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Isz Amerikos

Kada

14 metu mergaites iszteka 
už Vyru.

Bethlehem, Pa. 
mokslainiu inspektoris Hdwar-
das Ziegfuss iszejo jeszkot ke
turiolikos metu mergaieziu del 
ko josios nesilanko in mokslai- 
nes, rado net penkes apsivedu
sias. Viena isz ju turėjo prie 
krūties kūdiki, o kitos užsiimi
nėjo naminiu darbu.

Dabar inspektoris nežino ka 
daryti, nes tiesos ajszkei paro
do, jog vaikai žemiau szeszioli- 
kos metu, turi neatbūtinai lan
kytis in mokslaines, o jeigu ne
pabaigė asztuntos klasos, tai 
turi lankvtis nors viena diena 
ant sanvaites in mokslainiu.

Atimti taisės mergaites nuo 
naminio darbo arba vaiko vela 
butu negerai. — Panaszus pa
dėjimas ir kituosią miestuosia. 
Kodėl tosios mergaites iszteka 
būdamos teip jaunos, tai nega
lima suprasti, bet daugelis kal
tina naktinius automobiliu 
lakstymus. Oj teisybe!
Kirmėlė iszperejo visztukus.
Goldsboro, X. C. — Farnieris 

B. Galis, užmusze juoda dide
liu kirmėlių prie mimo. Po už- 
muszimui gyvules užtemino unt 
kirmėlės kelis iszsiput imus. 
Akyvus žinotie kus juosiu yru, 
perpjovė, ir toje vietoje surado 
kelis visztos kiauszinius, tuo
jaus po iszemimui kiausziniu 
luksztai sutruko ir isz kauszi- 
nįu iszszoko du visztukai kurie 
yra sveiki ir neužilgio pasiliks

i/*“7! 4” j. i; «

Sudže nubaudė savo paezia.
Atchison, Kųiis 

(’hew, nubaudė savo 
ant vieno dolerio ir kasztus už 
peržengimą tiesu greito važia 
vimo automobilinm. 
tuja diena aresztavojo du u 
kiu automobilistu ir nežinoję, 
jog terp prasižengėliu randasi 

Poni sudžiene 
idant jiai 

namie, bet su
dže ne norėjo apie tai klausyti 
ir nubaudė jaja teip kaip ir ki
tus kaltininkus.

Karuso po smert uždirbo 
$585,727.

Trenton, X. J. 
rūsio Karuso, 
nyko pasididino ant 585,727 do
leriu nuo praejto menesio. Yra
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Mažas laivelis atliks ilga kelione.
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isz Xew I /omlon, ('onn., 
Imliau mares

Blossom ’ ’ 
ant triju metu in South Atlantic ir 

juom iszplauke mokyti profe- 
- vi so penkiolika žmoniu.

Szis mažas laiveli 
iszplauki
ant moksliszku 1 yrinejimu. Su 
sorei, raszl minkai ir kit i

if K 
g ? 
ft

Nužudė paezia, burdingieri ir 
pats save. Vaikai buvo budin

tojais. Baisi tragedije 
Lietuviu szeimynoje.

Vela bur- 
t

suar-
Trenton, X. J. — 

dingimas buvo priežastį* 
dvmo szeimyniszko su t i kimo 
terp vyro ir inoteres ir apsiera- 

ku rievaiku,

tojo kruvino 
pergulėjo visa

30 
at(*jas namo 

valanda naktije,naktije

- Sudže L. 
paežiu le

Palicije
g to-

sudžiaus
melde
uždėtu bausme

v vro

'Kurtas mi- 
garsingo daini-

tinio keliolikos 
gulėdami lo\ oje buvo privers
tais budintojais 
perstatymo ir
nakti su lavonais lovoje.

I ‘et ras Bernat aviezius, 
met u, sziauczius, 
apie pirma
nuszo\i? ;nrf tyuert savo paezia 
()na, 36 met u, 
kelis szuvius in Petra Vailevi- 

biirdingieriii. 
rado

po tam paleido

. ’jBiu *

Už suradimą $20,000 likos ap
dovanotu vienu doleriu.

Juozas Stein 
parduoda v laikraszczius ant 
kampo Randolph ir Dearborp 
ulyczin. Ana diena sustojo mo
tete prie stalelio pirkti laik- 
raszti ir užhižiopliniiH padėjo 

krcpsziuka nuejdama to
po valandėlei

adgal šzaūkdama: 
no krepsziukas ? ”

“t’ze yra,” 
a f i d u o d amas } >am osf a 
szinka. Motore nudžiugo szauk- 
dama: “AcZiu Dievui, jog atsi
rado, le tau geras žmogeli už 
tavo teisingumą szi doleri.”

“Ka jus manote žmonis, jiji 
man pasakė, jog tam krepsziu- 
kije radosi 20 tukstaneziu dole
riu, kuriuos nesze in banka,H* 
sake stovineziams žiopliams 
Šteinas.

Koki sau iszsirinkt vyra.
Indianapolis, Ind. — Rev. 

Robertsonas duoda rodą mergi
noms kokiu budu iszrinkti sau 
gera vyra. Jojo rodą yra: 
veskite toki vyra kuris negali 
uždirbtitjum ant užlaikymo ar
ba su tokiu, su kuriuom susi? 
pažinot in viena para. Neveski
te tokio, kuris neturi paguodor 
nes del moterių, szalinkites 
nuo tokio, kurio kiti nemyli, 
nes gal tame yra gera priežas
tis arba tokio kuris ne turi jo
kio tikėjimo, nes jeigu neguo- 
doje tikėjimo tai tave neguo- 
dos ir laužys prisakymus.

Parasze ant postkartes 
2992 žodžius.

Anderson, 
T ra u barge r,

Chicago..
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savo 
liaus.

y ra i

ir Dearborp

l l

sugryzo
Kur, ma-

•p» -
atsako Stebi, 

krep-

C i ne
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Valdemaras iszvarytas isz Kauno. 
. Kun. Tumas pakele skandala. 

Sumiszimas teatre. Nesu- 
į ■ p ■ , \

tikimai terp partijų.

nesant namie, jo

Kas neskaito laikraszcziu buna 
visados apgautai

— Lailcraszczei 
apie viso-

Xew York.
kas diena pranesza

, prasergedami 
nesiduotu apsi

auga v i kus. 
tuos praneszimus 
apsigaut, bet kas 

t a ji apgavikai 
apgaudinoje visokeis 
kaip tai atsitiko ana 
Juozu Szimanaucku,

kės apgavystes, 
žmonis idant i 
gaut per visokius 
Ivas skaito 
nesiduoda 
neskaito, 
ežia use 
būda is, 
diena su 
nuo kurio apgavikas iszviliojo 
1600 doleriu kuriuos suezedino 

gyvenimą 
miliutas.

ant ulyczios, mi

*>ANTHOhv Smetona i■ *> X

Isz Lietuvos.

grei-
> 1

0.

Pirmutinis Lietuvos Prezi
dentas kuris dar randasi 

kalėjime.

Milicijantai nuszove du vyrus 
nekaltai manydami kad tai 

pleszikai.
Griszkabudis, Szakiu Apskr.

— (“Saules” korespondento).
— 29 diena Spalio, Galiniu kai
me pas ūkininką J. Juszka, 
vakare dt^nesugulus, atėjo ke
li pleszikai, bet kad duris bu
vo užkisztos, tai jie nieko nesi
beldė. Du pleszikai szoko tuo 
per langus iszmusze ir rcvol-

atstate pareikalavo pi- 
viens

J. Juszka

Gaisras ir baisi mergytes 
mirtis.

Biržai — Povilui Raudoni
kiui, Daudžgiriu kaimo, Pabir
žės valsez.,
mažamecziai vaikai, unus Jo
nas, 6 metu, ir duktė Pranute, 
2Vi> metu, drauge su to pat kai
mo Adomo Raudonikio sūnu
mi Vladu, 3 metu, Rugsėjo men 
30 diena, 13 valanda, sukurp 
daržinėlėje ugni nuo kurios už
sidegė daržinėlė. Isz daržinė
lės vaikas Jonas ir Vladas isz* 
bego. Pranute nespėjo iszbegti 
ir žuvo ugnyje.

Kaimynas Alfonsas Ranonis 
pastebėjos durnus isz savo kam 
bario, bego žiūrėt ir rado dar
žinėlė jau liepsnuojanlzia. Isz 
deganezios daržinėles girdėjosi 
dar klyksmas žuvanezios Pra
imtos, bet iszgelbeti nebebuvo 
galima.

Povilo Raudonikio trobesiai 
su visu buvusiu 
nudegė. Žuvusio turto ugnyje 
verte siekia 2530 litu.

Žinutes isz Vilniaus.
Suėmimai Vilniuje. — Nak

ti asz Spaliu 20 ir 21 diena Vil
niaus policija suėmė 10 žmo
niu ir padare isztisa eile kratų. 
Suimta daugiausia žydai, inta- 

| riami komunistai.
j skaieziuje randasi ir Vilniaus 
narys Turkeviczius.

Streikas. — Sziomis dieno
mis p ra side jos aliejaus dirbtu
vių darbininku streikas. Strei
kuoja blip pat ir malunu dar
bininkai.

Žmogžudybe.
Telsziai. (“Vienybes” kor.) 

Į —Tclsziu mieste <yra vieninte- 
vieta pasiVaikszczioti tai 

miesto vidury miesto sodnas, 
kur szesztadieni ir sekmadieni 
vakarais 
praleidžia laika. 16 Rugsėjo d. 
oras 
“Kanklių” •

juose turtu

Suimtųjų

Į

1

h

i

verius
nigu;‘viens vaikas spėjo isz- 
begti per duris, bėgdamas pas 
kaimynus. Tuo davė žino mili- 
cijei ir kitiems kaimynams, su
bėgo keletas jaunu vyru, vieni 
su karabinais o kiti ka galėjo 

Atbegia plesziku 
jau nerado, nes greitu laiku ap
krimsto atome 20 litu ir pabė
go, nes prijautė, kad jiems gali 
būti karszta. Tuo .paežiu laiku 
pribuvo ir milicistai, paszvie- 
te su elektriko žibutėms, pama
te ginkluotus vyrus, manyda
mi kad tai pleszikai. Tuojaus 
vienas milicijantas szove ir 
vienu szuviu nuszove du vyru 
Juozą Smilguti ir Juozą Toto- 
raituka, pirmutinis tuo mirė 
o antrasis randasi ant mirtino 
patalo, bet mirė už keliu die
nu. v

Kaunas, (Speciale kablegra- 
ma “ 
masai Lietuvos Prezidentas ir 
dabartinis savaitinio laikrasz- 
czio ‘ ‘ Va i ras ’ ’ redaktorius A. 
Smetona atsisakydamas mokė
ti pinigine pabauda, sėdi kalė
jimo, 

r

A. Valdemaras 
“Vaire” kenksminga straips
ni. Iszsiustas isz Kauno visam 
karo stoviui.

Kun. Tumas 
abudu pakele skandalu Kauno 
Teatre.

Kauno naujame Teatre pri
sirinko "daug publikos operos 
pasiklausyti. Geras momentas 
skambda sukelti, sensacija pa
leisti. Nevaldąs savo patrioti
niu jausmu ir ūpo žmogus, 
musu garbingas literatas kun. 
'Tumas pakelia revoliucija, at
siliepia iir tūkstantines publi
kos patriotinzma užsistodamas 
už savo partijos kankinius A. 
Smetona ir A. Valdemaru.

Kilo opozicijų. Triukszmas, 
szvilpimns. Insikiszu milicija 
ir publika, kaip kuolu in galva 
gavusi, grįžta sunkiu inspud- 
žiu kankinama. Gave smulkes
niu žinių praneszime. Vistik 
žinios nemalonios ir reikszmin- 
gos.

Lietuvos, 
Vokietijos sutartis papiginti 
tarpusaves paszto tarifu vei
kia nuo Lapkriczio l dienos.

Lietuvos Užsieniu Atstovu 
periodine Konferenciją i n vyko

sugriebti.Draugui”). — Buvęs pir-Ind.
metu senumoo atidavė 

Apgavikas
J

Vairas lo

miesto gyventojaiBernai a vi - 
kampeli je

czm 
ežiu 
teipgi negyva.

Bernatavieziu vaikai, Jonas 
13, Stasys 10, Onute 8 ir Petru
kas 2 metu sūnelis Vailevi- 
cziaus (jisai buvo naszb*<) ma
te visa atsitikima gulėdami lo-' 

nes Stasiukas, Jonas ir 
gulėjo su burdingie-

<> mergaite su motina, 
buvo iszsigande, 

pilejo lovosia su lavonais

jszl'Cgo 
szaukilami palieij(‘.

