsilankvti.

Vincas Kriczina, Pres.
Attest: Jonas Miliūnas see.

PRANESZIMAS.
*4

Parapijonams Parapijos Szv. 
Juozapo Liet. R. K. Bažnyežios 

Mahanoy City, Pa.

Szinomi prapeszama, kad 
Metinis Susirinkimas Parapi- 
jonu Parapijos Szv. Juozapos 
Lietuviu R. Kat. Bažnyczios, 
Mahanoy City, Pa., bus laiky
tas Panedelyje, II d. Birželio 
1923, 7:30 vai. vakare, Norko- 
vycziaus Salėjo, W. Mahanoy 
Avė., Mahanoy City, Pa., Se
kantiems tikslams, būtent:

1— Iszrinkti septinis trusti- 
sus sekaneziam metui.

2— Aptarti visus kitus daly
kus, kurie legaliai gali būti in- 
eszti ant susirinkimo.

Visi parapijonai gerame sto
vyje privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS, 
Parapijos Prezidentas.

Attest: M. LAPINSKAS, 
(J.ll) Sekretorius.

_ •
Harry Domson

PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
užpriėnama preke.
ir in veda visokias pa i pas, pa
taiso stogus ir 1.1. Kreinkites 
pas jin o busite užganėdinti.

Pataiso

vilje. Kada sugryžinejo 
kas inkis pagedo in automobi
lius pradėjo adbulas nuo sta
taus kalno, 
pavoju,

riję laikrasztije.

apie

Matydami dideli 
M ieldažiene iszszoko 

isz automobiliaus susižeisdama 
smarkei. Artimoje vandeninio 
lovio kuris randasi prie kelio 
automobilius apsiverto bot ant 
laimes nęnusįryto nuo stataus 
kalno, nes butu tai kitokia isto- 

Marga rietą
Jancziuriute 13 metu likos dau
giaaše sužeista, bet kiti likos 
smerkei sukratyti. Automobi
lius likos smarkei sudaužytas.

— Nedėlios diena,
treczia valanda po piet staigai 
užėjo szturmas su perkūnija, o 
noriiits buvo trumpas, bet pa
daro daug bledes, nes perkūnas 
trenke in Wm. Penu brokeri 
kuris sudegė lyg pamatu. No
rin ts ugnagesiai isz Szenado- 
rio ir kitur pribuvo, bet pasi
sekė apsaugot tik aplinkinius 
bbdavones prie brokerio. Penki 
szimtai žmonių dabar pasiliko 
be darbo. Badai perkūnas tren
ke in automobiliu arti Gorard- 
villes užmuszdamas loenininka 
kuris jame važiavo.

— Kazuno aptiekojo ge- 
riause ir teisingiause
receptus. Gausite teipgi viso
kiu patentavotu gyduolių,

PAJESZKOJIMAS.

sutaiso.

Pajeszkau lietuviu ikurie my
lėtu prisidėti prie lietuviško 
teatro ir judomu paveikslu 
iszdirbystes. Kurie indomau-
jete, del platesniu paaiszkini- 
tnu, raszykite ant sokanezio 
adreso:

C. S. Urbaitis,
339 Bridge St. N. W. 

tirand Rapids, Mich.
--------------------------- L, , _ ___ . _.T

J.8

A.

GYVKNIMA*
Sz. Marijos Panos

»
s

tHU TIKTAI Ut.
, W. D. B o cakoWekl-Co. j

I

skautinisAmerikos naujas
dimai ana diena atsibuvo pakraszcziuose Maine steito, yra 
vienas isz greieziausiu laivu, nes turi 90,000 arkliu pajėgos, 
plaukentis'35 miles in valanda laiko. Yra .550 pėdu ilgio ir 
turi 12 szoszines-colines anuotas.

