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Isz Amerikos!
11

- Nuliu- 
dalinasi 

szei-

i

nes per
ai! t artymo

Perkūnas isznesze ji per langa.
Punxsutawney, Pa. ~ Kada 

perkūnas trenkė in jojo kam
bari ir suardo viską, Linkoln 
Beach iszszoko isz lovos pažiū
rėti kokias daugiau bledes ji
sai padare stuboje, kada norė
jo atsistot ant grindų, inpuole 
in kuknia per skylia kuria per
kūnas iszmusze. Inpuldamas 
in kuknia, paregėjo savo sunu 
iszlekiant per langa, 
kūnas ji iszneszu 
medžio.

Ta pati laika Mare Killister 
ėjo namo su savo šuneliu. Lai
ke szturmo sustojo po medžiu. 
Perkūnas trenku in medi nž- 
muszdamas moterių bet vaiku 
nedalypstejo.

Atėmė gyvasti isz meiles.
Baltimore, Md. — Ona Mi

kus, 23 metu tarnaite, gana pa
togi mergina, ateinu sau gyvas
ti su pagialba revolverio hote- 
lije “Falling Water” ant Fre
derick Road. Josios sesuo ap- 
reiszke, buk Ona turėjo myle
ma, su kuriuom susibarė ir per
siskyrė ir tas buvo priežaste 
savžudinstos.
Dvasiszkasis su paezia nužu

dė savo kūdiki.
Watonga, Okla. — Reveren- 

das L. Parker, jojo pati ir 16 
metu duktė, likos uždaryti ka
lėjime už nužudinima keliu me
nesiu kūdikio* Palicije laike 
sliectvos isztyrinejo, buk Bar- 
keriems buvo didele sunkeny
be tasai kūdikis o idant nuo 
jojo atsikratyt nunesze in krū
mus ir tena is 
smert lazdomis.

Viszta priežaste žudinstos.
Saint Joseph, Mo. — Korne- 

liuszas Masters, 45 metu, likos 
nuszautas ant smert per savo 
kaimynu Frana Boyle. Priežas
tis žudinstos buvo susibūrimas 
kaimynu, buk viszta iszkrapsz- 
tydavo jojo darželi. Boyle in- 
bego in stuba atsinesze karabi
ną ir be jokio žodelio, paleido 
kaimynui szuvi in krūtiniu.
Pati ir devyni vaikai iszgial- 

bejo tęva isz kalėjimo.
Menominee, Mich. — Kudu 

Juozą Slavinska isz Menomi
nee pavieto uždare kalėjimo už 
dirbimą namines, in valanda 
laiko po tam jojo pati pasi
ėmus su savim devynis vaikiik 
ant seno vežimo kuri 
szlubas ark lis,
szerifa, sustodama 
Įėjima kuriame josios vyras 
buvo uždarytas.

“Turi mano vyra, paimkie 
ir mus visus. Neturime miltu 
ne pinigu — maitinkie dabar 
ir mus,” 
tere in szerifa inejdama in jojo 
ofisą.

Kada szerifas telefonuvo in 
prokuratori, ka turi padaryti 
sziam atsitikime, du iszbadeja 
vaikai pradėjo gvoltu rėkti, 
vienas pagriebė gulinti revol
veri ant stalo, 
draskė svarbus popieras, o ka
da atvažiavo prokuratoris pa- 
siredias in baltas kelnes, du 
murzini vaikai apsikabino jam 
už kojų ir žodžiu buvo tok is 
armideris kaip ant demokra- 
tiszkos konvencijos.

“Paleiskie Slavinska 
gul važiuoja namo su savo 
banda čigonu 
prokuratorius žiūrėdamas su 
gailesezia ant savo purvinu 
kelnių.

Slavinskas insodines vaikus 
in vežimą atsisėdo ir mostelė
jąs in szerifa ir prdkuratoriu 
pasako gud bai 
linksmai namo.,

i

Lai- 
jo ki os isz- 

nes teip

pastoges,
, nu- 

p radėjo

auksiniu ir sidabri- 
Nudžiugo vaikas 
skarbo” pasiėmė

, nuėjo

.supliekė ant

t rauke 
atvažiavo pas 

priesz ka-

Prezidento Coolidge’o sūnūs 
mirė Panedelije.

Washington, D. C 
do visas sklypas
gailescziu su prezidento 
myna per netekimą 16 metu sū
naus Calvin’o, kuris mirė Pa
nedelije. Norints geriausi dak
tarai stengėsi iszgialbeti jauna 
gyvastį, bet mirtis paėmė savo 
anka. 33k sanvaite laiko adgal 
užtrinta pūsle ant Calvin’o ko
jos truko ir nuo to kraujas už- 
sitrucino ir pere jo per visa ku
na.

Yra tai pirmutine mirtis pre
zidento sūnaus in laika 62 me
tu nuo kada prezidento Lincol- 
no sūnūs mirė Baltam Name.

Se red oje lavonas likos isz- 
vožtas specialiszku trukiu in 
Northampton, Mass., kur prezi 
(lentas Coolidge gyvena, 
dotuves atsibus be 
kilmes, Pe t n y cz i (> je 
vėlina prezidentas.
Vaikas rado “skarba“ bet ga

vo už tai per sedynia.
Oakland, Pa. — Pranukas 

Lincoln, vienuolikos metu 
ėjas ant
sznipinet po kampus surasda
mas sena kupara kuriame ra
dosi daug 
niu pinigu, 
isz surasto “
sauja sidabriniu pinigu 
in miestą ir su draugais pra
dėjo turėti gerus laikus pakol 
ji palicije nepaėmė po savo ap
globs ir ne atvedu namo. Ant 
užklausymo tėvo kur gavo pi
nigus, Pranukas iszpažino buk 
rado skarba ant pastoges. Tė
vas tuojau nubėgo pažiūrėti 
skarbo ir persitikrino, jog vai
kas užtiko jojo 
kupara, in kuri 
gus nuo daugelio metu. Kupa- 
re buvo 605 dolerei auksu ir 
3800 doleriu bumaszkoms ir si
dabru. Tėvas ant rytojaus nu- 
nesze pinigus in banka o vaika 
apdovanojo diržu per sedynia 
už suradimą tojo “skarbo.
Apaike $85,000 nuo savo myle- 
mo motinos kuri jaja paszove.

New York. — Praejta Gruo
džio menesi, Mrs. Concetta 

ant El vi
rus Orgerras kad ji j i paveržė 
jai sunn kuris už keliu dienu 
ketino apsivesti su Elvira, jog 
isz piktumo paleido in jaja ke
lis szuvius nuo ko mergina li
kos suparalyžavota ant viso 
gyvasezio. Branca likos už tai 
nubausta in kalėjimą ant pen
kių metu. Kada truputi pa
sveiko užvedu skunda prieszais 
Branca ant 85 tukstaneziu do
leriu katruos ir aplaike. Motė- 
re būdama turtinga turėjo už
mokėti merginai už padaryta 
skriauda.

Fra n ideas iszpažino buk

“banka 
taupiuo pini-

— teip paszauke mo-

guliu 
ketvirtas SU—

ir te-
namo

— paszaukeM

J nuvažiavo

menesi, Mrs.
Branca, teip insiuto

mokėti merginai
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glausiu Tndijonku tojo sztamo.
Vaikszczioje basa.

Szita turtinga mergina Miss 
Henrietta Comfort isz Chica- 
gos vaikszczioje basa idant at
gauti sveikata, ir sziadien jau- 
ęzęsi drūtesnę ir svoikęsno.

Isz Lietuvos ISZ VISU SZAUU
—wr- J

bolszovikiszkos
103 kartinio 

aijt galo sutiko ir

Demokratai iszrinko John Da- 
visa ant prezidento.

New York. — Po keliu san- 
vaieziu tikros 
revoliucijos ir 
balsavimo
iszrinko demokratiszka parti- 
je John W. Davisa isz West 
Virginijos kaipo kandidata ant 
demokratiszko prezidento Suv. 
Valstijų. Badai senatoris Tho
mas Walsh isz Montanos bus 
iszrinktas kandidatu ant vice 
prezidento.

Kova buvo smarki terp Mc
Adoo ir gubernatoriaus Smith 
isz New Yorko. Pirmutinis ba
dai buvo inmaiszytas in alie
jini skandalu ir žmonis jojo ne
norėjo o Smith badai yra kata
likas ir Kluksai buvo prieszin- 
gi jam. Todėl abudu atsitrau
kė ir Davis likos iszrinktas.

Virginijos kasyklos mokes 
daugiau darbininkams.

Charleston, W. Va. — Visos 
kasyklos Kanawha aplinkines 
pradės dirbti ant iszlygu pagal 
sutarti 1917 mete, bet operato
riai unijos nepripažys.

Dvideszimts szeszios kompa
nijos turinezios 45 kasyklas 
iszkabino praneszimus apie pa
kėlimą mokesties. Szeszios ka
syklos pradėjo dirbti tuojaus.

Gilukis darbininko, iszrado 
kaip užkietinti vari — gavo 

$1,500,000 už patentą.
East St. Louis, Ill. — Slapty

be kaip užkietinti vari buvo ži
noma 2000 metu adgal, bet din
go kada dingo Egipcijonu tau
ta ir niekas negalėjo atrasti 
tojo slaptingo lindo pakol jojo 
neatitiko geležkelio darbinin
kas James Cummings, 33 metu, 
turintis szeszis vaikus ir pa
ežio.

Tūlas fabrikas Detroite da- 
girdes apie taji iszradima, pa
siūlo jam pusantro milijono do
leriu už jojo patentą ka žmoge
lis priėmė, ba neturėjo ne cen
to, nes iszdave viską ant iszpir- 
kimo patento ant savo iszradi- 
mo.
Pati nužudyta nesenei; vyras 

užmusztas kasyklosia.
Scranton, Pa. — Nuejas pir

ma diena in darbu nuo kada 
palaidojo savo nužudyta mote
rie dvi sanvaites adgal, Jurgis 
Siskeviczius, 40 metu, 
nantis North Scranton,
užmusztas per nupuolimą ang
lių Diamond kasyklosia, Glen 
Alden Coal Co. Keturi maži 
vaikai pasiliko sieratukais ne- 
tekia motinos ir tėvo.

Skaitytojai atsimys apie nu- 
szovima Siskeviczienes per bu
vusi burdingieri kuris jaja pri
kalbinėjo ant pabėgimo su 
juom, o kada isz jojo pradėjo 
juoktis tasai jaja nuszove ant 
smert ir josios kaiminka.

gy ve
li kos

ISZMINTINGI ŽODŽEI,

tai 
oras.
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Malszus ir geras būdas, 
kaip puikus ir cz vatas •f

• — Nekarta žmogus džiau
gėsi, jog lilčos apgautas, no 
‘kaip neturėti nuo kitu užsili
kę ji mo.

— Giliau ir vis giliau dar
buokimės kasyklosią žinystos 
ir mokslo, o niekad nepailsime.

ANT PARDAVIMO

Namai ant viso loto, ant N. 
Main St. Mahanoy City, geroj 
vietoj. Du namai isz frunto, 
ant kito galo loto sztobolis. 
Parsiduosi visas- »r piUiau. At-
siszauknlteHudjaūs'iJas

Petra Kaspara
22 N. Main St. > 

Mahanoy City, Pa.

Skandalas bažnyczioje.
Rageliai. (“Vienybes” kor.) 

— Skandalas bažnyczioje. Sze- 
szta-dienio vakare priesz Vely- 

pradejo szaudyti 
Klebonas užpykęs 

bažnyczia,

kas vaikai 
korkomis. 
užrakino bažnyczia, ir visus 
liepė eiti namo. Motorolos azo
ic o klebono praszyti, 
maldas laikytu, vyrai pradėjo 
szaukti, ka'<d‘visi eitu in namus, 
ir jau beveik kilo pesztynes. 
Kalti tėvai, kad naktimis lei
džia vaikus bastvtis v 
toli, bet kaltas 
kad del niekniekio toki lorma 
kelia. Juk kitose bažnycziosc 
tyežiomis beldžiasi ir szaudo.

Kas girdėt Lazdijosia.
Lazdijai, Seinų apskr., atsi

žymi gausybe smukliu ir kliu- 
bu; ypatingai metasi in aki dvi 
smukios, kurios randasi greti
mai su Vaidiszkomis instaigo- 
mis ir po vienu stogu. Gegužes 
25 d. apie 11-12 vai., esant 
žmonoms bažnyczioje pamal- 
domSj urnai pakilo audra, per
kūnija uždegė invairiuose mie
stelio kampuose trobesiu, ku
rie po pusvalandžio 
pelenu krūvomis;
gan žymus ir ypatingai apgai
lestaujami, nes trobesiai nebu
vo nuo ugnies apdrausti, o li
tu didelei stokai esant ir inisz- 
ko medžiagos negalint gauti, 
trobesiai no greit bus isz naujo 
pastatyti. Dar reikia pažymė
ti, kad Lazdijų gaikrininkai ir 
gaisra iszvažiavo 
pasivėlavimu ir be to labai ne
tvarkingai naudojo atvykusiu 
in miesteli ūkininku arklius.

