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Isz Amerikos
Geriau nusižudyt no kaip 

pinigus praleist.
Los Angeles, Calif L. D.

Baker druezei tikėjo in tai, jog 
juodospinigai suezedyti ant 

valandos,“
leisti. Susilaukęs 43 metus, la
sai tikėjimas Bakerio buvo 
szventu privalumu, 
turėjo szeimyna, 
automobiliu ir puikia suezedy- 

pinigu banke tas ji 
Neturėda

mas darbo per du menesius 
teip nusiminė jog naktimis ne
galėjo miegoti ir rūpinosi, kad 
jam reikės iszt raukt i sutaupy
tus pinigus ant maisto o idant 
tam užbėgti, nutarė atimti sau 
gyvasti ne 
isz banko.

Pati su vaikais po palaidoji
mui vyro, rado bankine knygu
te, kuri parode, buk Bakelis 
turėjo sutaupinias banke su
virszum penkis tukstanezius 
doleriu apie kuriuos pati visai 
nežinojo. Gerai, kad toki žmo
nes gulėtu grabe, nes ne patys 
naudojęsi isz gyvenimo ne ki
tiems duoda ra m v bes.

Vaikai uždaryti kupare; 
užtroszko.

Chicago. —
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neprivalo būti isz-

Bakelio 
o norints 

savo narna.

ta suma 
neperina i ne visai.

per

kaip iszimti doleri

pare, būdami jame

Kankino mergaite idant butu 
geresne.

Omaha, Nebr. — Ant palie
pimo kaimynu, palicije atėjus 
in šluba rado lenais trijų metu 
mergaite Mare Wisner pri- 
riszta prie 
toms rankoms 
priesz jaja ant stalelio buvo pa
statyta vaisei ir kitokį valgei 
idant jaja da daugiau kankyt. 
Cž laji nemielaszirdin 
ba likos aresztavota 
Begina Hill, pas 
rado ir mergaites 
rata kuri teipgi buvo kankina
ma. Moterį* užpildavo malaso 
ant mergaites krutinės idant 
muses užlėktu ir 
mergaite, isztepdavo 
klijeis ir plakdavo

Tėvas mergaieziu ati
davė jaises po priežiūra tosios 
szetonbobes, nes buvo persi- 
skvrias su savo motore ir ma- 
žai rūpinosi kaip jiji 
gaitems pasielginejo 
jos buvo jam isz akiu.

Iszszventino keturis nepri- 
gulmingus biskupus.

Scranton, Pa. — Nedėliojo 
likos iszszvent y t i keturi nauji 
biskupai Lenkiszkojc Tautisz- 
koje Neprigulmingoje bažny- 
czioje (nezaležnu) per biskupa 
Franciszku Hodura. Nauji bis
kupai yra: Jonas Gritenas, 
prigulmingos 
bažnvežios •<
Grochovski isz

dingai.

KA TAI UGNIS PADARE ISZ PUIKIOS GIRRIOS.

sienos
in

Wisner 
su iszkel- 
virszu, o į (I

ga dar- 
motere 

kuria teipgi 
sesutia Da

kandžio! u 
veidą su 

nomielaszir-

su mer- 
bile tik

ne- 
Liet uviszkos 

czionais, Leonas
Dickson (’i t y,

Vai. Gavrychovski isz Woon
socket,

Du vaikai už- 
troszko ant smert dideliam ku- 

uždarvt i 
I>er savo draugus kada bevi
liosi isz “aklos bobutes.“

• Kada tev/hf FYn5w«^-l-lrhkas, 
nesulauke vaiku, manydamas, 
jog randasi lauke, pradėjo 
klausinėti vaiku ar nemato ju
ju Petruko ir Viaduko, kaimy
nu mergaite pasako tėvui, jog 
juosius uždare kupare. Tėvas 
nubėgo ant virszaus ir isztik
ru ju rado vaikus dideliam ku
pare bet jau negyvus.

Nužudė paezia ir kūdiki nusi- 
veždamas su savim lavonus.

Muskogee, Okla, 
pradėjo jeszkoti
žmogaus, 'kuris ana diena 
szove ant smert savo paezia ir 
kūdiki ant kelio artimoje Hi- 
chita, insidejo lavonus in au
tomobiliu ir nuvažiavo tolinus. 
Pati Jono Bay,
rio, kuri buvo liudintojum tojo 
atsitikimo, pasako palieijei, 
buk automobilius sustojo arti 
josios namo, moterį* iszsedo su 
dviems vaikais, o
emes karabinu szove in motore 
ir viena isz vaiku padedamas 
juos ant vietos, bet antras vai
kas pabėgo in krūmus. Žmogus 
inniete lavonus in automobiliu 
ir nuvažiavo tolinus. Norints 
motino su kaimynais jeszkojo 
kito vaiko po , visa aplinkine, 
bet jojo nerado.
Apgavinga pati aresztavota su 

dviem prielaidiniais.
Baltimore, Md.

30 metu, apkal- 
s vot im v vriavima,

socket, K. L, Jjįr Kranciszkus 
Boczak isz LTfmolns, kuris su- 
gryž in savo tėvynė organizuot 
neprigulmingas parapijos. Pa- 
nedelije atsibuvo posėdis nau
ju biskupu ir kožnam bus pa-

1

0n
Barbaroj, Kalifornijoj, kada ugnis pro jaaSztai kas pasiliko isz pu ikios girrios Šaut 

praėjo, o tai vis isz priežasties apsižioplinimo automobilistu kurie' neužgesino zapalkos. Mili-
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Isz Lietuvos.
Gudai katalikai “krosuose 

draseja.
Kaunas. — Gudu laikrasztis

apraszo toki indo-

> J

Lieuvos žydai urmu keliauja 
Palestinon.

Kaunas — Nors rodosi žy
dams kol kas nebloga gyventi 
nepriklausomojo 'Lietuvoje,Lietuvoje,

0 
0 
o

jonai pėdu medžiu iszdege in v iena diena. Daugiau negu HMM) ugniagesiu 
vietose su dideliais gaisrais ('a lifornijoj, norėdami sulaikyti liepsnas, 
miszko, W’asko ežero srity, užsidegė.

, arti ('alitornijos sienos, ugnys yra nenugalimos. Pavojingas
Pine Flats, San Bernardino apskrity. Vakar ugnis sunaikino Rowell sanatorija ir asztuone- 
ta namu. Ka neiszpjauna kapitalistai tai u 
dyt girriu niekas nesodina.

keturiose
2000 akru

Nevadoje

kovoja
(Iregone

W’ashingtoiK' dideli liet us užgesino daugeli gaisru, bet
gaisras esąs Sugar

gnis sunaikina, o sodyt gii;riu niekas nesodina.

vienok paskiautdtioju laiku pa
stebimas ju veržimąsi in pales
tina. Jau priesz pora menesiu 
per Kauna iszkeliavo Palesti
non gana didelis būrys 
szeimynu. Gi Liepos 23 d. 10 
vai. ryto iszeinancziu isz Kau
no in Virbali traukiniu isz 
Kauno in Virbali traukiniu vėl 

Palestina bent 
trys vagonai žydu.

Iszkeliaujancziuju upas bu
vo labai pakilęs, labai links
mai tarp savessznekucziavosi, 
o sujudus isz vietos traukiniui 
apleidžiantieji Lietuva žydai 
eme garsiai dainuoti. Palydėti 
iszkeliaujanczius stoties pero
ne susirinko didele žydu minia 
kurie pražiojus eit traukiniui 

jau butui v»«» mosavo baltomis skepetai- 
buves užmusztas, jei ne pat-1 temis. Kai kurie isz ju verke.

Sulaikytas dar vienas 
pleszikas.

Kaunas. — Sziomis dieno
mis kriminale policija.Vilka-

viszkvje sulaikė pleszika Duo
di, 
Apygardos kalėjimo 
metu dirbdamas 1-oj tvirtovėj. 
Kratant pas ji rasta ginklu ir 
svetimas pasas Szlakio vardu.

žvdu

■i'

kun. Cikota 
va 1st i e-

“Krynica
mu nuotiki Malkauszczinos ba- 
žnyezioj, Dianos apskr.

Per pamaldas,
sake susirinkusiems 
ežiams pamokslą gudu kalba. 
Jam bekalbant, bažnyczioj bu
vęs vienas lenku dvarininkas 
staiga suszuko:

Mums nereikia Gudu kai- 
Cždatvaim
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bos, ežia Lenkija, 
bažnyczia“!

Pasipiktinę tuo žmones szo- 
ko prie dvarininko ir norėjo ji 
sumuszti. Su juo buvęs sūnūs 
pradėjo dvarininką ginti, gra
sindamas puolusiems revolve
riu. Tai minia dar labiau inpy- 
kino ir dvarininkas

sai pamokslininkas dar su vie- 
apgyne 

nuramino kiek 
Dvarininkas su 

spruko pro

nu kunigu, kuriuodu 
dvarininką ir 
valstieczius.
su num tuo tarpu
duris in vežimą, in kuri isz mi- 

’o szio 
gryžo in

Virbali

iszkeliavo in

kuris pabėgo isz Kauno 
riausziunios pasipylė akmenys. 1 

incidento visi vėl 
zažnyczia ir kunigui paklau
sus,'kuria kalba sakyti pamok
slas, vienu balsu pareikalavo:! pj Szlakis, kuris jam perdavė
• • / l 11 1 I j* • 1 • 1 •

taipogi sulaikytas ir

Tevas sudege kluone trys me
tai adgal, sunelei tik dabar 

aresztavoti.
Beaver, M is.

Jonas Brand, 
su savo paezia

>

idgal kada vaikai 
nivo iszvažiave in miestą. 'Tė

vas baisei sumftsze 
Brandienes brolis 
uojaus iii miestą

mas vaikams, buk tėvas sugry-

na su vaikais 
rys metai

Parmer i s 
kuris negyveno 
kuri vede far- 

sugryžo pas jaja

motina, o 
iszvažiavo 
praneszda

- Ko- 
Coal

Pa.
Pittsburgh

Adriane, 
kuriosia

“Už

■1Kasyklos uždarytos, darbo ne
teko 3000 darbininku.

Puhxsutawney, 
chest er
kompanijos kasyklos 
Eleonora ir Ilelvėlia, 
dirbo trys t iikstanezei angleka
siu, likos uždarytos ant trijų 

pagal apgarsinima isz- 
per

denta tosios kompanijos, 
sies kasyklos vra • *
szioje aplinkinėje ir dirbo per 
dvideszimts penkis
Priežastis užsidarymo vra tau- « t
kus darbininkiszki nesulikimai 
ir neužganadymas isz užmokes- 
czio.

Ull't II, 
duota li. M. Clark prezi- 

To- 
seniausios

gudu.
Po pamaldų ramiai iszsisikr- 

styta su tvirtu nusistatymu ir| atgabenti kalėjimam
Paszto betvarke.

Sziauliai. (‘^Vienybes ’ *
— Prieinu prie langelio, kur
pinigus priima,
ežias. Laukiu ar kas nepasiro-

pasa, 
sziornis dienomis abu jie bus

Užfundino paperosu kitam vy
rui — nužudė jaja.

Indianapolis, Imi. — 
lai, kad pirko pakeli paperpsu
kitam vyrui ir jai už mano pi
nigus, norėdamas 
nubaust ii' kad nedraugautu su 

vyrais, nuszo- 
po iszperimui gerai 

iszsi kalbinėjo 
ant palieijos

nepažystamais

jaja už tai
toliau ginti savo eises.

kor.Baisi perkūnija Panevėžy.
Liepos 11 d. 

eme niauk-
t ei p Panevėžys. — 

apie 1 vai. dangus
bet jis tusz-

•f

(is isz sziaures puses. Apie laidys. Sztai valdininkas ir atei- 
val. dangų aptraukė juodas de- na< jau buvo beeinąs ir prie 
besys. Pradėjo smarkiai lyti ir | ]angelio> tjk kaip tyczia ėjo

jo “kollega

via u jaja 
kailio,“
William Hughes 
kada likos aresztavotas už nu-
žudinima savo paezios.
Pennsylvanijoi yra suvirszum 

milijonas automobiliu.
Harrisburg, Pa.

ua likos iszduotas Inisnas ant 
va rvmo 
ras

skirta diecezijo.
Nors karta Lietuvi*! susilau

kė savo biskupo norints ir yra 
neprigulmingn bet vis 
pas.
Perszove nepraszyta sveczia.
Linden, N. .1. — Nebuvęs na

mie pora menesiu, Stepas Kre- 
szevski, 38 metu, gryžo ana va
karu apie 11 -ta vai. ir perszove 
savo žmona, Vladislavka, 35 
metu, in kairi žandu, 
Heit mana, 
per pilvą.

artimo farme- ’ moterį* gulėjusi viena lovoje 
Į

Palicije 
nepažystamo 

nu

v v ra s i už

- Sude stojo

sumusze

bisk u-

zo namo, 
korszino atėmimu 
t ies.

motina ir 
sau gyvas-

met us. na. Jau buvo beeinąs ir prie

Laura Disch, 
tinta ' už 
drauge su jaja stojo Teodoras 
Ehlerv, e 7

, o Izraeli 
amžiaus, 

sako, kad
, o 

Heitmanas gulėjęs tarpo dvie
ju jos vaikucziu kitojo lovoje. 
Kreszovskis po to pabėgo ir jo 
nerandama.
sužeistas. Policija 
szaudvmas invvkes isz meilisz 

• •

ko pavydo.
Harvey Lietuviu biznierius 

mirtinai sužeistas.
Chicago. — Feliksas 

t is, kur 
miestelv turi smukle 
szu ant lango: 
lor, “jeigu dar 
tai kita karta žinos, kad ne pro 
szali kartais ir žmonos paklau- 
svti.

