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Isz Amerikos
sa-

isz narna

Iszvare ji isz namu 10 kartu, 
bet vis sugryždavo.

Reading, Pa. — Lszvarius 
vo prisiega Povyla
dcszimts kartu su kuriuom ne 

inorejo tolinus gy vent i, o tas vis 
pas ja ja sugryždavo, ant galo

jimo prieszais 
nanti meta, 
doleriu daugiau

ir užvoši i

$10,000,000 del prohibicijos.
Washington, D. C. — Prohi

bicijos kamisorius Haynes, pa 
reikalavo dcszimts milijonu 
doleriu nuo valdžios ant kovo 

alkoholiu atej
Yra tai milijonas 

ne kaip szi 
mot. Kamisorius mano padau
gini skaitli sznipu 
rūstesnes tiesas. Isz viso po vi
sas Suvienytas Valstijes szia
dien randasi 1826 prohibicijos 
sznipu ir kitu slaptingu agen
tu, bet tas neužtenka ant pri
vertimo gyventoju naudoti už 
drausta vaisiu.

Amerike yra 340,000 Indijonu.
Washington. D. ( '.

Amerike tebyriam laike ran 
dasi tiktai .”>40 tukstanezei Iii 
dijonu nepriskaitant prie to 
skaitlio Indijonus isz Alaskos. 
Tiejei Indijmiai gyvena ant 
210 rezervam j u, turinti 120,000 
ketiirkampines mylės.

\’isam 
laike

gv vena

*>o metu mote-
sau gyvenimą

Pasiliko valkata po mireziai 
vyro ir kūdikio.

San Francisco, Calif. — Xe- 
tekus savo m\ lem6 vvro ir kū
dikio ir kad užmirszti savo nu
liūdima ir nelaimia, Mrs. Ona 
Henderson i cue, 
re, apsirinko
valkatos, kuri vede per asztuo- 
nis menesius, aBuidama kelio
nes pekszti ir važiuodama ant 
freitu. Ant galo likos areszta- 
vota per geležinkelio palicijan- 
ta kuris jaja surado miegan- 
czia tavoriniam vagone ir 
daryta Oakland kalėjime.

uz

Kiaules suede nepažystama 
žmogų. 

Chien
Kiaules paleistos ant lauko ant
farmos Tully, suede 
žmogų, kuris

Prairę du Wis.

nežinoma 
gal užmigo ant 

lauko arba likos nužudytas ir
lenais
mens nuėjo parvarei kianl 
mimo, rado
ėdant. Prisiartinias areziau už

tiktai žmogaus ap- 
cze

(‘rykus ir siirdota sudraskytus 
Kos po

paguldytas. Kada far
rs 

visa pulką ka toki

lemino
B

žinoma lis
griaužtas kaulus, k e| nes,

ant szmoteliu. Kaulai lik 
visa lauka iszmetinti.

Inlindo in kamina ir ne
galėjo iszejt.

Cold Springs Harbor, L. L —
M a rt ina

negalėjo isz 
Wiikinas inlin-

Cgnagesiai iszgavo 
Coft’ina, 19 metu amžiaus isz 
kamino name kaimvno Archie 
Roosevclto, kada 
jojo iszsigaut.
do in kamino vaikszcziodamas 
sapne. Atidaręs duris, užlipo 
ant stogo, o kad kaminas bu
vo jam lyg juostos insilipo in 
vidų. O kad Martinu kas svėrė 
152 svarus negalėjo jokiu bū
du isz jojo iszsigaut. Tiktai ant 
riksmo isz rvto 
n is, kurie paszauke 

kurie turėjo
darbo pakol ji isz tonais isz- 
t rauke.
Kad visos tokios butu tai tu- 

retumehr seriei gera alų.
West Hoboken, X. .L — 

Evangelina Duff, kuri geidže 
pasilikti majoram tojo miesto 
ant demokratiszko tikieto, ap- 
reiszke ant politikiszko susi
rinkimo, buk jeigu bus iszrink- 
ta ant tojo dinsto, tai motinos 
aplaikys geresni pieną del kū
dikiu, seliklini alų del penen- 
cziu moterių, gera alų del tėvu.

O k(id daugiau butu pana- 
sziu moterių su sveiku protu 
kaip Mrs. Duff, tai senei ture-

juostos

sius,

atbego žmo- 
ngnage- 
nemažai

ugryždavo, ant galo 
paszauke in pagialba net ketu
ris palieijant us kurie Povylu- 
ka turėjo siirakyt ir nuvežti in 
kalėjimą. Toji porele buvo ve
dus tiktai du met us ir nuo pir
mos dienos savo \ inczevoues 
nestil iko.

Sj \ l I

Suv. Valst. daugiause žydu.
Isz 3,600,000 

Suv. \’alst.
Xe\v York, 

žydu gyveiiaucziu
Xajorke gyvena 1,643,000. Suv.
Valstijei turi daugiau žydu ne 

sklypas ant 
ne

miestas ant

kaip kitas
Xajorkas daugiau 

k i I as
.sVH'to, o 
kaip kokis 
sviel (>.

Lenkijoj
žydu, Lietuvoje 
joi .”>,130,(10(1.

k o k i s

randasi ’>,500,000
500,000 Rosi-

Motina 9 vaiku aresztavota 
už butlegerysta.

Chicago. — Stase Paulauc- 
kiene, gyvenanti po Xo. 1007 
Flnnvood avė., Kvanstone, mo
tina devynių vaiku, likos aresz
tavota per prohibicijos agentus 
už butlegerysta. Pas motere su
rado du galonus munszaines. 
Likos pastatyta po $1,000 kau
cijos lyg teismui. Moterį' iszsi- 
kalbinejo buk buvo priversta 
užsiimti butlegerysta idant už
laikyti savo vaikus, nes vyras 
nuo ilgo laiko serga ir negalė
jo uždirbti d<d szeimynos.

* <

Bausme už pavogimą paezios.
Beaumont, Tex. — Lavonai 

Mrs.
Rial, 32 
kelio kur juju automobilius li
kos surastas; abudu turėjo po 
kulka krutinesia.

Abudu dingo 
adgal. Vyras Besses nesulauk
damas paezinles 
ežios isz paveikslu nusidavė su 
keleis kaimynais jeszkoti din
gusios, 
vona gulinu szale savo 
mo, su kuriuom ketino iszke- 
liauti kitur, nes automobiliuje 
surado valiza 
Irapanoms.

Marnmia, kad Rialo pati sii- 
josios vyras ketino 

su 
kita nmteria ir gal tai jiji nu
žudė abudu, 
isz miesto.

Bessie Carl, 20 metu ir P. 
32 metu, likos surasti prie

kolos dienas

su g ryžta n-

surasdamas josios la- 
gulinti szale savo mvle-

su visom josios
<

uode Imk
pamesti ir iszpiszkytija ja

Pat i Rialo dingo

Akyvi Trupinėliai.
Suv. Valstijai 
iausia kailiniu.

I biesz 
daugiaaše ] 
liti, bet dabar toji 
Ii Amerikonams.

* m ’ * * *

daug
iszdirba

Vokietijoj 
padirbdavo

(Y

kare
alave- 

arbe prigu-

rurkijoi padirba kas me
tas už K) milijonu visokiu mi
neralu.

bar uždirba 
55 dolerius.

Fra nei joi darbininkams 
nnmusze po 25 centus ant va
landos. Xuzeminima priėmė be 
jokio pasiprieszinimo.

Trys audinyczios Park- 
hill Mfg. Co., Fitchburg, Mass, 
jau stovi 29 sanvaites. Strai- 
kierei 
darbo.

Iszpanijoi 
visi bankinei darbininkai. Visi 
bankai dabar uždaryti.

* Preke duonos Francijoi 
nupuolė put 10 procento, Du.on-

New Yorko muloriai da
unt sanvaites po

*

29 sanvaites. 
balsavo sugryžti prie

sustraikavo

I

v
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VIS PINIGU NEGANA
ATKELIAUNA NAUJI UBAGAI 

ISZ LIETUVOS.
Potarpiais sugaudamas ame- 

rikiecziu darbininku laikrasz- 
czius esu rados trumpu žineliu, 
kad ten ar kitur renka isz ju 
dolerius visokį žmones viso
kiems reikalams. Renka valstv 
bei, vargszams,
draugijoms ir partijoms. \’isi 

nepasigaili drau- 
amerikieeziams

skunde ne jo pažiūru mokyto
jus, persekiojo
moksleivija, bet krikszezionisz- 
ka buržuazine valdžia ji vis- 
tiek paliko ir toliau darbuotis 
vietos Mokytoju
ir Suaugusiu Gimnazijoj. X(»- 
pasiliko ir ežia ramus. Sziemet 
inskunde Szviet.
Suaugusiųjų
rektorių Pasza.karni, kad buk 
szis esąs kaltas, jog mokytojas 
Protas gamos pamokoj ka ten 

nesutinka su žv-
Iii pasakomis arba Biblija. I)i- 

mskustam

socialist i no

Seminarijoj
invairioms

tie rinkėjai
ga.ms amerikieeziams gražiu 
žodžiu apie ju palikta tėvynė 
ten toli už
vandenyno. Ypatingai kunigai 

szaukia.
klerikalizmui ir keikia socialis 
as. Mažai man, gyvenaneziam 

darbininkais.

M misterijai
Gimnazijos di-

nuvvko

neiiurimlstaiiezio

apiepavoju
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Mažai man, 
Lietuvoj, tenka 
vienok esu radęs ir ju laikrasz- 
eziuose nepasitenkinimo kuni
gu Bumszu ir 
manau 
nors 
tyli apie juodojo internaciona
lo agentus, kurie gaudo isz ju 
centus ežia pas i Ii kasiems ju 
vargo broliams smaugti. Kuni
gas Bumszas, kuris dabar va- 
žineja Amerikoj szmeiždamas 
socialistus, yra. man žinomas. 
Tai atkaklus darbi ninku prie- 
szas ir apsukrus viduramžiu 
tipo jėzuitas. Grižos jis isz Ru- 

apsigyveno, kaipo ka- 
Rokiszky ir tuoj 

puolė vietos gimnazija, 
tenai direktoriavo dabartinis 
Kauno 
rius socialdemokratas Purenąs 
ir dar keli laisvu pažiūru žmo
nes, 
renkami 
paraszai isz

kitais ir del to 
draugams bus indomu 

keletas eilticziu perskai-

sijos 
mendorius,

Mat.

universiteto profeso-

mokinius priesz di- 
ReikaJe net ir žval-

pasakęs, kas 
i 
rektoriui nekaltai 

... .1' v . .teko tmsintis ir Važiuoti kelis 
Kauna kol iszaisz- 

kino dalyka. Ir szit dabar pri-
peckiojes ir iusikirszines atsi
sakė nuo kapieliono pareigu, 
kad važiuoti Amerikon isz jus 
draugai, doleriu rinkti 
ties”

karins in

>■

“Vil- 
draugai, Kunigas Kance- 

viezius nuvažiavęs pas jus 
szauks ir vėl: duokit! Duokit 
doleriu, nes ‘‘Vilties draugija 
szelpia neturtingus mokinius, 
nori tokiems pastatyti namus 
su bendrabueziais. Žinokit tat, 
kad tu centu namai vs laisvos t
minties nors ir paskutinis varg 
szas moksleivis, jis neras vie- 

g ly
gio-

nuvažiavęs

nes 4 4

‘‘ Vilcziai
Vailokai! is 
i” vienus 
mat ji jo

pūslėtomis

KAD TAI BUTU SENOVISZKUOSIA LAIKUOSIA?

W. n. HOCZKOWNKI, Pre«. & Mfr 
F. H. HOCZMOWNKI, Mltor

A t ’ant ie ('it vA na diena ant M illimi I)ol lar pior paeini1
su tinklu suvirs/,uin du tomis žnvn veri ies $2900. Ncknrios žu

si I•iioviszkuosiu laikm 
šia, lai galėtu prisotyt da didesnes mynes žmonių.
vytes svėrė į h > 1 I svaru. Kad t ai bm u

kuriuos buvo inkandidatai, 
Seimą iszstate.

Szit kaip gyvena jusli dran
gai Lietuvoj. Supraskit galop 
Bumszas, Kaneeviezius is Ko. 
Duodami 
priesz

PRADĖS DIRBTI 19 SEP
TEMBERS).

Straikas pasibaigė pasekmin
gai, anglekasei aplaike pa

didinimą mokesties.

ISZ VISU SZALTO
BAISUS PADĖJIMAS 

JAPONIJOI.

23,000 Yokohamoje žuvo, 40,- 
000 sužeista. Rakome dis- 
trikte 10,000 žuvo, o To

kijui 32,564.

Tokio, Japonije. — Yokoha
moje suskaityta l»uk lyg sziol 

23,000 žmonių kuri<‘ 
žuvo baisiam drebejime žemes, 
o 40,000 sužeista.
miesto Tokio likos sunaikinta 
o .”>2,564 žmonis pražuvo. Pa- 
sziam Ilakono distrikte žuvo 
10.0(H) žmonių.

Lliczios pripildytos lavonais 
lodei jokiu budu negalima ju
ju laidoti. Kareivei sukrauna 
didelius laužus ir degina lavo
mis.

rp

randasi

Tris dalis

Yokohainoje žuvo 79 sve- 
t imžemiai.

žmoniųmilijonai
sziadien randasi be pastoges o 
szimtai tukstaneziu
Tankus drebėjimai žemes da 
vis duodasi jausti.

Kas dien laivai
gyduolėms ir

sužeisti.

su maistu, 
drapanoms at

plauki' isz visu daliu svieto su 
pagialba del nelaimingu japo- 
niecziu.

*

Bumezui vadaujant buvo 
davatkų ir kunigu 

kaimiecziu, kad 
iszvijus Purena isz gimnazijos.
Kunigas Bumszas pzmeiže ir 
intrigavo tėvu susirinkimuose, 
kirszino 
rektorių.
gybon nueidavo. Taip kad del 
jo inskundimu direktorių Pu
rini kelis kartus kratė žvalgy
ba, vietos komendantas buvo 
insibroves in mokiniu vakarė
li gintnazijos sienose ir kele 
triukszma.

Sukirszines gimnazija su tė
vais, iusipykes su vietos inteli
gentija 
Amerikon mulkint darbininku 
ii* rinkti isz ju doleriu. Kiek 
;irdejan, sekasi jam.

Dabar gi Szia.uliu klerikalu 
sztabas nutarė siusti Amerikon 
kita pagarsėjusi kunigą Kan- 
cevicziu doleriu rinkti.

Važiuodami pas jus, draugai 
szie klerikalai pasirenka 
nova gerus tikslus, kad g 
sektųsi žvejone. Bumszas isz- 
važiaves rinkli neva 
kio 
kun. 
pinganti Draugijos ‘‘Vilties” 
namu pastatymui Szia.uliuose.

Kas yra per vienas tas kun. 
Kancevicziust O tai yra dar ir 
Bumsza praszokstas jėzuitai. 
Jis pernai su pagalba klerika
lines Szvictimo Ministerijos 
iszvijo Sziauliu giminazijos di-

Kunigu 
szme i že mo k y to j u s 

Da ūke vieži u, 
Galvona. Važinėjo kas žin ko 

laikui in Rusija 
pat garsiuosius kun.

Sacharinszcziko 
o isz

pnlhazijos sienose ir kelo

Bumszas iszvažiavo

< r

sau 
geriau

Rokisz- 
gimnazijai pastatyti, o 

Kaneeviezius važiuoja 
‘‘Vilties

tos toj pastogėj. \’ra tai 
na reakcininku draugija, 
bojama ir szelpiama milijonie
riaus kunigo Vailokaiczio. Tas 
isz nepriklausomybi's nutukęs 
buržujus kunigas 
jau pavedi*
namus Sziauliuose, 
naudai dirba. Tik duokit ir vėl 
duokit tu kruvinu prakaituotu 

► doleriu, kuriu jus 
rankomis nždirbat...