Teismas sznipo.
Sziomis diono- 

Vyriausias Tribunolas 
nagrinėjo pil. Zaszczinskio by
la, kuris kaltinamas kaipo len
ku sznipas. Tardymas parode, 
kad Zaszczinskas tarnavo len
ku partizanu armijoj 
duodavo Lenkijai 
Llietuyos kariumene. Sznipas 
nuteistas 15 
darbu kalėjimo.

Nekaltai nubausti.
Panemunėlis. (“Vienybes

Kaunas. — 
mis

kad pa-

po mies- 
ir klebonas,

pavirto 
nuostoliai

su dideliu

ir per- 
žiniu apie

metu sunkiųjų

tautiszkos

mokesezio.
bolszevi-

i >
aresztavoti ir 

likos apmalszy-

ypatingai 
isz laiku

18 Vokiecziu užmuazti 
maiszatije.

Virknan. — Asztuoniolika 
Vokiecziu likos užmuszti mai
szatije kuris kilo terp socialis
tu ir darbininku Klostenburgc. 
Daugelis likos arosztavota.

Sukylimas ant Filipinų.
Manila. — Daugelis kareiviu 

prigulineziu prie
milicijos sukilo ir atsisako pil
dyt kariszka tamysta ir spir- 
damiesi didesnio 
Visi prigulėjo prie 
kiszkos organizacijos. Asztuo- 
ni vadai likos 
“ revoliucijc 
ta.
Rusiszkas aristokratas papilde 

savžudinsta isz bado.
Paryžius. — Žinoma yra, jog 

tukstanezei inteligentu kurie 
pabėgo isz Rosijos rado prie
glauda czionais o 
augszti virszininkai
cariszko vicszpatavimo, kaip: 
ministerial, kunigaikszczei, 
virszininkai ir kiti. Maža juju 
dalis pasienio su savim turtą, 
bet didesne dalis neturėjo lai
ko nieko pasilipti kada bolsze- 
vikai apeine.valdžia ir pradėjo 
žudyti inteligentus.

Terp tokiu nelaimingu rado
si ir kun. Obolenski, broliunas 
garsingo prokuratoriaus Sino
do. Obolinski pabėgo isz Rosi
jos su kitais, pribūdamas in Pa 
ryžiu, kur kei>to^ baisu varga, 
būdavo tankui neturi no szmo- 
telio duonos ir alkanas per ke
liolika dienu.

Nepripratęs prie tokio var
gingo gyvenimo ir tankoi bu-

kunigaikszczei

darnas iszjuoktu per savo tau- 
tieczius, pasikorė ana diena 
kambarelije vienam isz vargin
gesnių hoteliu. Priesz smert 
paliko gromata, kurioje panie
kina savo tautieczius už toki 
pasielgimą su juom ir kad ne 
vienas nedalybautu jojo laido- 
tuvesia. Laike laidotuvių ėjo 
paskui graba tiktai keli varg- 
szai, kurie dalinosi paskutiniu 
szmotcliu duonos su juom.

Szis atsitikimas iszvere di
dele intekme ant inteligentu po

kor). — Junoku kaimo vyras A^,sa l^^’yžiu.
Rosi j oi ’ vela kerszina badas, 

sausa sunaikino sėjimus.
Moskva. Telegrafiszki 

daneszimai
tus nupuolė tiktai ant Pado- 
liaus ir Ehaterinoslave o kitur 
sausa isznaikino viską. Ukrai
noje ledai iszmusze 47 jdeszim- 
t in i u sėjimu.

Tamboskoi gubnijoi vabalai 
sunaikino viską Panaszus pa
dėjimas yra po visa Rosijc, pol
ka szimet prasiplatins vela ba
das.

ir moteris atsėdėjo 9 menesius 
kalėjimo, atome sveikata, o da
bar teisbas juos iszteisino! 
Tardytojas ant parankoh ju 
nepaleido, nors ir mate ju ne
kaltybe vagystėje rubu, bet 
kaip’o neturtingi, kysziu netu
rėjo duoti, tai in ju nekaltuma 
nieks (domes nekreipė. Nema
žai Lietuvoje nekaltu kenezia 
kalėjimo, o kaltieji tai liuosai 
vaikszto.

Szunes daly baus ant josios
svodboš.

Sztai pana Gracijų Hendrick 
isz New Yorko, kuri apsivedė 
siuiGeorge Patterson isz M'ichį^ 
gano. Nuotakos keturi mylomi 
szuniukai dalybavo svodboje 
sėdėdami lonkojo bažnycziojo.

pranesza, buk lie-

Iszmintingi Žodžiai.
*..............—

— Piktumas noprisjkubins 
verdanezio puodo.

— Žiūrėk ant savo neprie- 
toliaus su vilczia, jog jisai ka
da pasiliks tavo prietelium.,

— Jeigu nori būti prilaku 
kus kitiems, užmirszk apię ,s£- 
vc.

— Liožu virink c gali tavo 
priversti tylėti bet niekad ne
privers prie klausymo.

— Generolai ir mokslinczei 
no likos padirbti, tik patys sa
vo padaro tuom, kuom yra.

1 < WF H

— Almužna yra lengvesne 
no kaip meile, būti pagirtu yra 
saldžiau no kaip girti.

siPayeizdaai yiAuj lengvas 
niKlk sla s,» k u vi visi IgalBliszmok- 
ti.

— Tikras patrijotizmas ne
priguli prie jokios nartiios.

PIRMIAU IR DABAR

Daž-

zas.

gatvėmis
arba rėpliodavo

naujinte-

užėjo nusi-
Painates

I

palikdavo trak- 
A rėžiau 

prirei-

szeimyniniai

j u apredala.

Tai buvo dar taip nesenai. 
Bet tai buvo tada, kada Rusi
ja, o su ja ir Lietuva skendėjo 
baisiame alkogolio vandenyne.

Musu mieste gyveno mūri
ninkas Juozas. Sumanus ir pri
tyręs buvo amatu i n kas.
niausiai pasitaiko, kad geras 
amatninkas buvo ir “geras” 
girtuoklis. Toksai buvo ir Juo-

Tiktai rytmecziais asz ji 
tematydavau negirta. O vaka
rais jisai visados 
skersi odavo 
ant keturiu.

Jszblankusi ir iszdžiuvusi jo 
žmona, isztikus dideliam rei
kalui, eidavo pasitikti savo vy
ro, pareinanezio isz darbo ir 
iszviliodavo keletą skatiku. 
Tuomi ir maitindavosi jo szei- 
mynele, nes Juozas paprastai 
visa uždarbi
tieriuose ir alinėse, 
asz su juo susipažinau 
kus man mūrininko. Man pata
rė Juozą kuri asz tuo nusisam
džiau. Pavakare jis iszsiprasze 
keletą rubliu isz manes ir jau 
buvo besirengiąs iszeiti.

Tik sztai atbėga jo žmona.
— Ar gavai pinigu? — pa

klausė jo nekantriai.
— Gavau.
— O kur jie!
— Tfu!..
Prasidėjo paprasti tokiuose 

atsitikimuose
barniai. Vyras nenorėjo klau
syti žmonos intikinimu ir mal
davimu ir, atsidūręs, nesma
giame padėjimo tiktai spiau- 
de.

Man pasiseko jiedu sutaikin
ti ant puses uždarbio. Tai yra 
puse to, ka jisai uždirbs, gaus 
žmona.

Pastaroj man užtai isz szir- 
dies dėkojo.

— O kad asz gaueziau bent 
treczdali, kaip bueziau laimin
ga! O sziaip, nėra kas valgyt, 
badas iii akis žiuri. O koks ap- 
siredymas?!

Asz maeziau
Macziau vyro, maeziau jo žmo
nos, maeziau jiedvoeju dukre
les Liudveles, atneszusios savo 
tėvui pusryczius.

Maeziau ir pusryczius...
Maeziau tai, ko nenorecziau 

daugiau matyti. — Tai prasti 
nebaltinti karszcziai, kuriuose, 
kaip sakoma, kruopa, kruopa 
gaudo ir plauko trys bulvykes.

— Toki musu pusrycziai, to
ki pietus ir vakariene, — pas
kiau man pasakojo žmona. — 
Tiktai jeigu pasitaiko geras 
darbdavys, tai atiduoda man 
uždarbio dali. Tuomet ir akyse 
szviesiau pasidaro.

— Ar daug uždirbate! — pa
klausiau karta Juozo.

— Apie 15 rubliu per savai
te, o jei gerai pasitaiko, tai ir 
30 rub.

— Tai jus galite gražiai gy
venti.

Tfu!.. ,
—' Kiek jus mokate už kam

bari ?
— Septynis rublius.- r 

O likusius pinigus kam

sakueziu, apsiavus 
liais kalioszais. Szikszniniame 
krepszelyje knygos. Mat, bega 
mokyklon O pirmiau geda bu
vo siusti: nebuvo kuo aprėdy
ti.

Po keliu dienu užeinu val
gyklom Žiuriu — Juozas. Ei
damas nuo darbo 
pirkti sūrio, mėsos,
mane linktelėjo ir nusiszypso- 
jo.

— Na ka, ar nepažinstatcT
— Sunku pažinti, taip atsi

mainęs.
— Taip, dabar laikai kitoki, 

prisienia gyventi poniszkai.
— Matyt, žymu visame at

maina.
— Na taip, dabar pas mane 

viskas atsimainė: kaip matote, 
ir apsirėdęs gražiai,- ir gerai 
pavalgome, kambari nusisam
džiau už 17 rub. 
džiaugiasi 
džiasi.

— Szitaip tai 
geriau f!

— Hm., geriau
Bet vis gi, žinote, kąsnis nesi- 
rija... skystimėlio nėra.

— Bet jo nei nereikia. Kaip 
nuprasite, patys džiaugsitės, 
kad Caras uždraudė svaigalus.

— Oi ne, nevisai uždraudė! 
Caras panaikino tik monopo
lius. Aludžiu bus vėl. Na tuo
met kad gersiu!, ta i gersim!

Man pasidaro liūdna.
Kas tada butu, jeigu jo žo

džiai iszsipildytu ir aludžiu vėl 
atsirastu.

Atsiminiau 
nelaimingojo žmona, linksmai 
laukianczia savo vyro nuo dar
bo pareinant.

Atsiminiau ir neseniai isz- 
skaityta laikrasztyje žinele, 
kad nuo Sausio 1 d. vėl bus lei
sta pardavinėti alų.

Ir mano vaidentuveje stojo 
Juozas, Juoziene ir Liudvele.

— Vargsze žmona, vargszu 
Liudvele! Kas-gi ju vėliai lau
kiai ' .

Juk Juozas vėl stos in seną
sias vėžes.

Tas neabejotina.
O kiek tokiu nelaimingeliu 

rasis Lietuvoje!
Nejaugi neatsiras tokia jė

ga, kuri sugebėtu paszalinti 
szi alaus tvana, kuris isznaujo 
gresia užplūsti musu szal!!

Mano žmona 
dabar ir vis mel-

f man, rodos,

tai goriau.

asz (dabar tojo

1b 1

stmaudojato ?
Tfu!..

Taip buvo pirmiau, — ligi
19* d. iržolio. Nuo įo laiko ne
daug vandens tenutekejo. Bet 
kokia didele permaina invyko 
tu vargszu gyvenime.

Karta asz gatvėje susitinku 
szvariai apsitaisiusia mergai
te. Žiuriu, ———

■‘II#

to. Žiuriu
lo.

I^l—IIMHW

— Taip, tamsta, asz!
A IMSI 41/1/1 ** «

lyg butu Liudvo

Liudvele, ar tai tu T

.X. M • I L.

Karaliene Indi jonu.
Pana Darata McBirney, duk

tė James McBirney, preziden
to banko Commerce isz Tulsa, 
Oklahomos, likos iszrinkta ka
raliene ant Indi jonu sejmo ku
ris atsibuvo Wellesley. Darata 
ir josios tėvas yra Indijęnisz- 

vįeną isz, paio-ko gimimo ir
I A

- Kas Dievui neintikes 
Inoni ii* Jmnfrni nnfibna
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KAS GIRDĖT4

katali-

Ka tik likos atspaudinta me
tine knyga apie Vatikanu, isz 
kurios dažinojome kiek randa
si kataliku ant svieto. Sziadien 
ant viso svieto randasi 273 mi
lijonai kataliku. O kad visu 
žmonių ant svieto randasi pus
antro bilijono dusziu, todėl 20 
p rocent a a i azpa žy s t a 
kiszka tikėjimą.

Paskui katalikus seka iszpa- 
žintojai Konfucijuszo, kuriu 
yra apie 15 procentas; treczia 

'-vieta užima bramizmas, kuriu 
yra apie 13 procentas po tam 
mahometonai su 12 procentu ir 
1.1.

Visu krikszczioniszku iszpa
žintoji!, nepriskaitant prie to 
katalikus, yra apie 230 milijo
nu, todėl viena treczia dalis 
žmonių iszpažysta Krist ūso ti
kėjimą.

Katalikiszka Imžnycze yra 
padalyta ant 934 diecezijų, 
torp kuriu randasi 218 arkidie- 
ceziju. Titulariszku biskupu 
yra 610. Kolegije kardinolu su
sideda isz 66 sąnariu; pagal 
senoviszka papratima, tai 33 
yra I ta Ii joną i o 33 svetimtau- 
czei.