Duokdie tik, kad jis dar pa
sveiktu.

Užvakar jis su

6.3 metu 
I Ii c i ja

Heitmanns rimtai 
spėja, kad

35 metu ir
Pa u Ison, k e 1 i a u je n t i 
Paga 1 užmeti ne j i ma .b , Z * J -" < “
*rv'.'A ‘ .P^tjktlama^ nepra-szyt

< ,L.

Kada Jai išėmėtįnėjo josios

Salvan 
agentai. 

Pagal užme t i liejimą vyro, tai 
jifyai ątejo namo po pusiąunakt,

ežius, sįvp pjoteres kambari'jęl 
tX* ‘ ’ " * J ‘ ; ne-oy ’ j w ■ i s ii

pasielgimą, pacziiiledora pasielgimą, pacziulti 
tvykstelėjo jam in aki ir per 
uosi sukruvindama kaip mei
tėli. Disch nutarė apleisti savo 
moteria, pasiėmė savo drapa
nas ir prižadėjo atejti ant ry
tojaus atsiimti likusias. Kada 
sugryžo ant rytojaus su dviems 
palicijantais, rado savo prisie- 
gelia nuoga drauge su agęn- 
jtafs.K Vi^us ^lu^ėfee ’iri kalėjimą

Ik Ii n . * ' * .d

su agęn-
0B

o moteria apkaltino už svetim-
>«■ , • tiCJ if 11 į Z1 1 , i i1®1 aJ 't '' . " It

trenkti perkūnija. Vienas tren-| pro szali kitas jo “kollega” 
paketa neszinas. Apsisuko ma
na lauktasis ir priėjės prie “ko 

eme paketo medžiaga 
Asz 

jau nekantrai! ju, laiko mažai

kimas buvo toks baisus kad už 
1 */> kilometro nuo trenkimo 
vietos žeme sudrėbėjo. Trenke I |eg0R 
Panevėžy Klaipėdos ga' 
mūrinius dvieju auksztu Ado
maiczio namus.

- Ana die-parveziu, <» 
rado tęva

N o po ilga m

Vaikai sugryžo 
kada nuėjo dirbti 
gulint i ant 
kluonas užsidegi* o su juom ir 
tėvas, nes niekas jojo nesisten- 
ge iszgialbet. Po sudegimui su
rado lavonu, o szale jo revolve
ri. Norints kluonas buvo ase- 
kuravotas ant $8(MM) bet niekas 
neatsiėmė apdraudimo, kas da
vė suprasti prokuratoriui, jog 
likos papildyta žudinsta, o kad 
neturėjo jokiu davadu viskas' 
apt ilo.

Dabar kokis tai Vincas Ko- 
teckis atsiszauke ir apreiszke 
buk buvo liudintoju sudegimo 
Brando, o jojo pripažinimą už
tvirtino po prisiega jojo brolis 
gyvenantis De Pere, Wis., ku
rie sako, buk abudu suims ty
czia uždegė tvaria kuriame tė
vas gulėjo. Jonas ir Ludvikas 
Brandai gyvenanti dabar Mil
waukee, likos aresztavotais ir 
uždarytais kalėjime.

Automobiliu aukos in dvi 
dienas.

Washington, D. C. -

szieno.

Kranas
in toki pa- 

pagriebos savo

Apkirpo sau plaukus, vyras 
“apkirpo“ jai kaili.

Minneapolis, Minu. — Pare
gėjus savo įnylema prisiegelia 
su apkirptais plaukais, kada 
sugryžo nuo darbo 
Stanbury inpuole 
siutimą, jog
Hilą už trumpu plauku iszszla- 
ve su jaja grindis ir padova
nojo jai puikius molynus ant
akius. Paszauktas priesz ma
gistratu likos nubaustas už tai 
ant deszimts doleriu, bet nesi
gailėjo pinigu nes Kranas sa
ko, buk tai 
idant turėti iižganadima iszpc- 
rimo kailio savo prisiegeliai.

nes
bu\’o verta tiek

aulomobiliaus numa- 
1,00,002, ka

i iek automobiliu randasi Penn
sylvanijoi. Lyg pabaigos meto 
pranaszauja, buk skaitlis da- 
*js lyg pusantro milijono auto
mobiliu.
Jojo paeziule verta $100,000.

Philadelphia. -
Green, 
pavogė

reiszke, jog I’anovėžy Klaipėdos
PC

itvej m žiūrinėti, ja eziupineti...

Pataikė in turiu. Po Valandėlės tasai val- 
elektros skaitliukus kambary, Miniukas priėjo, isztrauke pa-
isz kambario sriove iszsiverže I mažu paperosa, 
laukan ni pastoge, nuo pašto- Lada, užbaigęs ’ 

l kamina, kuri | “ceremonijtts,”ges pakliuvo in kamina, kuri

mažu paperosa užruko ir tik 
visas tas savo 
paėmė isz ma-

Cž tai, kad 
Lee Green, turtingas 

fabrikantas pavogė jojo pa- 
eziules meile kuri po tamjiono- 
rejo su juom 
mas Gibson, 
prieszais meiles vagi ant szim- 
to tukstaneziu doleriu.

baiga r

gyventi, Willia- 
už voile teismą

PASKUTINIUS ŽINUTES.

visai suvertė, o plytas nunesze ne pinigus. Savo pareiga atli-
už kokios 15 metru; 
aukszta in virtuve, 
juszkas, suverto plyta ir per 
Įauga sriove iszsiverže iii kie
mą, ežia papuolė ant tvoros, 
ant kurios virszaus buvo isz- 
tempia spaigliuota viela; szia- 
ja viela sriove, apdraskiusi ke
lias lentas, mėtėsi in kita kie
mą i 
rioj užmusze viena žydą, 
virtuves sriove 
laukan ir ežia prie 
musze dvi duobes, tartum gra
natomis. Pro Adomaiczio na
mus eina elektros tinklo vie
los; žaibo sriove, matyti, to- 

iszsiplatino po

kam.p ko taip, rodos, kad didžiausia
iszpleszeĮ malone butu man padaręs. Ma

no nuomone, paszto valdinin
kai turėtu stropiau savo parei
gas atlikti, ir be reikalo negai- 
szinti žmonėms laiko.
nors kad laikas — pinigai, bet 
tas lieka, kaip matos, tik tusz- 
czia fraze. Paszto virszininkas 

ir pakliuvo in virtuve, ku- privaletu pri žiūrinėt i tarnau- 
s* | toju darbus, ir Kept daugiau 

vengt panasziai elgtis.
Norėjo subjauryt mergaite.
Jūžintai, Kok. apskr. (“Vie- 

nyoes” kor.) — Dvirežiu kai- 
sriove matyti to-1 mo mergaitei vežant traszas 21 

mis vislomis iszsiplatino po Birželio iszlindes isz rugiu vy- 
visa miestą, nes nuo trenkimo | ras užpuolė ja. Kadangi jis jos 

j .? tai radetj
pas ja susegama szpilka su ku
ria užkabinęs už kūno ir ple- 
szes. Pagaliau pasakęs: “Gai
la, kad neturiu peiliuko, bu- 

“ Isztru- 
ntvosej LaiHves Aiksztejl mergaite isz sykio saviems

Sako,

i

i

i

Ii
I

Isz
vėl iszsiverže

namu isz-
Jakai- 

Harvev 
su para- 

Soft įtrink par-
iszliks gyvas,

netolimame

4 4
Nepaprasta

Scranton, Pa. — Pirmam 
sziadien 

anglekasiu be 
priežasties pervir-

Kffie Beat 
Mass., už

savo žmona 
ir dvieju metu kūdikiu važiavo 
automobiliu. Važiavo greieziau 
nei priderėtu, ir žmona atkar
todama baudė ji, kad nelėktu 

’taip smarkiai. ottm :> ■ 
G ■ Jei ta ir nepatinka imi p 

‘važiavimas, tai lipk laukah' įr 
'Važuok sau strvtkariut 
ve jai vyras.

Jakaitiene pasiėmė kūdiki ir 
iszlipo. Jakaitis važiavo sau 
vienas. Palėkės bloką, jis nepa
taiko pasukti savo automobilio 
ties South Halsted
gatve, ir jo maszina persiverte 
ragožiais. Jakaitis buvo sun
kiai sužeistas. Ji nugabenta 
Ingalls Memorial ligoninėn. 
Daktarai sako, kad* jis vargiai 

_ __ ___ XT

H'/.O-'

Ka pur
tai isz visu szaliu Su v. Valsti
jų parodo, buk per Subata ir 
Nedelia . nuo automobiliu pra
žuvo 68 ypatos o sužeistos 269. 
Musu Skulkino paviete per ta 
laika likos sužeista apie de- 
szimts ypatų.

Pavogė “Paskutinia Vaka- 
, / riene. ’ ’

į 11 ■ N e w York. —

gi rriosia
su vvru.

ir 159-ta

Barnia terp- 
tautiszku vagiu pavogė puiku 
ir brangu paveikslu po vardu 
“Paskutine Vakariene“ ver
ties $25,000, isz namo milijo
nieriaus Zoltono Udvenli, kada 
buvo iszkeliavo in Europa ant 
vakacijos. Paveiksią iszkirpo 
isz dideliu romu, Palicije yra 
tos nuomones^ jog vagys buy<r

Apdovanota už motyniszka 
jausta.

New York. - 
motyniszka jauslu parode poni

isz Newburyport, 
ka aplaike auksini 

medali nuo drauguves apsau
gojimo gyvuliu.

Poni Beal buvo 
Maine ant vakacijos
Vyras nuszove dideliu meszka 
kuri tame laike turėjo letenu
sia maža 
už kalina, 
meszkuti ir teip jojo gailėjosi 
kad neteko motinos, jog pridė
jo prie savo krūties penėdama 
mažiuku kaip savo kūdiki.

Kunigo nepaprasta kelione.
Mitchell Field, L. 1. — Kata- 

likiszkas kunigas Rev. Jonas 
'Sullivan isz Bostono, kuris lai
ke kares buvo kapelonu iszke
liavo areoplanu, atlankyti vi
sus tėvus kuriu sunūs žuvo lai
ko karos, būdami lokiotojais,

anglekasiu distrikte, 
randasi 15,000 
darbo, isz
szinio iszkasimo augliu.

* Chicago. — Kranas Ži
linskas, 51 metu, atėmė sau gy
vasti per atsigulima ant gele
žinkelio. Žmogelis neturėjo dar 
bo ir tuom labai buvo susiru- 
pinias.

* - New York. —
Shau, 24 metu aktorka, likos 
uždaryta kalėjimo ant 24 va
landų už tai kad 1 paudoriavo ’ 
sūdo savo noselia. 5maiezio (dideliame muro name

Hoboken,' N. J. — Apie
pavojiije< 

kada ug-

Marijona
meszkuti

Motere
nedidesni 

pasiėmė 
i,

. pirmos klasos artistai1 ii»,įii’ib|ii-'pdjė'wiisijo trauksis nuo Chica^
v6 iAž/Jiurdpos idwW pavogti ---

vietos už l/2 kilometro ir <lmi-1 nepajėgęs inveikti, 
giau, invalidose vietose isz- 
dauže langus. Langai iszdau
žyti ugniagesiu depo, žydu li
goninėj, elektros stoty, Moky-

500 szeimynu buvo 
ne tek imo pastoges, 
uis korszino sunaikinimu viso 
bloko namu. Bledes padaryta 
ant milijono doleriu.

Detroit, Mich. —

gos in San Pranciška ir‘Minify , 
■ C WlAVlAnilin i

* 'Detroit, Mich. — Badai 
Kordas pasirengineja pradėt 
dirbti mažus arooplanus ku
riuos galėtu pirkti visi žmonis 
panagei kįip perka Jojo auto-

*į.| Elektrikiniu kolei
'« v -• "• n Of! ^.^4. • **'41 z\

J < ‘
i e

toju Seminarijoj, Sodo, Aldo-|pz*au tave papjovęs..
nos .gatvėse, Baisves AiKsztej ™
ir kitur. Trenkimo vietoj, Ado- atsitikimo nesisake, bet aptVa-

irj.dar septyniuose 
cinuose visi lyg vieno
iszdaužyti. In Adomaiezio na
mu palepi per Įauga inmestas 
kokiu 5 kilogramu akmuo. Pa
sakoja, kad didžiausi ugnies 
kamuoliai blaszkesi isz vienos 
vietos in kita.

bevežant pradėjtisi 
. * ■’pnbJ i • •• " t i f

drugiu ir esanti be žado.

I I J l vežimą 
kaimyni- įa V?a jni^‘ 

langai '
Dabar ji serpa

t 4

tl
1
I

Be užmusztos 
žydas, dar 9 žmones 
sužeisti ir keletas buvo pri
trenkta, bet atsigavo.

Lietus lijo apie pusvalandi.
Panevėžys tokio trenkimo

sunkiai

PAJESZKOJIMAS.
Pajeszkau savo geru pažins- 

tamu Juozą Maknaucka ir Vin
cą Norkevicziu isz Grajaucku 
kaimo, Bartiniku Para. Taip
gi mano szvogeriai Vincas ir 
Jonas Buszka, gyveno kur She
nandoah dabar Ųežinau kur.
Mcldžiu atsiszaukf ant adreso.

Juozas Petrushis 
A iro Pa gqq inIFA V .T
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KAS GIRDĖT
t

gyvenime ne yra
buk savoCasai, kuris sako, 

padaręs jo
kios klaidos, yra melagiam.