Neapsirikit su kun. Kancevi- 
czium ir jo draugija. ‘‘X’iltis”. 
Toj draugijoj ras vietos buo
žių vaikai, berneliai ateitinin
kai ir visokios davatkos. Jusu 
sudėtais eonais sugrįžęs Kan- 
(•('viezius, spausdins eibes 
szmiežto lapeliu priesz darbi
ninku reikalus ir augins jusu 
vargo broliams prieszus. Ju
su sudėtomis aukomis szian- 
dien kunigai laiko didžiausia 
spauda. pilna neszvariaušių 
burnojimu priesz darbininkus, 
steiga. bravarus, traktierius ir 

bažnytinėmis ant spaudo
mis degtine pardavinėja. Po
nus supuvusios buržuazijos pa
vyzdžiu augina. Laiko iki szio’ 
didele kariuomene; isz visuo
menes 
riams milziniszkas sumas 
frakams, cilinderiams ir auto
mobiliams, o kas lieka darbi
ninkams, tiems kurie kuria gy- 

gyne Lietuva

jiems aukas eisite 
savo klases

vefszite sunkesni' kilpa Lietu
vos
Jie prikalbęs jums 
vvnerias Lietuvos • 1

kunigines valdžios gerumo, bet 
žinokit,

visaip persekiojami, 
ir skurdą turi. Gana ’

dolerius, kurie eis 
mulkinimui Lietuvos jaunuo
menes. Remkit savo draugus 
ju spauda, kuri kovoja už ju
sli teises gyvenime.

— Klajunas.
(Perspauzdinome szi straips

ni isz ” Xaujienu” del žinios 
Amerikiecziu idant butu 
sirengia ant naujo ubagavimo 
amerikoniszku doleruku už ka 

ne mažiausios de-

reikalus, Angle- 
darbo 19

SU

ua i

spausdins

pinigu skiria ministe- 
milžiniszkas

venima, kurie
savo krūtinėmis nuo visu prie- 

Jie<?SZUT po sziai dienai yra
užmirszti, alkani ir nudriskę.
Drasko j u 
gas

Profesines Sajun-

rektorių 
spaudoj

Klupsza.

Dambra.uska ir

trumpam 
priesz

sitik imtis
Purickio a.t- 

ten grižus

darbininkams ant kaklo, 
trejas de- 

gražumo ir

ka«l jusu klases dren
ai k i

— pasa-
— rinkti

Aaujienu

neapt nresit 
kos.)

1

pa-

---------------------- ----------------------------------

ATSAKYMAI.
F. K. McKeesport. — l ž 100 

mokėtlietuviszku litu reike
10 doleriu. Lenku pinigai stovi 
labai žemai, nes už 100,000 mo- 
kasi 40 centu, už milijoną vo- 
kiszku markiu 71 i centai.

S. .L Wilkes-Barre. —
t

(lede negali apsivesti su savo 
Tokis apsivedimasseserune.

czion Amerike vra uždraustas 
valst i josią. Senovisz- 

kada žmonių

grūda kalėjimai! ir ten 
motais laiko be teismo. Nelei
džia streiku, varžo 
mus; spauda. Sziu metu Liepos 

pabaigoj

s y

susirinki-

Sziauliu 
miesto Prof. Sąjungos Valdy- 
baiszlipde nekalto turinio at- 
siszaidcimoli, kviesdama staty
bos darbininkus organizuotis. 
Ir už tai arcsztavo asztuohis 
darbininkus, o spaustuvei už
dėjo virszinipkas 1000 litu pa-

menesio

visosia 
košia 
buvo mažiau tai buvo pavėlin
ta bet ne sziadien.

V. R. Hazleton. — Pirmuti
ne Labor Day likos apvaiksz- 
cziota 1881 mete per unija 
Knights of Labor kurie turėjo 
paroda, mieste New Yorke. Me
te 1884 likos nutarta idant pa
rodos atsibuvhietu pirma pa- 
nodelio diena Septemberio me
nesi je.

T. M. Du Bois. — 
senuke karaliene Viktorijų mi
re 22 Sausio, 1901 mete, o jo
sios sūnūs Edwardas likos ka- 
runavotu 9 Augusto 1902m.

F. K. Cleveland. — Ant in- 
fluenzos mirė suvirszum puse 

-milijono žmonių kada toji siau
tė daugiause po visos Suvieni- 
tas’Valstijos.

'M. V. S. Frackville. — Nu-

la i košia

1881

Anglijos

I larrisburg, Pa. 
kasei sugryž prie 
Septemberio, nes slraikas likos 
užbaigiąs pasekmingai su nau
ju kontraktu lyg ”1 Augusto 
1925.

Skrantone atsibus susirinki
mas aitglckasiu 17 Sep. ant už
tvirtinimo naujo kontrakto. 
Anglekasei yra užgaiiadyti isz 
prezidento Lewiso už pasek
minga užbaigima darbininkisz- 
ko ergelio ir isz trumpo strei
ko.

Dabar anglines 
t tires 
< la u 
metas.

Visi darbininkai 
dabar pakėlimą 
visi kompaniezni 
dirbs tildai 8 valandas, visisz- 
kas pripažinimas unijos, bet 
i'Zek

I v g

Areoplanai susidūrė; 8 
užmuszti.

Venecije, Italije. — Asztuoni 
lekiotoje i likos užmuszti kada 
du areoplanai iszkilo 2000 pė
du in ora susiduri1
darni in mares. Lekiotojus su
rado ant rytojaus.

ir nukris-

()•

kompanijos 
iszmoket i $‘>2,500,000 

iau del anglekasiu kas

aplaikys
10 procento, 

darbininkai

Vokiecziai nerimauje susidrau
gavimo Lietuvos su Lenkije.

Karai iaiiczi vis. — Vokiszki 
laikraszczei pradėjo labai ne
rimaut apie susidraugavimą 
Lietuvos su Lenkije, jeigu atėj
iu prie sumiszimo Vokietijoi, 
o ypatingai Gdanske ir Rytinėj 
Vokiet i jo i.

Lenkije su Lietuva
kins kasztu Rytiniu Prusa, nes 
tada Lietuva aplaikytu visa 
aplinkine toje szjdije ir iszsiža
dėtu Vilniaus.

susitai-

pripažinimas
of atmeti', su pavelinimu 

rinkimo mėnesiuos laike pedes 
diena per tam paženklintus 
virszininkus.

Dabar opi>ralorei korszina 
pakėlimo prekes ant augliu bet 
kiek, tai da neižduota.

\’isi yra linksmi, jog tai bu
vo vienas

paženklintu

isz trumpiausiu 
streiku, kuris užsibaigė be jo- 

ergelin, o darbininkai ap 
vakacijes, kn-

kiu
laike trumpas
riems teisingai prigulėjo.

BRANGUMAS ROSIJOJE.
Bolszeviku valdžios organas 

Ekonomiczeskaja Žizn” pa- 
kad isztikruju Rusijojrodo,

dabar be milijonu ir silkes ne
nusipirksi. Sztai kokios dabar 
Maskvoje kainos, skaitant bol- 
szevikiszkais rubliais:

2,580,000
6,750,000

11,700,000
16,600,000
19,000,000
15,000,000
61,250,000

3,350,000
11,600,000

542,000,000
367,000,000 pirkdavo.

Tuo tarpu tukstaneziai dar
bininku vaikszczioja be darbo

Svaras duonos 
Svaras silkių 
Svaras mėsos 
Svaras laszinin 
Svaras sviesto 
Svaras cukraus 
Svaras tabako 
Stiklas pieno 
10 kiausziniu 
Batai
Mastas gelumbes

Iszpanijos karalius Alfonsas 
atlankys Popiežių.

Rvmas. — Xovemberio mene- t
sije iszpaniszkas karalius at
lankys Italijos karalių Ryme. 
Pagal nauja popiežiaus ukaza 
kuris nesenei invyko, tai kata- 
likiszkas karalius, gales atlan
kyti pirma karalių, po tam po
piežių.

Seniau,
katalikiszku karalių ar cieso
rių at lankydavo Italiszka ka
ralių* tai buvo per popiežių isz- 
keiktas, bet užėjus sutaikai 
terp popiežiaus o Italiszko ka
raliaus, viskas persimaino ir 
dabar gales atsilankyti.

tai jeigu katras isz

Rado didelius depozitus 
radiumo Rosijoi,

Petrogradas. —,Radium
stitutas garsina, Imk jeszkoto- 
jai iszsiunsti in Fergana, rado 
milžiniszkus depozitus radium.

Jeigu tai teisybe, tai radium 
ženk ly vai atpigs, o ligonbuezei 
ir kiti institutai gales jiji pirkt 
už mažiau ne kaip lyg sziolei

ir krizis kas svkis eina didvn. 
Balandžio 1 diena Maskvos 
darbo biržoje žmonių jeszkan- 
o(ziu darbo buvo 68,757, o 1 Bir
želio. sulvfi? .darbo biržos vede-

Ant viso svieto sziadien ran
dasi tiktai asztuonios uncijos 
radium isz kuriu Amerike yru 
tiktai pusketvirta uncijų.

Jeigu Rosijoi isztikruju li-
kos atrasta užtektinai daug 
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Atejs tokis laikas ka jusu 
szirdis paliaus plakti, po tam 
kasa bus? Mirtis, žinoma. Bid 
kuom yra toji mirtis? Perskai- 

atsitikima asz- 
senumo Jonuko

St rat fordo, Kana-

t vkite sekant i 
tuoniu metu 
Leaney isz 
dųti. b

Jonukrts ‘sirgo ir 
deszimta

----------------- -  ■ ------- ---------- ------T------ ---—............- ------- IL- ■ " .rr

Gyventoju suraszymo asmens 
lapelis.

Isz tokio lapelio sužinojome 
kad 1923 m. bus inraszinejamos 
szios žinios: 1) lytis, 2) amžius 
3| szeimos padėtis, 41 tikyba, 
5) tautybe, 6 pilietybe, 7) mo
kėjimas skaityti ir raszyti, 8) 
gyvenamoji ir 9) gimimo vie
ta; boto gyvenimo skaitiniai 
(iszko gyvena, ar turi žemes, 
kokie kūno trūkimai). Ne, vi
sai tiksliai suredaguota penk
tasis punktas lapelio:

KVOTA.Nekarta buvo skelbta spau
doje, kad siuncziami isz .Ame
rikos Lietuvon doleriai žūna ir 
už tai visa kalt e buvo priimda
ma paszto tarnaut o jams. Pasz- 
tu Valdyba jau nuo senei deda 
pastangas 
ti, invede

svarbiausia

kiekvieno valgio ir 
yra vienintelis valgis. 
\’alstiju Žemdirbystes

daug. Apie
kentėjo daugumoj kalt i

Duona užima.
vieta kiekvieno žmogaus val
gyje. Paprastai duodame duo
nos prie 
kartais 
Suv.
Departamento Namu Vedimo 

jog duona turi 
visus maisto svarbu

mus kuriuos sveikata reikalau
ja. Duona yra pigus, sveikas

Biuro sako, 
beveik

v ra
l lakta ra i 

kius žinomus
11. dažnai jie

leido 
\ i-kam, 
v ra mires ’

Gryžant, laikinai iszvažiava
šieji iideidžiami bile kada, ir 
nepriskaityti prie savo szalies 
kvotos. Bet kiton pusėn, Ame
rikos apsigyveno ateiviai, ku
rio, gryžta nuo laikind aplan-

1 C '■ i, * ’ T t

Visi 
laikinai, 
ri visus

J

— Isz Liepos
1 d. nakti apie 3•> •)

ti kad nors kvota dar neisz
baigta. Aiszku, jog tik keli isz 
tukstaneziu svecziu gales gau
ti ta. speciali leidimą.

Italai, kurie Italijon 
ir kurie su savim tu
rai kalingus dokumen

tus prirodyt jog ju namai ran
dasi Suv. Va 1st i juose, tiki jog 
neturės jokios bėdos gryžtant 
iii Suv. V'alstijas. Bet isztikro 
jie ras jog ju teise sugryžti 
kuomet jie, nori, yra. panaikin- 

jeigu kvota, neiszbaigta.
Kuomet szitie Italai laukiukvo įauga lauk bot 

ateivis, kuris laikinai (os iszsibaigimo, jie gali but j<» ph'szika 
dau- pu kitas

Isz Lietuvos.
......  . f

Piktadaris nužudė tęva ir su- 
žeido jojo dukteria.

Panemunėje.
men. 30 iu
vai. vienas pilietis (žydas) isz- 
girdo ka tai esant jo parduotu- 
V(>je, prisiartino ir pamatęs, 
kad tai plesziama jo turas, pa
ku' le triukszma.
pastebėjos pavoju spruko pro 

savininkas spo- 
snlaikvli. Tuo tar- 

stovintis lauko ties
paleisli iii savininku szuvi nuo 
koszis nekeli'. ’Toji pat kulka 
inlindo in krutinę ir savininko 
dukteriai kuri netoli savo tėvo 
stovėjo.

kymo užjūriu, kad nors inkis-. * . • T1 # Jnti kvotai iszsibaigusiai, yra 
priskaitVti prie tos kvotoj jei
gu kvota neiszsibnigns.

’Tuomet, aiszku, jog apsigy
venęs 
iszvažiuoja užjurin, sumažina 
skaiezin nauju ateiviu isz jo 
szalies, jeigu sugryžta atgal in 
Suv. X’alsti.jas
dar neiszsibaigus. “Laikinas 
iszvažiavimas užjurin 
kia, iszvažiavima in bile sveti
ma szali ant neilgiaus kaip sze
szius menesius 1x4 turi turėti 
gyvenimo vieta Suv. Valstijo
se;

iszsi baigusiai, >
Pi k tada ris

ta,skanus valgis ir visuomet ga
lima gauti. Kuomet duona 
kasztnoja deszimts centu ant 
svaro ji pristato kūnui szil- 
mos ir energijos už asztuonis 

lūs del tuksianti kaloriu.
Yra mažai valgiu, kurio prista
to tiek szilnmos taip pigiai.

Sunkiai dirbantis
kuris per diena vartoja savo 
muskulius, lengvai gali valgy
ti švara arba du duonos kas
dien su visais kitais valgiais, 

•s valgyti. Duo

o dažnai jie inklijuojama 
atvaizduosi' ir atskiram laiszke 
praneszama, kad tokioj tai vie
toj yra inklijuot ipinigai. Ga
vėjas, nesuradęs vietos, kurioj 
paslėpti pinigai, verezia kalte 

[o tarnautoju, o stiple- 
vela szytns atvaizdus atiduoda vai-

I kams žaist i, 1 no

ant jojo unit i.

“po 
ant tikrųjų

laiszkams apsaugo
si ropiiausin kontro

le, bet praktiko.) pasirodi1, kad 
patys doleriu 

valanda [siuntėjai. Doleriai sinneziama,
nakti, jojo szirdis paliovi1 plak- banderolėse, tarp laikraszeziu, 

panaudojo viso- be I 
Hudus 

atgaivinimo, bet ant galo nu
raukus kalbėdami: 

vaikas 
! ’ ’ 
* • • I 'Bet pi> piHiaunakt, apie an- ant paszt 

\ alanda, j<»jo szirdis ’..
pradėjo plakti, 
grvžo, kalbėjo 
voje, bet ant trumpo laiko 
tiktai per tri> valandas, 
penkta valainla vaikas isz nau
jo mirė. M irt is 
buvo ant tikruju. 
k<»s palaidotas ir nuėjo ten, isz 
kur niekas nesugryžta. 

Dabar daktariszki 
prade.-, garsint i: “ A r 
žmogų atgaivint prie* gyastn 
kada jojo szirdis 
plakti, per mczirszkima adre
nalino, kuris iH'visada ir 
kožnam atsitikime 
mingu.”