Tebyris Popiežius Pi ūsas XI 
paženklino 20 naujus biskupus. 
Rymo bažnyczia yra didžiause 
organizacija ant svieto.

Isz paliepimo dydžiojo kuni- 
gaikszczio Mikalojų Mikolaje- 
viezo, atvažiavo in Amerika 
kunigaiksztis Jesupovus, tiks
le pardavimo cariszkos szeimy- 
nos brangius žemeziugus.

Lyg sziam laikui pasiseko
^jam parduoti visokiu žemeziu- 
gu už 190 tnkstanezius doleriu. 
Pirko juos Najorkinei aukso- 
rei del Amerikoniszku milijo
nierių.

Pinigai nuo pardavimo tuju 
žemeziugu, ejs ant Rusiszkos 
emigracijos arba kito naudin
go tikslo.

per adatos skylute, no kaip 
turezius gausis in karalysta 
dangaus — sake tūlas kunigas 
imdamas paskutini doleri nuo • 
darbininko ant “ ”

skylute, 
gausis

a fiords.

SAULE 
im—    ^11,1,,     J , —— ,   h

NAUJO IMIGRACIJOS
. -t.N*' !'L L’l j ■' i

*$1

*

INSTATYMO ANALIZAVIMAS
Dr. G. Berg, profesoris įsz 

Prusiszko geologiszko institu
to, prnnaszanje, buk iu penkes-1keis naujo momi v.>k» nwm, 
desziints metu visos aukso ka- baigiasi 1924 m., birželio 30 d.

iszsibaigs, Nakijas 
laika teip kasyklos pre 

tojo geltono metalo bus isz- gliv 
dirbtos jog noužsimokos dau- mi naujo Imigracijos instaty- 
giau kasti. mo svarbus dalykai.
• Laikai nuo laiko auksas ardag (Sc|{ei jj) 1}
dingsta jeigu ne ant žemes, tai J _
mariosia būna paskandytas. O '

* ‘ aukso nuo nL i,n,K1’lu’,J08 Aktas. |jn Jungtines Valstybes specia- 
laimingiau Imigracijos Vizos (Sekcija 2) |liai> bile religijos paszauki- 

gyventi ant svieto, nes auksas ;
yra priežastim godumo, žu- eidamas iii Jungtines Valsty- 
dinseziu ir nupuolimo dorybes. Į|)CS turi turėti imigracijos vi

za, kuri turės turėti szios apli- 
siejs ir be jojo, o invyks kito- Į Racijos kopija, kuria Amerikos

Imigracijos aktas, kuri pa
in st at vmo kvota

ir1.

syklos ant svieto 
nes in ta

po kurio 
pasiras^e, i nė jo

metalo bus isz-

instatymas,
Ridentas
on 1924 m. Liepos 1 d. Soka-

c. Imigrantas, gimęs Kana
doj, Ncwfoundlando, Meksikoj, 
Kuboj, Haiti, 
public, Kanalo Zonoj, arba ne
priklausomam

Dominican Re-

Centra los ar

.... j . ■

grantp konsuliario virszininko] 
akivaizdoje ir patikrinta pri
siekiant prie konsuliario vir
szininko.

g. Už kiekvienos aplikacijos 
ir duplikatu pristatymu ir pa
tikrinimą imama $4.00 inokcs- 
ties. ,
Nekvotines Imigracijos Vizos

(Sekcija 8) H , 
virszininkai,

Pietines Amerikos kraszte, jo gftfį

nuo laiko auksas 
dingsta jeigu no ant žemes, tai

gal su pranykimu 
žemes, butu daug

PAJESZKOJ1MAI.
■ > --d

I Lictuvi&zkas Graboriut

K. RĖKLAITIS JI

Ana diena atplaukė didelis 
laivas in pristova New Yorke. 
Akcizes agentai pradėjo per- 
žiurinet bagaža pribuvusiu pa- 
sažieriu. Atcjna kalejna ant 
turtingos Amerikoniszkos mo
terėles idant pripažytu, ar ue 
turi ka tokio idant apsvarstyt 
verte atvežtu žemezingu ir ki
tu brangiu papuoszu.

“Neturiu nieko, nes nieko 
Europoje nepirkau, o ka isz 
Ameriko iszvežiau, tai ir atsi
vežiau su savim.

O szic puikus kailinei isz
kurt”

“Tai isz Najorko. Meldžiu 
pažiūrėti ant markes iszdirbc-

a

dvdienes
18 metu

su savo vvru
in pasiėmė vie-

PajcKzkau A 
Urszule Szaidoriene 
atgal persiskyrė 
So. Pork, Pa,., 
na vaiku 11 metu. Kas apie jia 
žino, meldžiu praneszt ant ad
reso.
()na Masaitie.no 
(t,57)

U' Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pageibininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

TeieponaK No. 149Box 813
So. Fork, Pa.Konsuliariai 

sulyg leidimu Sekcijose 2 ir 9 Į 
i vizas nekvoti- 

niams imigrantams, jiems pri- 
parodžius kad jie teisėtai skai
tosi uekvotiniais imgrantais.

Davimas Imigracijos Vizų
Giminėms (Sekcija 9)

a. Atsitikime jei imigrantas 
yra nekvotinis imigrantas isz 
priežasties giminystes su 
Jungtiniu Valstybių piliccziu,' 
konsullaris virszininkas neisz- 
duos imigracijos vizos, tol kol 
negaus insakymo tai daryti 
nuo Darbo Departamento per 
Valstybes Sekretorių.

b. Jungtiniu Valstybių pilie
tis tvirtindamas kad imigran
tas yra gimine ir skaitomas 
kaipo nekvotinis imigrantas, 
gali paduoti praszyma Imigra
cijos Kornisijonieriui, pažymė
damas, tarpe kitu faktu, pra- 
szanezio vardu ir adresa, jo pi
lietybes stovi, jo darbu, kokia 
jo giminyste su imigrantu ir 
kur imigrantas gyveno, jo gali
mybe ir norą užlaiyti imigran
tą, reikalui priėjus.

c. Praszyma paduodant 
kia prisiekti, ir jei paduotas 
kitur neg Jungtinėse 
bese, prisiega turi būti daroma 
akyvaizdoje Amerikos konsu
liario virszininko. Galima rei
kalauti tame pa ez i ame praszy- 
me inleidimo daugiau nČg vie
nai ypatai.

d. P ra sz v m a s turi
su

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

lll^ll. II IW— ■„ į

Lietuviszkas Bankicritw 
ir Laivakorcziu Agentas

arbaPaieszkan merginos 
naszles sau už gaspadine. Apie 
iszlygas klauskite laiszkais ant 
szio adreso.

John Puskunigis
78 Elmwood A ve.

žmona ir nevedė vaikai, neturi 
18 m. amžiaus.

d. Imigrantas, kurs mažiau
sia prieszdu metu bus iszpildes 

i i n važiuot iSzis aktas gali vadintis “19- aplikacija ri norės
24 m. Imigracijos Aktas. 1

Lockport, N. Y.
a. Kiekvienas imigrantas, in- |nuuns, kolegijų, universitetu, 

godumo, žu- Įeidamas in Jungtines Valsty-

Atejs laikas kad žmonis ap-

kis pinigiszkas sistemas.

Kožna sanvaitia dideli fab
rikai Birmingham, 
iszdirba 14^000,000 raszomuju

konsulas užvizuos:
1. Imigranto tautybe 

ar nekvotinis2. Kvotinis
Anglijoi Į imigrantas 

„J 3. Data, nurodanti kuomet 
plunksnų; deszimts tonu spil- viza užsibaigia 
kneziu; 6000 metaliniu lovų; 4. Reikalingos

seminarijų, akademijų profeso
rius, jo žmona ir nevedę vai
kai, neturi'18 m. amžiaus.

e. Bona fide studentas, ma
žiausia 15 m. amžiaus, kuris 
nori invažiuoti in Jungtines 

iszimtinai mokini- 
mosi kolegijoj, 
akademijoj, Seminarijoj, Dar
bo Sekretoriaus pripažintose.

giminystes 
piliccziu

Va 1st y bes,

amžiaus, 
iii

universitete,

kneziu; 6000 metaliniu lovų;

lin drato; 300,000,000 vinių; 
5,000,000 pinigu, milijoną gu- 
ziku ir kitokiu dalyku.

informacijos 
7000 tonu karabinu, 4000 my- |apio Imigracijos ir natūraliza

cijos instatyma.
b. Imigrantas turi pristatyti 

dvi kopiji savo atvaizdo kon
sului, viena pridėjimui prie vi
zos.

c. Imigracines vizos gale bai- 
, kuris pažyme-

Gal nesiranda senesnio žmo
gaus ant svieto koki nesenci 
surado Bulgarijoi. Yra tai žmo-1giasi periodu,
gus kuris turi 166 metu am- has vizoj, nedaugiau kai ketu-
žinus. Kada reporterei laikrasz ricnis menesiems. 
ežiu atvažiavo pas ji isztyrinoti -
teisingumą jojo motu, rado so- jama pasporte kitos vizos, kai

d. Nuo imigranto nereikalau-
rn • 1 . . < 1 .. .lasai fi]< imigracijos, tik datos rc-nuka arenti ant lauko. Tasai Įtik imigracijos, tik datos rc- 

zmogelis pasakė jiems buk nie-1 kordas ir imigracijos vizos nu
meris, kas pasporte pažymima 
veltui.

e. Laivakortes 
turi būti data, 
duota ir imigracijos 
ineris. Imigracijos 
but uoste pristatoma inspekci
jai, indorsuota data 
perėjimui ir pristatyta Darbo 
Departamentui.

f. Imigracijos vizos konsulas 
neiszduos, jei patirs, kad imi
grantas noinleistinas, laikantis 
Imigracijos instatymo.

g. Imigracijos viza nėra in- 
važiavimo in Jungtines Valsty
bes garantija, jei ateivis neisz- 
pildys visu Imigracijos insta
tymu tam uoste, 
žino ja.

h. Imigracijos 
yra $9.00.

< 4

kad ne sirgo, ne buvo vedins o 
maitinosi vien tik daržovėms 
ir ožkos pienu. Jokio turto nie- 

’ kad neturėjo, nes tai per dide
lis rūpestis, o tojo nenorėjo tu
rėti ant galvos. Paimdavo už 
darba tiek, kiek jam buvo rei
kalinga, o likusius pinigus ati
duodavo ubagams kuriu nie
kad nestoka — ir kad gyventu 
da szimta metu tai negalėtu vi
siems intikti.

Madride, Iszpanijoi, susitvė
rė drauguve pricszinga buezia- 
vimui, nes Iszpanijoi vieszpa- 
tauje papratimas, jog kada dvi 
moteros susitinka ant ulyczios, 
tai tuo jaus viena kita apsika
bina ir bneziuojesi, rodos kad 
nesimato per amžius
visur teip daro, ar tai ant uly
czios ar szokiu ar draugiszku 
susirinkimu. Prieszininkai tojo 
papratimo tvirtina buk tai 
prieszinasi sveikatai ir prapla
tina visokes ligas.

ir tai

parciszkimc 
Vieta kur isz- 

vizos nu- 
visa turi

ir uosto

per kurkva-

vizos kaina

< <

iu-”(
“Tamistele meluoji, nes kai

linei pirkti Vicdniuje, pirkai 
tamistele 24 Balandžio, 11 va
landa isz ryto pas Muller ir Co. 
už 5300 doleriu. ”

Moterėlė nutirpo, o akcizinis 
agentas tolinus kalba:

“Balandžio 27 tamistele pir
kai puiku szniura perlu pas 
Gouvicra, Paryžiuje, o ta žie-
da, kuri matau ant pirszto, pir
kai 29 diena Londone hotelije 
Cecil už 7000 doleriu.

Negalėjo iszsmukl moterėlė, 
turėjo užmokėti už yiska dide- 
lia akcyzia. Tik tada dažinojo 
milijonierkar biik dopartamen-
tas finansų Snv, Valst. turi sa-

. ■ I / • ’ » . į. * > * .1•1,1 ' ■* * ■’ • * * ' *

v o specia^azkus agentus Euro- 

žing^ni ^ųrtingn Aiperikiecziu
... . ... . .. .

Europoje su vilcze, jog užslėps 
savo pirkinius kada pribus na
mo. * „

poje, kurie , sznipiųeja kožiia
Ji 4 1 . a > A. j. ’ * 'a J *

— -.-Err— cr~ ——•—
kurię , pirkinėją brangenybes

1-i ' "

Rasztc Szventam skaitome:
.“ Mylekie savo artyma kaipo 

pats save — sako kapitalistas 
ir nužemino “pedes” savo dar
bininkams.

“Neturėsi svetimu dievu 
priesz mane — tarė kapitalis
tas in kunigą, rodydamas jam 
masznukia aukso.

Palaiminti ubagai, nes juju”Fąlaiminti ubagai, nes j uju 
yra karalyste dangaus — tarė 
kapitalistai, turėdamas kara
liška gyvenimą ant žemes.

“Greicziąu verbludas perejs
.f i-i| •

Lyga Ambasadorių vela isz- 
siuntė nota Lietuvai ir Lenki
jai idant padarytu terp savos 
sutaiką ir paliautu ėstis vieni 
su kitais apie Vilnių, nes tasai 
klausymas likos apsvarstytas 
15 Kovo, 1923 mete.