4 4 J I

Kataliku Bažnyczia, kelda- 
didžiausia verte ir iszaukszti- Į ma augsztyn garbiniina Dievo 

Motinos ypatingai, o taippat 
ir kitu szv. moterų ir mergai- 
cziu, nuolatos žmonijai skelbė 
ir skelbia, kad moteris privalo 
būti tinkamai gerbiamu. Isz 
gyvenimo szventu motoru ir 
mergaieziu matome, kaip 

rūpinosi, ir 
kaip su jos pagelba atsiekė ir 
atsiekia augsztas dorybęs ir di
deli tobulumą ir Bažnyczia, 
krikszczionystes skelbėja, jas 
vadina szventomis, jas stato 
pavyzdžiu kitiems. Koki moks
lai ir kokios pasaulio instaigos 
taip pagerbė ir taip gerbia mo
terį, kaip daro ir daro kriksz
czionyste. Antras tūkstantis 

[metu eina, kaip mirė nekurios 
žymios krikszczioniszkos mo
teris o Bažnyczia jas atmine 
ir atmena, ir atmins lygi pa
saulio pabaigos. Ju paveikslai 
iszstatyti žymiausiose vietose 
altoriuose, ir kaip gali kas sa
kyti, kad krikszczionyste ne
gerbia moteries? Tik begėdis,j 
kuris per akis meluoja, pana- 
sziai gali tauzyti.

Krikszczionyste gerbia mo
teris teisingai, t. y. tas, kurios 
užsipelno, kurios žydi dorybė
mis ir prakilniais darbais, kad 
ir visiszkai mažucziais ir neži
nomais. Prie szventuju kriksz
czionyste priskaito piemene 
Melanija, tarnaite — szv. Zita 
ir daug invairiu kitu, in kurias 
pasauliniai žmones, o ypacz vi
sokį bedievukai, nebūtu ir aty- 
dos atkreipė.

Krikszczionyste, iszpažinda- 
ma Dieva ir tikėdama, kad 
kiekvienas vyras ir kiekviena 
moteris yra Dievo paveikslas, 
Jo vaikelis, Jėzaus krauju at-

nima. Tai padaro imdamas sau 
kuna ir gimdamas isz Szv. Pa
nos Marijos. Dievo Sūnūs, kai
po Dievas, butu galėjos sutver
ti sau žmogiszka prigimti pats, 
kaip Jis ja sutaisė pirmiesiems 
tėvams be tėvu, bet Jis norėjo 
gimti isz moteries, kad jos 08- 
menyje visas moteris paaugsz- 
tintu. Savo gimimu isz mote
ries Dievo Sūnūs pagerbė tai,
ka pagonyste buvo paniekinus. 
Jėzaus gimimas isz Panps Ma
rijos kaip įr kalbele kalba: 
“Žmones neniekinkite to, kti“Žmones neniekinkite 
pa.ts Dievas įszaugsztino; tin
kamai gerbkite moteri, nes ja 
Dievas pagerbė. ’’

Jėzus Kristub buvo užtary
tojas visu vargstaneziu ir ne
laimingu, o lygiai i
kurios Jo laikuose ir visada,

ir motęni,

lęaipo silpnesnes buvo labai ir 
skriaudžiamos. Jis guodžia ir 
ramina geras ir doras moteris. 
Sztai viena karta Jis sutinka 
laidojima ja.unikaiczio, viena
tinio sunaus naszles isz mieste
lio Nairn. Mato Jis verkianezia, 
nuliudusia motina — naszle. 
Pasigaili jos. Kad ji neliktu! 
be paramos, Jis daro stebuklą. 
Liepia grabo neszikams susto
ti; palyti jaunikaiti ir tas atsi
sėda gyvas. Jėzus ji atiduoda 
naszlei. /

Kita karta Jėzus ineina in 
namus Simano Petro. Žiuri, 
kad ten serga karszeziu Petro 
uoszve. Jėzus liepia karszcziui 
apleisti ligone; ji tuojaus ke
liu isz lovos ir tarnauja sve- 

[ ežiams.
Mirszta. Lozorius, Mortos ir 

Marijos Magdalenos brolis. 
Nuliūsta labai todvi sesori. Jė
zus ju pasigaili ir prikelia mi
rusi, sugražindamas jam gy
vastį. . , \

Jėzus užtaria, ir nusidėjėlės 
moteris, kurias visi jau nieki
no ir žudyti norėjo. Užaria jas 
ir dovanojo joms ju kaltybes,
kada jos gailisi, tik liepia joms 
daugiau nenusidėti.