Mirtis Jonuko nustebino vi
sa daktariszka svietą, kurie 1 
gal nutars,

tarnautoju, o suple-
i ra

garsint i:

kuomet kvota 
neiszsibaigus.

pri ver s! i

•k (‘.s

( > jei ne-
I

Szesztas
i 4paduotas: Ar ne

budu piųigaigyvastis
ir atsisėdo lo- 'dažnai pakliūva krosnių bei in 

Buna taip, kad ne- 
skundas

s 11 * >

žmogus,
reisz-

į saszlavas.
teisingai
priesz tarnautojus turi negeis
tinu pasekmių, nes tarnautojai 
atleidžiami isz tarnybos ir net 
sodinami kalėjimai), o tardant 
pasirodo, kad doleriai buvo at- 

žiurnalai vaizde paslėpti taip, jog isz ’* ♦ * » • t ••
galima

nes iszkeltas

szinom kartu
Jonukas Ii

paliauna .
i

v ra
!U'

pasek-

pasilikti (<‘U 
glaus Kaip szeszius menesius 
ir kiioinet galntinni g;iun;i lei
dimą iszvažiitoli, daug vargo 

joigu Amerikos konsulis
atsisako duoti viza ant jn pas- 
portu, todėl jog pasiliko užjū
riu daugiaus kaip szeszius me
nesius.

Jeigu 
pri\ ilegija 
V’alst i jas 
ateivis

’Taip, kad savininkas 
tapo miszantas, gi jo duktė tuo 
oacziu sziiviu sužeista. I

Rugpjuezio men. 1 d., rodos, 
piktadarius 
\ iena
giliose, 
ninko (

sugaut i, 
ru- 

Sn vi - A leksandraskuriuos pripratę
na naudinga netik del szilumos 
bet yra muskuliu pabudavoji- 
mo maistas. Jeigu padaryta 

I isz czielu grudų priduoda k il

besivalkio-

“kurios 
tikybos baznyczioj arba kurios 
ikybines organizacijos apeigo
mis krikszt v tas ?”
kriksztytas, tai kaip inraszyt?

punktas trumpai 
tantvbe? ” t*1

geriau butu buvo pasiklausti:
“kokio namine kalba.”

Sumuszimas Milicininko.
Czodasai (Rokiszkio apskr.) 

Birželio 29 d. milicininkai, Ku- 
inskas Romualdas ir Szilcika 

netoli Czedasu
miestelio,nuszove 
jauti nežinia kam priklausanti 
^zuni, kuris buvo be antsunko.

Tai pastebėjo žmones* labai 
pasipiktino ir kurstydami vie
ni kitus, imiirte, puolė milici
ninkus. Kiek vėliau pribuvusi 
pagalbon milicininką Deksni 
žmones sugavo ir gerokai ap
stumdė paleido, atimdami isz 
jo tris regztus ir 57 litus pini
gu.

Darant
kurie buvo 
kus. Jie yra traukiami atsako- 
mvben. •<
Virsz 12 milijonai dekavoniu 

už geradejiste.

sa-
Tar r

toks ateivis pameta 
sugryžti iii Suv. 

kaipo apsigyvenęs 
laikinai užjūriu, toks

ateivis netik turės laukti pakol 
k vot a 
t lire's 
j<> 1 
ateixiii, kurie jau praszo pas- 
port o važiuot i 
jas. Nuo vėliausiu pranoszimn 
mes rniulanie, jog yra suvirsz 
35D,000 aplikacijų del paspor- 
tn ir šalie; tu skaitlyniu imlu 
su virsz 
kis Itala.s 
jose, gaus

11 a I iji >s \ i i

♦Jeigu padaryta I \’(‘l 

laukia

atsidarys, bet gal 
;auti pasporto ir priesz 

tukstaneziai kitu

karto net ir labai sunku jie su
rasti.

Todėl tokiems negeistiniems 
apsireiszkimams iszvengti da
bartiniu metu P. T .ir T. Val
dyba tariasi su Amerikos Pasz- 

ingyvendinti per
siuntimą pinigu paszto perlai- 

tai bus ingyven-

tu Žiuvlia

./.a svietą, kurie idomis, o iki
jog sustojimas pla- l»aszo pdfecziujiraiiesz-

kimo szirdies pirma karta buvo 
gyva v imas,” 

bet kaip Lzajszkins ta ji antra 
a t si t ik ima 
mo“ 
ežia.

svietą.

giminėms
i 4 t uomlaikinis

kuris
paliovima gyvavi-

užsibaige mir-

Kopenhagoje randasi didele 
ligonbute del... gyvuliu, kurio
je randasi didele sale del ope
racijų. prižiuręs ir 1.1. Joje ran
dasi daug “ligoniu“ isz “po
li i szkos” 
miniu 
kiaulių, karvių 
daug kacziu, szunu 
ežiu.

ligoniu“ligoniu” isz 
veisles. Jszskirenf na- 

gyvuliu kaip arkliu, 
ir 1.1, randasi 

ir pauksz-

t i savo giminėms Amerikoj, 
kad slaptu budu pinigu nesiun
tinėtu. Pinigai 
regisi rimt uose
pinigu siuntinėjimas negaran
tuojamas, nes einant Pasztu 
'l'aisyklemis ir Madrido Kon
vencija,
Lietuvos tiek Amerikos už to
ki indeli neatsako. 'Todėl Lie
tu vos Pasztu Žinyba pataria 

bus organizuofAs pinigu 
iunt inejimas

galima siausti 
laiszkuose. bet

Paszt u Žiu vbos tiek

ik i

arkliu

organizuot As 
siunt mojimas isz Amerikos 
Paszto perlaidomis siunsti pi
nigus per Bankus. (Elta.)

reikalingaDili 
medžiaga.

Pienas turi

mineraliszka

panaszus geru
mus. Todėl valgis isz duonos ir 
pieno yra. daug pilnesnis valgis 
negu duona arba pienas atski
rai. Mokslas nepamokino musu 
protėvius jog duona, pienas ir 
uogos padaro gera vakariene. 
Bet mokslas pertikrino, paro
dydamas jog ta
priduoda viską kas reikalinga 
sveikatai.

kombinacija

Skaidžius,
va. tūlas

Washing! one, 
Columbia (Ameriki

ofDist riet
>s sostą py

lėje) randasi 208 baltu protes- 
toniszku bažnveziu, 31 Rvmo 
kataliku, .5 Žydu ir 13G Juodu-

su 159,9994 parapijonais susimažino ant dvieju procen-

Praeita meta Suvienvtosia 
A’alstijosia likos užmuszta 14,- 
000 žmonių per automobilius, o 
suvirszum 300,000 sužeista.

Marylande, Massachusetts ir 
Connecticut kur randasi rūs
tesnes tiesos ir egzaminas tuja, 
kurie geidže laisnus, nelaimes

ISZMOKU PINIGAIS UŽ 
LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONU 

KUPONUS 
prinokusius Liepos men. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu, 
arba iszsiuncziu giminėms in 
Lietuva sumose litu.

P. MIKOLAINIS, 
53 HUDSON AVE. 

BROOKLYN,

jeigu ateivis pasili<>ka už
jūriu suvirsz szeszius menesius 
yra manyta, jog jis apleido 
vo namus Suv. Valstijose,
ateivis gali iszxeugti jeigu tu
ri aiszku prirodymą, kurie pa
tenkins imigracijos a I icierius.

ateiviu kurie lai
kinai iszvažiuoja isz Suv. Val
stijų, yra nemažas.
Italu, kurie gyvena Suv. Val
stijose bet važiuoja, iii Italija 
aplankyti ka nors. Jeigu jie su- 
gryžta kuomet Italijos kvota 
dar neiszbaigta, jie priskaity- 
ti prie tos kvotos, ir tokiu bil
du tas sumažina ^kaieziu Italu 
ir atima, inleidimo proga nuo 
tokio žmogaus kuris kitaip bu
tu inleistas iii Suv. Valstijas. 
Lilija ypatingai nepatenkinta

Ypat ingai

.1’1
ant 437,414
miest. Pagal paskutini
toju surasza tai Washingtom' 
randasi 51,000 katalikai, 40,000 

23,000

gyventoju tojo 
gyven-

to, bet 37) valstijosia visai apie 
tai nesirūpina 
tinkamas turėti laisnus ant 
rymo automobiliaus ar ne.

ar žmogus yra 
va-

g

iii Suv. Valsti-

penkis midus pakol fo
x’venos Suv. \ alsi i -< r

proga sugryžti.
S

pa vyk'o 
kur tai bulvėse, kita 

Eina, tardymas.
lukte turbūt pagys.

Ir nenorėdamas — gyvenk’...
Liepos men. 31 d. apie 7 vai. 

gana girtas žmogus, 
ties cirku szoko iii Nemuną ir
norėjo nusiskandint i, 1x4 laiku 
ji kiti piliecziai, rodos jo drau
gai spėjo iszgelbeti. Nežiūrint 
jo tuo, t. y. iszgelbojimu ne
pasitenkinimo bei prieszinimo- 
si ir norėjimo isztrukus vėl 
szokt i iii vandeni, vist ik 
duoli”
de, rodos, namo.

pasirodi' vandens 
ku liu rajono milicija ir vos ant 
l< o j 11 
duoli

Praeiviai

su dideliu vargu
‘ sken
nn ve-

tardymu paaiszkejo, 
užpuolė milicinin-

N. Y.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

zi n i nka i tiki, jog 
turi teise taip dalyti, nes, jei- 

Valsiiju imigracijos 
lankan-

gu Si iv. 
virsziiiinkni

1 tiilus kaipo ateivius 
savo kvota, isz Italijos kasmet kuomet kvota dar neiszbaigta,

I •
-žmones^ Italu kvota gali but sumažinta 

I ukstaneziais kasmet, 
nuomonėj, jeigu szitie

skaito t 4

ezi us * t

Tada tikf p

gali atvažiuoti 42,057 
arba mimesis B,411. Ir iszvažia-

su-ve isz Amerikos Italai tik 
mažina ta sknieziu.

Tokiu 
gracijos
Baandžio 2<), 1923, 
ras 381

keliais 
ir j u

baptistu, 23,000 metodistu, 
episkopai u, 10,000 pro- 

testonu, 4,000 luteriu, 3,000 
kongregacionalistu ir žydu, 
BMX) adventistu 
riu.

4,000 luteriu, 
ir 

ir reformato-

Argi galima tikėti in sapnus 
ir ar jieji iszsipildo!

Sztai Augustas Kolojaskis 
Chicagoje sapnavo ana diena 
numirėli, o dabar palicije jesz- 
k<> jojo tėvo skiepe kurio kūnas 
dingo nepersenei nežino kur. 
Antanas Pešta isz Providence, 
K. I. turėjo teip baisu sapnu, 
jog prisipažino palicijei buk ji
sai nužudė savo dranga. Ona 
Andrews isz Saint Banį, Minu., 
sapnavo, buk jai mirusi gimi
ne paliko turtą ir ant rytojaus 
aplaike žino buk tai teisybe. 
Matyt, jog sapnai iszsipildo.

Senovės gadynėje žmonis 
labai tikėjo in sapnus, o tas ka 
juosius iszajszkindavo buvo 
laikomas didelioje paguodo- 
neje. Juk Danielius likos pa- 
Jiuosuotas isz levu urvos ha 
galėjo 14^reik,szti
Juozapas aplaike net karalisz- 
ka sostą kada iszgnlde Fara
ono sapnu.

Apszviestam laike žmonis 
mažai tiki in sapnus o daugiau 
in čigonu burtus ir delnu skai
tymu. Bet tankei sapnai iszsi
pildo. Tegul kas sapnnoje tris 
kartus jog mirs,
paskutini testamentu.
motęre sapnuoje, jog gaus rau
dona sale be, tai tuojaus nuej- 
na rinktis raudona skrvbelia.

Szeip tfr teip, sapnai turi sa
vo ženk lyvarna ir apsaugoje '■ "V , 11 'ai ' ■ ’ 11

'■ »•

Sziadien viena ir czverti cen
to galima nupirkti milijoną vo- 
kiszku markiu arba už viena 
amerikoniszka doleri 57,150,- 
000 markiu. Priesz kare, kada 

23 centai 
pdima pirk-

markes buvo vertos 
tai už ka sziadien g 
t i už doleri kasztuotu tada 
13,001,700 doleri n.

4 4

gere.

sapnus o

Du kart tiek amerikonu ne
teko proto praėjiu meta ne 
kaip 1921 mete isz priežasties 

sztopo” koki sziadien žmonis 
Teip pranesza daktaras

Pollock vaistines daktariszkos 
kamisijos New Yorke.

Tas parodo, jog žmonis ne
paiso kokia trucizna gere, o 
naudojimas alkoholiaus baise i 
prasiplatino. Sziadien tiejęi 
ka gaunasi in ligonbutes, ser
ga ant. kitokios ligos ne kaip 
tiejei ka gere priesz prohibici- 
je. Ligon buožei ir prieglaudos 
del paikszu yra pripildytos o 
in kalėjimus teipgi girtuoklei 
butlegerei ir kiti netelpa.

O palaiminti vaisei tosios 
prohibicijos!

vaisei

na ir padaro 
Tegul

’Tasai žmogelis isz Clovolan- 
do kuris uždavė per sedynia 
savo paeziulei ir likos uždary
tas kalėjimo turi musu apgai- 

jisai buk ant 
J >

per

lojimą. Pasako 
tosios “operacijos 
nėjo per deszimts metu ant ga
lo insidrasino ir buvo tai jojo 
pirmutinis galėjimas su savo 
prisiegelia isz kurios iszejo “vi 
sas,” nes . pl’icsz tai nuolatos 
aplaikydavo in kaili nuo savo 
paczitdes, panoszdamas ’ neina- 

r*

pusi rengi-

nes , prjesi} tai nuolatos

žas bledes.
■ ' ' i 1 i 
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Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

o darbas

Ka rasto apie knyga “Tūkstantis 
Kakta Ir Viena”

kuria man pri-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz cslu aplal- F
kės puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imtu Toi puikioj knygoj talpinasl 
patktm apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietttviszkai kad kož- 
nas turėti jis namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus aprnszymus senovės Įmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupasezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
pristuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenine. Viso' glaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, 8. P. fss 
Somerville, Conn. Jeigu reikaląiijate 
virss-nilnetoft knygos tat prislusklte 
in “Saules” uisleistuves o gausite tuo» 
jaus per paeita, z . ,,

tymus namuose atranda tenai stebe-

lieku “Sttulee” įkaity tojas, 8. P, laa 

vlrai-Dilnetoft knygoti tat pri«lu»kltė

lau* nėr oacsia, 
r i .

/
■ ,1 »■

-tevedama norėjo 
areštuoti.

matvdami •r
ini, labai piktinosi.
Isz Pavergtos Lietuvos.

atsiuntė

s
3 y

i i s k e n -

n
toki Prisiimti' už sudrutinima 

plauku ir kad nežiltu ir neplik- 
tu plaukai, kurie tik naudojo 
Brundzos Nektar. Del visu bus 
dykai prisiunstas būdas gydy
mo ant persitikrinimo per 
pacztn. Tik dabar galite, pasu, 
naudot isz tos progos, raszyda- 
mi pas:

Dr. Brundza Co., Broadway, 
South 8th St r., Brooklyn, N. Y.

Seinai. — Lenkai 
nauja kunigą in parapija. Jis 
Lietuviszktri nemoka. Pirmiau 
buvusi Lietuvi kunigą pelkele 
in Lomža. Dabar Seinuose liko
si tik vienas senukas kunigas, 
kuris moka Lietuviszkai, bet 
jis del senatvės negales aptar- 
naut Seinų parapijos puse. Iki- 
sziol po piet Seinų bažnyczioj 
būdavo 
kai.