Jonukas sake palicijei buk 
valanda naktije, 

norėjo prikialt 
idant

palicije

vosia, 
I ‘et rūkas 
rium 
\’aikai teip 
jug g 
lyg 7 valandos 

|ui vaikai 
i

po tam vyrės- 
laukan pa-

su a tuo
pa pratimais, mel- 

idant
s

jam užlaikytu pagarsino
I

kaip tik buvo gražus 
Draugijos saloj 

prie pat sodno buvo szokiu va
karas, todėl ir publikos sode 
buvo daugiau kaip paprastai. 
Ir ta vakara apie 10 vai. tame 
sodne milicininkas Szaltmcris 
perszove isz brauningo du pi- 
liocziu: vienam kulipka iszejo 
per vidurius, antram per koja 
augszcziau kelio. Pirmasis nu
gabentas Apskrities ligoninėn 
mirė ta paezia nakti. Sako, kad 
ir milicininkas ir pilieežiai bu- 

Visos žmogžudybes
aplinkybes kolei kas tebera ne- 
aiszkios, bet faktas apsilieka 
faktu, kad yra nuszautas žmo
gus, kurs sėdėjo ant suolo vie- 
szoj vietoj esant daugeliui pub
likos, o ne koki nusikalstama j i 
Uarba dare.

Kaip ten nebutu buvę, bet 
musu “tvarkos dabotojai” tu-

Vaire”

per visa 
iii kolos 
sutiko J uoza 
duodamas teisinga žmogų ku
ris buvo neapsipratęs 
rikoniszkai 
d,e J n ozo
20 tukstanezius doleriu, kū
rinos aplaike už aplaikytus su
žeidimus isz kompanijos, ap- 
reikszdamas, jog už keliu dienu 
keliauju jn Iszpanije, bet turi 
pasilikt Xew Yorke per kėlės 
dienas tai bijosi laikyti liek 
pinigu prie saves. Juozas suti
ko priimti pinigus, bet nepa
žystamas noi'ejo gvarancijos už 
ka jam prižadėjo duot 400 do
leriu už savo darba. Sziina- 
naiiekas nuėjo in banka isz kur 
i^ztrauke 1000 doleriu atiduo-. 
damas 
kancije. 
jam <
20,000 dolereis ir dingo.
Juozas alejo namon, nugalėjo 
susilaikyt nuo akyvumo pama- 

pinigu, nes savo gy-

ir tik gali- 
per padidinanti

72 
buvusia danrktorius publikine- 
je mokslainejo ir kuris nieka
dos nenaudojo akuloriu ir yra 
geru rasztininku, ana diena už
baigė raszyti ant paprastos 
postelkortes 2992 žodžius ir tai 
in viena diena. Žinoma, rasztas 
vra labai smulkus 
ma matvti
stiklą, bet Traubargčr tvirtina 
buk laike raszymo nenaudojo 
jokio padidinanezio stiklo ne 
akuloriu.
Žmogus niekam netikias po 75 

metu, geriau mirti.
Waukegan, 111. — “Jeigu 

žmogus gyvena vienas, tai yra 
dvasiszkai mires, o kada jojo 
naudingumas pasibaigė lai yra 
niekam netikins, tik sunkenybe 
kitiems, o jeigu dagyvena lyg 
75 metu, tai geriau mirt.

III. —

jausmu

užtardamas

Tai teip musu milicijantai 
laisvo Lietuvos gina, nieko ne
sako tuo szove iiiyžmogu ir net 
du ant syk nuszove. Nežino, ar 
tas bus kaltintas už toki darbe
li, bet greieziau ne, nes varnas ve girti.

nepažystamui kaipo
Nepažystamas 

liiloli pundeli

varnui akies nekirs. Žmonis isz 
tokio pasielgimo milicijauto 
pasipiktino, — Taigi jauni vy
rukai bego kaimyną gelbėti,

apie puma 
iszgirdo szu\ i, 
burdingieri idant pažiurę! u 
kas at - ii iko bet jisai buvo ne
gyvas, po tam iszgirdo dau
giau szuviu kur molina gulėjo.

Pagal kaimynu 
tai Vade v i ežius g; 
vo gaspadinelia meilingam su- 
sincszime nuo kokio

idant ji pra- 
szalyt isz namu nuėjo ant niek, 
nes pat i ant to
galo Bernata vieži us negalėda
mas ilginus žiūrėti ant apgau
dinėjimo savo moteres panau
dojo mirties būda ant užbaigi
mo visko.

da ve
novos su

” Teip 
kalbėjo turtingas 75 melu se- 

Kada jnumo Henry Dowst kuris ana 
nusižudė,

tai inejga procento koki gra 
fotonu kompanijos moka 
pardavimu jojo dainų.

j°j° paežiai ir dukrelei 
i kad naszle kėlės sanvaites zap- 
• siyede, tar visa inejga nuo re- 

kbrdu ejiut del likusios dukre
lės. ■' • •

Žudinsta ant parapinio 
z baliaus.
< , . . c

Brooklyn, N. Y. — Ant 
rupinio balnus, kuris atsibuvo 
szvento Stanislovo parapinėje 

parapijoi Green- 
tikra lenkiszka 

powstanie” kurioje likos už- 
musztas Izidoris Sofsianas, o 
keliolika aplaike sudaužytus 
pakauszius ir kitus žaidalius.

Balius prasidėjo gana pado
riai, bet Jcada
pradėjo vienas kita stumdyti 
o kiti pasielgdavo 
lems nepadoriai.
toki nopajdoru pasielgimu ant 
parapinio baliaus, Izidoris pri
ėjus prie keliu, liepe apsimal- 
szyt irszokti padoriaus. Už tai 
aplaikf! krėslą in galva nuo ko 

V galva truko ir mirė po trumpai 
valandėlei.;

Palicije 
besiedninkus 
kalėjimo.

/

(i
lenkiszkoje 
point kylo 
1 i

už 
Purtąs 

o
r p

pa-

guoges inszilo

su motere-
Matydamas

aresztavojo visus 
o kelis uždare

1

o visi stengimai

< i

apsakymu 
gvvcno su su- i

tai laiko J

nesutiko, ant

Turėjau, ba buvau prie 
to priversta. ’ ’

Grand. Rapids, Mich. — Ka
da kunigas prie altoriaus už- 

Mrs. Zofijos Nemct ie
nos: ai\ji turi “ 
ra imti sau už vyra Juozą Ne
mota,”

kiaule
nepriversta no-

buk teip, bet

lyti liek pinigu, nes savo gy- 
Ivenime da tiek ne buvo mates, 
j

Greitai jojo akyvnmas perejo, 
kad vietoje pamatyti szimti- 
nes bumaszkas pamate szinote- 
lius senu laikraszcziu sukarpy
tu didumo bumaszku.

Dave žine palicijei 
“•tautietis” dingo 

už septynių kalnu.
Samogonka eksplodavojo; 

vaikas užtroszko.
Penkių me-

ga vysta, bet
apie ap-

diena nusižudė, iszpildyda- 
mas savo pažiūras senatvės.
Valdžia paėmė ubago pinigus.

Hastings, NTebr.
dienomis trys brolei (’onner/ir 
Mrs. llanora (1onner,aiaszlc po 
mirusiam John (kmner, 
sze bila, skunsdami

gelbėti 
rado sau mirti. — Vargszas.

Sziomis

atsake, 
buvo prie to priversta. »

Laike teismo ant persiskyri
mo, Nemotiene pasakė sudžiui, 
buk Juozo niekad nemylėjo ir 
nenorėjo už jojo teketi, nes jo
sios tėvai prispyrė jaja ant isz- 
tekejimo. Pagyvenus su juom 
kelis metus priverstinai, nega
lėjo ilginus dalaikyti ir užvede 
teismą ant persiskyrimo.

Scranton, Pa. - 
tu sūnelis Petro Peszko isz 
Dunmore užtroszko nuo durnu 
kada name eksplodavojo samo- 
gonka ant pecziaus. Viena mo
tore ir josios d likt o likos apde
gintos/ o namas teipgi pusiau 
sudegė., Kuna vaiko surado ug- 
nagesiai po užgesinimui ug- •mes. ■ : ¥„

Visa>amži in kalėjimą už 
mergaite.

Goshen, Ind. 
50 ^netu žmogus isz 
Rapds, Mich., likos nubaustas

/

Franas Ear V 
Grand50 'jnotu

ant viso gyvasezio in kalėjimu 
už sužagejima asztuoniu metu 
mergaites,- kuria prikalbino ej- 
ti su juom in apleista vieta.

pralo- 
bila, skunsdami vnldže 

idant sugrąžytu palikta turtą 
per velioni susidedanti isz 200 
tukstaneziu doleriu, kuriuos 
surado valdžc po jojo mireziai, 
nes velionis nepaliko jokio tes
tamento ne lasztu buk turi gi
miniu. Po keliu metu dažinojo 
jojo pati su szvogereis, buk ji
sai mirė palikdamas turtą ir 
tuojaus užvede teismą prieszais
valdže idant sugrąžytu jiems 
turtą, bet npga^jo gerai priro- 
dyt buk velionis yra tikrai jo
sios vyras, nbs manytas vyras 
G’onnersienes apleido 
metu adgal. /

Papaiko nuo munszaines.
Washington, Pa; — Nikas 

anglekasis papaiko

jaja 20

\

Rdstas, anglekasis pa paiko 
nuo munszaines, pagrįobc re
volveri pradedamas szaudyt in 
narpiszkius, vienu Andriu Kos 
nuszove ant smoi‘t o gaspadi-
nia K^tre Baikionia mirtinai 
sužeido. • -

i hl

/

Latvijos, Estijos,

Kaune 11 diena.

Kaimuoczei su kirveis ir dal- 
geis nužudė 162 seperatistus.

Vokietija. —Duseldorfas, Vokietija. — 
Terp sejToratistu ir lojalistu at
sibuvo kruvini musziai arti
moje* Bonno, kuriuosiu užmusz- 
ta 162 seperatistu ir daug su
žeista, lojai i štai kone iszskordo 
visa banda seperatistu, kurio 
norėjo priskirt tuja szali prie 
Rainlando republikos, bet ju
ju užmanimas uepakisoke. Kai- 
muocziai neturėdami • szauna- 
muju ginklu naudojo kirvius,
dalgius ir kitokius įnagius.

i s

Paszove isz netycziu.
Telsziai. — Miesto sode Rug

sėjo men. 16 d. pasirodė kele
tas pasigerusiu vyruku. Mili
cininkai norėjo juos sulaikyti. 
Betzju vienas stvėrė milicinin
kui už rankos, kurioj laike už
taisyta ginklą? Ginklui iszszo- 
vus, buvo pataikyta Liatukui 
in vidurius, o Digriui iii koja. 
Sužeistieji nuvežti ligoninėn, 
kur Liatukas tuoj ir mirė, o 
Digrys dar gyvas. Eina tardy
mas.

Staigos mirtes.
Mockava (Kalvarijos ,<»*., 

Mariampoles apskr.). — Sziol 
apylinkėj perioko keletas stai
giu mirties szmeklu. Nesenai 
vienas ūkininkas pjovė sziena, 
staiga mete dalgi, apsisuko ir 
mirė. Kitas nuvažiavo in malū
ną atsisėdo ant maiszo, nulen
kė galva žemyn ir mirė, 
ežias kele 
sprandas, nuleido rankas, ir, 
kiek 
kaimiecziai 
reiszkiniu ežia buvus.

vai.

Tre-
medi, subraszko

pagyvenęs, mirė. Seni 
neatmena tokiu

retu atsargiau elgtis su dabo
jamųjų piliecziu gyvybe.

Miestelis be pilietybes. “Vi- 
lenskoje Utro” paduoda žinu
te: In rabina Rubinszteina at
vyko Dukszto bendruomenes • 
atstoviu, kurie ji prasze kreip
tis in vyriausybe del Dukszto 
miestelio gyventoju pilietybes. 
Mat, Dukszto miestelio gyven
tojai iki didžiojo karo buvo vi
si priraszyti prie kito artimo 
miestelio, kuris dabar yra ata- 
tekes Lietuvai. Dėlei tos prie
žasties Dukszto miestelio gy
ventojams dabar neduodama 
Lenkijos pilietybes. Rubinsz- 
teinas kreipėsi in valdžios de
legatą, kuris žadejes tuo reika
lu pasirūpinti.

* Miestas 
dydžiausiu europiszku miestu 
nes turi 7,476,169 gyventoju, 
o Berlinas turi 4,000,645.
liaus seka Parižius u 3,000,000, 
Viednius 2,000,000 o Konstan
tinopoliu s su 1,000,000 gyyen- 
toju. -------  4.toju.
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KAS girdėt;
Bankinis kamisorius 

na,
garsi- 

buk Suvienytu Valstijų 
bankuosia žmonis turi suvir- 

j.. • vzi-szum 37 bilijonus doleriu. S 
met bus puikios Kalėdos.