Tukstanozei svecziu kurie 
atlanko kas diena painari Atr 
lantic City, praleidže milijoną 
doleriu per diena, pagal ap
skaita tenaitiniu banku. Per 
ketvirta Džiulajaus bankai ap- 
laike nuo biznierių net tris mi
lijonus doleriu. t

szia- 
o kaip

Lietuviszkos knygos 
dien labai pabrango, 
katrų visai nespaudinu ypatin
gai maldaknygių.. Todėl jeigu 
turite senas knygas ar tai maL 
daknyges ar istorines, tai pri- 
siunskite in reda'kcije, o bus 
apdarytos puikei ir druczei in 
skūra ar audeklą su auksineis 
papuoszais. Knyga yra jusu ge
ru draugu, todėl jaja reike pa- 
guodoti. (t. f.

Valgiu Gaminimas
e*-—ir—t

Namu Prižiursimas 
Koina moteris ar mergina 
privalo tnreti oria knyga 
ir ji tarota rastis kiek
vienam narna 102 puslapio 
‘dideilo. formato. Drūtais 
MdekUnsto apdarai*. Wo
ke tiktai .... 21.60 

w. ». BOCZKOWSKI-CQ.
MAHANOY CITY, PA.

« f
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Imiganto“ Definicija
(Sekcija 3.)

Imigranto” terminas, var
tojamas sziame akte, reiszkia
bile ateivi isz bile kurio krasz- 
to, (Jungtines Valstybes isz- 
skyrus) pasiryžusi važiuoti in 
Jungtines Valstybes, iszsky- 
rus:

1. Valstybes valdiniiikus, ju 
tarnus

J

(Pastaba: Sekantieji asmens, 
kurie inleisti in Jungtines Val
stybes virsz kvotos dabartines 
kvotos akte, patampa kvotos 
subjektu pagal naujo instaty
mo: profesionalai, aktoriai, ar
tistai, prelegentai, dainininkai, 
slauges, ateiviai pridera pripa
žintoms profesijoms, 
samdomi kaipo 
Ateiviai nogime Kanadoj 
Newfoundlande, Kuboj, Meksi
koj, Centrales ir Pietines Ame
rikos krasztuose, gyveno ten 
penkis ar daugiau metu, lieka 
naujo instatymo 
jektu.)
Kvotos Imigrantai (Sekcija 5)

Terminas 
tas“ 
kvotiniu imigrantu.

Pirmenybe (Sekcija 6).
a. Iszduodant imigracines vi

zas sziems ateiviams bus duo
dama pirmenybe; ... .

1. Kvotinis imigrantas, ku
ris nėra vedos, neturįs 21 m. 
amžiaus, tėvas, motina, vyras, 
[ar žmona Jungtiniu Valstybių 
pilieezio, turinezio 
žiaus ar daugiau.

2. Kvotinis imigrantas, su
manus žemdirbys, jo žmona ir 
vaikai neturi 16 m. amžiaus 
(iszimant tas valstybes kuriu 
votos nesiekia 300).

b. Pirmenybe nevirszys 50% 
metines kvotos.
Imigracines Vizos Aplikacija 

(Sekcija 7)
a. Imigracines vizos aplika-

szeimynas, palydovus, 
ir samdininkus.

2. Ateiviai, lankanti J ungti- 
Įnese Valstybėse laikinai, kaipo 
i turistai, arba laikinai biznio 
;ar malonumo reikalais.
Į 3i Ateiviai pervažiuojantieji 
Iper Jungtines Valstybes.

4. Ateiviai teisėtai inleisti
kurie keliauja isz vienos Jung
tiniu Valstybių dalies iki kitai 
per kaimynes Valsty bes.tori to
ri ja.

5. Bona fide ateiviai, jurinin
kai, tarnauja kaipo tokie lai
vuose, atvykstančziuose in 
Jungtines Valstybes, ir nori in 
Jungtines Valstybes inoiti lai
kinai.

6. Ateiviai, turi teise ineiti 
prekybos reikalais sulyg egzįs- 
tuųjancziu komercines ir navi
gacines sutarties.

• )Nekvotiniai Imigrantai.
y (Sekcija 4)

Szio imigrantai skaitomi no- 
kvotiniai:

a. Neyede vaikąi, neturi 18 
m. amžiaus, ar Jungtiniu Vals
tybių pilieezio žpipnu, ‘kuomet 
jis, imigracijos vizos aplikaci
ja iszpiidydamas gyvena Jung
tinėse Valstybėse,,-

!>• J UNWflM.
tai iH^^;ir.gry?4»8f4w NŽ1 
sieniu po laikino ten lankymo* 
80, . ......... . _

atvykstaneziuose

. (

»• AWWF^iiWAWlbW 
tai is4/g^^;ir,gryžtaH4w

atoiviai
namu tarnai.

nogime Kanadoj,

kvotos sub-

“kvotos imigran- 
reiszkia ta, kuris nėra ne-

21 m. am-

daly- 
varda, amžių, 
gimimo Iqika,

cija turi but duplikuota.
b. Iszpildant aplikacija, kvo

tinis, ar nekvotinis imigrantas 
turi pažymėti tarp kitu 
ku, savo pilna 
lyti, tautybe,
vietas, kur paskutiniais pen
kiais metais gyveno, užsiėmi
mą, mokslą, tikrąją vieta, kur 
važiuoja, asmenine deskripci* 
ja, vardus ir adresus tcVu ar 
kitu giminiu, v,y kimo in Jung
tines Valstybes tikslą ir kiek 
laiko ton mano gyventi, ar bu
vo kuomet nors kalėjime, ar jo 
tėvai buvo kuomet nors nepil
no proto, žmonių institucijoj, 
ir turi paduoti kitokius faktus 

asmenines istorijos. Jei
ateivis yra nekvotinis, ypatin
gai turi pabrėžti savo tikslą.

e. Jmigrantas turi pridėti dvi 
kępiji kalėjimo ir kapuomenos

isz

rekordus,; (dvif) cortifikuoti ko-
piji gimimo metrikų ir po dvi 
kopiji kitokiu valstybes rekor* 
du. Imigrantas kurs turi pas-
porta vizuota 3 priosz 1924 m.
Gegužes 26 d., ]
aplikacija priesz liugsejo ,1 (J.
1924 m. imigracijos viza veika

ir kuris padaro

linga po 1924 m. Liepos mene
sio 1 d, .

- ,11. ''I-,' ' ' ' ■ j ■. * I.. . '

dVi Imigrantas aplikacijoj 
taipgi tpri pažymėti ar jis nėra 
Užbrauktu isz kurios nors

'k

Jungtiniu Valstybin imigraci
jos instatymu klases. »

e, Jei imigrantas to negali 
padaryti, tai turi paduoti lega-

rei-

Valstv-

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’ 
Visi linksmi!

Tula lenkt; šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byia delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 

• šią lenkų šeimynų is tų namų.
Teisėjas išklausęs verkiančių kū

dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojatts nueiti į aptiekę, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
lik užeis tie skausmingi simptomai. 
'Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus'.

(Paskelbimas)

nežinanti

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St !

TAMAQUA, pa.
PARDUODA VISOKIUS*NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
I»1

W. TRASKAUSKAB 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

• *

e> ei • e i» i • e • i en o

I

I

Laidoja kunun numirusiu. Pasamdė 
automobilius del laidotuvių, kriksc- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centra St. Mabanay City Pa.

CAPITAL STOCK f125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62 I
Mokam* 3-ežia procentą ant 

sudėtu pinigu. Prpcenta pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus | 
turėtumėt reikalą su musu banka

I

bu t i pa
tvirtintas su prisiega dvieju 
Jungtiniu Valstybių piliccziu.

e. Jei Imigracijos Komisijo- 
nierius suras kad faktai pra- 
szyme paduoti yra teisingi, jis, 
sutinkant Darbo Sekretoriui, 
pranesz Valstybes Sek rotoriui, 
kuris insakys konsuliariui vir- 
szininkui iszduoti imigracijos 
viza. ,.
Leidimas Sugyyžti in Jungti

nes Valstybes po Laikino 
Nebuvimo (Sekcija 10)

a. Bile svetimžemis norintis 
apleisti Jungtines Valstybes 
laikinai turi gauti nuo Imigra
cijos Komisijonieriaus leidimą 
ineiti in Jungtines Valstybes, 
pažymėdamas, ant kiek laiko 

ir iszvažiavimo

m ,isz,braukimo priežastimi J >
:t. i Ęiekviemi aplikacijos < kori• • J • «t i • ’ j • •pija turės būti jpflsjįi’aszyta imi-

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS

SZVENCZIAUS1OS
t

Visa* pilnas apraszyma* apie 
Gyvenimą Szv* Marijos Panos. 
95 puslapiai.

..Preke bu prisiuntimu tiktai 25c.
Puiki knygele.

nepaisant ar mažas ar dideli*.

Į H. BALL, Prezidentas. 
|Geo. W. BARLOW, Viee-Prez.
J Jos. E. FERGUSON, Kasieriu*. į

I!' t
I

iszvažiuoja 
priežasti.

. b. Jei Imigracijos 
jonierius suras, kad svetimže
mis buvo teisėtai in Jungtines 
Valstybes inlcistas, ir sutinka 
su aplikacija, jis iszduos leidi
mą pažymėdamas laika — ne
daugiau kaip vienus metus — 
kuriame jis bus teisėtas.

c. Galima gauti leidimo pra
ilginimus, nedaugia'n kai szc- 
szieins menesiams.

d. Imama $3.00 mokostios už 
kiekviena leidimą ir prailgini
mą.

o. Toks leidimas neturės jo
kios gales sulyg imigracijos in
statymu, ir tik parodys kad 
svetimžemis gryžta po laikino 
vieszejimo užsienyje.

Skaitlinis Aprybavimas.
(Sekcija 11)

(Kvota nuo 1924 m. Liepos 1 
d. iki 1927 m. birželio 30 d.).

a. Metine kvota bile nors 
tautos bus 2% visu tos tautos 
gyventoju Jungtinėse Valsty
bėse 1890 metais, bet mažiausia 
kvota bile nors tautai bus 100.

b. Bus iszduędama kvoti
niams imigrantams bile nors 
tautos —

1. Bile fiskaliniam mete, 'ne
daugiau imigracijos vizų kitiį)

Komisi-

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

Merginos — Jūsų II

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

JR BALSAMUOTOJAS

M

M

ė

Į Rūpesčiai Užsibaigei į
‘ *uv<ui.l iiii-K.aa
Į kas yra pleiskanos ir kaip 
j atsikratyti, Šiandien yra vkiAkai pa-

? Buvo laikai, kuomet niekan nežinojo Į

prastu dalyku užlaikyti

nuo jų I 
a 

BUVO plan* |

I
r-—-*— '.„.J,... FU* v pinu* |

kus ir iralvos odij Svarioje ir svei. ;
kojo padėtyje.

Riiffle#
ištepant galvų kas vakąrag einant gulti 
|M*r savaitę ar dršimtj dienu, sunai 

paragins jtmj 
Pu to naudokite

Kufflcs tik retkarčiais sulig reikalo

I 
i 
i 
| kino pleiskanas ir 

I 
f ir daugiau neturėsite jokių t^stiiagu- 
Į ____________  _

I prisiunčiatnc sočiai 
i

plaukų augimų.

mų su pleiskanomis.
Bonka 66c. a pliekom1, arba ui 7 So. 

i iA dirbtuve^.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y.

ifX.

kad tos tautos kvota parodo.
2. Bilo kalendoriniam mene

si, nedaugiau imigracijos vizų 
kaip 10% visos tos tautos me
tines kvotos.

, ( Pastaba :■ Metine kvota 
kiekvienai tautai, sulyg insta- 
tymo 1921 m. Geg. m. 19 d. bu
vo 3% visu tautos gyventoju 
1910 Ml iijUliwiifeWUtiV buvo 
OA c/! ‘f * tvit?# *

Foielgn Lsngusfe Infor. Service.

vo 3% visu

20 % iriefines kvotos, j

I
* 

I e 

I
I 
I 
I 
I 
I 
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KAZUNO
•' >* A, " , || < ‘ llMI

GUMBO-KUBA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po
Krutino ir Lt. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Liettiviszka Trajanka
M'i o w

'. Svtabjrt* Kasuno Aptitkoja. : 
ParaWluada mažam ir dideliam 

pakeli je po 35e. ir 75c., per paėsta 
reikia dadet ant mažo pakuesio 5c. 
o ant didelio 10c.

Teipffi importuojame isz Euro
pos visokias žoles, szaknis, laszu, 
aliejau* ir t. t. Pinigus siuskite 
per Paczto arba Express Money- 
Ordori, b jeigu norite pinigus siųst 
tai reikia užregistruoti laiszka su 
pinigais. Stempu nepriimame. 
KAZUNAS’ DRUG STORE

35 SOUTH- J A RD 1N STREET 
SHENANDOAH, PA.

Laidoja kunus Numirėliu parai Nan« 
jausis mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobiliu* vUokiema 
reikalam*.
Parduodu visokiu* paminklu*, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite* pa* mane, ne* asz gailu jo
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City i*

automobiliu*

M

A
Daktaras Juozas J. Austrai 

, , LIETUVIS.
f Birusis daktaras kariamais^ , 

Gydo visokias ligas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryta. I 
13 iki 2 popiet • iki • vakara, 
210 N. Main St Shenandoah

!