Kiek t valiuosiąpražuvo 
žmonių Kinuosia, niekas ne yra 
sztant suskaityt, nes Kinezikai 
nerupiausi jokiu .skaitliu.

Chicago dvideszimts asztuo- 
nios merginos pabėgo isz namu 

diena, jeszkodamos 
svietiszku smagumu. Keno ta
me kalte, kad jaunos merginos 
apleidže t<‘viszkes pastoges!

m viena

metu per

tukstanezei laivu, 
už perplauk i-

In laika denzimts
Panamos kanalu, perplauko šū
vi rezu m 25 
kurie užmokėjo
ma suvirszum szimta milijonu 
doleriu arba konia po 4000 nuo 
kožno laivo. — Ir politikieriai 
baubi* kad Amerikai tasai ka
nalas ne užsimokės!

Lenkiszkas konsulis pajesz- 
ko Vlado Szimanis, kuris kita
dos gyveno po 4538 S. Honore 
St., Chicago; paejna isz kaimo 
Mažanu, gmiuo Puksztu. Tegul 
atfuszauke pas Polish General 

N. Kobey 8t.,Counsel, 1115 
Chicago.

Konia trys szimtai vaiku po 
visas dalis Ameriko neteko vie
nos arba dvieju akiu laike ket
virto DžiulajaiiH szimet szau- 
dami fajerkrekius. Praejtuosia 
meluosią nelaimes buvo dides
nes, nes su kožnu metu žmones 
pradeda susiprast, jog tok is 
apvaikszcziojimas Laisves Die
nos neužsimoka 
daugiau bledes.

ir tik atnesza

Pagal tyrinėjimą inžinierių 
tai ant svieto randasi da ketu
ri trilijonai tonu anglių, o pa
gal sziandienini sureikalavima 
augliu, tai juju užteks konia 
ant dvieju tukstaneziu metu. 
Žmones jau pradėjo naudot, 
anglis nuo kokia puse amžiaus.

Per laika dvideszimts metu 
priesz kare naudojimas anglių 
pasididino konia du kart Suv. 
Valst. arba ant kožnos galvos 
pripuola po penki tonai.

Ekaterinoslave palicije isz- 
tyrinejo baisia žudinsta, kuri 
likos papildyta ant gimnazijos 
daraktoriaus Pavlovo per dvi 
moteres: Smirnovą, motoro 
bankinio virszininko ir szoki- 
kia vienam isz czionaitiniu ka
baretu.

Abidvi moteres pasiutiszkai 
mylėjosi nuo ilgo laiko Pavlo
ve, kožna norėjo pasilikt jojo 
mylema. Pavlovas kožnai už- 
tikri nėjo buk tik jaja mylėjo.

Karta moteres pripažino vie
na kitai apie meile su Pavlovu, 
ant galo dasiprato, buk jisai 
savo prižadėjimo nedalaiko ir 
jaises apgaudinėja, o negalėda
mos sutikti ant pasidalinimo su 
juoru, nutarė nužudyt savo my- 
lema, tai yra užmuszti ir isz- 
virti jojo kuna ir pasidalyt 
kaulais.

Kaip nutarė teip ir padare; 
mylema iszvire ir pasidalino, 
bet negalėjo paslėpt savo dar- 
beli. Žudinsta iszsidave, mote
res likos aroHztavotos ir prisi
pažino prie visko.

Kvailiukes butu geriau pa
dare jeigu butu savo mylema 
suvalgia tai niekas nebūtu apie 
tai dažinojas.

Smirnova,

i HZ Z vDaktaras Solomon 
diszkos ligon’butcs Londone, 
tvirtina, buk terp Žydu yra 

ne kaip terpimažiau mireziu 
krikszczioniu.

I

Paimkime Ronijoi ir Lietu-! 
voje, 'k'ur Žydai gyvena ar-j 
sziausiosia aplinkybesia, gyve
na ilgiau ne kaip krikszczio- 
nys, o tai del to, kad Žydai ma-, 
žai naudoje alkoholiaus. Isztik- 
ruju girtuoklyste terp Žydu 
yra retas atsitikimas, nes gir
to Žydo ant ulyczios nematysi, 
o antras dalykas, tai yra j u pa- 
veizdingas szeimyniszkas gy
venimas.

Žydai apsiveda labai jauni, 
todėl apsisaugoję nuo visokiu 

bjauriu ligų, tik 
paskutiniuosia laikuosia (po 
karei) Žydai pradėjo sirgt ant 
užkreeziamu ligų.

Žydai norints užlaiko 
czvi savo prisakymus,
darni urvuosia, neszvarume, be 
szviežio oro, retai kada serga 
džiova, (ba czesnakas ir Cibu
lei praszalina laja ligii.)

DARBININKISZKOS ŽINU
TĘS ISZ VISUR.

8 AULE

Raupuotas žmogus
.W « :Įf

lytiszku ir

dru
gy ve n-

V ’

Da ir tas prigialbsti Žydams 
ant užlaikymo geros sveikatos 
ir apsisaugojimo nuo džiovos, 
jog labai retai kada persival- 
go; valgo gera ir sveika valgi 
ir naudojęsi isz szviežio oro 
kada tik turi ant to proga, lo
dei galima matyli daugiause 
Žydu parkuosiu ir pamūriję. 
— Todėl Žydai gyvena ilgiuo
se.

Siuvama maszina ne likos 
iszrasta Amerika kaip tai ne
kuriu sau mano, nes pirmutiniu 
siuvama maszina iszrado 1755 
mete Vokiszkas kriauezius Ka
rolius Wiesenthal ir norėjo ja
ja užpatentavot o kad neturėjo 
ant to pinigu, jojo išradimas 
dingo.

In 60 metu po tam, Anglikas 
Duncan, padirbo siuvama ma
szina, bet 
tiszka.

Po tam 
iszeme patentą

ne

toji buvo neprak-

bet 1841

O kad jojo 
taji darbu 

ir greitai,

Prancūzas Timonie 
ant siuvamos 

maszinos 1825 mete, 
mete li'kos pakviestas in Pary
žių per valdže idant siutu nian- 
dieras del vaisko. 
maszina atlikinėjo 
užganai! inanezei
kriauezei ant jojo baisei užpy
ko, užklupo ant jojo dirbtuves 
ir sudaužė maszina, o pats Ti- 
moniie turėjo pabėgti. Toji ne
laime instume ji in vargu, jog 
in kelis metus mirė prieglaudo
je del ubagu.

Po keliolika 
j(>j<> 
Howe, suims maluninko isz 
Massachusetts, ginies 1819 me
te, padirbo maszina 1844 mete, 
bet neturėdamas pinigu, nega
lėjo praplatyt savo iszradimo. 
Iszkeliaves 1850 mete in Ang
liję jeszkoti gilukio, bet Singe- 
ris paregėjus jojo iszradima, 
tuojaus ėmėsi prie darbo, pa
darydamas 
kuri nuo 
džiause pasisekimu. Howe 

Amerika

metu pagerino 
iszradima
suims

Elijoszius

siuvama maszma, 
pradžios turėjo di- 

su- 
gryžias iii Amerika užvedė 
teismą prieszais Singeri už pa
vogimą jojo iszradimo, pastate 
didelius fabrikus ir mirė gana 
turtingu žmogum, bet ir Singe- 
ris dasidirbo milžiniszko turto, 
kuri atidavė del savo dukrelių 
kaipo pasoga del paežiu kuni
gą ikszcziu.

Taigi iszradeju gyvenimas 
kaip kada atnesza jiems pelną, 
bet tankiause atsitinka, jog 
nuo jojo pavage jojo iszradi- 
ma kiti o pats mirszta nuo ba
do.

Pinigyno
Wasliingtone, projektuoja 
leisti sidabrinius dolerius, ku
rie priosz dvideszimts metu bu- 

placziai vartojami, liet da-

departamentas 
ve t

v o
bar jau retai kur pasirodo.

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Scrcda, 
Trejais Ekspreso Laivais

AQUITANIA

k.l I-

BERENGARIA 
MAURETANIA

Per Chcrbourga ar Southamptona. 
Lietuviai kurie važiuoja in . 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite. 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir roda/Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskiru* kambarius, neprilygsta
mas sz varu m as ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentu^ arba nuo: 
CUNARD LINE

25 Broadway 
New York bmII

V Ii I
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American Telephone
Telegraph kompanijų 
visus telefonus Meksika po sa

li’ 
užvms

vo valdžia.
* Chicagos barberei spiresi 

$35 ant sanvaites ir 60 procen
tą viso uždarbio pervirszinus 
$50 ir viena valanda trumpes
nio darbo.

Amerika ižduota praejta
meta ant mokslo $1,107,250,- 
500 o ant tabako 
000.

#

$2,110,500,-

Anglijoi sziadien randa
si 1,625,650 žmonių 
ežiu jokio darbo.

Kinuohin dirba 
moterių ir merginu fabrikuo
sią, isz tuju 18,000 dirba mote- 
riszkus tinklelius del plauku.

* Baltimore, M d., 
kieriai dabar aplaiko po $1.50 
ant valandos.

Western

neturin-

* 21,55;)

elektri-

* Western Coal Co., arti 
Pittsburgo, Kans, in viena die
na iszkase 1529 tonus augliu ir 
95 karukhs akmenų. Kasi klo
sią dirba 300 darbininkai.

* Audeklines Interwoven 
Mills, Martinsburg, 
pradejodirbti, bet 
mokesti ant 10 procentą.

* Geležkeliu vagonu, kurie 
reikalauje pataisimo, 
196,865 karszapesia.

Sulloway Hosiery Mills, 
Franklin, N. H. sustojo dirbti 
isz priežasties 
kalbinimu.

* Fordo 
troit, Toledo & 
dės naudoti milžiniszkas elek- 
trikines lokomotivas 
bus 117 pėdu ilgio, svers 240 
tonus ir trauks 300,000 tonus.

t

Audeklines
W. Va., 

numažinta

randasi

neturėjimo už-

geležinkelis De-
Trenton, pra

kurios

DIDELE PROGA.
DEL VYRU NUS1LPNEJUSIU ANT 

LYTISZKU ORGANU.

NuRilpncje ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks, iszgydytl ant 
visados per vartojima gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgydo jau tukstan- 
czius vyru serganeziu lytiszkomis li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ko nervu, kad nustojate vyriszkumo, 
kad esate nusilpnejusiam padėjimo, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinimai 
skilvio, inkstu liga arba k.Tos ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekurle, palik- 
siet iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszsiunsimc jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresa ir 60c stem- 
pomis arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą. Prastom at
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžute, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanke! yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praueszkite kokiam laikrasztijo skai
tėte szi apgarsinima o mes iszsiusime 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

REIKA-> EMIGRACIJOS
5 LAI PAGERĖJO.
S Lietuviai Kreipkitės prie
< Savųjų.
C Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
S in Lietuva sziu vasara, tai nepra- 
r leiskite teip puikios progos bet 
C tuoj naudokitės ja.
? Amerikos Valdžia užgyre nauja 
Cinstatyma kuriuomi rementis kiek
> vienam svctimszaliui gyvenan- 
c ežiam Amerikoje yra leidžiama 
(aplankyti savo szali, gimines jr 
/laike metu sugryžti in Amerika 
C bu kliueziu. Iszvažiuojantiems in 
S savo tėvyne Amerikos Valdžia 
ciszduoda tam tikrus liudijimus, 
(kad jis ar ji galės gryžti adgal ir 
/nereikalaus ju paskaityti prie nu-j 
(statytos kvotos, skaitliaus atva- 
Sžiuojanczi in szia szali. 
c Pasiuncziu pinigus in 
(szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
Jtus, padarom Afidavitus ir atsa- 
įkaneziai priruosziam kelionėn.

visas’

’’ 'keliauninkus pasitinkant stotyse. 
' [New Yorke; suteikiam nakvyne, 
[ • nes užlaikom savo vicszbuti.
r R*ikalauk Laivakorcaiu kainos 
(pažymėdamas isz kur ir kur nori, 
/važiuoti. .M i

įGeorge J. Bartaszius
5 498 WASHINGTON, ST.
J NEW YORK, N. Y.

d 
b

Rytu szalyjo yraRytu szalyjo yra. baisi liga 
raupai. Žmogus gyvas pradeda 
puti. Dažai girdime 
mokslus apie raupu 
supratus kokia tai liga, pa
klausykime, ka pasakoja Indi- 
ju misijonierius 
raupuota ji.

Viena vakaru, sako tasai mi
sijonierius, gryžaii 
sodžiaus, pabaigęs ten mokyti 
vaikus Szv. tikėjimo. Prisiarti
nęs prie namu pajutau tokia 

kad kuogrei-

per pa
ilga. Kad

apie viena pasilsėk

namu
smarve

namo isz

baisia __  z ,
ežiausiai turėjau skarele užsi
degti uosi ir bu ra. Turbūt kok
sai pastipęs szuo ežia arti kur 
guli, papiislijau sau ir skubi
nuosi k uogre i cziausia. 
misijonieriu

eiti in 
mimus. Prie pat 

duriu pajutau po kojų kas-žin 
koki minksztn daikta.

— Kas ežia, paklausiau lyg 
nusigandęs.

— Kama, ramti, gelbėk mano
— iszgirdiiu rodos 
ežio žmogaus, balsu.

Kama, vadinais dievaitis 
prie kurio pagonys indi joną i 
labai szaukiasi.
/ — Kas gi tu per vienas, — 
paklausiau asz vol. — Ko ežia 
guli!

— O Raina — stenėjo varg- 
szas, — asz negaliu, asz sergu, 
asz mirsztu badu....