: Italai kurie gyvena Suv. V aisti 
^ali prirodyti Amerikos 

Virszininkai nutarė, imigracijos virszininkams, jog 
cirkulia-1 jie buvo sulaikyti Italijoj, i::i 

italas’ aiszkinimas iustatymo yra jo

budu, Italijos Eini-:

jog nei vienas

|ose. O'

isz-
<r

gvvenantis Suv. Valstijose ku-!*zesziu menesiu laikas gali bu- 
I ■ • t ♦ • • • 11

ris atvyksta Italijon del laiki-; ti prailgintas ir jie turėtu but
no aplankymo, negales 
in Suv. Valstijas per tuos me
nesius kuriu kvota dar neisz
baigta. Iszskiriant kaikuriuos 
atsitikimus, nes Italu valdžia 
supranta jeigu lankantieji Ita
lai

gryžtii inleisti nepaisant 
ilgiau pasiliktu.! nors

likti

priversti pasilikti pakol 
kvota iszbaigta. Jie gali paši

ltai i joj su v i rsz szesziu 
menesiu, ir tokiu budu, pamest
teise būti inloistais in Suv. Val
stijas. Tokiu budu, nukreipti 
nesmagumus yra nutaria, jog 
“lankantieji” Italai, kurie 
mano gryžti in Suv. A^alstijas 
kuomet kvota neiszbaigta, tu 
r i ypatiszkai nueiti pas emi- 

komisijonieriu, ir

Italai,

gracijos
jeigu aiszkial prirodys, jog bū
tinai reikalinga jiems sugryžti 
speeialiai pavelimai bus duo-

♦

kvotos kad

pamaldos 1 act u visz-
M

Gaisrai Lietuvoje
Valstybinio Ap

draudimo instaiga skelbia, kad 
Liepos menesy gauta praneszi- 
mu apie invykusius gaistrus 

už kuriuos

Kaunas.
Nereikia 

turintiems
apie invykusius 

su nuostoliais 77, 
iszmoketa apdraudos (insziu- 
rens) 70,172 litai.

JOS. PENKUNAS
ISZ ST. CLAIR, PA.

Kandidatas ant
DIRECTOR OF THE POOR 

REPUBLIKONISZKO 
Lietuviai

suokite už savo Tautieti 
ir intekmes.

TIKIETO.
Schuylkill Pavieto bal-

Praszo jūso balso

I .

Gera Sveikata
Atlikimui gerai ąavo darbo, reikalinga turėti . , 
gerus dantis ir gera sveikata, prasti dantis 
yra, priežastis daugelio sirguliavimu kurie

Geri Dantis

Nusiszove.
Skapiszkis (Rokisz. ap>s.) — 

Sz. m. Liepos men. 
niszkiu — Karoliu viensėdy 
nusiszove 
priežasties aunas 18 metu vai
kinas Bolius (’želkis, tarnavęs 
pas pil. Lapieni-Lapeli bernu. 
Ta diena minėtame vienk. pas 
kita p. J. L. buvo 
džiainos vestuves kuriose ve
lionis žvaliai ir mandagiai ap
tarnavo svecziams ir gyvai 
linksminosi. Vienok vestiniu 
pabaigoje, anksti ryta, 
sodybų pievoje negyva per- 
szauta krutino. Nors pas lavo
nu jokio szaujaniojo inrankio 
nerasta, betgi yra tikru davi
niu, kad vaikinas del szeimy- 
uinio pabudžio pats nusižudė.

17 d. Auir- 
r 

nežinia del kurios

C U N AR D
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuoa in ežia 
azi meta.

Leisk musu rasztinei Kaune pa
gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono. 
laukti del vietos,
Cunard Linijos laivakortes, nes S 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu- g 
ropos kas kelinta diena. Cunard 5: 
laivakortes yra geros kelionei S 
ant laivu Aquitania, Berengaria 
ir Mauritania, greieziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame- g 
rikos. Del dauginus informacios S 
kreipkitės pas musu vietinius a 
agentus arba musu rasztiineje. q

CUNARD LINE.
25 Broadway, 

New Tort,

m

rado ji

U*

gerus dantis ię gera sveikata, prasti dantis

priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
netekti darbo. Dabar yra laikas vehgtiDabar yra laikas vehgti
blogu dantų. Valyk savo dantis su saugiu 
ir atsakančiu Colgate’s

čl

i

Colgate’s (

i

* ■"
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Ribbon Dental Cream.
• Daktarai 

ir.
L Dentistai
L Rekomen- 

... duoja ,
I

Plesziku darbai.
Kelme. -- Tarp Kelines ir 

Sziauliu Makarijos miszkuose 
maž kiekviena savaite užpul
dinėja ginkluoti pleszikai. 10 d 
Liepos ryte in Kelme atveže isz 
minėtos vietos suszaudyta žmo
gų. Perszautu per ranka, kruti 
ne ir per vidurius. Vakaro su
laukės žmogelis pasimirė. Jis 
buvo isz Kasei n i u ir veže žy
dams prekes su žydu arkliais. 
Pinigu rado pa.s ji tik 2 lt. 25 
cent. Užniusztasis paliko, žino-

? t rnu, ir 4 ar 5 vaikus.

“ORDUNA
“ORIO”

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORBITA”
“ORCA”

♦ Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York,
arba pas TtetlnluB agentus.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG- 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

? n t ’ • * i ■*

1

1.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už 4‘Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po
atspaudinimui užims gana lai-
U. . B? lt ę " __ * » ..Įteik............. •' .. . * A
ko apdąrymas. Kada bus už
baigtas, tada yislems pranesri-
mė. Meldžeme pinigu nesiunsti
nes tai mums padaro , daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokuhdd.

■i

1* *

t
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v Geležkelio sargas Tylius
Trenke kumsztimis in duris, 

kurioj atsidarė su ppszkejimu.

r

Dieną jau, slinko vąkarop. Ty 
liną ipibogęĮ prie buomo. Stove-
** —1 r ' > ii ~ į .

staiga, isžsketes
jo greitai eiti ir, kaip ir kad už
stodamas ki'lia ir norėdamas 
kasžin ka sulaikyti, 
tarpo begiu.

Atsimerkęs buvo 
bet nieko nemato.

Bet su kuom tai stengėsi ir 
per sukastus dantis neaiszkiai 
niurnėjo: “Ar girdi! palik 
czion.... atiduok, ar girdi ? 
silik czion 1 atiduok ji man.”

Matomai stengėsi ka tai su
laikyt, sukinėjosi in visas pu
ses,, graibėsi, vis užstodamas 
kam tai nematomam kelia.

— Mvna! — suszuko verks
mingu, kaip mažas vaikas, bal
su.

— Klausyk, Mvna... atiduok, 
paežiui, atiduok, 
bydamas orą: — ja taip sumu 
sziu, kad bus mėlyna ir juoda 

kirviu, ar girdi ? Kirvi ))a 
imsiu isz virtuves, musziu, pa
matysi, ji gi pastips! Taip, kir
viu isz virtuves, 
juodas kraujas...

Ant jo lupu iszsiverte bal
tos putos, stiklines akys beper* 
traukos mirksėjo.

Saulele leidosi, 
si szv a i st e.
. Tvlius

jo czięp j)į\se įpina tos nutirpęs, 
rankas prade-

atsistojo

placziai,

“Ar
Lu

-melde grai-

kirviu’.. U!

dels sis p ra

ra paimdavo

ji iszt rauki' isz

M a szi n ori u s nuszoko, 
prie Tylians, 

ranka; 
kojomis 

t rauk i-

geltonai hal

SAULE

pn-

sustojo.

visi buvo pli- 
j’i

larbininkiu 
galvomis; ju veidai 

tai iK'paprasta ir
J

5

'•to
r y-.- . .. x ■

PREZIDENTAS COOLIDGE PRIE DARBO.
I’irniut inis paveikslas prezidento Coolidge Haliniu .Varne 

prie savo darbe. Sėdi jisai prie 
užsiėmimo turi užtektinai |<m-i turi atlikti.

savo stalelio per visa diena,
IK’S

sina rk ii- 
it‘.s, be 

iszbly szk ilsi n veidu 1 
jo.Jos virsziau-
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į Paliuo^uotas Vargas
(t

G>
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k u ris 
geras sa- 

troszko savo

X’ieuas didis I art tiulis 
buvo gailias/i rd is ir 
vo pavaldžioms, 
vergą padaryti laimingu. Taigi 
suteiki1 jam liuosybe 
vanojo laivu, 
kiomis gėry bemis.

Ih'iigkis kelionėn, - 
i turi nulis ]>a Ii uos u oi a jam 
'gili. — I'*,...’.'. *........
lis, patinkamai vartokie aptu 
ret ar. gerybes ir bent ka pelny 

įsi, tai Ims (av

ir pado- 
prikratu n >■ ISO

t are 
ver 

Plaukiu in svet imas sza-

kuriose nėra 
nei draugu ir turi

varginga ir ne-

nemanantieji apie 
visu savo 

dimumii, visai nemintydami 
gala. Lž tai 

už juos iszmintingesnis
< L

Pali nosuotasis vergas isz- 
plaiike in platuji vandenyno. 
Gi k('Iionejo pasitaiko, kad už
ėjo audra, o laivo vėtra užvare 
ant uolos ir

vergas

Ana dienu ih LnzeHtės jia4- 
vieta nuvykau,

"Tai puikiu komedijų pama- 
cziau,

Kelnoresia ir stubosia pil
na

J’usbac.zkiu ir
namines pridėta, 

raugalo pri
krauta, ..

O kad linksminosi, tai links
minosi.

Net pasigeria bobos ant kak
lu kabinosi.

Ir per žandus tviszkino, 
Prie katro prisikabino.

O galybe, kas do plovones, 
Jog negalėjo klausyti geri 

žmones.
Kuopoms bobos slankinėjo,

Ir savo vaikus atsivedinejo, 
Ir del tu vargszu munszaine 

davinėjo, 
Plovoje kiek galėjo ir ant 

niek nežiūrėjo.
Kas bus isz tokiu vaiku 

l’ž keletą metu ?

visas susiskaldę.
Visi žuvo,.iszskyrus vergo, kū

gy v u.
Dasigaves vienos salos krantu, Į 
buvo nusiminęs 
l<o neturėdamas pa 
bok bijodamas viena diena 
regejo priesz save didele ir 
gražia pili, kurios liuk pasuko, 

mynios isz- 
nnoszirdžiai 
Sveik i name!

riam laimi' buvo iszlikt i

mažai

gio del tu dienu, 
pavaldžiu 
leisti nuobodu 
apkeneziama gyvenimo. Ir taip 
kas met apninkame nauja ka
ralių. Tie karaliai, kurie pirm 
tavęs ežia buvo, tai buvo tusz- 
ti ir nieko
ateiti, linksminosi 
• f

apie ju galybes 
buk ie
ir musu žodžiai teranda ramu
ma tavo szirdies gilumoje.

Naujai iszrinktasis karalius 
atydžiai klausosi viso to, kas 
buvo jam pasakojama ir apėmė 
nuliūdimas, kad taip
laiko tėra prisirengimui, kada 

Į savo galyb(‘s nebeteks, 
ii"'......'
li(*pe:

Patarkite man, iszminties 
dvasios, kaip turiu prisirengti 
dienoms, kuriose turėsiu neto
limoje ateity gyventi vienu 
vienas !

— Nuogas pas mus at ('ja i ir 
nuogas busi iszsiunstas in tusz- 
ezia sala, apie kuria tau kalbe- 
jonu', — atsake dvasiu viena. 
— Dabar gi esi karalium ir gali 
darvti, kas tau patinka. Taigi, 
siunskie darbininkus in ta sa 

testato namus gyv(‘iii 
mams, tepurena žeme, 
szia apylinkes.
pi'rsimainys iii derliaus dirvas, 
žmones keliaus ten apsigyven
ti, tuo budu pasistatydinsi nau
ja vieszpat ija del saves ir tavo 
pavaldžiai iszkilmiai pasitiks 
tave, kuomet neturėsi valdžios 
ant musu. Zinokie, kad metai 
viii trumpi, nematai, kaip pra
bėga, dėlto tai nieko nelaukęs, 
pradekie darba.

Karalius paklausė dvasios 
patarimo. In apleista sala tuo- 
jaus iszsiuntte darbininkus ir 
medžiaga. Ir pirm 
sibaige jo karaliavimo laikas, 
visu apleista sala iszrode pui
ki, maloni ir žavi vieta apsigy
venimui.

Pirmieji karaliai, kuomet ar
tinosi paskutines karaliavimo 
dienos, mėgino save užmirszti 
bet baime ir sirHvarta juos kan- 

vienok paliuosuotasis 
o dabar karalius, su 

tos dienos 
žinojo, kad 

suras džiaugsimi ir ramybe.
Paskirta diena 

Paliuosuotasis

m
r i ’t •. laigi, 

iszmintingus pilieezius atsi-
be vilt ies, nie- 

sauly. 'Taip 
pa-kepu ra i t e, tartumi ’ i > I < 1111 j u k

koki g.' v;> daiktu. A nl kiaušy 
lave jokiu 
buvo, kad niok'o m 

:-umis/e <

t)

atsakymu, 
'gi r-

ai eit vlllll, iie(
a iszk u
d i. I>ii\ o

bud usis ji 1 i'h-lOii n pa rei ka 
la \ o
jciigc^i perkalbėti Tyliu, kad 

ju nuo begiu

1 didžios žmonių 
jo jo pasit iki i, 

s\ (‘il<indami: 
sveikiname! Ilgųjų mot u musu

1 r insodine in pui
kųjį vežimą, iszkilmiai lydėjo 
in karaliszka palečių, kur tar
nu daugybe ji apsuko, sveikin-
( 
t

11
I I

Į ia g'11 i b( ) s ; prisiunst u'ji
ka ra Ii ui! ” 

veži ma,

Pagalios pasirodė - darbinin
ku traukinys, kur kožna vaka- 

dirbanezins ant 
geležkelio darbininkus. Gana
dar toli nuo sargybos namelio 
iszsiskli(\jo szv lipimas, 
skintis sznioksztimas, girgždė
jimas, ir traukini pradėjo stab- 
dvt. Dar valandėlė

Atviruosi' vagonu languose 
rymojo keliolika darbininku ir 

( 
komis
reiszke k a
liūdna iszkilme. Pamali? sargu 
visi ('Ule sznabždetis. Senesnio 

dantų pypkes 
ir laike jasias rankose; moters
vaitojo.
priėjo tiesiog 
drueziai suspaudė jam 
'Tvlius sustirusiomis 
pradėjo artinties prie
nio. Isz pribu\ nsiuju ne vienas 
jo nesveikino, nieks neužkalbi- 
no, nors visi ji pažinojo.

Isz paskutinio vagono isz- 
nesze Tobijuko kuna. Buvo jau 
negyvas. L(‘iia ej’o paskui, vei
das josios buvo
tas, apie akis juodi graižai (do
mes. )

Tylius ne nepažiurojo in ją
ją, bet ji, pamaeziusi vyra, per
sigando: jo veidas buvo supuo
lus, plaukai pražilę, barzda ir 
antakiai susi\('l«', ant burnos 
pėdsakai aszaru ir dulkiu, akys 
staeziai žibėjo.

Surengė vėl
rias buvo atsivožė, 
ant ju Tobijuka.

Tobijuko kuna nesze tvarko
je ir tylomis; naktis temo grei
tai. Ant kelio
(laukiniu ožkų) kaimine ir žin
geidžiai dairėsi bet garvežimio 
szvilpimas jasias iszbaide ir 
iszblaszk(' in visas puses.

Sujudėjus traukiniui, 'Tylius 
apalpo ir 
Traukines 
nia apsupo

neliko joji' ni' ženki 
mo ir veiklumo.
žado, su 
žmogus, buvo
siu valdonu.

Menuo pasikav 
se; grinrzioje 
neiszpasak\ ta taiimimia.
klausi' sunkaus \ yro kveimi 

užžiebi i žiburį,
I amsoje buvo jai ba isu, bet 

:> pasikelti: kulias

skruostai uždeng
ji drueziai užmigo.

Kada iii pora valandii su T 
bijuko kimu
grinezios durys

N 11>I(1 b( >

a t si t rauk
A < >re |< >nio.

nes
jau negalėj 
sunkino ja, kai) 
no;

< >ji > d( ■ bt ‘si no -

ii/.\ ieszpatavo
I sma

Į g;1 ru ’

1)1.
,\ i einant is greit asis

n\ - t ur<'jo susi laik vt i
sznmtas sz\ i i tanui i 

i • • 1a kis. i r j a

It raid<i
i r pa 

lieki i m i nga ji 
b"!.ri n lien i|V<’( Ic va m.