į

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe* 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti-* 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiui sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. iTeipg^ me* turime sutaisė 

kaipo tai nuo iszgasties, nuo mariau*, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokio* 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo s^lupinimosi lovoje ir t.t. Teipgi * 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.U 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c, 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu želiu ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

Rochester, N. Y.

t tam tyczin žoles nuo visokiu ligų,

M. ŽUKAITIS,
451 Hudson Ave,
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Pakutavojenti Duszia
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— Aa, Alena! Kaip drūta! su pyksta, tai beda: szoka sta- 
Kokia tu didele užaugai! Kas ežiai in akis taip, kad ir pabėg

ti negalima, pavys,
kažin kaip bėgtum, niekur no- 
pasprusi. Kada visi mislino, 
ka turėjo su ja padaryti, An
tanukas, atbėgės su didehi 
kuolu, jau užsimojo gyvate ant 
vietos užmuszti, Mariute tuo-

1 
f

Kaip ežia 
viskas persimaino

kad tu ir

atbėgus

*

4

0

9

f

SAULE

na.

ar

ežia gero girdot?
Arklinėje
per tuos keturis metus! — Taip 
sveikinosi Justyte su- Alena, 
iszejus, po miszparu isz bažny- 
czios.

— Ot, viskas po senovei — 
atsake Alena.

— O man rodosi, kad ne vis
kas! Ot ir tu pati buvai beveik 
vaikas, kada asz iszvažiavau, 
o dabar tu jau suaugusi mergi- 

0 gal jau rengiesi eiti už
vvro ?

— Ar-gi tai dar nebotu lai
ko! Kam ežia su tuo taip sku- 
binties!

— Mariute Miszkiniute,
didele jau iszaugo, ba jos ežia 
niekur nematau! 
ti vis linksma ir 
kaip tai būdavo pirmiau !

— O, asz nežinau, kas su ja 
pasidarė, kad jos ežia nėra. 
Turbut buvo ant sumos, o da
bar namie bovina savo jauna 
broliuką, idant motina galėtu 
iszeiti bažnyczion. Oi, ta Ma
riute, tai mergaite ir prie tan- 
caus ir prie ražaneziaus. Kaip 
susiszukuos ir inpins mėlyna 
stangele baltais, czystais mar- 
szkiniais ir susiseks szniurau- 
kele tai sakau tau, kad priesz 
ja visu akys tik juokiasi. O ant 
veseiliu, tai neturi sau jokio 
atsilsio, taip ja visi szokti kvie- 
ozia, vienas nuo kito traukia. 
Ir kožnas norėtu, kad Mariute 
tik su juoin szoktu. Bet Mariu
te nei apie viena 
boja.

Ar tokia pa- 
szposininke

nieko neat- 
Kada pas ja kitos mer

gaites klausia, su kuo geriau
sia myli ir nori szokti, tai tuo
jaus atsako: “Man vis viena, 
su bile kuom, ale tik ne su Pe
liksu, ba tasai turi medine ko
ja.” Visos tada’jubkiasi, tiktai 
viena Leosia in ja kaip tai krei 
vai žiuri. O ant lauko Mariute 
taipgi pirmutine. Rugius pjau
nant būdavo pjauna ir juokia
si, kad jos niekas negali pavy
ti. Kaip ka;la kuri ir pikta ant

• jos, bet ne ant ilgo, ba Mariute 
tuojaus arba ka pasakys juo
kingo, arba iszkirs koki szposa 
ir tada tu žmogus buk nors 
pikeziausias, tai vistiek turi 
nusijuokti ir tuojaus po piktu
mui. Mariute vėl niekam jokio 
pikto nepadarys, tiktai taip 
sau iszdykauti juokavoti myli 
ir viskas.

Taigi su ja
nes ji visada koki juoką isz- 
mislys. Arba tada su tuo vijū
nu kaip tai visus inbaugino....

— Su kokiu vijūnu? paklau
sė Juste pertraukdama Alenai 
kalba.

— Ach teisybe tavęs tuokart 
Arklinėje ne buvo — atsako 
Alena: — pamirszau apie tai 
ir norėjau apie kita ka pasa
koti.

— Na ale kas buvo su vijū
nu ? — Klausinėjo Juste.

— Tai buvo vienus motus, 
per Rugpjiute. Miszkinis, Ma
riutės tėvas sugavo vijūną ir 
parneszc namo, o pats iszejo 
paleisti arklius paganyti. Ma
riute žiuri in vijūną ir mislina 
ka ežia padaryti ?
pae/ne, isznesze 
žolėjo isztiese.
ūžiame laiko kaip sykis valgo
me vakariene, o ežia Mariute 
inbego rėkdama kad in darža 
atszliaužus baisi gyvate ir 
kaip tik ja ne in kandus in ran
ka. Visi urnai paszokomc ant 
kojų kas ka galėjo nutvėrė ir

visada linksma

.Ji vijūną 
in darža ir 

Mes tame pa-

visi iszbogome laukan... Žiūri
me gyvate žolese guli, iizsižio- 
jus tarytum norėdama’ mus kat 
ra ingelti. Pradėjome ne savo 
balsais szaukti pagini bos! Su
sibėgo daugybe žmonių, visi 
paliko ir vakarienes! Atbėgo 
ir Florukaa norėjo ta bjaurybe 
bu botagu sukapoti, ale kiti 
persergejo, kad ji užgauta tuo-
* L, * * 4 4l" < /jaus pulsis ir visus sukandžios 
ba pasakojama, kaip gyvate

«
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I daugiau' Ydtfko 
M isz k ui i s.

j r

■ .Ij.i.*mi.—-ni įSaa 
panntrtno negirdėti, tiktifi

Kaip vėl pasirodė, Petroszienes 
duszia.

Per visa kita Nedelia Arkli- 
noje apie nieką daugiau nekal
bėta kaip tik apie kad Petro* 
sziene vaikszczioja ir žmonos 
baugina. Labai mažai Iniyo to- 
kiuįžmoniu, kurie netikėjo kajd 
duszia po smerties vaikszczlo- 

Kožnas tada sau atsimin
davo visokius girdėtus pasako
jimus apie baimes kožnas pas 
Jokubiene kldusinejo apie ta 
atsitikima kaip tai butą su na- 

, Jokubiene 
apie savo

tu.

tyku nieko 
sniegas panulŽcli po kojėin

Tuojaus menuo vėl 
pasidaro szviesu. 

priesžai
• ••

girgždu..
'" ■'»

'..Kajįilii**'i 1 FnAi**1**

Eik, cik, oil<!
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Praejti niekas negali, 
Plusta ir susilaikyti ne gali. 

Krajuje dvesavo, 
Czionais in pones insigavo. 

O kad daugiau kūno turetip 
Tai szirdeles kitokios butu. 
Sziadiėn, kaip silke rūkyta, 

Kaip, skripką iszdžiovyta.
O kad jus szirdeles kiek atsi- 

penetumete,.
Tai ir liežuvi suvaldytumete, 
Tada ant praejgiu neužsipul- 

-dinetumet, 
Sziek tiek sarmatos turėtumėt.

• • •
Tais žinutes visas-surinkau, 
Kada Nedėliojo Harveys Lake 

atlankiau 
Ir pro tuos pleisus važiavau 
O kaip kur ir atsilankiau. 
Harveys ijflke su kelioms- rū

telėms kalbėjau .
Nuo to susilaikyti negalėjau. 

Rūteles teip nusistelyejo. 
Su didėlėms akutėms ant 

manes pažiurėjo, 
Ka loki kalbėjo, 

Kaip prie žemes prikaltos 
stovėjo, 

langiau Lietuviu 
užtikau,

O ir Lietuviszka kempa boisu 
maeziau, 

Bet visi puikei užsilaiko, 
Maudagei tam Leike, 

Norėjo mane pavioszyt, 
Prie stalo pasodyt, 

Bet asz in fordpka atsisėdau. 
Ir namo atpiszkejau, 

Idant jums viską padainuot, 
In laikraszti paduot.

.Jt ____________ __ JL-4L.   .... i.. J. ..JL k A ^. JL

Naujas Didelis | 
Sapnorius jau

Gatavas
......................... ...

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.

ir^lulcfa:
Eik, eik, eik’ . r . .

Leisk mime I — 
miega Mhr iii td I r tuojau s i sz- 
budo.

— O |<as tave,taip k»ike? —

1 
suriko per

4

pasirodė: 
Mariute pasižiurėjo 
save ir sustojo kaip inkasta 
Tiesiog in ja už kokiu tik pen- 
kias^deszimtis .žingsniu balta 
moteriszke, aukszta, slenka pa
maži vįs arezian ir areziau prie 
jos. Mariute nori tekti -r,nega
li; nori bėgti — isz vietos ne
gali pasijudinti: notėtu bai- 
dykla..peržegnoti, kad isznyk* 
tu — rankos negale pakelti... O 
moteriszke eina ir eina... Tuo
tarpu pakele galva, pažiurėjo 
in Mariute ir tuojau sustojo* 
nei nepasijudina, 
stovi porsigandus 
Mariute;
duszia reikalauja bet nei vieno 
žodžio negali pasakyti nei ran
kos peržognojimui pakelti. Tik 
jos szirdis be perstojimo plaka, 
kaip kuju niusza...
Dieve! Jėzus, Marija

gali pasijudinti:

I

i
Kiaušio juokdnmos motina. I 

Bot Mariutei nebuvo juoko.
Jai galva labai skaudėjo, jau
to koki tai, įtinkama ir buvo 
kaip dj’tigio kiecziamu. Zoįdžib 
sakant — Mariute atsikėlė 
kaip ūpo kryžiaus nuimta. Vie
nok netrukus gn(va 
skaudėjus ir visoks szaltis pc* 
rojo Mariutei pasidarė geriau, 
tik tai buvo susirupinysi.

nužvelgė, kad

ą
ii

perstoję

.iauscnpt ja už sprando! Mes bn‘Mnil,fc„ (llwzi„. 
rėkti, kad ja sužeis ant amen .
toj. bjau1? be; o Mariute juo, lltsi(jkimH su
rėkti, kad ja sužeis ant amen

kad mus teip 
kad tai yra vijū

no gyvate. Potam ilgai 
negalėjome už- 

tankiai

kais raieziojasi, 
suvedžiojo, 
nas, o 
to atsitikimo 
mirszti ir 
juokėmės.

— Labai gaila, kad ir manos 
tada nebuvo — tarė Juste.

— ()t, bu tu m ir tu pati per- 
sigandus, kaip ir mes visi — 
atsake Alena — 
tum prisijuokus.

— Kad dabar Mariute norė
tu ka toki iszmislyti... — pra- 
szneko Justo; — ale sztai jau 
kelias in musu pirkia, o tenai 
laukia mane tėvukai, ba vakar 
da ne 
sveika!

Buk sveika, juk dar ne
peši maty tie —

atsiminus

o paskui bu-

iszsisznekejome. Buk

kožmim pasakojo 
__ ____ ____i duszia prideda
ma dar, kad kaip ncbaszninke 
gulėjo gralx) o ji atėjo poterius 
sukalbėti už jos duszia, tai ma
te. kad lovonas pamaži sukru
tėjo. Ale tada mislino, kad tai 
jai tik taip akyse iwsirodo, o 
dabar juk
isztikro taip buvo.’

Taip visi klausėsi ir visi ti
kėjo, kad Petrosziene po smer-’ 
ties vaikszczioja. Vieni labai, 
norėtu pamatyti duszia kaip ji 
iszroUo; Kiti taipgi žingeidus 
ja pamatyti ir paklausti kaip 
tai jai ant ano svieto, kur ji 
paskirta, ir ko nori, kad vaik
szczioja: Ar žmones bauginti, 
ar gal jieszko sau kokios pagel
bės! Buvo ir tokiu, katrie sa
ke atvirai, kad velytu sau du^ 
szios niekur nesutikti, ba labai

i <"11 4

persitikrino, kad

!

tai Nedėliojo po
Atėjo

syki galėsimo 
atsake Alena.

Ir k ozu a nuėjo savo keliu.

Kalba apie nabaszninke Pe
trosziene.

Pas miszkinius pirkioje sėdi 
keli gaspadoriai, kaip papras- 

miszparu.
pasiszneketi apie isz- 

mintingus daiktus, ba senis 
Miskunis tai mandras žmogus. 
Miszkinieno pakuria krosni, o 
Mariute triusiasi aplinkui pir
kios kampus ir klauso, ka se
niai kalba. Gaspadoriai atsi
mena ka toki isz senu laiku.

— Apie tai — pasakoja Jo
kūbas — tai geriausia pasaky
tu sene Petrosziene jeigu iki 
sziam laikui gyventu. Ale tai 
senute buvo, taigi buvo laikas 
jau ir supūti. Ji turbut pran
cūzu vaina gerokai atmino.

— Gyveno gyveno — sako 
Aržuolaitis — ir lauko smer
ties kaip kokio iszganymo o 
kaip numirė, tai ir pati spa- 
kainumo neturi ir žmonoms ne
duoda, tik vaikszczioja ir vi
sus baido.