Už keliu sanvaieziu žudin- 
tojas Nevers isz Paryžiaus, ne
teks savo galvos, nes jam nu
kirs gilotina (peilis), bet savo 
testamente užrasze galva del 
daktaru ant inoksliszku tyrinė
ji m u.

Per daugeli metu ženkly- 
viausi daktarai maustė, ar 
žmogaus szirdis gali ir toliaus 
klibet, jeigu jam nukerta gal
va. Neversas žinodamas apie 
tai pasiaukavo savo ant iszban- 
dymo. Kokis tai profesores 
Guedard bandys atgaivyt No- 
versa po atkirtimui jojo gal
vos, ir ar isztikruju szirdis kli
bos kūne be galvos.

Generaliszkas

ensation 
gydymą, 
tai visos 
randasi ant tu iszlygu kaip 
Hazleton, Shamokin, Ashland, 
Nanticoke, Scranton, Coaldale

I ir Cottage.
Pirma darbininkas nemokė

davo už gydymą t ošia ligonbu- 
tesia, bet dabar aplaikydamas 
“compenseiszion 
lygiai su kitais.

> I tiesu, turi mokėti už 
Pagal taisos tiesas, 
vaistines ligonbut.es 

tu

Isz Lietuvos

savo 
dabar

metu 
maustė,

a

lenkiszkas 
konsulis New Yorke pajeszko 
daktaro Viktoriaus Jakuczio- 
nio, sunu Vladislovo, gimęs 
Lietuvoje, kuris 1920 mote ap- 

Helena Piasecka ir 
szeimvna Piasecku

Warszavos iszkeliavo in 
Amerika. Tegul jisai pats ar 
kitas pranesza konsului kur ji
sai randasi.

sivede su 
drauge su 
isz

ižduoda ant
500 bilijonus

Su v. Valstijos 
meto 3, 
ant užlaikvmo visokiu virszi- 
ninku. Tokiu virszininku ran
dasi apie pusketvirto milijono. 
Galima suprast, jog puse pa- 
dotku kokius mes mokame, ej- 
na ant užlaikvmo virszininku.

doleriu

Krutamuju paveikslu dirb- 
tuvesia pradėjo numuszinet al
gas del aktorių kuriu mokes- 
czei buvo neiszpasakytinai per 
dideles. Du metai adgal mokė
davo aktoriams nuo szimto lyg 
1200 doleriu ant sanvaites o

......... i. Mgey.. ..............v.. . ...............—

ISZ VISU SZALIU
. n » ■ ! ..............- t...................... .....i

Nelysk Kur Nereike.
DEL ANGLEKASIU.

turi mokėti 
Taigi darbi

ninkas moka taksas ant užlai
kymo t uju ligonbneziu ir da 
turi mokėti ekstra už gydymą.

m

karavanu
o naudoti 

arba 
karavonas

giminiai 
Kunigai

lavonu, 
vežimą

nes
likusiai

ant

Terp amerikoniszku grabe
liu ejna užmanymas idant vi
sai nenaudoti 
laidojimo 
tiktai paprasta
automobiliu, 
priduoda 
daugiau gailingumo, 
teipgi stengėsi permainyt vi- 
sokes gailės 
laidotuvių, 
tieji, kurie

ceremonijos laiko 
tvirtindami, jog 
apgailestaujo nu-’ 

mireli ir teip jiems graudinga 
be tu prideezkiniu “szio” ku
rie jokios 
numirėliui.

i 4 
naudos 

<» 
sugraudina likusius.

szio” 
neatnesza 

tiktai daugiau

tai kad Mrs. (5>ra La 
Forge, 43 metu buvo gera ku- 
karka, todėl gyvena linksmai 
su savo keturioliktu vyru. Nuo 
14 metu senumo, toji kukorke- 
le apsivedė keturiolika kartu 
bet su kožnu persiskyrė.

Gal ne vienas bus akyvu ži
noti del ko tiek kartu apsive
dei Well, Mrs. Forge laike 
burdingnami ir buvo labai ge
ra kukorka. Bet stebėtina, del 
ko tiek kartu persiskyrė su sa
vo vyrais, jeigu žinojo kaip pa- 
gamyt valgius. O gal už daug 

smožino” savo vyrus, kurie 
bobeles

Už

11

negalėjo 
karszezio.

savo 
iszlaikvt

LIETUVOS KONSULIS PA
JESZKO SEKANCZIU 

ŽMONIŲ.

sziadien nuo tukstanczio Ivg LieluvoR Respublikos Atetovy-
5000 doleriu ant sanvaites. Že
miau paduodame algas neku
riu aktorių kuriems moka ant 
sanvaites, kiek aplaikydavo 
du metai adgal ir kiek sziadien 
gauna:

2 metai
Sziadien adgal

Barbara La Marr $3,500 $ 300
Conwav Tearle 
House Peters 
Milton Sills 
Florence Vidor 
Blanche Sweet 
Jane Novak 
Ernest Torrence 
Percy Mannont 
Tom Moore 
Anna Q. Nilsson 
Wallace Berry 
Noah Berry 
Lew Cody 
Adolphe Menjou 
John Bowers 
Enid Bennett 
Louise Fazenda 
Cl. Gillingwater 
Cullen Landis 
Russell Simpson 
Lewis Stone
Geo. Hackathorne 1,000 
Harrison Ford 
Alan Hale 
William V. Mong 
Tully Marshall 
Zasu Pitts 
Alec Francis 
Kathlyn Williams

Dabar
stengėsi sumažyti 
paveiksliniu Žvaigždžiu kuriem 
mokėjo teip augsztas algas no- 
rints ne buvo ant to užsitarna- 
via.

2,750 
2,750 
2,200 
2,000 
1,800 
1,750 
1,750 
1,500 
1,500 
J ,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,250 
1,250 
1,250 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000

paveikslu

850
850
850
800
750
000
000

dirbėjai
algas t uju

1,500 
1,500 

750 
1,250 
1,250 

750 
450 
400 
550 
400 
400 
500 
500 
3(H) 
500 
500 
300 
500 
350 
350 

1,000 
400 
400 
400 
450 
400 
300 
350 
350

Vokiecziai ne teip yra nusi- 
minia jog pralosze kare kiek 
per netekimu mylemo aluezio, 
kurio dabar negali pirkti, nes 
kausząs sziadien kasztuoje 1,- 
000,000,000 markiu. Užmiesti jo 
Berlino,. kaimudeziai dirba sa
vo ir juokėsi dabar isz inies- 
czioniu. %

>1 ■ «

Visi ligoniai priimami in 
vaistinius ligonbuezius kurie 
yra sužeisti ir randasi po teip 
vadinamu “ Workmen’s Comp-

Baisi eksplozije Ohilijoi.
Santiago, Chilo. — Asztuo- 

niolika. žmonių likos užmuszti 
o arti szimtn sužeido eksplozi- 
joi kuri kylo dirbtuvėje am- 
municijos yžmiestijo Santiag .
Ilgais pasirodė tuo po eksplo
zijai, per ktu diing sužeistųjų 
sudegė ir ncgalema buvo pažy- 
ti nelaimingųjų.. Da.ug bledhs 
padaryta del aplinkiniu itamu, 

tai drobe ji-

Bet ir

a.ug '_____
I 

o torp žmonių kylo dydblo bai
me nes mane, jog 
mas žemes.
Drebėjimas žemes ,,Isspanijoi.

Madrid. — 
mes davėsi jaust provincijosin 
Barcelonijoi, Iluesca, Et _ 2

Drebėjimas že

li ori d nBa rce 1 o n i j o i, H uesca 
ir Siin Sebhtian. Daugeli tvar
tu sugriuvo užmuszdami gyvu- 

, . « i « «ė b* *1 nliūs o mieste ___________
žmonių sužeista.

ViellA kelio! ilcii

PAJESZKOJIMAI.
V
4

jau yra, tokioje 
tai jau 

gaminama yra

Gere ant prapal.
Mariatnpole. — Seniau Ma- 

riampole buvo kaip pavyzdys 
draugijom, szvlesa. Bet 

ta visa temdo girtybes
banga. Smukliu kur tik nori, ir 
kiek tik nori ežia aline, ten tra
ktierius ežia vėl degtines krau
tuve; tik marguoja languose 
bonkutes, o virsz duriu gražus 
paraszai, kad patraukus žmo
nes. Na ir geria Mnrijnhipolie- 
czei! Kas szventa, kas turgaus, 
ar jomarko diena — visuomet 
pilna, tai prikimszta.
sziokiomis 'dienomis netrūksta 
lankytoju. Sztai, einu pirma
dienyje (Rugsėjo men. 24 d.) 
apie 12 valanda diena, klausau, 
ugi jau dainuoja Cz. vieszbuty- 
je. Matyt, kad jau ne viena išz- 
tiisztine, jei taip linksma.

Valstybine degtine.
Kaunas. — Degtines ir spi

rito Valstybinio monopolio or
ganizavimas
padėtyje, kad Kaune 
antra savaite g:::“L 
Valstybine degtine. Priesz ke
letą dienu valstybine degtine 
pasirodo prekyboje atskirose 
krautuvėse. Be to yra, parda
vinėjama jau Kaune isz vals
tybines krautuves Bažnyczios 
gatvėj Degtines Monopolio rū
muose. Jau yra iszdirbtos tai
sykles apie būda ir tvarka pri- 
vaczin degtines fabriku likvi
davimą, kurios pasirodys span 
dojo sziomis dienomis. Po po
ros savaieziu, turbut gulima ti
kėtis bus paskelbta spirito ir 
degtines monopolio 
diena Lietuvoje.

Apgavikai isz Anfbriko.
Rokiszkis.

i n vedlinio

(“Vienybes” 
kor.) — Szian miestelin atsiba
stė koki tai isz Amerikos agen
tai, kurie suraszineja žmones 
norinezius važiuoti Amerikon.

10 litu už

Paieszkau savo brolio Tituso 
Guda vi ežio

22 
Gyveno 

Pa., o pas-

(Antanas GuXla- 
vich arba Tony Gudavich), 
metai kaip Amorike.
New Philadelphia, 
kili iszvažiavo in Waterbury,
Conn. Paeina isz kaimo Red., 
Tauragės Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paczto, Si dagi u Kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji apie ji, nes 
svarbu reikalą.

Konstantas
Box 77

turiu labai 
(t.102) 

Gudaviezia
New Philadelphia, Pa.

na

daugiau*

be pajeszko sekaneziu asmenų 
inteikimui jiems svarbiu žinių 
nuo giminiu isz Lietuvos:

Beliokas, Julius, gyvenusia 
Baldwinsville, Mass.

Botyrius/ J uozas,
Czepulis (Cziepalis,) Juozas, 

gyv. Pittston, Pa.
Czibirkaite, Marijona, kilusi 

isz Mauruczin, MarijampolėsMauruczin, 
apskr.

Dapkus, Pranas 
cott, W. Va.

Garbenis, Pranas, gyv. Chi
cago, III.

Janczaitis, Jonas.
Kibąs, Konstantinas, 

Tomahawk, Wis.
Kulvinskjs, Miczislovas, gyv. 

Milford, Conn.
Maczi ule vieži us

Teofile, gyv. Chicago, Ill.
Franciszka,Miller, 

ir Magdalena 
Illinois.

Pocius

irvv. Mabs-L b.

g v v.

J Stasis ir

Pranas
gyv. Harrisburg,* r*.

9 gy v. (’Idea-

Antanas, gyv.

paeina

Pranas, 
go, Illinois.

Paresczius,
Chester, pa.

Proninskasw Vincas, 
isz Kabliu k., Kėdainių Apskr. 

kilęs iszPolockas, Antatias, 
Szaukenti miest.

Rimkus, Antanas ir Klemen
tas, gyv. Chicago, III.

Szvagždis, Juozas, iszvažia- 
ves Amerikon 1911 m.

Slažinskis, Konstant inas,
Stankus, Petras.
Praszome atsiszaukti

jei kas turi žinių apie minėtus 
asmenius praszome praneszti 
sziuo adresu:

Lithuanian Legation
1925 F St., N. W.

arba

J
Washington, D. (\

PARSIDUODA LOTAI PORT 
CARBON, PA.

lotai, turinti 50Kampinei 
pėdu ploczio per .135 poliu il
gio ant Fitz Ma.uiice St., szale 
miesto Port Carbon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 13. 
Norinti pirkti atsiszaukite ant 
adreso. (t.98

Adam Marciukeviez
Box 143

Isz sykio emo tik 
priraszyma, o dabartiniu laiku 

aiszkina,
Argentinos

jau po 10(1 litu. Jie 
buk jie nuvežia lyg 
tenai jie už keliones iszlaidas 
turės ati dirbti, tris menesius 
prie ūkio darbo, o tris prie 
augliu kaimo. Vien tik Rokisz- 
kio valscziaus
300 žmonių in ta 
kur karveliai
burna in lekia. Daugiausiai ra- 
szosi mergaites,
jog Amerikoje greit isztekes.
Ne kurie jau pradėjo abejoti, 
ar ne bus apgavimas Valdžia 
žino bet nieko jiems nedaro.

prisirasze apie 
aukso szali, 

kepti patys in

manydamos,

Akiems ant naudos
pinigus dabar, 

gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite

Kas pasius 
tai jus 
szaltu 
labai puiku, specialiszkai piesz
ta del Baltic States Bankos, 
kalendori.