Suriszt a

la —lami, kaipo ju vieszpat i ir at i 
luodami savo paklusnybe jo 

va I ia i.
Baliuosiiotasis vergas, nuste

bės, nenorėjo 
ket i, mintydamas, kad 
ja ir \ isa la, ka mate 
ir prityre, mint ijo, esą vien I ik 
vaizdiiotes apsireiszkimas. Bet, 
patyręs aplinkybių tikrenybe, 
visiems tii'ms, kurie apie ji su
kinėjosi iszt ikimybeje, 
niai iszsitare:

— Kas tai 
pranl u, delko iszaugszt inote ir 

žmogii, kurio nepa
yra vargszas, 

klajūnas, kurio pir- 
užreiszkiate sa

vo vieszpaeziui. "Tas viskas ne
apsakomai stebina mane.

Vieszpatie! — atšaki' jie. 
— "Toji sala yra 
venta. Ilgai jos 
prisiunsti kas met žmogų, kurs 
ant ju vieszpatautu ir Dievas 
ju maldų iszklause. Ir, kas met 
atsiuiK'zįą žmogų, kuri garbin
gi 
savo 
galybe baigiasi metu užbaiga. 
"Tuomet atimama isz 
liszki rnbai, gi insodine in lai

bi apleista, 
buvo 

tai prisirun-

I u rojo 
pakolia i • • •

Pasaike vienoje vietoje.
Padare skyle galvoje,

Net kaulai byrėjo,
Ir kraujei tcszkejo.

Žmogeli geriau paliautum, 
Po karezemas nesivalkiotUm,

I r negirt uokliautum, 
'Kai mm bobos su prosu per 

uosi negautum.
• ♦

tepuo-
Apleista žemi'

s:i \’o
i

t» • t 11

roko, 
d iuna

pro
i r

apie
sustojo; ant

> iszgastis;
iszt iese

szimta
'S !

I»UV<» 
melsdamas,

nuėjo 
žingsniu ir nuilsi 
veido mat v t 
rankas, 
]>riesz save, dejavo ir graudžiai
verki1. Paskui isztiesi's kakla 
dar syki norėjo pamatyti ka 
tai tolumoj dingstanti. Ant ga
lo rankos nudribo:
buvo susidrumstęs, vilkosi at
galios, kaip nesavas.

Saule paskutiniais spindu
liais apsiautė visa miszka ir 
tuoj užgeso.
kaip baltuojanti tarpi' puvėsiu 
kaulai. X’iduj mieganezios ty
los girdėti buvo genio kalimas. 
Prapuolė paskutinis debesėlis, 
ir szaltas vakaro kvapas dre
buliais pereme sargo kuna. 
Viskas rodėsi jam nauju ir sve
timu. Negalėjo dasiproteti, kas 
apie ji, kame ir kur beeinąs.

Szit voveraite perbėgo ke- 
nežinia isz kur 
“geras Dievas 

Atkart ojo tuos 
žodžius po kelis syk, pakeliai 
sziek tiek atėjo in save: — 
“Dieve, kas tai yra?” — sten
gėsi surinkti ir sutvarkyti min
tis, bet veltui, — drebėjo jaus
damas savyje silpnumą.

Isz beržynėlio pasklydo 
dikio verksmas. Sargas ir vėl 
padūko. Bego, nežinodamas ka 
bedaryti. Apleistas vaikas ver
ki? ir mėtėsi po maža vežimėli. 
Ka su juo bopradeti ? Ko jis no-

— Nežinojo; — galvoje

veidas

visa
Kelmai iszrode

lia, ir 'Kyliui 
atėjo in galva: 
bėga keliu. 1 ?

ku-

I I

neszyklas, ku
ir paguldė

t )

>iu<r\ zo zrnoiius
i k i

i k a k ■; i m a 11.
'kaip I.........

galui rado I I \ !111 
. . I

su lieszi 111 H ! ezi Uat v i ras.
užėjo augsztyn; grineziojp bu '

užbėgo stirnų

puoli' ant žemes, 
vėl susiturėjo; mi- 

• apalpusi — ka su 
juom pradėti? Nusprendė tada 
pakeliai vaiko kuna palikti

neszvklomis tuom 
tarpu parneszti sodžiui! apei

vo tamsu, ant ju -zaukimo nio ! 
kas nebeatsi liepe. I

I ’agal ios 
ir silpnas 
baisu regini.

I žmuszimas.
Su sudaužytu 

pintu kauszu
SI'

l< 11 d i k i s ;
s ) x r.va bei 11. i'
ll go n but i.
m’ valainh'les

numota

tam viskam ti
są po im 
gi rd ('jo

na-
melyje, ()

pusi Tyliu.
Du žmogų nesze Tvliu, 

na, 
paskui ju ir

Le- 
ejo

ti 
balsiai žliumbdama, 

stūmė vežimėli,
kuriame raitėsi ir verke josios
kūdikis.

Isz už miszko paveiksle rau
dono dugno iszplauke menuo ir 
kaskart kilo 
smileziuotu su
pa is szv iesos dirvų pynėsi ilgi 
szesz('liai.

augsztyn. Aut 
aiszkiais sklv-

Prasisk verbdama 
mus tarpo 
mu, maža 
iszleto ir atsargiai. Tylius, kle-

tankiai paszokdavo; 
neatmerkdamas 

murmėdamas, 
atsikeli i.

pro kru- 
augsztu semi kel- 
žmoniu minia ('jo

jodamas,
vis
kasžinka
ges i atsisėsti,

iizmie/.e 
ži burei i S

Ip ;:; ;i 
e/io n
>n g.

j kepuraite, kuria
i monejo

I dies.... a ] ><ZV H't e I
• legt u k a

i r

žim 'gžm! \ st (».’!
veidu, sut ru-1 

gulėjo kraujuo-
pasriuvusi Lena.

N udaigoj 
sze paežia! - 
kitam susirinkusieji.

k a' ■"

<• į>aezia ' 
k a r t o ji >

I užimi-

ri ?
slankiojo negeros mintys.

Geras Dievas begi t

— Kas tai
a ke-

Ak,liu.“ — Kas tai v ra ? 
Tobijus! Ji numarino ji, ta mo 
czeka (pamote), 
tras gyvas!... U-u!

Raudona auszra 
jam akis, kaip per miglas, ma
te iszverstas kūdikio akis, ran
kose jaute minkszta, karszta 
kuna, 
verksmą ir kriokimą, — keno!
— jis nežinojo.

Koks tai karsztas laszas 
tiszko jam ant kaktos, ir vėl 
atsikvoszejo 
ore skambėjo aidas signal i ni( 
varpelio.

Dabar tik shpratb, ka priesz 
valandėlė norėjo padaryti; jo 
rankos atliuosavo kūdikio ger
kle, kurs atgavės kvapa snu
kiai ome kosėti ir verkti.

—Tai dar gyvas? Dėkui Die
vui ! gyvas, gyvas!

Ir skubino pasitikti trauki
ni. Virszuje kelio sukosi durnu 
kamuolys, paskui davėsi gir
dot garvežimio staugimas, pa- 
nasžus

o josios bos-

uždengė

girdėjo prigluininta

atėjo in save;
)

\’el susibėgo 
nas prisilenki1 
ges.

Jėzau.

ir

paimti Lena su

akiu 
sten- 
S un- 

kia usias jiems buvo persikėli
mas |)(ir upe: palike "Tyliu tu
rėjo vėl grįžti 
kūdikiu. x

Pirmas sutiktas sodžiaus gy- 
apie ne

laiminga atsitikima žinia. Be- 
go visi isz namu ir apsupo ne

buvo 
siaurais laiptais užųeszti sun
ku neszini;
sargu ant lovos ir tuojaus gri
žo pargabenti Tobijuko kuna.

Zinoves-kairnynes patarė li
goniui ant kaktos szalta vande
ni dėti, ir Lena tuojaus prie to 
griebėsi. Vilgė szaltame szuli- 
nio vandenyje rankszluosti ir 
dėjo ant karsztos ligonio kak
tos, tankiai maine, 
szilt u.

Ant galo jai Įiasirode, jog li
gonis jau liuosiuu kvėpuojąs; 
ii' pati troszko atilsio. Buvo la
bai nuilsusi ir gule in lova, bet 
veltui — ne valandėlės neuž
migo. Josios akyse stovėjo die- 

, ar ji 
ar drueziai

vent o jas isznesziojo

laiminguosius. Nelengv a

pagalios paguldė

kad nesu-

uos atsitikimai, vis tiek 
buvo atsimerkusi 
užsimerkusi.

Mažiukas miegojo.
Kznioksztavimui. Buvo ir szal- pino suvis apie ji.t Po intekme

oi r, i. f ' "L* '/.• ' 4 '

aorganczio milžino

Ją,

Nešim-

baimes ji visiszkai pdrfiimalne;

žandarai niigabein 
uos mėtosi ir

ta pao/in
ui be

l’eezia lis
nesiskyrė 

velionio kūdikio 
maloniai gla-

• paude prie szir
— Tolinus Ims.

Seniauses isztyrimas.

Ant sulaikvmo 
mo kaipo 
tikt a i po HI cent u. Jei

ir kernu
dantų geli

ant kojų 
igu jums

kits po ! ne pa gi ai bet u tai pinigus sugra-

i imvua i, 
priu vaiko

Marija! 
ko drebėdamas isz 
ir pabalęs.

"Ten su nukirsta 
likis!

Sargas i 
žmogus,

< )•'

rp

mulo-

gali but i! \esu-

gerbiate' 
/.instate ir, kurs 
nudriskęs 
ma nematote, o

negu isz-

Gerai, kad tėvas suaugusi 
sūneli turi,

Tai ir užstot už tęva gali, 
Szenadorije levas su sunum 

pas kitus atėjo,
Ir vienam vaikinui mėlynus 

brylius uždėjo.
Kas do priežastis buvo, 

Kad tuos brylius uždėjot 
Bet jeigu tėvas kitus su su

num pjudo, 
Tai vra niekszai abudu.

Teipgi prisiunsim infor- 
kaip apsisaugo! nuo 

slenkimo, pleiskanų ir 
i dekavo- 

I ja už dyka rodą. Raszykit t uo-

zvsim. 
e

macije
1 plauku
I plikimo. 'Tukstanezei 

atszo-U 
vislios Jails:

\ lu

x' X’ dvasi u apgy-
melde Dievo m

(

ah a k u

hiig<n Vos ji surado i
eležkeli

tis tarnyste. Toji' paezioje 
toje, kur 
"Tobijuka

ant < r

t rauk iii vs 
S(*( Įėji > 

begiu. įlankose 
monejo gauruota
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JMBCO Oriental Specialists, 
2.‘1() Broadway, Box 9 W.

Brooklyn, N. Y.

pi Idan 
vie-!

perbėgo 
"Tylius tarpu ; 

t uri'jo i r gla-, 
juoda valio- j

T

()

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

few

ra i priimami' ir apszaūkiame 
karalium; bet jo garbe ir

jo karu-

va nuirkluojame 
tuszczia sala, kur, jeigu

| jis iszmintingas,

5fi ? f-į y ,<<tl *

kino;
vergas, 
linksmumu lauke 
prisiartinant, nes

Norin t s žmonelei nedirba 
bet geri laikai, 

Ba kur tik pamatai, 
Pilnos ulyczios žmonių, 

O vis pusėtinai.
Saluniuosia alaus szauke, 
Kiti vyreli ejniki trauke, 
Skulkine linksmumas nega

li uo je,
Tai in didesnius miestus va- 

žiuoje.

prisiartino, 
vergas, kuris 

buvo aprinktas karalium vie
niems metams, buvo isz jo atim 
ta galybe, su ja prarado ir ka- 
raliszkus rublis ir lyg tilvikas 
buvo insodintas laivan, o irkli- 
ninkai pradėjo 
los.

Artinantis prie salos, žmo
nes, kuriuos jon pasiuntė, isz- 
ejo ji pasitikt su muzika, dai
nomis ir didžia garbe, 
nuskyrė ji savo kunigaikszcziu
ir paskui jis gyeno patenkintas 
ramybėje ir laimėje.

irtis, link sa-
Vieni kad ka nusipirkti, 

Kiti kad laike bedarbes sma
gu laika praleisti, 

Kožnas skubina, 
In kitur dūlina.

O ka, jeigu darbu stokuoje, 
Tai ir žmonelei paikioje, 

1 r bobeles neapsilcidže, 
Prie katilėliu linksmai laika 

leidže.
Neiszluoje kampu. 
Neapžiuri vaiku, 
O jau ka viralas, 
Tai tikras jovalas. 

Ana diena,
Buvo baika ne viena, 

Susirinko in viena vieta keli 
vyrai, 

Linksminosi gana fcerai, 
Atsirado ir viena mergina, 

Kuri spirito geria gana. 
Kada gerai prisigėrė, 

Kone kožnam už austi tvėrė 
h' kudlaczijo;

Kiek tik galėjo.
Vyrai ja ja pradėjo besarma

te vady ti, >
Ir .konia in (oria spjaudyti 

Mergica baisei per pyko, 
Ir namon sau nuvyko.

Kada apie tai josios brolis 
dažinojo, n

Už tad su Moku grūmojo,
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Gailaszirdis turtuolis atvaiz
duoja mums Dievo, 
kuriam suteikė liiiosvbe 
tai pa t s žmogus. Sala 
vergas pateko, yra tai szis pa
saulis. Verkiantis ir nuogas 
jis pasirodo gimdytojams, ku
rie tai g 
pasveikina ir priima

Draugai

o vergas, 
, yra 

kurion

^*1

V 'H

W8■ f:

4

I

* >■ ■W '-‘a

;į

GAILĖS PAMALDOS LONDONE UŽ MIRUSI PREZIDENTĄ HARDINGA.

t

a
Paveikslas parodo mynėj žmoni n prie We»tnnni»ter katedros Lolulpno, Anglijo!, ku

rioje atsibuvo gailos pamaldos užmirusi Suv. Vaisi, prezidentą Ilardinga. Žemutinis pa
veikslas parodo kareivius atyduodauczius paskutiniu garbe mirusiam. Place de la Concorde
Parižiujo.

D’yentojai nuoszirdžiai 
ji, kaipo 

savo karalių. Draugai, kurie 
duoda patarimus, yra tai saži- 

žmogaus budo 
Jo karaliavimo me-

ne ir gerosios 
ypatybes. .
tai, yra tai trumpas gyvenimas 
sziame pasauly. Apleista, tusz- 
ezia sala, yra tai busiantis pa
saulis, kuriu prisirengia gerais 
savo darbais be kuriu .nebūtu 
laimingas. • A. Matutis.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

ButubIs daktaras karlumeneje.
Gydo visokias ligas. ,., , 

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

Tuom-lalkinis ofisas randasi 
i KAZUNO APTIEKOJE,, , 

38 8. Jardin SU Shenandoah, Pa.
i J j!™* * ’T \ • * • ' " '

Norėjo vela adgal sūgryžt, 
Bet negalėjo iždryst. 

Nežinojo pas ka nuejti,
, ,• Ir ^fisiglausti.

Jau vyrelį kad grinorka,
lai su tokią pradėt nėr ka. ,
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l LGeležkelio sargas Tyli
rn

1US

Trenk© kumsztimis in duris, 
kurioj atsidarą su poszkejimu. 
Diena jau^ slinko vakarop. T y 
liūs nubėgu prie buomę. Stove-
jo czięįi pu^se minutes nutirpęs,

dirbanezius ant
Gana

i

e A 17« a “i \ i* ■ i,.. : _staiga, iszsketes rankas pradė
jo greitai eiti ir, kaip ir kad už
stodamas kelia ir norėdamas 
kasžin ka sulaikyti, atsistojo 
tarpe begiu.

Atsimerkus buvo 
bet nieko nematė.

Bet su kuom tai s*engusi ir 
per sukastus dantis neaiszkiai 
niurnėjo: “Ar girdi! palik 
ežiom... atiduok, ar girdi ? 
silik czionl atiduok ji man.

Matomai stengusi ka tai su
laikyt, sukinėjosi in visas pu 
sės, graibėsi, 
kam tai nematomam kelia.