— Kas jai tas nespakainu- 
mas ir baidymas! Tai pasaka. 
Ji džiaugiasi, kad nors ant ano 
svieto rado sau prieglauda ir 
spakaina vieta, ba ant žemes 
to visko neturėjo — insimai
sze juokomis Miszkiene.

— Ot, neszneketum
nieku — tarė Miszkinis. Kur 
ten kokia duszia turėtu baidy- 

Gal ant ano svieto taip 
kaip ežia?... ka noriu tai da
rau? Tenai ponas Dievas du? 
szia paskiria ar in dangų ar in 
pekla arba in ezyseziu ir po 
viskam o po žeme valkiotis ne
pavelys.

— Tai jus, Miszkini tokiu 
budu jokiu baidymu nesibijo
te ? paklauso Aržuolaitis.

— Bijausi ale vagies kokio 
razbaipinko, apgaviko,..

tokiu

tis!

razbanunko, apgavikov. o nu
mirusiu nesibijau, ba jie po 
svietą nevaikszczioja.

—• 0 matote, kali vaįksz- 
czioja — ginezino Aržuolaitis. 
Ir Petrosziene. Juk ja andai 
mate Jokubiene ir labai persi
gando.

— Baisaus riksmo pridarė 
manį boba insimaisze Jokūbas: 
— ifezejo pažiūrėti ar daržine

kali vaiksz

uždaryta kad tuotarpu ippuo- 
la pjrkion su riksmu kad Pet? 
rosziene stovi prie kluono. 
Tszbcgau ale nieko jau nera
dau.

Tai tiktai inutymas — už- 
giinczino Jokpbas — kada ma- 
niszke taip persigando kad bu
vo krecziama kaip drugio ir 
keikėsi macaitis Petrosziene 
baltuose nuirszkinluosc

ginezino Jokūbas

krecziama kaip drugio ir

ir su 
baltu veidu. r. t

— Tai taip sau inaiynuts ir
iii

Miszkitiienę

.■I j i
i.

J

Pricszai ja. Mariute prie darbo jau visai
1 ' A *' Mi < O « R i fe fe '<

ir be žado
nori paklausti, ko

negieda, kaip tai visados būda
vo, ir kO tai liūdna. Taigi jos 
ir paklausė:

— Kas tau yra Mariute kad 
tu tokia markatna ? <

— atsake Ma-

Badai Rožes Parko, 
•Yra didele betvarko, .

Vyrai nori pacziiiotis bet
merginu neturi,

— Et, niekas!
rinte.

— Ir nieko szįandic nedai
nuoji... gal tu sergi? 
Dieve apsaugok.

— Ne motinėlė!
— O kas tau sapnavosi, kad 

rymetyj surikai ? — klausė tu
su. Mariute pasižiurėjo priesz linu ifiotina.

O Dieve 
Juoza

pai! gelbėkite mane nelaimin
ga — pamislino 
parpuolė ant sniego.

Urnai juodas debesys užden
gė menesi, pasidarė visai tam-

O rods maeziau ten pilna buri. 
Merginos vela vaikinu ne- 

iszsi renka, 
tai nepatinka,O katrie ir yra

ii** dlii1 f 
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Mariuto ir

kovei kiausia

nusirengė misi-

Nuo ko . Jau kaip rodos, 
Toki ten vyrai ir mergos, 
Del vyru rupi mnnszaine ir rp

■H

’ III

H

jos persigastn.,

Nckuri laika vienok 
niekur duszios nesutiko 
mate, norint kožnas 
mislino. Mislino taipgi apie 
Petroszienes duszia ir Mariu
te Miszkiniute, 
kaip ir jos tėvas netikėjo, kad 
po žmogaus • smerties galėtu 
duszia jo vaikszczioti.

Nedėliojo Miszkinis su savo 
paezia iszejo pas Jokūbas, o 
Mariute paliko viena namie.

— O ka .* — pamislino sau 
kad taip persirengus - už bai- 

pabauginti Ale- 
sako, gera mergai-

Taip praslinko visa Ncdelia. 
niekas 
ir ne- 

apie ja,

tiktai ji taip

dykla ir eiti 
na. Alena, 
te, kad baidyklių nesibijo! Bet 
kas tau! Asz isz jos akiu pa-, 
žinstu, kad bijosi. Žingeidi! 
man, ar ji bijotus, ar ne? Et, 
kas tas, pabandysiu! — pasa
kė garsiai sau Mariute.

Taigi ilgai nieko negalvoda
ma, ant rubu užsivilko ilgais 
baltais marszkiniais, su kreida 
pabaltino czeverykus, ant gal
vos užsidėjo balta skepetaite 
ir pasižiurėjo in zerkola. Bai
me, tikra baidykle, kaip duszia 
-  . 1 ‘ 1 * ’ . 4 4 . 'Petroszienes, tiktai veidas tru
putėli raudonas, o ežia reikia,
kad hutu iszbales... O kam-gi 
butu kreida?

Taigi patrynė biskeli krei
dos, iszbaltino veidą ir pasi
žiurėjo in zerkolelj. Mažko pa
ti nepersigando. Juk tai tokia 
pati baidykla, apie kuria visi 
tik szneka. Alena turi persi- 
gasti kad kažin kas būtu! — 
mislina sau viena Mariute; —« 
o kaip nusigąs, tai tada turėsiu 
daug juoko: <> matai, pasaky
siu tai tu manos Marintos por- 
sigandai, o ka jau sakyti apie 
tikra baidykla! Gal Alena už
pyks?... Ale ne, ji gera mer
gaite supranta juokavįmus.

Pasižiurėjo Mariute dar 
k i in zerkoleli, nusijuokė, 
ėjo isz pirkios, uždare paskui 
save duris ir nuėjo.

Lauke buvo szalta. 
laikas nuo laiko iszlyzdavo isz 
po debesiu ir 
(Javo ant kiemo 
kaip diena ale tuojaus vėl slė
pėsi ir tada sutemdavo. Mariu
te fnejo tiesiok per kaima ba 
galėju daug žmonių sutikti o

sv-
18Z-

Menuo

tada pasidary- 
szviesu taip

to nenorėjo; prię|£ty bile kokis 
Bžuva jos nepažines galėjo už- 
puli ir ip kasti. Taipgi suma no 
eiti aplilikiii: pjpmiausia Ar- 
žuoiaiezio užkluopin, po tam P : i ii • 'L*
kąįrei prie tvoros ir senp^hio-
I_____ _ _ <f___ r t , J

nps. Menuo kaip sykis de-

sjjuva jos nepažines galėjo už
siima no 

Paminusia At

save; nieko nematyti. Pasikėlė 
persižegnojo ir 
nudlime namo.

Parbėgės namo Mariute ko- 
g re i ežia usia
prausė iszbaltinta veidą, nusz- 
1 uoste czeverykus vienu žo
džiu visai persiredu kaipo bi
jodama idant baidykla pas jn> 
in pirkia neateitu ir nepažintu 
jos.

Apie ta baidykla 
mislino. 1 
nuolatos akyse stovėjo. Mariu
tei rodėsi, kad ja mate ant sie
nos ant duriu visur kur tik ap
siverto. Ji pravers akis, nieko 
nemato, bet kaip tik suspės už
merkti tuojaus jos akyse stovi 

'Taigi Mariute 
vėl akis trina žegnojasi žiuri ir 
nieko nemato.

— Tfu!— pamislino sau-pra- 
-pulk, pražūk per szventa kry
žių! — ir tuojaus dadure: 
“Amžina atsilsi tegul jai svio- 
czia.”

Po tam Mariutei atėjo min
tis in galva kattl sukalbėti Po
terius už Petroszienes duszia.

Taigi tuojaus atsiklaupė 
sukalbėjo vienus poterius, pas
kui tris potam paėmus in ran
kas knygele, atkalbėjo malde
les už mirusiu Juszias. Tas vis
kas ja sziek tiek suramino; jau 
neinate prieszai 
szienes ir tada kada ir akis už
merkė. , * li» J ’

pėsukti prie szuįinio, o ten po

snln iirįuojaUB bus netoli Ale-
h y4 f į|^ •' *■' H ’

besiu,, pasidaro tapati. Mėl’bv 
n
še kelio. Jau buvo prie sžulinio 
pasuko po kairei. Visai tamsu,

te tad be penėjo. ja.u P1H

pasuko po kaiiyi. yisai tamsu,

nuolatos

— Visai pamirszau.
— O,gal tu vakar vąkar.e pa-, 

mirszai poterius atkalbėti, tai 
tau ir sapnavosi 
niekiai ?

— Ne nepannrszau — atsake. 
Mariute — man taip kas sap
navosi, ale neatsimenu kas.

— Dievas tikėjimas sapnas 
niekas, —
ne. — Kaip žmogus jaunas tai. 
jam ir sapnuojasi visoki niekai

4

visokį niek-

užbaigė Miszkinie-

Sene Petrosziene jai ,nan dabar tai jau niekas nie
kad nesisapnuoja.

Pet rosziene.

save Petro-

iMariute dabar sau atsiminė, j ’«■ 1 i 7 v*jog neužilgo
t k V ' . _

pareis tevgi na-
mo: taigi užkure krosui ir. pra
dėjo trusties apie vakariene. 
Ir norints buvo smagi ir gabi

J « %

Ir norints buvo smagi 
mergaite prie darbo, ale szian- 
die jai visoks.darbas isz ranku

r L 1 *’.*••* •

krito. Ir taip virdama kosze, 
pirmiausia puodan pripylė 
druskos ale tuojaus suprato ir 
savo ta klaida pataiso; potam 

nusunkti

puodan

vietoj nusunkti iszviru- 
sias bulves ko nenusunke ko- 
szes, ant galo pripjauste cibu
liu ir sumėtė puoduką n su 
druska vietoj dėti in bulves... 
Vienok prie darbo Mariute 

prasi- 
Perstojo mislinus

visi pasimeldė

bet miega
Ba sztai

truputėli prasiblaivė, 
mankszte.
apie baiįlyklas. netrukus vaka
riene iszvire ir parėjo tėvukai: 
po vakarienei 
nuėjo gulti.

Mariute užmigo, 
turėjo labai neramu, 
jai. sapnuojasi, kad semia van
deni isz szulitiio,' žiuri, kad 
szulnyj plaukioja.rAIena. Ma
riute nori ja isztraukti, iszgel- 
bejo, nori paklausti, kokiu bu
do szulinin inpuole, prisižiūri,
o ežia ne Alenq? tiktai Petro- 
j i ’ n 1 >

kaulai ir skūra, stovi prieszjg, 

manp isztraukei,

labiausiu diena

Mariutės liūdnumas ir pakuta.
Prisiartino gavėnia. Mariu

te pamažu pamirszo apie tai 
kaip norėjo pabauginti /Mena 
ir kaip puti iszsigando. Tiktai 
kai kada o
temstant, jai indai prisiminda
vo Petrosziene tokia pati kaip 
kad» mate prie szuįinio. 
Mariute atsimindavo visa at
sitikima pasidarj’davo jai szal- 
tw bet greitai vėl susiprazdavo 
kalbėdavo dvasioje 

ir visokia

Tada

Amžina< i 
atsilsi” ir visokia baime isz- 
liykdavo Nors tas atsitikdavo 
laimi retai vienok Mariute ba
davo visada liūdna ir mažai 
kalbanti.

— Kodėl musu mergiszczia 
liūdna? — sznekejo Miszkinie- 
ne in savo vvra. fe'

— Na, o deiko jau turi but 
linĮysma? juk dabar gavėnia 

! « Jl - A. '' I I "
szyppta. O atsimeni kaip ku-
n i gelis įdėlio j per pamokslu

U,

ejnikis, 
() del vyru ir merginu reike 

rimbu, 
A nt abieju szonu;

O ka? kur tamsumas, 
Ten kvailumas. • fe •

Doraneitaune lizdą užtika
Kur keliolika Lietuviu radau, 
Ir tai tikrai lizdas szirszinu, 

Ar pasiputusiu kurkinu, 
Sznairuoje vieni ant kitu 
O ir grūmoję su kuloku, 

Tegul, ba tai vyrai, .
Bet ir merginos — o tai ne

gerai.
O kad tiejei vaikinai prasti, 
Tai negali pas merginas ma

lone rasti, 
Vaikinai man neapejna, 

Tik apie mergieas ejna,
, O ne kas tos mergeles, 

dideles, kaip triubeles, 
Dantys dideli, 
Ir da kreivi, 

Szloivos kojos 
Kaip palyczioš. 
O mano szirdeles, 

Mažos ir nedideles, • 
Trijų pėdu neūžaugos
Ir tai vadinasi mergos.

Ausys

1

Rersipraszau, kad kas neuž
pyktu,

Jeigu katra szita žino dalip- 
stetu,

Ba terp daugelio medžiu žaliu, 
Atsiranda ir sausu,

Teip pat ir terp riebiu žmonių, 
Atsiranda ir iszdžiuveliu, 

fj)ii vyrais, tiek to, 
Man su jeis ne dot o.

Bet karta boba sudžiuvus
Isz Uisios gera ne bus,

Luzerne jo tokes kėlės užtikau 
Daug apie jeises dagirdau. 1 '• • * i d <• " « • •

y

fenais ir <

i

y

žmogus 
gan sapnuot. Knyga 
puikiai dručkiai apda
ryta kietais audeklincis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

VF. D. Boczkau»ka9^Co.
Mahanoy City, Pa^

!'