Siuneziame pinigus in Lietu
va, Rusija, Lenkija, ir in visas 
pasaulio dalis, — dolereis ir 
litais.

Parduodamo laivakortes ant 
visu linijų.

Priimame pinigus taupymo 
ska.itoje už kuriuos mokame 4 
(/(f priskaitant prie sumos kas 
menuo.

Baltic States Bankas yra 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytuose, todėl mes 
patariame kožnarn Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic States Ban
ka, kur gausite teisinga ir 
draugiszka patarnavimu.

Bankas atdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakare 
o Subatomis iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK, 
294 8th Avenue, 

New York, N. Y.
—Apgarsinimas

gausite

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvuila daktaras karlumanaje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.
215 N. Mtiin St. Shonandotili

n

I

VIS

(t.96.)

Paieszkau savo draugo Fra- 
Kamincka paeinantis isz 

Suvalkų Red., Mivreslavo Para. 
Remeikin Kaimo, 
kaip 20 motu kaip Amerike ir

dirbo apie kietas anglis. 
Jo moters vardas Agota o vy
riausio sūnaus vardas Juoza
pas. Jeigu kas apie juos žino 
meldžiu praneszt už ka busiu 
labai dėkingas.

Joe. Ma Husky
Box 92\Veiirum, Pa.

Asz Liudvika Labeckinte po 
vyru pavarde Yarasziene pa
ieszkau savo krikszto sunu Ka
zimiera Kelmeli pirmiau gyve
no Shenandoah dabar nežinau 

Praszhu atsiszaukt antkur. 
adreso.

L. Yarasziene
25 Carbon Lane 

Wilkes-Barre, Pa.

savo tetos Levu- 
vyrui Pupi-

Paieszkau 
lienes po pirmam 
ni kieno 19 metu atgal gyveno 
Shenandoah dabar nežinau 

Meldžiu atsiszaukt ant
dabar

kur.
adreso.

Jonas Majauskas
387 Salsburg St.

• Plymouth, Pa.

Kazlauskiene

1

Asz Magde
paieszkau savo pusbrolio My-

mkola Grunki paeinanti isz Ta-' 
bu ne Ii u Kaimo,
Apskr. Pirmiaus gyveno Chi
cago dabar nežinau kur. Jeigu 
kas apie ji žino meldžiu pra
neszt arba tegul pats atsiszaiu 
kia.

Mariampoles

t‘,95)

Mrs. M. Kazlauskiene
58 Stagg St.,

i Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda nikeliavimo ir 

pleitinimo szapd. 
dviem i
dali parduodu už 18 szimtn do
leriu. Dirbtuve aprūpinta vė
liausios mados maszinom. Dai
riame geso inžimis 25 ark. jio- 
ga, elektros motoras, standai 
ir 1.1. Galima nikeluoti visokius 
daiktus. Biznis ejna * gerai, 
pardavimorpriežastis važiuoju 
in LietnVa. Gali pirkt ir nepa
tyręs to amato, nes partneris 
apsiima iszmokint szita amatu 
ir varyti bizni.

V. Stankus
5013 Melrose St. 

Philadelphia, Pa.
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“ANIOLAS SARGAS”
Vieps reikalingos maldos, Litanijos 
ir t.L J
skurinais apdarais, auksuoti krasstai

Priklauso
saviuinkhm. ' AszWvb

(t.95

r*

• ■ '»

Puikiai apdaryta minlcaatah
' i-

Pralta eu priaiuntimu tiktai $1.50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. 

MAHANOY CITY, PA.

jir ! t ' 1

Kalnakasis.
Nesiskubink in pricgali 

(face) pakol neiszejna durnai.
Neužmirszk apžiūrėti ir nu- 

pleszti atsakalas nuo virszaus 
po kiekvienam szuviui.

nekuomet daugiau 
anglies ar akmens iszvirszmls 
tik tiek* kiek szuvis suardė.

inodaleisk savo 
‘/H

pakol ‘ ncatstatysi szuvio isz- 
verstu poramu (timber).

Nekuomet nemanyk kad vir- 
szns ym saugus, kuomet špatu 
dimas ir braszkejimas aptyks
ta. t

Neužmirszk liepti pasitraukt 
pagelbininkui/ ku- 

pypke, kada 
xplioduojanczias

pricgali

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Nekask.

Nekuomet
pagelbipinkui

atstu tavo 
ris tuokart ruko 
tu vartoji 
medegas.

Neszauk 
antkart.

e?

J

<2
<

7

krauti anglis, Va
Gėrėkis Fftin-ExpellcrioTryniniii

Ln d

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sonthftmnton ant Miltina laivo 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Soutbamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Pillavn 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Soutbamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczinusl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Isz.kalbo ap-

I
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Nekuomet nekrapsztyk kna
tą, kuriuom uždegi paraka , šu
kimszta in szlapia skyle.

Nekuoniot nepraeik |iro vie- 
“ pavojus” 

per kita darbininko.
Nekuomet nesiskubink vien 

del to, kad greieziau pareiti na
mo.

Neik in pavoju pats gelbė
damas savo pagelbininka (la
borer).

tą, kur pasakyta

Pagelbininkas.
Nekuomet neik in pricgali 

(lace), pakol kalnakasis neap- 
kad vra

Yedegk explio- 
medegos ties kal-

žiūrės ir nepasakys, 
saugu.

Nekuomet 
duojanezios
na kaisiu arba, arti jo.

Nekuomet nebogdink vago
nus (karus). Tegul begdinto- 
jas juos ateina atsiimti.

Nekuomet nelandžiok po se
nas iszldirbtas vietas.

nevaikszeziok
kuriomis leidžiams 

žmogaus taku
vietomis 
anglis; 11 >,

neužmirszk už-

4 ” r’

Po sunkaus 
dienos 

darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SAAAKIAI VKA BAISIAI
NUKANKVTI lit SUSTYKE.

No bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patlkek daugeliui tukstaneziui tauticcziu ir

1

glaus juos nukankysi.
darbo draugu,
MESZKOS BALSAMAS

(III Alt BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pageiba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
arba pardavėja, prisiuak mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Baisumo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre St„ Shenandoah, I’a.

Praszalink sustyrima

nauju žmogumi.

l Laikas Siusti Pinigus ’ -įNekuomet

eik 
(manway).

Nekuomet
daryti duris, kuomet praeini.

ta padaryk tu

atsis-
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Nekuomet neužmirszk pasi
traukti iii saugia vieta pirin- 
kol expliodiiojanti, inedega ga
li užsidegti ir 1.1.

Vagonu Begdintojas.
Nekuomet neprileisk važny- 

cziotijus atimti isz vietos vago
nus. Visuomet
pats.

Nekuomet nevažiuok 
tojus tarpe vagonu.

Nekuomet nevažiuok atsis
tojas prie vagono szono.

Nekuomet neprileisk važny
čiotojus atsukinėti vėžiu nuos 
stats (switch).

Nekuomet nevažiuok 
tojas priekyj vagonėlio.

Nekuomet 
nūs in begi, 
tikrinsi kad 
kyj-

atsis-

nepaleisk vago- 
pirm-kol nepersi- 
nieko nėra prie-

Visuomet turėk po ranka an
ramstelius 
kad

(sprag 
esant reikalui

la i k vmo 
blocks), 
galėtum vagonėlius sulaikyti.

Nekuomet neužmirszk pasa
kyti užveizdai, kad pataisytu 
bloga kelia.

Nekuomet neszauk duris 
saugojanti vaika, kad szis važ- 
nycziotu tavo mulu.

Nekuomet nevažiuok atsisė
dės ant galo užkertiniu, kuo
met galėtu nusikarti tavo ko- 
j°s. v

Nekuomet neužmirszk, kad 
pavojus seka paskui praneszi- 
ma apie ji.

Duriu saugojimo vaikas.
Nekuomet neatsitrauk nuo 

duriu.
Nekuomet nelaikyk atdaras 

duris ilgiaus,zant kiek yra rei
kalas.

Nekuomet ( nesisuklnek ap
link mulus, -r- F. L. T. S.

h. . .......................  .r,

Naujos Puikios Maldaknyges.
LU.

Ka tik aplaikemo labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50.
Aukso Altoriai po $1.56. Yra
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurinois apdarais, ank- 

tf.

A
v. ■, ■ I ' ~

suoti krasztai lapu.

f
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Giminėms del Szvencziu 
DOLERIAIS - arba - LITAIS 

--------$—. 
Pigiai PersiuncziaI

i LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONES BENDROVE8

Baltimore, Md.
1

« 1 12 N. Greene St.
•' H:
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Seniausia Lietuviszka Agentūra
n I ■ ■ ■■■II IIBl I- ■■ —— I —        > —    ■ —i I         ■ —   y  

Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausis laikas siunsti laivakortes iii Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika-
. I . a • . •

cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFF1DAVITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus in 
riais pagal dienos kurso. Užlaikėm 
keliaujancziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto

kit u miestu Amerikos.
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as- 
mcniszkai po žeminus nurodytu autraszu:

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

Lietuva LITAIS ir Dole- 
Hotel i del keleiviu

ISZ 
prieinama

cziu New Yorke pribuvusius
Suteikiame nakvyne už
I j AI VA K() R( ‘Z 1 i J ir pinigu k u rso

! Dr. Gedvylos TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA 50c. į
I Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui ii 
! nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo 1 

bonka kasztuoja tiktai..................................... $1.00 |
j Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausiai vydurid | 

valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja;$1.0Q | 
gyduolių, 

czirkszlin del moterų, i
j Katalogo siuneziame dykai. Si incziame .visokiu^ fraistuj 

per paczta in visas dalis pasaulio. AdresavuKue

Didžiausias invairumas visokiu 
žolių, perfumu,

j lictuviszkd 
extraktii įr & & '
.... • .*. -.

, AdresavuKue
GOODWILL DRUG COMPANY, 

12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.
■ mm • » e e ♦«■><■><■»*■» o ūmo O »i

-H .....       „ e,,,,, , . .............. .„ .. . ........-......   .......---------  .. ......------------------ -.------ ---------- -- , . _ ------- - ------ -
t ' , _ _ __

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
---------- $....—...<

Ta Bunka nėri jumis patarnauti.
Moka 3-cJsia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 

detu tapįjyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam
Merohantš Banking Trust Ckx Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitorjains pirkti savo
locnus namus.

Szita Bapka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus būtumėt to Banko depozitorius.
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ATSIVERTUSIO 
PIKTADARIO 

MIRTIS.

lo, puolė aut keliu įr spausda
ma ji prie savo lupu su aszaro- 
mis pradėjo melstis: “A^ieszpn- 
tie, ne, ne, Tu nepasmyrksi to, 
kuris szaukiasi

LENKTINES ORE SU EROPLANAIS.
I

/
I
i

Tai invyko Italijoje, Sienos 
mieste szv. Katarinos (Šieme
tes) laikais t. y. XIV szimtme- 
tyje.

Garsusis Sienos žmogžudis ir 
piktadejas Mikalojus Tuldo po 
ilgu policijos pastangų buvo 
galu gale suimtas ir teismo nu
teistas mirti galvos nukirtimu.

Iki pasmerkimui vykdinti te
beliko kelios dienos. Tuldo tuo 
taniu buvo laikomas kalėjime, 
bet vieszoje vietoje. Daugybe 
žmonių eidavo pasižiūrėti gar
siojo piktadario. Gi pasmerk
tasis visa veik savo gyvenimą 
buvęs užsiėmęs baisiausiomis 
nedorybėmis, dabar, sukietejes 
szirdimi, plaukais pasisziau- 
szes ir degas neapykanta, lauke 
lyg abejingas mirties valandos.

vare mvai-

Kai kurie Sienos kunigai su
sitarė lanke kits po kitam ne
laimingaji piktadari, norėdami 
gelbėti bent jo duszia.

Bot Tuldo tik pasitvežioji
mais ir pajuokomis atmesdavo 
kunigu pasiulynui atlikti isz 
pažinti, susitaikinti su Dievu. 
Jisai buvo pasiryžęs mirti už
kietėjusiu nusidėjėliu mirtimi.

Savo sąžines balsui nnmal- 
szinti piktadarys
rius juokus su sargybiniais.

=• Visas miestas Siena su pasi
baisėjimu kalbėjo apie Tuldos 
užsispyrima ir atkaklumu.