— Mvna! — suszuko verks
mingu, kaip mažas vaikas, bal
su.

— Klausyk, Mvna... atiduok, 
paežiui, atiduok, 
bydamas orą: — ja taip snmu- 
sziu, kad bus mėlyna ir juoda, 
— kirviu, ar girdi ? Kirvi pa
imsiu isz virtuves, m u szi u, pa
matysi, ji gi pastips! 'Taip, kir
viu isz virtuves, 
juodas kraujas...

Ant jo lupu iszsiverte bal
tos putos, stiklines akys b*'per. 
traukos mirksėjo.

Saulele leidosi, 
siszvaiste.
. Tvlius

9

iszsiskliejo

Ar

placzini,

Pa-

vis užstodamas

melde grai-

kirviu’.. U!

debt sis p ra

nuėjo 
žingsniu ir nuilsės s 

buvo 
melsdamas,

veido matvt 
rankas,

isztieses kak la
pamatyti ka

apie szimta 
ustojo; ant 

iszgast is; 
iszt iese

priesz save, dejavo ir graudžiai 
verke. Paskui 
dar syki norėjo
tai tolumoj dingstanti. Ant ga
lo rankos nudribo: — veidas 
buvo susidrumstęs, vilkosi at
galios, kaip nesavas.

Saule paskutiniais spindu
liais apsiautė visa miszka ir 
tuoj užgeso.

visa
Kelmai iszrode 

kaip baltuojanti tarp*' puvėsiu 
kaulai. Viduj mieganezios ty
los girdėti buvo genio kalimas. 
Prapuolė paskutinis debesėlis, 
ir szaltas vakaro kvapas dre
buliais pereme sargo kuna. 
Viskas rodėsi jam nauju ir sve
timu. Negalėjo dasiproteti, kas 
apie ji, kame ir kur beeinąs.

Szit voveraite perbėgo ke- 
nežinia hz kur 
“geras Dievas 

A t ka rt ojo 1 uos 
žodžius po kelis syk, pakuliai 

atėjo in save: — 
“Dieve, kas tai yra?“ — sten
gėsi surinkti ir sutvarkyti min
tis, bet veltui, — drebėjo jaus
damas savyje silpnumą.

Isz beržynėlio pasklydo 
dikio verksmas. Sargas ir vėl 
padūko. Bego, nežinodamas ka 
bedaryti. Apleistas vaikas ver
kė ir mėtėsi po maža vežimėli. 
Ka su juo pepradeti

— Nežinojo; -

lia, ir Tyliai 
atėjo in galva: 
bėga keliu. t »

sziek tiek
Dieve, kas tai yra .’

ku-

’ Ko jis no
ri? — Nežinojo; — galvoje 
slankiojo negeros mintys.

“Geras Dievas b<
— Kas tai

a ke-
Ak,

k I f • 
!**> 1

liti.” — Kas tai vra? —
Tobijus! Ji numarino ji, ta mo 
ezeka (pamote), 
tras gyvas!... U-u!

Raudona auszra

o josios bos-

girdėjo prigluminta

uždengė 
jam akis, kaip per miglas, ma
te iszverstas kūdikio akis, ran
kose jaute minkszta, karszta 
kuna,
verksmą ir kriokimą, — keno ? 
— jis nežinojo.

Koks tai karsztas laszas 
tiszko jam ant kaktos, ir vėl 
atsikvoszejo — atėjo in save; 
ore skambėjo aidas signalinio 
varpelio.

Dabar tik shpratb, ka priesz 
valandėlė norėjo padaryti; jo 
rankos atliuosavo kūdikio ger
kle, kurs atgavės kvapa sun
kiai ome kosėti ir verkti.

—Tai dar gyvas ? Dėkui Die
vui! gyvas, gyvas!

Ir skubino pasitikti trauki
ni. Viražu jo kelio sukosi durnu 
kamuolys, paskui davėsi gir
dot garvežimio staugimas, pa- 
naszus aerganezio milžino 
azniokaztavimuL Buvo ir szal
ta.

4 > 9 f. 9

Pagalios pasirodė darbinin
ku traukinys, kur kožna va ką
rą paimdavo 
geležkelio darbininkus, 
dar toli nuo sargybos namelio

szv ilpimns, pa- 
skiaus sznioksztimas, girgždė
jimas, ir traukini pradėjo stab
dyt. Dar valandėle — sustojo.

Atviruosi' vagonu languose 
rymojo keliolika darbininku ir 

(
komis 
reiszke

larbininkiu
galvomis; j u veidai 
ku tai nepaprasta ir 

liūdna iszkilme. Pamate sarga, 
visi ('in** sznabždetis. Senesnie- 

dantu pypkes 
ir laike jasias rankos*'; moters 
vaitojo. Alaszinorius nuszoko, 
priėjo tii'siog prie 
drucziai suspaudė jam ranka; 
Tyliūs sustirusiomis 
pradėjo artinties 
nio. Isz pribu\ usiuju n*' vienas 
jo nesveikino, ui* k 
no, nors visi ji pažinojo.

Isz paskutinio vagono isz- 
nesze Tobijuko kimu. Buvo jau 
negyvas. Lena ėjo paskui, vei
das josios buvo 
tas, apie akis juodi graižai (de
mes.)

Tylius ne nepažiurejo in ją
ją, bet ji, pamaeziusi vyra, per
sigando: jo veidas buvo supuo- 
les, plaukai pražil*', barzda ir 
antakiai susivėlė, ant burnos 
pėdsakai aszaru ir dulkiu, akys 
staeziai ži bėjo.

Surengė vėl 
rias buvo atsivežė, 
ant ju Tobijuka.

Tobijuko kuna nesze tvarko
je ir tylomis; naktis temo grei
tai. Ant kelio užbėgo stirnų 
(laukiniu ožkų) kaimine ir žin
geidžiai dairėsi bet garvežimio 
szvilpimas jasias iszbaide ir 
iszblaszke in visas puses.

Sujudėjus traukiniui, 'Tylius 
apalpo ir puolė ant žemes. 
Traukinys vėl susiturėjo; 
nia apsupo

ji iszt rauke isz

visi buvo pli-
; ju veidai .

M a szi nori us nuszoko 
Tvliaus, •' 7

kojomis 
prie trauki-

neužkalbi

geltonai bal

ueszyklas, k u 
ir paguldė

užbėgo
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Pi rmut i n is 
prie savo darbo. Sėdi jisai pi i<> 

uzsii'inimo turi užtektinai kuri turi atlikti.

PREZIDENTAS COOLIDGE PRIE DARBO.
1 Baltam Name 

diena,
pa\eikslas prezidento (’oolidi 

sa\ o slab'll
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Vienas didis t urt tiolis 
buvo 
vo

nes

(1 sma rk n 
I »<’S, be |

'.kilsiu \ ( * i d 11 1, i

J( |>I HS 1 1‘>Z | ;| 11

gia del tu dienu, kurios*' nėra 
pavaldžiu nei draugu 
leisti nuobodu, varginga ir ne- 
apkeneziama gyvenimą, ir taip 
kas met aprenkame nauja ka
ralių. Tie karaliai, kurie pirm 
tavęs ežia buvo, tai buvo tusz- 
ti ir niek*> 
ateiti, linksminosi visu savo 
galimumu, visai nemintydami 
api*‘ ju galybes gala. Už tat 
bukie už juos iszmintingosnis 
ir musu žodžiai teranda ramu
ma tavo szirdies gilumoje.

Naujai isz r i ūktasis karalius 
atydžiai klausi'si viso to, kas 
buvo jam pasakojama ir apėmė 
nuliūdimas, kad taip 
laiko tėra prisirengimui, kada

I aigi, 
in iszmiutingus pilieezins atsi- I 1 •

k u ris 
geras sa- 

troszko savo
gai 1 i aszi rd i s ir 

pavaldžjams
vi'i’ga padaryti laimingu. Taigi 

ir pado- 
v i s* >

suteik*' jam liuosy b*» 
vanojo laiva, prikramn 
kiomis gėry Iicinis.

l’i'Ugkis kelionėn, — 
! t urt uolis 
,'gui.
• lis, patinkamai

t are 
ver

Blank’ie in svetimas sza- 
vartokie aptu-

paliuosuolajam

I ret as gėry bes ir bent ka pelny 
įsi, t a i Ims tavo.

Paliuosiiotasis 
plank** in platuji 
Gi kelionėje pasitaikė, kad už
ėjo audra, o laiva vėtra užvaro 
ant uolos ir visas susiskaldę. 
A-'isi žuvo,Jsz.skyrus vergo, ku
riam laime buvo 
Pasigavęs vienos salos 
buvo nusiminęs, 
ko net iir*'damas

’ergas isz- 
vandenvna.

ir turi

• 1

nemanantieji apie 
visu

mažai

P TARADAIKA g
Ana diena ih LnzeVnes pa^ 

vieta nuvykau,
'Tai puikiu komedijų pama- 

eziau,
Kelnoresia ir st u bosią pil

na namines pridėta,
Pusbaezkiu ir

f 11

raugalo pri
krauta,

O kad linksminosi, tai links
minosi.

Net pasigeria bobos ant kak
lu kabinosi.

Ir per žandus tviszkino, 
Prie kaire prisikabino.

O galybe, kas do plovones,
Jog negalėjo klausyti geri 

žmones.
Kuopoms bobos slankinėjo,

Ir savo vaikus atsivedinejo* 
Ir del tu vargszu munszaine 

davinėjo,
Plovoje kiek galėjo ir ant 

niek nežiūrėjo.
Kas bus isz tokiu vaiku, 

Už keletą metu ?
• # •

Pasaike vienoje vietoje.
Padare skyle galvoje,

Net kaulai byrėjo, 
Ir kraujei teszkejo.

Žmogeli geriau paliautum, 
Po karezemas nesivalkiotum

Ir negirtuokliautum, 
Tai nuo bobos su prosu per 

uosi negautum.
* ♦

iszlikti gyvu. -mhvo galybes nebeteks.

be vilt ies, iii*'- hope: 
pasauly. Taip 

beklajodamas viena diena 
regėjo priesz save 
gražia pili, kurios link pasuko,

> (Tulžios žmonių 
"jo jo pasit ikl i, 
sveikindami:
svei k i name! 1 Igu ju met u

I r insodine in pui
kųjį vežimą, iszkilmiai lydėjo 
in karaliszka paloviu, kur tar
nu flaugybe ji apsuko, sveikin- 
lami, l<aipo ju vieszpat i ir ai i- 
luodami savo paklusnyb*> jo 

valiai.
I’a I i u*jsi io| a sis \ ergas, auste 

bes, nenorėjo 
k e t i, 
ja ir \ isa ta,

kraut u

-— Patarkite man, iszmiulies 
dvasios, kaip turiu prisirengti 

didele ir dienoms, kuriose turėsiu neto- 
ateity gyventi vienu 

)

— Nuogas pas mus atėjai ir 
nuogas busi iszsiunstas iii tusz
czia sala, apie kuria tau kalbė
jome, — atsak*' dvasiu
— Dabar gi *»si karalium ir gali

Taigi, 
siuuskie darbininkus in ta sa 
la — ti'stato namus gyveni- 

žeme, tepiio-

kepura i t e, ta rl nm 
įnikta. Ant klausv

jok iii

pa<»11 i j a I ; t > 

i\ td<i ,ur \ \\‘i < 

m u, liedavo 

aiszkn bii\-o, 

slimis/e<.

1» I. )
1

at sakymu, 
kad nieko negir-

gyvent iIi moję 
vienas?mynios isz- 

nuoszirdžiai 
Sveikinami*!

musu

i * I i. Bu\ o
Radusis ji 1 el*»t on u pa rei ka 

la vo
Lena

< vep i \i 
žibu ri, I 

tamsoj*' buvo jai baisu, lH.t į
i 'P " 

sznm! as sz\ i 
. i "

. i r * 11 j į < i

neliko joje n*? ženki 
mo ir veiklumo.
žado, s n iszblv.' 
žmogus, buvo 
siu valdonu.

Menuo į>asika\ • >j<» 
grin ežio j*' 

neis/.pasakyta tamsuma, 
klaus*' sunkaus

Noroj* >

se;
del 

už. ' H'-'-zpal a v
H‘S|I1()

( I

: >

i i

j in gei bos ;

uoga lojo

\ y n > 
užžiebi i

pa si k e 111 : k 1111;

mo.
IK'S 
ja u 
sunkino ja, kaip
no ; sk most n i už* li'iig 
ji drucziai užmigo.

Kada iii pora valandii - u T 
bijuko kimu
grinezios <lury'>

Nll>t (‘be
gri ik'Zioj*1 
s/.a u k i m <» iiie

I ‘ a k is

()

>u ’<r;. /s i zint >i H‘s 
iki galui

atviras.
užėjo augsztyn; 
vo tamsu, ant ju 
kas nebent si Iiepc.

Pagalios
ir silpnas

prisiunst įėji 
d perkalbėt i T\ liu, kad 

beg i n a t si t ra u k
M eng* 
garu >j 11 nuo 
iu.

,\ i ei na n I is grei I asis 
I u re j* >

u < J i

ka ra I i u i! ” 
vežimą,

viena.

t ra n k i
i r pa 

lieja i m i ng;i ji
i .< ari u neit a ve< Ir varu.

/aminiai nugabeno
lies mėtėsi ir 

ta pai'/.ia
a ben t <i

s 11 s i I a i k v t i 
pakelia i

< a i p 
l'\ !m

Su riszt a 
i i<al"jiman. 
1 i

ruda i ’ 
su iicszi n i u | czi u 

t

>11

lIZIUH'Ze 
ži burei i s 

baisu regini.
I ’žmiiszimas, žm< •gžu< 1 \ st 

\ eii iii
pintu kaus/,u 

mi-
apalpusi — ka su

bu

• legt u |<a, 
a p < Z V i e t e

darvti, kas tau patinka.

I 

( sa v<»
t ('stato 

mams, tepurena 
szia apylinkes. Apleista žeme 
persimainys in derliaus dirvas, 
žmones keliaus ten apsigyven
ti, tuo budu pasistatydinsi nau
ja vieszpat ija del saves ir tavo 
pavaldžiai iszkilmiai pasitiks 
tave, kuomet neturėsi valdžios 
ant musu. Zinokie, kad nu'tai 
viii trumpi, nematai, kaip pra
bėga, (Įeito tai nieko nelaukęs, 
pradeki** darba.

Karalius paklausė 
patarimo. In apleista sala tuo- 
jaus iszsiuntte darbininkus ir 
medžiaga. Ir pirm 
si baigt' jo karaliavimo laikas, 
visu apleista sala iszrode pui
ki, maloni ir žavi vieta apsigy
venimui.

Pirmieji karaliai, kuomet ar
tinosi paskutines karaliavimo 
dii'iios, mėgino save užmirszti, 
bet baime ir sidivarta juos kan
kino; 
vergas

rok'1, 
diena 

s i i bepro 
l’eczia lis

va lamleles 
velioni*

tam viskam t i 
mintydamas, kad sapnuo 

ka mate, girdoj* 
ir prityre, mint ijo, i 
va izd not e s a psi re isz k i m a
pat.vres aplinkybių tikrenybe, 
visiems t iems, kurie

iszt ikim.vbojo,

k m I i l< i <;
S. r: ligoti Imt i.

m* 
;i iiruot a

)

<a vien tik
s. Bet,

i r 
nesisky re 

» k u d i k i o 
eniai gla 
prie szir

< I o | |
P 

k*pn ra it e, kuria mal
i monejo ir spaude

'Tolinus bus.
i r

t lit‘s....
kinejo>i 
niai iszsitare:

tai

apie ji su
ma lo- ♦

*'!!
sutru I 

;‘ul*‘j<> kraujno i

Seniauses isztyrimas.

Gerai, kad tėvas suaugusi 
sūneli turi,

Tai ir užstot už tęva gali, 
Szenadorije tėvas su sunum 

pas kitus atėjo,
Ir vienam vaikinui mėlynus 

brylius uždėjo.
Kas do priežastis buvo, 

Kad tuos brylius uždėjo? 
Bet jeigu tėvas kitus su su

num pjudo,
Tai yra niekszai abudu.