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

»
Viso* reikalingo* naldoe, LitaaijoH 
ir t.t. Puikiai apdaryta mialuataid 
■kūrinai* apdarais, auksuoti krarataL 
Preke *u prhiuatimu tiktai $l«5O* 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO, 
MAHANOX CITY. PJU
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CUNARD
IN LIETUVA

Trumpinusiu laiku, kas Scrcda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A 
į MAURETANIA
Per Cherbourga ar Southampton*'.

Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

_ „ • ■■

ISZ UŠTUVOS
Jei manote parsit<aukti,giminos 

isz Lietuvos, tai vittiui užsakykite 
dabar. „Musu MiM1* Lietuvoje 
suteiks jiems pafdba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, ncprilygsta- 

į mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuos informacijos klauskite 
pas. vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE
25 Broadway

New York

>
sake,.dabar reikia apmislyti
1 „ Z r.2„_.A Mergaite 
turbut klebono žodžius szirjin 
insidejo ir viskas.

— Ale man rodosi kad jai 
yra kas kitas — atsake Misz- 
kiniene.
.— O kas jai butu? paklausė 

Miszkinis.
— Ar-gi asz žinau taip tik

tai mielinau — atsake.
Mariute isztikruju 

pamokslo buvo liūdna kaip 
mislino Miszkinis, nes ir priesz 
pamokslą jau ne buvo linksma. 
Nuo paminėto vakaro kada 
Alenu norėjo iszgazdinti, jau 
nesijuoke mažai ka dainavo, 
kibu tik “Graudus verksmus 
bažnyczioje.
kad ji kenezia didelius rupes- 
czius, kad jos veidas buvo per
simainęs.

'1 •

Taip viskas nusitraukė iki 
Didžejiai Nedeliai kurioje Ma
riute, kaip paprastai, turėjo ei- 
tio spaviednes. Priesz spavied- 
ni dare sumenes rokunda atsi- 
miny tpojąus kaip ji persižen-

T. * i- '* /' 
sau jog) tai gali l>ut didelis

la ant karszto darbo pa-

Pono Dievo Muku. Tokios jau del daugelio insi- 
pyko, 

Del vyru moterių, prūso ir 
kataliko, 

Negali pro szali praejti, 
Kad tokia nepradėtu plūst ir 

; keikti.

AQUITANlX
S'

ne nuo

Ir kožnas mate

sziene, sena, sausa, tiktai vieni go už Vaidykla
J 7- ~ __ 7 . - . . . * ___T p

nutveria jai už rankos ii- saĮtp: 
Go.raL kad, mape išztraukei, 
negalėjau jok (u ,budti isz tenaj.
Gerai* kad

isztiptL Atėjau pas tave,,m

, LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

LIETUVISZKAS

TURYN1S:
Sccita Polka
Lietuviu Marszus
'Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polkų 

. Vamzdelis Polka
H

j
I

i
■i r

'r'lt
4

Ducaty Polka
Grlež Polka
Szvilpis Mamas
^Klumpakojis Polka
i Marcele Polka
'Tade-Espan Valcas
/Noriu Miego Polka
Helena Polka

į Bf o javas Vainikas Polka
iRaslpęg Vaitas
[Mojava Ves'sna
, Augonele Polka
’llRcjinias Tėvynės Marsr.as
^Lietuviu Vestuvių Polka 
^Lietuviu Galopas 
fPijonkeles Valcas 
i Pampilionas Polka
► Nekaltybe Valcak
[’Lietuviu Kadrilius "
[Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
i lengvai grąjytii.

«<
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I
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in i '.jį

royal mail
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORBITAir pamislino* »•1 k S t ISi i • , 
griekaa.kąd ja taip Ppriaq Die- 
vas tada ant karszto darbo pa- 
bpde. Jai buvo labai žingeidu 

Iką kiinigas unt to pasąRys, Ir

i

Tj ’
ilge idu

— ■ — ’ \ f fc ’ » i .t m, r, , 1 _ ., '

tau parodyti, kaipaKZ^dabąr jttprints jai buyo didelė
gyvenu ir kaip )nąprdąpar ge 
r^u. būti.” f::: * ’" 
ttukti^b^iįi bogtij o ^ęifoftžio 
įie cltti’ltvircziau i

"ORDUNA” “ORBITA" 
; “OHIO” “ORCA”
' Tie laivei yra nauji ir moder- 

niūki visame. Geriausi del jura 
keliones, žinomi del gero patAh 
navimo ir vigadoa visame. Gerta 
ir užtektino valgio paduodamą 
ant baltai usdengtu stalu. Srel- 
minios, moterea ir vaikai gauna 
speeiaje Ratauiayiasa, h 

BOTAI KAB SYBAS 
PACKET COBtAMfr 

N Broadway.;

. P

I
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-m!
Si

rma-
įtį priė Visoko prisipažiiį^L bet

Klurinip jięrį,ka darysi ant Bpaviedftje$;|mo-

im tlai’S tvircziau spaudžia jrfi
ranka savo kaulėta ir sžalta

rįm.buti.”
• guįitūii 
I ti.

Viltimi- M*but. 1

Preke su prieiuntimu tiktai 75c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. '

MAHANOY CITY, PA. **
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Isz Shenandoah, Pa.
Terp ir

susidaužė

— Juozukas Sadauckas, 12 
metu, miro Ashlando ligonbu- 
teje, sirgdamas koki tai laika.

— Anglokasiu uni jo nutarė i »| x*  G 1 X* i   X!..
Subatojo, 2 Augusto in 

s.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Szosziu

sužeista.
per

Frackvilles
Saint Clair, Paig automobilius 
prigulintis prie Petrakevicziu 
isz E. Centro uly., 
su troku. Petrakeviczius likos
supjaustytas ant veido, kojos 
ir neteko dantų kaipo ir jojo 
pati likos skaudžei 
Abudu likos prižiūrėtais 
daktarus Frackviliejo. Vėliaus
daktarai isztyrinejo buk Pet- 
rakeviezieue yra sužeista dau
giau kaip isz pradžių manyta 
ir ant paliepimo daktaru likos 
nuvežta in Ashlando ligonbu- 
tia.

laikyti milžiniszka iszvažiavi- 
ma Subatojo, 2. Augpąto j 
Lakeside ir Lakewoodlparku 
Visi lokalai daly baus tame isz>’ 
važiavime.

Vladas Gabrikas, 6 ne
gyvenantis ant . 348 S. 

likos sužeistas

ir Antanas

— Ant plento terp Shenan- 
dorio ir Mahanojaus motorcik- 
lis kuriame važiavo K. Norkus 
Juozą Subaczius
Palukas isz William Penn, su
si,'dure su automobiliniu.
trys likos gana skaudžei sužei
sti ir nuvežti namo.

— Tomis dienomis
ko redyste musu senas pažys
tamas Petras Bagdanaviczius 
isz Waterbury, Conn., kuris 

22 metai
Szeimyna Bagdanavi-

Visi

atlan-

Conn.
apleido Mahanoju 
adgal.
ežiu gyveno tame laike ant W. 
Pine ulyczios ir buvo pažysta
mi del daugelio.

— Pottsvilleje pradėjo pla
tintis raupai. Jau keli žmonis 
serga taja liga. Valdžios svei- 

pasirengi- 
neprasipla- 

tintu po visa pavietą.
— Antanas Czesna kuris 

lankėsi pas gimines Ellsworth 
Pa. ana diena pargryžo namo.

— Seržantas Juozas Bud- 
reviezius, kareivis Dėdės Ša
mo, būnantis Quantico, Virgi
nijoj, sugryžo prie dinsto, at
lankęs savo motinėlių, sesutes 
ir brolius.

— Mahanojaus prūdai bus 
iszleisti idant sujeszkoti kuna 
Russell Steimlingo, kuris din
go kėlės sanvaites adgal o tė
vai yra tosios nuomones jog 
vaikutis nuskendo.

— Juozui J. Malinauckui 
nubodo jojo teviszka kalba pa
duodamas praszyma iii Potts- 
villes suda idant duotu jam pa- 
volinima permainyt 
ant Amerikoniszkos.

katos bjuras daro 
mus idant raupai

1

pravarde

— Petnyezioje 
high Valles kasyklos Bukmau-

Park Place, Vulkane ir 
Primrose.

mokes Le-

ta, Vulkane

Le-— Nedėliojo 27 diena 
high Valles geležinkelis turės 
ekskursije in Niagara Falls. 
Kelione kasztuos ten ir adgal 
tiktai 5 dolerei. Daug Lietuviu 
žada atlankyti t a ji garsinga 
vandenpuoli.

— Jeigu kada busite Lake
wood parke tai atlankykite sa
vo tautieti Joną Jarasziu kuris 
turi stendą giraitėje szale kelio 
einanti nuo geležinkelio staci
jos isz K. Mahanoy Junction in 
Lake wood parka. Pas ji gausi
te visokiu gerymu ir užkan
džiu. • (t.56

Redding 
. įmes .

►

Nedeline Ekskurcija in 
IN

NEW YORKA
13 LIEPOS

... 12:10

Speciali* Ekskursini* Treina*
Isz Ryte

Shamokin.................................12:01
Mt. Carmel ...
Ashland .............................. 12:47
Girardville ......................... 12:55
Shenandoah............................ 12:35
Mahanoy City..........................1:16
Tgmaqua................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo'W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

IN TEN IR 
ADGAUOS$4.00

—J—---------
Ant Readingo Geležinkelio

tu,
West’ ulyczios, 
per Jono Šlaviko automobiliu 
isz Turkey Kun.

— Tszpaniszka motore Mar
inėlė Fernandes, kuri nuo pra
ėjiu meto serga trandu liga, li
kos iszvežta in New Yorka isz 
kur bus iszvežta adgal in Isz- 
panije.

— Panedelio ryta atsibuvo 
iszkilmingos laidotuves Izabe
lės, Grasdacziutes, dukters An
tano Banniso,
Avė., su bažnytinėms apejgo- 
mis.

Saint Clair, Pa. —
metu senumo Helena Kazlauc- 
kiute, atvažiavus ant strytka- 
rjo su tėvais in Schuylkill par- 
J<a, bėgdama per kele likos pa
taikyta per automobiliu su 
baisioms pasekmėms, aplaiky- 
dama pavojingus žaidulius ir 
likos nuvežta in Warner ligon- 
buti.

SZALTAS KRAUJAS JI 
IŽGIALBEJO.

> n i ■■■—4

Ana diena apsakinėjo mums 
daktaras S. apie atsitikima ko-

r

134 N. Lehigh

— Sampselis, jaunas vyru
kas važiuodamas 
ant S. Jardui uli.

per ka ka-

automobiliu 
pataikė in 

stovinezia baczka, kuri nusiri
to po automobiliu, 
rūkas iszkrypo isz kelio užva
žiuodamas ant gonkeliu ezeve- 
ryku sztoro Kovalevskio. Du
ryse tada stovėjo Kavalauckie- 
ne kuri paregėjus prisiartinan- 
czia nelaime, greitai szoko in 
vidų apsisaugodama nelaimes 
o gal ir mirties.

nupuolimą
Turkev Kun 
užgriautais Franas Uraviczius, 
239 South ('hestuut St. ir jojo 
leberis Franas Rajūnas, 410 S.

gilukio abudu
iszliko gyvais su mažais sužei
dimais.

Per augliu
kasvklosia likos

Jardin St. ant

ir 13

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Szv. Kazimiero Lietuviu Pa

rapija isz St. Clair, Pa. rengia 
dideli pikniką Liepos 12
dienas. Bus visokiu gerymu ir 
užkandžiu. Orkestrą g 
tuviajjkuR ir angliszkus szo- 
kins. Tarp visokiu pasilinks
minimu bus virves traukimas 
St. Clair su Arnac addition 
taipgi bus moterų lenktynes, 
atsibus gi ra i ten už Arnac. 
Szirdingai užpraszo visus 
(t.56) Rengėjai.

ANT PARDAVIMO
Naujas 6 ruimu 

skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Phie St.,
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
Dubeltavas namas ant Union 

St. Tamaqua, Pa. Persiduos pi- 
gei nes locnininkas nori va
žiuoti in Lietuva. Turiu teipgi 
keletą kitu gražiu namu ant 
pardavimo Tamaqua. 
Tamaqua ejs brangyn kada už
baigs statyt nauja Round 
House, nes tada bus vietos del 
dvieju szimtu familiju. Pirki
te dabar.

Michael V. Wolfe 
(Vilkaitis) 
336 Arlington St., 

Bell Phone 193J, Tamaqua, Pa.

ricsz lie-

gi ra i ten už

namas su 
ir kitokios

Namai

statyt

PARSIDUODA PIGEI.
Dviejos stubos po No. 510 

W. Spruce St. Du arklei, 5 ve
žimai, roges, dump-wagon, 
sztebelei ir maža farmuke. Vis-*1 
kas geram padėjime. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

510 W. Spruce St.,
______ Mahanoy City,
DIDELIS 99 PARDAVIMAS 5

roges

Subatoj 12 Liepos, ant viso
kiu blekiniu, mediniu ir gele
žiniu daigtu del namo. Visi 
daigtai vertes nuo 10c. iki 50c. 
persiduos po 10c. 
anksti ir pirkite kas jums rei
kalinga. i

LOUIS WAS0H 
Lietuvis

1139 E. Mahanoy St. 
Mahanoy Oity, Pa.

Upholstering & Hardware

Ateikite

(t.56
f

f

padekavone, nA

Frackville, Pa. — Petras Gu
daitis, kuris atvažiavo isz Na- 
komis, III., su savo szeimyna, 
nutarė czionais apsigyventi 
ant gero.

