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KADA DEGE MILIJONIERIŲ MIESTELIS BERKELEY

fe m 35 METAS

ISZ AMERIKOS EXTRA!

K c

Motina ir kūdikis sudege 
ant smert.

Cleveland, Ohio. — Ona Su- 
kienikiene ir josios keturi u 
metu mergaite Rūta sudege ant 
smert, o josios vyras baisei ap
degė kada stengėsi užgesyti 
liepsna kuri buvo užėmus moti^ 
na kada toji užkure pecziu, o 
mergaite užsidegė nuo moti
nos. Kiti penki vaikai likos isz- 
gialbotais nuo baisios mirties 
per kaimynus. Manoma kad 
motore turėjo pradėt ugnia su 
gazolinu vietoje karasino.

4 metu vaikas ižgialbejo 
tęva nuo smert.

Sault Ste. Marie, Mich. -
turiu metu senumo Arturas su
nūs Arnoldo Brubaker, isz 
gialbejo tęva isz liepsnų, isz- 
vesdamas ji isz deganezio na
mo. Motina dirbo skalbinyczio- 
je idant iszmaityt szeimyna, o 
vaikas su neregiu tėvu pasili
ko namie kada ugnis kilo na
mie. Kada ugnagesiai pribuvo 
gesyt narna, vaikas iszvede už 
rankos neregi tęva, nes kitaip 
butu pražuvęs.

Permaina seno kalendoriaus.
Philadelphia. - Su 

mu naujo 
lendoriaus
(Oct. 14) per 200,000,000 
krikszczioniu centraliszkoje ir 
rytinioje Europoja, žiemiuioje 
Afrikoje, Azijoi visoje Rosijoi, 
Graikai ir Czeko-Slovakai 
Amerike teipgi neužilgio pada- 
ris taja permaina, susilygino 
julijoniszkas kalendoris su gre- 
gorijoniszku.

Amerike gregorijoniszkas ka
lendoris buvo laikomas nuo

1752 mete, bet Graikai, 
Czeko-Slavokai ir 

Xlkrajinai laike seno kalendo
riaus, 1x4 Ukrajinai ir tiejei, 
kurie laikėsi prie Rymo kata- 
likiszkos bažnvezios Amerike 
da ne nutarė priymti naujo ka
lendoriaus.

Dabar tiejei, ka priėmė nau
ja kalendori, paseno vienuoli
ka dienu, nes tiek buvo 

senoviszkas kalen-

priemi- 
gregoreoniszko ka- 
prajeusia Nedalia 

per

ir

Sep. 2, 
Rusnakai,

dienu
užpakalije 
duris.

International Fixed Calender 
draugavę isz New Yorko, kuri 

nuo daugeli metu 
sena kalendo- 

dirba ant

darbavosi 
idant sulygini 
riu su nauju dabar 
invedimo naujo kalendoriaus— 
geresni už gregorejoniszka. 
Drauguve stengėsi pridėt da 
viena menesi prie meto (13 isz 
viso) kuris sulygintu visus me-
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Miestelis Berkeley, kuriame randasi Kalifornijos (universitetas,

f
r.. E

iždege. Paveikslas parodo studentu 
jonieriu namu.

Penki mirė nuo munszaines 
daug apsirgo.

Pana, III.— Penki žmonis mi
re o daugelis serga nuo gervino 

munszainesužt ručini os 
pirko tempereneo 
pas

>

kuria 
krautuvėje 

Mart ino

Palicijc

Joną Tokola ir 
vietose. Mirė yra: D. Eilers 50 
metu, G. Baldwin 40 metu, E. 
Gaughan ir jojo brolis Charle
ses, ir E. Bielil.Serganezius nu
vožė in ligonbuezius.
aresztavojo kaltininkus.

Už pavogimą $300,000, penki 
metai in kalėjimu.

Cincinnati, Ohio. — Fredri- 
kas Hecht, bnvusis kasijerius 
National Bank Daytone, likos 
nubaustas ant penkių metu in 
kalėjimu už pavojima 300 tuks- 
taneziu doleriu isz tojo banko, 

tiek pinigu
tukstanezei ka 
atsedetu ir ilginus.

Ka tai ženklina, jeigu už
dirbi gerai.

Larchmont, N. Y. — Keturi 
mulorei likos nubaustais ant 
užmokėjimo

— ( ž atsirastu 
su mielu noru

penkių doleriu 
bausmes, kad neszvente Szven- 
ta Diena, dirbdami prie staty
mo naujo namo.

‘ ‘ Neblogai 
ženklina?” - 
darni priesz
penkine, užmokėdami bausmia

Aplankydami

ka tm mums
- ture visi stove- 
sudže.

visasnesenoi kon ia 
isz tojo universiteto iszgialbedami rakandus isz mili-

Nužudė vyrus kurie ant 
juju užklupo.

— Antanas
35 metu bernas, likos už- 

musztas ant farmos 
Vajgarto, kada užklupo ant jo
jo penkiolikos

i Aidos ir jaja sužagejo. Ižga- 
mos lavonu surado pridengta 
sziaudais tvarte. Mergaite isz- 
truko isz ranku tojo ra kalio po 
subjaurinimui, pagriebė tėvo 
karabinu ir vienu szuviu ji pa
dėjo.

(’leveland, ()bio. 
te Wallace, 
ant srnęrt Uowarda Cause, 
metu, kuris inejas invstuba bes. 
pavelinimo, užklupdamas ant 
josios. Laike apsigynimo mer
gina pagriebė gulinti ant stalo 
mėsini peili, durdama jam in 
krutinia kelis kartus. ,

Milford, X(*br. 
La na, f

Adolfo

metu dukters

— (icnavai- 
40 metu, nudure

27

isz I leda

tai

Iszeme po

PINIGUS GALIMA DABAR 
SIUNSTI IN LIETUVA 

PER PACZTA.

— Ant 
visiems

amerikoniszkas

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Minersville, Pa. — Szv. Brau 
ciszkaus 
nuolatos vis eina, 
surengia kokia 
tent: nuliu, szoki 
taipgi ir Sodalites 
džia. Dabar tai 
didžiausio darbo visa parapija, 
tai prie Bazaro kuris prasidės 
15 diena Spalio ir tesis iki 20 
dienai ant 
Bažnyczios, prasidės kas vaka
ras apie 6 valanda.xVisu smar
kumu (lorb. Klebonas Kun. J. 
A. Karalius

balių,

pa raju jos veikimas 
Tai Choras 

pramoga bu- 
ar teatru; 
neapsilei-

rengiasi prie

Szv e n t or i a u s prie

Washington, D. C. 
galo bus parankiau 
Lietuviams Amerike siuntinėt 
pinigus in Lietuva del savo gi
miniu ir pažinstamuju be jo
kio ergelio ir tai ant kožno 
paczto, o virszininkai Lietuvo
je ant pacztu ne drys vogti pi
nigus, nes Dede Samas paymtu 
juosius tuo in nagus.

Taigi prasidedant menesiui 
Spalio, nuo 15 dienos, tai yra 
Panedelio,
pacztas siuntines pinigus in 
Lietuva per teip vadinamus 
“International Postal Money 
Orders.”

Pinigai bus priymami ant vi
su pacztu dolereis, o iszmokes 
Lietuvoje litais, skaitant lygiai 
10 litu už viena doleri. Siun- 
cziant pinigus paraszykite 
ajszkei adresa kam pinigus 
siunezet, o neturėsite jokio er
gelio.

Kožnas dabar gales nuejti 
ant paczto iszpirkti money or
deri ir be jokio ergelio nusiuns 
pinigus. Daug žmonių negalėjo 
siunsti kelis dolerius del savo 
giminiu in Lietuva, nes turėjo 
siunst per agentus kituosią 
miestuosia kas daug užtrukde 
laiko, bet dabar gales tai pada-
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Atvažiavo inkognito.
Baronas Rcnfren

ISZ VISU SZAL1U

ryt ant kožno paczto.

Sztai ‘‘ Baronas Rcnfren’’ 
arba geriau žinomas kaipo ku- 

Wales, sūnūs angliszko 
, kuris

Quebock, Kanada, idant ji nie
kas nepažytu, nes negeidė 
idant ji
liaus sunu tiktai paprasta ba
roną.

ning. 
karaliaus pribuvo in

nes
priymtu kaipo k'ara-

Staigai

Popiežius dalibaūs antjapo- 
niszku vestuvių.

Rynias. —Popiežius Piuszas 
iszsiunte savo siuntini savo 
varde idant dalybautu vestuve- 
sia japoniszko kuningkaisezio 
Hirokirto su kuningaikszcziute • 
Nagako Kimi. Tuom siuntiniu 
yra monsignoris • Giardini, 
apasztaliszkas delegatas Tokio.

Maiszaczei už duona, kyla po 
visa Vokietije.

Bėdinas. — Duoninei mais- 
szaczei didesniuose miestuosia 
atsibuvineje aut kasdieninio 
pardeko. Solgianc užmuszta 23 
maisztiirinkai o daugeli sužeis
ta, daug kronili apipleszta. Ho- 
ecto, kur 2000 bedarbiu susi
rinko prie rotužes, palicijc szo- 
ve in iszalkusia mynia užmusz- 
daini asztunis, teipgisužeido 
apie trisdeszimts. Kolone iž- 
badeliai apiplesze visus kro- 
mus kur tik radosi kokis mais
tas. Czion teipgi užmuszta* ir 
sužeista daugeli. Viesbadene ir 
Bcrline panaszus padėjimas. 
Alkanos minios žmonių su kož 
na diena dydinasi, o jeigu pa- 
dejinmas Vokietijoj greitai ne
persimainys, tai be namines 
kares neapsiėjo.
18 užmuszti eksplozijoi amu

nicijos.
Morkva. — Nemažiau kaip 

asztuoniolika žmonių likos už- 
musztais o daugeli sužeista 
kada baisi eksplozije kylo kro- 
ine amunicijos ant Negliayo’ ’ 
prospekto. Kroirfas likos iąz- 
nesztas in padanges, o ėksplo- 
dojanezios kulkos szvilpinejo 
po visa aplinkinia užmuszda- 
mos praejnanczius ant ulyczios. 
Forteca iszneszta in padanges.

Warszawa. — Czionaitinc 
forteca kurioje buvo sukrauta 
daug amunicijos eksplodavojo 
su dideliu trenksmu. Bledes 
milžiniszkos, 38 žmonis už
muszti, szimtas sužeista. Badai 
fortecas likos padegtas per 
prieszininkus.
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paregejau tejnan- 
czias tris ypatus — motore vy- 
<luri, 
burdingierius isz kito, kalbėjo 
garsei, ne szi ne ta, motero bu
vo girta kaipo ir vyrai, bet jiji 
pasilakus kaip nesu tvėrimas.

Paskui juos ėjo du maži vai
kai — juju vaikai — sūnelis ir 
dukrele tosios moteres. Prisi
artinau areziau ir, o Dįeve, isz- 
girdau kad kalba lietuviszkai..

Vos priėjo prie kampo uli
ezios, moterei pasipainuojo ko
jos ir bump!.sukryto ant said- 
voko, vyrai negalėjo josios pri- 
kialt, nes ir juju kojos linko 
po sunkenybei munszaino.

Vaikai prisiartino prie 
tinos, trauke 
szaukdami: “ 
mainyte ejkime!” Bet jiji ka 
tokia po nosia. murinėjo ir ne
galėjo ne pasijudyt isz vietos.

Susirinko žioplei ir apsiaubė 
girtus, szis ir tas juokėsi, kei
kė “polenderius, ” 
už juju tamsuma o kiti szauke 
“dets prohibiszion for ju, mun- 
szain meid deni sik” ir 1.1.

Daugia.use buvo vaiku, kurie 
žiurėjo ant» tosios traices kaip 
ant kokiu gyvuliu, bet negale- 
ma juju už tai kaltyt.

Ant galo priėjo poiicijantas, 
pa.ome visus pas burmistrą, vai 
kai ėjo
sarmatos, — u ž moty na.

Del ko motina neatsiminė 
apie vaikus ir savo gyvuliszka 
padėjimu?

Juk ji nieko nežinojo ne ne- 
jiji buvo tamsi, jiji

~---------
KA MUSU REPORTERIS 

MATE IR GIRDĖJO.
vyras isz vieno szono o

•/ I '

nesztu Ejdamas proszali vienos stu- 
bos ant East Pine uliezios, pa- 
maeziau gerai žinoma man mo
terėliu, kuri skalbė drapanas 
o isz kaktas varvėjo prakaitas. 
Prakalbėjau: “
motyn.” Ant ko atsake:

Sunkei dirbate 
“Teip 

sūneli dirbu, nes tai skalbimo 
diena ir da dažiurek dideliu 
szeimyna, tai pasilsio mažai 
man pasilieka.”

“O kas ten birbina ant piano 
o gal tai juso dukrele Zabele ?

“Teip tai jiji ir nežinau kaip 
galetau apsiejt be josios.

Kada tik pradedu skalbt arba 
daugiausia darbo, tai jiji tuo- 

Mikasl ’iaus l,c8'a P1’*0 Penaus ir pra-

rysta. Dvi sesei
ginusia

ir ko nors ATSAKYMAI.mo
ja ja už ranku, 

Mamyte, kelkis,
asz

ikuris taji ergeli 
Laikrasztije nc-

dvigu-
už nedidini darbu,

pasako:
ha mokesti
uždirbom laja diena po 3(> do
lerius, ka 
bausme ?” - 
jo isz s

< c

sville,
tai ženklina loke
- Szypsodami isze- 

udo turedami da po 31 
dolerius kiszeniuje.

nesiūs turinezius lygiai po 28 Bajsį nelaime ant geležinkelio,
dienas.

Užkabino moterelia teatre — 
aresztavotas.

New York. — Jeigu ejni ant į 
krutamu j u paveikslu, o atsisė
di prie patogios moterėlės, tai 
lai tavo rankos neveda tave in 

gal tau atsitikt 
atsitiko su Patriku Sa 

kuris nuejas ant pik- 
czeriu užtemino, jog szale jo 
sėdi patogi moterėlė. Prakalbė
jus in jaja kelis meilus žode
lius paėmė jaja už rankos, po 
tam padėjo ranka ant kelio, po 
tam prasze idant ejtu su juom 
pasivaikszcziot.

Kada iszejo abudu isz teatro, 
jauna motore, kuri buvo palici- 
jantka ir tiktai ant tokiu nuo- 
brodžiu lauke, apreiszke Patri
kui, buk ji aresztavoje už nepa
doru pasielgimu teatre. Patri
kas, norėjo, dumti, bet ji sulai
ko su revolveriu ir nuvedė prie 
magistrato, kur už taja trum-

pagunda, nes 
kaip- 
marku J

—asztuoni vaikai sumalti 
ant szmoteliu.

Atwater, Ohio. — Asztuoni 
vaikai likos sumalti ant szmo
teliu, szeszi labai sužeisti o ki
ti mirtinai, kada bosas pakin
kytas in kelis arklius vežu vai
kus isz mokslaines, likos patai
kintas per 
“ Clevelandu ”
cziausiu trukiu ant Pcnnylva- 
nijos geležinkeliu,

Inžinerius per

sers

ra ir

ekspresini truki 
vienas isz grei-

pa linksihybia užmokėjo 25 do- 
lerus bausmes — Atsinores 
Patrikui užkabi net moterėlės 
ant paveikslu.

trenke in 
vežimą. Jnžinerius per volai 
užtemino vežimą negalėdamas 
in laika sulaikyti trūkio. Ka
da sulaikė 
padėjo surinkti szmotelius su
maltu vaiku o sužeistus nuga
beno in artimiauso miestą in 
ligonbuezius. Trenksmas loco
motives in vežimą, davėsi gir
dot net už milios kelio, 
farmerei isz visos aplinkines 
subėgo i u pagialba . ,

Hepburnville, Pa. — Penn- 
sylvanijos trūkis trenke in au
tomobiliu 
kart tris žmonis o kelis mirti
nai sužeido. Sužeistus nuvožė 

į in Williamsport ligonbuti.

truki, paša žiora i

Visi

užrnuszdanias ant

deda pastangas 
kad Bazaras pasisektu ir at

pelno parapijai bent 
$5,000. Parapijonai jau pradė
jo neszti dovanas ant Bazaro. 
Bus visokiu dalyku kuriu dar 
Minersvilliecziai nebuvo mate, 
bus visokiu paukszcziu, žvėrių, 
gyvuliu. Kam kas patiks gales 
laimėti. Kas vakaras nuo 8 iki 
10 valandos orkestrą griesz vi
sokius szokius.

Todėl, Bazaro rengėjai mel
džia visu kolioniju koskaitlin- 

atsi lankyt i o busite
pilnai užganėdinti 
gero laimėsi t.

Visi ant Bazaro!
Parapijomis.

Worcester, Mass. —
Ziurinskas mirė 28 Rugsėjo, pa 
likdamas paežiu ir penkias 
Inergaites. Laidotuves atsibu
vo isz lietuviu kataliku bažny
czios, pirmu diena szio mene
sio. Antras mirė P. M i kutaitis, 
2!) Rugsėjo, palikdamas žmo
na ir szeszis vaikus, kuriu du 
jau suaugę. Laidotuves atsibu
vo po iszkihningu misziu lie
tuviu bažnyczioj szv. .Jono ka
puose. x

— Kada trys policistai su 
de tek t i vu nuėjo in Mares Kris- 
tapavieziaus namuš padare 
krata, rado tris gorezius ir ke
lias bonkas degtines. Paėmus 
ja neszt in vežimu, 
vieziene paleido tnszczia bonka. 
kad sudaužius indus ir iszlie- 
jus degtine. Sumuszta tik vie
na bonka,.kada policistas Rich- 
foard kreipėsi prie jos, kad su
valdžius, ji pasigriebusi prosą, 
pusėtinai ji “apiprosijp.” Po
licija užtai nusitempe ja in sa
vo kardomi. — 4 ‘ A. L.

Sesers gyveno su vienu vyru.
Sioux Falls, S. I). — Nepa

prastas teismas prasidėjo czio- 
nais kada Tainoszius Dunkam, 
turtingas farmeris
likos apskunstas už svetiinote- 

s, kurios apsi
vedė su Dunkainu, viena neži
nodama apie kita kad buvo ap- 
sivedusios su juom stojo prie- 
szais ji. Dunkam pirmiauso ap
sivedė su Ijucije ir gyveno 
Yanktowne, o in du metus po 
tam apsivedė su jaunesne liau
na ir gyveno miestelije Brown- 

praleisdamas laika tai
pas viena tai pas kita, pakol ne

kartu nesuejo ir apsakė 
apie gyvenimu su Dunkamu. 
Isz apsukimo vienos sesers, ki
ta suprato buk tai josios vyras 
o kada viena, pribuvo in sve- 
czius pas kita, pažino savo vy- 

užvedo t,eismu už sveti-
moterysta.

Kad visi teip padarytu.
Sheboygan, Wis. — Motiejus 

Potocznikas yra geru ukesu ir 
kad visi tokeis butu tai girti 
bairibilistai nedrystu pasiro
dyt ant ulyczin. Motiejus va
žiavo automobilium namo isz 
Manitowac in Sheboygaiia, už- 
temindamas priesz save kita 
maszina, kuri labai siūbavo in 
szonus. Po keliu miliutu maszi
na radosi grabeje. Mikas sulai
kė savo maszina,' nuėjo pažiū
rėti kas- su 'pirmutiniu maszina 
atsitiko. Pamate locnininka 
gulinti grabeje girta. Iszt raiike 
girta, iusbdino in savo maszina, 
pririszo jojo maszina prie savo 
ir atvažiavo namo. Girta auto
mobilistu nuvožė in palicijc 
kuri atidavė in rankas palici- 
jos. f 
50 doleriu 
laisnus ir uždare kalėjimo ant juos meldžiu pranoszt. ■ 
30 dienii, sudedamas padekavo- 
ne Patosznikui už jojo gera pa-

Harnuvlma del visuomenes.

namuš

Kristupą-

;rayt puikius szmotelius 
“Motinėlė mano sens- 

Kas prigialbes man die-

Reikė tau žinot sūneli, 
jog ne visos dukreles mausto 
tiek apie savo motinėlė ir pa- 
gialbsti jiai laike sunkaus dar
bo.”

*Nusistebejau ant tokios kal
bos ir pamisliuau sau: Motyn, 
tu laistai prakalta prie ceberio 
ir naminio darbo, o tavo de
vyniolikos metu dukra, tranko
si naktimis bambi leis (ha pats 
ina.cziau nekarta 
vėlybam laike 
prispirt prie

deda g 
kaip tai 
ta., ” “ 
ainiam darbeli 
danguje surasiu

“Atsilsi tik 
ir kitus szmo

paniekinėjo

i

tolius.

paskui verkdami isz

i ėda tau daine-

PRANESZIMAS.
Paieszkau mano tęva Juozą 

broli Frana, 
, Shenandoah ‘

sugryžtant 
namo) vietoje 
darbo, tai tu 

džiaugiesi, jog ji tau skambina 
ant piano ir g
les! O Motyn, turėsi tu džiaus
imi isz savo dukreles ir vyras, 
kuris jaja gaus už paezia.

0 taj niotyniszka szirdis ir 
jauslu del savo kudykio bet ta
sai kūdykis ne nemislina pa- 
gialbet motynelei sunkiam dar
bo. O j turėsi tu motyn džiaugs
mai

jaute
geriau ižduoti keliolika dole
riu ant gorimo, ne kaip pirkti 
koki naudinga daikteli arba 

turėtu di-knygele isz kurios
dešnia nauda.

Teip pasielgi nėjo tiktai žmo-
neskaito laikrasz-

Kunceviczin ir 
abudu gyveno 
apielinkej. Taipgi pusbroli Ni-

Sudže girta nubaudė ant kodima Petrauska. Meldžiu at- 
bausmes, atėmė siszaukt arba žinantieji apie

I

Enoch Con sava go
718 Alton St

* Riftlrnoll. Ind

* * #

Buvo .tai Utarninko pavaka
ryje po Roadingo pedei. Ant 
ulicziu gana žmonių, automo
bile! piszkina szen ii r ton, o vai-

•)
kai siautė po uliezes, nes kož- 
nas gavo sziek tiek ant “spen- 
rlim/%

uis, kurie •
ežiu ne knygų, turi maža tikė
jimą ir jausies del savo vaiku.

Labai gailėjausi, jog neturė
jau su savim kameros, o bu tau 
nutraukęs puiku pikezeri, ku
ri butau czion patalpines idant 
visi galėtu matyt kas tai buvo 
per gyvulei, ,

Kita karta pasiymsiu su sa
vim kamera ant savo kelionių, 
nes i

J. S. — Plymouth, Pa. — Už- 
metinejimai gana teisingi, bet 
su skundais geriause nusiduot 
pas biskupa, 
apsvarstys.
tinka parapinius ergelius tai-, 
pyti, nes tai Jie laikraszczio už
duotis. “Saule
tu adgal gynė nuskriaustus ir 
užstojo už dvasiszkus, bet ka
da tiejei pradėjo “už gera at- 
simoket piktu” — palikom 
juju ergelius rankosia žmonių, 
kurie žino kaip atskirt gera 
nuo pikto ir laikai persimaino, 
nes kožnas sziadien sanprotau- 
je su sveiku protu ne teip, kaip 
35 metai adgalios. Jusu parapi- 
je, todėl dalykite kaip jums, 
protas paliepė. Kunigas yra ju
su dvasiszku vadovu žino baž
nytinius privalumus geriau ne 
kaip parapijonai (ha to moki
nosi) ir kas yra reikalingiause 
del savo aveliu.

keliolika, me-

I

TEISYBES.

galėsiu pagaut labai akyvu akis kalbėsi, _ K- OlEMS _ • L.-5 2I--- ±---- •

-------- • Tj
— Jeigu tiktai pinigu turi, 

tai ir protingu vadytis gali; 
bet kvailos galvos neuždengsi 
kvailybes niekados.

— Juom mažesnis žmogus, 
tuom dydosniu musztuku bus.

— Daug yra ligotu žmonių 
su sveiku veidu.

— Pigiau tam pareis kada 
dovana nusipirksi, negu už dy
ka nuo ko aplaikysi.

— Jeigu teisybe kam in 
tai del saves ne-
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SAULE

KAS GIRDĖT
Dauug sziadien skaitosi apie 

slaptinga
Klūks Klan, bet mažai žmonių 
žino pradže ir del ko jiji susi
tvėrė. Nekuriu mano buk Ku- 
kluksklanai tiktai nesenoj pa
kilo, o nekurie ka ir žino apie 
juos, bot nežino kokiu budu ir 
del kokio . tikslo 
marškinei” kilo.