Szv. Katarina, vienuole do- 
minikonka, sužinojusi apie 
Tuldos nusistatymą, nusigando 
del gresianezio pavojaus nelai
mingojo fiiktadario dusziai. 
Skaudžiai verkdama puolė ji 
ant žemes priesz Nukryžiavoto- 
jo paveikslu ir prasze Ji pasi
gailėti nelaimingojo nusidėjė
lio, prasze dovanoti piktada
riui ir iszgelbeti jo siela nuo 
amžinojo pasmerkimo. Ji pra
sze, kad Vieszpats siunstu jai 
visus kentėjimus, kokius rei
kalauja Jo teisybe Tuldos nuo
dėmėms atpildyti.

Troszk ima s gelbėti piktada
rio StOtif ifKVtf r jrti jCgti; friaUTa 
gi suteikė jai drąsos. Szv. Ka
tarina pasiryžo viską daryti, 
kad tik iszgelbejus nelaiminga
ji Tulda nuo amžinosios pra
pulties. Ji, nieko nelaukdama, 
skubiai nuėjo pas savo nuo
dėmklausį žilaplauki seneli tę
va Raimunda; prikalbino ji 
eiti drauge in kalėjimą pas pa
smerktąjį.

Didžiai nustebusi m\ nia žiu- 
rojo in szita nepaprasta apsi
lankymu. Sargyba su pagarba 
praleido szventaja mergeli? ir 
sztai szv. Katarina atsirado pas 
piktadari Tulda. Maloniai ji 
pasveikino ir geraszirdžiai pa
žvelgė in jo baisias akis, isz ku- 

neapykantos ugnis, 
bet ir nusistebėjimas. Dangisz- 
kas nekaltos mergeles pažvel
gimas susitiko su pragaro pa
žvelgimu. Tuldo lyg stabu isz- 
tiktas žiurėjo in dievobaiminga 
mergele, kažin ka sumurmėjo 
po nosių ir puts nesijuusdamas 
nusiėmė kepure.
, Nepaprastai gražus 
isz kurio spindėjo nekaltybe ir 
szventumas, padare didelio in 
spūdžio in 
jisai stovėjo 
damas in mergele.

Katarina pradėjo:
“Ateinu, kad suteikus 

paguodos, mano nelaimingasis 
brolau.”

Lyg nubudęs nuo gilaus mie- 
iro sziais maloniais žodžiais, 

“Kaip tai, mane

sužinojusi

Tavos, nors ir 
paskutinėjo gyvenimo valan
doje. Tu kentėjai ir mirei už 
nuodėminga pasauli. Pirmas, 
kuri iszgelbojai buvo latras, 
piktadarys ant kryžiaus, nes 
jis 'Tave prasze...

O! pažvelk ir iii szi nelaimin
gaji ir jisai yra Tavo vaikelis! 
.Jei Tu norėsi su mumis elgtis 

kas bus isztei- 
sintas? Pasigailėk mano brolio, 
o Jėzau gailostingiausis!”

Tuldo isz karto susigraudi
no, aszaros triszko isz jo bai
siu akiu; bet netrukus atsipei
kėjo ir suriko baisiu balsu:

“Szalin isz mano akiu, veid
maine, komedijanka!
atsiunsta esi tu bjauriu kunigu, 
kad man iszpleszus garbe mir- 
ti, kaip didvyris, kaip drąsuo
lis! Tegul būva viskas prakeik
ta ir pasmerkta!... ’ ’

Sudrėbėjo visi iszgirde sziuos 
baisius žodžius, tarytum, isz 
pragaro gelmių kilusiils, viena 
tik Katarina buvo rami. Paba
lusi kaip lavonas, pažvelgė ji 
iii dangų, paskui pagriebė pik
tadario geležinius panezius ir 
puolusi prie pasmerktojo kojų, 
suszuko:

Jėzau,
mane, 

tarnaite! Iszgelbek jo 
Man duok jo retežius, jo mirti, 
tik jo siela iszganyk!”

- tarė atsi-
“ pa kelk 
“Atmink

Jėzau, atmink mano.” 
buk tikras, kad Jėzus ne-

iszgclbejai

sulyg teisybe,

“() 
k lauš v k

rrPu ežia

neklausyk jo, 
Tavo vargsze 

siela.

O tu brolau,“O tn brolau,” 
kreipusi in Tulda — 
savo baisa ir szauk : 
mane, o 
— o 
bus tau Teisėjas, bet gailestin
gas 'Levas ir Iszganytojas! No
rėk būti iszganytas, o busi isz- 
ganytas, troszk iszganymo, o 
gausi jo.” —

Sargyba ir susirinkusieji 
žmones jiersižegnojo ir pradėjo 
melstis, — Visi buvo susigrau
dinę matydami szventaja mer
geli' gulinezia pas piktadario 
kojas ir taip graudžiai maldau- 
janezia Dieva, kad iszgelbetn 
nelaimingojo siela.

TuAmet truko galu galo pra
garinis szarvas sukaustęs pa
smerktojo szirdi. Gailestis apė
mė jo szirdi. 
pradėjo veikti.
kiai ir aszaros pasipylė isz jo 
akiu.

‘ ‘ Dieve, 
esi gailestingas, 
man dovanot i.

S n g 
'fuldo akys 
žiu, kuri 
kaip meilus saules spinduli 
ant apsiniaukusio dangaus, su
žibo akyse vilties žiburis ir ji-

‘‘ Noriu atlikt i isz-

troszk iszganymo,

ir

Dievo malone
Atsiduso sun-

> y — suriko 
Tu

— “Tu 
gali dar

iliu skausmu laukines 
in kry- 

Ir
pažvelgė 

laike
sa ules

Katarina.

riu dege

veidas,

piktadario szirdi; 
sužavėtas, žiūre-

tau

sziais i
Tuldo tarė: 
vadini broliu? mane, kuris esu 
piktadaris?”

Katarina: 
no brolis, 
bet brangus brolis, 
kiaiį, del tavęs, kaip sesuo, su
žinojusi apie tavo nelaime. Asz 
ate,jau, kad tau pagelbecziau.”

Tuldo: “Tn man, žmonių pa
smerktajam.“

Katariua: 
smerktam. ’ ’

Katariua giliai susijaudinu
si, sziais baisiais žodžiais, pa
ėmė In rankas kryželi nuo sta-

“Taip, tu esi ma- 
tiesa nelaimingas, 

Asz vėr

i l Ir Dievo pa-

sai prabilo: 
pažint i! ”

Apsidairė aplink ir 
liaus jo žvilgsnis puolė ant 

uiinezios prie jo ko-

paga-
.1° :
4<r v. >-sinė rge 

jm
“Kelkis — tarė — “kelkis, 

szventoji mergele. Asz padary- 
siu viską, ko Dievas nuo manės 
reikalauje per tave. ”

Katarinos veidas
Xusilenkc ir pradėjo patylomis 
melstis. Valandėlei praslinkus, 
atsistojo.

“Sveika - 
suszuko — “ 
toji siela Avinėlio krauju! Ma
tai, brolau, kaip
Vieszpats. Verk, mano brangu
sis brolau, verk saVo'prarasto
jo gyvenimo, kaip kūdikis, kad 
verkia priesz savo gera j i tęva, 
kuris tave daugiau myli, ne 
kaip tu galėjai Ji inžeisti.

Tuldo meiliai klausėsi mer-
“ Atsiusk 

savo nuodem-

r>

Kelkis — tarė —

nuszvito.

~ džiaugsmingai 
sveika, iszgelbe-

geras v ra f

y y

T ______
gėlės žodžiu ir tarė: 
praszan tave, 
klausi.”

Katarina tuojaus parode se
neli tęva 
stovėjusi ir tarė:
.tėvas, ar nori jo ?

noriu tavo nuodemklau-
J »

Raimunda
Sztai mano

ežia pat
4 4

!? 1 ’
-— atsake T ui-

atsiliepė nusi- 
“esi 

Jisai yra 
Tad mes

“Taip, taip 
do — “ 
šio ne kitokio.

“Alatai,” -
szypsodama Katarina — 
tikrai mano brolis, 
mano ir tavo tėvas, 
esame gimines. f 1
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T(»rp A. Williams ir Harold Brow, 
lenktynes katras isz juju grei cziause 
padare 2G7 mylės in valanda o antras 
kaip kada žmogus galėjo ore lėkti.

Katarina apleido 
prižadėdama Tuldai vėl ji ap- 
ihnkvt i.

Tuo tarpu 
prisiart ino prie Tuldos.

Po pietų Katarina vėl atėjo 
in kalėjimu. Rado 
jau susitaikiusi su Dievu, 
ir linksma, pasiryžusi 
kaip geras krikszczionis.

Kunigas kalbėjo balsiai mal
das. Katarina kartojo maldo 
žodžius ir maldai 
dar guodė 
liais žodžeis.

Iszganytojo meile yra tarsi 
motinos meile. Kūdikis nepri
valo bijotis molinos, nors ir 
pats bjauriai atrodytu. Motina 

ji priims, 
prie szirdies ir paguos ji ir gel
bės.”

Katarina
Tuldai, 1 
priesz pat nužudymą.

iszpilde savo
Buvo prie Tuldos, kai jisai pri
ėmė Szv. Komunija.

Bet atsiskirimo valanda bu-
• . • ii . . »jau art i.

kalėjimą,

orines 
gali lekti> Pirmutinis 
' 274 ir tai groieziau

t p

t t

visuomet

rn

Ir Ji

vo

niiodemklausis

kūdikis molinos. Jo veidas nu- 
szvifo ir tariant 
Jėzaus 
esąs nuo baimes.

einu iii
” — kalbėjo pas-

jam varda 
jisai jautėsi liuesas

mirti. NieT

ramu 
mirt i procesija e,|o m

S 
pasibaigus, 

nelaimingaji mei- y *

mot mos,

priglaus

turėjo pažadėt i

Pirmas invedimas žiedo 
in bažnytines apiegas 

kaipo moterystes 
ženklo.

Z'n'dus žmones 
pirmiau, negu 
ant žemes, kitaip sakant 
du paprotys yra senesnis už 
krikszczionija. V. .Jėzus, kalbė
damas apie tai, kaip iszdyko- 
lis sunūs sugrįžo pas tęva, pri
deda, kad tėvas liepė tarnams 
alnoszti sunui žiedą (Luk. 15 
22). Czia. žiedas nereiszkiii nei 
moterystes, nei valdžios, tik 
papuoszala.
papuoszala, auksini žiedą mi
ni szv. Jokūbas apasztalas 

2).

nesziodn vo
V. Jėzus gimė 

— žio-

nei 
Taip pat, kaipo
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SERGANTĮ ŽMONES.
KHi:iPKiTr:s j*jui< dr uomens, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

_ ATRAKINTA S IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
1SZRADIMA IR SPASADA.

MAHANOY t'EI'Y bus kuziui llarninka 
30 E. Centro St. aut antro flora.

* Ofiso vulnodos:
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I* JJ> ryto iki 9 vakare. 
KODĄ SIETUI A DYKAI.
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Jeigu kas in Krilanda atva
žiuotu,

Tai puikiu bobų pamatytu, 
Ba katra ant dantų payma, 

'Tai jau būna gana.
Du vaikinai in stabu nuėjo, 

Tai dalaikyti negalėjo,
Ba bobos vos ausu nenulupc

Ilk
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•iDAKTARAS HODGENS
Fhtladellphlft BpeciallstM 

Uishenejnsiu Ir Chrontatlni Ll<« 
Eikite Ltn kur esate tikri kad liau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką* 
lįszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manw yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlsikl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
osa padare, atejkite pas man* ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktu lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, garai, svaigulis, silpnumas srir- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, papuczkoe, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jutu jaunis- 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padejlmuo-, 
se, teippgl Isztlne ir sžtyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Įsa ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant To
gos, silpnos atminties, sarmatlyrl, 
greitai pailstat, pikti, Iszbllszkusls ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo. odos ir spec lai es ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
gars In glaustus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

szv. 
9 ‘ ėU, I

Pirmųjų krikszczioniu nuo
mones apie žiedus buvo vieno
dos. Tortulijoųas ir szv. Kipri
jonas peiko tuos, kurio puosze 
savo rankas žiedais. Bet nėra 
nieko bloga 
ypaez jei ant ju yra krikszczio- 
nijos ženklu. Szv. Augustinas 
sako kad laiszku antspainlus 
liedavos su žiedu (op. 217, Mig- 
no 33, 1 J! 7), beJossidijus liudi
ja, kad sziuip 
nesziodaves žiedo.

Antro szimtmeczio pabaigo
je krikszczioniu 
pabaigoje krikszczioniu mote
rystes palaiminimai apseidavo 
be žiedu. Tertulijonas, apraszi- 
nedamas Moterystes sekramen- 
to lai minima bažnycziojo, mini 
tiktai ranku pasidavimu vie
nus kitam, vainikus ir nuome
tu, bet nemini žiedo.