Viena karta žydai sugauna 
moterį paleistuve ir veda ja 
prie Jėzaus. Atvede klausia, 
ka turi daryti, ar užmuszti ak
menimis, kaip liepia su tokio
mis daryti Moizes instatymas. 
Jėzus tos nusidėjėlės nepa
smerkia. Jis savo dieviszkomis 
akimis mato, kad tie, kurie 
atvede ja ir nori užmuszti. turi
daugiau nuodėmių, negu ta pa
leistuve. Jis mate, kad gal ne
vienas isz jtt pats trauke ta
motori in paleistuvyste, tad 
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Isz Jėzaus veido

jiems pasakė: “kas isz jus yra 
be nuodėmės, meskite pirmuti- 

i nis akmeni. ” Isz Jėzaus veido 
j jie pamate, .į»ad Jiįs žino ju 
nuodėmės ir jie vienas po ki- 

| to atsitolino, įliko Jezus ir at-
nuodėmės ir jie vienas po ki-

matome
krikszczionyste

tai da tos dvasios pasilieka. Ir 
dabar rasime nemažai vyru, 
kurie sau ir daug pasivėlina ir 

leave teisina., o moteris už tai 
asztriausiai smerkia. Net neti
kėliai, paleistuviai kuomet už
simano vesti tai nesipersza 
prie paleistuviu isztvirkoliu, 
neima ju sau už moteris, bet 

|lenda in szėimynas geras ir 
doras ir tenai jeszko sau mote
ries. Tai tau, moterie, pasaulio 
lygybe. Matai, kaip elgiasi su

pirktas, brangina abi lyti ly
giai, abiem lygiai rūpinasi, 
abiem Dievo malones teikia, ir 
veda prie laimes ir garbes.

Krikszczionyste, nepasiten-4 
kiną gražiais žodžiais ir kalbė
jimais apie moteri, kaip tai da
ro netikintiejio, bet isztikruju 
ja gerbia.

Krikszczionyste pastate ly
gias doros taisykles tiek vyrui, 
tiek moterei. Kas valia vyrui, 
tas valia ir moterei, kas neva
lia vyrui, nevaliu nei moterei, 
kas vienam nuodeitie, tas ir 
kitam nuodėmė. Krikszczzionys- 
teje už ka smerkiama, kaltina
ma moteris, už ta kaltinamas 
ir vyras, tame skirtumu neda
roma. Ne taip buvo pagonystė
je. Vyrai nesista.te sau asztriu 
doros taisyklių, o moterims 
turėjo koasztriausias. Moteris 
net mirtimi būdavo baudžia-J 
mos už prasikaltimus; kuomet 
vyrams pereidavo visa tai liuo-1 
sai.

Krikszczionyste

f

nuodėmė, tas ir

su tokia
vyru dvasia turėjo sunkiai ka-

ltnet tie kurie niekina kriksz
czionyste, kad ji nova negerbk* 
moteries.

Tolinus bus.

Geras laikas.

K a tu vaike isz guziku
grnini, o ne bijej meisteriu kad 

paczengocziuin ne apsisuk-su
tu?

moterimis tie, kurie labai gra- mano meisteris nusilaužė ran- 
žiai kalba apie moterų lygybe ka ir dabar ne gali muszt.

Asz turiu gera laika......

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

duosime jumis dykai J
25 rekordus, jusu pa-

• 1 1 lt J 1 Ježiu paširinkima, jei
gu pirksi te pas mus 
grofonola $125-SI50.

Per dvi sanvaiteš

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST
—!■ I — I Ml w     ■ I" 1    ■ 1 "■

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume t savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra rhusu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyį 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.
----*—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Prea.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

4" * 4 »
D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlu*

rpi Ir n h n Arba Tiesus ir Trumpas
V v^llVClLcl, Kelias in Sveikata----

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi
aįraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau- 
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goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drucziai apdaryta audekliniais vyriais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresą vokite:

W. D.. Boczkowski-Co. Mahanoy City Pa.