Toj i organ iza c i jo,

organizaeije

t ioje i €

nemiegodamas net

Ku

bait-

po juo
kingu vardu K n Klūks Klan, 
paejna nuo laiku, kada po na
minei karei Suv. Valstijų likos 
praszalinta nevalninkysta ni- 
geriu, kurie aplaike lygias tie
sas su baltais žmonim. Taigi 
szeszesdeszimts metu adgal ni
gerei atgavę laisvių pasiuto, o 
baltieji radosi dideliam pavo
juje. Nigeriui balta mot ere tu
rėjo trauktis isz kelio, važiuo- 
jent trukiu baltiejei neturėjo 
kur atsisėsti, nes juodiejei ne
sijudino isz vietos, moteres bu
vo subjaurintos ir paniekintos.

Ant galo baltiejei negalėda
mi ilginus paneszti tuju nuže
minimu, žinodami lengvai i-

kad juosius 
t sutvėrė 

pasiredydami in

žinodami 
kysta juodųjų ir 
iszbaugint ir nubaust

> l. 
baltus marszkinius, pradėjo ni- 

už prasikalti- 
arba de

gint ant laužu, pagal juju pra
sižengimu.

Nigerei pradėjo bijot tuju 
pradėjo isz- 

važinet iii kitur, o likusieji ap- 
simalszino, ir kad ne tieji apgi- 
nejai baltųjų vadinami 
klukšni, tai nigerei nežino ka 
butu daro.

Bet sziadien toji organizaeije 
atgijo vela, bet sn kitokiu tik 
lu, nes 
amerikoniszki ukesai, prieszais 
žydus kurie godžei apima vi
sokius biznius ir užsivma viso
kioms apgavystėms, idant už 
daug neprivažiuotu svetimtau- 
cziu, idant nigerei vela nepra
dėtu savo szunybiu ir ant galo 
prieszais nekuriuos katalikus 
idant neužvieszpatautu Ameri- 
ke ir apimtu vadeles valdžios, 
nes tada (pagal nuomonių Ku
ki uk su) Rymas 
amerikoniszka politika ir 
ymtu po savo valdže 
sklypu.

Klaniecziui nekovojo 
szais katalik iszka 
tikėjimu, neturi 
liriesz joki žmogų, myli 
artyma kaipo pats 
oze tai melas) ir geidže lygy- 

visu” — teip kalbėjo 
Grand Dragon isz 

susi

Kukluksus,

gerius bausti 
mus, nekuriuos kart

l < baltmarszkiniu, 9 y

K li

kovoje idant butu geri

savo

insikisztu in v uz- 
visa

i i prie- 
ne žvdiszka 

neapykantos 
savo 

save (jau

bia del
pirmsedis '
(’olorados ant klaniecziu 
rinkimo.

nauja liga: 
piniginis pasiutimas prasipla
tino po visa Vokietija, nes tie
ji, kurie ingy ja kiek nors pini-

Vokietijoj užėjo

gu, stengėsi 
cziause praleist, 
kas diena puola ir puola. Dak
tarai pranesza, 
žmonių |>er tai 
Konia kas 
pranesza, buk 
maiszus markiu ant ulycziu 
kiti atima sau gyvastes.

Prekes ant 
brango, jog 
ko pirkti."Ant paveizdos’patal
piname czionais nekurias pre
kes kokios sziadien vieszpatau- 
je Vokietijoj:

Jeigu kas geidže 
in teatrą tai turi.mokėti už ti- 
kieta nuo 300 lyg 700 milijonu 
markiu. Vienas paperosas 
kasztuoje 4 milijonai markiu 
(naudosime tik numarins o uo
lius nukirsime) cigaras 15»m.— 
ne markiu tik milijonu — zar 
paikos 3 m., kepalas duonos 60 

kiauszinis 18 m., svaras 
sviesto 225 m., kvorta pieno 42 
m., svaras bulviu 2 m., svaras 
miltu <33 m., laikrasztis 6 ra., 
knyga 4 m., vyrszos drapanos 
500 m.t 
teip tolinus.

juos kanuogrei-
nes pinigai

buk daugelis 
netenka proto, 

diena laikraszczoi 
žmonis iszmeta 

o

maisto teip pa- 
žmonis negali nie-

atsilankyt

m.,

Vienas

czevervkai 800 m. ir

Kokis tai Adolfas Gerbault 
iszpilde nepaprasta dalyku, nes 
perplauko per Atlantiko ma
res, paprastoi žoglinei valtyje,

o kartais nemiegodamas net 
per 80 valandas Įnikę keliones, 
o kad nobutu turėjos geros 
sveikatos ir <lruto sudėjimo tai 
žuveles ji senei supasezovotu, 
bet negalima ji už tai pavadyti 
narsunu.

Kristufas Kolumbas 
tikru narsunu, del to, kad per
plauko mažam laivelyje ir at
rado Amerika, žeme, kuri yra 
didžiausiu geradeju ant svieto. 
Žmogus, 
ja u oze i s

Valstijas, jeszkodanias 
būties

ežiu, buvo narsunu, bet szia- 
dien tuja kelione galima atimti

Ar Kaltintume! ?
t

Sulietuvino A. K-czius.

ju starta, net ir sziltus vaiku- 
cziu marškinius. Tsz austi mg-

buvo

kuris 1849 mete, su 
skersaiperkeliavo

Suy. 
naujos del savo tautie- 

narsunu,

su automobilium ir tai su sma- 
gum.

Iszpildimas kokio veikalo, be 
naudos del visuomenes, neatue- 
sza jokios naudos niekam ir ne 
turi jokios verties.

Ana diena įjajorkinis sudže 
nubaudė rustai ponia Gracije 

paliepdamas jai

do l i

pa rėja u

Kartl^ienoj draugijoj pra
sidėjo kalba apie tai, kad ir la
bai sąžiningas bei doras žmo
gus, po intaku aplinkybių, gali 
tapti žmogžudžiu.

— Nejaugi .’... turbūt, klystat
taip, kalbėdami, ginezijo musu
bendras draugas, žiltis teisėjas, 
kuris savo gyvenime nekarta 
turėjo progos susidurti su pru 
nasziais klausymais ir dėlto 
pilnai buvo jo kompetencija 
taip iszsitarli.

— Ko mums ežia gjnczytis>
— staiga i 
ka, maloni 
senute.
nuo tiki isz
mano drauges
g

žosios duktora pet ir auskarus 
iszome, kuriuos jai buvo dede 
dovanojęs; net ir ritnkvedžius 
vyriausio suiyuis pardavė už 
keletą stikleliu degtines.

Vargsze moteris neturėjo isz- 
oities isz tokios liūdnos gyveni
mo tikrenybes.. Jei kartais mė
gindavo ji neduot arba neturė
dama neduodavo vyrui pinigu, 
jis grasindavo ja mirtimii Jiu- 
žūdysią s.

— Ąi; matai szįtaT —klaus
davo jiįai jos, rodydamas dide-

teismas j r jiirpąi, taip-pat ir ta-1

cziau mato tik ta vieninteli isz* 
ėjimą isz tos vargingos padėtos vargingos padė
ties—tai savo vyro mirti.

Pradžioj toji baisi mintis 
roikszdavosi jos proto nelabai 
žygiai ir be gilesniu 
persuku, c _

i szirdyj 
ji lygi tol nei muses 

nonužudžiusi, o sielvartu ir ne
laimiu valandose troszko mir
tinos ligos savo vyrui. Ji mel- 
deSipikad - Dievas be dideliu 
koiiteįjimu1 ji k neveikiausiai 
pas save pasznuktu > arba kad 
lient atsitiktu koks nors smū
gis, kurs paprastai 
girtuoklius,

Ii virtiįves peili — tuoj tau bus ‘vaikai isžbristu

isztinka 
juk Tuokart ji ir 

isz tos nelai-

atsiliepė, simpatisz- 
, * žila,

— Papasakosiu jums
gyvenimo vienos

9

kaip menuo,

kuris pagelbės 
ineza iszspresti. Tai tikras gy

venimo atsitikimas. Senai, dar 
man jaunai tebesant, mano 
drauge, tuomet dar buvo jauna 
moteriszke, turėjo' tris kūdi
kius. Gyveno sunkiose sąlygo
se. Jos vyras prauliojo visa sa
vo ir jos inneszta turtą. Lygi 
katastrofai jie gyveno provin
cijoj pilname isztekliuje, o ka
da jau pradėjo skurdas in akis 
žiūrėti, jie persikėle sostinėm 
() sostinei! persikelia kiekviena 
neturtinga szeimyna, turėdama 

nors pragyven-
nes perteklius ir neturtas 

po vienu

sena

vilties “kaip 
ti,”
gyvena dažniausiai 
stogu. O gal kartais pasitaiky
ti, — mintijo labai dažniai toji 
nelaiminga moteriszke,
mano drauge, kad vyras gaus 
kokia nors pelningesne vietele.

— Nesibijok! — drąsino ji 
moteris, nesibijok. Asz kiek ga
lėsiu taipgi pagelbėsiu darbuo
tis ir vis gal kaip nors iszbri-

save v adyti 
ir kitais

nes man

subytyt”
mane per penkes

4 4

I’rigg’įenia 
bueziuoti savo vyra tiktai sze
szis kartus ant dienos.

Josios vyras pamėtė ja ja ke
lis menesius adgal apsigyven
damas Bostone. Pacziule ap
skundė ji už apleidimu josios ir 
nemaitinima. Detektyvai sura- 

pabegeli” ir pastate priesz
sudžia, kuris teisinosi tuom, 
kad buvo priverstas pabėgti isz 
namu, nes jojo milema prisie- 
gclc per tankui ji bueziavo ir 
reikalavo už daug meiles. Sake 
jisai:

“Isztikro baus’rae nuo Dievo 
turėjau su savo moteria. Nors 
jiji yra gera gaspadine, bet liu- 
cziavimas josios daede man lyg 
gyvam kaului. Kada
nuo darbo, sėdo man ant keliu 
ir be paliovos mane bjieziavo, 
bueziavo ir bueziavo ir galo ne-, sim isz tos vargu klampynes, 
buvo, liepdama 
saldžiausiu anioleliu
vardais. Negalėjau ne malszei 
pavalgyt, ne skaityt, 
nuolatos pertraukdavo visame, 
reikalaudama kad asz su jaja 
tik glapionecziausi. Karta ma
no saldi paežiui e. skaito kokięm 
tai laikrasztyje, buk kokia tai 
aktorka, bueziavo savo vyra 
per dvi miliutas be paliovos, to
dėl jiji sumanė jaja 
ir bueziavo
miliutas be perstojimo. Asz da 
ir daugiau pasakycziau sli
džiai, ka toji motore isz dide
les meiles su manim dare, bet 
da turiu užtylet. Turėjo jiji jau 
du vyrus, priesz apsivedima su 
manim, o g 
aut smert, tai ir su manim no
ri panaszei padaryt, 
d žiu su jaja gyvent, 
kiu iszlygu, jog paliaus mane 
bueziavus per visas dienas, ir 
tegul užtenka 
ant dienos.”

iszklansvmui 
“nelaimingo, 
roką, idant paeziule ji daugiau 
nebueziuotu daugiau kaip sze
szis kartus ant dienos, nes ki
taip bus priverstas jaja per- 
skirt nuo “

ai juos užbueziavo

Asz gei- 
nes po to-

szeszis kartus

Po
99

skundo
sudže iždą ve vi-

nevalninko meiles.
k—

A p lai kerne

? 9

lį urna ri 
‘ ‘ Cry ve- 

svoikatos, literatūros 
žurnalas, pavidale

A. J. Karalius

pirma 
naujo menesio žurnalo 
nimas” 
ir mokslo 
knygutes, 16 lapu, kuri iszlei-
dže daktaras
kasztuoje ant meto $1.00. Adre
sas: “Gyvenimas,” .‘U03 Morg
an Street, Chięp 

Tikslas “
mokyti reikalingu 
žinių,
savo

9

Gyve0iraas, ” .'JJ03 Alor 
g*).

Gvvenimo 
praktiszku

pamokinimu, kokiais jie 
• kasdieniniam gyvenime 

alėtu naudotis, sveikatoje, ly
ties ir eugenikos dalykuosia ir 
t. t.

9 f vra: e

Kun BvirjL
,... r

»

Adomo Zujaus; 
atgal gyvenusio 

, Pa. R. F. D. 
House 116 ir kiek pas-

Paieszkau 
kiek laiko 
New Alexandria 
No. ,2 
kiati Mt. Pleasant, Pa. R. F. D.
No. 1. Isz Lietuvos paeina 
Smilgių Kaimo,. Žaslių valsoz. 
Meldžiu atsiszaukt, arba žinau-
tieji apie ji malonėkit praneszt. 

St. V. Suslnviczius 
SU. 12, Boję 466, 

La-wyqt.85)

ntos.
Panaszios mintys be palio

vos, lyg kirminas, jos szirdi ku- 
vargsžęs^otdries, prie kurio ji tono, neduodamas ramybes nei

AM.

rr
1

Amerikoniškas laivas i i

TIK AMERIKONAI TE IP DRYSTU PADARYT.
Isk um ”

1

/

v o vaikams
Ži nomas teisi n i n kas, gimine

kreipeęi (an praszymu tame rei
kale, patarė ja persiskirti su 
vyru. Bet ji nei’ neina ne apie 

Jos szirdis vis 
jaunystes

persi skyrimą.
dar ugnine, jaunystes dienu 
meile liepsnojo, dėlto ji tuos
grasinimus tik menkos rqiksz- 
mes dalyku teskaito, jai nei 
mintin neatėjo, kad jisai gali

Mano drauge gerai mokėjo 
skambinti pianinu bei fortepi
jonu ir tikėjosi pamokomis pa
didinti savo incigu szaltini.

Susirado ir mokiniu — pra
džiai venas, vėliau kitas, tre- 
czias ir 1.1. Nors vyro tarnybos 
uždarbis nežymus butu.buvęs,
— jie tuokart gerai butu galė
jo gyventi.

Bet deja. Nelaimingasis nie
ku budu negalėjo atprasti nuo 
inproezio, kurs, turbūt, jau ir 
in jo krauja buvo iusigalojes: 
kortavimo ir. girtybes.

Gerdavo lygi velyltu iszva- 
kariu ir vos-vos pusrycziais 
gryždavo namon dar isz vaka- 
rykszczios girtas, visas purvi
nas ir sudaužytas.

Pradžioj dar jam pavykdavo 
surasti darbas, bet ilgainiui jis 
nei prie . vieno- darbo nepasi- 
likdavo,: arba ji praszalindavo 
arba pats pasitraukdavo.

— Asz nesu prates, — aisz- 
kindavosi jis panasziuose atsi
tikimuose, — kad koks nors 
pienpalaikis mokintu mane.

Ir taip tasai girtuoklis giid- 
rayojo ir pykdavosi su valdžih, 
darbdaviais, kaimynais, o gir
tas visame trukszma keldavo.* 
Jis beveik visuomet keikdavo 
žmones, savo likimą, susidėju
sias aplinkybes ir pagaliau net 
moterį pradėjo skalyti kalti
ninke visu jo nepasisekimu.

— Neturėdamas" ant savp 
sprando -moteries ir tu trijų, 
vaiku, — dažniai sakydavo jis,
— vesčziau kita jauna, gręžia, 
turtinga pana, 
cziau ir laime suraseziau.

Vargsze moteris kantriai 
kesdavo visus tuos neteisingus 
prieKaisztus...
jo del meiles, ir toji ugnine 
meile dar ir dabar tebeliepsno- 
jo kilniojo jos szirdyje, nes ir 
dabar jį buvo prie jo pri^iriszu- 
si, nors jo pirinyksztes meiles, 
kuria jis rode sužiedąyimo Ve

vėl praturto-

Ji dsztekejo už

landoj, jau nei žymes nelilęo.
Vyras kas kart darėsi sziąrk- 

sztesnis ir labiau suerzintas. 
Barniais ir keiksmais pradėjo 

te .a te .te a ■ a r.. te te ‘

reikalauti pinigu ir kiek ju pa
vykdavo per moteries ir vaiku 
aszaras iszplespti, veikiai pra
kortuodavo ir pragerdavo.

Kuomet jum tariamiems rei-
kalams pinigu iszgauti nepa
vykdavo, tada jis neszdayo iąz
f * i' a . • r 2 * '' 'i •. ' ♦ ‘

* i

namu vjsa tai,: .. buvo byiijn-
gesnio. Buvo jau užstąįes visa

ir ja ir Vaikuczius nužudyti.
'Taip kamavosi toji nekalta 

moteriszke gan ilga- laika, ne
matydama nei vienos szviesios 
valandos savo gyvenime.

—- O gal but skirta man. mir
ti isz bado ir nelaimiu isz visu 
pusiu suspaustai, — dažnai 
mintydavo mano jaunystes 
dienu drauge.

— Kuomet visa tai baigsis?..
?.. O kas-gi 

bus, jei vyras kuomet nors isz- 
tikruju juos nužudys?.. Jisai 
dabar atima paskutinius sun
kiai mano uždirbtus pinigus, 
kad prakortuoti ir pragerti. O 
kas-gi bus, kai tu pinigu ne
bus?.. Kas tuomet?..
Kam ?...

— Vieszpatie! kas iszgelbes 
mus isz tos nelaimes, — dejuo-

9

suspaustai, 
mano

Bet ar-gi baigsis

nelaiminga

Mirtis.

davo nelaiminga moteriszke 
laužydama savo rankas.

Ji jau suprato ir pilnai insi- 
tikino, kad ne jos vyrui tapti 
doru, blaiviu ir darba mylin- 
cziu žmogumi. /Visi jos. niszki- 
nimai ir praszymai liko be pa
sekmių. »

— Nomurmok, — bet duok 
greieziau pinigus, — 
s 11 g n i a u žes k um sz lis.

Karta jisai ja ir labai skau
džiai už tai sumusze. Tiesa, pa
jutęs vėliau sąžines iszmetine- 
jinur/bueziavo jos rankas, pra- 
szydamas dovanoti, bet ji ge
rai žinojo, pramato, kad pana- 
szus atsitikimai jos gyvenime 
dažnai pasikartos. Ir tasai jo 
atsipraszymas buvo greieziau 
pnvirszutinis, negu szirdies

szauke jis

negu 
meiles iszdava. Ta ji gerai su
prato, bet ne ka padarysi.

I

J’rukszma jis paprastai pra
dėdavo nuo vaiku. Dėlto varg- 
szai vaikucziai, tarsi vanago 
inbauginti pauksztMiai, pama
te tęva, sprukdavo kokįon nors 
užkumpei), norėdami pasislėp
ti. Vyriausiam sunui tuomet 
jau buvo 8 metai, o jauniau
siai dukteriai 6 metai.

Nežiūrint to Jauno amžiaus,
jie gerai „suprato ir jaute savo 
būvio vargingumą.

O vargsze moteris sielvartu 
isz visu pusiu prislėgta, nekar
ta melde Aukszcziausiojq mir
ties sau ir vaikeliams, nes jau

/ T | f

tikrai nubodo kasdien aszaru 
taures. .

Skurdas labin ir labin kas 
dien jai žvalge in akis, Nelai
mingoji 'neturėjo net nei pado
raus rūbo apsivilkti bent ei
nant pamoku duoti. .Mintis 
kad tokiu bjauriu savo apsiren
gimu ji gali nustoti uždarbio, 
ja labai baugindavo, ir isztie- 
su, kamgi malonu turtingame 
name dpdriskeliūs nąafyti, o

dien jai žvelgė in akis, .• , •• I *1 .

< i

ypaez dar ju nurodymu klau
syti?

— Kokia mums butu laime, 
jei Vioszpats paliuosuotu mus 
nuo to nelaimingo žmogaus, — 
nekantraudama pradėjo galop 
ji mintyti. .

Ji gerai žinojo, kad tokiu

v

mintis yra nuodėminga. Ji da
' ' te J. <ite te te

neužmirszo savo pasižadėjimo,
duoto prie altoriaus Dievo aky-
vaizdoj isztikipiai lygi,mirties 
su savo primega gyventi, ta-.su savo prifJięga gyventi, tą

• t. i “ f
I? I

diena nei linkti.
Ir diena ir nakli, nesant vy

rui namie, ji budėdavo ir klau
sydavo su visu domesiu nors ir 
ipažiausio paszalinio judesio. 
Jai nedavę ramumo liguista 
viltis, kad sztai tuoj kas nors 
parnesz jai senei pageidauja
ma naujiena apie mirti savo 
vyro.

Negalima buvo ja pavadinti 
pikta, nedora, žiauria moterisz
ke; ji netikėtai ka nesekdavo 
blogo, bet net niekuomet jo nei 
nctroszko. Dabar-gi ‘ ji norėjo 
tiktai ramumo, ramumo sąu ir 

nelaimingiems mažutė
liams, o toji ramybe tebuvo ga
lima atsiekt tik mirus vyrui.

Sunkiausi ir skaudžiausi jos 
diena tai “pirma” kiekvieno 
menesio. Tose dienose ji pa
prastai gaudavo atlyginimu už 
pamokas. Drebėdama, kaip 
apuszes lapas, ji eidavo su pi
nigais namo, isz anksto žinoda
ma, kad vyras barniais ir keik
smais privers ja tuos pinigus 
atiduoti.

Karta ji pasiryžo jam pini
gu nebeduoti, matydama kad 
jau tikrai reikes badu numirti 
arba suszalti. Pas visus patiki
mus miestelio žydelius.bargan 
jau buvo nepomažai visko pri
imta ir jau pradėjo nebeduoti 
net nei kruopu putrai jszsivir- 
ti. Duona ir mėsa senei jau bu
vo užmirszta. (

Atsiemus užmokėsiu ji nuėjo 
pas skolininkus, kiek iszteko 
užmokėjo ir dar nusipirkus 
vaikams kurpes, kaiko isz val
gomu daiktu sugryžo namo. Ir 
vos tik spėjo koja perkelti per 
slenksti, tuoj susitiko su savo 
vyru.

— Kur pinigai? 
balsu suszuko vyras.

— Neturiu, — ramiai atsake 
moteriszke. — Užmokėjau sko
las, nupirkau kuro, miltu ir ki
tu valgomu daigiu.

— Isz proto iszejai, — smar
kiau suszuko vyj’as.

Ji drebėjo isz baimes, minty
dama apie kanezias, kurios lau
ke ja ir vaikucziiis.

— Žinok, kad bus blogai, ei
damas grasipo jisai. Sugryžes 
namon nei vieno nebepaliksiu 
gyvo!

Tai sakydamas jisai iszplę- 
sze isz ranku moters nupirktas 
kurpeles ir nunesze parduoti,

Inbauginta vargsze tokiais 
grūmojimais, vakare, uždary
dama duris ne vien užrakino, 
bet dar ir didele spinta užsta
te. Sziuo kart ji jau tikrai pasi- 
rižo neinleisti kambarin savo 
vyro.

Jos szirdis kraujuose mau
dydavosi kada matydavo tęva

tiems

pirma ’ ’ 
dienose

Drebėdama,

— žvėries

be pasigailėjimo muszant tlios 
nieku nekaltus kūdikėlius, sa
vo skausmo ji noi prisiminti 
nenorėdavo, nes tai buvo kas
dieninis dalykas.

— Ne! jis ju daugiau nobe- 
musz, — prataro ji. Man taip 
patį, gal Dievas duos, palong* 
ves,gyveninio kryželis. Dau
giau tai nebebus. Užteks tu 
kaneziu!

Vargszams mažutėliams ne
reikės daugiau badauti. Jei ju 

kiek nesigaili,

ji noi prisiminti

S

— prataro ji. Man taip

J

beširdis girtuoklis tėvas nei 
kiek nesigaili, tai ju motina, 
privalo juos ginti. Kaip ten ne-
bus, ji neduos jam nei vieno 
cento. - . . z.

Jos veidas isz baimes ir su-* k• f** 1 4 •
•

kuris likos pagriebtas per 
bolszcvikus ir laikytas Siberijoi per szeszes sanvaites, ana die
na gilukningai atplaukė in Alaska su dviems raudonais karei
viais kurie sergėjo taji laivu. Amerikonams nubodo būti bol- 
szcvikibzkoje nelaisvėje, Lida nakti visi laivorai susitarė, suri- 
szo sargus ir iszplaukc nakties 
kiszkais sargais kuriuos galima matyti ant paveiksi

i 
kuri kils su-

laike isz pristovos su bolszevi- 
o.

0

ma apie ta audra, 
grižus isz smukles girtubkliui 
tėvui, kada pradės veržtis kam 
bariu pro užrakintas duris.