IJetuvoje dar nei dabar žie
das nėra priverstinas. Kas no
ri, duoda du žiedu palaiminti, 
kas nori, duoda 
Taip paraszyta. 
knygose, 
romos. Bet patys žmones visuo
met atsinesza žiedus, niekuo
met ne vainikus. Rytiniu apei
gų katalikystėje visai nėra žie
du palaiminimo. Katalikai uni- 
jotai ir nekala likai pravosla
vai, vietojo vainiko vartoja ka- 

Viena karūna iszlaiko 
broliai jaunikiui ties galva, ki
ta nuotakai.

Nors Bažnvczia nevartodavo 
žiedu laimindama motervstc, 
bet jaunikiai nuotakoms do
vanodavai
Bažnycza tu dovanu nepeike.

Galutinai devintame szimt- 
metyje 866 m. popiežius iMika- 

Pirmasis patvirtino ta

dėvėti žiedus,

szventasis ne-

moterystes

"’I ji 
■
i
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Iii Kaušus žuikis su kumeliu 
atbėgo,

Ir vienoje apigardoje apsisedo. 
Kumele dužu, 
Ir labai stora,

O žuikntis, 
Kaip sliokutis.

Mat sena krinka pamėtės, 
() zuikeli pasiėmė.

Kada senas kriokus dažinojo. 
J’uojaus in ezion atvežliojo,

O tas zuikelis ant gilukio, 
La i m i n ga i i szs m u k p.
rPada senas kriokus,

Mato kad bus szpielis nekas, 
Spjovė ir iszejo, 

Ne ant kumeles neatsižiurejo;
O zuikelis, 

Poneli,
Ta j i ke i a t s i 1 a ūkinėj e,

I
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“ Drąsini 
ko nebijau,

pasmerktąjį merktasis.
Bot sztai atėjo laikas žudy

mo. Liūdna.
paskirta viola.

“ Kjan — taip raszo Szv. Ka
tarina viename savo laiszku — 
in žudymo vieta, visa laika be
simelsdama. Atsisėdau ant ki
limo ir padėjau galva ant kel
mo jirirengto nukirtimui. Pra- 
sziau Dievo, kad suteiktu ne
laimingajam ramybes, ypaez 
nukirtimo valandoje. Pasimel- 
džius patyriau didelio džiaugs
mo ir man buvo linksma, kad 
nelaimingas yra iszgelbetas.

Vargszas Tuldo artinosi, 
> avinėlis 
nusiszypsojo ir prasze 

mane, k;ul 
Padariau, ko prasze, 
ma :

* *

kad ateis dar pas ji mus kaip 
nužudymą. mane, i

pažada. Į

Ji

|
i

rp

ra-
Pa mates

ji palaimineziau. 
sak vda-

Paname in
fuldo perimtai j ves, mano brolau•’ .......... I .............  i ' 1 ’------ — — y ry • '

mirties baime puolė Katarinail in amžinąjį gyvenimą.
prie kojų ir prasze, 
prie jo m irt i i‘s.

Katarina, 
meiles viską buvo 
padaryt i,

kad butu

Avinėlio vestu- 
, greit pereisi 

, >

priesz mane, ap- 
kakla, primin-

runa.

Nusilenke
■ nuoginau jam 

kuri del Jėzaus dama jam Avinėlio kr:tuja.
Paskutinieji jo žodžiai buvo: 

“Jėzau, Katarina!...” ir jo gal-
pasiryžusi į

pergalėjo pasibaisė
jimu ir baime žiūrėti in žmo-! va nuslinko in mano rankas.
gaus žudymą, 
Matydama, I 
mirties, pradėjo
Kalbi •j<> jam apie amžinąjį gy ! 
x’enima danguje, a11'“ 1 !•>’•»>»>” 1 
kent ėjimo 
jam kalbėti

kad
pažadėjo ir tai.

Tuldo bijo
Teisėjai

du vainiku, 
rituale, arba 

isz kuriu apeigos da-

tuos papnoszalus.

Pasveikinimus kumelei su-
destineje.

♦ * ■*

Gana juoku buvo,
Kaip bobos liudyti pribuvo, 

Mat nieko nežinojo, 
O kada iszsižiojo, 

Pradėjo apie deszras kulbei, 
Ir juokus daryt;

O tas dėjosi Stnmgarde, 
lllinojaus steite. .

f■jf
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Džonsonsiti IIlinojuje, 
Tai rots pasiutus gauje, 
Tai gyvulei ne žmonis

Laukinei pagonis,
Ant susirinkimo pasielgė ne- 

mandagei 
Ir kiauliszkai.

Kaip tai vienas ant kėdės už
migo

Ant grindų nukrito.
girtuokliauju 

ir Nedelomis nepasilaujt 
Bažnyežios nereikalauju 

Po pakampe kelia u je.
O ka jau bobos, 

Dydeles girtuokles. 
Kaip vyrai in darbu iszejna 
Tuojaus in kuopa snejna, 

Tada kad laka tai laka, 
Net suvis pasilaka, tf » *

Isz Toledo iii Klevelanda 
pleszkesiu, 

Kur nemažai žinių suran
kiosiu, 

Bet da dabar negaliu,
Ba daug kitokiu reikalu turiu.

• • *

Mieste Mahanojaus, 
Kraustėsi nuo burdo \ vras

Ofisos valandos

i
į

,4-

lįk

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” "ORCA”

Tio laivai yra nauji ir moder- 
nicplz. (^Aminei zl .-.1 ''
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. iSudrėbėjo minia, 
nublanko; net budelis stovėjo 

is.
Ali! — raszo toliau šventoji 
“kaip

matyti, kad amžinoji
I meile pasigailėjo nusidėjėlio... At • I t ,

. i ’
ji drasmti. | lyg suakmeneji

apie t rampa -
patarėvalandėlė, 

Jizaus varda 
ypaez kai kardas kirs jam gal
va.

Tuldo žadėjo \ iska iszpildy- 
ti. Jisai klausi* 
------ -- - , mergeles, kaip

NENUSIGĄSKIT—

I
man buvo malonu 

Dievo

patenkinta.Mano siela buvo
nuvalyti kraujo 
buvo aptaszky- 

? 7

Asz neleidau 
laszu, kuriais 
tas mano abitas. — Laivas

lojus 
žiedo dovanu inproti, paaisz- 
kindamas, kad žiedas turi reik- 
szti isztikimvbe.

Paskui liko sustatytos mal
dos žiedams fiaszvenl inti, bet 
insakymas visgi netapo invos- 
tas, kad jaunavedžiai būtinai 
turi vartoti žiedus, stodami 
inoterysten. Tat tebėra palikta 
jaunavedžiu valiai.

Knyga, kurioje

Per dienas

Kaina 35c. 
aptiekote

Jis žino kur molina laiko Bambino—ir jis žino, kad
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek', kiek 
išginimas is šėpos skanios vaisių košės.
Jut Jtdt t jxt

Jicg. H. V. Tat. Biure.
yra ncpavojingas-^pasckmingas—saldaus skonio 
vidurių paiiuo&uotojas.
Kūdikiai mėgsta jį.
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali rainiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat i.š\alykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kejias 
valandas -nemalonus simptomai, turės, pranykti.

KAD. RICHTER & CO., Į04U14 ^o. 4th Street, EROOKĮ.Yty N,

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

suraszvtos 
visai lotyiszkajai katalikystei 
skiriamos apeigos aiszkiai 
ko, kad kunigai prisilaikytu 

inproeziu, o butinai
reikalautu tiktai priesaikos ir 
liudininku.

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMP AKY.

26 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

SZVENCZIAUSIOS

S
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sa-

Jie net prašo (langiaus.

X
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l^įalutaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

‘j.y v ą Ą-. < , į.fitters

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISŽKUMAS,
NUSILPIMAS, IR į, T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu 
szaunai medikaliszko vertes. T 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti vipni-l 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viscĮ

naudingiausiu vaistu. 
Jis yra labai veiklus ir

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

z Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. 0HICAGO,ILL.

-_____.................X,f I
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€ Ruffles

t l

Ruffles aj Trindamas
W Ištrins! 1‘lei
I
A ixur ių pieisauiivf tirą.
Ik iinaal! Juo Jaugiau jus kasote, juo

I
I 
)
I
U tai prašu h n n.
A galvom odai ir plaukams. R uff lire yra 
N pleiskanų naikUHojmi bu puikiomis 
m panckmėinis.
V Ir tame nOva jokiom pu^laptie^.

i su 
Ištrins! Pleiskanas Lauk.
NiMtl, niekti visą dieną jųa net 

Ktebilės iŠ kur tų )>leiskan»| tiek 
i 

daugiau pleiskanų išpuola iŠ jūsų gal
vos, butcišiu Jum) dnihiiliuH, <hro ikh 
nuiionumo kiekvienam arti jųa enam 
čiaub ir vis neapsakomai niežti I

Rtiffles ~
1411 piimtmnS, Ruffles yra tonikų 
galvos odai ir plaukams.

naikintojus 
pasekmėmis.

ir inme neva jokiom a
Ruffl^ yra sudarytus gaidų ir put V- 

spinduliai 
kaiiy l

H darbi},
X d
II Ruffle» j savo galvos odą kitądien

C

hihIų komikų, kurie išdirbo fprmulą 
HĮMMtlulIai | 
kanų perų —

M

JT 
I

I

Į

iKų, Kurie įsūnio įprinuią a 
paskirtą siuiaikinlhuii plėisi- W

ir Ruffles atlieku buvo i

PatWiukit bonką ! Įtrlnkit truput) M 
Ruffl** j Hąvo gąlvoH odą kiųkllvu Y 
apie per Hiiivaitę laiko, O kuomet U 

JaųUšhykH, tuoinet .nuydo* Y 
riti* krtrtH nuo karto ir plei*kanoH jų* vi, 
daugiau niekuomet nekankinai Tik /g 
05c, uš bonką^Oąltnni gauti UptkkosC, y

p. ad. kiCHTBfc a co. y 
104-114 S». 4th St., BrMklro. N. Y. )|

tam*

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

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

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

Pirkite Tiesiog

Puiki knygele.

Pirkite Tiesiog iš
DirbtuvesSu“^Xrkup'
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vienas
O kad ilgai buvo, 

fui su bosais grąžei atsibuvo.
, Kada jau baksa įminėjo,

Tai ir užmokėt už burda norėjo 
Gaspadorinus klausė kiek už 

burda reike,
() jis sake: pas gaspadine nu- 

ejkie,
Asz apie tai ne noriu žinot, 
Ne pinigu nuo tavos yminet.
Gaspadinele tada buvo vir

šauju,
Na ir nucinipino pas jaje, 
Labdi ilgai jis ten sėdėjo, 
Verku abudu ir dejavo.

Na ir t(np susitaiko, 
Jog burdingieri

EX'S

ill t

P T

Mes phwuiiimc ticaiog i 
Taniietoa nontua tn nepa- 
prautoe vcrUa NAUJĄ 
KABINETINI PHO- 
NOGRAPHĄ — kurio 
atvaizdą čionai matote, bu 
20 naujų lietuviukų 75c Co
lumbia rekordų, grojančių 
40 (vairių kompozicijų ir 200 
sreriauaių adatų. — viską ui 

$29.
Persiuntimą Apmokame

1
Ii

■v-

vėlai pasi
laikė, 

Tokis budingbosis tikras 
°szvine,” 

O jojo boba szime koja pas- 
_ kutinę!

SKAITYKITE SAULE
4

TIKTAI PAMĄSTIKITE! $29 nuperka Ta- 
laistai phonographic kurio pad i r būna e ir balso 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yrfc par- 
d uodai na po $150. Kabinetas labai gražiai padary
tas iŠ inahoniniomedžio, turi stiprų motorą iraižkų 
balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
TAM1STA1 TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Ši»bu«ia« 
pardavimo sutaupina išlaidas: pardavėjų, vertelgų, 
agentų, oi sėli o. pervežėjų ir 1.1, ir. štai, tos visos 
sutaupintos išlaidos atiduodama Tam i štai.

Kiekviena mašina esti išbandoma ją išalųčlant— 
tat gi yra gvamntuojama ant 20 metų. UŽ $29 pri
siusime Tamiftal ši puikų kabinetini Phonogra
phy su 20 naujų lietuviškų 76c Columbia rekoi'dų, 
grojančių40įvairių kompozicijų ir200 geriausių a- 
datų. Užganedinimą g va ra n tuoj ame, arba grąži
name pinigus. Prisiųskite Money Orderi ar čekj.
UŽSISAKYKTA NKPAPRASTĄr\ARARl 
PHONOGKAPHĄ IR REKORDUS MMDMR, 

General Phonograph Co.
2271 St. Clair cAvo, Dept. L. 21 

CLEVELAND, OHIO
2271 St. Clair oAvc, Dept. L. 21
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ŽINIOS VIETINES.Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- 
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

preke.
automobilius

In Ashlando ligonbutia 
ne bus inleidžemi svcczoi nes 
Nedeliomis lenais atsibuvineja 
tikras jomarkas. Kas uores nt- 
silankvt in tenuis turės iszimti 
pasu nuo direktorių.