Užsižiebiau degtuką. Iszkar- 
to pamaeziau, kad prieszais 
mane guli 
žmogų nebuvo jisai panaszus. 

žaizdų buvo visas

mirsztan-

vadinais

Kas gi

kad 
raupuotasai.

y

In

Vocziu ir 
pilnas.

— Jeigu nori, — sakau jam,
— gali užeiti pas mus pernak
voti pakeleiviu namuose.

— O Rama, kaip gera, o Ra
ma kaip gera, vaitojo ligonis. 
Aeziu tau, aeziu geras žmogau. 
Jau du menesiu praslinko kaip 
nesu buvęs jokioje pastogėje.

Norėjau apimti ji, kad padė
jus atsikelti.

— O ne, ne, — suszuko jisai.
— Asz visas supuvęs.
apimsi mane, nukris mano mė
sos. Paeiti asz negaliu, bet ga
liu szliaužti. Jeigu nori man 
padėti, tai paimk sztai už szi- 
tos lazdos galo ir palaikyk ja 
truputi, kad 
kelti.

Po pažaszczia nupuvusios 
rankos laike jisai viena lazdos 
gala. Kitas galas buvo atrem
tas inžeme. IAtsispirdamas ta 
lazda ir viena ranka atszliuože 

in kėliau-

Jeigu

galeeziau pasi-

pažaszczia

apžiūrėti ar 
nėra kartais 

laika nie-

palengvėlė ligonis 
ninku namus.

Palikes ligoni nubėgau atsi- 
neszti žiburio ir 
keleiviu namuose 
žalcziu, nes ilgesni
kas ten nenakvojo.

Nuėjės in savo kambari, pa
liepiau tuojau paimti man pa
gamintąja vakariene, nakvy
nei reikalinga paklojima, lem
pa ir eiti drauge su manim in 
pakeleiviu namus. Kaip tik tar 
nas pamate biauru ligoni ir pa
juto baisu k vapa, pastatęs 
kuogreieziausiai 
mes, pabėgo.

Jsztikrujii baisu buvo pažiū
rėti. Daug jau savo gyvenime 
esu mates raupuotu žmonių. 
Bet dar szitoki vargsza pirma 
karta patinku. Viena koja jau 
visai nupuvus. Ligi keliu buvo 
pliki kauliai. Nei mesu, nei 
skuros visai nebuvo. Atsikiszc 
blauzdų kaulai karojo ant gys
lų. Aukszcziau keliu neva buvo 
inesu, bet isz ju krito gyvi kir
minai. Kitos kojos pirsztai bu
vo atpuolė.
pirsztu kaulai kirmėlių apdeng 
ti. Isz kojų mesu bego pūliai. 
SzoiĮai ir pecziai buvo nuogi) 
Viena ranka buvo jau nupuo
lus. Kitos dar laikęsi nyksztiu 
su dviem pirsztais* 
net skudurio ant saves uetufo* 
jo. Asz patsai neiszmaniauj 
kaip galėjo gyventi žmogus 
szitokiuose sopuliuose. '

— Man tiktai veidd ir abtj 
pirsztu truputi skauda, -4' 
prasznoko jau nudžiugęs ligo* 
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na badas. Kad gaueziau

viską ant že-

Nei mesu

Kyszojo raudoni

Drabužiu

ir abij
skauda,

uis. Labiausiai mane vargi f
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numirus žmogaus duszia perei
na in kita koki kuna
Pagal j u

gyventi, 
supratimo negeru 

žmonių duszia. apsigyvena li
goniu kiniuose. Užtatai indijie- 
cziai nesirūpina ligoniais juos 
musza ir stumia nuo savos 

Po poros dienu paklausiau 
vo ligonio, ar girdėjo jis ka 
įjoys apie kataliku tikėjimą.

—: J^iosa, girdėti girdėjau,

sa-
ar

ti. ligonio.

gera? 
aeziu!

tuojau 
kaip jo

atsake, 
vandens

atnesziau jam

užklausiau
nori eiti

Padėjau jam atsinesztaji val
gi. Ligonis mėtėsi kuoskubiau- 
siai prie jo. Negalėdamas pa
imti likucziu savo pastirusiais 
pirsztais, pasilenkė prie toriel- 
kos ir laižyte viską iszlaiže.

< Asz patiesiau sziaudu ant že
mes ir paguldęs ji užkloscziau 
paklode.

— Dabar, sakau, 
per nakti.

— O kaip man dabar 
atsake ligonis. Aeziu,

Ryta anksti atėjau palauky- 
Rau puotas 

atsisėdo. I Ai k 1 a u s i a u,
sveikata.

— Man visai gera, 
Tik norecziau truputi 
gauti.

Asz tuojau
vandens, torielka ryžiu ir kep
ta visztuka. Vargszas bežiū
rint viską prarijo. Dvi pirmą
sias dienas begalėjo jisai ap- 
malszinti savo iszalkimo.

Kaip pavalgė,
jo, isz kur atėjo, kur 
ir kaip jisai vadinasi.

Raupuotasis papasakojo sa
vo liūdna istorija.

— Vadinuosi asz Narna ja, 
priklausau prie Boju gimines. 
Asz turėjau daug žemes, daug 
jaueziu, buvau turtingas. Visi 
mane garbėje laike. Kad užsi- 
krecziau ir iszpyle jnane rau
pai, visa prapuolė. Žmones 
go nuo manes. Pagalinus ir na- 
miszkai pradėjo manos nekoš
ti. Mano vaikai ir žmona isz- 
mete mane laukan, sakydamie- 
si, negali einanezios nuo manes 
smarves pakęsti. Asz norėjau 
ant savo žemes kitus namelius 
pasistatyti. Bet vaikai ir moti
na nenorėjo duoti 
pasistatymui, nei javu maistui. 
Pagalios iszvare 
isz sodžiaus. Niekas 
manės nelaimingo pasigailėti. 
Eik, sako, in tuos 
baltasis žmogus g 
tai inisijonoriaus 
jisai duos tau kokiu 
Du menesiu klaidžiojau, kol ji 
radau. Iszpradžiu dar galėjau 
kiek paeiti ir iszmeldes nuo 
žmonių grudų, patsai
davau valgyti? Bet kaip sztai 
szita ranka nupuolė, nieko ne
galėjau padaryti. Nuo to laiko 
nieko szilta in burna nesu pa
ėmus. Nuo 14 dienu maitinuosi 
žaliais grūdais, 
tingieji žmones 
mesdavo. Du menesiu iszbuvau 
be jokios pastoges.
diena, kai esu 
džiaus užsislepes rugiuose. Bet 
ir isz ežia žemes savinykas ma
ne iszvare, mėtydamas in ma
ne akmenimis. Nedrysau diena 
eiti in sodžių, nes mano mėsos 
pilnos kirmėlių puolė nuo kau
lu. Tiktai saulutei nusileidus 
atrėpliojau ezionai, kur jus ma 
ne radote.

Su aszaromis akyse pasako
jo vargszas savo gyvenimą, 
pridedamas daug smulkiu at
sitikimu, kaip nuo jo žmones 
bego, kaip beszirdžiai vaikezai 
akmenimis mete ir smiltimis 
bėro. Mat, pagonys

1)0-

nei pinigu

mane varu
nenorėjo

namus, kur 
y vena (buvo 
namai), gal 

vaistu.

irainm-

kuriuos ga i les
inau isztolo at-

Ket virta 
netoli szio so

■r

—■ ,'JPiesa, girdėti ;, „ ,
atsake jis, bet nežinau kas tai 
by tu pęi* tikėjimas.

Asz pradėjau tuojau aiszkin- 
ti kai kuria s kataliku tikėjimo 
paslaptis. Ypacz tas vietas kur 
pasirodo, kaip 
savo arfima mylėti, 
szelpti osanezius 
žmones. Mano žodžiai buvo, ro
dos goriausi vaistai jo žaiz
doms. Ligonis tuojaus panorė
jo priimti krikszta.

— Asz jau visko 
ant szios žemes, 
smert galeeziau 
gas. t...
mina ir ramina, 
girdžiu, kati yra 
ir gailestingas Dievas.

Niekas nenorejd prisiartint i 
prie ligonio arezinu, kaip 50 
žingsniu. Asz pats 
sziojau jam valgyti ir gerti, ir 
aiszkinau jam apie kataliku 
tikėjimą.

Penkta diena jau paliovė Im
ti alkanas.. 
erne in burna 
gorimo.

Nors asz nuvariau daugybe 
kirmėlių savo vaistais, bet bu
vo matyti, kad ligonis indigai 
tęsęs. Kasdien prasze jis ap- 
kriksztvti. Asztunta diena isz- 

H-'1

klausiau jo praszymo ir ap- 
kriksztinau. Priemes Szv. krik
szta pasako:

— Dabar man labai , lengva. 
Jokio sopulio nejaueziau. O 
kaip asz dabar laimingas!

Po 
go ir jau daugiau 
Jisai rado ten 
kaip ant žemes, 
vienos naszles ir 
ruoszianczio iii krikszta palai
dojau jo pavargusi kuna...

>[c >|c

Szis misijonieriaus pasakoji
mas parodo mums, kaip baisi 
liga yra raupai, kaip daug pri
vargsta misijonieriai su ligo
mis. Matome drauge, kaip gra
žus yra kataliku tikėjimas, ku
ris didžiausia ligoni liepia pri
glausti. Skaitome 
Evangelijoje, kad

katalikai turi 
kaip turi 
nelaimėje

vaistai

nustojau 
Kad bent po 
būti laimin- 

Tuvo žodžiai mane links- 
Pirnia karta 
toksai geras

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintai \ 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorkd 
nesenai buvo pašaukia į teismą, ku
riame ėjo byla deiei 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 dėlei to kūdikių verksmo ir 
lodei prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną 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 jsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
yisi sau linksmai gyvena.

, BAMBINO yra ktidtkių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiau s'

(PiiskelbltnaR)
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vienas iie-

jam

Sept inta diena 
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sopulio

tiki, kad1
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SUNKUS DARBAS
nekenkia

lurn gūroje fiziškoje 
(Mulčivje. 
Ivirtunių 
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F. AD. RICHTER A CO.. _ ~ 
104-114 So. 4th SU Brooklyn. N.Y. 
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perminknn N<d viena atsargi Mmynn ne- 

tiknuK Jei neturi INK A RO va i aba Benk lio.

gio. frkauddtnų 
rnu<kuly 
diegiančių pe
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tt irtu Ir svei
ku, 
Jokiu 
Jum’!

ir HVENG
KITE iwovar-

J 
ir

Bukit
tuomet 
darbas 
neišro 

ch m niekuomet

nri Mfiiani,

UŽU Ik y k mjvo 
nusjžuodamo 

muaknitu kirk vietai 
inkarų einant gulti. HrL 

gerai »u 
žinomu ir patikėtinu

tu žodžiu saldžiai
nepabudo...

geresne dalele, 
Su pagalba 
vieno liesi -

Lietu vi&zkaa Craborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininkc moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST: 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

. * II,

szventoje 
Jėzus pa

pa lytėjo

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

< 4

sigaiĮėjo raupuotojo
Iszganytojaus pėdomis se- 
Kataliku Bažnyczia, kuri 

nelaiminga i- 
— Laivas.

ji.”
ka
rūpinasi visais 
siais ir ligoniais.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prio 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neuždirbtu farmu. 
adfeso.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunu* numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikas- 
tiniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Caatre St. Mahaaoy City Pa.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanus Macunas, 

R. 1, Box 51. Irons, Mich.

I

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

Iv

Kolonijališkosios Dienos
Dienoti’ WaMiin<tono ir Lafayetto; 
KoHcinAkoM ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikiom* 
(vonioms ir gražiai upMrčaftluaieuni 
vyram h papuošti savo gaivus su gra< 
žiu is perukai*. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugeli* 
žmonių galčtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas aavo gaivu*. 
Tačiau vietoje tot jie šiandien naudoją

Raffles
Pleiskanų mirtinąjį priešų, kuri*. Jei 
Ištepsi juoml galvų kaadien per

K7
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Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

e • Ifttepsl Juonį i galvų kitądien per nu- U**
valtę ar dešimt j dienų ir vdliaim tik retkarčiais «ullg reikalo, greitai ap- 
tw..w ....v. ... ^ V**,.., mpj 1.1, , m.’* V J kinu.-,
pranyka lt plaukai tuojaua utgaiw iivo natūrali, normali graintmj.

čiame paMu tiesiai Iii dirbtuves.
F. AD. RICHTER & CO., 1H414 S*. 4th Si., Brūkly., N. Y. 

•e >

Vali* galvon odų nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimą* tuojau* 

ICuftlo.M galima gauti visose a pliekose po 65v. bonkų, urbi už 75c. prisluiD

1 .1- * • _

Merchants Banking Trust Co. Banka
tMahanoy City, Pa. 

-1—
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

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

I

II t*

I *

T

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
i

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vico-Proi.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. !

■ 'l

I i. ; ’"' I; p 
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Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
"’•I

automobiliu*

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalam*.

Parduodu viaokiu* paminklus, dide
liu* ir mažių* už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.

t

Sįl

dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o ; 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < 
dauginimu procento."uv ! ■ , ' 1 ’J

b b” ** w T *

na badas. Kad gaueziau bent < 
kp, užkasti dar ilgai galecziatį 
gyventi; < / hiihIL
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Karo Auka
(Alfonsas Gelme.)

tais pa
ir kiaurais

batais iii

Dažnai matydavau ji besto
vinti miesto kapinyno vartuo
se, tuo paežiu nuplyszusiu ka- 
reiviszku szinieliu, 
ezi a is su k ry pusinis 
batais.