O kas atsitiks, jei jishi isz- 
musz labga ir inlys kambarin ? 
Kas bus, jei taip atsitiks?...

— Oi? Vieszpatie, Viešpatie

keiksmai ir kalba be jokio su- 
ryszio. Galop silpsta jo balsas 
ir pradeda girdėtis tik pusiau 
mieguisto žodžiai.

Pamažu ji pradėjo atsipoik- 
ti, nors dar drugys noliove kre-

Į tęs... Ji suprato, kad jei vyras 
nakti kieme pergulės, 

tai gali suszalti, bet vidun in- 
silcisti bijo.

Argi ji nežudo jo, palikda
ma kieme?...

Nors tai gal but ir žmogžu-

isztisab 
apsaugok mus nuo to, — sudė
jusi rankas ji meldėsi.

Jos žvilgsnis 
roms apsistojo 
peilio, su kuriuo jos vyras ana 
diena grasino ja ir vaikelius dyste, bet asz kitaip pasielgti 
nužudyti; prie to paties peilio, 

nesenai savo 
rieke. Be-

noroms neno- 
prie to paties

su kuriuo ji dar 
vaikucziams duona 
žiūrint in ta peili jos veidu 
szaltas prakaitas iszpyle. Ji 
visa drebėti pradėjo. Spind in
tis peilis, tarsi, hipnotizavo ja.
Ji neinstenge savo akiu nuo jo 
kitur nukreipti.

— Imk peili! —
jai pagunda. — Imk greieziau 
ta peili ir sraeig 
gaus, kurs j u su 
daug nelaimiu daro.

Staiga sujudėjo ji ir vėl ap
sistojo mintydama.

— Jis ar mes!
ranka prie pci-

m

sznibždejo

szirdin to žino 
szeimai tiek

Jau isztiese i...♦ 1 
lio, bet ir vėl sudrėbėjo.

Buvo jau po pusiaunakezio 
kuomet netikėtai 
kieno sunku žingsniavimą 
toli durą.

Jie gyveno szale
tuszczio kie-

9 
iszgirdo kaž 

ne-
( miesto —

gilumoj didelio, 
mo, mažame sulužusiam name
lyje, in kuri persikėlė sunkiu 
gyvenimo apstovu vereziami, 
nes negalėdami užsimokėti, isz- 
varyti tapo isz geresnes gyve
namos vietos.

Todėl niekas
dėti, kaip beldė kumsztimi in 
duris tasai girtuoklis, be pa
liovos kaž ka murmėdamas ir 

smarkiai keikda-

geresnes gvve-

.negalėjo gir-

prakeikta

szukavo

protarpiais 
mas.

— Po szimts! ta 
miega!.. Palaukit jus, kai. in ei
siu vidun, tai nei per Įauga nc- 
suskubsit iszszokti. O tau,;ra- 
gana, grasino moteriai, akis, 
ausis gyvai nuplesziu, plaukus 
nurausiu, tai žinosi rytoj iri vi
suomet, kad reik laukti parei
nant savo vyro ir inleistb vi
dun. Sziandie asz nesu taip įgir
tas, tat džiaugkis, — vos ^ap
versdamas liežiuvi ir ant kojų 
nebepastovedąmas 
girtuoklis.

Užgesinusi žiburį mano* drau 
ge ramiai atsistojo ties stalo, 
kraujas pūstojo tekejes jos gys
lose. O -bildės i s ir keiksmai kas 
kart ir aiszkiau ir trukszmin- 
giau pradėjo girdėtis. Nubudo 
vaikucziai isz baimes pradėjo 
verkti. - , j.

— Bliąukite! — suszuko už 
duriu teyfis, bliaukite! Jau 
man rankos niežti pradeda nuo 
darbo, kprs laukia kambarin 
inejus. Visi jus ir tihgine moti
na pamatysit sziandie mano
ranku smarkuma.

Szirdis.-, nelaimingos inote-
riszkes drebėjo lyg drugio kre- 
cziama isz baimes,, nežinojo ka 
daryti, m i

Staigu iszgirdo, kaip apgrai
bomis pradėjo eiti pasieniu... 
Jis, turbūt .grabalioja lango ?..

sijaudiniino, lyg ugnis, raudo- Sztatjau pargriuvo ir vel pasį-
uavo, o visa drebėjo, inintyda- girdo Msz jo lupu baisiausi

negaliu... negaliu delei nieku 
nekaltu vaikucziu!.. Delei ju!... 
ir ramiai prie ju prisiartino. 
Abu vaikucziu isz baimes dre
bėjo ir glaudėsi prie motinos, 
apkabindami jos kakla plono
mis silpnomis 
mis.

— Mamvte!....

savo rankele-

neleisk jam 
numes muszti! Mamyte, asz jo 
labai bijau — ir pradėjo verk
ti berniukas.

— Nebijok sūneli! Neduosiu 
tavęs skriausti, — 
ji, bueziuodama 
veidą.
; ligai jie* ’»pslkabiu# buvo*. 
Galop nuraminti szvelniais mo 

glamonėjimais, užmigo. 
, saldžiu mie- 

kokiu miegoti tegalima
vien tik jaunystėj. Tik viena 
motina pasiliko budejanti toje 
baisioje naktyje.

— Rytmety j 
suszalusi.

— Na,
man, gerbiamieji

• sznibždejo 
aszarota jo

tinos
Užmigo laimingu 
gu,

jos vyra rado

o dabar, pasakykit
9 

met jus szia moteriszke!!
ar kaltintu-

e

£

Nereikia 
turintiems

4
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ICUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

£ 2629 Lietuviai atvazuo* in c*i« 
szi meta.

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

25 Broadway* 
NeWj TorL

h

Lietuviszkas Bankferim 
ir Laivakorcziu Agentas t

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

I
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” ‘‘ORBITA
“OHIO” °OROA”

Tie laivai yra nauji ir moder- ’■ 
niszki visame. Goriausi del juru \ 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras .
ir užtektino valgio paduodamas | 
ant baltai uždengtu stalu. Szci- j 
minios, moteres ir vaikai gauna 4 
speciale patarnavima. N

ROT AL MAIL STEAM
PACKET COMTAKI,

M Broadway, Mew YWV
arba paa riet Inlua. agentus. a
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haviju, bet ju pasiekti negrile

Pulkinikas tik galva pakru
ti. Ir kaip pirmiau Prancisz- 

gkus, taip dabar kapitonas apie 
negalimus atsiekimui 
mistino.

— Pricszn
inklo, be pažinties apielinkiu

mislino.
tikslus

szalyj, be jokio 

be kalbos ka pra- 
jeigu ir nusisektu 
ežia iszsprusti! — 

— Mus ne-

rT
be valgio, 
detumem, 
mums isz 
atsake pulkinikas 

vėl arabai sugautu, o 
padėjimas butu

tmkus 
tuokart musu 
da arszesnis. Kitaip viskas bu
tu, jaigu mes žinotumėm, kur 
atsiranda musu kariauna, nes 
tuokart galėtumėm nors joje | dabar, 

"vilti. Bet dabar, kns gali žinoti, 
kame atsiranda musu laivynas 
o rasi kariauna jau ant sausžc- 
mio. Tat jaigu apie ta jokiu ži
nių neturime, geriau padarysi- 

sau ramiai, nc- 
Bet jaigu 

kuomet nors proga 
iszspmsti, 

Bet dabar negali
me ir negalime.

Kapitonas 
pulkiniko žodžius nenorėjo 
priesztarauti, nes jisai gerai 
žinojo jo sveika protą ir suma
nymą. Taczians buvo sumany
ta, kad prie bile progos steng 
tis isz po arabu priežiūros iszs- 
pnisti, nežiūrint nei in jokias 
to sumanymo pasekmes.

Po keliu valandų atsilsio 
juos vėl arabai paėmė tolimes- 
nen kelionėn, kuri dar kelioli
ka dienu traukėsi. Kasdiena jie 
vis tankiau sutikdavo arabu 
kaimelius, delei ko buvo gali
ma suprasti, kad szalies sosta- 
pile jau netoli buvo. O juo to
liau jie ėjo, tuo visur sutiko vis 
didesni gyventoju 
Iszpradžiu kaimeliuose gyven
tojai in vedamus 
taip sau isz žingeidumų žiūrė
josi, bet paskui in juos pradėjo 
nekaipi žvairiboti. Ir jaigu ne 
sargyba, be 
juos butu užmusze. 
rodėsi belaisviams, 
kaimeliuose arabai buvo apsi
ginklavę jataganais ir užimti 
kitokiu g 
Arabu skyriui 
vius saugoti 
Kai kur dienomis laukuose il
sėjosi, o tik naktimis keliavo 
tolyn.

Pulkinikas ta viską matyda
mas atsiliepė in kapitono:

— Manau, kad jau esame ar
ti Algiero. Gal būti, jog musu 
laivynas jo pakrantėse atsiran
da, o rasi, kariumene jau ant 
susžemio iszlipus. Tame tai ir 
gyventoju 
tuma s, 
Todėl mes turime dabar saugo- 

buti pasirengusias kož- 
atsitikime. Nes nežinia 

kas mus laukia.
— Ar, misi in i bėgti .* — pa

klauso kapitonas Briant.
— Kitaip ir negali būti — at 

sake pulkinikas. — Kad tiktai 
gerai žinoeziau kur musu ar
mija

me sėdėdami 
paisydami in nieką, 
turėsime

arabu ranku
bandysime, fer
isz

tis ir 
name

iszgirdcs tuos 
žodžius 

nes

sujudimą.

belaisvius

abejones arabai 
Taip bent 

Visuose

inklu peržiūroj imu. 
reikėjo beįeis

imo užpuolimo.

neapsakomas pik- 
ypacz dn mus matant.

atsiranda, tat nepaisy- 
eziau in jokias tokio darbo pa- 

Niekas manes nesu-sėkmes, 
laikytu.

— Ir asz taip manau, tegul 
esti kaip kas nori! — atsiliepė 
kapitonas.

Net ir vienas su jais einan
tis jurininkas apreiszke, jog ir 
jisai pasirengęs abelnai veikti, 
bile tik atsitiktu gera proga. 
Visi sutiko drauge bandyti pa
laimų.

Jau buvo iszausze ir, kuomet 
skyrius užėjo ant kalvu, kur 
buvo matoma visa apiolinke, 
pulkinikas kone suszuko isz 
džiaugsmo.

— Žiūrėk,
plodamas jam in peti — tenai 
matytis admirolas Duperro su 
savd visa eskadra ir kariume- 
mene. Kanuoliu balsas paskly
do oran.

Norints jie buvo visai arti 
Rąviiju, bet ju pasiekti uegrile-; 
jo! Intaka buvo plati, aplinkiu

kapitone — tarė

kuria kariiiinonoribuv^ apgu
lus, dabodama prunCiizu lai
vyno ir ncdalcizdtmuv aniems 
lipti ant sausžcnuo.r Kova jau 
viro. Su vergais atvykęs sky
rius žingeidžiai in kova žiūrė
josi.

Kapitonas Briant pasižiurėjo 
in pulkinika, tarytum, klauz-| 
damas, ka 
bet pastarasis 1 
kruptolejo.

Paskui atsiliepė:
— Negalimas daiktas manas 

bieziuoli! Mes negalime kran
tu pasiekti. Juk matai, kaip 

atydžiau saugoja. Bė
gant be abejones nusznutu. In-

dabar tur pradėti, 
tilr* pecziais

Idai dvasiai kftriavo.
— Graži buvo iszvaizda, kuri 

atmino man senus laikus — at
siliepė pulkinikas. — Musu ka
reiviams tik reikia gero vado, 
o tuokart ju niekas negales in- 
veikti. Turiu vilti, jog must 
dabartino belaisve ilgai nesi 
trauks. Žinoma, nors mums da 
bar ir sunkiau, bet ka padary
si. Turimo.vargti, bet, jaticziu 
vargas bus trpmpns. Tegul .sar
gai mus norints ir plaks, be’ 
jiems paskui bus gausiai atmo 
keta.

Pulkinikas su savo manymi 
neapsiriko. Per penkias kelio 
nes valandas in Algiera daių 
jie iszkentejo nuo arabu. 
< A < a • • fe fe fe I

inoma, nors mums da

. Pei A 
butu belaisviu.'biski sargai 

nužudė, bet Abderraman savi 
valdonus persergejo. Szis va 
das atsiminė savo duota Abdu 
lui prižadejima, pertat ir sau 
gojo, kad belaisviams neatsi 
tiktu kokio nors blogo daikto 

krištnnion?' t'iesiok"“in’ priešėj Belaisviai taippat szaltai visk, 
rankas. Tuokart visokia viltis 
žutu. O juk asz geiseziau savo 
gyvasti paaukoti už koki no- 
rints brangesni daikta. Algier 
ilgai laikytis su mnsiszkials 
negali? Kuomet musiszkiar pa
ims virszu mes bysime liuosi. 
Tuokart bus gera proga imtis 
už ginklu ir atkerszyti. Bet, bet 
ar negali būti kitoks atsitiki
mas su mumis. Visa musu vil

tis tame, 1_________________
atsiranda. Dar kelios dienos, o

nniHiZkini I Puolėsi ant einaneziu belaisviu 
I 1 lllolo/jll UI 11 _ e . • r-M
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EUKARISTISZKAS KONGRESAS QUEBEC, KANADOJ.
'Ant tojo kongreso suvažiavo katalikai isz visu daliu Ka-

mulos kaipo ir Suvicnituju Valstijų, 
penkesdeszimts tukslanczui žmonių.

Manoma kad buvo net

iszgydomi. Liga lengvai iszgy- 
doma jeigu sergantis tik atsi
mins viena lakta, ir tas faktas 
yra, jog kuomet sergantis gy
dosi, ir i paprast ai tas gydymas 
tęsiasi per tris dienas ir tris 
naktis, sergantis neturi uždėti 
drapanų prie odos jeigu pir
miausia gerai nciszskalpfOH ir 

kelias minu- 
vandenyje, ge

kurios pastovėjo
tas karsztame
riuus verdantyj. Daigiai kurie
negali būti skalpti, kaip pirsz-
tines, gali būti isz vidaus ir vi
duryje pudruotos su pudruota 
siera, ir, paliktos gpipudruotos 
ant keliu 
jaut. Vienas 
daugiausia 
nioms

ar ba 
antras septy- 

dienu po

i i
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kentėjo. Arabai labai divijos 
belaisviu ramiu užsilaikymu.

Pagalios skyrius pasiekė Al 
giera. Belaisviai ežia ramiai 
atsiduso, nes tikėjosi tarp mies 
to muru surasti kokia nors pa 
godone. Norints pavojus da ji 

nebuvo isznykes, ta 
cziaus lauke su viltimi vis ge 
rceniu laiku. Mieste tik buvo ii 
kalbama apie prancūzu kariu 

kad musiszkiai arti| ’none, kuri ant sausžemio jav 
buvo iszlipus. Pilnos gatve? 
buvo žmonių. Nekurie tuojau?

akyse

Pilnos gatve?

pradėjo prie savo 
pulkiniko

suszuko ir 
tauticczio pulkiniko glaustis;
pulkinikas-gi juos ramino. Jo 

gaude kaipo 
koki dnngiszka stebuklą. Ne- 
kurie isz džiaugsmo verke, kb 
ti vėl pulkinikui rankas ir dra
bužius bueziavo. Žodžiu sakant 
kaliniai nežinojo isz džiaugsmo 
nei ka, daryti

žodžius kaliniai

nei ka pradėti.

NIEŽAI.
\______

Niekas nežino kaip kaiku- 
rie populariszki klaidingi nu
sprendimai prasidėjo. Yra dau
gelis tokiu klaidingu nuspren
dimu liecziancziu sveikata ir 
niekas nežino kur’jie prasidėjo. 
Sziame straipsnyje, Su v. Vals-

dienu priesz varto- 
gydyjiimis,

du, 
ar deszimts

pirmu, yra reikalinga iszgydyti
liga jeigu ligonis nuo užkrėti
mo apsaugotas. Bet jeigu ligo
nis pasveikęs ir vartoju drapa
nas ir paneziakas kurie ne ap- 
skaldinti arba nciszmazgoti 
sziltame vandenyj arba jeigu 
jis vartoja paklodes kurios ir
gi arsztnme 
skalptos, jis

nciszmazgoti
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Jie visi glaudėsi areziau pulki- tiju Vieszos Sveikatoj Biuras

viskas labai puikiai baigsis. — 
Sztai, kapitone, i-------------
stengiasi iszlipti. Tik kad mus 
nenugabentu in kur kitur. Bu
tu labai gaila szitos vietos.

— Asz nemislinu — atsilie
pė kapitonas, — kad mus ki
ton vieton gabentu. Ir musu 
sargybiniai sztai su atida žiū
ro, kas bus toliau. Jiems ne 
menkiau rupi szitos kovos pa
baiga. Pasižiūrėk tiktai jiems 
in akis, o tuokart suprasi. Asz 
mislinu, jog mudu ant vietoh 
pasiliksi va.

Kapitonas Briant turėjo tei
sybe, fer

Visas su
’ •< 1 • ’ / 

belaisviais atėjės
skyrius sustojo ir isz vietos ne
sijudino. Arabai ant arkliu sė
dėjo. Prancūzu laivai szaudy- 
dami isz kanuoliu slinko vis 
areziau kraszto. Susvk nuo ne
kuriu laivu buvo nuleistos val
tis ir in anas susėdo kareiviai, 

a k i esm i r k sny j pasu k o
prie krantu.
jiems užbekti, 
pilni krasztai.
durtuvai nuo saules spinduliu 

Tai buvo pirmutine
korpuso sargyba, kuriaja rika- 
vo generolas* Bertgezenc. Jisai 
savo kareivius tuojaus paspko 
tiesiok ant arabu stovyklos. 
Durnai nuo szaudymo apklojo 
visas apielinkes. Arabai taipgi 
su visu smarkumu prieszai 
prancūzus atsistojo. Galu gale 
taczraus 
veikė

Valtis
Kol arabai spėjo 

prancūzu buvo 
Kareiviu tik

žvilgėjo.

prancūzai arabus in- 
ir pastarieji be jokios 

tvarkos iszbegiojo in višas pu
ses. •

Prancūzu toksai smarkumas 
belaisvius suramino. Jie labai 

ju buvo tasdžiaugėsi , tik 
džiaugsmas labai trumpas, nes 
juos arabai sargai, kaipi del pa 
giežos pradėjo spardyti, stum
dyti ir niekus jiems daryti. 
Nors nebuvo priežasties, nes 
jie ramiai užsilaiko. Virszinin- 
kas Abderraman net negalėjo 
ju apsaugoti. Arabai jiems vi
siems užpakalin rankas snri- 

j szo ir keikdami nuginė tolyn, 
į Pulkinikas-su kapitonu ir ju
rininkas toms savo kankynėms 
be murmėjimo pasidgve. Jiems 
buvo bet linksma, kad prancū
zu kariumene arabus buvo ape 
muši ir, galima sakyti, invei- 
kusi.

I — Ar atmeni norints, pulki- 
nike, kokia mes sziandie'diena 
turime! — paklauso kapitonas 

.Briipit.
zarns szita diena užraszyti auk 
sinemis raidėmis! b

nepamirsziu amžinai 
tos dienos — atsake pulkini
kas. — Yra tai musu garbes 
diena, musu pergales valandai 

— Puiki diena! Tai keturid- 
likta-BirželiO. Jauezinosin biS- 
ki laisvesniu dabar.

Reiketu prancii-

J

bet sargai juos apsaugojo. Si- 
didele sunkenybe priėjo aug 
szto, ilgo namo, kurio, tuojaus 
jiems prisiartinus, kiti sargai 
duris atdarė. Jiems naman i ne
jus vartai tapo uždaryti. Tai 
buvo kalėjimas, kurio storos 
akmens sienos belaisvius labai 
inbaugino. Isz jo iszejimas jo
kiu būdu nebuvo galimas.

Senas, su žila barzda susi
raukęs turkas belaisvius pri- 

nuvede ant kalėjime 
in szimta kaliniu 

kuopelėmis vaikszcziojo. Jie vi 
si in .naujus.ateivius.su. žinge’n 
durnu pasižiurej. Nekurie nuo 
neatmenamu laiku ant kojų 
valkiojo geležinius panezius ii 
jau gal nesitikėjo kuomet nors 
iszvvsti laisves valandas. Pul
kinikas Dumourier in tuos ne
laiminguosius pasižiurėjus, pa
klausė:

— Ar tarpe jusu nėra pran
cūzu- asz anų esu tautietis, ga
liu ka nors naujo jiems papasa
koti.

Jam tu0s žodžius pasakius, 
kaliniai sujudo ir keliolika ju 
prisiartino prie pulkiniko. Du 
ar trys jam isztiese savo ban
kas ir pasveikino.

— Ir kas naujo? — klausu 
jie. — Gal turi mums pranesz- 
ti kokia nors linksma naujiena. 
Kokiu budu jus szitie Juriu 
žmogžudžiai pagavo ir iir ežia 
atvilko ?

— O ne, mano bltziuoliai — 
atsake pulkinikas. — Kitaip 
matote mes taipgi esame belais 
viai ir nelaimingu atsitikimu 
inkritom arabu rankosna. Tat 
klausykite. Ar jus žinote, kad 
Prancūzija yra iszsiuntus savo 
didi laivyną su armija ir ren
giasi užkariauti Algiera?

Kaliniai ta 
nusistebėjo, o 
mai tokia naujiena džiaugėsi, 
nes apie ta nei

- fe -F

niko, norėdami isz jo lupu isz- 
girsti da ka nors naujo. Tat-gi 
pulkinikas ilgai nelaukdamas 
in juosratsiliepė:

— Taip mano brangiausieji, 
musu tautiecziai jau ant szitos 

Pats s?ivo 
locnom akim maeziau, kaip jie 
karžygiszkai arabus nuo juriu 

Tikiu, kad 
Bot

žemes yra iszlipe.

ome ir 
kiemo, kur

Ar lauksime kolei jie 
isz .tarpo szitu 

ar mes patįs turl- 
isz czionai kokiu

pakraėzcziu gynė.
jie visur ta pati atsieks.
dabar klausimas apie mus pa
ežius.
mus iszgelbes
storu sienų, 
me stengti 
nors badu iszsiliuosuoti ? saky
kite man!
Juk jus nuo seniau.ozionai osa- 
je, tat galite žinoti ir visokias 
aplinkybes, kas lytisi szito ka
lėjimo. Malonccziau jusu min
tis sužinoti, kaip jums tas Vis
kas rodosi.

Iszgirde tuos žodžius visi su
nuosteba viens in antra žiūre- gera mikroskopą. Kartais sau
jos i.

— Negalimas daiktas! — at
siliepė pagalios vienas ju ir 
visi kiti jo žodžius paantrino:

— Visai negalimas daiktas!

'kalbės apie viena toki intikc- 
jima. Tai yra, 
kuria žmones 
vadina septynių metu niežieji- 
ma.

Žmones klaidingai mano, jog 
tik neszvarus žmones ta liga 
užkrėsti, ir antra, 
sergantis serga 
melus. Tas viskas yra neteisin- 

vietoj, niežai yra 
užkrecziama 

odos liga. Moteriszkos gimties 
niežiu maža kirmėlaitė pasisle
pia ode padėti 
nius. Ta kirmėlaitė 
atydos in žmones, ju amžių ar 
kliasas. Visokį gali kada nors

apie niežiu liga 
pa prasezia usia

jog niežais 
per septynis

ga. Pirmoj 
paprasta, greitai

savo kiauszi-
nekreipia

vandenyje neisz- 
gali vėl būti už

krėstas, ir pasekmes to, jog li
ga pasiliks per sanvaitos ir net 
menesius. Galimu vėl užsikrės
ti liga, susiduriant su užkrės
tais žmonėms, vartojant a bra
sus, pirsztines ar lovos apren- 
galus kuriuos užkrėstas varto
jo.

Daugeli sykiu kitos odos li- 
gop gali būti sumaiszytos su 
niežais, ir todėl gerai pasitarti 
su gydytoju ir sekti jo paturi
ma. Reikia atsiminti, jog rei
kia invairiai gydyti kiekviena 
ligos laipsni. Todėl vėl būtinai 
reikalinga medikaliszkos prie
žiūros.

Papraszcziausias 
dymas yra su siera, ir paprasz- 
cziausia vartota kaipo mostis. 
Pirm negu mostis uždėtas ant 
odo reikia vandenyje maudy
tis, vartojant užtektinai muilo. 
Per tris dienas ir naktis reikia 
szmeruoti mostim,

vandeni iszsi- 
i leszioja n t czyst a s

I

Oj, kas isz tu motorėliu bus, 
Isz miesto Kolumbus f 

Jau ten bobelkos isz proto 
iszejna,

In kitas stubas nucjna 
Liežuvius neszioje, 

Visokes naujenas rankiojo 
Daug ten yra ir nelabu, 

Girtuokliu bobų, 
Bet da apie tai nutylėsiu, 
Ant kito karto padėsiu.