Miliaus aptickoje gausi- 
visokiu gyduolių ant por-

szalimo kokiu tik kas reika- 
launa.

t e

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

SAULE

Praejta Suba-

ATSIUSK TIK S 1.00
O gaus! sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cztu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti Ir prlsluntima apmoka- 

Gorlausla stambi trajanka 60c 
arba 6 pakelei už $3.30. Pu 
35c arba 6 pakolei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40 
Knyga "Daktarai Namuose"

me.
uplaiszkal 

Truk-

Anglines kompanijos po 
visas aplinkines rugoje buk ne 
turi užtektinai darbininku, to
dėl negali iszkasti augliu kiek 
reikia.

Visi anglekasiai dirban
ti Maple Hill kasyklosią susto
jo dirbti seredos ryta, nes du 
fajermonai ne turėjo darbiniu 
guzikn. Brokeris taja diena ne
dirbo. •

Girardville, Pa. — Suba toje 
atsibus laidotuves Juozo Kug- 
rio, 46 metu, kuris mirė Utar- 
iriko ryta. Velionis pribuvo in 
Amerika turėdamas 25 metus 
apsigyvendamas pirma Maha- 
nojui po tam Girardville kur 
laike salima. Prigulėjo prie 
szv. Vincento driiugyštes Ma- 
hanojui. Paliko ’paežio, viena 

ir dukteria ir kelis po
vaikius du brolius Joną ir Fra- 
na ii; dvi seseris Pcczulicne ir 
Griūk ienia.

aunu

DuBois, Pa.
ta Albertnkas, 10 metu sūnelis 
Jono Zimermonu, 
tėveliui suszildvt
šluba, nes tėvelis dirbo ant 
naktinio szipto, uždegdamas 
pecziu inpyle karasino. Bloki
ne eksplodavojo apdegindama 
vaikiuku teip baise i, 
turės valifndas mira.
paliko dideliam nuliudimia te
veli,,yieiia broli ii’ pelikes sesu
tes. Asztuoni metitr iidgal vai
kiuko motina mirė ir szale jo
sios likos palaidotas. Deszimts 
melu Hrlgal jojo broliukas 1 
metu Jonukas teipgi mirė 

K ,J' O * _1 o < . j r’1 m

norėdamas* irvnndifni
nes

jog iii ke- 
Velionis

I ’et n vežioję 
Stanikli,

Keadingo 
(filbertone, ir

— L ta raiko ryta atsibuvo 
laidotuves Motiejaus Jasiule- 
vieziaus isz Konertono. Velio
nis paliko tėvus Joną Jasiule- 
viezius.

»> 
<)

melu Jonukas taipgi įnirę nuo 
apdegimu kuriuos apTaike ka
da uždege parpka. Laidotuves 
atsibuvo lltarninko ryta 

ir
Htarninko ryta su 

bažnylinems apeigomis lielti- 
viszkojo bažnyczioje.

$1.00. pėdo
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienon Sūdo jni. Bus truputi kruto-
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. ’

Aukso Jllno.Gyvenlmas Szventuju $6.60.
Altorius Maldų Knygelo, senovea Į 
nmagua drukfts, prasto abdnro po 75c. Lrel.n te\ a 
Minksztu nbparu au kabe $l.C0. Cclu-j . - *. .
loldo abdaraia $1.50. Valnlkolla mažu- I KnrKnneka, 
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50,: kuris lik<»s sužeistas Seredos
Mlnkaztu abdaru $1.25. Labukams L>() pjel Xorth Mahanov 
popleroa 30 gatunku. tuzinas už 65c

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

t N’emaloui mirt is iszplesze 
ir vyra Zigmantą 
42 metu senumo, 
sužeistas

Ip(> pjr| North Mahanov ka- 
Įsykloje ir la paezia diena mirė 
| Ashlando ligonbuteje. Velionis 

Amerike 25 metus, 
Tra-

h>o

JONAS M. CISARIKAS 
_>lr* iBfuaac* Ageat

Apdraudtlu (Inszurtnlu) Namus, 
Tironu, Naminius Rakandus, 

nuo Usnies. 
Gerlaasloss Kompanijos*

' t
BIS W. Mahanoy Ar*, Mahanoy City J 

m************ n********** ****** •*««•?

Tvircziausia Lictuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankojo negali 
pražūti.

(pergyveno 
paėjo isz Vilniaus guber., 
ku apskr.. Merkines parapijos, 
Kampu kaimo ir parapijos. Pa
liko dideliam nuliudimia mo
terių Antonina, dvi (lukterės 
Antonina ir Helena ir \ iena sa
mi Zigmantą. Prigulėjo prie S. 
L. A. ir Saldžiausios Szirdios 
J. draugijų. Teipgi paliki* vie
na seseria Morta Karkauckiu- 
te Mahanojui, seseria Marijona 
ir brolius Motiejų ir Roką Lie
tuvoje. Laidotuves atsibus pa- 
nedelio ryta, 9 valanda su 
Iviems misziomis lietuviszko- 

bažnyezįojc.

ryta,
t

Priimu pinigus saugiam | ie bažn\ežioje. I raskauckas 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas užsienis laidotuvėms. Reikė pri 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir niyt ir tai, jog a. a. Karkauckas

statytams kainoms.
portus keliaujantiems in

parduodu laivakortes kompanijų nu- |\ |.

Lietuva. U'Us'
Parupinu Pasz-

braškanekas

kaus
rūpinosi daug savo

gyvenimo žmo- 
szoi-

Viskas daroma teisingai, greitai ir mynelia, mylėjo savo parpia ir 
ir ♦ 1 .pigiai. Raszykite apie kainas o gau

site teisinga atsakima. Adresavokitu:
V. LAPINSKAS

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

buvo skaitytojom 
per daugeli metu. — 

Amžina atsilsi senam pažysta- 
' inui Zigmantui.

vaikus
‘ ‘ Saules

veži

Laidptuves atsibuvo 
su bažnytinėms pamaldoms.

Kewanee, Ill. — Žinucziu isz 
czionais laikraszczei mažai pra 
nosza, rodos kad cze visai lie
tuviu nesiranda, o bet yra ju
ju pusėtinas skaitlis, turi savo 
bažnyczia
Szimet turėjome^ kelis persta
tomis kurio gerai nuvyko. Tu- 

teipgi tris paszolpines 
draugoves kurios gotai laiko
si.

ir dvi klebonijos.

rime

— Darbai pradėjo suniažti 
ir darbininkus praszalina nuo 
darbo. Diena 10 Lapkriczio A. 
Suklis pritraukęs namines pas 
kokia ten moterėlis ir dabar 
guli ligonbuteje.

— Diena
Venckų nelaime, 
lauže koja baczku dirbtuvėje ir 
nelaimingas randasi ligonbute- 
je- m

12 patiko Joną 
kuriam nu-

mus randasi daug 
munszaines,

Džiuri-

U*tvvl*akAB draberina

K. RĖKLAITIS
ė

Laidoja Namlrsllus parai 
aaajaula mada lr mokslą.

Tari pagelbialnk* mot*r*.
Prieinamos prskse.

lit Wont Sprnoe Street 
MAKARO Y CITY, FA.

Bell Telephones No. 149

CAFfTAL STOCK I13S.M9.99
' Bw»lM ir Profit* I5S4.144 44

. iMakam* antra procentą ant auditu 
f pintiną. Procentą pridedam prie jus 
C pinigu i Sana!* Ir 1 Liepos, nepal- 
iiant ar atnaasat parodyt knygute 
r ar n*. Mea norim kad Ir jus turi- 
|tnm*t reikale sa musu banka, no- 
Cpaisant ar mažas ar didelis.
> Bankas adaras nuo 9 ryte Iki > 
(popiet Bubėtomis 9 ryte Iki 11 vai.
> ' ■' " N
> H. BALL, Prezidentas.
I Geo. W. BARLOW, Vlce-Pres.
C Jos. E. FERGUSON, Kasierlus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

i

Parsiduoda vaiko
(Go-cart) geram padėji

mo, kam reikalinga tai gal pi
giai nupirkti. - Kreipkitės ant 
ant adreso 338 \V. Mahanov St.

mėlis

Isz Shenandoah, Pa.
pasirodė name 

Petro Cnsiko ant Emerik uli- 
czios padarydama bledes ant 
3000 doleriu.’

— Badai

— Pas 
varytoju munszaines, kuria 
užsiyma daugiuose moterėlės, 
o košt ome rius 
nuo ulieziu 
sztopa.
saves vyra ir dabar su dukre- 
lems balavoja, oj Baltruviene 
jau pasirengus pribūti fu Ke

li bobeles ir mergeles 
staugs ir cyps i i i i i. — Abrao
mo suuos.

pasiszauke net 
siulindamos savo 

Viena net pavarė nuo

wanee

Blizabeth, N. J. — 
manai Quarter Sessions teisme 
po trijų valadndii sprendinio, 
rado .Joną Sa.becka kaltu isz- 
gėdinime 9 metu mergaites Al
donos llupeczkaites pereita lie
pos menesi. Džiuriinanai bau
dos diduma paliko teisėjui mis 
pi ešti. O tas bausme dar neiš
skyrė. Jonas Sabeckas yra lin- 
deno komunistu veikėjas. Ru- 

Lindeno ir 
Sabeekio

peczkaite irgi isz 
jos tėvai yra buvę 
draugai.

Taigi vie-

logo r i

na vyrai, laimėjau

Inszventinimas Ant Kunigu Kariszkus Narsunus.

I

MS

l 
si

M 
i i

I

HOSztai Mano Tėvasn

raszyto-

bet dar
f

Puikioje koplyezioje seminarijoj Szvento Sulpiriuszo Issy, 
kardinolas Dubois inszvriitin<> ant kunigu szesziolika klieri
ku, isz kineli du buvo ('isteriszki zokoninkai. Visi dalvbavo 
paskutinėje svietineje karėjo atsiženklindami nepaprastu nar
sumu, konia visi Inri modalius ir krvžius už narsu alsižvmeii-konia visi Inri modalius ir kryžius už narsu atsižymeji 
ma karoję.

Garsusis prancūzu 
jas Liudvikas Veuillot’as sztai 
ka raszo apie save pati:

“Jaunystėje buvau auklėja
mas be tikybos. Užaugės ne tik 
kad nežinojau svarbiausiu ka
taliku tikėjimo tiesu,
jaueziau neapykanta prie Ka
taliku Bažny ežios.

Turėjau maža dukrele, kuri 
buvo padykusi, nesuvaldoma, 
o be to kvailute. Del jos už tai 
buvau nekantrus ir griežtas. 
Mano žmona ne karta sakyda
vo man: ‘ ‘ Palauk, kai dukrele 
prieis prie pirmos Szv. Komu
nijos, tuomet pasitaisys.”

Asz netikėjau tam. Tuo tair 
pu mergyte pradėjo lankyti 
katekizmo pamokas. Ir nuo to 
laiko pasidaro paklusni, kukli 
ir pilna meiles ir prisiriszimo 
prie musu. Tada tai atėjo man 
mintis paklausyti paežiam tu 
pamoku, kurios regimai patai
so mano dukrele, 
painoka. Iszgirdau 
apie kurias ligsziol 
jokio supratimo.

Nuo szio laiko pradėjau ki
taip elgtis su mano dukteria. 
Jaueziau prie jos ne tiek niei-

Macziau,
už ja kur kas• • • * žemiau: ji mano nuomone buvo 

i szmi n tingesne ir geresne už 
mane.

Jau tik viena savaite beliko 
iki pinnosios Komunijos isz- 
kilmei.

Viena ry ta mergyte grįžusi 
isz bažnyczios po szv. Misziu, 
atėjo in mano kambari, kame 
asz buvau vienas.

“Brangus teve!
mano Pirmos Komunijos die

na jau arti. Bet asz negaliu 
eiti prie Vieszpaties Stalo; asz 
turiu pirma gauti isz Tavęs pa
laiminimą ir atsipraszyti Tave 
už visus nusižengimus, kuriu 
dasileidau ir už visus nemalo
numus, kuriu nuo manes paty
riai. Prisimink, teve, visas ma
no paklaidas ir iszbark maiie 
gerai, kad pasitai^yeziau,”

“Mano vaikeli, tėvas Yra pa
siryžęs viskti tau dovanoti.” .

Pažvelgė in mane su aszaro- 
mis akyse ir apkabino 
kakla savo rankutėmis.