Kiek man teko eiti pro kapi
nes, jis visuomet ten stovėda
vo, isz reto, sunkiai muszdamas 
savo nuplyszusiu i s 
užszatusia žeme.

Jis buvo berankis. Deszines 
ninkos tik rankove kadaravo. 
Kairia ja ranka siausdavo vėjo 
blaszkoma szinieliu nuo besi- 
skverbianezio po rubais szalto 
rudens vėjo.

Ten būdavo ir
diueziu bei stovineziu 
Berankis isz 
tuo kad jis niekuomet

daugiau se- 
elgetu. 

ju tarpo skyrėsi 
nepru- 

szydavo iszmaldos, kaip dury
davo kiti elgetos.

Visuomet jis t y loji
.Daugelis mane

nebylis. Bet jis kalbėjo. Kai 
gaudavo menka, keliu centu 
iszmalda, nulenkdamas galva, 
pamėlynavusiom lupom, deko
davo:

>.
kad jis yra

— Dėkui, augsztas pone.
Ir kai praeivis atsitolindavo 

isz jo akiu, berankis tylomis 
spausdavosi prie 
iivno vartų mūrinio 
daužydamas iszret o 
kita, nuszalusias, sustingusias, 
sunkias Ivg kalades, 
jas.

Jis nemokėjo, 
atkreipti iu save

berankis
szalto kapi 

st ui po, 
iii viena

savo ko-

liu!
— Kodėl negali? Ar sergi?
— Nesergu, pone, bet asz 

esu sunkiai sužeistas ir be de- 
szines rankos. — Ir parodo kai
ria ranka tuszczia dosziiie ran
kove.

dele nelaimu? — pasiiudoma- 
vau.

šiam

palikti žmona su

keletą dienu

ar nenore.jo.
praeiviu do

me. Užtai kad jis nepraszyda- 
ji pastebėdavo.

mesdavo 
žvilgsni 

gatve to-

vo, retai kas 
Daugelis, pastebėjo, 
iii ji szalta, bejausmi 
ir nužingsniuodavo 
lyn, berankio akiu palydimas.

nemėgo savo bendru-el-Jis
getu. Visuomet jis buvo vienas, 
nuo visu atsiskvies,♦

4= * *
Dažnai asz pro ji praeida

vau. Retkarcziais duodavau pi
nigą. Jis visuomet monotonisz- 
kai pasakydavo:

--- Dėkui, augsztas pone!
Ir paemes sugrubusiais vie

nos rankos pirsztais paduotus 
popieriukus, insidejes kaž kur 
užantin, vėl imdavo vienodai, 
iszreto, muszti kojom i n žeme, 
ar iu viena kita.

Ilgainiui, asz 
skirti isz kitu 
Man jis atrodė kaž koks ypa
tingas, originalus elgeta.

Juo toliau juo dažniau mane 
eme noras ji pažinti, pakalbėti 
su juo: pasiindomauti jo pra
eitimi.

Nekarta eidamas 
nyna norėjau ji užkalbinti. Bet 
dienos metu Imdavo nepatogu: 
vaiksztinejo žmones, vienas-ki 
tas pažinstamas pasiinaiszyda- 
vo.

Karta, viena rudens vakaru, 
eidamas ta gatve, kaip ir vi
suomet, radau ji bestovinti ka
pinyno vartuose.

Jau breszko. Galvose kur ne 
kur slankiojo tamsus szesze- 
liai, kai asz priėjės ir davės 
keliasdeszimts centu užkalbi
nau:

*

ėmiau 
elgetų tarpo.

JI ISZ-

pro kapi-

— Aczhi, augsztas pone!
— Arneszalta?
Elgeta nustebo tokiu 

klausymu, 
akim už keliu miliutu teatsake:

— Truputi szalta, augsztas 
pone; bet ka padarysi, stovėti 
reikia...

— Jus atrodot dar visai 
jaunas žmogus, ar negalite kuo 
kitu sau duona uždarbiauti f... 
— paklausiau, elgetos, nors tuo
jau susigriebiau kad nemanda
gu iszmetineti nepažinstamam 
žmogni del jo užsiėmimo.

Elgeta neramiai sukrutėjo. 
Matėsi kad toks mano status 
klausymas ji nemaloniai palie
te, ir lyg pasiteisindamasjitsa- 
ke:

pe r me tęs
mano
mane

- - Taip,augsztas pone, asz 
mielai dirbezaau, kad * ir sun
kia n si tts darbus; bet asz nega-

Kur jus isztiko tokia di-

I 
e •

Tame nelaimingam, bai- 
pasanliniam kare. rron 

atemr mano sveikata ir jaunys-
— susijaudinės atsa-te suardė, 

k e elgeta.
Man buvo labai imlumu su

žinoti nelaimingo elgetos pra
eiti; norėjau kad jis szi ta pa
pa sa kot u;

— Jeigu justi neapsunkins, 
ai papasakosi man isz savoman(T

gyvenimo ?
Elgeta nustebo tokiu mano 

elgesiu; jam, matyt, pasirodė 
keistas mano indomaviipasi ne- 
pažinstamo žmogaus praeiti
mi; pažvelgė in mane indubu- 
siom akim ir paklausė:

•— O kam ponui reikalinga 
žinoti elgetos praeitis?

Taip. Man žingeidi! žmo
nių gyvenimas, ypacz tokiu ku
rie daug ko yra mate, toli buvę.

— Gerai, jeigu ponas taip 
nori, asz papasakosiu.

Kiti elgetos jau buvo iszsi- 
skirste kiekvienas iii savo pa

vakare 
lie buvo 

instobeli juodus, uak-
>

se. Kapinynas slėpėsi 
prieblandoje, vos-vos 
galima
ties pridengtus, kryžius kurie 
dabar taip paslaptingai atrodė.

Elgeta apsižvalgė aplinkui, 
susitvarkė savo nudriskusius 
rublis. Dar labiau intrauke gal
va in kalnieriu ir prisiremes iu 
vartų stulpą, pradėjo pasakoti: 

l’riesz karu asz gyvenau 
keliolika kilometru nuo mies
to. Martiniszkiu sodžiuje. Tėvu 
netekau dar vaiku būdamas. 
Nekuric geri žmones mane už
augino. Sziek 
iszleido mane iii svetimu žmo
ni u rankas. Iszpradžin buvau 
piemeniu, paskui 
vėlinu pilnu bernu invairiosv

t iek

pusberniu,

vietose, pas visokius žmones.
Jau nuo mažu dienu man te

ko sunkus vargus pakelti. 
Žmones svetimi. Retai kada ge
ra žodi iszgirsdavau. Kol ma
žas buvau tankiai ir muszt gau
davau. Visokiu gaspadoriu pa
sitaikydavo. Nebuvo kas pasi- 
skunsti. Tvlomis vilkau savo 
vargo naszta.

— O giminiu neturėjai? — 
pert ra ūk iau.

— Nebuvo 
tėvai buvo 
apskriezio.

sunk us

artimu. Mano 
atsikėlė isz kito 

Kad ir buvo gimi
niu, bet tai tolimi. Nors tankiai
gimines yra blogesni už sveti
mus.

— Taip esti kad pas sveti
ma geriau tarnauti negu pas 

pritvirtinau asz.
Taigi, ir asz ju nejęsz- 

Asz buvau pastovus 
geras darbininkas, 

ir alga mokėdavo 
didesne negu kitiems bernams. 
Būdavo, kai iszeidavau iii lau
kus szienauti, visus privaryda
vau. Man nebuvo lygaus pjo
vėjo. Rugius pjaunant vos dvi 
mergos spėdavo riszti.

— Betarnaudamas, ilgai
niui susiilejau keliolika rubliu. 
Tarnaudamas Martiniszkiu so
džiuje ]>as ūkininką Baltramie
jų Keberdi, insimylejau in ten

— Bar
bute. Mudu viens kitam pati- 

apsivedem.
I

— O kaip gyvenote apsive
dė, ar taip pat tarnavote?

— Ne, tamista. Tame pa- 
cziame sodžiuje iszsinudmavo- 
ine nuo vieno grinielninko tro
ba ir gyvenome savistovihį, ei'! 
darni J f/adieniais uždarbiatni? 
Ąbu buvome sveiki, uždirbdifr 
vonre pusėtinai, taip kad musu 
pragyvenimui visai užtekdavo.

— O vaiku ar neturėjote?
— Labai maža. Po metu su- 

silaukeva dukreles. Kūdikis 
buvo gražus ir sveikas. Augo 
greitai, džiaugėmės abudu. Bet 
neilgai man teko džiaugtis, 
fireitai prasidėjo pasaulinis 
karas; mano paėmė kariume- 
nen. Sunku buvo persiskirti,

gimine, -
— T 

kojau. 
žmogus, 
Visi mėgo,

pat tarnavusia merga

kova, ir
K ogi ilgai laukti ?

po metu

darni J f/adieniais uždarbiatui?
.T h

Sunku buvo pcrsisjiirti,

I 
gu

>1 ,?

dukrele be-j 
globos ir priežiūros. Atsisvei- 
kines iszvažiavau.

Mane palaike 
apskrities mieste, iszveže Rusi
jon, in Novgorodą, ten pamoki
no kelis menesius iszgabeno in 
Austru frontą.

— Kokioj vietoj teko būti
— pertraukiau.^

Isz pradžių nuvežė mus 
in Galicija. Paskiau, kauda- 

perojome in 
Apie dvejus

A ust ruošė.’
H .OMUI mwi

in Galicija. Paskiau, 
niiesi su Austrais 
Karpatų kalnus.
metus fronte iszbuvau laimin
gai, nors didžiuose musziuose 
teko būti.
nakties metu, 
Austrus.
szoviniais isz visu 
linkui truko
B i u, žmopes krito kaip mimes. 
Bet mes ujome vis pirmyn. Tik 
staiga netoli manės truko gra
nata. Ausis užspenge perk ūpo 
trenksmas, akyse pasidarė juo
da ir asz apalpau... Atsibudau 
Ątisini karo ligoninėj visas su- 
raiszipta^, suvaržytas. Iszpra-

Bet viena karta, 
mes atakavome 

Aust ra i u žpy 1 e įpu s 
pusiu. Ap- 

da ūgy bes szovi-

džiu negalėjau suvokti kas su 
manim atsitiko, bet paskui gy
dytojai pasakė kad mano de- 
szine ranka nutraukta ir trys 
szonkauliai sulaužyti, kuriuos 
prisiėjo iszimti.

— O Austrai ar gerai pri
žiūri sužeistus karius?

’ » ‘ ■■ . I I

— Gana gerai. Mane gydė
. • v • •puse metu po gera priežiura ir 

aprūpinimu. Gulėdamas ligo
ninėj tankiai manydavau apie 
savo kraszta,

I

Ilgėjaus ju, - . .
Aplinkui buvo vien svetimi...

Kai sziek tiek pasitaisiau ir 
galėjau jau vaikszczioti, mane

savo szeimyna. 
savųjų žmonių.

vikko netekusi; sveikatos, 
pastoges ir szeimyuos.

— Nurimk, 
ėmiau raminti, 
ežiam buvo sunku ka nors ge
resnio sugalvoti, jo nelaimei 
padėti,

tamista! — 
nors man pa

sugalvoti,
— karas neviena gyve

nimą ir sveikata pražudę. To-
kia lamintos jau sunki dalis. . ( 

Elgeta pasižiurėjo in mane 
aszarotom akim ir atsake:

— rPaip, tamista, asz nesi-, 
skundžių savo likimu. Nepyks
tu ant žmonos. Ji jauna, nepa
stovi kaip ir visos kitos mote
rys. Ilgai apie mane nežinojo, 
pamirszo, o gal pamanė kad ppz 
esu žuvęs. Pasitaikė gražesnis 
— insimylejo.

O tamista ar mateisi da
bar su savo žmona ?

— O ne! Macziausi tik vie
na karta, kai sugryžau isz ne
laisvos. Vakare inejes savo .pir
kioti radau ja su svetimu vyru.

Ka ji pasakė kai sužino
jo kad sugryžai ?

Isz karto manes nepaži
no, pamanė kad taip koks el
geta. Bet kuomet

Elgeta pasižiurėjo

rys. Ilgai apie mane

pažino, nei 
nepasisveikino. Liepe man eiti 
laukan, kitur nakvynes jesz/ko-

/

'Tamista kaip pasielgei ?
Ka darysi. Žinojau kad 

negelbės mano žodžiai. Svietus 
laike karo isztvirko. Nelaisve 
iszmokino mane varga vargti; 
tylomis atsisveikinęs iszejau. 
Kam bcsimaiszyti po akiu kni
ta ves neužkenezia ?

Elgeta bepasakodamas tru-

ti.
Pamišta kaip pasielgei ?

puti apsiramino ir pasitaisęs 
savo rublis tarė ramesniu bal
su :

Pernakvojęs pas viena
nugabeno iu belaisviu stovyla, ' ūkininką, mojau elgetaut i.
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netoli Budapeszto.
Ka gi galėjai veikti bū

damas berankis, stovykloje, 
juk kitus iii darba varydavo?

— 'Taip, kitus varinėdavo 
prie, invairiu darbu. Mane pa
likdavo stovykloje. Taip iszbu
vau Austrijoje apie tris metus, 
kol neinvyko reoliucija. Po re
voliucijos pradėjo belaisvius 
leisti gryžti iii savo kraszta. 
Asz vargais-negalais gryžau 
per Vokietija. Gryžti buvo sun
ku, paeziame viduržiemy sziltu 
apdaru net nu ėjome. Veže pre
kiniuose vagonuose sugrudo po 
keliasdeszimts. Valgyt nebuvo 
ko. Ne vienas mirė kelyje nuo 
alkio ir szalczio.