/

niežiu gy-

ir pQ tam
vėl in karszta 
maudyti,Visokį gali kada nors 

būti niežais užkrėsti. Ir tus pa-[drapanas ir ant ‘lOVosf naujus 
dėjimas pasiliks kuomet turė
simo nesanitariszkas • vieszas 
vietas.

Ta niežiu kirmėlaitė yra to- 
l?ia maža, jog akis negali ja 
matyti, tik galima matyt per

— Žmogui viskas yra gali- sergantis 
ma — pasakė vėl pulkinikas.
— Man rodos tarpe musu atsi
randa ir karžygiu. Dabar mies-

ku surasti kirmėlaitė, bet ne- 
paisant-to, liga aiszki.

Niežiu serganti užpuola bai
sus niežiejimas. Tas niežėjimas 
arszesnis vakare, arba kuomet 

szil tu me ka Duburyje.
Po isztyriuojimu matyt iszbe- 
rimas. Tas iszberimas mainosi, 
nes priguli nuo kaip ilgai liga

te vicszpatauja didi betvarko, serga. Ligos pradžioje gal tik 
pasirodys maža, 
linija, puses colio ilgumo. Gale 
tos linijoms matyt mažas guzas, 
pusliuke arba puczkas.

Tuokart butu mums ] 
proga pasinaudoti, keyra 

ir iszbegsi- 
mus nenute-

juoda ar žila

Guzas

- O,

Musisz

patalus ir 1.1. Turime atsimin
ti, jog oda iszberta perkelius 
dienas kuomet kirmėlaitės jau 
užmusztos. Patartina laukti 
nors savaite arba deszimts die
nu po pirmu gydymu pradėti 
antra, 
nyksta 
reikia

y

Jeigu liga vis nepra
šai vėl 

ydyti.
isz pradžios

1. Pradžioje persitikrink, jog 
liga yra niežai.

2. Kuomet isztikro žinai, jog 
liga yra niežai gauk isz aptie
kus sekanezia most i:
Precipitated sulphur One dram 
Balsam of Peru One dram 
Lard > One ounce

3. Pradek gydyjima nakezia, 
muolu szmeruok visa kimu. 
Maudykis karsztame vandeny-

matomas ir jaueziamas, pusliti- j0, nušluostyk oda ir szme-
odos pažeidimas kuris 

panaszus in maža pūsle, pucz
kas yra inžeidimas, kuris turi 
pusliti. Jeigu liga iszsiplatiha, 
pasirodys daugelis tu odos iii- 
žeidimo.

Gal lengviau pažinti liga jei
gu kur ta liga pasirodo. Daug 
greieziausia užpuola ton kur 
oda ploniausia ir kur pirsztu

•Bet ji da labiau pasididis, kuo
met prancūzai pradės bombar
duoti miestą bombomis ir gra
natais ir kuomet pradės bireli 
murai, 
geriausia
Iszversinie vartus 
me. Rasi arabai 
mis ir tuokart pasieksime sa
vus brolius.

— Taip, jaigu prie kalėjimo 
nebutu sargybos. Juk mus vi
suomet sergsti ir dėjo karei
viai nuo muru neatsitraukia. 
Žiūrėk tamsta ten! Sztai vėl

vieni I kareiviu skyrius ateina del per nagai gali lengvai pasiekti, liesiszgirde, 1
kiti neapsako-Į mainos Sargybos.

Pulkinikas apsisuko ir pa- 
vionas nebuvol mate per atvirus vartus inei- 

nieko girdėjęs. nanti skyrių kareiviu, kurie
— Apie ta negirdejome —'at prie ’ didžiausinju variu tuo- 

siliepe viens ju — Ka-gi gali- jauš Sustojo. Skyriaus vadas

• O #

Tik yra ant svieto bobų kvailu 
Jog prisipažino prie svetimu 

klaidu, 
Tiktai isz kokio plciso apie 

tai pamyk,
Tai tuojaus klausyk: 

Moterėlė tuo atsiszaukc, 
Pasistebus kauke, z

Jog tai ant josios paduota, 
Ir reikalauje kad butu ižduota 
Kaip tai nesenci viena padare, 
Agitacije priesz mane vare. 
Juk isz maiszo yla iszlenda, 

Ir tai visada
O ir žirkles atsiliepė visada, 

Kada rnuszi in stala su ranka

• * ♦

Skulkine dvi fain moterėles 
atsirado, 

2\nt amerikonku iszrodo, 
Nepaisedamos ne ant sakra

mento;
Vienastora ir mažesne, 

Antni augszta ir plonesne, 
Po visokes urvas su vaikinais 

trankosi, 
Szoka ir gert provijesi.

<9 # #

Vienas sportelis Mahanojui 
in karezema atėjo,

Mat mergina pabueziuoti no-

Teisybe, pabueziavo, 
Nes ant juoko pasilikt gavo; 
Mergina vaikina už kaklo pa

ėmė,
Ir bjaurei apveme,

Tai tau sporteli funes, 
Dabar isz tavęs juokėsi žmo

nes.

Ona, Else ir Urszule, 
Atsilanko in naktine szkule, 

Ant penktos valandos sugryžta 
Kas kartas to neužmirszta.

Vyrams pipyru duoda, 
Kur tik pamato užpuola, 
Iszplusta, bjaureis žodžeis 

iszvadina, 
Badai ir iif plaukus insikabi-

> . na.
O gal ir gerai daro
Jog nuo saves varo,

Ba tankiause tokie szpiclei, 
Pasielgineje^bjauriau kaip ' 

piemenei.

ruok įuosti kur pasirodo iszft- 
rimai, ir szmeruok inosti ant 
viso kimo tik ne ant burnos ir 
galvos. Paprastai niežai galva 
neužpuola. v

4. Apsirengy czystoms dra
panoms, ir jose miegok, nosziok 
jas pakol pirmas gydyjimas už
baigtas.

5. Antra nakti įiesiinaudyk, 
tik tepk mosti kaip pirma va
karu, nepermainyk drapanas ir 
lovos patalus ir tJ.

6. Treczia nakti nesimaudyk, 
vėl tepk mosti, nepersimainyk 
drapanas ir-lovos patalus ir 1.1.

7. Ryte po treczia aplikacija, 
maudvkis karsztame vandeny- 
jo su muilu kaip buvo daryta 
pirma gydyjimo nakti.

#

pirsztu nagai nesza parazitus, 
kuomet inžoidimai kasyti. Jei
gu tik manai jog ųiežais sergi, 
žiiirek del apsireiszkiinu tarp 
pirsztu, rankos rieszin, po >pa- 
žasezia, ant pilvo ir virsžuti- 
noms dalims žemesniu kimo 
sąnariu. Turime atsiminti, jog 
niežiu kirmėlaitė
las Yra mažas parazitas, isz
tikro, mažas voras. Yra vy- 
riszkos ir moteriszkos gimties 
ir moteriszkos gimties parazi
tas deda kiausziuius ant odos, 
kurie iszauga in niežiu kirmė
laitės. Ta kirmėlaitė yra daug 
(mažesne už blįj^a. Imtu apie 
125 kirmelaieziu'padėtu viena 
/prie itos, padaryti viena coli. *

Niežai gali užpulti Hile ka, 
netik neszvants žmonos.

Kaslink antros ^neteisybes,
- »'L 1 j ' i ‘ ' 1 ' a

septynis metus, ir jog sunku 
norą klausymo,, jog

pirsztu

ma girdėti būdami aklai užda-| tuojaus inejo ih kalėjimo vidų 
ryti.
mums žinoti. Per tuos storus Į Nekurius prie
mūrus nei balsas mus austi ne- ąparde ir veidan musze. Netru-.i 
gali atsiekti. Prancūzija suįkus urabiszkai savo karei-

Kas sviete veikiasi tie Į ir pradėjo peržlureti kalinius, 
peržiūroj imo

Prancūzija su kus urabiszkai savo 
žmogžudiszka vieszpatybo ka-1 viams kelis žodžius pasako ir 

tuojaus iszsiiieszino laukan.
Toliaus bus.

riaus? Ir kokia mums linksma 
naujiena!
kad musiszkiai tuojaus kran
tu pasieks?

— Jau jie ant saušžeinio —- 
atsake pulkinikas. — Prie ^idi 
Ferruh arabu kariumeno jau 
sumusztA ir ,jū visa stovykla 
sunaikintu kitur ir tas pat bus.

Ar galipia tikėtis,

**■»•<»* ■ lt—1
I
‘Daktaras Jnosas J. Austrą
! LIETUVIS.

t j Bumais daktaras karlumanaja.
I

s nėra goiha- 
parazitas, isz-

Tat linksminkitės! Musu tau- 
tiecziu ginklai tuojaus isz- 
griaus saito kalėjimo difris ir 
mps busimo tuokart liuosi.

yijjį.ikaJinihi isz džiaugšino
mpR busimo tuokart liposi

I

Gydo visokias ligas. 
Priima ligonius iki 10 valanda ryte. I

I

88 B. Javdin Rt« Shenandoah, Pa.
' A < id

. t . f ......

12 iki 2 popiet. 6 iltį 9 vakare.
Tuom-lalkinia ofiaaa randasi 

KOUKO AMTEKOJE
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jog žmogus niežais serga per

iszgyiŲti,.
’jeigu tinkamai gydyta, niežai

8. Permainyk lovos daigius 
ir apatines drapanas, vartojant 
visus szvarus daigius, ir siausk 
vartotas drapanas iszskalbti.

J). Per savaite nieko nedaryk.
10. Jeigu liga vis pasirodo po 

savaite arba deszimts dienu vėl 
pradek gydytis. Sergantis sek
damas virszminetus patarimais 
visftjzkai bus iszgydytas jeigu 
saugosis nuo užkrėtimo.

—F.L.I.S.

Springfilde trys mergužes 
užtikau, 

Ir apie jiases isztyrinejau, 
Buk bambilois trankosi ir 

notinkusios,
Tikros naktines valkatos.
Daug apie jiaisos dabar ne

paduoda, 
Tiktai kns svarbesnio indodu

Yra tai trys merginos
Labai szirdelcs mandros. 

Ant liotuviszku szokiu ne e j na, 
Tiktai pas anglikus’ nulenda, 

‘O szokt nemoka,
Kaip szarkos ant tvoros, teip 

jos szoka.

>

’ 'Žinoma ir be sporteliu neap- 
siejau, 

Tankei su joms pas anglikus 
* nuleuda,

O kada pinigu kartu neturėjo, 
Mbrginos inejo, o spoiielei, 

' . lauke stovėjo,

Skaitykite “Saule”
*

lauke stovėjo, 
Tai ‘bent sorkos, 
Tai mergelei!

t1

naujus.ateivius.su
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Ant. J. Sakalauskas
UKTUVISZKAS GRARORIUS 

H BALSAMUOTOJAS

1
,-St

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgt pri
stato automobilius visokiems reika
lams,*

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius ui pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkslto POMNINKA tai kreip
kite* pas mano, nes ass galiu jumis 
pigiau geriam parduoti negu kiti.
Ml R Ptse SU Mshasoy City, Pa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi saliklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prlsiuntima apraoka-

Gcrlausla stambi trajanka 60c 
ruplaiszkal 

Truk-

su pamokinimu

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

$1.00.Knyga "Daktaras Namuose’’ 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas S z. ve n tu j u $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto nbdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

SAULE
At

ŽINIOS VIETINES.
Džiaugėsi

siemiu

A

AUlW *

J

•*-w

. Siautė su Lincolnu.
J. M, Hale, 86 metu ’amžiaus, 

gražino

r
■ t»". *

Isz Lietuvos
Apipleszineja žmonis ant 

stoeziu.
• I ■ . ' 'i

,1

i »

0

stoeziu.
Kazlu-Ruda. — Stotis (Mn- 

riampolcs apskr.) — Paskiau
siu laiku stoties apylinkėje at-

svietelis ap- 
laikes pirma podia po straikni.

— Ne kurie teip buvo por- 
tuom džiaugsmu, jog 

net smegenis susimaisze.
— Praejta subata atsibuvo 

laidotuves 
kuris mirė 
laikytu 
praejta Sereda. Velionis pali
ko dydeliam 
ežia ir du sūnūs. Velionis paėjo 
isz lietuves, turėjo .38 metus ir 
pribuvo in Amerika da jaunu 
vaikinu.

— Gerai žinomas 
profesoris Wright 
daugeli metu grajino 
teatre, mirė praejta 
New Kensingtone. Kuna atba- 
beno in miestą 
laidotuves praejta Subata.

— Steitinei padare krata 
salunuosia pas Stasi Palubins- 

Mrs. Leonard ant Main 
“uždrausto 

Abudu turėjo pasira
pe 500 dolerius

Antano Dumkaus 
nuo sužeidimu ap- 

Primroso kasiklosia

nuliudimia pa-

visiems
kuris per

Family
Sereda

kur atsibuvo

Aukso
senovės

nl\ežios surasdami

Lalszkams

J0NA8 M. CISARIKAS 
.Piro fanunuco Areut

Aidraudttu (Inazurlnlu) Namus, 
Tararai, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
•erlausloM Kompanijose

•Ii W. Hahaaoy Avė. Hahanoy City 
■■■■■■■■■■■NNNvMMNtimmttnHntiNMumtk’

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad

ka ir

vaisio. ”
pyt kaucijos

teismui. Steitinei buvo ir 
kitus bet nieko nesurado, 

ba isz laik saliuninkai aplaike 
žino apie steitinius, tai sztopa 
gerai paslėpė.

— Sukatoje Terese Daugir
diene, .36 metu, nuėjo pas savo 
pažyst ama 
West Pine

lyg 
pas

Wisniewskiene ant 
u I vežios. Kas ten

-parodo kaip jisai 
“markelius” su prezidentu 
Lincoln kada buvo maži vaikai 
Springfield, Ill.

SU

.Jeigu neiszmintinga 
žingsni padarysi, tai per visa 
gyvenimą szlubuosi.

— Garsei niekad nekalbėk 
o su kvailam neiszsiduok.

pikta padarei tai 
jau po lai k ir

r>.

— Jeigu 
nesigailėk, 
veluk tylėk.

bu

TEMYKITE’

.Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika-

Uždrausta

atsiliko tai lyg sz.iam raszymui Was naudojimas vandens yra
1 i k r<>s
\V isniewskienv
staeziu trepu
ri teip susižeido, jog
ryta mirė. Velione gyveno po 

ui y ežios, 
(lukterės

t eisvbes

s i rado kaž kokie asmenys, len
keliu praeiviams.

I

!rie putoja
Nepcrsenai tarp Gudeliu ir Ka-| 
zlu-Rudos girioje paszove vie
na stoties žydeli, kuri pagavo 
atome nuo jo, kas jiems buvo 
reikalinga. Sužeistasis buvo nu 
gabentus Kaunan — ligoninėn, 
kur ir pasimirė nuo operacijos, 

kelias dienas viena 
jauna vyruką taip pat pagavę 
anežinoini žmones girioje nu
rodo ir paleido vienais skalbi
niais ir dėkodamas Dievui, kad 
liko gyvas jis parbėgo namo:

Po sziu atsitikimu net ir bo
beles bijo cit in giria net uo- 
gaut ar pasigrybaut.

Nors stoty gyvena milicinin
kas, bet, žinoma, girioje isztiku 
nelaimei, maža ka jis gali pa
gelbėti.
Iszrado areoplana be moterio.

Jnrgszuose. Vilkaviszkio ap.
— Kaimietis Stasys Klapata 
iszgalvojo nauja lėkimo būda 
be benzininio motoro. Esą gana 
patogus. Už tam tikra atlygi
nimu iszradima i sza i sakintu. 
Jis sugalvojęs ir daugiau indo- 
miu dalvku.

Brolis nužudė broli.
Luoke, Telsziu apskr. Sz m. 

Liepos m. Žilvi ežiu namiszkiai 
ir kaimynai pasigedo užvaba-

Priesz

Carnegio “Žąsis kuri dėjo 
auksinius kiauszinius”

vargingu•Andrew Carnegie kuris pribuvo in Amerikai, 
vaiku isz Skqtlandijos, ir stojosi vienas isz turtingiausiu vyru 
pasaulyje sako: “Investinimas yra teip kaip ta žąsis kuri dėjo 
auksinius kiauszinius’’. Nuo laiko kada jisai dažinojo apie
pasaulyje sako:

I

i

nauda investinimo, jisai sake: “Asz niekad neužmirsziu kolei 
busiu gyvas, tos patarles. Tas man atnesze pirma doleri už 
kuri nereikėjo man visai sunkiai su prakaitu dirbti.“

1 v •

Tukstancziai kostumeriai Pennsylvania Power & Light 
Kompanijos, o ir daug kitokiu žmonių aplaiko pinigą kas tris 
menesius nuo tos kompanijos — doleriai už kurias nereikia 
visai jiems dirbti, nes yra tai “procentas” 
dintu pinigu kuriuos turi saugiai investytus in tos kompani
jos szerius.

Jeigu turėtumėt tik 10 szeriu tai per meta gautumėt pro- 
ccento $70, arba beveik $6.00 ant menesio. Tas yra geras 
dalykas, ar ne? Todėl investykite savo suezedintus pinigus in

nuo j u sucze-
nedažinota. uždrausta. Paipos, kranai ir 

t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

ANT RANDOS.

nustume nuo
Daugirdiene, ku-

Nedelios

W. Spruce

ir Helena,

Xo. 5.38 
paliko 
Mare, 
broli Juozą Plentą Passaic, X.

Juozą 
Bronislava
v v ra

pinigai sudėti mano Bankoje negali j įr ]Je(uvoje seseres Rozalije
Priimu pinigus saugiampražūti.

palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitu:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.

ir Zofije Plencziutes. Laidotu
ves atsibus Seredoje su pamal
doms liet uviszkoje 
je.

UutaytggkM Graburlut

K. RĖKLAITIS
L&14* ja Numirėlius pasai 

aaujausia mada Ir mokslą. 
Turi uacelblntnke motete.

Prletaamoe prekoa.

•If Wust
HAHAX0Y CITY, PA, 

Bul| T«le>h«n&s No. JO

bažnvezio- 
daro slieetva 

kodėl Wisniewskiene ja ja stū
mė nuo trepu.

— Xedelioje atsibuvo dau
geli nelaimiu su automobileis. 
Badai net asztuoni bambilei li
kos suteszkintais, o keli žmonis 
sužeist i.

— Stasis Cordela, 16 metu, 
gyvenantis Turkey Run, likos 
uždarytas kalėjime už sužage- 
jima 14 metu dukrelia Mikolo 
Mikoloskio isz \\ iggenio. Tė
vas mergaites sugavo ižgama 
kada kitos mergaites atbėgo 
namo pasakydami buk ižgama 
nusivedė mergaite in buszius. 
Dr. Dunas peržiurėjo mergaite 
surasdamas jaja blogam padė
jime.

Palicije

isz Wiggenio.

CAPITAL BTOCK Slli.MO.M 
■nrplBB Ir Profits H

Mtkaae antru grocenta aat audftta 
Hnig*. Froeauta gridedam prlo jua 
gtnlgu i Saunto Ir 1 Llepoa, nepal- 
aaat nr atnaasat parodyt knygute 
ar ge. liet norim kad Ir Jua turė
tumėt reikalu au bubu banku, ne- 
galaant ar analus ar dideliu.

Bankas adams nuo > ryte Iki 1 
gevtet. Bubatoeals • ryte iki 13 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Proz. 
Joe. E. FERGUSON, KaslorlUB.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1U5 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 
Real Estate Agent. Notary Public.

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

Kampas Catawissa ir Market St. 
a an. v-#*taM f>-

sustojo— St rvt karei vela a
Xedelioje, nes darbininkai ne- 
siisitaike su kompanijų.
. — Automobilius bėgantis 
isz Wevelino in ‘ Branczdeli isz 
Veselkos, apsiverto ir snžeido 
mirtinai Juozą Mizara, Jurgi 
Andruszi, Joną Gaviu ir Mrs. 
Katre Kovokiene visi isz Lle- 
velino.

4 Reading k

$4.00 
in NEW YORKA

Dubeltavat 
Tikietae

Nedelioj 21 Octoberio

Specialiu trolnns Sukatos naktį.

Isz Ryto
Shamokin...................12:01
Mt. Carmel...............12:10
Ashland'................... 12:47
Girardville.................12:55
Shenandoah.............T2:35
Mahanoy City............. 1‘’16,
Tamaqua .................... 1:45

Grįžtant — Apleis New 
Yorka nuo W. 23rd St. 6:47 
vai. vakare, nuo Liberty-St. 
7:00 vai. vakare ta paežiu 
diena. ~

Farmu, prie Steito kelio Bar
nesville. Didelis namas su vi
sais intaisymais. Geras tvartas 
ir kitoki budinkai. Vandens 
visada užtektinai. Lankas ge
rai apdirbtas, 
adreso: 
(85)

Raszykite ant 
Box II, Barnesville, 

Pa.

liu kaimo Prano Zilviczio, 64 
metu amžiaus senuko. Pranesz- 
ta vietos milicininkams 
kotą, 
rasta 
kam miszke pelkėse.

sunianiems milicinin
kams, susekta ir užmnszejas — 
Prano Žilviczio brolis Antanas 
taip pati sęnis, kuris tuojaus 
nugabentas Telsziu apygardos 
kalėjimam Užmuszimo priežas-

jesz- 
Ir, žinoma, ne veltui — 
Pranu lavonas valdisz- 

Galop,
A ežiu

Pennsylvania Power & Light Co.
Cumulative Preferred Stock’a

“MAZGOK 
NEBRAIŽYK 
SAVO DANTŲ.

Jus nenaudotumet 
sziuksztu, 
valytoja valant savo 
piano kleviszius, nes 
žinot ka jis padarytu 
jiems. Jus taipgi pilnai 
žinot kaip pilnai ir 
greitai jie nusivalo 
szvelniu iszmazgojimu.

žvyruota

Kaulas ir dantis yra 
giminingi — padaryti 
isz tos paezios pamati
nes medegos.

Ka^ sykis braižant 
dantis nutrinat nuo ju 
dali pavirszio.

Ribbon

tis — asmenis kersztas. j
Skandalas Kauno agentūrose.

Kaunas. Devyni agentai lai- 
•vakoreziu czionai tapo patrauk 
ti atsakoniyben už laužymai 
valstybes fnStatymu, papirki-l 
liejimą valdininku ir iszsuki-l 
ma vyru isz kariuomenes. Už 
$100-200 tie4 agentai darydavę 
falszyvus »paszportus ir visus 
kitus dokumentus, kurie pave
lytu pabėgti in Amerika ar ki
tur. Didžiumoje tai žydai agen
tai, bet suimtas ir lietuvis, ku
rio vardas neskelbiamas. Prie

| tos žinios, kuria valdžia paskel-
dar yra viena, kad labai 

keistu budu K Norkus agentū
roje nežinomi vagys isztrauke 
isz kiszeniaus vienam žmogui 
$3,000. Tas irgi tardoma.

Seraikas
Klaipeda. — Kadangi vago

nu fabriko administracija ne
sutiko pakelti 
algas, Rugsėjo, 
darbininku 187 balsais nutarė 
nuo Rugsėjo 1 
ka. Streikas, atidėtas, nes vie-1 ___ ANT____
nas isz fabriko administraci- . _ e '
jos buvo nuvykęs Kaunan tar- j County Commissioner

Praszo jusu balso ir intekmes.

be,

o o

na.s isz fabriko

darbininkams
12 diena 240

d. pradėti stei-

administraci-

Parsiduoda s žios kompanijos ofisuose arba galima pirkti 
szerius per bite koki szios kompanijos darbininku.

■ - ■ ■  -----------------rr----------———————— ———  -1 —

Pennsylvania’ Power & Light Company, 
Investment Dept., Allentown, Pa.

Send me illustrated booklet “How to Put Money 
to Work”

* 4

and Information about your Preferred 
Stock also details of Easy Payment Plan.

Name

Address I 81

Norintiems parduoti savo szerus atrandame tokiams pirkėju.

Lietuviai Schuylkill Pavieto
Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Demokratiszko Tikieto 

Praszo jusu balso ir intekmes

g

g
£J. A

Balsuokite už

Wm. G. James
tis su vyriausybe. Kai pastara- , 
sis Rugsėjo 17 d. sugrįžo nega- ' 
ves pažadėjimo pakelti darbi-L 
ninkama užmokėsiu, tai darbi
ninkai Rugsėjo 18 d. sustreika
vo. . ,

c

Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.