— Miesto valdžo nutarė 
uždrausti rodyti savo perstati
nius visiems karnavolams 
miesto. Visi tokie perstatimai 
turės pasijeszkoti sau-vieta 
užmiestije.

karnavolams

FranasMinersville, Pa. —
Rutkauskas 32 metu, likos bai
gei sužeistas Pine Hill kasik- 
losia per eksplozije dinamito, 
mirdamas didelosia kankesia 
in'dvi valandas vėliaus Milli
kan ligonbuteje Pottsville. Ne
laimingam eksplozije nutrau
kė ranka, kita sulaužė keliosia 
vietosią, krutinę ir veidas bu
vo baisei sudraskyti. Rutkaus
kas rabino pilerius, iszgreže 
skyle in kuria inde jo dinamito 
kuris neiszszove ir vietoje isz- 
grežt nauja skyle, tai stengėsi 
iszgauti dinamitą kuris eks- 
plodavojo su baisia pasėkiu i a.

ki nesenei turėjo, kuriame tik 
szaltas kraujaą ji ižgialbojo 
nuo baisios mirties. ’

Daktaras turėjo reikalu, pa- 
miszeliu ligonbuteje Danville, 
Pa. Supredentas priglaudos 
apvedinejo daktaru po kamba
rius, kad sztai viojias biz pn- 
miszeliu staigai gavo priepuo
li, per ka supredentas turėjo 
apleisti dakatara kuris vienas 
pasiliko karitoriuje, kad tame 
prisiartino prie jojo kokis tai 
žmogus puikai pasiroclias kal
bėdamas in ji:

— Perpraszau, jog pats save 
persistatysiu ------ Esmių dak
taras Stein.
turn, tai asz
toliaus po priglauda....

— Su mielu noru....
Abudu nuėjo toliaus. 

prisiartino prie vieno kamba
rėlio Šteinas atsiliepė:

— Czionais buna uždarytas 
žmogus, kuris persistato save 

Ka ant to tamista

ji ižgialbojo

Jeigu sau vclin- 
a p vesi u tamista

Kada

už Dievą. .
pasakysi ?

— Vargingas beprotis----
— Meldžiu inejkie in vikiu.
Abudu inejo in vidų.

gai Stein paszaukc:
— Asz esmių Dievu.

Stai-

—- Gnl 
man netiki, jog asz esmių Die
vu? Netiki? Tuojaus tave per-

A 4* A A a A A A

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

144 akeriu farma kuri randa
si Locust Valley, 2 miles nuo 
Tuscarora ir in Lakeside, 6 mi
les in Tamakve 
Mahanoy City, 
šiam padėjime.
parduos pigiai isz priežasties 
senatvės. Sztai proga pirkti 
gera farma.

Geo. S. Deem, 
Barnesville, Pa.

tikrinsiu! Žiūre k! Cze randasi 
langas ant treczio laipsnio. Tu
ri iszszoki per ta Įauga, bet tau 
nieko neatsitiks - - - - Meldžiu 
tuojaus iszszokti! Asz esmių 
Dievas ir užtikrinu, jog tau 
nieko blogo neatsitiks - - - -

Šteinas būdamas didelio su
dėjimo žmogus, 
gai stumti mažiuleli 
per Įauga ------

pradėjo stai- 
daktara

ir tiek pat in 
Viskas geriau- 

Locnininkas

Sztai
(t.56

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ap parduoti narna 
tai keripkites pas mano, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

M

*

a

Staigai daktaras paszaukc:
— Tas nieko iszszokti per 

Įauga isz treczio laipsnio ir ne- 
aplaikyti jokiu sužeidimu, prie 
to nereike ne Dievo. Bet jeigu 
esi Dievu,
idant galecziau szokti nuo že
mes ant treczio laipsnio.

— Gerai — paszaukc pami- 
szolis, ejmo laukan, 
dysime.

Kada daktaras S. gavosi lau
kan, tai galite būti tvirtais, jog 
nelaukdamas ant paikszo pa
liepimo, dūme isz ligonbutes 
kad net dulkiavo paskui ji.

tai padaryk teip,

o iszban-

Prisiuifcziii tamistoms pre- 
ilSaule” kuria 

skaitau nuo daugeli metu. Žo
džiu sakant, nėra ir nerandu 
smagesnio ir parankesnio 
laikraszczio koki yra uSaule” 
kuri duoda žmogui tikra suma- 
nima ir pamokinimus Jdelei pa
gerinimo gyvenimo. Buvo dau
geli užpuldinėjimu ant 
les” 
šokiu ypatų, bot 
spindulei visus apdegino ir ant 
toliaus szvieczia del mus. Tie- 
jei užpuldikai sako, buk “Sau
le” yra bedieviszku laikrasz- 
cziu, bet teisybe pasakius, tai 
kas teip kalba, tai turi mažai 

szirdije ir yra 
apšmeižto jas. 

Duok Dieve kad visi laikrasz- 
ezei butu tokio turinio kokiu 
yra “Saule”, 
gyventu ant svieto ir neperse
kiotu kitu. Isz mano puses, tai 
lai Dievas duoda “Saules” 
daktoriui sveikata ir dagyven 
ti szimta metu darbuotis del 
labo visu Lietuviu Amerikc, 
to viso velijentis, pasilieku su 
pagarba,

No. 14026. J. T.,
Brooklyn, N. Y.

numeni ta už

ir
< t Saule

“Sau- 
isz visu pusiu ir nuo vi- 

ypatu, i < Saules >>

tikėjimo savo 
ipokritas ir

o kitaip žmonis

re-

4 Rt'iidiiiiį
lines . >

Seashore
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcijos

KETVERGAIS
17 ir 31

regulariszka Pullman

JULY
AUGUSTO 14 ir 28 
SEPTEMBERIO 11

Dubeltavas $7.20 Tikietas
Tikictai geri ir ant Pullman karu 
damokant 
preke.

ISZ MAHANOY CITY 
Tikictai geri ant bile kokio treino 
dienojo ekskurcijos (pridedant ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 naktij priesz tai.) 
Galima sustoti Philadelphijoje 
važiuojant ir grįžtant.
Apie dauginus informacijos pasi
klauskite ant visu Readingo gele
žinkeliu stacijų.

Ant Readingo Geležinkelio

ballbandM

%
v

Jie Laiko Nešiojimą Kasyklose
Turi but drūtas gumas kad laikytų nešiojimą, kasyklų darbo 

B all-Band ’’ Lopacs irir tas tokis gumas, kuris indgtas į 
Himiners.

u

Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu prailginimu kad apsaugojus 
viršų nuo aštriu akmenų, 

v
Ball-Band ” Cebatai ir Ceverykai yra smagus delii

jinio visą dieną.

V xinešio-

Apsimokčs jums pajieškot del Raudonos Boles ant kiekvienos 
poros. Reiškia daugiau dienų nešiojimo.

Balti, Raudoni arba Juodi, 
ninka.

Matykite juos pas jūsų krautuv-

©
©

f .

Mishawaka Rubber (St Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka. Ind. 
Namai kurio užmoka mllionals už ruU

HIMINER

REIKA-f
LAI PAGERĖJO. J

Lietuviai Kreipkitės prie z
Savuju. S

EMIGRACIJOS

Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

‘ Amerikos Valdžia uŽgyrc nauja 
instatyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan-* 
ežiam Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimines ir 
laike metu sugryžti in Ameriką 
be kliueziu. Iszvažiuojantiems in 
savo tėvyne Amerikos Valdžia 
iszduoda tam tikrus liudijimus, 
kad jis ar ji galės gryžti adgal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in szia szali.

I’asiuncziu pinigus in
>szalis pigiausiai, parūpinti paspor- 
>tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
(kaneziai priruosziam kelionėn. 
»Kelinlininkus pasitinkant stotyse 
J New Yorke; suteikiam nakvyne, 
įneš užlaikom savo vieszbuti.
' Reikalauk Laivakorcziu kaino*, 
(Pažymėdamas isz kur ir kur nori 
► važiuoti.

: George J. Bartaszius
; 498 WASHINGTON, ST, 
; NEW YORK, N. Y.
J Telephone: CANAL 7716

visas

I reg. S V.
Pat. Ofise.

F. AD. RICHTER A CO..
104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y.

perrinkus. Nei viena atsargi 
trkraMZ jJ'nctuH INK ARO vaiubalenkiio.

' r- ar. orruTrn jl m

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, \ 
esančiam geroje fiziškoje / 
padėtyje. Užlaikyk gavo 
tvirtumų martuodamas \ 
anvo inuftkuhui kiekvieną 
vakarą einant gulti. Ifal f 
trinkite gerui wi Menai . 
Žinomu ir pa tikėt Inu p

S

gio. skaudamų 
iniinkulų 

diegiančių P<^ 
čių.
tvirtu ir Bvci- 
kut 
tokia darima 
Jums 
dy« niekuomet

trail tHitTdė honkow Aito ilnlmento. NAra

' Ir IfiVEMO- 
KITE nuovar- 

)

Bukit

tuomet

neliro-

/

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS prie dr. hodgens, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Utarnlnka 
80 E. Centro SL ant antro floro, 

Ofiso valandos i V ryto iki 0 vakaro.
RODĄ SUETIKIA DYKAL

GERAI ŽINOMAS SPECIALIST AS?

SO E. Centro St, ant antro floro,

Gera proga pirkti ūkia, su gy- 
vuleis, su padarineis, ir 

visa apsėta.

Su visais gyvuleis ir padari
neis inrankeis. 60 akeriu že
mes

inrankeis.
47 dirbamos o 13 miszkos, 

2 arklei, 5 karves 3 kiaules, 250 
visztu, 10 aneziu, 3 žąsys. Visi 
inrankei žemei dirbti. Akmeni
ne 5 kambariu st ubą. Medines 
kūtes, 4 visztinikai. Labai ge
ras szaltinio bėgantis van
duo. Ąrti vaikam mokykla, l’/j 
įnyle iki geležinkelio stoties. Vi 
mylios iki krautuves ir kareze- 
mos. Priežastis pardavimo va
žiuoju in Lietuva. Viskas sy
kiu tiktai $5,000. Inmoketi ga
lima $3,000 reszta $2,000 ant 
lengvu fiszmokejimu. Norin
tiems pirkti klauskite informa-

t

iszmokejimu.

cijos per laiszka o daugiau su
teiksiu kožnam. (F.J.ll 

Chas. Yanuszis,
Alburtus, Pa.R.D. No. 1

* *

DAKTARAS HODGENS 
rhllU®U»hUi SpecUlUtM 

U1bI*cb«1uIv Ir Chr»Bli»k» Llrn 
Eikite tea kur etate tikri k«4 cmh 

eite tvirta rodą Ir atsakanti mediką* 
lliika rydlma, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktlkavlma. 
Gydimą ka aplalkoU buo manse m 
gvarantuotas.

Jalgu esate sllpnL Berrisikl ar li
tuoti, nedarykite toe klaidos ka kiti 
eaa padare, ateikite pas mane Ir *a»> 
lap tingai pasikalbėsima. Laukti yni 
pavojinga.

Tldnriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis. aiklmlmas Ir tankumas po val
giui, ganai* tvalgullt* silpnumas ssir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti

Ode* Ilges, IsiberlmaL paprotaMU 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jutu jauni** 
tee jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa* 
tenklino, jalgu taip tai matykite ma
us.

Bumatismas visokiuose padsjtauo* 
te, teippgl isxtlne Ir estyvl sulenkiamai 
pasiduoda per mano gydimą

Ar esate nervuotl ir trots nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailst les ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant va
gos, silpnos atminties, sarmatlyvL 
greitai pallstat, pikti, Iszblleikusle Ir 
tssberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtla kataru, astma, 
dusuli, ulimas galvoje, trumpo girde* 
jlmo, isstlnlma gerkles (goitre,). krau
jo, odos Ir speclales ligas pilvo, inks
tu. kepenį pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykaL Po tam 
IszaiiEklnslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonec nuo dak
taru, lojerlu Ir d rasis xk u jo. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garsingtauelus Kuropoe Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens būna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisas valandos
nuo 9 ryte iki 8 vakare.
No. 44 BROAD ST. e

i

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszrno-

Teipgi turiu daug nauju 
neiszdirbtu farmu.
adreso.

11 metu

kescziu.
Kreipkitės ant

Sep 2
Antanas Macunas, 

Irons, Mich.R. 1, Box 51.

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISUI

Patikėk daugeliui tukstanczlul tautleczlu ir

Prasz&Unk noMyrim*

NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.
Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar dau

gi aua juos nukankyei. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutolko jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 85c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
Iszsluslm buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centro St., Shenandoah, Pa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlu

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City,’Pa.

$ ■ , . r H I WHQ f I
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Go. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

t r