— Turbūt buvai labai isz- 
siilges savo kraszto ir savisz- 
kiu ?

— O, taip! Tamista negali 
suprasti mano jausmo kas su 
manim dėjosi. Prisiminus savo 
szali, savo mylima szeimyna, 
asz pamiršta u savo sunku liki
mą, savo ubagyste. Juk isz na
mu asz neturėjau jokios žinios, 
nors nelaisvoj būdamas ir ke
liasdeszimts laiszku buvau isz- 
leideš, bet atsakymo jokio ne
buvau gavės

nors

Mano galvoje 
maiszesi iuvairios mintys: gal 
ju jau nėra, gal jie iszbege in 
Rusija ?... Asz užmirszdavau vi
sa alki, szalti, norėjau pauksz- 
czio sparnais skristi pas savuo
sius. Kas galėjo būti malones
nio kai pamatyti savuosius po 
tokio ilgo nesimatymo, 
jau ubagu esant...

Galop, po ilgo vargo pasie
kėme rubežiu. Toliau reikėjo 
eiti Įjeszcziam, Perėjės Lietu
vos rubežiu apsiverkiau kaip 
vaikas. Sztai asz vėl Lietuvos 
kraszte, tarp savųjų...

Uzia elgeta susigraudino. Ji 
slopino kalbėti
ežios isz akiu aszaros. Jis isz- 
trauke koki tai pajuodusi sku- 
duri ir apsiszluostes aszarotas 
akis tarė:

— Bet neberadau ko taip 
isUį jyjka ilgėjaus,

' — Kaip tamista galėjai pri
prasti prie tokio užsiėmimo, 
turbūt buvo sunku ?

i

— 'Taip. Isz pradžių buvo 
sunku, geda vaikszcziot pas pa 
žinstamus žmones ir praszyti 
duonos kąsnio. Ilgainiui persi 
kėliau miestan. Uzia manes nie
kas nepažysta. 'Taip ir pelnąus 
kuo galėdamas.

— O kur tamista gyveni ?— 
pasiteiravau.

— Turiu pasisamdęs maža 
užkambari, taip ir vargstu kol 
neaplankys mirtis,

— O kodėl tamista pabėgai 
kapinyną? C’zia mažai žmonių 
tevaikszczioja. Miesto gatvėse 
butu geriau!

— O ne, tamista! Uzia taip 
ramu ir gera. Cziomii būdamas 
atsimenu savo dukrele, ir už 
jos nekalta vele sukalbu mal
da. ______

Elgeta savo pasakojimu pa
baigė. Jis vėl tyliai prisiglaudo 
prie szalto kapinyno 
stulpo ir pradėjo monotoningai 
muszti kojom iu užszalusia že
me.

Tuo tarpu sugaudo kur tai 
katedros bokszte varpai kvies
dami žmones vakarinei maldai: 
nuaidėjo ju garsai tamsiomis, 
tuszcziomis gatvėmis ir nukly
do iu tolima, žvaigždėmis nu
sagstyta erdve.

Elgeta insiklausė in varpu 
gaudimą, atsistojęs ir susitvar
kęs viena ranka rubus tarė:

— Sudiev, augsztas pone. 
Dokui kad teikeis, iszklausyti 
vargszo elgetos ilgo pasakoji
mo.

,, I

vartų

pasakiau
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Del Dievo, oj, oj, oj, 
•Kas dedasi toj Indianoj 

Baisi naujiena, 
t lai i sudrebėti ne viena.

Kokis tai bulius ten buvo, 
Ant kurio dnugybe pribuvo, 

Bobeles,su vyrais, 
Mergicos su jauni keis. 

Teipgi pribuvo kuopa giminiu, 
Szvogeriu ir seserų, 

O viena jauna motore, 
Su szvogereliu susitvėrė; 
Norėjo vyruką sumuszti, 

Ar kaip sako per terla už- 
skust i.

Szoko keli gimines, 
Parmoto motore ant žemos, 
Su kojoms baisei suspardė 

Net ir szilkinia drese suardo, 
Ant szmoteliu, jog pusnuoge 

liko;
Ir naktije namon parvyko. 

Motore da maža kūdiki turėjo, 
Jug vargsze vos namo parojo.

Ar tai žmonis teip daro,
Ar ant silpnesnio teip užsi

varo ?
'Toji vargsze daug perkentejo, 

O vienok skunsti nenorėjo, 
Gal butu pro va laimėjus, 

Musztukus iu džela padėjus, 
O lai munszaino viską padare, 

Jog vos mot eres isz svieto 
.. neisz va re.
* * *

Saugokitės dabartines gri- 
norkos, 

bile kokios,
Ka mėgsta szposa padaryti, 

S k r v neles i sz k ra ust v t i.
Viena tokia nesenei teip pa

dare. 
Skryneles vyru* atidaro, 

Iszeme daug pinigu, 
Ir iszdume po velniu.

Kur teip buvo nesakysiu 
Del savos da pasiliksiu,

Bet mano rodą užlaikvkite e 
Prie grinorku nekibkite.

* >:« ❖

Viena rūtele broga užraugino 
Ba munszaine virti ketino, 
Vyrus turėjo lauk varyti, 

Ba negalėjo iszlaikyti, 
'Tai vis gerai,

Ba apsisaugojo nuo smert 
v v ra i.

Ne dyvai, ba 2 menesei stovėjo, 
'Tai lauk bėgti turėjo.

❖ * >:<

Jau ka szitokis progresas 
Tai rūteles ne kas,

Kaip Masaeziužes gubernijoje, 
Apygardoje vienoje, 

Bobeles radosi keturios, 
Ka savo vyrus ima iiz keteros.

Isz Lietuvos,

besi veržia li

^isutlfika ilgėjaus, už kuriuos 
savi) maldas sipneziau...

VF *1JTc* 4 <.«• 11#/» MII 111Hll 
szeimyna? — nustebės paklau
siau.

li'lį.

-*L—,f*Kas atsitiko

— Laimingai! 
pra t lesdamas jam ranka.

Jis nustebo mano tokiu apsi
ejimu. Staiga, pagriebęs mano 
ranka pabucziavo ir pranyko 
tamsioj gatvėj, ton pusėn kur 
varpai gaude.

Man buvo geda to jo vej’gisz- 
ko pabucziavimo, to jo nusiže
minimo. Ant savo rankos paju
tau dvi karsztas nelaimingpjo 
aszaras. Jos lyg ugnis degino 
mano ranka, sieke szirdi.

Man gaila buvo nelaimingo

F . , t , - ; i -

. Jos lyg ugnis degino

Ar gyvu neberadai?
Rasti kai ka dar radau. 

Bet kas isz to. Žmona mano na
muose gyvena su kitu vyru. 
Ja kitas paviliojo, o mano duk
rele karo metu mirė...

Elgeta susigraudinęs tylėjo 
nulei.lvH gaivu, 
žeme inbedes.
. bkaudu buvo žiūrėti iu zmų- malda n

y”*;'**

žeme inbedes.

žmogaus. Norėjau dar.ka nors 
jam pasakyti, ar smizelpti. Bet 
jis jau buvo pranykęs isz mano

. «k. a ■ . 4b ‘ ’4t' ‘-’I •

Vargszai tiejei vyrai 
Kad nemoka gerai, 

Bobų suvaldyti, 
Kaili gerai atbudyti, 

Tai nedarytu visiems juoku 
Ir nekibtu prie kitu.

Ne mokate sakalelei bobų su
valdyti, 

Nuo pradžios nereikia vale 
duoti, 

Peikite kaili prisimiuia,
In kudlas pirsžtus invynioja 

Ba kitokios rodos neyra, 
Jeigu boba ne yra szczyra.

$ * >;<

Arti Szenadorio, vienam pleise, 
Užtikau daugeli mergicu aj- 
\ l>t»cze;
Te r p kuriu yra visokiu, 

Apsikudlojusiu, su trumpais 
plaukais ir kitokiu.

Ketino kolekta padaryti, 
Keliolika doleriu sudėti,

J

akiu tamsios gatves tolumoje.
S- 1 * ' • •

Gryžau namon dvasioje 
smerkdamas kara, ta visu ne- 
laimiuszaltini,

O vivsz miesto namu gaude
feitodr/)H K bokszte varpu aidai

J*i* ■ • i* v ’ 1

į^jflfdarni žmones
į 1 '

vakarinei

Keliolika doleriu sudėti 
Man forduka nupirkti, 

Mat, norėjo mane papirkti
Kad j u j u nęlęolobzia, 

Su koczehi nekoezioezia.
7 '!'■! 't "i i : . ,|WI’

JJet szirdukes nieko ne bus. 
Papulsite in mano naguis,
ši'Į

■"T“".... ...—... . ... .......
‘‘SVEIKA, SZVEMTOJI KA
RALIENE,. ESU TAU LA

BAI DĖKINGAS.”

apskriczioBevizituodamas 
ligonbuti kunigas užtiko du 
ligoniu vienam kambary, ka
me jie buvo apleisti mireziai, 
kml kitu ligoniu savo mirtimi 
ne^ugi^miintĮiL Vienas isz ju 
buvo juodukus? ,.kuris dar ne- 
bu vo, k fi kszty tas, k i ta s bu v o 
baltas, ktiris buvo iszsižadejes 
tikėjimo. Abu buvo dar pilna
me prote, bet žinojo kad mirtis 
nebetoli.- Kunigas priėjo prie 
baltojo, iszklausinejo, pigino 
ji susitaikyti su Dievu, 
ligonis neprieinu malonaus ku-z 
nigo pasiūlymo, 
biaurojo ji be gėdos. Galu-gale 
kad atsikracziiis kunigo szi t ai p 
jam tarė: “Jeigu tu isz to juo
duko padarysi kataliku, tada 
ir asz eisiu iszpažintios.

kunigas 
prisiartino prie juoduko lovos 

Drauge, Dievas 
žmogų del 

mire ant 
visi geros va-

nesugi^udintu.
I (MI&j iii ’

buvo kyiksztytas,

L

tik keikė ir

Atsipraszydamas

< iir jam tarė: 
sutvėrė kiekviena 
dangaus: Jo sunūs 
kryžiaus idant 
lios žmones turėtu pogos at
siekti amžina laime. Jis nedaro 
skirtumo nei tarp spalvų, nei 
tarp rasiu, jis sako kada vie
nas atmeta Jo malone, jis ja 
atiduoda, kitam. Tu tik ka gir 
dejai kaip szitas žmogus neno
rėjo susitaikyti su Dievu. Da
bar asz atsiklaupsiu ir mel
siuos idant Dievo Motina pra- 
szyt.ii Dievo, kad .Jis jo atmes
ta malone tau atiduotu, 
atsiklaupė ir balsiai
“Sveika, szventoji Karaliene” 
ir tt.

Kunigui

” Jis 
meldes*i:

pabaigus malda, 
juodukas atsigryžo iu ji ir pa
klausė susijudinęs: “ 
pone, yru progos juodukui in
ch i iu balto žmog. dangų?”

“Taip” — maloniai atsake 
kunigas. “ 
visus myli, kad jis yra aklas 
ant spalvų. .Jeigu tu nori, asz 
galiu tau duoti pirmos klesos 
bilietą iu dangų ir tentu - busi 
tarp iszmiktuju.
yra, kad tu in Dieva tikėtai 
kad tikėtai in Kristaus nupel
nąs, kad tikrai gailėtais 
nuodėmių ir kad stengtais už
ganėdinti Dieva per visa savo 
gyvenimą.”

“Gerai,” —■ 
su pasiryžimu, 
kite placziau, 
cziau gerai jas iszpildyt. Bet 
pirma praszycziau Tamstos pa 
kartoti man fa malda. Ji man 
insmigo szirdin, asz labai no- 
recziau ja atsimint, idant gale- 
cziau ja atkartoti Poniai kada 
busiu ten atiksztai.”

Kunigas noriai pamokino ji, 
pagelia)jo gailėtis už nuodėmės 
ir pakriksztijo ji. Kada pabai
gė, negras iszreiszke savo dė
kingumą atkartodamas: “Svei 
ka, Szventoji Karaliene, esu 
tau labai dėkingas.”

“Nu, ka sa ka i ? ” — k la use 
kunigas atsikreipęs 
žmogų.

“Asz žuvęs, vistiek nieko ne 
galima padaryti. Asz esu pa
daręs nuodėmių, kuriu Dievas 
neatleistu. Asz esu užmuszes 
žmogų, bet už tai kita esu kal
tines ir neteisingai prisiekiau, 
taip kad jis nekaltas buvo pas

imerktas mirtin.” 
.. 4Juo daugia.ii blo

Ar tikrai

— maloniai
Viesžpats taip mus

Tik sąlygos
Dieva tikėtai,

savo

atsako negras 
Tik iszaiszkin- 
kad asz gale-

|| " ■ • .*! |.w Ht!i|.
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TAUPYK TAUKUSNUO 
VERDAMOS MĖSOS.

~
visus taukus nuo

verdamos mėsos namuose 
daug dolieriu, kurio

perkant

Taupant
SU-

taupys daug dolieriu, 
kitaip butu prakusti 
sviesta, laukus, ir kitus riebu
mus. Tankai kaunami nuo la- 
szinhi, kumpio, vis-zlienos, jau
tienos ir kitu mesti, turi padėti 
atskiruos indeliuos, vartojimui 
i n va iriems reikalams.