/

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Levit’o Sztoras
1 13-15 W.CentreSt, Mahanoy City

v

A

Colgate’s
Dental Cream nuvalo 
dantis szvariai be ma
žiausio užgavimo deli- 
katnos j u palivos.
Daktarai ir Dentistai 

visur rekomenduoja 
Colgate’s valytojų.

Geri Dantis 
Gera Sveikata.

Statis radio stoti.
Kaunas. — Už 61,000 dolariu 

susisiekimo ministerija perka 
radio stoti. Del pinigu truku
mo savo laiku valstiecziaį liau
dininkai siūlo palaukti, o vor- 
cziau indeti tuos pinigus žemos 
ūkini kelti.

Dabar jau Ministeriu Kabinę 
tas nutarė atiduoti inrengima 
radio stoties prancūzams, nors 
anglu firma Markoni gali tokia 
stoti kredituoti. Be to ir poli- 
tiszkai svarbiau butu, kad ang
lai jos statymą paimtu. Pran
cūzai juk taip nedraugingi Lie-

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

klijonkes. '
Ant lengvu
mokeseziu

lovai.

— Navątnn turime žmonių 
nes kuom daugiau uždirba,
tuom daugiau pradirba.

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur goriausia investyt 
■r pinigus, Prigelbiifs jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausi s prie telis.
Dėkite savo pinigus in

JMEB0HANTS BANKING TBUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KaaUeritia 

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

DANISZEVICZIA, M. GAVULX

D. M. GRAHAM. Prez.

T. G. HORNSBY. *
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ISZ AMERIKOS
Sudegino pinigus pecziuje.
Sayre, Pa. — Juozas Harris 

iszlaimejo tūkstanti doleriu 
ant. beisbolas 
savo paeziulei

t u katant i 
nenorėdamas

parodyt savo 
laimikio idant nuo j<>j<> neisz- 
viliotu ant naujus szlebos arba 
kailiniu, paslėpė 
pecziuje. Paeziulei laja diena 
buvo szalta, 
ugni

o

<lii szimtus

sumano padaryti 
“hiterije.” Kada Juozas 

atėjo namo, pasidarė jam už 
daug karszta, nes pinigai pa
slėpti pecziuje sudegė. Kada 
apie tai pasako 
lei, toji sukliko:
padariau, reikėjo man pasaky
ti o tureczian už tuos pinigus 
nors nauja skrybolia. ir su tais 
žodžeis krito kaip kalada ant 
žemes a palpus.

hi tori jo.

sudoge. 
savo prisiogo-
“Ka asz gero

Tukstanczei žmonių ant laido
tuvių nužudyto popo.

Apie dvideszimts 
at laiko

už nužudvta

(’hieago.
popu ir keli biskupai, 
gailės pamaldas
popa Baziliaus Steciuko, kuris 
likos nužudytas praėji a Node
liu per Emilije Strutinskienia. 
motore kito popo.

Lavona patalpino koplyczio- 
je ant Mount Carmel kapiniu, 
isz kur vėliaus bus nusiunstas 
in Galicije isz kur velionis pa
ėjo.

Suvirszum 5000 žmonių susi
rinko aplinkui cerkve szv. Mi
kniaus, o kiti tukstanczei rado
si vidurije.

Motore da vis randasi kalė
jime. Jaja apgins garsingas 
advokatas Clarence Darrow.

Jaja

Pavogė kailiniu už $125,000.
New York. — Szeszi pleszi- 

kai insilauže in kailiniu krau
tuve Fredriko Hath & (’o., isz- 
veždami automobileis kailiniu 

tukstanezius doleriu.
Vienas isz plesziku stovėjo su 
revolveriu prie sargo o penki 
krovė kailinius in t rokus, po 
tam dingo nežino kur.

už 125

Melde maisto vaikams, likos 
mirtinai sužeista.

Rahway, N. J. — Mikola 
Hornaugo, 27 metu, kirto savo 
paezia Ona su mėsiniu kirvu
ku in peczius, pažeisdamas jaja 
mirtinai, kada toji ant keliu 
melde savo vvro idant duotu 
kiek pinigu ant pirkimo mais
to del penkių vaiku. Kaimynas 
Kazimieras Fanciszka matyda
mas atsitikima atbėgo in pa- 
gialba motorai, paszaukdamas 
palieije kuri 
ome.

Nekarta Mikolas pasielgine- 
su savo 

iszvarvdamas
lauk, kur motoro turėjo nekar- 

visztinyczioji 
savo mažiausiu kūdikiu.

Motoro randasi ligonbuteje 
ir kaip rodos nuo žaidulio 
mirs.

nelaba vvra su-

jo* nemielaszi rd ingai 
moterių

ta nakvoti

nuo

k

jaja

su

Senukai nužudyti, — sūnūs 
nužiūrėtas.

Hagerstown, Md. — 
Kline ir jojo motore Rebeka, 
gyvenanti ant mažos farmukes, 
likosYmrasli per kaimynus su 
perskeltoms galvoms negyvi. 
Žudintojas panaudojo geleži- 
nia sztanga su kuria senukus 
nužudė. Senukai turėjo po 70 
ir 63 metu amžiaus.

Juju sūnūs Harry atejas ant 
piet surado lavonus ir prane
što apie tai kaimynams. Palici- 
je sūneli aresztavojo, nes mano 
buk tai jisai tėvus nužudė. Na
mie radosi gana didele suma 
pinigu, nes senukas kolos die
nas adgal pardavė farma ir ko- 

vir\ o via i rrvtmrif vninain

Jonas

3
■•'Ii 
I

lt1

Isz Lietuvos
drAugit- 

raparte gar-

Amerikas iszgialbejo daug 
rusu nuo mirties.

Washington, D. C. —■ Pulki
ninkas Haskell., pirmsedis amo- 
rikoniszkos szelpimo 
ves Rosijoi, savo
sina, kad toji amerikoniszku 
szolpimo administraeije iszlei- 
do 6() milijonus doleriu ir isz
gialbejo penkiolika 
gyvaseziu ir davė darbu del 120 
tukstaneziu rusiszku valstie- 
cziu. Administraeije užbaigė 
savo mielaszirdinga darbu Ro
sijoi, nes szimet yra geras der- 

apie savo

rusiszku 
Administraeije

liūs ir rusai patys 
rūpinsis.

milijonu

2000 kovoje prieszais 
girrinia ugni.

• *

Pasadena, Calif. — Girrines 
prasiplatino po

Clint Ridge 
ant

ugnys 
Montrose

baisoi
ir La 

Crescenta, ant penkių myliu 
aplinkui. Szimtai žmonių aplei
do namus jeszkodami 
niu vietų. Du tukstanpzei žmo
nių gesina liepsna panaudoda
mi dinamitą, 

irrin iždege.•(r

namus sauges-

Milijonai pėdu

Prūdas truko, užliejo miestą, 
bet žmonis iszsigialbejo.

Oklahoma Cit v, Okla. — 
Miestiszkas prūdas truko isz 
kurio vanduo insiliejo in Cana- 

upe kuri kilo užliedama 
miestą

dian 
visa miestą septynes 
Gyventojai apleido 
laika, 
laime likos praneszta, nes kom
panija žinojo kad prūdo sienos 
trūksta ir Iple valandelia van
duo iszsilk's.

pėdas, 
miestą in 

nes apie artinanezia ne-

Motina laike ji už kūdiki — 
nužudė ja.

Buffalo, N. Y. — ‘‘Ka jiji 
sau mane laikvdama mane vi
sados už kūdiki, norints man 
jau senei suėjo keturesdeszimts 
metu ir nuolatos ant manes ba
rėsi ir iszradinejo visokes pri- 

Negaledamas ilgiaus 
josios iszmetinejimu

4 4 Ka

czmes.
kelltetl iv/oit/o 
buvau priverstas jaja nužudy
ti.” Teip kalbėjo sude Julius 
Kessler, kuris nužudė savo mo- 
czeka 66 motu amžiaus. Už tai 
likos apkaltintu ant elektriki- 
nios kėdes.

Laike teismo teipgi pasakė 
buk moezeka ant jojo barėsi 
kada sugryždavo isz darbo de- 
szimts miliutu vėliaus, muszda- 
vo mane per ausis kada nesziu- 
ravau grindų ir dirbti kitokį 
namini darba kaip kokia boba, 
o priek tam kerszino man 
aresztavojimii už mažiauso ne
paklusnumą. To buvo už daug 
40 metiniam vvrui nuolatinio 
klegejimo bobiszko liežuvio.
Mirusia Hardingos paliko tur

to ant 486,565 doleriu.
Marion, Ohio. — Turtas mi

rusio prezidento Hardingo isZ- 
nesza ant 486,565 doleriu ne- 
priskirent prie to jojo spaus
tuves Harding Publishing Co., 
pinigais paliko 34,895.90 dole
riu.

Hardingo 
nuO valdžios 
tanezius doleriu 
metas lyg smert.

, ' T" y f T

Laivas paskandino szeszis 
vaikus.

Detroit, Mich. — Szeszi atej- 
viai kurie bandė perplaukti su 
luoteliu Detroito upe isz Kana
dos, likos pataikinti'per plau- 
kenti laivu ir visi prigėrė. Luo
teli je radosi kokis tai slavokas 
ir penki vaikai. Kokis laivas 
pataiko in luoteli tai nežino, 

nuplaukė tolinus.

»<

motere aplaikys 
po penkis t uks- 

peusijos kas

rM'

nes

i ii t*i

Nuszove savo tęva.
Paežeriai, Vilkav. .apskr. 

Rugs. 10 d. vakare* paežerių k. 
17 m. amžiaus vaikezas Adol
fas Prieszpilis nuszove savo tę
va Andriu už tai, kad tėvas ji 
kelis kart gerokai pabaudos. 
Jis kaltinas motina, kad ji prie 
to pagimdžiusi. Abu jau kalė
jimo. Vedama, tardymas.

Samogonkos dirba diena ir 
nakti.

Rokiszkio apskr. 
— 1920-21 metais visame Ro- 

apskr. — 
“Vienybes” koresp, 
tokios parapijos, kurioje nebū
tu buvę keleto dosetku bravo
ru gaminti naminei degtinei. 
Užvis daugiausiai pagaminda
vo degtines panemuniecziai, ir 
kamajiszkiai. Per visa parapi
ja. nebuvo tokio kaimo, kad ne
būto vieno arba daugiau bra
voru. Bet postangomis milici
jos pąnemunioczious visi fabri
kantai 
dabartiniu 
užtikrinti, kad Įen 
kaj ” galas.

Bet kamajiszkiuos nesumaže 
jo “samogonkos
padaugėjo. Apylinkių parapi
jų vestuvėse, kriksztynose vi
sados atplaukia kamajiszkiu 
“samogonka”. Samdiniai 
gia isz ūkininko grūdos, 
kai isz levu, paezios nuo vyru 
ir vis ten veža jos, kad paga
mintu szirdeles linksmintojos, 
galveles kviulintojos. Taigi ne
maža ten visokiu nedorumu 
nutinka. Tankiai ten pamaty
si kad vyrai su raudonais bur
bulais panosėse vaikszto. Pasi
gėrus moterėlė kai-kada prisi- 

laudžia prie svetimo vyro. Isz 
esti juoko, o ki- 

Milicija snau
džia, o gal ji pati mėgsta bur
nele iszmesti.
Godus žydelis; norėjo iszkast 
kitam duobia, bet pats in ja 

inpuole.
Plunge. — Musu miestelyj 

invykyo nepaprastas atsitiki
mas. Ateina pas viena žydą ne- 
kursai žmogelis ir praszo na k-

Kamajai,

kiszkio 
Vienybes

Vilkav.

pranesza 
nebuvo

pasėdėjo szaltojoj ir 
laiku jau galima 

‘‘samogon-

r?
to vieniems 
tiems aszaru.

varymas, tik

va- 
vai-

y
vynos. Žydelis visada lygti no- 
______ j iszsiprasze 100 litu. 
Žmogelis nedaug ko iszto tesi
daro ir su rinka Žydui tatai la
bai nustabu. Keletą dienu žmo
geliui pabuvus, žydas pastebė
jo, kad tasai turi didoka dėžu
tė pilna pinigu, isz kurios vis 
imdavo pinigus užmokėjimui, 

kaip tai paprastai 
yra — pinigus mylėdamas pers 
viską galvojo sziaip ir taip, ga 
įėjus pasisavinti tuos pinigus 
Galiausiai jis sumanė sztai ka: 
Iszszaukti, buk esą jam paple- 
szta pinigai. Sumanyta — pa-

I rodamas

Žvdelis

daryta Žmogeliui su dėžutė pa

Jeigu isz ; kitu juokus 
4<it tow ammo b*: 1 •ori tr/io

traukus žavo keliu, žydas nusi
skubina pas milicija ir tajai 
pranesza, buk jam esą pavogti 
ežiela dėžutė pinigu. Kiek pi
nigu buvo viduj, jįs negalįs pa
sakyti. Jis tik galis pasakyti, 
kad ji buvo pilna. Milicija pa
siveja pas žydą nakvojusi žmo
gų ir atranda pas ji tariama ja 
dėžutė. Szisai užspetas nežino 
kaip beiszsisukti, ir pasakė, 
kad tikrai pavogęs žydui dėžu
tė su pinigais. Sugrįžus pas žy
dą, szisai isz džiaugsmo surin
ka: “Taip, taip, tai mano dėžu
tė! Kad tik dar pilna butu!” 
Milicijai dėžute perkraustant 
pasirodė, kad dėžute pilna ne
tikru pinigu, apaezioj dar visi 
dirbimo inrankiai. Tai iszvys- 
damas • žydelis kalte pradėjo 

“ Ui, ne ma
no dėžutė, ne mano pinigai!” 
Bet milicija tai buvo vistiek, 
jis tprejo noręm-nenorom jasA

stumti nuo savos:

i tai ir 
žmonim turi būti gerai.

Kaziu-Ruda —
— Tarp Kaziu ir Alytaus yra 
lųiujns geležkelis, kurios sziuo 
laiku važiuoja •nemaža žmonių 
o daugiausia — isz Kimo in 
Mariampole ir atgal. Kadangi 
žmonių daug važiuoja, o vago
nu maža, tai daugelis žmonių 
netik neturi kur atsisėsti, bet 
ir stovėti nėra kur keleiviu va
gonuose, 
in galvijinius vagonus.

Važiavome keliolika žmonių 
prekiniam vagone stati, ir atė
jus konduktoriui kontroliuoti 
bilietu dvi stovinezios mergi
nos jam pasakė: “ 
m'e bilietą 3 klases, o mus pa
talpino in toki bjauru vagoną.’ 
Konduktorius davė gera atsa
kymu: “ 
sziadien, galite kita diena va
žiuot.” 
Žmogus 5 
10-12 kilometru vėl turi grižti 
kad rvt vol atvažiuoti, 
žino — rvt ar Ims tuszczia vie
ta *

ISZ VISU SZALIU
Mariampolo.

— Kana-

iszkasto

ir prisieitai kimsztis

Mes pirko-

Re ike jo nevažiuoti

tiražus atsakymas!
v. rvto atvažiavęs

O kas

Szilalo,

gaisras ir sudegė

Padege kaimyno kieti.
Tauragės apskr. — 

7 in 8-1X sz. m. apie 2 valanda 
nakti Jucaicziu kaime, szilales 
valscziaus. kilo isz nežinomos 
priežasties
pil. Stasio Szerpiczio kietis ir 
jauja su suvežtais grūdais. 
Szilales nuovados mil. Virszi- 
ninkas, žmogus darbsztus, vi
sas pastangas dėjo sugauti kal- 

jis sztai ka.
Gerulis, buvo

su

i Nemažas szmotelis sidabro.
Ottawa, Ontario.

. diszkas kasikiu departamentas 
aplaike szmota grino sidabro 

isz Ontario kasikiu
kuris svėrė du tonus. Ta ji szmo 
ta sidabro kam^liszka valdže 
patalpys valdiszkam muzejiui.

Rado jojo turtą medinioje 
kojoi.

Parižius. — Povylas Deluc.es 
kuris turėjo mediniu koja ir 
rinko almužna prie Notre Da
me katedros per daugeli metu, 
likos ana diena arosztavotu už 
ubagavimu. Daugeli kartu pa- 
licije ji suome, bet niekados 
nerado pas ji pinigu kaipo da- 
vada, jog ubagavo. Vienas isz 
pa lie i jaut u ant galo atriszo Po- 
vylo medinia. koja, 
rai peržiurėjo, užtikdamas, 
buk koja buvo tuszczia, pri- 
kimszta bumaszkoms ir auksu 
viso ten buvo apie puse mili
jono franku. Pinigu neatėmė, 
bet daugiau nestovi prie kate
dros melsdamas.auku nuo pra 
ejgiu.

Mužikai liko milijonierais.
Moskva. — Ana diena du 

mužikai, apiplyšzia ir skarma
luoti apleido miestu su 450 mi
lijonu rubleis, kurie pribuvo 
del juju kaipo dovana isz dan
gaus.

Rusiszkas kolonistas, kuris 
likos mirtinai sužeistas Kana- 

spaviednes priesz

Nesveiki dantys priežaste 
džiovos.

Parižius. — Profesoris J. 
Mendel isz pasturinio instituto, 
aprciszke buk liga 
daugiaaše prasiplatina 
sveiku ir i
Žmonis turinti tokius dantis 
neprivalo bueziuoti vaiku, nes 

tai užkreczia juos viso
kioms ligoms.

Acziu už tokia dovana.
Bėdinas

1 . " ■" " ■ .2 ..U?111'1”1 r--“--L1’L.   >

IszLietaviszka Kaindii

isz Szir-

tiniąkus. Suseko 
Szilales m. pil.
pasižadejes imti už žmona Ju
zefą Szirvidaite isz Putviu kai
mo, Szilales v. ir jis
vidaites suspėjo paimti 100 do
leriu pasogos. Gerulis praėjus 
laikui, susipirszo su pil. Szer- 
pitaite ir mane 8-1X paimti 
szliuba. S> 
jusi apie tai ir turėdama ker- 

nusamde už 50 dolariu 
Prana Rimkų isz to pat kaimo 
ir nakties metu abudu ateje 
užriszo kloties duris ir padege 
kieti ir joj
Padege kieti padege ir jauja. 
Nuostoliai siekia 20,000 litu. 
Kaltininkai suimti ir sutupdy
ti in Szilales Kalėjimą nes per 
kvota apie viską prisipažino.

mane 
irvidaite tai sužino-

per

szta.

mieganti geruli.

TEISYBES.

Kaip ugnis ruda isz gėlo-
9žies isztrauke 

nuo žmogaus sopulius nutrau
ko.

t ei p rupesezei

narsnnaTiktai narsnna ingalesi, 
bet jeigu vedykla szvytubsi, di
deliu daigtu nepadarysi.

Jeigu motore sensta, tai
turi nors ta džiaugsmu, jog ir 

prietelkos drauge su jaja 
sensta.

Moteres dydesni dali gy- 
zorkplo, o

pabuvusiuose metuosia ant pa- 
puoszto lango.

Su aszaromis nieko neisz-

.1”

*
venimo praleis prie

* 
t

praszysi, jeigu kumszto nepa
naudosi.

Jeigu su mažu protu žino
tai yra dy-

, I'

Ant savo kentojimu ne- 
rugok, tiktai gylei pas savo už- 
kavok. *

* Per ugni ruda in plieną, 
toip ir kentejima užarta.vojo ne 
viena.

*

visi žmonis peikia, tai vaikino 
,to gailėtis no reike.

Kad ir gera, giilva turėsi 
nesimokysi, tai vis 

kvailys busi ir nieko nežinosi.
Jeigu ir garsei apie nie

kus kalbėsi, tai vis garbes nuo

# t *_____ __________ „y
i

uis daro dydeliu, 
džiausiu kvailium.

*

Per ugni ruda in plieną

Jeigu už padaryta klasta

O jeigu

peržiurėjo,
kuria ge-
—... Ji

džiovos 
nuo ne- 

siipuvusiu dantų.

Henrikas Mes- 
sershrint suėmė žudintoju de- 
szimts metu mergaites, už ku
rio suėmimą vokiszka palieije 

gau
nu-

apgarsino, buk iszmokes 
šia dovana. Kada žmogelis 

atsiymt dovana, aplaike
500 tukstaneziu puirkiu, ka pa
daro ant amerikoniszku pini
gu viena asztunta dali cento!

ejo

NATURALIZAVIMAS PASI- 
LUOSAVUSIU NUO KA

RIUOMENES.

Yra paprasta
yra instatymas kuris uždrau
džia. naturalizavima ateiviu,

nuomone, jog

naturalizavima
jtj kurie pasiliuosavo nuo milita-

jojo pravarde, po kuria 
ne yra tikra, tiktai

Rosije idant 
gymines. Po

kurie
daugeli myliu nuo

doje, laike 
katalikiszka kunigą iszpažino, 
buk, 
slapstėsi 
priymta, nes turėjo isz Rosijos
pabėgti, o kad suezedino 1500 
doleriu, geidže juosius palikti 
del savo gyminiu, melsdamas 
kunigo idant pinigus intoiktu 
gyminems ant paduoto adreso.

Kunigas po jojo mirtei isz- 
siunte pinigus iii Ryma. Po ko
kiam tai laikui virsziniukai 
Vatikano, iszsiunte pinigus sa
vo delegatui in 
surastu mirusio
keliu menesiu sunkaus jeszko- 
jimo, pasiseko surasti gymines 

gyveno mažam kaimelije41 
atitolinti 
geležinkelio.

Isz pradžių gymines nenorė
jo prisipažyt, jog tai jieje. Ant 
galo kada tėvas parode foto- 
grafije mirusio sūnaus, siunti
nys pasiėmė juos in Moskva 
kur nuvedu in banka. Davinėjo 
rodą jiems, idant tiek pinigu 
nesiymtu su savim ir paliktu 
dali bankoje, bet muzikai'bol- 
szevikiszkam bankui netikėjo, 
inkimszo pinigus iii maiszus ir 
nuvožė namo.

Surado paslėpta skarba 
kliosztorije.

Moskva.
darydami krata, surado ir kon
fiskavo penkis pudus aukso ir 
penkiolika pudu sidabro, priek 
tam daug perlu, deimantu ir 
kitokiu brangiu akmenli.

Bolszevikai nuo senei jeszr 
kojo tojo skarbo, nes žinojo, 
jog kliosztoris buvo turtingas, 

apszauke, buk visu
cerkvių turtus konfiskuos, ne- 
riįdo ko tikėjosi. Bet torp zoko- 
ninku atsirado jūdoszius, ko
kiu randasi terp daugelio apa- 
sztalu, iždave slaptybe paslėp
to skarbo kuri bolszevikai su* 
rado gylei paselpta po cerkves 
grindimi.
Cezariszka operacije ant szunc.

London. — Daktarai padare 
cezariszka gperacijo ant'bran
gios kales isz kurios iszymta 
du gyvus szuniukus isz kotu-

— Kliosztorijo

o kada
1

iriu. Kale pasveiko, o sztiniu 
kius tuoin laik priėmė ant isz
I______________ . ...... ii ' ’ t'. .

ros tarnystes per kareiviu rin
kimą, del ateivystes stovio, ir 
jog tas instatymas uždraudžia
jiems pilietystes teikimą per 
nekis motus nuo kares užsibai
gi mo.

Nora tokio i (įstatymo.
Generalis natų rali žavimo ak

tas isz Birželio 29, 
aprupinima, jog priesz ateivio 

teismas turi

1906, turi

naturaližaviftųi, 
būti pilnai’ užganėdintas, jog 
per penkis metus priesz natū
ralizacijoj. aplikacijos padavi
mą, ateivis pasielgė kaipo žmo
gus gero moraliszko budo, ir 
prsilaikes prie Suv. Valstijų 
konstitucijos principu, tikėda
mas iii tos konstitucijos geni
ma.

Pasilieka, su teismu nuspręs
ti nuo prirodymu, laike natū
ra liza vi mo iszklausymo, ar a te i 
vio pasielgimas per penkių mo
tu laika buvo tinkamas duoti 
jam pilietyste. Prisilaikydami 
prie to, daugumas teismu per 
visa szali 
ateivis

militares

mirė 
a rba

Chicago. — Sveikatos depar
tamentas paskelbė, kad jo su
rinktomis, žiniomis, visoje sza- 
lyje sziemet nuo munszaino jau 

mažiausia 2,000 žmonių, 
szeszis kartus daugiau,

negu kad mirė žmonių nuo rau
pu per visa 1920 metus.