• • •

dvasios— Kas tai gali Imt i ? N<>su- 
prantii, delko iszaugszt inote ir 
gerbiat** žmogų, 
/.instate ir, kurs

kurio nepa
yra vargszas, 

nudriskęs klajūnas, kurio pir
ma nematote, o 
vo vieszpaczini. Tas viskas ne
apsakomai stebina mane.

— Vieszpatie! — atsake jie.
'Toji sala yra dvasiu apgy

venta. ilgai jos melde Dievo 
prisiims!i kas met žmogų, kurs 
ant ju vieszpatautu ir Dievas 
ju maldų iszklause. ir, kas met 
atsiunezia žmogu, kuri garbin
gai priimhino 
savo 
galybe baigiasi metu užbaiga. 
'Tuomet atimama isz jo kara- 
iiszki rubai, gi insodine in lai-

in apleista, 
sala, kur, jeigu buvo 

tai prisiren-
•........—. ..... ...........................  "■"■r ■

Su sndnužs t u
K

se pasriuviisi I.ena.
paežiu! užimi 

kartojo 
kitam susirinkusieji.

k a '

N udaigojo
juom pradėti? Nusprendė tada sZ(l pH(.zįai
pakeliai vaiko kuna palikt i 
molyje, o

na 
t uomneszvklomis 

tarpu parneszti sodžiau apal
pusi 'Tyliu.

Du žmogų nesze Tyliu 
balsiai žliumbdama, 

stūmė vežimėli, • 
kuriam** raitėsi ir verke josios 
kūdikis.

Isz už miszko paveiksle rau
dono dugno iszplauke menuo ir 
kaskart kilo 
smileziuotu su

na, 
paskui ju ir

J o IA'- 

. ėjo

Vėl susibėgo 
nas prisilenkė
P* (»s.

kits po

• įmymi i, 
prie vaiko

Jeza u, , Al a rija ! 
I rebedamas

\ ir

vv

a t sz<»

ulaikymo dantų geli
ant kojų 

tiktai po 10 centu. Jeigu jums 
! nepagialbot u tai pinigus sugra- 
į zysii

Ant s 
mo kaipo i r kornu

užreiszkiate sa-

negu isz-

žysim. 'I’cipgi prisiunsim inl’or- 
apsisaugot nuomacije

Įplaukų shuikimo, pleiskanų ir
I plikimo. Tiikstanczei

kaip

I plikimo. I uksttinezei dekavo- 
I ja už dyka rodą. Kaszykit tuo-

<

isz iszizastiesko <
i r ) >a ba les.

— 'Ten su nukirsta 
dikis!

Sargas dingo. V 
žmogus, ant ;

(>• Jaha ku-
JMBCO Oriental Specialists, 

2.‘)6 Broadway, Box 9 W.
Brooklyn, X. Y.

Norints žmonelei nedirba 
bet gori laikai, 

B a kur tik pamatai, 
Pilnos ulyczios žmonių, 

0 vis pusėtinai.
Saluniuosia alaus szauke, 
Kiti vyreli ejniki trauke, 
Skujkine linksmumas nege- 

liuoje, 
Tai in didesnius miestus va- 

žiuoje.
Vieni kad ka nusipirkti, 

Kiti kad laike bedarbes sma
gu laika praleisti, 

Kožnas skubina, 
In kitur dūlina.

O ka, jeigu darbu stokuoje, 
Tai ir žmonelei puikioje, 

1 r bobeles neapsileidže, 
Prie katilėliu linksmai laika 

leidže.
Xeiszluoje kampu. 
Neapžiuri vaiku, 
O jau ka viralas, 
Tai tikras jovalas.

Ana diena, 
Buvo baika no viena, 

Susirinko in viena vieta keli 
- vyrai;

Linksminosi gana gerai, 
Atsirado ir viena mergina, 

Kuri spirito geria gana. 
Kada gerai prisigėrė, 

Kone kožnam už austi tvėre, 
Ir kudlaczijo;

Kiek tik galėjo.
Vyrai ja ja pradėjo besarma-

tos dienos 
žinojo, kad

>

ir apszaūkiame 
karalium; bet jo garbe ir(»s p 

mležkeli
nrado I 

pildau- į 
tis tarnyste. 'Toj*' paezioje \ ie-!

,. . . tpais szviesos dirvų pvnesi Hgi r
1 * I GI f I J ll l\(l j i

begiu. Lankose

Ant
aiszkiais sklv-

v;

augsztyn.
ant ()

szeszeliai.

toje, kur 
Tobijuka

t raukine 
sėdėjo

s perbeg 
Tylius 
turėjo ir

I()
tarpu 

gla i
pro kru- 

augsztu senu kel- 
žmoniu minia (‘jo 

išžioto ir atsargiai. Tylius, kle
jodamas, tankiai paszokdavo; 
vis neat merkdamas akiu 
kasžinka murmėdamas, sten
gėsi atsisėsti, atsikelti. Sun
kiausias jiems buvo persikėli
mas per up*': palike 
rejo vėl grįžti 
kūdikiu.

Pirmas sutiktas sodžiaus gy- 
apie ne

laiminga atsitikima žinia. Be
go visi isz namu ir apsupo ne
laiminguosius. Nelengva buvo 
siaurais laiptais užpeszti sun
ku neszini; pagalios pagulti*' 
sarga ant lovos ir tuojaus gri
žo pargabenti Tobijuko kuna.

Zinoves-kaimynes patarė li
goniui ant kaktos szalta vande
ni dėti, ir Lena tuojaus prie to 
griebėsi. Vilgė szaltame szuli- 
nio vandenyje rankszluosti ir 
dėjo ant karsztos ligonio kak
tos, tankiai maine, 
szilt u.

Ant galo jai pasirodė, jog li
gonis jau liuosiau kvėpuojąs; 
ir pati troszko atilsio. Buvo la
bai nuilsusi ir gule in lova, bet 
veltui — ne valandėlės neuž
migo. Josios akyse stovėjo die
nos atsitikimai, vis tiek, ar ji 
buvo atsimerkusi 
užsimerkusi.

Mažiukas miegojo.
pino suvis apie ji. Po intekme

Prasiskverbdama 
mus tarpo 
mu,

monejo gauruota juoda veliu

Lictuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

prisiartino, 
kuris

va nuirkluojame 
t uszczia

I jis iszmiut ingas,

maža

neat merkdamas 
murmėdamas, 

atsikeli i.

ir

J
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Tvliu tu- 
paimti Lena su

vent o jas isznesziojo

pagalios

rr
i
H 
h
. *

■ ¥

?

<•

kad nesu-

valandėlė

y ar drucziai

Nosini-

baimes ji visiszkai persimame;
t p r |. ' t I ■ f 1

vienok paliuosiiotasis 
o dabar karalius, su 

linksmumu lanko 
prisiartinant, nes 
suras džiaugsma ir ramybe.

Paskirta diena
Paliuosiiotasis vergas, 
buvo aprinktas karalium vie
niems metams, buvo isz jo utim 
ta galybe, su ja prarado ir ka- 
raliszkus rubus ir lyg tilvikas 
buvo insodintas laivan, o irkli- 
ninkai prade}*) irtis link sa
los.

Artinantis prie 
nes, kuriuos jon pasiuntė, isz- 
ejo ji pasitikt su muzika, dai
nomis ir didžia garbe, 
nuskyrė ji savo kunigaikszeziu 
ir paskui jis gyeno pati'iikintas 
ramybėje ir laimėjo.

* * »

Gailaszirdis turtuolis atvaiz
duoja mums Dieva, o vergas, 
kuriam suteikė liuosybe, yra 
tai pat s ’žmogus. Sala, 
vergas pateko* yra tai szis pa
saulis. Verkiantis ir nuogas 
jis pasirodo gimdytojams, ku
rie tai gyventojai nuoszirdžiai 
pasveikina ir priima ji, kaipo 
savo karalių. Draugai, kurie 
duoda patarimus, yra tai sąži
ne ir gerosios žmogaus budo 
ypatybes. Jo karaliavimo me
tai, yra tai trumpas gyvenimas 
sziame pasauly. Apleista^ tusz- 
czia sala, yra tai busiantis pa
saulis, kuriu pvisirengia gerais 
savo darbais be kuriu.nebūtu 
laimingas. • A. Afatutis.
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te vadyti, 
Ir kopia in torla spjaudyti 
Mergica baisei perpyko, 
Ir namon sau nuvyko.1f :
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GAILĖS PAMALDOS LONDONE UŽ MIRUSI PREZIDENTĄ HARDINGA.
Paveikslas parodo myne j žmonitvprio Westminister katedros Tjondpne, Anglijo!, ku

rioje atsibuvo gailės pamaldos už mirusi Suv. Valst. prezidentą Jlardinga. Žemutinis pa
la Concorde

už mirusi Su v. Valst. prezidentą
veikslas parodo kareivius atyduodanczius paskutiniu garbe mirusiam. Place de

* - ‘ “ Ū-.j J į JTParižiuje.

F

Daktaras Juozas J. Austrą 
j LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias ligas., 

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

Tuom-lalklnis ofisas randasi
1 KAZINO APTIEKOJE,, 4,

I
KAZUNO ATTIEKOJE, ,

88 8. Jardin SU Shenandoah*. Pa.

Kada apie tai josios brolis 
da žinojo,

Už tad su kriloku grūmojo,
1

Norėjo vela adgal sūgryžt, i 
Bet negalėjo iždryst.

Nežinojo pap ka nuejti, 
„ ,< Ir drisiglausti., If prisiglausti.t

jau vyrelį kad grinorka,
Tai su tokih pradėt nėr ka.
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ŽINIOS VIETINES.
b,,„ . —

•— Anglekasiai 
straika.

— Kontraktas 
imt dvieju metu.

- Kasikius pradės dirbti 
C Pa n odeli.

Sziandiim 
siklu pėdo.

Szi vakaru prasideda
4 i

Isz Shenandoah, Pa. Isz Lietuviuku Kaimeliu

iszlaimejo

padarytas

Readingo ka-

žvdn

matvtas 
saidos.

Nauji Metai”.
Apie

dalinis
•> 
• )

)
>•) piet busI»> 

užtemimas

ru

Jr czioiiais Liuksai su
degino kryžių ant artimo kal
no.

— Seredoe atsibus Lietu- 
viszkoje bažnyezioje vinezevo- 
ne panos Aneles Gomauskiu- 
tes su apt iekoriiim p. Jonu Sza- 
bonu, dilekta valanda ant 
piet. Veseile atsibus pas tėvus 
nuotakos.

— Ar daugelis szio miesto 
gyventojai žino ka. reiszke žo-

dūkti’
Shenandoah !' ’ 

žodis

Pa.
41

— Stanislovas Gegužis 
losi po oprraciji* Danvilles Ii

Xeuzilgio
< 
gonbut i je. 
namo.

siiirrv’z

ant
I n >m I »a

— Praejta Petnyezia 
kalno Klukšni sprogino

'Tasai atsiti
kimas sujudino viso miesto gy
ventojus 
go ant kalu

ir uždegu kryžių.

dis 
indijon isz kas 
žvaigždžių. ”

i (

Frackville, Pa. — Jonas 
Poczkauckas, 41 metu am
žiaus, gyvenant is ant Fourth ir 
Spring ulyezios, nusižudė per 
nusiszovima, kada bandė insi- 
gaut pas paezia, kuria buvo ap
leidęs keliolika sanvaieziu ad- 

iszvaži įlodamas in 
Atvažiavęs namo, 

rejo gautis in st ubą tiksle 
paezios.

traukės nuej’o in užpakali įta
pai i užtrenke duris 
i i r

S

gal, 
Jersev.

szovimo Gerai

New
no-

1 nu
li žsi-

:: DIDELIS BALIUS. ::

U ta minko 
vakare Rugpiuczio 28 d. atsi
lankęs vienas žmogelis, Petras 
Kleckowskas, pas Vinca But- 
kevieziu gy veliant i 1221 Stan

ga t ves, North Scranton,

Scranton, Pa. -

žmogeli priėmė. Burdin- 
pn s i sake, Jog jis esąs 

ir jieszko darbo.

grižo tiktai Eidamas

Geras Pasiuntinys
Ant. J. Sakalauskas

LIETUVI8ZKAS GRABORIUB 
IR BAL8AMU0T0JA8

4

f

kurie szimtais nnbe 
o o kad Imt n nžt i 

kia Kluksiis lai butu pakoria 
ant telegrafiniu stnlpu.

Salnninjcas Andriu'- liek 
laitis nuvažiavęs ant Sknlkino 
(’minty fer<», nuėjo pas rigonka 
idant toji iszburtu jam atejti, 
bettuom paežiu iszraganavo 
jam penkis
Tįeklaitis t no jaus 
ir davė žine 
gonka aresztavojo, bet loji sa 
kv kad tai josios drauge pini
gus nuszvilpe. Geriausi* neliki* 

o lie-

szimtus doleriu.
apsižiūrėjo 

palirijai, kuri ei

t i in “ svet imus dievus 
laimi* tave nepatiks.

Ar žinote jog Mahanojui 
yra 3306 vaikai ir mergaites 

in moksląines: 
1430, 2

3 - 102!) arba 
1718 vaiku ir 1788 mergaieziu.

Sukatoje priesz piel ki
lo ugnis ant Mahanoy avė. terp 
duonkepi uves ir 
kirknžes. Bledes mažos nes uir 
nagesiai tuo užgesino.

vaikai 
lankosi

v ra
kurie
1 - varde
3 - 226. 4 344,- 226,

- 41)7,

protest on n

TEM YKITE ’

Isz priežasties štoko van
dens, Bevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus

sziuruoti

tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Mnhnnov

%

laikrasztis, sviedė ji in

ko: —
Laidoj* ktmui Numlrtllu pag*l Nau- 

jaiula mada. Plffl preke. Telpgl pri-
stato automoblllue Ti*okiem«z reika
lams.

Parduoda visokiu* paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz galia jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

SOI E. Pine SU M*h**oy City, Pa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gauni sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaun 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka-

Gerlausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

yra
kampa ir spyrės vaikams suri-

“Kad man dauginus to
kiu szlamsztu nedristumet na
mo parvilkti!” Vaikai vienok, 
tėvui nuėjus, laikraszteli pasi
ėmė ir paslėpė.

Ant rytojaus 
darbo dirbti

ton
jieszkodamas bardo. Butkevi- 
czius 
gierius
muzikantas
Seredos ryta jisai iszejo ir su- 

vakare.
gulti įburdingierius pasiskun
dė kad jam nesveika. Ketver
ge ryta ga.spndine ji szauke ir 
kaip anas neatsiliepe rado ji 
negyva. Ureduiukas I). .1. Jen
kins dan* tardymu ir pranesze 

naturaliszku prie- 
tame nebuvo

mo, bet 
priesz uosi 
szuvis. Szuvi 
peilis. Koki 
Pdczknuekas 
nesu pro t ima 

jbuvo aresztavotas 
itas in Pottsilles kalėjimu ant 
Kzesziu menesiu. Savžiidinto- 
jas gyveno Frackville per tris 
metus, o priesz lai gyveno Sze- 
nadorije ir buvo 
pažins! amas.

tuo iszsigirdo 
pataiko iii šmo
tai laika adgal 
turėjo koki ten 

paežiu už k a 
ir pasody-

su

*

jog mirė isz 
žaseziu.
kaltas.