Mylimasis teveli”
turiu dar ka tau pasaky-

Nuejau in 
ten tiesu, 
neturėjau

I

I

i
i

o

BLAKES NAMUOSE 
NE SARMATA.

1 legali ežios 
rekomenduoti 

re

sieros dilinai ir 
del. knikuriu 

Fie durnai isznai-

u

»

Blakes innesztos iii namus 
skrynelėse, apdangaluose ‘ir vi
sokiuose raiszuose. Kad nors 

užlaiko namus 
kuoszvariansiai bet blakes ga
li būti innosztos 

m

raiszuose.
szeiipininke

gurbus.
in drabužio

Fankiai pnezios ko-

! aplinkybių.
kiną blakes, net ir ju kiauszi- 
nius. Yru pabojus sienų popie- 

iroms ir užlaidoms, todėl jog 
sieros dūmai baltina viską. In- 
vairus pudrai neisznaikins bla
kes todėl,
kins inplyszimus. 
žmonių 
ir benzino,

les, kiek pagarbos, 
kad asz stoviu

jog neideti in viso- 
I langelius 

gaza

I

vartoja formaliu 
pathaline ir kam

bras ne-liauna isz vienu namu iii kitus | dn het t vjsk t • * • • Iarba, isz vienos gyvenimo vie
tos in kita ]
szilmos vamzdas. Reikia blakes

— tarė —l turi vertes.
Lengviausias būdas yra su 

kuogreieziausia bandyti isznai-i maža plunksna,
iszteplioti benzinu, kerosimi 
arba gazolinu visus inplyszi- 
mus,

per vandens arba
t7

k 4

Herrin, Ill. — Pas mus ran
dasi kuopa S.L.R.K., bet nuo 
kokio laiko pavirto ant Rymo 
Mnssolinio Fasistu. 
na diena susirinko narei loszt
isz pinigu pas gembleri ir but-

A. S. Tūlas Ludvikas 
Steponaitis pralosze ta diena 
suvirszum szimta’doleriu, pra
dėjo keikti ir kerszyt. Gemble- 
ris norėdamas ji apmalszyt pa- 
szauke: “
gerai tai dabar funda ant ma
nes. T ....... . . ' ‘
kvorta munszaines ir Ludvikas 
Steponaitis iszgurglino 
bet tuo kryto ant grindų ir ant 
vietos atliko. Kada reikėjo ji 
palaidot, tai visi nuo to szali- 
nosi. Kada koroneris daro slies 
tva, 
buk velionis 
mio ko įpirc ir tokiu budu vis 
kas dingo.

TTthdelis balius.
Rengia 

Draugyste 
Seredos vakara 28 Lapkriczio, 
aut Valūno sales. Draugyste 
užpraszo vįsu atsilankyti. In-

M o t e reni s
(t.96

Vainas ir Stasys pirko

gerai

tai tiojei fašistai liudijo, 
atėjo pasigerins

ar szepetuku

bodu namams pavo-

b I <i ki*s kavojasi

iszteplioti

sienas ir visas kitas vie
tas kur blakes galėtu pasislėp
ti. Reikia isztepti visas kam
bario vielas kur tik blakes ga
lėtu atsirati. Net ir reikėtų isz
tepti paveikslu užpakalius. Pa
tartina vartot i . corrosido-sub- 
liniate irtarpatino aliejų. Dau
gelis isz parduotu vaistu turi 

arba kita virszminctu.
Karsztas vanduo ir isznaikins 
blakes ir kiauszinius jeigu var
totas. nesutersziant meblus.

Pasekmingiausiu kovoti bla
ke yra kasdien peržiurėti lovas 
szienikus lovos uždangalus, šie 
nas ir visa kamabari kur tik 
blakes galėtu pasislėpti.

kinti, nes, apart jn nemalonaus 
inkandimo, blakes nesza ligas 
ir tokiu 
ji ngos.

Per diena 
sienų plysziuose, 
kambaryje raudasi lenteles, po 
sienų popierpms, lovų visuose 
kaAnpuose, szienikuose Jr t. t.

Vakare iszlenda isz savo vie
tų ieszkodanios maisto - 
ui u žraujo.
inkanda tik syki in nuo szesziu 
iki deszimts dienu, po inkandi- 
mu nuslenka in savo vieta.

Geriausia iszrukyti užkrėsta 
narna arba kambari su hydro- 

gazu, bet idel to
gazo pavojingumo, tikatsargus 
ir gerai painformuoti žmoni 
turėtu vartoti ta būda.

arba jeigu
i

žmo-
Tiketa, jog blake

I

viena• • • •
Lietuviu Citizens 
isz Gilberton, Pa.

manoBrooklyn, N. Y. — 
ežio 9 d. pasimirė 
Atkoezaitis, brolis Petro At- 
koezaiezio, kuris- su Simu lln- 
guraieziu laiko kriaueziu sza- 
pa. Velionis palaidotas pereita 
antradieni Mount Oliver kapi
nėse, Mspethe. Laidotuves bu
vo iszkilmingos. Kadangi a. a. 
Atkoezaitis draugavo su kai
riaisiais, todėl ir laidotuvėse 
daugiausiai kairieji
velioniui savo atiduoti pasku
tini atsisveikinimu. Priesz isz- 
lydejima A. Bimbo pasuke at
sisveikinimo kalba. Kaza.kevi- 
eziute smuiku pagrožo laidotu
vių marsza. Prie kapo vėl kal
bėjo komunistas Siurba.

Velionis Izidorius paėjo isz 
Lietuvos,
Eržvilko valscziaus, Raseinių 
apskriezio.Amerikon buvo at- 

api^24 metai atgal. 
Velionis paliko naszle savo mo
terį Urszule, unu Vinca ir duk
terį Konstancija.

Lapkri-
I Zidorius

žanga vyrams 50e. 
ir merginoms 25c.

cvanie — acid•/

— tarė

galėjau dasiproteti, 
ko ji norėjo, nes mane

Nerimastis suspaudė
sąžine

griaužė.
szirdi.

“Eik“ — pasakiau — “eik 
dabar; juk gali ir rytoj ateiti.”

Vargsze mergaite nežinojo, 
ka besakyti. Apsisuko ir nu
ėjo in savo kambarėli.

ANT PARDAVIMO.
Bed Room siutas, extra lo

va su springsa.is, ir kitokį na
mini daigtai. Parsiduos pigiai. 
Atsiszaukite in

Leahys Sztora
26 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

— pasakiau —
neužilgio ketina 

atsilankyt garsin- 
generolas Juo- 

llalleris, nesenei pribuvias 
Lenkai daro

II . m czionais

i

I
I

gas lenkiszkas 
zas

I isz Warszavos.
Į stengimus ant iszkilmingo pri
ėmimo.I

I
1 I

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 Eetat* Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galimo jumis tame reikale 
patarnaut!. Randavo j ame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokiu* insurincus ir teip toliaus.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pk.

Į

Valausku kūdikis kurio tė
vai gyvena po 210 X. Belmont 
ulyczios, inpuole in ceberi ver- 

)danezio vandenio, 
damas baisui.

-- Po
1 siu ant dusulio,
nomas visiems Jonas Karpavi- 
ezius, 51 melu senumo, kuris 
nesenei persikraustė ant Shen
andoah Heights. Velionis pali
ko dideliam nuliudimia paezia, 
dvi dukteres Stasia ir Helena 

| irdu sūnūs Frana ir Alberta 
kaipo viena bridi Motiejų, ku- 

i'!'s 
vos.

|
i

apsiszutin-

ligai keliolikos mena
mi re gerai žL

nesenei sugryžo isz Lietu- 
Velionis pribuvo in Ameri

ka turėdamas vos 12 metu, dir
bo per visa savo gyvasti ka- 
sykloaia ir buvo vienu isz pir
mutiniu -organizatorių liotu- 
viszko beno kuriame grajino 
per 25 metus. Laidotuves atsi
bus Subatos ryta su bažnyti
nėms pamaldoms Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

SVARBUS PRANESZIMAS

In Ashlando ligonbute ne 
bus inleisti Nedeliomis jokio 
svoezei, tiktai artimiausi gi
mines ir ligoniai. Kas nori at
lankyti ligonbpti taja diena, 
turi pasirupyt paša nuo trus- 
tifiu. (9^

Heaton, Sekretoris, ir Ižd, ,

stengėsi

Bataieziu kaimo,

keliavęs

— Nesutikimai tarpe kun. 
N. Petkaus ir j<r para pi jonu 
Apr. Pan. Szv. parapijoje, už
sibaigė tuomi, kajd kun. Pet

ukus szita parapija jau apleido. 
Pereita antradieni jisai aplei
dęs klebonija ir persikėlės in 
privati gyvenimą viename 
vienuolyne, So. Brooklync.

Nauju klebonu in kun. Pot-

gyvenimą

kaus vieta dar nežinoma kas 
bus paskirtas.
vyskupas nenorįs nieko skirti 

isz lietuviu kunigu,

Girdelis, buk

klebonu isz lietuviu kunigai, 
tik pavėsius ' klebonijos admi
nistracija kuii Kanpcrtbu, ro
dos vokiecziuU
szioje parapijoje negyvensiąs* 
tik vesiąs reikalus kitoje baž- 
nyczioje
Montrose Avc. Parapijos rei
kalus bažnyczioje atlikinesia 
du kunigai lietuviai: kum- Pau
liukas ir kun. Pakabs; bet jie 
busią tiktai kun. Kauport’o vi- 
karaų —V. L.

Szis kunigas

būdamas, rod^s ant

kuiTiit — V. L.
p

r

r

t.f.)

TEMYKITE’
Isz priežasties štoko van

dens, bevale 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

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keelcy Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumas arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

1 f •

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.
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Kokiu Budu “Daktarauje” Alų idant butu Drūtesnis.
fe kerei >>

f ♦ m
O i M

Alinei “fekerei” Chicago, naudoje szita pumpa ant in- 
pyliino in abi eteri idant padaryti nirbiri drutesni su 
nuo ko gerentis szta szlopa apserga inkstu liga

“kiku 
nuo ko gerentis szta szlopa apserga inkstu liga o lankei ir 
mirszta. Palicije suome daugeli tokify pumpu ir juju naudoto- 
JUS. f

n

Jai iszejus, man pasidarė be 
galo graudu ir gaila, kad jai 
szitaipos atsakiau. Atsikėliau 
ir ant pirsztu galu prislinkau 
prie jos kambarėlio durų ir pa
žiurėjau. Mano dukryte klūpo
jo priesz Szv. Paneles Marijos 
paveiksią ir meldėsi nuoszir- 
džiai už savo tęva. Tuomet pa
tyriau, ka turi jausti kiekvie
nas pažvelgęs in szita angelė
li. Tyliai grižau in savo kam
bari, atsisėdau
abiem rankom galva, jutau no
ro verkti, nes man szirdis tie
siog plyszo nuo graudumo.

Tik sztai iszgirdau lengva 
szlamejima. Žiuni, mano duk
ryte stovi prieszais mane. Ant 
jos veido buvo matyti baimin
gumas, bet drauge drąsu ir pa
siryžimas...

“Brangusis teve”
asz negaliu laukti rytojaus. 

Maldauju tave, cik su manim 
ir mama kita sekmadieni prie 
Szv. Komunijos.”
Aszaros triszko man isz akiu. 

Apkabinau abiem rankom sa
vo kūdiki ir pasakiau:

“Taip,

ir pasirėmęs

— tarė -*

0

fe

ir

m

'X
4 4
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JUOKAI
JO ■JllbrW ■

Tu nupirkta dvara atsikraus
tė ponstva ir poni klaūsia visz- 
tines bobos:

— Mano Joniene ar czion ne 
yra jokis daktaras, ne. felcze- 
riaus.

— Ne yra dauggale jogamas- 
tieniių_,musu kaimas biednas,

B <1 n

patys mirsztame, be niekono' 
pa g laibos...

S

T

Mot orei
jog viekas vyras pražilo in vie
na įidOCsi isz rupesezio po 
sme rt įfela vo j ia cz i o s.

Vyras: — Tai mažas diligtas, 
asz j 
kūris^niio senatvės turėjo žilus 
plaukus, o kaip jam pati numi
rė tai įiv' kėlės dienas turėjo 
juodus kaip smala. (Mat nu-

Gazietojo stovi,

rupesezio po T

tuojau viena žmogų,

kvarbavo kad jaunesniudszro- 
dytu.)

mano vaikeli, įjar 
sziandien vesk mane pas savo 
nuodėmklausį ir pasakyk jam: 
“Sztai mano tėvas!“ —

Tuo budu didelis Bažnyczios 
ir tikėjimo prieszas virto vei
kliausiu kovotoju už Bažnyczia 
Prancūzijoje. Tai padare gero 

’•1’1* • T" . •vaikelio malda. —Laivas.
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