Departamentas sako, kad isz 
szimtu departamentui paduotu 
iszanalizuoti munszaino pavy
džiu rasta aszoniuose isz 10 at
sitikimu munszaina esant nno- 

“ Kitais žodžiais sakant
asztuoni isz deszimties stikle
liu, kuriuos 
nuodingi ir 
mirties,”

— Isz
penktadieni 
vagiliai per užpakalines duris 
insilauže 
ranan prie 

I

dingą.

jus geriate, yra 
gali oprivesti prie 

sako departamentas, 
ketvirtadienio iii 

nakty, nežinomi

Malinausko restau- 
Halsted ir 18-tos 

gatvių. Isznosze virsz 
rogisterio.

Ta valgykla jau trecziu kar
tu aplanke vagiliai.

— Emilija Januszauskaitc- 
Czižauskiene, gavo teisme per
skyras su savo vyru p. Juozu 
Czižausku, žinomu aptiejeinin- 
ku Springfielde, III. Iszsiszyri- 
mo byla buvo Spaliu 8 diena.

Iszejau in užmiesti idantin- 
kvept in mano plauczius szvie- 
žio oro, idant gėrėtis gamta ku
ri toip piukoi 
mus kalnus.

Minersville, Pa. — Stanislo-
Damaleviczius,

$30 isz

papuosze arti-

vas
nuo

Ii on i s buvo 
mas

laiko, jog kuomet 
prasze paliuosavimo 

nuo militares tarnystes, del 
ateivystes priežaseziu, jis pa
rode, jog neprisiriszes prie • 
szios szalies, ir kadangi toks 
ateivis prisilaiko prie to iki ka.- 

ir paliaubų 
(Lapkriczio 11,

jog

ros pasibaigimui 
pasiraszymu 
1918), tas penkių metu laikas 
(parodyti prisiryszima) reika
lautas natūralizacijos tikslams 
prasideda nuo Lapkriczio 11, 
1918. Ir todėl, tie teismai, nc- 
iszklause natūralizacijos apli
kacijas tu kliasu, ir tik pradės 
po Lapkriczio 11, 1923.

Tas nereiszkia, jog ateivis, 
kuris prasze paliuosavima nuo 
tarnystes del nepilietystes, ga
li iszmuijo paduoti aplikacija 
po Lapkriczio 11, 1923, pasi- 
liuosaves nuo visu prietareziu 
kurios pakilu nuo rinkimo pusi 
liuosavimo. Reiszkia, jog teis
mai mano, jog negali praszyti 
natūralizacijos iki po Lapkri
czio 11,1923. Matyt nuo kaiku- 
riu teisinių jog po ta diena, pa- 
liuosavimas nuo tarnystes ne
bus laikytas priesz ateivi, jei
gu per penkių metu laika jo 
apsiejimas ir prisilaikymas 
prie konstitucijos buvo kuogo- 
ria,usi. Tas turi but nutarta 
k i e k v iename a tts i tiki me. —. .. ... -...

* Jeigu užsigeidi laimes 
katras trokszti, 
laimingas busi.

Nevienas

nupuolė 
tręp.u - Nedėlios, ryta, jiu- 

tamentas paskelbė, kad . su- 
silauždamas sau sprandu. Ve

jami ik i u t urėdą-
apie 40 metu amžiaus. ;j 

Adomas Kasparu likos 
nugabentas 
gonbutia ant “papiksinimo” 
kuris likos sužeistas per auto
mobiliu kuriame važiavo. Ko
kiu budu nelaime atsitiko, tai 
nežino.

— Vincas Barinskas norėda
mas perskirt du pesztukus pats 
likos nudurtu peiliu in peczius.

— Negalėdama ilgiaus nu
kentėti kumszcziu 
paniekinimu savo 
Dudonio, jojo 
savo drapanas ir ėjo “kur akys 
nesz,” bet Juozas pagriebė 
punduka drapanų ir sukapojo 
su kirviu, apteikdamas mote- 
rei da kelis žandinius ir kerszy- 
<lamas užmuszimu. Ka galėjo 
daryt silpnas sutvėrimas? Ap
skundė savo Juozuką kuris tu
rėjo pastatyt belą lyg teismui.

in
4 4

Pottsvilles li
pami ksinimo

ir kitokiu 
vvro Juozo 

motore surinko

bet Juozas

Plymouth, Pa. — Baisi 
laime patiko Antanu Valaika 
laike darbo Wilkes-Barre Coal 
Co. kasyklosia. Antanas užbai
gęs savo brasta, likos nusiuns
tas in sena brasta iszymti ke
lia, o kad bruste buvo gazo, ki
lo baisi

ne-

eksplozije, o kitam 
bruste radosi baksas dinamito 
kuris teigi truko o Antana su
draskė ant szmoteliu. Nelai
mingo galva surado net už pen- 
kesdeszimts pėdu. Laidotuves 
atsibuvo 12 Oktoberio su baž
nytinėms apejgomis ant szven- 
to Kazimiero kapiniu. Velionis 
pergyveno Amorike 19 motu, 
paėjo isz Alytaus; paliko di
džiausiam mdiudimia dvi duk- 
teres ir du sunu, jauniauses tu
ri tik t ris menesius.
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Jeigu
tai jau isz to

* Nevienas labai sparnu 
nori, o apie tai užmirszta, jog 
jis kojas turi.

* Ant moterių sutaikęs, no
i,

New York. — George Pet- 
23 metu, suimtas ir 

pristatytas Coney Island poli
cijos teisman, skundžiamas tre- 
cziojo laipsnio užpuolime aut 
15 metu mergaites. Magistra
tas Brown padėjo kaltininką 
po $1,600 kaucijos. Petrouski 
gyVena 2236 Gravėsand‘*Avo-
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KAS ODEI
Jeigu raszote koki užklausy- 

ma in redakcijų ir geidžete ap- 
turet atsakyma, lai bukite ant 
tiek mandagus indeti pacztino 
marke ant atsakymo. Gauname 
tokiu gromatu daug per san- 
vaite, o po du.gentu susirenka 
gana ženki y va suma per mene
si ir tai nereikalingas kasztas 
del redy stes,
prie to laika ant sujoszkojimo 
tokio atsakvmo ant užklausv- 
mo. Bukite mandagus ir neuž- 
mirszkite apie tai, nes atdjteje, 
jeigu neitidesite markes ant at
sakymo. tai gromata ejs in gur 
ba ir gatesite dasiprast, dvi ko 
atsakymo neaplaikete.

o nepriskaitant

vaikuczius. 
jums

Sziadien jums primysiu kaip 
privalo gyvent i vedusios poros, 
nes kaipo kožnas luomas (sto
nas/, teip ir luomas moterystes 
turi savo privalumus, savo sun
kenybes ir nesmagumus, kurias 
vedusios poros privalo iszpil- 
dyt, kentet irpanoszt.
z Susiejo! vyrai it moteris, 
idant vienas kitam nuolatos 
būti pagialboje ir linksmybe: 

kuriuos Dievulį
nusiuntė idant kriksz- 

ezionisz.kai juos iszaugyt, neat- 
siskiriant su savim gyvent, pa
kol vienas isz jus ne stos ant 
sūdo Visogalinczio. Kas jum 
yra reikalinga vyrai ir mote
rys terp jus. Kaipgi taji luomą 
moterystes pagerint ?

Meile szirdinga vienas dūl ki
to privalo valdyt juju mįslė
mis, kalbosia ir darbuosia kur 
tosios nesiranda, tenais nami
nis nupuolimas, barnis, keiks
mai, neapykanta, — nemylinti 
pati, nepaklusni vaikai, atsza- 

naminis 
vra

lias naminis pasielgimas 
viskas vra sunkenybe. • • 
meile namuosia

Kur 
vieszpatauje, 

kur randasi liga arba sveikata, 
turtingumas arba vargas, jau
nyste arba senatve, neaplei- 
džentis vienas kito, bet pa
linksmina, gialbsti darbuosia 
ir velijimuosia vienas už kita 
ir gyvasti atiduotu. — Vyras 
myli savo paezia kaipo savo 
locna kuna, kaip pats save, 
kaip tai mokina szventas Po- 
vvlas: “ 
stanavije viena kuna ir viena 
ypata.” — Vyras nesuvalgis 
ka geresnio, jeigu nepasidalytu 
su paezia, nekenstu jaigu pati 
kentėtu varga ir bada su vai
kais arba kitosia kampuose tu
rėtu jeszkot prieglaudos, o ji
sai turėtu visko pilna, rėdytų
si gerai ir naikintu turtą be 
rinkate. Kur meile terp poros 
vieszpatauje, tenais inoteres 
pasiduoda vyrams kaip mokina 
szventas Povylas. Vyras nepri
valo laikyti moteres kaipo tar
naite, 
pasisziauszimu 
paguodot kaipo paezia, paguo
doje ir myli nuolatos.

• Isz tokios meiles užgims pa- 
guodone viens del kito, o isz 
paguodones kils tikimysta, at
virumas ir pasiszventimas, no
rints ir gyvasti reiketu padėti 
už tai. Vienoke paguodone del 
viens kito, apsaldys gyvasti, 
suraminimą nuliudimuosia, ap
saugoje nuo visokiu kalbu ir 
1.1. Ar tai namie, ar kelionėje, 
pati migliną tik apie savo vy- 
ra, o vyras apie paezia,.jog pik
ta miglia niekad ne atejna in 
galva.

Toji isztikimysta 
ki^o, praserggti nuo nupuolimo

senatve,

Tenais vyęas ir pati

ne turi pasielginet su 
ir rustai, bet

viens del

dorybėje, nuliudimia, ligoje ir 
būdoje; o katras isz juju ir nu
pultu, tai viens kita pakelinėje. 
Kur toko meile ir dorybe viesz- 
patauje, tai vyras nesuvalgys 
ir oeiszgers nieko be paezios, 
nieko. Jiejžduoa ant nereikalin
gu dgjgtu, Zubovu, girtybių, 
nes žjnp, jog turi paežiu ap-

*

dengt<kaipo savo locna kuna ir 
rūpintis kaipo pats save. Kur 
randai/ męik terp poros, ten 
gyyenimm*sutikime; nesibara, 
nesimmfza, nepersi>kire; vaikai
kriks2įp3aO|iis.zkai Maugyti, Ii-

. • • « / 1 « • Bgoje^ikra apgloba, nes meile 
yrą j<ąntrh gęra, pikto nedalo, 
ne dims piktu misliu — viską 
kantrei panesza.
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SAULE
vaikas pa-
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hui, vos užmiega, 
l^upda isz įpiegp pabudindamas 
isz'gardans miego tęva. Tėvas 
pzpykias> paszoka isz lovos ir.
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vietoję ji apmalszyt gerumu.

i i ..............................

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO.

‘ . H V ' !' .-. "‘i ' ' *■'

žinomas kaipoRafaolas Cahn, 
senianses žmogus visoje Frau- 
cijoi, nes gimė 18 Scptemherip, 

turėdamas

Gera pati stengėsi vyrui vi
same intikt ir būtie pagialbo
je. Bet daug yra tokiu XTyru ku
rie atsimoka tuom> jog viską 
nuo josios slepia ir payma del 
saves, laiko motore 
ninke ir gyvuli del apmalszini-j lyg smert, mato jisai karalių 
mo savo gyvuliszku pageidi- KaroluN, kadujitlanke Alzaci- 
mu, o toji vargsze su vaikeleis jo ir dalybavo priemųnimNapo»' 
vos iszsimaitina ant to, ka jai 
vyras numeta, 
kauta.

Kas žino koki jusu kentėji
mai ir erszkecziai jusu gyve
nime? Asz to nežinau ir ne no
riu žinot bet, jus patys, del ju
sli laimes, del pasaldimo jusu 
gyveninio, užsistanavykites ge
rai aut to, kame.yrą kalte. Gal 
laike prisiegos prie altoriaus 
ar kitur duota viens kitam, jo 
sios nedalaikote? Bet jeigu 
jums pasiveda gerai, tai pilcjo-

už nevnl-

gyvuliszku pageidi-

kaipo szuniui

?•

te ta, ka vienas kitam prie al
toriaus prisii'.get priesz Dieva 
iv susirinkusius liudintojus.

pacztas yra

1819 mete,
106 motus.

Senukas turėjo' gera mipti

KaroluX, kada at lanke Alzaci

tasai atlanko 
Westhofen, aid galo susilanko 
tos dienos, kada vokioeziai li
kos ižguitais isz Alzacijos.

leonollf kada

ainerikoniszkos
.federacijos

isz/gardaps miego tęva. Tėvas
.J fa * a '* 4 *•4 ■ >1 į.. . . ■'

pradeda kūdiki plakt i diržu

Tuom nieko nepadarysite,. nes
kūdikis fozbydintas jšz miego

Gal Lietuvoje 
vienas isz niekiausiu ant svie
to, o gal valdže nežino’ kaip ji 
kontroluot. Žmonis aplaiko 
daug^gromat u su skundais, buk 
gromatas, ir 
nius vage kiek kas gali, o val
dže visai nesistenge tuju va- 
gyseziu sulaikyki. Gal Taura
gės apskriezio, Sveksos paczte 
randasi daugiaaše vagiu.

Argi paežio virszininkai ne
turi savžines, jog ne tik laužo 
valdžios prisakymus bet ir 
Dievo. Sarmata, jog žmonis 
turi turėti tiek nesmagumu isz 
priežasties paežio darbįninku 
lArie prisisavina visokius-

Ameriko. O gal

kitokius siunti-

k4irie
siuntinius isz 
apie tai pasirūpins musu atsto
vas Washingtone.

Praejta meta Su v. Va lati jo
sią mirė penkiolika tnkstan- 
cziu vaiku nuo tymu ir uždegi
mo plaueziu. 
apsaugoti vaikus,
draugautu su vaikais kurie ser
ga tymais.

Motinos privalo 
idant ne-

pranesza apie 
nes žmonių.

Anglekasiu unijos virsziniu- 
kai paskelbė visiems angleka- 
siams idant szimet apvaikszti- 
netu Mitchell Day, kuri pripuo
la 29 Oktoberio, Panedelije, 
ant atminties mirusio angleka- 
siu prezidento, 

fa.  I ■
Isz liolszevikiszkos Rusijos 

naujės skerdy- 
Du tukstanezei

raudonųjų kareiviu kurie ra
dosi Petrogrado katejimuosia 
šukele maiszati, nužudė kelio
lika dažiuretoju o iszsigave isz 
kalėjimo iszejo in miestą. Duo
ta tuojaus alarma, sumobili
zuota vaiskus, kuris butauni- 
kus suėmė o tris szimtus tuo 
s’uszaūdyta. Matyt, jog bolszcr 
v i kai da vis yra godus kraujo.

New Yorke gyveno vedusi 
pora vardu Giordano, kurie su 
savim pergyveno keturesde- 
szimts metu, bet ana (Jiena isz 
kokios tai prieasties, kilo terp 
juju nysupratimas ir galėjimas. 
Kruvinam darbe panaudvjo 
peilius, kirvjus ir revolverius.

Kada ant galo palicijai pasi
seko insigaut in ‘stubą, motore 
jau buvo mirus, o josios vyras 
gulėjo ant grinda mirpztantis. 
Kitam kambarėli jo radosi dvi 
(lukterės kurios stengęsi gautis 
pas tėvus idant 
bet negalėjo, 
ten užrakino. Liūdna, kad žmo-

juos perskirt, 
nes ievas jeises

gus i n puola in žveriszka būda, 
neapmalszydamps savo karszto 
kraujo.

* -
Mada mainosi kas metas ne 

tik pareduosia bet ir kituosią
111 « IX 1 1*1 •dalykuosia. Dąbąr likos išras

tas moteriszkas krepszelis arba 
maszna, su elęktrikine szviesa. 
Kada motore atidaro maszna, 
elektrikine lempuke užsidega.„ iX. * v į f
pa(i, per ka moterei •lengviau
surasti joje pinigus, rakta arba
kitokius reikalingus dalykus. 
Tasai iszradimas jau yra nau
dojas AiUeHJce ir 
gausis in Europa. <

neužilgio

AVcsthofenę, mažam mieste- 
lijo Alzacijoi ana diena mirę

.. 'A U . X-' A

Ant sejmo 
darbininkiszkos 
darbininku, likos nutarta idant 
vahjže pavėlintu dirbti geres
ni alų ir lengvus vynus. Iųz 352 
delegatu, tiktai vos tuzinas bu
vo tam užmanymui prieszingi. 
Delegatai tvirtino, buk geriau 
kad valdže duotu žmonim go
resni ir sveikesni alų, nes sziar 
dien žmonis mįrszta tukstan- 
czeis nuo t riieinancziii gervinu 
kokius prohibieije invede.

Stiklu darbininku unijos de
legatas J. M. Clarke pasakė su
sirinkusiems draugams, kad 
dabar daugiau iszdirbama stik
leliu del arielkos, ne kaip buvo 
dirbama priosz prohibieije, 
kaipo ir sumažėjo iszdirbimas 
aliniu bohku.

priosz

per baisu sapnu* da apteiko per 
užpakali i|iįq tėvo ir <lh papuo
la in didęshia baimia ir pygali 
užmigt.

Iszmint ingi lovai npmalszina 
kūdiki gerumu, kūdikis greit 
užmiega saldžei o ir tėvai buna

kūdikis greit

iižgauadyti tokiu pasielgimu.
Kiek tai kartu atsitinka, jog 

levas arba motinu muszu bu
di ki pa t oi, pako! užkims ii‘ 
isz baimes užmiega- net po ke
liu valandų. Tėvai džiaugęsi, 
jog j i (vms pasisekt* 
a|ima Iszyt, užmiega 
tais. Ar levai ant to gerai užsi- 
stanavijo, kiek per toki pasiel
gimu padare kūdikiui blogo? 
Gal ne, nes jeigu*gerai apmaus
tytu ta savo pasielgimu, lai su
prasiu jog Inkis juju pasielgi
mas atnesze kūdikiui daugiau 
blogo ne kaip gero.

ATSAKYMAI.

.t T >“pa d Iii 
užganady-

Mmitelio, Mass.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
••ANIOLAS SARGAS”

Jį/
< ; 1lPlil11. il l ^mni

Vino« reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1/ Puikiai apdaryta mitiksztai* 
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke tu prisiuntimu tiktai $1.50.

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

fll

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias, Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 1ki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
215 X. Main St. Shenandoah.
isb H 1 Mi Ii l» IMI — II— O —ll MII MM m m Ml
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Ejdamas uliezia mansezian 
apie tuosius Iglkns, kada tai 
žmogus su gedę atsimins 
sziandieninį gyvenimą, apie 
diena kurioje dings visi tieji 
durtbaiikei ir brokorei isz vir- 
Hziines žemes o pasiliks tik 
grabes isz kuriu godus kapi
talistai iszkase migli, apie die
na, kada žmogus isztikruju 
miles artiiha snvo, kaipo pats 
save - - - -

Mano mintis 
pertrauktos per klyksmą 
ku. Prisiartinau prie vielos isz 
kur tiejei kliksufai puejo. Aki
mi savo-negalėjau iiitiketi, ka 
regėjau---- --

Prie seno sztebelio, prie kal
nelio kur ejnasi ant kapiniu, 
stovėjo pririsztas prie seno ve
žimo, juodas szuniukas kuris 
graiidžvi staugė. Aplinkui ji 
szokiuejo pulkas vaiku isz ku
riu kožnas turėjo rankoje laz
da ir plako nemilaszirdingai 
nekalta, sutvėrimą. Regėjimas 
buvx) graudingas. Kitom prasi
kalto vargingas szuniukas ? Už 
ka ji teip plake ?

Staugimas 
minkszt.ino 
Panaszei kaip pirmutinei 
kinei žmonis, 
kailcziu savo artimu.

su geda 
gyvenimu 5
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Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 
i n nst i, la i vakort es iii Lietuva savo GI- 1

oi: s i 1
T*

lįs KAI NE priima aplika- 
mvtn ai važiavimo lietuviam 

taip geros progos. Tojiszuniuko 
szirdžin

nesn- 
vai ku.

lau-
41 žiailgėsi isz

C. C.
Stengsimės kiek galėdami at
sakyti ant tamistos klausymu,

patogiausis laikas
M INEMS ir pazinstamu ms.

Kadangi Amerikos K 
vijas del naujos kvob»« sziu 
in Amerika, taigi nepraleiskite
proga ne ant. ilgo laiko \ ra, ii;' užsibaigs sziu nietu kvota. 
Padarom A l’T’l DA VI i 1 S liet nviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pii!<en> iu -Lietuva LUPA IS ir Dole-

I loteli del keleiviu
f
■f.Lietuvos Žinios ” num. 17’2 

isz 7 Rugpjuczio, r.aszo:
‘‘P. Mikolainis, 53 Hudson 

Ave., Brooklyn, N. Y. paauko
jo Lietuvos l’niversiteto bibli
otekai 448 spaudinius, tarp ku
riu yra dabar retu dabar dalv- 
ku, kaip sztai — Gužuczio dra
mos 4893 m., P. Vileiszio 1876

Dvi labai naudingos sziie- 
? pirmutiueriietuviu kalba

4 4
)

m.

(Irai 
kulis

“I
I

ama J. Szlupo vertime “Pęt- 
” 1887, Akelaiczio

uos Iszmisloezius” (.1860), Va- 
laneziaus 
(1863), 
Raudnosio 

4 4

.<. &♦io-

Palangos Juze” 
Stepo 

(1865), Juzumo-

Apsz vieta 
Szviesos

4 i

“Gyvenimas
* t
Paskutini Valada
1892 m.
Ckininko,

T 

*

musu
Lit uanica 

vra

V ui versi t eto 
skyrjus 

gerokai pra-

Wic741 
(1866), 
Varpo, 
Auszros kompletu.

Žodžiu, 
knygyno
szia dovana 
turtėjos.

Girdėjome, kad LniversHe- 
to bibliotekorius p. V. Biržisz- 
ka žada tos dovanos paminėji
mui intaisyti Petro Mikolainio 
vardu atskira spinta ir paka
binti bibliotekoj P. .Mikolainio 
portretą.”

k 4

Kokiu budu galima iszgydyt 
vaikus nuo baimes? Užklausia 
daugelis motinu. Ant to klau
symo galima daug raszyt ir kai 
bet, Įįūt laikysimės tiktai vieno 
apsakymo. Daug mažu vaiku, 
bijosi pasilikt tamsiam kam-, 
barije. Pabunda naktį nuo ko
kio tai baisaus sapno ir prade
da verkti. Jeigu tėvai yra isz
mintingi, tai vaikai gali isz to 
džiaugtis, bet jeigu vaikai turi 
tokius tėvus, jog kada per
trauke jiems miega, tai galėtu 
kūdiki už tai užsmaugt, tokis 
kūdikis jauezesi 
mingik

Daugeli tėvu yra tosios nuo
mones, jog tokius vaikus reike 
nubausti diržu arba delnu, hęt 
kūdikio tokiu budu neiszgy- 
dins, nes da daugiau jam 
kenks. Kūdikis būdamas bau
gintu kokiu
idant ji senesne ypata apmal- 
szytu ir vela užmigdytu, būt 
bijosi idant nuo tėvu nebūt u už 
tai baudžemi.

Tokis^udikis keneze daug. 
Paimkime, patys savo, jog po 
kožnam baisiam sapnui, dreba
me kaip lapais ant medžio. To
dėl galimo pamislyt kaip tokis 
mažas kūdikis keneze, kuri

labai neini-,

sapnu, goidže

vietojo apmalszyt, apteikę ke
liolika goru blynu per užpaka
li nuo tęvi)’ar motinos.

Tėvai privalę atsimyt, jog 
kūdikis, kuris yra persekiotas 
tokois sapnais, privalo būti* 
apmalszytns per tėvus ir ne 
privalę jojo bausti, jeigu goL 
džo ji iszaugyt ant gero žmo
gaus ar motęres.

Tankei atsitinka,

tėvus ir ne

jog tęvas. 
. ; vlsrt 

ditma, goidže atsijset pp dar-
. 4 '4‘

dirbdamassunkei pęr 1

ir teip: I) Dieva Tęva maliavo
je senuku todėl, kad kaipo le
vas, yra senas žmogus, kaipo 
ir mes savo t.eva perstatomo, o 
kad randasi nuo amžių, lodei ir 
t uri but i senas, norints jojo 
niekas nemato. 2) Adomas, pa
gal raszta szvenUi gyveno ro
juje kokia du szimlus melu. 3) 
Po prisikėlimui Christ ūso isz 
numirusiu, nužengė Ireezia die
na in pekla isz kur iszgialbejo 
visas duszes isz tonais, kiniai 
mirusiu nesuguh* in grabus pa
gal musu nuomone, liktai dul- 

susivienijo su dusze prie 
*a- 

pagal

kės
• • ' • "^1kuriu prigulėjo. 4) Skryne 1 

kajaus randasi Kgipte 
arkiologu tyrinėjimą kuria ne
užilgio k<‘tina atkasti kaip at- 
atkase graba 
karaliaus

egipcijoniszko 
rutankameno, galT 

apie tai neužilgio iszgirsime.
Mrs. A. V. Edwardsville, Pa.