N iekas K a tiem^ žino-

tėvas nuėjo 
su skaudajiezia 

galva. Piktas buvo ant save ir 
nežinojo už ka. Isz vakaryksz- 
czio pasigėrimo, skaudė jo gal
va; burnoje buvo kartu ant szir 
dies daų kareziau. Visai surū
gęs leisdamos in žemes giluma, 
in tamsybes, jis keike savo li
kimą, kuris jam skyrė sunku 
darba, o neleido lėbauti taip, 
kaip szimtamS kitu, milijonie
rių... Požemyse, nuo prisegtos

su pamokinimu

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

"Daktaras Namuose
Gedemino Kliubas

City, Panedeli 
Septemberio, Nor- 

saleje ant \V. Ma- 
pirmnt inis 
ir

numesiu.

gana germ

ANT PARDAVIMO.
Rengia 

isz 
vakara 17 
kovieziaus
hanov St. Bus tai 

vasarai ir klubas 
padėjo daug stonines idant vi
si atsilankusiejei galėtu tureli 
linksma laika. Priesz balių p ra 
dedant nuo 6 vai. vakare Klu
bas laikys susirinkimą kas-link 
ateinaneziu 
ba Isuot oj'*i 
atsilankyt i ant to susirinkimo. 
Balius prasidės 8 vai. vakare. 
Inžanga vyrams bus 30c., mote
rimis ir merginoms 23c.

balius po

visirinkimu ir
'nžpraszomiv ra

Girardville, Pa. — Laidotu
ves velionio 
ež ia u s 
ant kuriu dalivavo daug žmo- 

Kunas palaidotas ant 
Frakvilles kapiniu. Kun. Va- 

puikn pa
pa -

ju ozo Vaitkevi- 
atsibuvo iszkilmingai

Karma 90al<eriu. Yra H)ake- 
riu vaisiniu medžiu. 'Taipgi vi

rtu kai i n gos ma szi nerijos. 
Raudasi puse mylės 
Side. Atsiszaukit pas:

Al viii Evert
Tamaqua, Pa.

SOS

r 11

niu. palaidotas

nuo Lake

PARSIDUODA FARMA.

Puiki 1‘arma 30 akeriu visa 
iszdirbta, arti Lakeside. Visos 
reikalingos triobos o namas tu
ri 8-ruimiis su visais intaisy- 
mais. Daug vaisingu 
Sziulinis ir szaltinis. Parsiduo
da isz priežasties loenininko 
senatvės. (74

1?. \V. Messerschmidt,
P(»l Office
>a 

loenininko 
>ide.

medžiu.

szeimyna taip,
Vyras

dulkiu nu
plauti. y >

I

ar.

l

Barnesville, Pa. 
kreipkitės tiesiog ant 

fanuos art i Lakė

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARUOS PANOS.

Visas pilnas apfaszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

g

2

lanezinnas 
mokslą ir 
maldas.

paša ke 
atlaike gailės

Gilberton, Pa. — Praėjiu Ne
tolia, kada 1 leberis 'Taylor ini

ėjo iii Jono Balinio salima ap- 
malszyti troszkuli, užtiko J 

prisiegelia. <)
mielaszir-

o-
na plakant savo 
kad Heberis buvo 
dingo budo žmogelis, pasiprie- 
szino priesz toki žveriszka pa
sielgimą Jono, bet nepatiko to
kia pakajine 
nui, kuris
per pakauszi, jog
truko. Dabar Bailinas randasi 
kalėjimo o 'Tayloris ligonbute- 

kur daktarai mano, jog
žmogelis nuo to mirs. Priežodis 

“lai treczes nesikisza in 
ten kur du muszasi, 
gai kur
porele vedusiu.

intervencije Jo- 
reze sutaikintojui

tas net su-

K,

su k o:

susipesza 
»»

4 4

o ypatm- 
' meilinga

Pittston, Pa. — Rugsėjo 1 d. 
Akamavicziu szeimyna susi
lanko

Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c.
Gyvenimas Szventuju $6.50.

Maldų Knygele,
Aukso 

Altorius Maldų Knygele, senovės 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu-

Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.

1

szeimyna 
I

grinorkos, kuria Szv. 
Kazimiero bažnyczioj apkriksz 
tyta Elenos vardu. ^Jtrikszto 
tėvais buvo M. Ambrozaitis ir 
Palioniene, 
ežias naujam 
gražu balseli, 
jaueziasi.

vardu. ^Jtrikszto

Mena gerai jau- 
kraszte ir turi 

Molina gerai

Kazi- 
motervstes a

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Levit’o Sztoras
13 -15 W. Centre St. Mahanoy City j

g

.Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke. 
[.« ;• Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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

banka jeszko (langiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelia.
Dėkite sava pinigus in

JM2BCHANTS BANKING TRUST CO.
■Į x , - -------- $---------

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. K*iljerlai 

LEON ECKERT, Vlc*-Pre».
X B. GARRABAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

DANISZEVICZIA, M. GAWLA.

D. M. GRABAM. Prez.

T. G. KORM3BT,

9

Rugp. 2S d. Szv. 
miero * bažnvezios «
sakramenta priėmė Pranas Ka- 

isz Sebastopol suvaliauskas 
Elena Klimaszauckiute isz W. 
Pittstęn. Vestuvėse svecziu bu 
vo daug. Visi gražiai užsilaiko 
noreikejo nei skerdžių nei zan- 

Sobastopoliecziai jau 
gra

žu varda. Visi sveeziai linkė
jo laimingai gyventi ir plėto
tis.

dam.
susiprato ir gerbia savo

»■■■ I . .d

Brooklyn, N. Y. — Kilo gaiš 
ras fabrikėly ant 179 N. llth 

77 N.St. Apdege Jonas Zuba, 
7th St. ir Kasparas Zelleris. 
Jiedu dirbo kambarv kur mai- *

liepsnos juos
greitai apsupo. Apdegę gana 
pavojingai.

szo malevas, ir

rn

palikinęs dideliame nu-

t Mirė daugeliui Brookly- 
niecziu žinomas, Juozas Teibe- 
ris, 
lindime savo moteri ir keturias
dukteris, kurios yra Brookly- 
no žinomos dainingos ir teatru 
aktorkos, taipgi viena sunu. 
Mirė po skausmingos operaci
jos St. Catherine ligoninėje.

Velionis Teiberis buvo gimęs 
Alvito parapijoje. Amerikon 
atvyko gana jaunas ir iszgyvc- 
no apie 28 motus.

Palaidotas buvo antrdieni 
Rugs. 4 d. ryto su iszkilmemis 
lClr/ Aniiifiln [foimlinnna hnvmr-

R. I). No. 2

Dubeltava* 
Tikieta*$4.00 

in NEW YORKA
ARBA

$5.00 
Up-the-Hudson 

Nedelioj 16 Septemberio 
————————------------- r r-..  —. ....... —.. . .<« ...

Speclnlh t reliniu Subnton įnikti.

Ryte
. . . 1 :0()
. . 12:59
. . . I :20

. . 1 :51

I8Z 
Shamokin..............
M t. ('a r m ei............
Mt. Carmel .Jet. . . 
Ashland .................
Girardville............................... 1 :58
Shenandoah............................. 1 :30
Mahanoy City...........................2:19
Tamaqua .................................. 2:16
New York (Liberty st) pribus 8:20 
New York (\V. 23rd st.) .. 8:40

Pusažieriai del Up-the-Hudson 
ims laiva iszoinant isz Jersey Cjty 
8:20 ryte. Pirkite tikietus priesz 
laika nes tik tiek bus parduota 
kiek gali ant laivo tilpti. Apie 
dauginus pasiklauskite ant stacijų.

Balsuokite už

Wm. C. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT
County Commissioner

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumns arba

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.

5

s atimdavo jo 
užmokesti. Namo

nuolatines bar-

žmones tuoin

kad ne ko- 
kelti tenai kur

Buvo tai Pensylvaiiijoje, kur 
parapijiniu mokyklų retai te
pasitaiko lietuviu parapijose.

'Tėvas buvo bedievis. Ir pri
siminus jam kunigus ar bažny- 
ezia paplūsdavo keiksmai ir 
blevyzgomis. Motina taip pat, 
dar arsziau neapkęsdavo tikė
jimo ir sakydavo, kad galėtu, 
tai visus kunigus ir vienuolius 
paskandintu arba pakartu sa
vo rankomis.
nems blogo buvo tikėjimas ir 
bažnyczia padare, jie ne patys 
negalėjo pasakyti.

Gyveno ta
kaip kitos panaszios. 
iszlindės isz kasyklų, kur po 
žemėmis anglis kasė juodas in 
žmogų nepanaszus, tuojau ei
davo in karėžoma “

Ir taip nusigerdavo, 
kad atėjus savaites pabaigai 
karezemninkas 
visa mažne
parojęs rasdavo paezia nuola
tos ruszczia;
nes, nmsztynes. Pati, negauda
vo isz vyro pinigu pragyveni
mui, dirbo namuose degtino, 
pardavinėjo ir isz to gyveno. 
Bet ir pati dėlto būdavo labai 
dažnai girta. Kaimynams bu
vo apie ka kalbėti. Ir matyda
mi ju gyvenimo nesataika ir 
nepadorumus,
noriau kalbėjo, kad nuo savos 
lengviau galėjo žmonių akis 
nukreipti ir apie savo pana- 
szius pasielgimus užmirszti.

Turėjo ta szeimynele dvejo
ta vaikucziu. Klausėsi vaiku
cziai ir mokinosi isz tėvu net- 
varkaus gyvenimo. Lanke mo
kykla, žinoma vieszaja mokyk 
la, nes tėvas smarkiausiai už
draudė vaikams 
jos nedrįstu
kunigas pasirodo. Vaikai, ber
niukas ir mergaite 
žodžius, in 
met nėjo, 
kaip apie kokias baidykles. O 
savo tarpe ir su kitais vaikais 
muszesi ant gatvių, ir namo 
pareidavo dažnai su sukruvin
tais veidais, kad nuo girtu tė
vu dar gavus in kaili. Patylo
mis, tad vaikucziai priprato 
keikti ir tėvus. Nebuvo nievie- 
no, kas vaikucziams butu gera 
szi rd i parodęs, gera žodi tares, 
nes tiesa nebuvo ne už ka.

seko tėvu
bažn/ezia niekuo- 

apie kunigus mane

Bet kažkaip netikėtai, jiems 
teko susipažinti su 

kurie slanko sekma
dieniais tikybos pamokas pa
rapijinėje svetainėje. Žingei
dumo vedami vaikai nuėjo in 
tikybos pamokas.

Ypacz mergaite per visa pa
moku laika sėdėjo susiraukusi 
ir piktai žiurėjo in kunigą. Jai 
per galva ėjo tie visi keiksmai 
ir pikžodžiavimai ant kunigu, 
kuriuos girdėjo nuo tėvu. Ku
nigas boaiszkindamas pastebė
jo ruszczia mergaite ir meiliai 
prakalbino.

Iszpradžiu rustus buvo jos 
atsakymai. Bet kunigėlis buvo 
toks szvelnuš, taip meiliai ir 
priotelingai klausinėjo, kad ne- 

negirdejusi mei- 
mergaite paga

linus atsileido. Ir painokai pa
sibaigus ji jau nebežiūrėjo taip 
ruseziai ir nebemano apie ku
nigą, kaip apie baidykle. Be- 
siskirstant vaikams in namus, 
kunigas are: “Pasveikink tė
velius nuo
vaikams parsineszti knygute.

Pareinant namo vaikai susi
tiko prie duriu girta tęva. “Ka 
tu ežia turi” — suszuko tėvas 
iszploszes knygute isz ranku.

kataliku
vaikais y

maeziusi ir 
lauš žodelio

manos,” ir indave

Svvi’ii /xrl n m o c

prie kaktos lemputes nedaug v7'° “i?™. 6^,‘r:<!lul?l(1,0 *’-c0'1 1 K Mlnk.sztu abdaru $1.25. Laiszkams
buvo szviesos. Akmenines juo
dos sienos nedavė atspindžio. 
Ir ant szirdies dar sunkiaus da
rėsi. Ruseziai dirbo žmogelis, 
insilingavo darbe, bet insilin- 
gaves panorėjo daugiau aug
liu 
dirbti. Inkiszo tad iniszkalta 
plyszi didesni negu paprastai 
dinamito szmota. Uždegęs kna
tą bego už kertes pasislėpti bet 
užkliuvo koja, pavirto. Kai at
sikėlė, plyszo dinamitas ir ak
menines anglies didele skevel
dra trenku in ji ir pavertu ant 
žemes be žado.

Lszkelo sukruvinta 
virszun. 
sutriuszkinta.
Sutaisė, 
pakvipo visas namas.
pati vaikai nulindo ir nusigan
do stovėjo užkampyje. O per 
galva sužeistojo žmogaus ma
tyt braidė lamai rimtos mintis, 
nes nedejavo, tik ruszcziai su
traukęs antakius giliai maste. 
Iszejus gydytojui ir sziek tiek 
aprimus namams, 
dukrelei: “
kur vakar parsineszei ? Baskai 
tvk man.” *

Mergaite paėmė skaityti. Ir 
skaitė, kas pasitaikė: apie Je- 

Szirdies

popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 
M. J. ŽUKAITIS.

451 Hudson Ave. Rochester, N. T.

JONAS M. CISARIKAS 
rirt Ibbbtmc* Artai

priskaldyti, daugiau už- Apdraadtlu (Inszurinlu) Namui, 
Tavorui, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanljoee

81$ TT. M*h**oy Avė, M*h**oj City
MBtataBtaWHBRBMNWili«M«*MtimeiMO*M«wo****»ei*B*m«m«

žmogeli
Ranka ir koja buvo 

namo, 
vaistais

Verke

Parveža 
sora išžiojo;

tėvas tarė
Ar turi ta knygele,

zaus ttzircues gerybe; apie 
szventuju žavejanezius pavyz
džius; ir kitus akyvus apraszy- 
mus, istorijeles ir t. t. Klanse- 

maste ir 
ramyn ėjo jo veidas, 

akis aszaromis pasruvo. Paga
linus pradėjo graudžiai verkti 
ir nojucziomis snszuko: “O 
Jėzau, koks asz buvau bjaury
be!

si sužeistasis, giliai 
pamažu

nej u cz i om i s su szu k o:

4 4

Už tat ir musu ligonis

visame name pasklido

# « ♦ *
»

Dievas nenori nusidėjėlio mir 
ties, bet kad pasitaisytu ir gy
ventu.”
nemiro, bet pagijo dvigubai. 
Skaitant klausosi uoliai tėvas, 
nusiramino nuo keiksmu nelai
mes laike ir motina. Pakvies
tas tapo kunigas ligonio isz- 
pažinties iszklausyti. Ir kuo
met kunigas suteikęs Szven- 
cziausiaji paliko ligoni ramy
bėje,
kažkokia nauja dvasia.

Pagijo tėvas, pasitaiso ir jo 
pati. Vaikucziai ir atsimaino 
visas namas. Nebesigirdi jau 
keiksmų ir nesutikimu. Vaiku
cziai nuolatos lanko tikėjimo 
pamokas. 0 tėvas dažnai szven 
tadienio vakarais paskaitęs sa
ko, kad tas laikrasztis ju na
mams buvo tikras Dievo pa
siuntinys. “Nes jis mums at- 
neszo ta,
pasauliui: Ramybe.

ka Kristus atnesze
> > A

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS'*

Visos reikalingo* maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minksstais

•kuriisais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

ir t.t.

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adresą vokite;:

V. LAPINSKAS 
G01 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

i

LtotivlsBkM Oratorių

K. RĖKLAITIS
Laidoj* Numirėliui **r*l 

■aujauala mada Ir mokslą. 
Turi »ar«lblBlnki motiro.

Prlilsamo* Broko*.

IK Wmž 8Brace Street 
MAMA90T CITY, PA.

Bali T*la*bon*a No. 14*

CAPITAL BTOCK lllfi.tH.N 
tartim ir ProtiU

Mnkam* antra procanu ant sutltu 
pinigu. ProeanU pridodam prie jus 
pinigu i Bausto Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnassat parodyt knygute 

~ar ne. Mm norim kad ir jus turė
tumėt raikai* su musu banka, n*- 

, paisant ar mažas ar didelis.
1 Bankas adaras nuo * ryt* iki 8 
p*pi*L Bubėtomis • ryt* iki U vai.

i
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARIX)W, Vice-Prei. 

; Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*.

4

LIETU VISIKAS
W. TRASKAUSKAS 

PtRMUTJbBSrLIETUvisZKAS 
GRABORIV3 MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Notary Public.Real Estate Agent.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamc namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip žoliaus.'

Randavojamc

i. 'i