Jungtiniu Valstybių Agri
kultūros Departamento miniu 

specialistai pasako 
laukys pri-

Jungtiniu

riiosziis
kaip reikia tuos 
rengti kad butu galima juos 
\’irtuveje naudoti. Prie szaltu 
tauku reikia pridėti užtektinai 
szalto vandens ir virinti iszlou- 
gvo valanda ar daugiau laiko. 
Aauszus, taukus lengvi galima 
nuimti nuo virszus viename 
szmote. Jei ju skonis ar spalva 
nėra taip kaip turėtu būti, ga
lima. dar keletą
rinti. Kitas budus, dažnai, pa
tariamus vra, virinti taukuose 
keletą bulves riekelių.

Turint szaldvtuva (ice-bak- 
si) taukus galima ilgai laikyti.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

sykiu pervi-

.Apie 100 akeriu, padarai ge
ram padėjime, rugepjuto buvo 
gera, kluonai prikrauti szie- 
nu, savo elektriką, vanduo ge
ras, traktoris, automobilius, vi
sokiu gyvuliu —jauni. Pui
kia use farma visoje aplinkinė
je tiktai 4 mylios nuo Middle
port o ir ne toli nuo Nufiics. 
Atsiszaukite tuojaus, nes loc- 
nininkas iszvažiuoje kitur ir 
parduos pigei. Raszykitc arba 
atvažiuokite pažiūrėt.

Kazimieras Žienius 
R.F.D. No. 2 Box 10 

Orwigsburg, Pa.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS*

ATSAKINTAS
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

(A.26)

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
IR GREITAS

MAHANOY CITY bus kožna Utaralnlui 
80 E. Centre SU ant antro floro.

Ofiso valas dost 9 ryte Iki • vakare* 
RODĄ SLETIEU OYKAI*
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DAKTARAS H0DQENS 
nila4sU»hte iasdallstad 

Visissastesld Ir Chrsaisska Ura 
Mklte tea kur esate tikri kad «a«» 

alte tvirta rada ir ateakaati wadlks* 
Įteiks ryilm* »ar daktaru karte tart 
dane arata Maakatesa atektlkavtaMt 
Gydimą ka atlaikote aaa maasa m 
gvaraataota*

Jalta aaate šlifai, aorvlsskl ar B* 
rasti* Bedarykite tea klaldaa ka kiti 

iii baltoji fadaro, ateikite aaa mase ir faa*

gurnu esi 
padaręs, tuo daugiau privalai 
turėti vilties Kristuje, kurs 
mirei, kad mus isz pragaro isz- 
gelbejus. Tiesa, tu pirma neno
rėjai priimti Dievo malones, 
bet gal dabar esi gatavas pri
imti. Kadangi neilgai gyvensi 
ir nori taikoj mirti, asz busiu 
atsakomingas už tavo grieku’s. 
TildU Dievo-<Motina pagelbės 

IX-4-U I)» b)i»V Ii i K7.S i t m z i n t j ’ * 
I^yįisžpažihticK jis prasze at

kartoti malda. Ligonis paskui 
ja atkartodamas mirė.

ma.^ Daba r gal i iszsipažin ti
ii, ,|| Ik r j, uMi *,u. A Ji* u., hsaiiii u»iii Ii Jii‘ 41 ... ,i

*7 Y’< j"77K. ”
kartoti malda.

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis* 
l 
ir kolektavoju randas.
MWS ir forniezius,

‘ Kampas Catawiss
~ Mahan_y .City, Pa.

ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
, Insziuriniu 

, automobilius t.t.
—atnpfcs Catawissa ir Market St.

r

CMti* aMarykite tm klaltea ka kftl 

lavtlaaal n»1kilb«alM* Laaktt W 
pavajlasa*

VMacta aetrartaa. aatnakta* Ha** 
ittvti. aiMalaai Ir taakiMM >• val<* 
glal, raiaU •valgau* aUgavaaa ata 
ilM. Ir vltM vMaria aatvarkaa gra* 
tai aalaagriatL

08m liga* iMbartaal. Bagaatoa, 
4«d«rviaaa ir kitas atoa Ugoa graikai 
pasiduoda *sr aiaaa gydUaa.

•Ūpai vyrai ar pajėgas jusa Saaalo* 
tas jus aplaldilaT Ar esate suvargę U 

; sUpalT Ar stekas ftuu druttuM.
raino Ir pajotos ka gamta Just pa* 
teskilau, jaiga taip tai matykite tas. 
aa.

Bamstimaas viseklaose palsttaaao* 
•a. telppgl Isstiao ir sstyvi sulenktaMi 
pasiduoda per mase gydimą.

Ar aaate šarvuoti ir trots aaodaja, 
•lipa! ir auvargs. pailst 1st ryt* ko 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat aat va
gos, silpnos atminties, aarmatlyvL 
greitai pailstai, pikti, latbllsikuato ir 
laiberlmal ant veido, pailsot, aarar- 
skausmas poesuoso, skausmas kau
luoto, skausmu gerklejo, stekas aa- 
argtjes. Todol Belaukite.

Pasekmingai gydllu kataru, setam, 
dusulį, uilmaa galvoje, trumpo girdo* 
jlmo. laitlnkna gerkles (goitre.) krau
jo. odos Ir spocialee ligas pilvo, teks
tu. kepenų, puslee. lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tma 
iMsisskinslu kokia skirtumas, geros, 
nls Ir daug pagalbantis yra mano opa- 
sabas gydimo. Padekavoaas nua dak
taru. lojoriu ir dvaaisskuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rokomsadavotl gor 
garstegiaualus Buropos Ir Anmrttoof 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna

Of Isos Valandos
. • ---------- 1- r>|

kožna Sereda Ir jo ofisaa tonais yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo a ryta Dd 8 rakare, t

*
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I ŽINIOS VIETINES.

— Ant Hometown kelio su- 
simusze du automobilei. Vin
cas Stenski ir jojo szvogeris 
Mikola Buczinskas isz Turkey 
Run likos sužeistais.

— Juozas Andruszka isz 
Szumakerso iszsisuko sau ran
ka norėdamas užsukti forduku.

Juozas ir Jonas Joszke- 
vieziai, 1100 E. Pine ulyczios, 
likos apdeginti Vulkano kasy- 
klosįa per eksplozije
Daktaras juos apžiurėjo namie.

— Antanas Dalinskis isz 
Wilkes Barre pribuvo ant Ve
selkos in Park Place o kad lai- 

neinmete 
svotas to-

guzo.

niekoke mezlevos
ant torielkos, todėl 
rielka sudaužė ant jojo pakau
šio o daktaras Dunnas sulopi- 
no Antano guogio.

— Artimoje Frackvilles su
sidaužė automobilius kuriame 
važiavo Vincas Ragažinska 
isz miesto
isz Frackvilles su kita maszi- 
na.- Abudu likos skaudžei su
žeisti. Isz pradžių paskalas po 
miestą apibėgo, buk tai sūnūs 
p. Raišo isz Frackvilles, bet per 
telefoną dažinojome, buk tai 
kitas Raisa.

— Elks ((‘atras bus atida- 
Panedelije su 

naujeis krutumais paveikslais.

Vincas nagazinsKas 
ir Eduardas Raisa

I

rvtas >2a diena,

PAIMTA PER KLAIDA.

Per Lietnviu Diena, Lake
side parke kas tokis per klaida 
paėmė nuo stalo vaiko kotą. 
Kotas 15 m. senumo vaiko, bis- 
ki rudo koloro. Tegul sugraži
na arba pranesza ant adreso.

Jos. .Juodaitis
F. 1). No. 1 Jacksons Patch 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas ant czverties loto, 
119 E. Pine St. Su visoms vi- 

Locnininkas iszva- 
žiuoja isz miesto ir nori tuo
jaus parduoti.

M. Bekerewicz
119 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS.

gadoms.

(t.68

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didn- 

tinkamas del 
bile kokio biznio. Antros durys
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

mo su sziluma,

Randa neper- 
Atsiszaukite tuojau

(t.f.)

W. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.
Turime 2,000 Elektrikinu 

Prosu ir Iszparduosime po $5.

Iszsiusime teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

f Mahanoy City, Pa.
ATSIUSK TIK $1.60

O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
dėt 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
me$ užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyexia, cziori galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto

' randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkaia nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo (szgasties, nuomariaus, 

< az. vito azokio, galvos ir sprando 
skaudė j imo,. ausyse ir galvoje užimą, 
ndobemieje sukjajojimo ir visokios 
nervu Suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu su teisimu turime de! mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir

• knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

1

M. ŽUKAITIS, 
‘ A W> - V

Isz Shenandoah, Pa.

— Juozas Lazauckas, 36 
metu, likos pavojingai sužeis
tas Packer No. 4 kasyklosia.

— Ketnriu metu dukrele 
Petro Kazlaucko likos labai 
sužeista pęv pąsiutiszka ąųįo- 
mąbilista. _ ..'f )(

— Juozas Mįaktjsy^iutk kų.-
itmbiliMa.

.... Juozas• 
ris nevos pabėgo

f l

. . SU vedusia
moteria isz Frackvilles, sugry- 
žo isz Stanford, Conn., kur bu
vo atlankyti savo seseria. Su- 
gryžes namo nemažai nusiste
bėjo, kada iszgirdo buk jisai 
buvo iszbegias su moteria kas 
v ra visai netiesa.

— Antaniene Marczinskic- 
J uozieno Drysielskione, 

gy venanezios ant kampo* 
Cherry ir Furgeson ulycziu su- 
sipesze už virve, nes viena ir 
kita norėjo džiovyt drapanas 
ta paezia diena. No gana kad 
bobos susikivirezino bet ir vy
rai in tai insimnisze per ka 
Drysi(‘lskis ir jojo motore ap- 
laike žaidulius su peiliu ku
riuos badai uždavė Marczins- 
kis.
Pottsville.

ne
r>.

ir
ant

su 
badai uždavė 
Prova likos nušiaušta in

Frackville, Pa. — Apie ant
ra valanda Nedėlios nakti, ko
kis tai piktadaris 
Ii Įauga aptiekus

, sukiih' dide- 
E. Žemaiczio.

Trenksmas stiklo pabudino ap- 
tiekoriu Žemaiti, kuris tuo nu
bėgo žemyn o piktadaris pabė
go, įiepasiemias nieko.

W f* ’ (■'> 1* , . •

ISZ VISU SZAUU
Lauke pabaigos svieto, bet 

nenorėjo atejti.
Bukareszt,

■71- .l-r. :t
' Į'.? •} H : <■<>m CH
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Aj vaj! givalt! — rabino sunns
priėmė g'oju tikėjimą.

Viena, Austrija, — Žyduose, 
ypacz zionistuosė, eina didelis
lormas ir klegesys. Yru del ko.

— Garbingiausio žydu vado, zio- 
Rumuniszki laikarszczci gar- nistu judėjimo kūrėjo Daktaro

•iniflĮ»wipMor nim n imi $ nu i munini num mn niiiiHii rmmmiBininf  

Gali permainyt savo pravardes 
kada nori.

Moskva. — Soviatu valdže 
kas nori

permainyt savo pravarde gali 
tanke i kiek 

apie tai 
ar kaimo 
stebėt is, 

peramaino
savo valdže kas menesis, tai ir 
pravardes gali permainyt kada 
kam patinka.

ANT PARDAVIMO
V I

iždavo nkaza, buk

Rumunijc,

sina buk isz priežasties visokiu Teodoro Kerelio sūnūs, 
j* t i • r \ ’» L‘2 V i_gyvcii-gamtiszku atsitikiihti, 

tojai išradėjo tvirtai tikėt!,‘ jog 
neužilgio ptejs pabaiga sviėto 
o nekuric 
jo, buk pabaigi!
praėjusi Utarnanka, kada tai 
visas svietas bus 
per ugnini lietu.

Tada
. *v

• . j į* .Hans
Hcrct virto atskalūnu —

• žyitu zięnizmo

JiS

inandresni

^rįeme kataliku vioral
• žyrfu zięniįsmo insteigejas 
Dr. Teodoras Hercl mirė 1904 

ketina ližejt metais. Jp surius liaus tuomet

I tai padaryt tei

inspc-

sunaikintas

daugeluosia

szventadienines

diena, 
kaimuosia, ypatingai motcres 
apsirėdė 
drapanas,

in 
melsdamosios kar- 

.^ztai laukdamos pabaigos svie
to, kuri ketino prasidėti antra 
valanda po piet.

O kad ugninis lietus ant pri
žadėto laiko neUupuole per tai 
lauke ant rytojaus o kada ir 
taja diena 
žmonis i n tikėjo, buk juju mal
dos praszidino nelaime ir visi 
ėmėsi prie savo 

! darbo.

rytojaus 
nieko neatsitiko,

leip
jam patinka, bet turi 
liraneszti in miesto t
valdyba. — Nėr ko 
jeigu bolszevikai

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu’ darbu, 
ant adreso.

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konckcijoa in Lietuva 
ORBITA Aug 16, Sept. 20 Nov. 5 
ORCA.................... Aug. 30 ir Oct. 4
OHIO..................... Sept. 6 ir Oct. 8

Atsiszaukite 
(t.f.

Orange, N. J. f Seredoj 13ta 
diena Augusto, mire del dau
geliu pažinstamas senas Ame
rikos gyventojas Augustas 
Vaitelonis kuris angelskai va
dinosi Bankes. .Jisai buvo 57 m. 
senumo, 
metus, 
()rang(‘, 
metus
Paėjo isz Suvalkų gub. Nemu- 
naiezio miesto. Buvo “Sayles 
skaitytojnm per 30metu.

Iszgyveno Amerika 36 
metus gyveno 

o priesz tai 24 
iszgyveno Shenadorije.

12

>»

ISZPLAUK PIENO BONKAS 
TUOJAUS.