— Nuskusk visa sena popiera 
nuo sienų. Sumaiszjyk 
cukraus su galonu acto isztepk 
sienas su tuom maiszymu, te
gul iždžiusta po tam iszpopie- 
rnok su popiera, naudodama 
paprastus miltinius klijus, o 
popiera laikysis druezei ant 
sienų ir nenupuls.

J. K. East on, Pa. 
me nauju nes 
prisiuusk senas 
ir bus kaip nauja.

KURI^UNA?
W1,„.

Paieszka.u savo vyro Jurgio 
Mažeikos paeinantis isz Piliuo
nos kaimo, Pakuoniu Para., 
girdėjau kad gyveno Ledford, 
111. Jeigu kas apie ji žino ma
lonėkit praneszt aiž ka busiu 
labai dėkinga, arba tegul jisai 
pats atsiszaukia.
isz Lietuvos Liepos 13 diena ir 
noreczia su juom sueiti.
pirmam vyru vadinuosi Lincc- 
vieziene.

Ona Mažeikiene
38 Roy, St., 

St. Paul, Minn.

švara

Xet ari
jau iszsibaige, 
o apdarysime

Atvažiavau

Po

t.86.)
Paieszkau sesers Elzbietos 

Szumanskienes po tėvais Alek- 
siniute, taipgi brolįs Bernar
das Aleksinas ir Joana Dubaus 
kiene, ji gyveno M,ahanoy 
Plane apie 30 metu atgal o ma
no sesuo Elzbieta gyveno, Ma- 
hanoy City. Elzbieta ir Berną- 
das paeinanti iszBuvalku Red. 
Starapoles Ujezdo, Mikliszkib 
gmino, Skersabalių Kaimo, 
Prienų Para. Agz po ^tėvais va-

• •

.H

Meldžiudinuosi Aleksiniute; 
atsiszaukt ant adreso.

Mrs. Maiy Casper 
1435 S. 49 th. Ave.,

Cicero, Ill,

Naujos Puikios Maldaknyges.
Ku tik aphųkįome labai, pui

kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėles pq $2.50..
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po

Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai įr drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk’ 

tr.suoji krasztui Ifipu., .
*»

Per koki tai laika prisižiuri- 
nejau vaikams, po tani prisiar
tinau prie jiiju su užklausymu, 
k a. tokio pa<lafc sziiniukas ! I'ž 
ka ji ltd Į) kankina !

No vienas man negalėjo a‘- 
patis nežinoj<», <lel ko 
juom pasielgincjo, —

nežinojo, jog seka paskui savo 
prot(‘vius, kurio nelaimėjo ki
tu rado džiaugsmu suviję.

Surinkau visus in pulkeli ir 
atsisėdom ant, pievutes,
kinu jiems pasaka nuo tukstan- 
eziu metu, tai yra apie barba- 
riszkus pasielgimus

Klause manes
toby ries gadynes, 

kada pabaigiau, vienas isz ju

riais pagal dienos ki:i
'1! II.'

I zliiikoin
keleivius ant sto-

%
L<

1
šaky t i 
teip su

apsa-

,Įlipi pra-
pra-pra-teviu.
akyvai, lyg 
o 
užklausė:

, —- 3 a i IniA'o 
tame laike.

Gerai kati tokiu žmonių szia- 
ant svieto, o

baisus žmonis
Antras a t si Ii epe:

ke: 
dyt

visus iszszau-

ir atsakiau:

4 I 
dien nesiranda 
treczes užsikarszczeves pasza’u-

‘ ‘ Liepiau 
y t

Nusiszipsojan
O ka jus darytumėt, jeigu to

kie laukinei žmonis teip pasi
elgtu su nekaltu szunycziu?

Nuleido visi galvas isz sar
matos, — suprato. Asz nusida- 
viau toliau, nes norėjau užejt 
ant kapiniu atlankyti mano mi 
Ii minusias y patas. Atsigryžau 
karta ir paregėjau kaip vai
kai atriszo szipiyti, paglostė ir 
nusivedė su savim 
jam koki kauleli 
skriauda.

i i

gal duoti 
už padaryta 
- Koporteris

.e

v’7" Į

TIK PATRINKU JUOM!
. , Kuomet Jus kankinu skuiuhis atakas

\ v •( «fa
.'II

ik reumatinis v aknusiuŲ, ar užpuola neu- • 
ralgija, strCndieglis, skaudami wpia- «. 
rial ir muskului**kokis neapsakomas

* palengvinimus ptllriuiua tvirtai pntrL 
*'*1 um t &u

• [regf. S. V.
A

--------- - -------- --------
ginanti Alhnna bc^lskloidžiant po skau
dami! vittti), kuri suteikia malonų sm^- 
gumų ! Visikai n i1 ra reikalo kauk utis

' - , . \ L
Pain - Exp«lleria tikrai page lbės ir

te jums, kaip Jisai pagolbOio nesunkaito- 
miein tūkstančiam žmonių por daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonkų •

’ parankioje vietojo,

Pat. Biure.

jr tuojaus pajauniam maloniai de

damų viętų, kuri suteikia malonų

turint po ranlęi tokių tikrų pagali’^.
** i _
• juniji, kaip. Jtetii imgi lbrjo nesiKkaito

4 mėty. Visuomet laikykite jo bonkų

35c. ir 70ę. u A bonkų aptiekoae.
F. AD, RICHTER & CO.

, 104-114 So. 4tb St.. Brooklyn. N.Y. ,»<

I

I

H

i! .R

Valgiu Gaminimas
O O) ? ---- IR----- ir^>i . S-4UV,

Namu Prižiūrėjimas --- •
KožnA moteris ar mergina
pyivalo turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

didelio formato. Drūtais

ke tiktai . $1.50

W. D. BQCZKOWSKLCO.
MAHĄNOY CITY, PA.

: .V
" " i"-1 j' 'L; 'f • &

keliaujancziii in Liolu\ a. I’a.-it inkam
i is isz kitu miestu Amerikos.
priei narna

LA I \ A K< >Ii< Z11 ir pinigu kurso
meniszkai po-žemian.s mirodylju antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
'498 Washington Street, New York City.

ežiu New Yorke pribiix n 
Suteikiame na k vvnc hz kaina, keikalaiiki1e 

imt laiszkus arba as-

•ctw juk jum r^wiMMdMntrT, i„i wi imu

Jgalutaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 

. NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 

. szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

itters

ATSIRAUGEJIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

t
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Po sunkaus
dienos
darbo

te

i

1i

f

rum mauk

Kasyklose ir 
invairidee 
dirbtuvėse

I

VISI TAVO MI SKI LAI, VISI TAJO SANA1MAI YRA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstaneziui tautiecztu ir

Praszalink sustyrima 
suskaudetas vietas, tada jausiesi Visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

4

NI KAXKYTI IR SUSTYRU.
Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tiiomi dar dau

ginus juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba. 
Balsamu smagiai t rydamas 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk inums 35c., ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL BRUG STORE, l td. 24 E. Centre SU Shenandoah, Pa.
* ' * ____________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.
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Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

sĮęyriu. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prteteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji sutdkia patarimu kur geriausia inyestyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

JIĖRCHANTS BANKING TRUST CO.
♦

II .<1 ■■

DIREKTORIAt:
D. F. GUINAN. Sek. Kuljerlui

B

ir szita
%

'*■ i *' liuik ii

D. M. GRAHAM, Prer. D. F. GUINAN. Sek. KaeljerluB 
IJ2ON ECKERT. Vice-Prez.

J.ZH. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA. P. C. FENTON.
T. G. HORNSBY. A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.
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Mylėk savo artima
w

.w

''v -

jau, pasirenge tamstos patar
mes klausyti, jaigu tik paši
lai k vs

klausyti,
pinantine • geriausia 

proga, bet jie pas mane klausė, 
kas ju bus busimu vadu ?

— Pasakyk jiems, jog pnlki- 
nikas Dumonrier, priklausan
tis dabar!inei prancūzu armi-

Kas valanda toksai sky
rius in czionai ateina del per
mainos — pradėjo . vėl vienas 
kaliniu aiszkipti. —r Kareiviai 
be patintos per sztai szitas mus 
saugoja irr jaigu ka nors blogo 
uuteniyM.il, be abejones tuojaus 
szaiitu kaipo kokius gyvulius.
Nebliktu mus nei vieno. No sv- jai, kuri in czionai atvyko ka- 
k i atsit iko, jog tasai visas ka
lėjimo kiemas 
kraujais aplietas.^ 
kiaušiu be jokios tam tikros 
pri ežast i e s.

— Tas labai bloga ir da ar 
sziau yra kaip buvau numes — 
atsake pulkinikas. — 
drąsuoliams, sakau, viskas yra 
galiniu, (ziynai nedaug

ria ut i. .S,u.sidaiižus
•.

jurose lai- 
buvo kaliniu viii, pulkinikas iszsigelbojo ir 

tau- ji arabai nugriebė.
czionai atsiranda.

— O mano, pulkiniko, visi su 
džiaugsmu tavos klausomo ir 

einame! Ar galiu 
Taeziaus apie ta pasakyti ir kilioms?

jaigu visi 
i usa k v m u s 
drąsią i 

sakau, jog mums tas užmany

Ir vis

su (avimi

w*l!

i

w

Dabar jis

ii
i
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To noriu. Ir 
galiniu, t’ziumu nedaug >argy mantikes ir mano 
bos, tat galima bandyti. Musu sažiniszkai pijdys, 
drtiNvbo juos tuojaus apveiktu, 
jaigp tik ir kiti kaliniai susku-, mas nusiseks kuogeriausia. 
betų pagialbon. Kaip manai, 
bieziuoli? ar galima ant ju pa
sitikėti ?

— Asz misi in u
klaustasis. — Mes visi czionai 
laikomi kaip szunes. Mus 
siunezia in darba. Neseniai ar
senale prie sunkaus darbo ko 

’o darbui-gi koki 
atsilsi ?

it sake už-

lion ūmi rėme. 1
mes turime atsilsi? Sztai po 
nuogu dangumi kaip ir dabar. 
Taip mus visada vargina, dai
gu tamsta nori, tuojaus pas sa
vo draugus Kalinius pasiklau
siu. Jau kelintas metas asz

noriu.

pa-

Styri n ii įkas ta žinia visiems 
kalimams tuo'jaus pranesze ir 
pastarieji su džiaugsmu visko 
iszklause. Visi^ykiu liepe pul- 
kinikui apreikszti, jog> nuo 
szio laiko atsiduoda jo globai

\,

ir i n sakymu m s ir visuomet jam 
Ims paklusni,

p.r-
nuo

nes paklusnybe 
viską ffali padaryti.

— Tai tegul bus pasirenge— 
atsake pulkinikas. Tegul 
mu pirmiausiai saugojusi
kokio bent sargybos nužiūrėji
mo. Turėsimo mes juos tuokart 
užpulti, kuomet ji<* apie ta ne- 

czia kankinuosi ir visus kali- bus ne maste.
nius gerai pažystu. Tikiu, kad

ka tik 'tį tuos 
Į visiems 
styrininkas. 
to atsitikimo.

Bot kaip |5nlkinik(* 
ili('pe kapitonas Briant - 

Buvau styrinin- |noretįai praneszti dojni apie 
vo ranga ir pareikalauti at 
kantesnio ka lojimo, 
krTd szitas kalėjimas ne perk

— Ir asz taip misliju
ke pulkinikas. — Bet man da- 

į bar kitokie* dalykai g
Man rodos dabarti- t 

sumiszime mano reika- 
bus tuszti; žinoma, 

man dilofu atskyriu kanibari ir 
Jie tuokart po viskam.

miju, tamsia, tur- 
nors naujo pa

daryti. Ar ir asz tu planu uo
ga loeziau žinot i ?

— Žinoma, kapitone,
Tik dabar da

jie man viską apitdksz, 
misi i ja.

Tat-gi kuogreieziausia pa
manas biuziuoli —

Kas. •
siklauskie, 
atsiliepo pnlkinik 
vadiniesi .*

— t ’alame, 
ku ant vieno 
isz Marsilijos. duriu pleszikai 
nakti mus užpuolė ir kapitonu 
ir kelis jurininkus nužudo. rPik 
asz su keliais savo draugais 
iszsigel bojau.

t) szitie 
czionai sto\ i

— 'l’ai beveik visi musu lai- 
Jiems visiems 
užsit d<et i.

— Kaip tu

pirkliszko laivo

sa vo

žmi mes,
rp

l

Kaliniai pasižadėjo iszpildy- 
pulkiniko 
kaliniams

Visi laulįp netike-

insakvmus
prauosze

l
— at;
* juk 

sa- 
sa-

Manaii, 
i< 4 l S . 

atsa-

aivoje su-
kurie kino.įasi. 

niame 
lavima i

vo jurininkai.
galima visada
visi yra gana drąsus vaikinai. 4 

kalbėjo 
pulkinikas. — Sužinok, ka jie 
sakys, o tuokart viską nusver- 
sime.

S| vrininkas

Pas ir geriau -- 1
Sužinok,

— Kaip to 
but manai ka

priviu

bet is.
pulkinikas pradėjo

kožnas 
ant gry. 

žemos atsigulė. Kapitonas 
szalep pulkiniko

pasižadėjo at
likti viską. Ir tuojaus palikes 
pulkiuika insimaisze kaliniu 
tarpan ir pradėjo su anais kal- 

Tuomta rpu prisiart ino
naktis ir

r po kampus teirautis sau atsil
siu! vietos. Su radimas buvo la
bai lengvas, kadangi 
kur stovėjo, tuojaus 
uos
prisiglaudo 
ir, at rėmės galva in mūra, sun
kiai užmigo. Kas teisybe toji 
nakvyne buvo labai nemaloni, 
ypatingai senesniam žmogui, 
kaip pulkinikas, bet jis nuo se
niai karipnese buvo papratęs 
visur gulėti, ir kietai ir miuksz- 
tai. Jo kūnas buvo jau užartuo-
tas. Tat ir dabar prie muro at- antra ir nebuvo jokius permai- 

ypacz po tokiam nu
varymui, tuojaus saldu miegu 
užmigo.

lai viską žinoti.
negaliu iszaiszkint i, nes da viso 
plano vienon krūvon nesu!rau
kiau. Palūkėk pora dienu, o 
tuokart tau viską pasakysiu.

Dienos iszpalengvo
| bet nieko ypatingo dar neatsi
tiko. Dabar kaliniai da saugiau 
buvo dabojami' ir ju in jokius 
darbus nevare. Tik isz sargy
biniu veidtf buvo galima su
prasti, kad 
kokios (ai
kur buv4>^J{aliiuai nieko neži
nojo. Pulkinikas kelis sykius 
stengėsi sargybinius kareivius 
užkalbinti bet tie su juo nekal
bėjo arba kai kada trumpai 
asztriais žodžiais atsakydavo.

Taip perejo savaite viena ir

Palūkėk

slinko,

miestui 
nelaimes. Bet kas

4
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. DIDŽIAUSES AREOPLANAS ANT SVIETO.
areopjanas kokis sziadien randasi ant svieto priguli prie J,lI)idžiauses marini

t iju. Yra tai NW-2, kuris dalybaus lenktynosia 
les iii valanda.

ant 
k ranto ir pasijoszkot sau mais
to. Viena karta jiems iszlipus, 
užtiko juos arabai ir aplinkui 
apsupo. Pagalios juos visus su-

ežiais privalėjo iszlipt i

i

S-

Anglijai, Tasai orinis tpilžiuas loke 177 my-

mibgai iszpildyti. Ir tikiu, jog į 
prasideius kovai ikova i 

a ra barus
esą.

emu suriszo ir in Algiero kalė
jimu atgabeno.

— O musu laivvnas? musu 
armija/ — paklauso pulkini
kas. — Negirdėjot e apie ta?

— Oj/ir perdaug, pulki nikę 
— atsako jurininkai.
k lojusi

) 
4

Viskas' 
kuogeriausia ir, kad 

but urnom nors viena diena pa- MJkonto badu, būtumėm su savo 
laivynu susivimiijo. Admirolas 
I )iiperre ir generolas Boiirmonl 
nesnaudžia, 
na birželio 
ket utis

Dev\niolikla die- 
generolas sumnsze 

tukstanezius ' arabu. 
Arabu vadu buvo kares minis- 
tm is Ibraim Aga, bet ir jis ara
bu kariumenei 
bėjo. Apart szit

nieko nepagel- 
o musiszkiai ju 

visa stoveino sunaikino ir daug 
turtu ju raiikosna teko. Vakar, 
d \ ideszimt. ket \’irla 
admirolo I hiperre 
sukuk* kariumene 
slant iszko. 
Net rukus iszgi rsime 

griausmą.

kalbomis ir judėjimais.

() ypaez

na I 
isz-

!

birželio, 
kariumene 
bojo Kon- 

Jie ilgai nelauks.
ir mes

prancūzai kamuoliu
Apie ta viską nuo paežiu arabu 
sužinojome, norints jie ^įvai
riais budais nuo mus slapsti'si 
su savo
Visi arabai labai persigando su 

■ s a v w n (* n u s i se k i m a i s, 
da taip t rumpame laike.

- - () tai* kur puiki mfiijie
— atsiliepe pulkinikas,
klausės jurininku pasakojimu.

Tik labai man gaila, kad su 
savaisiais sykiu negaliu daly
vauti tokiose laimingose mums 
imtynėse. Tat-gi musiszkt* ka
riumene! Tacziaus turiu vilti, 
jog dar ir mums lauru lapeliu 
pakaks... Kapitone, ar tavo 
žmonėms galiu užsitiketi ?

— Taip, kaip man paežiam! 
Mano vyrai drąsus ii; isztikimi 
ant kožno žingsnio, noriais an-

artinasi dai užpupltis arabams mus ke
lis pamirszoTr ant kranto jiali- 
ko. Tas atsitikimas (ik jiems 
garbes va i piko nesutepa, 
buvo atsitikimas
mes patys jiems liepeme gelbė
tis. Tame atsitikime asz ju ne
kaltinu ir tilpu, kad jie savo 
klaida daba ^pataisys.

— Tegul Dievas mus teisia, 
ptdkinikę.— atsiliepę vienas 
senus jurininkas. — Mos pas-

nes
netikėtas,

sigules,

v

uos. Pulkinikas pradėjo abejo
ti, kadangi suprato,, jog pran
cūzu operacijos turėjo^ kame 
nors sutikti priesz ilgesni pasi- 
laikymą. Kapitonas jo tuos 
aiszkinimus patvirtindavo, nuo 
ko pulkinikui da labiau mintys 
aptemdavo. Tuomtarpu pulki* 
nikus aplaike žinia, kurios 
niekad nesitikėjo 
matyti. *

Nekuri vakaru pas ju6s kalė
jimai atgabeno vėl kelis 
hus.vius, kuriuose pulkinikas 
ir kapitonas pažino savo juri- 

sanprotauti, jog turbnt nelabai niūkūs, kurie kadaičiai su val
minis arabai tižsitiki, kad ne- 
siižinotumem ju koki ii nors pa- 
slapcziu. Juk pirmiau kasdie
na 4 u rojome dirbti kaip mulai.

—■ Tas gal ir būti, geras žmo- 
ęli, bet pasnkyk Aian, ar va

• J

A111 r y t o ja u s pu 1 k i n i k a s t i k e - 
josi, jog ir ji’sykiu su kitais 
kaliniais varys prie sunkaus 
koki(Tnors darbo. Tacziaus vi
sa diena ramiai praėjo, o 
niu isz kalėjimo nielrur ;

kali
nei sz-

leido. 1
— Labai retaFtas atsitinka 

— atsiliepe styrininkas in pul- 
kinika. —* Kaip czionai esu — 
tai pirmu drt kartu mus in dar
bu nevaro. Isz to visko galima

£

aplaike žinia, 
iszgirsti ir

1)0

r

i*■’ M.

kai* su tais kaliniais kalbėjai 
nriln miiail cmmanvmn ?

i

su kuriais tik kaibe-
<!

apie musu sumanymą T
I

■

. y ■

r
t

H . ,

Ji

prasidėjo 
vaikinai 
kuom jie

- Teisybe pulkiniko, bot 
pirmiau butu roik’alas tamstos 
plaua iszgirsli, ka nori pradė
ti?

j krito ant 
musiszkiai 1 kokie ledai.

<es inpuoleP

ai ogu kaipo 
ka rleeziu

na imi
Kelios

net kalėjimoarodysjszuk
kieman, bet nepadaro blogo.

— Dabar laikas! — atsiliepo 
pulkinikas. 
pasirenge.
I uojaus

Nieko (Svarbaus, liktai fa: 
iszgi rsime 

kannoliu
AIgiero 
balsus.

Hangreit 
apiel i n kese 
tuokart staiga mosimos ant kui

są rgy bos, ai imsime nuo
ju ginklus, paskui iszverte ka

va rt us

lojimo

ėjimo

Vaikinai, bukite 
Man liepus, 

pultis aid kareiviu ir 
iszgiukluoli juos 

, tik

reikia

Savo tikslą 
reikia visiems

už toki paįįelgimpk ui Urbai už toki pa^įelgimp 
gailejomps, bet kad tas viskas 
atsitiko staiga tai ką turėjome 
daryti. Užtikrinam, kati? pana- / t ’t a #
J

bus amžinai.

t imi buvo isz arabu r/uiku isz- 
__ ________________ _ '? savo 

kapitonu isz didžū) džiaugs
mo pradėjo jįbuęzjuoti ir pa
sakoti kokiu budu jpoy arabai 
sugavo ir in Algiora atgabepo.

Ju apsąkyipaH buvo trum; 
pas. Kadangi valtyse su savimi 
neturėjo jokio valgio, retkar-

sprūdo. JuriniiįRii suradt

szaus atsitikįino (Jaugiau pe- 
bus amžinai, j, .

— Tas gerai. Asz jums tikiu! 
atsake pulkinikas. Dabar nie
ko.negalime pradėt j. Bot kad 
ateis kuomet nors laikas, (nu
valote tuojaus visi ant savo 
pi ieszU |)ultis,, privalote klau
syti tuokart mano nurodymu.

— jya tik mums ptds arba ir 
kapitonas i pasakys,

M

visada
klausysime.

— Tai gerai mes savo pa j ie- 
gus sudriitpiome su*ia\'o jųri-

/A

4

f
i

įlinkais, kapitone! pasako jam 
pi1lkinij$aą " valanda vėliau 
vaik^zeziodamas po kalojiipo 
kigma. —• Dabar jjasitikiib kad 
man mano planus nusiseks lai-

iii* ■ ' i» -1. * i' T1 ■./ .. ...
>■ •. ... . ‘ '

piilkiuijum y valanda ( vėliau

kiemą.
*i K« f Dabar pąs.itikhb ki)d

4
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TARADAIKA
*

Dievas yra geras ir atlaidus,
Lyg la i k, m o biina ir rustus, 

Kris da Panedelio ne lanke. 
Nedelos ryta in karezoma 

imt rau ke, 
Pasielgė labai bjaurok 

Badai kaip tvarte arklei,
. . l ’žtat po 5d dob kasztavo.. . 

nuszt ropa vo.
graszio net u rojo, 

uoga lojo.

KUR BUNA.
Ibdi'szkau

laiko
Adomo Zujaus 

kiek laiko atgal gyvenusio 
New Alexandria, Pa.'R. F. D. 
No. 2 House liti ir kiek pas
kiau Mt. Pleasant, Pa. K. F. D. 

Isz Lietuvos paeina 
Smilgių Kaimo, Žaslių valscz. 
Meldžiu atsiszuukt, arba žinan
tieji apie ji malonėkit prancszt.

St. V. Suski vieži us
Si a. 12, Box 4G(>, 

Lav. ri iice, Mass.f.R5)

*
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
”01110” “ORCA

Tie laivai yra 
niszki visame. (Jeriausi del juru

• keliones, žinomi dvi gero patar
navimo ir vigados visame. Geras i 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikal gauna i

' specialu patarnnvimn.
ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

j26 Broadway, New York.
• arba pas vietinius agentus. o 

*1" —11 IMO* I— I—II !—I O WM 1 — I—I Oil —I 1

f < •ORBITA” 
“ORCA” 

nauji ir moder*

■-r
(•erai

< > kad
Jai užmokėti

t'z(* volą ketino Imti uždary
ti salimai, 

net liros ka gert nar
sumu.*

Nekuriu sau mano, jog tai 
z szlove,
Ir dyd(>|p garbe, 

Kad moka ka toki suslebizavot 
Ir in laikraszti paduoti 

A'iskas ejna per mano rankas, 
Jeigu nori paduot i kas, . .
Kitaip iuejti negales, 
N iekas nesusi mylės;

f I'

i

KnlmV CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton not Milžiną laivu 
Vienatinis vandeniu keliaN Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal lydėti
In Hamburgą 3 k lesa $103.50 Karei> 
Pliiava ?, kiesa $106.50. Tnx extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUJOS 
sėda ant laivo Plliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grclczlansl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bito agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apiclinkeje. 
CUNARD LINE

25 Broadway,
New Yort,

r L

*

atsieksimo
< I rasos.

Su • liekant rybe visi
>s permainos.
s nei ant valandėlės lie

tojo. Pi i Įk m i kas su kaliniais 
»s, 

kad sztai kah'jimo vartai alsi 
( 

galuota sargyba. Bet ta 
g v bos skaitlius* • 
purgezdi no.

Pu Ik inikajį I uojaus davė žen- 
szis su savo

I uojaus szalep jo 
( z.ia pat ir styrnin- 

savo draugais

sa rgy b< 
lavima(

per įmes!a nu sus

lauko 
Dumba r-

■#

t) apie ka nevienas (vežiojosi,

bėgsime pas savuosius. iTado jjau rengėsi pultis ant savgybi 
miestą, gyjus I >om ba rdnof i 

ventojai bus p;<liik'»jo, lodei 
iliums l no Ino geru pasinaiido 
Ii.

bus Jare ir inejo nauja, bet* pad v i 
ai sar- 

pulkiniko ne-
r f i

Ir da juokėsi.
■4 v /

Jeigu ponu i I is” in kur nu 
lenda,

<) kaip kypszas kitiems iii 
akis lemia,

4 4

Pas gali nusiseki i, bei 
ne - atsake 

kratydamas lengvai 
Sargyba apveikti, 
laužt i, bus nesunku. B< I ka pa
skui .’ daigu 
viai nebus 
jaus apsups ir visus 
uis lygi vienam 
Kaip bus, taip lųis, bet asz lai
kysiuos tamstos. Su drąsą \ iš
kas yra galima. Turime žjun'ti 
in aplinkybes.

— Ir isz k ožį los 
pasinaudot i 
nikus. (’zia musu diktas bure- 
lis, Ims arti szimto ypatu tat su 
tokiomis ir galima ka nors pra
dėt i.

Vėl kelios dit'iios ramiai 
slinko, o apie 
žais apgulima ir I

Ii ir
ga- 

k a pi t onus 
ga Iva.

vai t lis isz

l i k
SlimisZe,

prieszn karei- 
rniis t uo- 
ka i p SZU- 

siisza m I vs...

aplinkybes 
pridaro puiki

lill- 
praneu-A Igiero 

lombardavi- 
ma nebuvo isz niekur jokios ži
nios. Kaliniai ' pradėjo labai

Bet jie \ eltu daug 
o dvideszimt 

iszsigi rdo sza 
kannoliu

nerimaut i. 
lindo, 

< levini a 
lop miest szuviai.

nes birželi 
diena 

*ll

()
Kaliniai pradžiugo.

Pirmutinis prancūzu užpno 
limas su kanuoleinis buvo nu
kreiptas in Algiero cireoriaus 
pili, o nuo jūrių laivynas pra
dėjo ardyti tvirtumos sięnas.

Tasai bombardavimas 'trau
kėsi keturias dienas 
miestas buvo imtas

o paskui 
szturmu.

/

Miestas liko apipiltas tik vie-
uomis bombų szukemis, kurios
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l’ai skrepli ani veido uždekite,f I'

kla kapitonui ir 
jurininkais
,i I sis! o jo. 
kas t a lame 
sujudo.

Arnim kareiviai tuojaus pa
mate kaliniu nepaprastu judė
jimą ir suprato ju blogas min

iu ja u s in 
” ir 

muszkietas pa-

t IS.
anuos
pasta rieji r

SU

Kareiviu vadas tuoj 
suszuko 

savo
suko tiesiog in stovincziiis ka
linius. Akies 
Kas iii

“at vilos!

mirksny j puikini - 
saviszkius ai si liepų: 

“pirtnyn!” Tuokart jurininkai 
lyg linini mėtėsi ant nusigan
dusiu kareiviu ir, jiems iszlupe 
isz ranku muszkietas, pradėjo 
juos per szoims muszti. 
niekas J ‘alame 
antro szono ant kareiviu puo
lėsi ir tuokart prasidėjo nuisž 

Nt'kurii? kaliniai
kelis sykius iszszove. Ant kio- ‘ 
nio trumpame laike voliojosi 
kruvini arabu kareiviai, mal
daudami pas kalinius 
jinio.

pradeji
St v r- 

t uotai pu isz

t v nes. net

susimvle-

poliaus bus.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

K
OKLAHOMQS GUBERNATORIUS.

; Sztai Oklahonios gubprjųd ori
•ieszaiš Kin Klux Klanus, 

“ baltmarszkinoi” i 
dinimu.

) . A • ». ' .I '

toip kovoje pr
;“JaekV Walton, kuris 
r o kuri dabar tie jo i

iiori numesti nuo dinsto ir kerszina nužu-

X
4

M
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Su delnu isztaisykite,
O jeigu rodos neduosite, 

kai paliemona papraszykiti*, 
Tojaus toki apmalszys, 

Viską p(*rmainys 4 
Tada volu k kokia pora vaik- 

kucziu turėt,
O ne paikszu pilna grinezia 

prip(*ret,,

re

* r i

In Oklahoma, 
Tankei atsilanko svetis pas 

žmona,
Alsivt'ža valgiu,

Ir visokiu gėrimu.
Per kėlės dienas \ icszinasi.

» du karvelei glamonėjasi.
Aha, ba tai ne bile kokis, 

Dydeliu statosi ir m* žioplis. 
Kožna bobele toki mylėtu,

Kad tiktai turėtu;
Juk kvailiu visur atsiranda. 
Tiktai tegul jeszkot bando. 

« * #
Du brolei in Luzernes pribuvo, 

Mat lietuVoje gyrėsi, jog 
bolszevikais buvo,

Ir mat, czionais dirbti m*no- 
rejo,

K a i į

t
Ba tingėjo. __ 

Sargai susuke pleszant va
gonus. 

Fine, kas papuolė in nagus. 
Kada pas juos krata padare.

Tai pasakyti negali, 
Vienas už ezoverikus, 

Užmokėjo baudos 125/loh*rius. 
Del tokiu bažnyežios uoreike, 

Ba ir kitus keikto, 
Kam in bažnyczia ejna, 

O ant cicilikli susirinkimu 
‘ne uže j na.# * ft

Du kalvei ant virszaus kal
ves insigavo, 

Dumples dūme, net, dvesavo, 
Badai pats bosas ant virszaus 

nuėjo,
Ir tuodu gizelius toip kaip na- 

vguosia turėjo. • 
Na ir ant galo,'

Meisteris nuo gizeliu in kvai-
x Ii gavo, s ‘

Vienam su dažniu molinai 
"'galva, nudažė, 

Tr da terla gerai apdaužė, 
Gaspadoris paliemona par

gabeno, ' 
Užbėgo angsztyn net namas 

sudrėbėjo.
Palicmonas apsidairo, 

Kaip .tik duris atydare, 
Prilieja munszaines ir dažniu, 

Iiv da kitokiu smirdalu.* 
Ant rytojaus susitaiko, uga^ 

dos padaro,
Doszimts doleriu padėjo ir in 

u džela neuždaro.
I

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

>1AIIAN0Y CITY Ims kožna Utarninka 
30 E. Centre St. imt antro Boro.

Ofiso valandos: 1) ryte Iki 9 vakare. 
RODĄ StETIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Phlladellphl* Specialistas 

Užslsenejosin ir Chroniška Uff* 
Eikite ten kur esate tikri kad gau« 

aite tvirta rodą Ir atsakanti mediką* 
liszka sydirna, per daktara kuria turi 
daus metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yra 
cvarantuotas.

J algų esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklto pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.'

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po vai
siui, cazai, svaigulis, silpnumas silr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos arei- 
tai palengvinti.

Odos Bros, iszberlmat, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

Runiatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, Iszbliszkusls ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite. 1

Pasekmingai gydžlu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkluslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantts yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausios Europos Ir Amerikos

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo 9 ryte Bei 8 vakaro.
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ŽINIOS VIETINES.
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SAULE
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I

Ant. J. Sakalauskas
LIETUTISZKAS GRABORIUS 

IR balsamuotoiam

Laidoja kauna Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobiliui visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
iai, Ir mažiui už pigiausia preko, todėl 
jeigu pirkaite POM NINKA tai kreip
kitės pas mane, nes ana gailu jumis 
pigiau geria u s parduoti negu kiti.
Ml E. Pine SU

Vandenio didele stoka, o 
jeigu greitai nepalis, tai mies
tas pasiliks be vandenio. Tiejie, 
kurie laisto nereikalingai'van- 
i 
bus s 
te kiek 
idant 
mel.

lėni Ims arcszlavoti ir vanduo 
.... sulaikytas, todėl ezedinki- 

galedami vandeneli 
laik ne’sigraudvtu-

Badai

gra jotai,

Mahaaoy City, Fa.

ATSIUSK TIK 51.CO
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prlsluntlma apmokn-

Geriausia stambi trajnnka GOc
Pupiaiszkai

Truk-
6 pakolei už $1.40,, 

“Daktaras Namuose

hu pamokinimu

Isz Shenandoah, Pa. VYRUCZEI, NEYMKITE
SZITOKIOS.

J. J. AustrąDaktaras
ir atidarė ofisąjau persikėlė 

savo loeuam namo po No. 215 
N. Main SI. todėl su reikalais 
kreijikiles in nauja ofisą. (186

roo.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba
Knyga “Daktaras Namuose“ $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. C’elu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. (’eluloido $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. j. Bukaitis.
451 Hudson Avo. Rochester. N. Y.

Asz jum sakiau ir sakysiu,
Ir visados ta primysiu,

Tik neymk paežius spalvini 
tos.

Kurios nosisi ir veidelis,
Ir blakstienos ir veidelis,

Yra spalvomis nulylmitas.
Ir molynai ir .raudonai,
Ir ružavai ir geltonai,

Visas veidas aplipytas.
Ir blakstienos pajuodavo, 
(lahis nosies parudavęs,

S u od že i s n u d a žy tas.
O per veidus kalkių szmorni
Aplipyti gana storai,

Visa burna, veidą dengia. 
Juk prie tokios prisiglausti, is

Aukso 
senove?

Lalszkamn

JONAS M. CISARIKAS 
,Flr« IiKoranc* Ageat

nenoreda-
'S

atejiianti l’tar- 
ninka garsingas beisbolininkas 
Babe Ruth ir kiti 
losz hole musu parke.

I lariiinko rvta likos su- 
riszti mazgu moterystes Katre* 
Gedminiene su Antanu Gedmi
nu, 803 E. Pine ulyczios. Nuo
taka pirmu kartu buvo vedus 
su Antano broliu, o
ma permainyt savo pravarde 
pasiėmė Antanu.

St ryt kariu streikas da 
tęsęsi, žmonis turi ejti 

pekszli arba 
geležinkelius.
< I i vizi j< »s 
bei unijos \ irszininai paliepė 
darbininkams sustot darbe.

Seredos po piet, kliu.

Užsimokės jumis pirkti 
jusu Siutą ar Overkoti 

szitam Sztore.
VIS t uri 

naudoti bosus ir
Ant Ashlando

pradėjo karukai ejti,

po
Czesmi suriszo mazgu moterys- 

l'riscihi (’asper su Le*wisu 
atsibuvo

♦ 
♦

t
I 
♦
i

Didelis pasirikimas.
Geras tavoras.

Prieinamos prekes.
♦

The Levit Store

Jeigu nori ko paklausti
Net ir szirdis vengia.

Tokia no bus kaip tu nori, 
Isztikima ir padori,

Namu gaspadine. 
rEa, kuri savo veidą, 
Su spalvomis ir tuom voizda — 

• Savo pagadinus.
Jus mergeles, lelijėlės
Dievo, tikros dovaneles,

Kamgi veidus savo terszti? 
Juk jus žydit kaip lelijos, 
Be tu pauderiu isz blokines, 
Nuo ju tik jums burnos perszti

Taigi, ar ne teip?

>
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CHICAGAS-APLAIKE 6,000,000 SVARU KAVOS ISZ BRAZILIJOS.
Janeiro, Brazilijos 

kokis atplaukė in czionais tiesiog
Ana diena atplaukė in ('bieagn 

milijonais svaru kavos. Yra lai Jidži; 
isz Brazilijos.
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V i nczevone
Visoki aprėdimai del 

vyru ir vaiku
5

zi microApdraudžia (Inszurlnla) Namas, 
Tavom, Naminius Rakandus, j nl\ ežios,

•nr - i _ _ i *

Į 13 - 15 EAST CENTER ST.
i
♦

MAHANOY CITY, PA.

mire

ANT RĄNDOS.

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijon

r
815 W. Mahanoy Aye, Mahanoy City:
■■■■nMMni* • • m • • • • •• »art ••«••••••

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Batikoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis skieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus keliaujantiems in 
Viskas daroma teisingai, 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. A dresavo kitu

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parūpinu Pasz- 
Lictuva. 

greitai ir

Uetnvlsskas Grab ©riša

K. RĖKLAITIS
»*r*JLaidoja Numirėlius 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagalbininko motoro.

Prieinamos prekes.

lit West Spruce Street 
MAHANOT CITY, FA.

BoU Telephones No. 14*

A

I

O®,
capital rrocK iiif.m.o* 
Bnrvine Ir Profits |ESM«Afl

5 
y

Katame antra procentą ant sndAtn 
atadga. Procentą pridedam prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnešant parodyt knygute 
ar no. Mos norim kad Ir jus turė
tumėt reiksią su musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryto Iki I 
••plot. Bubėtomis 9 ryto Iki 11 vai.

J

L
H. BALL, Prezidentas.
G«O. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriąs.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tarno reikale 
patarnauti. Randavojamo 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Makanov City. Pa.

namus,

rvtrt

tęs
Wertz.
klebonijoi.

Katre, milema pati Ka- 
Palaimo, 608 W. Pine* 

Se*ri’dos
Ashlando Iigonbuteji* po ilgai 

nuo Mojaus 
Velione* gimė* Lietu- 

nietu adgal, o
Amerika turėdama trileka

si rgdama 
mmicsm.

. \ < )je 
in 
metu. Paliko vyra, dukrtde ir 
smm. A’elioin' paėjo isz Priimu 

Žema it kiemio 
Laidotuves atsiims Sukatoje.

Szv. Rožaneziaus drau
gyste^ uares sziuomi yra pra- 
szomos 
dotuvese
I ’alaimienes.
bus iszlvdetas 8:15 valanda rv- • •

o pamaldos bažnyezioje

ligui,

•>S pribuvo

pav.. kaimo.

Snbatoje dalyvauti lai- 
a.a. nares Kairiuos 

Kūnas isz namu

te, o pamaldos 
prasidės 8:31) ryte.

Kazimieras Bankus, 604 
W. South St r., likos sužeistas 
Tmmel Ridge kasyklosią. Gy
dosi namie.

PRANESZIMAS.

pranesza vi- 
jisa i 

vieta,

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS, 
pilnas apraHzyrnas apie

Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiimt imu tikt ai 25c.

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

Visus
Marijos 
Puiki kny

Karma, prie StjBith kelio Bar
nesville. Didelio Htimas su vi
sais intaisymais. Geras tvarias 
ir kiloki bndinkai. Vandens 
visada 
rai apdirbtas.

Box 11, Barnesville,
Pa.

bndinkai.
užtekt i na i. Laukas 

Ra szv kite
ge-
ant

adreso: 
(85)

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Ana diena Suv. Valstiju 
mmszi New Market kuris atsibuvo 1861 mete, l ame 
rei viii

ATNAUJINO SENOVISZKA KARE.
nutrinei kareivei turėjo manievras Virginijui perstatydami 

dalybavo penki tukstanezei ka- 
deszinits kareiviu.

11 SZTORU

GERI PIRKINEI
Ceras Tavoras
Pigios Prekes

Prisiunskit 
o Bus apdaryta in

muszije
o norints szaude isz aklu patronu bet riiuszije likos

UŽSIĖMIMU PERMAINOS Į paprastas
Į priesz kare, rodo jo 

1912 metais tik U
IMIGRACIJOS SKAIT- 

LYNESE.

su žeista apie

uudas 
kad nors

A. J. Szukaitis 
suomenei kad 
I uom laikine* 
name ant Market St

k ur I ures agent ura
Krankliu, Willys-

Knight ir O\erland automobi
liu. (1.026

awissa St. 
pardavimo

i atidarė
Pa rmlev 

szale ('at-

TEMYKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
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 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta

Ižadi ng

Į $4.00 
in NEW YORKA

Dubeltavai 
Tikietai

Nedelioj 21 Octoberio

Specialia treinas Snbatos naktį.

Isz
Shamokin........
Alt. (tormel . .. . 
Ashland..........
Girardville .... 
Shenandoah . . . 
Al a ha noy City . 
Ta ma epi a ........

Ryte 
. .. 12:01 
. . . 12:10 

. ... 12:47 
. . . 12:55 
... 12:35 
. ... 1:16 

. ... 1:45

Grįžtant — Apleis New 
Yorka nuo W. 23rd St. 6:47 
vai. vakare, nuo Liberty St. 
7:00 vai. vakare ta paežiu 
diena.

Vyru czeverykai, rudo keloro, 
Good Year Welts $3.98 ir $4.90

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
8zus ir be viražu, 
pus mus,
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.” o darbas 
bus padarytas' puikei ir ge
rai. (t.f.

Sanlcs.

Sulyginant nesenai iszleistas 
imigracijos skaitlvnes
Darbo IlepartamCiito 
cijos Biuro, su toms kurios isz- 
duotos priesz kare, rasime di
deles
sieminiuoso.

Tarp atvažiavusiu perintu 
keliu metu ateiviu buvo (lan
giaus profesionaliszku,

nuo
I migra-

peramninas ateiviu už-

rn Htvnžiavusiu

atei vvste>
*g 

tik 1.4 procentas 
ateiviu buvo aktoriai, architek 
tai, ministrait redaktoriai, ad
vokatai, 
t. jog

tarp ūkininku. 1912 metais 23 
procentas 
ūkininkai

visu ateiviu buvo 
ar ukes darbinin

kai, kuomet 1923 metais tos dvi 
kliasos sudarė tik 7 procentą. 
Tik ūkininkai parode* padidėji
mą. 1912 m. ju atvažiavo ma
žiaus kai 1 procentas visu atei
viu ir 1923 metais 2. 4 procen- 

| tas visu ateiviu. Abiejuose me- 
i tuose* darbininkai (neskaitant

Moterems juodi Szliperei po 
$4.90. Naujausios mados.

Moterems kitokį Szliperei vi
sokiuose maduose $1.98 lig 4.90

\ZV\/VVVV%A/VSZ\A/VVV\/VV\/V%

Vaikams rudi czeverykai su 
Welt padais po $2.98

Mažiems vaikams czeveYykai 
geriausi mieste, po $1.98

Musu sztore rasite dideli, 
pasirinkimą visokiu skribe-j 
liti, kepurių, virszutiniu ir 
apatiniu marszkiniu, szkarž 
petku, nektaiziu ir t.t ; 
Musu tavoras tik geriausias! 
o prekes labai prieinamos. I 

Užeikite in musu sztora ir' 
pamatykite musu tavora, i 
ne priversti esate pirkti. !

The Levit Store
> Visoki aprėdimai del ?
> vyru ir vaiku. > 
>13-15 EAST CENTRE ST.l 
$ MAHANOY CITY, PA. j

Mergaitėms ir vaikams czeve
rykai nuo $1.98 iki $2.98

Didesniems mergaitėms czeve
rykai nuo $2.59 iki $3.98

Sucžedinsite pinigu pirkdami 
apsavimus musu sztore

’^ORYTOWCARER
9

110 WEST CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Juozas Norkus, Manažieris.

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Demokratiszko Tikieto 

Praszo jusu balso ir intekmes

Balsuokite už

Wm. C. James
- ........— ANT—-

County Commissioner
Prna^A incut Inalct/x w ivitaIpwiac*

gydytojai, artistai ir
1923 metais tokie žmo

nes pristatė 3.3 procentą visu 
ateiviu. Pereitais metais kepė
jai, knygų apdarytojai, nami
niu rakapdu dirbėjai, daržinin
kių, geležies ir plieno darbiniu-Į likos darbininkus), sudaro pa
kai, maszinistai, maluninkai, uaszia proporcija visos imi-maluninkai, uaszia
mechanikai, kasyklų darbiniu-1 gracijos, tai yra, apie* 16 pro- 

vintu darbininku, moterių, vai- kai, kurpiai, kriauoziai ir t. t.
kurie klasifikuoti sudarė 29 procentą

ateiviu
15

imigracijos.
Matvt žvmus

ku ir kitu,

I

prala-

tarp ateiviu 
priesz kare. Sulyginimas

at vaziuo-
i 1912 metais 
procentą visos

sumažėjimas

kaipo be užsiėmimo, negu buvo j\ineziu 
kurie* atvažiavo sudarė* tik

sn 
1912 fiskaliszkas metais kuris

ri - -TW ui .ni.li.. - u Jin . e ii gilini i i mii .. ..................   ,

Visoki Pasilinksminimai ant Dydžiuju Laivu 
Plaukentieje in Europa.

I J 
i
i 

i

I

I

New York, 
plaukioja ant

vu yra 
riausi ir

keleivis v ra

Keleiviai kurie 
United States 

lai visuomet yra pilnai užganė
dinti ir dainuoja visokias dili
nąs ir žaidžia visokius žaismus 
plaukiodami tais laivais.

Ant United States linijos Įsi
teikiamu visokie ge- 
patogiausi paranku

inai, kiekvienas 
aprūpinamus visu kuo, kas tik 
yra galima ir reikalaujama. 
Pasažicrai tarp saves turi vi
sokius žaidimus, taip-kad die
nos pnsidaro pertrumpos. Szi 
meta labai daug važiuoja jau
nu vyru ir jaunu merginu, 
11/livrą I ti Iii <111 o t rt 1 tu W41 4 t Vk Al 4 r*

vyru ir
1 ak 1 k • <» 11 G > rt ,

ant Jilivu važinėjimas. ,
Laivai Prezident Roosevelt, 

kuris važiuoja daug keleiviu in 
Bremena, ypaez turi prireng
tus visokius prirengimus del 
žaidimo. Tie visi žaidimai nes 
tik suteikia daug smaguriui, 
bet jie priduoda ptisažieriams 
ir daugtBveikatbs.

Laivas Prezident Harding, 
taipgi plaukiojo ant kurio gali
ma rastPdaug merginu, 
czionai žaidžia ir dirba tokius 
darbus kur namie lindamo^, 
skaitydavo juos sunkiais dar
bais. Šukiai užima irgi nepas
kutine vieta ant; tu patogiu ir

IT.U4.-J CU..I----- T ----------i-j--------I 14 ~ JI CG.U___ T •

centą.
1923 m. mažiaus namu taniu 

atvažiavo negu 1912 m. 1923 
metais 10 procentas visu atko- 
liaiijancziu ateiviu buvo namu 
tarnai. 1912 metais 14 procen
tas.

36 procentas visu ateiviu bu
vo žiponis, \*?iikai arba kiti be 

1912 metais tos 
•rupes procentas buvo 27.

Skaitlynes aiszkiai parodo, 
jog sziomis dienomis daug dau
giau pamokintu žmonių atva
žiuoja negu bile kada praeity
je. Ir aiszku matyt, jog ūkinin
kai kuriu 
pagerėjo 
lieka namie. Tik matyt žymus 
padidėjimas tarp žmonių, vai
ku ir kitu giminiu ateiviu, ku
rie dabar randasi Su v. Va 1st i- 
jose.

užsiėmimo;
P’

padėjimas žymiai 
Europoje, jau pasi-

♦ ❖ ❖ 
Skaitykite “Saule” 

, Q ♦

Matykite szitus 
priesz pirkimą

Keeley Peczius 
Estate lleatrolas
Maytag §kalbynes 
Coftield Skalbynes 
Linoleumas arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.
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