Kaip tik pieno bonka iszsi- 
tusztina, ji turi būti iszplauna- 
ina pirma szaltame vandeny, o 
paskui sziltame tok kol bus 
szvari; tada turi būti apversta, 
iszdžiuti, taip sako Jungtiniu 
Valstybių Asrri kultu ros De
partamentas.
niekam kitam vartojama, kaip 
tik pienui. Visi indai kuriuose 
pienas dedamas, turi visuomet 
būti iszplauti pirma, 
vandenys o paskui sziltame ir 
paskui reikia juos padėti ne- 
szluostant ju.
galima ju plauti, vandenyje, 

indai plaunami 
arba nuszluostomi 
kuris vartojamas 
szluostymui.

Agrikultūros
Ji neturi būti

kuriame kiti

szaltame

PrivatiHzki kumbarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas.

Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agenta arba tiąapg pas

- The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents, 

2« BROADWAY, NEW YORk?

Gcriausis

X Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, P£1buvo keturiolikos 

kas. Zionistąi paėmė 
^lobpn, leido mokslan, rūpinos 

sitV jis bus vėrtiis savo garbin
go tėvo darbu papedinys ir 
zionizmo vadas.

Hans Hercl baigė garsu j i ari 
glu Oksfordo universitetą. Ir 
kaip tik dabar, 
laukta darbu ir žygiu, 
virsta atskalunn: iszsižada ju
daizmo, iszsižada savo tėvo 
idealu, iszsižada savo tėvu re
ligijos, — priima katalikybe!

tikėjimą

metu vai- 
ji savo “■i

juo, auklėdami vilties^ kad, ra-
«Li'.4 ' ; "

kasdieninio :

kada isz jo
Hans

• Priemes kataliku
1 visai pasiszalino 

isz Žydu, hiitraukc ryszius da
;Hans Hęfcl
i ' “ "

Baisi žudinsta kalininko kuris Su art imliausiais savo drau
gais ir nieks nežilu/, kame jis 
dabar randasi: Sako; kad jis 
ekaš Londofiė’ir bėsii ėngias i lį
st o t i, ar

supjauste jauna mergina.
Krokuva. — Mare Kovals- 

kiute 19 metu senumo, kuri už
baigė sėminarije Jasle, ėjo na-
mo pas tėvus kurie gyveno Ko- > 
lyspnosia, apie ketures 
tolumo.

Idant sutrumpyt 
mergina iszsi rinko 
per girraite, bet vos buvo nu
ėjus kokia asztuonis 
žingsniu, likos 
klupta per koki lai jauna žmo
gų kuris ant Josios mėtėsi, su- 
žagejo, po tam užsmaugė. Ne
gana to, iszpjove savo aukai 
abidvi krūtis ir iszpjove pilvą 
o vydurius 
skrvbelia kuria 
kojų. Po tam numovė nelaimiu 
gai czeverykus ir drapanas, 
supjaustė baisei visa kuna, pa
bėgo.
. Palicije nepaliove sznipinet 
ir jeszkoti žadinto jaus kuris 
teip baisei pasielgė su savo au
ka ir ant galo suėmė koki tai 
Julijona Gudz, kpris netjcnei 
buvo pabėgius - įsa kąlpjiipQ?

sanvaites likps su-

mvles

sau kele, 
sau taka

szi m t us 
netikėtai už-

in.de,fo in josios 
padėjo terp

ir in dvi 
szaudytas.
Bolszevikai susiaudė 8,900 

dvasiszkuju.
Vietos

draugijos paduotais 
skaitmenimis, jos

feerlinas. — rusu 
spaudai 

gautais isz

•jau iii'stėjes in Our 
Lady of Ziqik yieipiplyua

• j • (1'|! • r , ■. !t< 
Meksikonszki banditai su- 

szaudyti.
Mexico City, Mex; 

tai sulaikė

■ IT • • p

Nelaimėje likos 
szimta

Band i- 
pasažierini truki 

ant Mexico-Vera Cruz geležin
kelio, kuri apiplesze ir numėtė 
nuo sztangu.
užmuszta suvirszum 
žmonių, o daugeli sužeista nuo 
szuviu. Praneszta apie tai val- 
džei, kin i tuojaus nusiuntė ant 
vietos vuiiska, kuriam pasiekė 
suymti bmiditus ir tuo suszau- 
dyta keturiolika o likusius už
dare kalėjime.

Szetonbo . t____
fczbhts merginu au kirveis.
Moskva. — Augszcziausiam 

nusprensta ant

nužudė d vide-

»ude likto
smert szetonbobe kuri nužudė 
kiį’ycis dvidoszimts merginu, 
tiktai flęV toy idant
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Gyventojai isz Throggs N eck, arti Fort Schuyler, N. Y., 
isz visos aplinkines susirenka pasiimti paczta iszdežukiu ku
rios yra prikaltos ant szito did elio medžio — kuriu randasi 

Prie szito medžio susirenka kuinai ir kūmutes pa
sikalbėt apie visokius reikalus ir apsakyti naujenas kokias
isz viso 52.

naujenas

tai ne 
“ kny- 

kurioje yra apraszytas gy- 
karaliaus Seunacheri- 

gyveno
priesz

ta,ja diena jiems pacztas atnesze.

Knyga” karaliszkos 
szeimynos.

Ne, mieli skaitytojai 
vra jokis kaminas tiktai 
Lra” ga
veninius 
lo, kuris 
szi mt met i je priesz užgimimą 
Christuso. Randasi ji Chicagos 
l’nivcrsitete. Yra tai toblvczia •< 
isz szesziu pusiu ant kurios 
randasi iszrežtos Ii taros.
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imerginu 

papildyt
^ydinsta’isz-*smagumo. Tosios 
NtUlVybto pravarde yra Anta-

rusiszkos
vadu bandos razbaininku ap
linkinėje Perino. Po tam ųžsi- 
ymdavo inspejimu atejties, pas 

ig sve- 
cziu bet niekados neapleisdavo 
josios urvofl. Palicije negalėjo 
užpjti antap9ęlsąkio< žųdinstos,

štazije Penniabova, kuri laike 
revoliucijos buvo

vyskupo Nikalojaus Kaszino, kuria atsilankydavo dau
pabėgusio isz Rusijos ir dabar 

r esanezio Berline, sovietu val
džia esanti nužudžius
200. dvasininku Rusijoj. Nužu
dytųjų skąicziun
vienuoliai,

viso, 8,-
Niekuomet ne-

vandenyje

u.i nhwioi. 2,691 pasauliniu kunigu invai- nil <li)I Uoli 1 a a ...

kitu indu

ineina 1,972
3,447 vienuoles ir

įį
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DIDELIS PIKNIKAS.

Szv. Kazimierio Parapija isz 
St. Clair, Pa., rengia dideli pikr 
nika kuris trauksis per tris 
dienas, Subatoj, Nedeloj ir Pa- 

Augusto ir 1 
Septembęrio, ant pleeziaus, ga-
nedeli 30 ir 31

TTR':
J

Or, užpjti ant y posakio, žądiustos, 
ant galo likos susekta po papil- 

; dinimui pąąkptipįos žudinstos.
1 Duktė tūlo advokato, geide 
idant Perniakova jiai iszburtu 
utcjte. Kada atėjo plis mergina 

plaukus 
matytu ai

rios kategorijos ir kitus.
Vyskupui Nikalojui pavyko, ^aiiepe jįai pakelti

pabėgti isz Bolszevikijos tik 
del to, kad jis buvęs prisidejes 
prie, sovietu

linė kaklo,' ‘idaht
Thhdasi kokie’ žėhklai ant gal-

inkurtosios taip .yėš idant galėtu jiai geriau isz
vadinamos “Gyvosios bažny4 biirti atejtb:
ežios.” nlmikns. i»jwi

Nužudė 56 imigrantus idant 
galėtu gyventi smagume.
Viednius. — Sziauczitis Zbo-

i Mi*-'"""

’ ATRASIMAS SENOVISZKU UŽLIEKU SENOVISZKU GYVENTOJU.
Karnegio institutas ana diena, pradėjo atkasinet senovi szkas užliekas vadinamas “Pa- 

> • - ■ ■ — *
1locius it?z tukstanczio piloriu

ciien Itza, Yucatan, Meksike. .1 eszkotojai
kuri pastate tukstanczei met u adgal gyventojai Alavas, Chi- 

senoviszku užlieku tikisi teitais surasti labai aky-
« vu dalyku ir užraszu apie ta,ji dingusi sztama žmonių.

Mėtgina pakele<4 < n•f • I

plaukus, ragana isztrauke kir
vuką isz enczio, kirto merginai 
per kakla, jog vos 
galvos, po. tam apleido

nenukirto
narna

rinskis ir jojo jauna ir patogi niekam-neinatos., 
le miesto szale Juozo Penkuno pati, nužudė 56 žmonis ir už 

įpi likos suymti Grodnė, Lėlį- 
Juju aukos buvo imi

grantai kurie turėjo pinigu, o 
Zboriuskiene dagirdus katras 
i sz j h j u turi pinigus u v i’l i 6 Į

vietos. Pelnas ejs del parapi
jos naudos. Bus visokį''»pasi-' 
linksminimai. Szokiai Ims ant 
Penkuno salos. Gera orkestrą 
grajis visokius szokius. Visokį 
užkandžiai ir gerymai. Parapi
ja užpraszo visu Lietuviu atsi
lankyti ant to milžiniszko pik- davo, nes likos užmigdytas sii

kI’/oi.
Toji zudiiista baisei inirszi-

no visa miestą. Palicije prade
jo karsžhii darbuotis ir ant ga
lo da’tyre kalte Perniakovos, 
j|es\,jiji paskiause liuvo mergi
lo datvre kalte

' . * J t . » j • •

niko. Komitetas.

ANT PARDAVIMO
Namai Shepa^doriį(, po Ko.

26 ir 28 S. Eiierick St. ir 23-25 
ir, 27 S. .Grapt.S^^.Jj^’eį^Įęites
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 80 akeru geros 

žemes, geros budinkos, mąsli
uos ir gyvuliai. Preke $8,000. 
Del platesniu žinių kreipkitės 
sziuo adresu.

Joe. Zubriski
OnndmMn. Win.

gi- 
nos name, kada palicije pada- 
rę^ kyath ' joįps kambriuosia, 
surado kęiioiitį hiažu kruvinu

? V ‘ ‘■‘i vii

savę 'aukas. Dabą y
.. buk, toji szetonbobe 

gyveno toji j
..gaicziu lies kokio tai laiko din-

<, > ... ... • ASz hp
dėjo szn’ipinet iaiPkur toji'pp- jįįesžimts

d’avo ji savo veideliu pas save į 
isz kur džiugiau gyvu neiszej;

vynu po tam ji nužudydavo
kuna užkasdavo artimoje gir 
rioje. Isz pinigu 
porele turtingai ir nudavinoM
didelės ponus, bet palicije ’fJtaj-

M’ ’ xJF J l r - f • . > R / 'e krata jotos 
i \ ĮA ‘U ! vi i*V J

kambriuosia,

kirvuku šu kųreis nužudydavo 
manoma 

f ,v, . j ’ nužudė
daugiau Iqjjp* (Ivideszimts mer-
buk toji szetonbobe

įsž Aplinkines aplo. szeszesz-
ipeįgmu1 kuriu nesu- I’/i-p " 1 ” 1 • Uvb/dliĮln IvUIlU. IlCnU-

■ D-1- rcleyma piniguš ant gyveni- jįta ir lAehotiia kadviso.s likos
mo ir po siūlui daejo visos tei
sybes.

300 Arabu užmuszti 
pasikėlime.

Jedad, Arabia. — Terp Wa-

nužudytos per Perniakova.
■p '

30,000 belgjszku anglėkasiu

habisu ir raudahiszkb vaidko
• * • i i

, sustraikavo.
Bruk sola. —T Mons aplinki-

kilo kruvinas nrnszys Traus 
Jordanijoj, kuriam likos už- 

(t.70 muszta trys szimtai pasikele- 
liu, o apie penki

SiAiain
♦ szinitai su- 

f

neje sustojo, visos kasikios su- 
st’raikaVo' 30,000 anglekasiu 
už tai, kad aperatoriai nenorė
jo sutikti ^ažV ^pakėlimo mo- 
kesties deszimts centu bet da

st'raikaVd 30,000 anglekasiu

sutikti pakėlimo
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Deimantas nosijė.
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Kunigą i kszt iene Renenda Ba
hadur, pati Alaharajo isz Jiu- 
do, Indijos, pribuvo 
vyru ana diena in Amerika ant 
laivo. Leviathan. Motoriszkes 
nosije randasi indetas puikus 
deimantas, nes Indijoi kara- 
liszkos gimines ypatos tokiu 
budu atsižymi nuo kitu mote
rių. Abudu Indijos gyventojai 
apyąžineja po y įsą svietą ir at- 
*1 n ri s OMOi ii «

su savo

NIGERIU SEJMAS NEW YORKE.
Ana diena mieste New Yorke prasidėjo didelis sojmas ni- 

goriu isz visu daliu Suv. Valstijų, kurio pirmedžiu yra Mar
cus Garvey, kuris prašini i ne Prezidentu A f ri komi. Sejma 
pradėjo su didolia paroda kurioje dalybavo szimtai juodu mo
terių ir merginu.
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* Youngstowno 
fabrikai pradėjo 
riau dirbti, nes atidarė Besse
mer dirbtuve ir antra furnesa 
le

geležinei 
truputi go-

International Ladies Gar
ment Workers New Yor^e pa- 
sirasze ant naujo kontrakto. 
35,000 straikįeriai 
MtvrwattiX įtek «• ■ xx jrJ ««1 v
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isz 50,000




